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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 
ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี และเพื่อศึกษาการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤติไวรัส
โคโรน่า 2019 ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์
เน้ือหา ข้อมูลข่าวสารไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีปรากฏในส่ือออนไลน์ Face Book Fan Page และ       
การสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารระดับสูง และผูรั้บผิดชอบในการผลิตเน้ือหาเพื่อเผยแพร่ใน Face   
Book Fan Page ของส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรีผลการวิจัยพบว่าสถานการณ์ไวรัส            
โคโรน่า 2019 มีคุณค่าของข่าวสูง มีการน าเสนอข่าวเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว และน่าสนใจ โดย       
การรายงานเก่ียวกบัจ านวนผูติ้ดเช้ือ จ านวนผูเ้สียชีวิต และความร้ายแรงของโรคท าใหป้ระชาชนเกิด
ความต่ืนตวัในการดูแล ป้องกนัตนเองไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรคร้ายแรงท่ีสามารถติดต่อกนัได้ง่าย   
จึงเป็นเหตุการณ์ท่ีประชาชนมีความรู้สึกวา่เป็นเร่ืองท่ีอยูใ่กลต้วัมาก และมีผลกระทบ (consequence 
or impact) ต่อประชาชนเป็นจ านวนมากทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการด ารงชีวิต  และ พบว่า     
การจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จันทบุรี         
มีการด าเนินการตามแผนงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความสับสนของข้อมูลข่าวสาร และมี      
การน าส่ือออนไลน์ Face Book Fan Page มาใชเ้สริมส่ือวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทศัน์ซ่ึงเป็น
ส่ือหลกัของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรีเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารของ
ประชาชนอยา่งรวดเร็วทนัเวลา 
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Abstract 
 

 This research aimed to analyze information from and study communication management 
at the Public Relations Office in Region 7, Chanthaburi during the 2019 Coronavirus Crisis. 
Qualitative research was used to analyze content from news about Coronavirus 2019 that     
appeared in the Public Relations Office’s Facebook Fan Page and in-depth interviews with senior 
executives and the person responsible for producing content to be published in the Facebook Fan 
Page of the Public Relations Office in District 7, Chanthaburi. The research results suggested that 
the 2019 coronavirus situation has high news value. News about the pandemic was quickly and 
interestingly presented by reporting on the number of infections, number of deaths, and the     
severity of the disease. This motivated people to be alert and to take care of themselves.   
Coronavirus 2019 is a serious disease that is easily transmitted. It is an event that people feel is 
personally important to them and that has consequences for many people in terms of the       
economy, society, and people’s livelihoods.  During the 2019 coronavirus crisis, communication 
management at the Public Relations Office in District 7, Chanthaburi was strictly implemented 
according to the plan to prevent confusion. The Facebook Fan Page enhanced the radio and 
television media, which were the main channels the Public Relations Office used to respond to 
people's informational needs in a quick and timely manner. 
   
Keywords : Communication Management, crisis, Corona Virus 2019   
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 
 นับแต่ต้นศตวรรษท่ี  21 ท่ีผ่านมา โลกมีการปรับเปล่ียน ตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี  สังคม ระบบเศรษฐกิจโลกรูปแบบใหม่ๆ ความระแวดระวงั วิตกกงัวลกบัภยัสงคราม
ระหว่างชาติตะวนัตกและตะวนัออก อนัรวมไปถึงสงครามทางการคา้จนกระทัง่ปลายปี ค.ศ.2019 
ภยัใหม่ รูปแบบเดิม ซ่ึงมีการพฒันาความซับซ้อนด้านพนัธุกรรมมากขึ้นไดร้ะบาดขึ้น นั่นคือโรค
อุบัติใหม่ สายพนัธุ์โคโรน่า ท่ีองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ตั้งช่ือว่า 
Corona virus disease starting in 2019 ห รือ Covid-19 จาก เมืองอู่ฮั่น  ประเทศจีน  นับว่าเป็น
จุดเร่ิมตน้ของโรคอุบติัใหม่ โคโรน่า  2019 โดยไม่มีแนวทาง หรือวิธีการในการบริหารจดัการทุก
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบาดของโรคคร้ังน้ี  ขณะท่ีคนทัว่โลกต่างมีความตอ้งการท่ีจะรู้สาเหตุ
ของการระบาดของโรคอุบติัใหม่น้ี เพื่อการแก้ไข หรือระวงัป้องกัน  ในช่วงเวลาเดียวกันขอ้มูล
ข่าวสารท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับโรคอุบติัใหม่ไวรัสโคโรน่าในมิติต่างๆก็เร่ิมปรากฏ ซ่ึงมีทั้งขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นความจริง และไม่เป็นความจริง หรือข่าวปลอม (Fake NEWS) เป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียซ่ึงองคก์ารอนามยัโลกระบุว่า การก าจดัโรคนั้นท าได้
ยากและการจะป้องกนัได ้ตอ้งมีการแทรกแซงท่ีสามารถขดัจงัหวะการส่งผ่านเช้ือให้ได ้ทั้งน้ี แม้
เช้ือโควิด 19 จะถูกก าจดัใหห้มดไปในหมู่มนุษย ์แต่หากไวรัสยงัคงอยู่รอดในรูปแบบตามธรรมชาติ 
ในสัตว ์ฯลฯ แหล่งกกัเก็บเหล่านั้นซ่ึงสามารถท าใหไ้วรัสเวียนกลบัมาได ้(ผูจ้ดัการออนไลน์ สืบคน้ 
10 พฤษภาคม 2563) 
  การเดินทางของขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นการเปิดเผยขอ้เท็จจริงของสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 
2019 จากประเทศจีน ประเทศตน้ก าเนิดของโรคระบาด ไปถึงองค์กรอนามยัโลก (World Health 
Organization : WHO) ใชเ้วลาในการกลัน่กรองขอ้มูลท่ีนานเกิดไป จึงส่งผลกระทบตามมาดว้ยการ
แพร่ระบาดท่ีลุกลามไปในทวีปเอเชีย เพราะไม่มีขอ้มูลในการวิเคราะห์เพื่อรับมือโรคระบาดไวรัว
โคโรน่า 2019 ระยะเวลา 1 เดือน คือระยะเวลาท่ีระบาดไปทัว่ทวีปเอเชีย และ 4 เดือน คือระยะเวลา
ท่ีระบาดไปทัว่โลก การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ถือวา่รวดเร็ว พร้อมกบัส่งผลกระทบรุนแรง
ถึงขั้นเสียชีวิต ท าให้คนทัว่โลกต่ืนกลวั ประกอบกับลกัษณะของการแพร่ขยายของโรคอุบติัใหม่ 
ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีระบุว่าผูท่ี้ติดเช้ือไวรัสนั้นจะไม่ปรากฎอาการจนกวา่จะครบ 14 วนั ซ่ึงขณะท่ี
ยงัไม่ปรากฎอาการผูท่ี้มีเช้ือไวรัสอยู่ในร่างกายสามารถเป็นพาหนะได ้ นอกจากน้ียงัมีการเผยแพร่
คลิปท่ีอ้างว่าเป็นผูติ้ดเช้ือโรคอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรน่า 2019 เสียชีวิตในท่ีสาธารณะหลากหลาย
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สถานท่ีในหลายประเทศท่ีปรากฏผ่านส่ือโซเชียลมีเดียรูปแบบต่าง ๆ ยิ่งเพิ่มความต่ืนตระหนก และ
ความหวาดกลวัของผูท่ี้เสพข่าวสาร จนกลายเป็นวิกฤต ของคนทุกคนบนโลก ขณะท่ีรัฐบาลของ
ประเทศท่ีพบว่ามีผูติ้ดเช่ือไวรัสโคโรน่า 2019 ต่างหาแนวทาง และมาตรการในการควบคุม และ
ป้องกนัในมิติต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการท าให้ตวัเลขผูติ้ดเช้ือโรคอุบติัใหม่น้ีเพิ่มขึ้น รวมถึงการควบคุม
ข่าวสารท่ีเป็นจริงดว้ย 
 ดา้นประเทศไทย ไดพ้บผูป่้วยรายแรกช่วงตน้เดือนมกราคม พ.ศ.2563 และตวัเลขผูป่้วย
ในประเทศเร่ิมเพิ่มขึ้น ซ่ึงได้สร้างความต่ืนตระหนกให้กับประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก 
ประกอบกับมีการน าเสนอข่าวท่ีมีทั้ งจริงและไม่จริงเป็นจ านวนมาก จนกระทั่งในต้นเดือน
กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 กระทรวงสาธารณสุขไดเ้ร่ิมมีการแถลงข่าวสถานการณ์โรคอุบติัใหม่น้ีขึ้น
เป็นประจ าทุกวนั ซ่ึงเป็นการจดัการส่ือสารข้อมูลในด้านการสาธารณสุขเป็นหลัก พร้อมมีการ
ประกาศให้โรคอุบติัใหม่ ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรคติดต่ออนัตราย ภายหลงัจากการรับคนไทย
กลับจากเมืองอู่ฮั่น และจากนั้ นก็มีการระบาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้ นจากแรงงานท่ีมาจาก
ต่างประเทศ การแพร่ระบาดจากการรวมตวัของคนหมู่มาก จนกระทั้งมีการเสียชีวิตของผูป่้วยราย
เเรก และการระบาดมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ้ น จนกระทั่งรัฐบาลจ าเป็นต้องประกาศใช้พระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นล าดบัต่อมา  และมีการแถลงข่าว
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เพิ่มขึ้นในประเด็นเร่ืองการให้ขอ้มูลเก่ียวกับการบริหารจดัการ
สถานการณ์ และการยืนยนัขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นเร่ืองจริง และตอบโตข้่าวสารท่ีเป็นเท็จ หรือ Fake 
NEWS อยา่งจริงจงัขณะท่ีบทบาทการท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชนในประเทศไทยห้วงสถานการณ์การ
เเพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ถูกสังคมจบัตา โดยเฉพาะประเด็นเสรีภาพ
บนความรับผิดชอบ เพราะมีความคาดหวงัจากผูเ้สพส่ือในการไดรั้บองค์ความรู้จากการรับขอ้มูล
ข่าวสาร มากกว่าการรายงานเฉพาะตวัเลขผูติ้ดเช้ือหรือเสียชีวิต (ส านกัข่าวอิศรา ออนไลน์ ,สืบคน้ 
10 มิถุนายน 2563) 
 การจดัการส่ือสารเก่ียวกบัโรคอุบติัใหม่ ไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทยในระยะแรก
ยงัถือว่าไม่ชดัเจนและครอบคลุม เน่ืองจากยงัมีความไม่ชดัเจนเก่ียวกบัรายละเอียดเชิงลึกของโรค
อุบติัใหม่ไวรัสโคโรน่า 2019 โดยนับระยะเวลาตั้งแต่พบผูป่้วยรายแรกในประเทศไทยในเดือน
มกราคม จนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดด้ าเนินการแถลงข่าวเก่ียวกบัโรคอุบติั
ใหม่ ไวรัสโคโรน่า 2019 นั้น เป็นเวลาเกือบ 1 เดือน ซ่ึงในระยะดงักล่าวไดส้ร้างความสับสนกงัวล
ใจต่อประชาชนทัว่ประเทศเป็นอย่างมาก กระทัง่ต่อมามีการแถลงข่าวให้ขอ้มูลขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
โรคอุบติัใหม่ไวรัสโคโรน่า 2019 ในมิติต่าง ๆ อาทิ ท่ีมาของโรค, ลกัษณะอาการของโรค, ลกัษณะ
การติดต่อของโรค,วิธีการป้องกนั เป็นตน้ ต่อประชาชนอย่างต่อเน่ือง สถานการณ์การแพร่ระบาด
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ของโรคจึงเร่ิมลดลง  อีกดา้นหน่ึงการประกาศใช้พระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ของรัฐบาลไดส่้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง ธุรกิจบาง
ประเภทต้องเลิกด าเนินกิจการ  พนักงานถูกเลิกจ้าง ยิ่งผูมี้รายได้น้อยท่ีท างานรับจ้างยิ่งได้รับ
ผลกระทบในการด าเนินชีวิตประจ าวนั เพราะไม่มีการจา้งงาน ระบบเศรษฐกิจของประเทศตอ้งหยุด
เคล่ือนไหวอย่างฉับพลนั  ท าให้รัฐบาลตอ้งก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเยียวยาประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ไวรัสโคโรน่า 2019  โดยในรายละเอียด และข้อมูลบางเร่ืองท่ี
ประชาชนทัว่ไปเขา้ใจยากในประเด็นเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัเพื่อขอรับการเยียวยาจาก
รัฐบาล  
 ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงเป็นส่ือของรัฐบาล สังกดักรมประชาสัมพนัธ์ ท่ีมี
หน้าท่ีในการส่ือสารนโยบายรัฐบาลไปสู่ประชาชนในพื้นท่ี 9 จงัหวดัภาคตะวนัออก คือ จนัทบุรี,
ระยอง, ตราด, ชลบุรี, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปราจีนบุรี และสระแก้ว ต้อง
ด าเนินการส่ือสารนโยบายของรัฐบาลในการเยียวยาประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคอุบติัใหม่
ไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงรวมไปถึงขั้นตอน  วิธีการท่ีจะเขา้ถึงหลกัการเยยีวยาของรัฐบาลท่ีมอบใหแ้ก่
ประชาชน โดยมีหน่วยงานในสังกดัเป็นผูส่้งสารออกไป ประกอบดว้ย 1) ส านกังานประชาสัมพนัธ์
จงัหวดัจนัทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว้ ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ 
ท่ีมีหน้าท่ีส่ือสารข้อมูลภาครัฐในระดับจังหวดัของภาคตะวนัออก 2) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย (NBT) จงัหวดัจนัทบุรี ส่ือสารกับผูรั้บชมโทรทัศน์ทัว่ทั้ งภาคตะวนัออก 3) สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จงัหวดัจนัทบุรี, สระแกว้, ระยอง, ชลบุรี และตราด ส่ือสารกบั
ผู ้ฟั งวิทยุกระจายเสียงครอบคลุมพื้ น ท่ีภาคตะวันออก และ 4. Face book Fan Page ส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 กรมประชาสัมพนัธ์ ส่ือสารทางโซเชียลมีเดีย  เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เขา้ถึงนโยบายการเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากโรคอุบติัใหม่จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
ให้ไดม้ากท่ีสุด อนัจะน าไปสู่การประคบัประคองการด าเนินชีวิตของประชาชนทัว่ไปได ้ซ่ึงการ
เลือกใชก้ารส่ือสารผา่นช่องทางโซเชียลมีเดีย  ผา่น Facebook Fan Page ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 
กรมประชาสัมพนัธ์ ของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี
โดยในระยะเวลาตั้ งแต่เกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2563 ปรากฏวา่มีผูส้นใจติดตามเพจเพิ่มขึ้นกวา่ 200,000 คน 
 นอกจากน้ีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 ไดห้นา้หนา้ท่ีดา้นการส่ือสาร
ในเหตุการณ์ส าคญัๆ ของประเทศไทยมาหลายวาระ อาทิ งานชุมนุมลูกเสือโลก คร้ังท่ี 20 (2545) ณ 
จังหวดัชลบุรี,การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานอย่างเป็นทางการ คร้ังท่ี 1 ณ จังหวดัตราด 
(2545), งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก คร้ังท่ี 25 (2547) ณ จงัหวดัชลบุรี, การแข่งขนักีฬา 
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ซีเกมส์ คร้ังท่ี 24 กีฬาทางน ้ า ณ จังหวดัชลบุรี  (2550), การประชุมรัฐสภาอาเซียนคร้ังท่ี 30 ณ 
จงัหวดัชลบุรี (2552), การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2559, สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ เปิดโครงการพระราชด าริบรรเทาอุทกภยั 'คลอง
ภกัดีร าไพ' (2560),พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศกัราช 2562 เป็นตน้ 
 นอกจากน้ียงัไดท้ าหนา้ท่ีในการส่ือสารขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงในช่วงการเกิดภาวะวิกฤต
ของประเทศไทยดว้ย อาทิ ภยัพิบติัแก๊สฟอสจีนร่ัวท่ีโรงงานพอลีคาร์บอเนตในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จงัหวดัระยอง ท่ีมีผูเ้สียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บ 814 คน (2543),วิกฤตการณ์การเมืองไทย 
พ.ศ. 2548–2553 โดยการชุมนุมของคนเส้ือแดงในปี 2553 และสถานการณ์บานปลายเกิดเหตุยึด 
สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (NBT) ส่วนกลาง กรมประชาสัมพนัธ์ เพื่อบงัคบัให้จอมืด
ไม่ให้ออกอากาศได้ ทางส านักประชาสัมพันธ์  เขต 7 จันทบุ รี ได้รับมอบหมายจากกรม
ประชาสัมพนัธ์ ให้ สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (NBT) จงัหวดัจนัทบุรี  ด าเนินการเป็นแม่
ขายออกอากาศแทน สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (NBT) ส่วนกลาง, ภยัพิบติัมหาอุทกภยั 
พ.ศ. 2554, ภัยพิบัติ "น ้ ามันร่ัว" กลางทะเล ณ จงัหวดัระยอง (2556), วิกฤตการณ์การเมืองไทย     
พ.ศ. 2556–2557, ภยัธรรมชาติไวรัส Covid -19 (2563) เป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุปส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ไดท้ าหน้าท่ีในฐานะส่ือมวลชนของ
ภาครัฐ ในการจัดการส่ือสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นข้อเท็จจริงไปสู่สาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับเช่ือถือ เช่ือมั่นจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ งหน่วยงานราชการ  
หน่วยงานเอกชน และประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 9 จงัหวดัภาคตะวนัออก 
  จากความส าคญัดังกล่าว การจดัการส่ือสารในภาวะวิกฤติ ผ่านส่ือออนไลน์ Face book 
Fan page ไดเ้ขา้มามีส่วนส าคญัในการส่ือสารขอ้มูลในทุกมิติของสถานการณ์ไวรัศโคโรน่า 2019 
และจะมีบทบาทมากขึ้นในการจดัการการส่ือสารของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี จนท าให้
ประชาชนในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบและประชาชนโดยทัว่ไป ให้ความสนใจและติดตามขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีส่ือสารโดยส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี 
ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “การจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 ส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร
ขอ้มูล หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล รักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีจะน าไป
ประยุกตใ์ช้ให้สอดคลอ้งกบับริบทของแต่ละองคก์ร หน่วยงาน อนัเป็นการน าไปสู่การพฒันาดา้น
การจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤติต่างๆ ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วน ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์กบัประชาชน และประเทศชาติ 
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ปัญหำน ำกำรวิจัย 
 1.   ส านักงานประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤต
จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ผา่นส่ือออนไลน์ Face book Fan page อยา่งไร 
  2.  การจัดการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรีในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
 
วัตถุประสงค์งำนวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
ของ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาการจดัการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ของ 
ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี 
 
ขอบเขตงำนวิจัย 
 การศึกษาเก่ียวการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ของ 
ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี คร้ังน้ี ผูวิ้จยัด าเนินการศึกษา ดงัปรากฏรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหามุ่งศึกษาการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตสถานการณ์ไวรัส
โคโรน่า 2019 ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี  
 2.  ขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ  ผู ้บ ริหารระดับ สูงของส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารขอ้มูลผ่านส่ือออนไลน์  Face 
book Fan page 
 3.  ขอบเขตดา้นเวลา ใชเ้วลาในการเตรียมขอ้มูล จดัล าดบัขอ้มูล พร้อมทั้งการสัมภาษณ์ 
และน าผลมาวิเคราะห์ขอ้มูล ใชร้ะยะเวลาในการวิจยั เร่ิมตั้งแต่ ธนัวาคม 2563 – มิถุนายน 2564 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลการวิจยัจะท าให้ทราบถึงการจดัการส่ือสารในภาวะวิกฤต และทราบถึงวิธีการ
น าเสนอเน้ือหาขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีปรากฏอยู่บน Face book Fan page 
ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จันทบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา และประยุกต์ใช้กับส่ือ
ออนไลนรู์ปแบบอ่ืนๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 2.  ผลการศึกษาสามารถน าไปใชเ้ป็นตน้แบบของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีตอ้งมี
การส่ือสารในภาวะวิกฤติต่อไปในอนาคต 
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 3. ไดว้ิธีการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤติท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะและพฤติกรรมของ
ประชาชนผูรั้บสาร ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสุขลกัษณะในการป้องกนัหรือดูแลตนเอง
ของประชาชนไม่ใหติ้ดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคติดเช้ืออ่ืนๆ   
   
นิยำมศัพท์ 
 กำรจัดกำรส่ือสำร หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์
ไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ผ่านส่ือออนไลน์  Face book Fan 
page ไปยงัประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 9 จงัหวดั คือ จงัหวดัสมุทรปราการ ชลบุรี นครนายก 
ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว้ จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา และตราด  โดยมีเป้าหมายใหป้ระชาชนเกิดการรับรู้
ร่วมกนั  
 ภำวะวิกฤต หมายถึง สถานการณ์หรือเหตุการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีเกิดขึ้น
จากเช้ือไวรัสในปัจจุบันท่ีมีการแพร่ระบาดไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิต และทรัพยสิ์นของประชาชน 
 ไวรัสโคโรน่ำ 2019 หมายถึง เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงกระทรวงสาธารสุขไดป้ระกาศว่า
เป็นโรคติดต่อร้ายแรงท่ีมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยแพร่จากคนสู่คนผา่นทางฝอยละอองจาก 
จมูกหรือปากซ่ึงขบัออกมาเม่ือผูป่้วยไอหรือจาม ซ่ึงสามารถติดเช้ือหรือรับเช้ือไดจ้ากการหายใจเอา
ฝอยละอองเขา้ไปจากผูป่้วย หรือจากการเอามือไปจบัพื้นผิวท่ีมีฝอยละอองเหล่านั้นแลว้มาสัมผสั
บริเวณใบหนา้ ซ่ึงมีระยะเวลาเร่ิมตั้งแต่การติดเช้ือและการแสดงอาการ (ระยะฟักตวั) จะมีระยะเวลา
ตั้งแต่ 1-14 วนั  
 ส ำนั กประชำสัมพัน ธ์ เขต  7 จันทบุ รี  หมายถึง ห น่วยงาน ราชการสั งกัดกรม
ประชาสัมพนัธ์ ส านกันายกรัฐมนตรี ท่ีท าหน้าท่ีในการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์
หรือเหตุการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 9 จงัหวดั ภาคตะวนัออก คือ จงัหวดั
จนัทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา  และสมุทรปราการ เพื่อ
สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กบัประชาชนในการดูแลป้องกนั
ตวัเอง 
 Face book Fan page หมายถึง ส่ือออนไลน์ Face book ท่ีส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 
จันทบุรี ใช้ในการส่ือสารเพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ไปสู่
ประชาชน ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 
จนัทบุรี ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีการจดัการ การส่ือสารในภาวะวิกฤต และ แนวคิดและทฤษฎี
การใชส่ื้อออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์เน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสาร มาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 
(Conceptual Framework) ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณค่ำของข่ำว 
    -ความสดต่อสมยั หรือความรวดเร็ว     
    -ความใกลชิ้ด  
    -ความส าคญัหรือความเด่น  
    -ผลกระทบกระเทือน  
    -ความมีเง่ือนง า 
    -ปุถุชนสนใจ 
 

กำรส่ือสำรในภำวะวิกฤตไวรัสโคโรน่ำ 2019 
      -สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  
      -การบริหารจดัการขอ้มูล ข่าวสาร  เพื่อเผยแพร่ 
      -การใช ้Face book เป็นส่ือในการส่ือสาร 
        นโยบาย ภาครัฐ 
     -การเลือกใชส่ื้อ Face book เพื่อการส่ือสาร 
     -ส่ือประเภทท่ีไดรั้บความสนใจจากประชาชน 
     -ประโยชน์ของโชเชียลมีเดียต่อหน่วยงาน 
       ภาครัฐ 
      -การสร้างความเช่ือมัน่ต่อประชาชนท่ีรับรู้ 
        ขอ้มูล   ข่าวสาร  

 
 

การจัดการ 
การส่ือสารในภาวะ
วิกฤตไวรัสโคโรน่า 

2019  
ของส านัก

ประชาสัมพนัธ์  
เขต 7 จันทบุรี 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจัยเร่ือง “การจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี” ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการการส่ือสาร การส่ือสารในภาวะวิกฤต การใช้ส่ือออนไลน์ และองค์ประกอบคุณค่า
ของข่าว ท่ีไดจ้ากการท าการศึกษาเอกสารทั้งในดา้นวรรณกรรม และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้
เป็นกรอบแนวทางในการอธิบาย และวิเคราะห์ถึงการจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัส              
โคโรน่า 2019 ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสาร 
 2. แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร 
 3. แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารในภาวะวิกฤต 
 4. แนวคิดเก่ียวกบัการใชส่ื้อออนไลน์ 
 5. แนวคิดเก่ียวกบัข่าว และองคป์ระกอบคุณค่าข่าว 
 6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการการส่ือสาร 
 การจดัการทางการส่ือสาร เป็นแนวความคิดท่ีเกิดจากการผสมผสานหลกัการส่ือสาร และ
การจัดการเข้าด้วยกัน การจัดการทางการส่ือสารท่ีถูกต้องและเหมาะสม ทั้ งการวางแผนการ
ด าเนินงาน การติดตามผล และการปรับปรุงการส่ือสารทุกรูปแบบอย่างให้เป็นระบบระเบียบ และ
มุ่งเน้นไปท่ีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้องค์การสามารถใช้ การ
ส่ือสารเพื่อให้บรรลุในวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ตามท่ีตั้ งไว้ ซ่ึงจะท าให้ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ด าเนินไปอย่างราบร่ืนและประสบความส าเร็จ ในส่วนการส่ือสารภายในองค์การ /
ผูบ้ริหาร บุคลากร ในทุก ๆ ระดับ จะสามารถเข้าถึงในส่ิงท่ีต้องการส่ือสารออกไปในทิศทาง
เดียวกนั และมีความเขา้ใจท่ี ตรงกนัในการปฏิบติังาน สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างส าเร็จลุล่วง 
การจัดการทางการส่ือสาร ยงัเป็นการจัดระบบระเบียบของกระบวนการส่ือสารในองค์การ 
โดยเฉพาะช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความส าเร็จต่อการบริหารระหว่างองค์การ และ
ภายนอกอีกดว้ย ส าหรับทางปฏิบติั ทั้งผูบ้ริหารและบุคลากรในองคก์าร จะตอ้งไดรั้บรางวลัจูงใจท่ี
เหมือนกนั เพื่อใหเ้กิดเป้าหมาย ในการท างานร่วมกนัของคนสองกลุ่มน้ี และน าไปสู่การรับรู้ขอ้มูล 
ข่าวสาร และความเขา้ใจท่ีตรงกนักิจกรรมของการจดัการทางการส่ือสาร ประกอบไปดว้ย การวาง
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กลยุทธ์การส่ือสาร ขององคก์าร การออกแบบกิจกรรมการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
การควบคุมการไหลของข่าวสาร และการส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยี (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และ 
อรรถพร กงวิไล. 2550: 4) การจัดการการส่ือสารท่ีดีจะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของ
ผูบ้ริหาร และเป็นส่ิงเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก  เพราะนโยบายการบริหารงานการจดัการขององค์กรเป็น
ส่วนส าคัญ และเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  ท่ีวางไว  ้การจัดการการส่ือสาร จึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นยิ่งส าหรับกิจกรรมและการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในองค์กร ทั้งน้ีหากการจดัการ
การส่ือสารภายในองคก์รมีความชดัเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบติังานตามนโยบายเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจ และเขา้ใจนโยบายได้อย่างชัดเจน  และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ในการท างาน ดงันั้น กระบวนการท างานขององคก์รเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจะตอ้งทา
ให้การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเป็นไปอย่าง
คล่องตัว  เพื่ อให้ เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันเกิดความร่วมมือ  และการประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การท างานขององคก์รสามารถบรรลุเป้าหมาย  และประสบผลส าเร็จดว้ยดีซ่ึง
เทคโนโลยีในปัจจุบนัน้ี ก็มีความกา้วหนา้ทั้งในแง่ของการใชง้าน และความรวดเร็วผูบ้ริหารจะตอ้ง
พฒันาและแสวงหาความรู้ (ภรณ์ทิพย ์สิงห์นิล. 2559 : 14)   
 แ ฟ็ ร์ ง  แ ล ะ  เซ อ ร์ เวิ ร์ ด  (French and Saward, 1975)  ได้ นิ ย าม ค าว่ าก ารจัด ก าร
(Management) ไวใ้น Dictionary of Management ว่า "การจัดการ คือ กระบวนการ กิจกรรมหรือ
การศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีในอนัท่ีจะเช่ือมัน่ไดว้่า กิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินไปในแนวทางท่ี
จะบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยเฉพาะอย่างยิง่หนา้ท่ีในอนัท่ีจะสร้างและรักษา
ไวซ่ึ้งสภาวะท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ดว้ยความพยายามร่วมของกลุ่มบุคคล" ใน
เร่ืองน้ีนักวิชาการดา้นน้ีต่าง ก็ให้ค  านิยามแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นความ
แตกต่างกนัในเร่ืองของการใช้ถอ้ยค ามากกว่าโดยมีประเด็นหลกัของค านิยามท่ีคลา้ยคลึงกัน ซึง
พบว่า Michael A. Hitt และคณะได้ให้ค  านิยามไว้อย่างเหมาะสมในหนังสือ Effective Man 
agreement ซ่ึงจดัพิมพข์ึ้นใน ค.ศ. 1979 เป็นค านิยามท่ีกินค ากวา้งขวางและทนัสมยัท่ีสุด ท่ีอธิบาย
ถึงความหมายของค าว่าการจดัการ คือ การประสมประสานทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้จะเห็นไดว้่าค านิยามน้ี
กินความครอบคลุมสาระส าคัญหลัก ซ่ึงเป็นประเด็นหลักของการบริหาร 4 ประการ คือ 
วตัถุประสงค ์ประสิทธิผล ทรัพยากร และการประสมประสาน 
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  วัตถุประสงค์ (Objective) เหตุผลเบ้ืองตน้ในการด าเนินงานขององค์การทุกองคก์ารก็คือ
ความเหตุผลเบ้ืองดา้นคงอยู ่หรืออยู่รอดขององคก์าร ดงันั้นองคก์ารต่าง ๆ ยอ่มตอ้งเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน ซ่ึงหมายถึงวตัถุประสงคท่ี์ผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการใหป้ระสบผลส าเร็จนัน่เอง 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงความสามารถขององคก์ารในอนัท่ีจะบริหารงานให้
บรรลุวตัถุประสงค์ไดเ้ป็นอย่างดีในช่วงเวลาท่ีก าหนด ประสิทธิผลเน้นการบริหารระยะยาวและ
ต่อเน่ือง เช่น ประสิทธิผลเบ้ืองตน้ขององค์การทุกองค์การคือ ความสามารถในการเปล่ียนแปลง 
ปรับปรุงด าเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์และยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่ไดต้่อไป ค าว่า "ประสิทธิผล" 
มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า "ประสิทธิภาพ" (Efficiency) ซ่ึงค าว่าประสิทธิภาพวดัได้จาก
ความสามารถขององคก์ารในการใช้ทรัพยากรในระยะสั้นโดยการเปรียบเทียบปัจจยัน าเขา้ (input) 
และรายจ่าย กบัปัจจยัน าออก (output) และรายได ้ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ในระยะสั้นอาจจะไม่มีประสิทธิผลในระยะยาวก็ได ้แต่การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผลระยะยาวยอ่ม
ตอ้งเป็นการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมาแลว้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ในอดีต 
 ทรัพยากร (Resource) หมายถึงทรัพยากรท่ีผูบ้ริหารเก่ียวขอ้งดว้ยโดยตรง ซ่ึงแต่เดิมนั้น
ทัว่ไปถือกนัว่าทรัพยากรดงักล่าวประกอบดว้ยเงิน วสัดุ และการจดัการ หรือท่ีเรียกโดยย่อว่า 4 Ms 
(man money material and management) แต่โดยท่ีสภาพแวดลอ้มและสังคมในปัจจุบนัเปล่ียนแปลง
ไป องค์การต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งค านึงถึงตวัแปรอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อองคก์ารดว้ย นกัวิชาการหลาย ๆ 
ท่านต่างก็ความเห็นในเร่ืองของทรัพยากรแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงอาจสรุปไดเ้ป็นทรัพยากรดา้นต่าง ๆ 
ดงัน้ี 
 "ทรัพยากรคน" หมายถึงจ านวนหน่วยงานจ านวนคนในหน่วยงานตลอดจนทักษะท่ี
จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานดา้นก าลงัคน  
 "ทรัพยากรดา้นทุน" หมายถึงทั้งการหาทุนและการใชจ่้ายเงินทุนในการด าเนินงาน 
 "ทรัพยากรด้านวิทยาการ" รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อาคาร สถานท่ี
ตลอดจนวิธีการท่ีควรใชใ้นการด าเนินการ 
 "ทรัพยากรดา้นลูกคา้" หรือผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อความ
เจริญเติบโตขององคก์ารตวัจ ากดัส าหรับการด าเนินการ 
 "ทรัพยากรดา้นเวลา" ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีเป็นตวัจ ากดัส าหรับการด าเนินงานทั้งน้ีรวมถึง
ก าหนดเวลา และระยะเวลา 
 การประสมประสาน (integration coordination) คือการสร้างความสมดุล และสอดคลอ้ง
ต่อเน่ืองกนัระหว่างทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อความส าเร็จขององคก์ร องคก์ารใดมีวตัถุประสงคจ์ะสร้าง
ความเจริญเติบโตมากน้อยเพียงใด ย่อมต้องจัดการให้ทรัพยากร คน  ทุน วิทยาการ และเวลามี
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อัตราส่วนท่ีจะสามารถท าให้ได้มา ซ่ึงผู ้ใช้บริการตามจ านวนท่ีแสดงถึงความเจริญเติบโตท่ี
วตัถุประสงค์ก าหนดไว ้การประสมประสานจึงหมายถึง การท าให้กิจกรรมต่าง  ๆ สอดคล้อง
ต่อเน่ืองกัน มีการจัดสรรทรัพยากรทุน วิทยาการ และเวลาท่ีสมดุลกับล าดับความส าคัญของ
หน่วยงานและความตอ้งการจากภายนอกองค์การ ตอ้งมีการสานพลงับุคคลท่ีอยู่ในองคก์ารให้เขา้
กบังาน ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นต่างก็มีค่านิยมและความเป็นตวัของตวัเองทั้งส้ิน 
 การจัดการเป็นศาสตร์ การจดัการเป็นศาสตร์ เพราะมีองค์ความรู้ซ่ึงอธิบายการจดัการ
โดยอา้งอิงถึงหลกัความจริงทัว่ ๆ ไปความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ทางการบริหารเป็นส่ิงท่ี
เช่ือถือไดแ้ละเป็นหลกัการท่ีน าไปใช้ไดอ้ย่างกวา้งขวาง แต่อย่างไรก็ตามยงัจ าเป็นตอ้งมีการวิจยั
ปรับปรุงหลักการให้สอดคล้องกับความรู้ใหม่  ๆ อยู่เสมอเช่นเดียวกับศาสตร์อ่ืน  ๆ ท่ีต้อง
เปล่ียนแปลงอยูเ่ป็นประจ ามากบา้งนอ้ยบา้ง เพราะการเปล่ียนแปลงท าให้ความรู้กวา้งไกลลึกซ้ึงขึ้น 
ถา้ขาดการเปล่ียนแปลงแลว้ทุกวนัน้ีเราคงไม่มีความรู้มากกวา่ชาวอียปิตใ์นสมยัก่อนหรือนกัปราชญ์
ในสมยัจกัรวรรดิโรมนัเป็นแน่ 
  การจัดการเป็นศิลป์ หมายถึงการรู้ว่า ท าอย่างไรถึงจะประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงัไว้
ศิลปะของการบริหารเป็นทกัษะท่ีไดม้าจากประสบการณ์ การสังเกต การศึกษา และความสามารถ
ในการประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางการบริหารศิลปะแห่งการบริหารตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมซ่ึงขึ้นอยู่กบั
ความเขา้ใจในศาสตร์ทางการบริหารหมายถึงหลกัการบริหารท่ีจะช่วยเป็นแนวทางให้นักบริหาร
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ต้องเส่ียง ดังนั้นศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารจึงเป็นส่งท่ี
เสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั ดุลยภาพแห่งศาสตร์และศิลปะจึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการบริหาร 
  การจัดการเป็นเร่ืองท่ีมีจุดมุ่งหมาย แต่ไม่อาจวดัไดโ้ดยตรง การจดัการคือ การพยายามท่ี
จะบรรลุผลเฉพาะอยา่งซ่ึงแสดงออกในรูปของวตัถุประสงคท์ั้งน้ีโดยมีความพยายามของกลุ่มบุคคล
เป็นเคร่ืองช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยธรรมชาติของตวัเองแลว้การจดัการเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตนไม่
อาจมองเห็นหรือวดัไดโ้ดยตรง แต่ก็อาจเห็นไดจ้ากผลงานท่ีพอใจ ความพอใจของผูป้ฏิบติังาน และ
ผลผลิตของงานทั้งในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีดีขึ้น 
  การจัดการเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความส าเร็จของเป้าหมาย โดยอาศยัความพยายามของผูอ่ื้น
ในอนัท่ีจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกิจกรรมท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ให้ดีท่ีสุด ซ่ึงย่อมขึ้นอยู่กบัความรู้ว่า
บุคคลเหล่านั้นควรจะท าอะไร ความเขา้ใจว่าจะท าอย่างไรถึงจะท าให้พวกเขาท าในส่ิงควรจะท า
และมัน่ใจว่าความพยายามของพวกเขาจะมีประสิทธิผล นอกจากน้ียงัตอ้งมีการสร้างและรักษาไว้
ซ่ึงสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยให้บุคคลต่าง ๆ ท างานร่วมกันได้ดี รวมทั้งภาวะท่ีตอบสนองข้อ
ไดเ้ปรียบและขอ้จ ากดัทางเศรษฐกิจ จิตวิทยา สังคม การเมือง และวิทยาการดว้ย 
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  การจัดการมีความส าคัญต่อองค์การ ซ่ึงอาจพิจารณาได ้2 ทาง คือ 
  1.  ภายในองคก์าร มนุษยใ์ชอ้งคก์ารเป็นเคร่ืองมือส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
กลุ่มบุคคล ความส าคัญของการจดัการจึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับความรับผิดชอบในอนัจะท าให้การ
รวมตวักนัของทรัพยากรภายในขององคก์ารทั้งดา้นก าลงัคน ทุน วิทยาการ และเวลา เป็นไปดว้ยดี
และส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ และในการรวมทรัพยากรดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีระเบียบและการ
ประสานกนัได้อย่างเหมาะสม ปัญหาส าคญัท่ีสุดของเร่ืองน้ีก็คือปัญหาเก่ียวกบัปัจจยัก าลงัคนซ่ึง
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะคนหรือมนุษยต์่างก็มีความตอ้งการและแนวความคิดของตนเองอาจ
พิจารณาไดใ้นแง่ของความตอ้งการดา้นวตัถุ และดา้นจิตใจ ดงัน้ี 
   1.1 ความตอ้งการดา้นวตัถุ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการเบ้ืองตน้ในการ
ด ารงชีวิตอนัไดแ้ก่ อาหาร เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม และท่ีอยูอ่าศยั 
   1.2 ความตอ้งการดา้นสังคมหรือดา้นจิตใจเน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมซ่ึงสมาชิก
ขององค์การอาจแสวงหาการตอบสนองความตอ้งการด้านน้ีไดจ้กการพบปะและสังคมกบัเพื่อน
สมาชิกในองคก์ารควบคู่ไปกบัการท างานในองคก์าร 
  โดยท่ีความตอ้งการและแนวความคิดส่วนตวัของบุคคลต่าง ๆ ในองค์การแตกต่างกัน
ออกไปโอกาสท่ีการรวมกลุ่มกนัท างานในลกัษณะองค์การจะประสบความลม้เหลวอาจเกิดขึ้นได้
จากความขดัแยง้กนัในอนัท่ีจะตอบสนองความตอ้งการส่วนตวัของแต่ละบุคคล และความขดัแยง้
กนัในดา้นแนวความคิด ประสิทธิภาพขององค์การจึงขึ้นอยูก่บัผูน้ าขององคก์าร ซ่ึงจะตอ้งมีหน้าท่ี
ในการจดัระเบียบและประสมประสานกิจกรรมของบุคคลต่าง ๆ เพื่อผลงานของส่วนรวม ผูน้ าท่ี
กล่าวถึงน้ีหมายถึงผูท่ี้มีหน้าท่ีในการจดัการหรือผูบ้ริหารนั้นเอง ในทุกองค์การผูบ้ริหารจะเป็น
ผูส้ร้างกลไกให้ทรัพยากรต่าง ๆ สามารถเขา้มารวมกนัและด าเนินไปไดภ้ายในองคก์าร และบุคคล
ดงักล่าวน้ีเองท่ีจะเป็นผูรั้บผิดชอบในผลส าเร็จของงานทั้งหมดท่ีไดด้ าเนินไปแลว้ 
 2. ภายนอกองคก์าร องคก์ารส่วนใหญ่จะตอ้งเก่ียวพนักบัทรัพยากรภายนอกในลกัษณะ
ของความเก่ียวพนัโดยตรง และโดยทางออ้ม 
  การเก่ียวพนัโดยตรง ทรัพยากรภายนอกท่ีตอ้งเก่ียวพนัโดยตรง ได้แก่ ลูกคา้ คู่แข่งขนั 
และหน่วยงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง 
  การเก่ียวพนัโดยทางออ้ม ทรัพยากรภายนอกบางประเภท แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ
องค์การโดยตรงก็เป็นส่ิงท่ีจะมองขา้มไปเสียไม่ได ้ซ่ึงไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจ วฒันธรรม กฎหมาย
และการเมือง ตลอดจนการต่างประเทศ 
  องค์การต่าง ๆ จึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้วิธีการท่ีจะด ารงอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง
อยู่เสมอซ่ึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการประสมประสานทรัพยากร เพื่อให้การด าเนินงานของ
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องค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอาศัยการตรวจสอบแนวโน้มของทรัพยากร ภายนอก
ดงักล่าวอยูเ่สมอ 
 
  ความส าคัญของแนวคิดการจัดการ 
 แนวความคิดของการจดัการ โดยทัว่ไปในอดีตจะเป็นการมุ่งเน้นในการประสานงานกนั
ระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลกรเพื่อมุ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรแต่จาก
การท่ีผูบ้ริหารมีสมมติฐานว่ามนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีเหตุผลในการปฏิบติังานและประสิทธิภาพของผลงาน
เกิดจกการแบ่งงานกันท าตามความถนัดแต่ผูบ้ริหาร ไม่ได้ให้ความส าคญัเก่ียวกับปัจจยัทางด้าน
สภาวะแวดลอ้มและพฤติกรรมของมนุษยใ์นองค์การท าให้การปฏิบติังานและประสิทธิภาพของ
ผลงานไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ เช่น การท่ีบุคลากรไม่ทราบวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนงานมีลกัษณะท่ี
เป็นงานประจ าจนขาดให้การความส าคญัต่อความตอ้งการของลูกคา้แต่ผลผลิตสามารถจ าหน่ายได้
ทั้งหมดและทรัพยากรท่ีมีคุณภาพมีใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งไม่จ ากดั เป็นตน้ 
  แมว้่าแนวความคิดทางการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นก็ตามแต่ก็
สามารถท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัมนุษยข์ึ้นได ้เช่น คนงานส่วนใหญ่ไม่ชอบงานในลกัษณะท่ีเป็น
งานประจ าจนเป็นผลท าใหผู้บ้ริหารคิดหาทางน าไปสู่การขยายงานการเพิ่มคุณค่าของงานและการ 
  ให้อ านาจตดัสินใจกบัพนกังานเพิ่มขึ้นหรือการน าแนวความคิดของการจ่ายค่าตอบแทน
ตามจ านวนผลงานมาประยกุตใ์ชก้บัคนงานจนสามารถเพิ่มผลผลิตไดเ้กินจากมาตรฐานท่ีก าหนดซ่ึง
จะได้รับค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าคนงานท่ีท าได้ต ่ากว่ามาตรฐานก็สามารถผลกัดันให้คนงานแต่ละ
คนท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดในการจ่ายตอบแทนตามระบบดงักล่าวน้ีผูบ้ริหารเช่ือว่าจะท า
ใหห้วัหนา้คนงานมีก าลงัใจท่ีจะสอนงานใหค้นงานท างานใหดี้ขึ้นกวา่เดิมดว้ย 
  ในการออกแบบองค์การ โดยผูบ้ริหารจะตอ้งเผชิญกบัการตดัสินใจท่ีมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนหลายประการผลลพัธ์ของการตดัสินใจท่ีตอ้งการคือโครงสร้างองคก์ารท่ีมีความเหมาะสม
ท่ีสุดท่ีไดจ้ากแนวคิดและทฤษฎีทางการจดัการเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุผลส าเร็จท่ีตอ้งการ
โดยทัว่ไปการออกแบบองคก์ารจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจท่ีส าคญัของผูบ้ริหารไดแ้ก่การ
แบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆ ตามล าดบัความส าคญัการจดัสรรอ านาจหน้าท่ีระหว่างงาน เพื่อการ
ตดัสินใจ การรวมกลุ่มงานแต่ละดา้นเขา้ดว้ยกนั และการก าหนดขนาดของกลุ่มงานของผูบ้ริหารแต่
ละคนอยา่งเหมาะสม (สมยศ นาวีการ. 2533 : 163 - 164) ดงัน้ี 
  1.  ผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินการแบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆ ตามล าดับความส าคญัซ่ึง
คุณลกัษณะท่ีส าคญัประการหน่ึงของการแบ่งงานนั้นคือการมุ่งเนน้ดา้นความช านาญความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นของงานถึงแมว้า่งานจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัก็ตาม 
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  2.  ผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินการรวมกลุ่มงานแต่ละด้านเขา้ด้วยกันอย่างเหมาะสมงานท่ี
สามารถรวมกลุ่มเขา้ดว้ยกนัอาจจะอยูบ่นรากฐานของความคลา้ยคลึงกนัเป็นส าคญั 
  3.  ผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินการจดัสรรอ านาจหน้าท่ีระหว่างงานเพื่อให้บุคลากรสามารถ
ท าการตดัสินใจโดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากผูบ้ริหารทุกคร้ังท าให้บุคลากรมีสิทธิเพื่อการตดัสินใจ
ภายในขอบเขตท่ีก าหนดไวจ้นส่งผลท าให้การด าเนินงานได้อย่างราบร่ืนจากการตดัสินใจท่ีทัน
เหตุการณ์ 
 4.  ผูบ้ริหารจะต้องก าหนดขนาดของกลุ่มงานของผูบ้ริหารแต่ละคนอย่างเหมาะสม
ดงันั้นโครงสร้างองคก์รยอ่มจะมีความแตกต่างกนัตามการตดัสินใจของผูบ้ริหารจากการใชแ้นวคิด
และทฤษฎีทางการจดัการและถา้หากพิจารณาถึงการตดัสินใจของผูบ้ริหารขา้งตน้แลว้จะพบว่าใน
การแบ่งงานกนัท าเฉพาะดา้นจะขึ้นอยูก่บัปัจจยัดา้นความเช่ียวชาญมากหรือนอ้ยในการมอบอ านาจ
หนา้ท่ีจะขึ้นอยูก่บัปัจจยัความมากหรือนอ้ยของอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบการจดัแผนกงานจะขึ้นอยู่
กับปัจจัยพื้นฐานด้านความเหมือนกันหรือความแตกต่างกันของลักษณะงานและขนาดในการ
ควบคุมจะขึ้นอยูก่บัปัจจยัของจ านวนบุคลากร เป็นตน้ 
  เพื่อให้การแกไ้ขปัญหาดา้นบุคลากรให้สามารถปฏิบติังานได้อย่างสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการขององค์การนั้นผูบ้ริหารสามารถท าได้โดยการจดัโครงสร้างองค์การและก าหนดแนว
ทางการจดัการท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้ม เช่น การแสวงหาผูบ้ริหารท่ีมีความช านาญ
เฉพาะด้านน ามาบริหารงาน การมุ่งเน้นเก่ียวกับการแบ่งงานกันท าของบุคลากร การแสวงหา
บุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้นมาปฏิบติัการใชว้ิธีการจูงใจดา้นเงินเดือนและต าแหน่งงานการ
สังเกตและวิเคราะห์งานเพื่อหาวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดเป็นตน้ จากแนวคิดและทฤษฎีทางการจดัการ
ขา้งตน้จะเป็นแนวทางท่ีผูบ้ริหารสามารถน ามาปรับใช้ไดแ้ละสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างาน ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรให้ความส าคญักบัแนวคิดและทฤษฎีทางการจดัการเพื่อท่ีจะท าให้
ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจก าหนดแนวทางท่ีมีความเหมาะสมตลอดจนองค์การสามารถบรรลุผล
ตามท่ีตอ้งการ ไดอ้ยา่งราบร่ืน 
  ทฤษฎีองคก์ารเป็นศาสตร์ท่ีมีการพฒันามาไม่นานนักทั้งน้ีเน่ืองมาจากในเบ้ืองตน้สังคม
ส่วนใหญ่เป็นสังคมแบบเกษตรกรรมทฤษฎีองค์การจึงเป็นส่ิงท่ีไม่มีความจ าเป็นจนถึงในช่วงตน้
ของศตวรรษท่ี 19 สภาพสังคมไดเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมอุตสาหกรรมส่งผลให้ทฤษฎีองค์การ
เร่ิมได้รับความสนใจขึ้นมีการพัฒนารวมทั้ งมีวิวฒันาการต่อกันมาอย่างต่อเน่ืองดังนั้ นทฤษฎี
องค์การจึงเป็นแนวความคิดท่ีมีความสัมพนัธ์และแสดงถึงภาพรวมของพฤติกรรมของบุคคลกลุ่ม
ย่อย และกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์การอย่างเป็นระบบสามารถแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ของรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของกิจกรรมในองค์การดังนั้นโดยเน้ือหาท่ีแทจ้ริงแลว้ทฤษฎี
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องคก์าร คือ การก าหนดกรอบของแนวความคิดจากทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีศึกษาเฉพาะเร่ืองโครงสร้างของ
องค์การ (Organization design) กล่าวคือการก าหนด โครงสร้างขององค์การเป็นการศึกษาเพื่อ
อธิบายถึงการจดัโครงสร้างองคก์าร การออกแบบองคก์ารรวมทั้งการเสนอทางเลือกในการบริหาร
องคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  จากแนวความคิดเชิงสถานการณ์ต่อการจดัการพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง
ขององค์การกบัการประสานงานของบุคลากรจะมีความสัมพนัธ์รอย่างใกลชิ้ด ซ่ึงจากทฤษฎีการ
จดัการแนวใหม่ท่ียดึแนวความคิดเชิงระบบกบัแนวความคิดเชิงสถานการณ์เพื่อให้ผูบ้ริหารสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจดัการไดน้ั้นจะตอ้งมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ ในเชิงระบบว่าปัจจยั 
ต่าง ๆ นั้นมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัและจะตอ้งตระหนักถึงความสอดคลอ้งระหว่างองค์การกบั
สภาวะแวดลอ้มไม่ว่าจะเป็นดา้นของการออกแบบโครงสร้างองคก์ารหรือวิธีการในการจดัการต่าง  
ๆ กล่าวคือจะไม่มีวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจดัการแต่การจดัการนั้นขึ้นอยู่กบัสภาวะแวดลอ้มขององคก์าร
เสมอในการพัฒนาแนวความคิดทางการจดัการท่ีเกิดขึ้นนั้นจะมีลักษณะเป็นวิวฒันาการตั้งแต่
แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ จากนั้ นจึงเป็นแนวความคิดเชิงกระบวนการ
แนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ แนวความคิดเชิงระบบ และแนวความคิดเชิงสถานการณ์ จาก
การท่ีเกิดการพฒันาแนวความคิดต่าง ๆ ท่ีเพิ่มขึ้นน้ีท าให้ไม่มีแนวความคิดใดจะเป็นท่ียอมรับท่ีจะ
เป็นแนวความคิดท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด ดงันั้นการน าแนวคิดทางการจดัการใดมาใชก้บัองคก์าร
ผูบ้ริหารควรจะตอ้งพิจารณาถึงสภาวะแวดลอ้มขององคก์ารท่ีเป็นสถานการณ์ท่ีองคก์ารเผชิญอยู่มา
พิจารณาดว้ย 
  แนวความคิดของการจดัการในอดีตจะมุ่งเนน้ในการประสานงานกนัระหว่างผูบ้ริหารกบั
บุคลากรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแต่จากการท่ีผูบ้ริหารมีสมมติฐานว่ามนุษยว์่า
เป็นผูท่ี้มีเหตุผลในการปฏิบติังานและประสิทธิภาพของผลงานเกิดจากการแบ่งงานกนัท าตามความ
ถนัดแต่ผูบ้ริหาร ไม่ได้ให้ความส าคญัเก่ียวกับปัจจยัทางดา้นสภาวะแวดลอ้มและพฤติกรรมของ
มนุษยท์ าให้ผลการปฏิบติังานและประสิทธิภาพของผลงานไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ เช่น คนงานไม่
ชอบงานในลกัษณะท่ีเป็นงานประจ าเป็นตน้ จนเป็นผลท าให้ผูบ้ริหารเกิดหาทางน าไปสู่การขยาย
งานการเพิ่มคุณของงานและการใหอ้ านาจตดัสินใจกบัพนกังานเพิ่มขึ้นหรือการน าแนวความคิดของ
การจ่ายค่าตอบแทนตามจ านวนผลงานมาประยุกตใ์ชก้บัคนงานจนสามารถเพิ่มผลผลิตไดเ้กินจาก
มาตรฐานท่ีก าหนดซ่ึงจะได้รับค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าคนงานท่ีท าได้ต ่ากว่ามาตรฐานก็สามารถ
ผลกัดนัใหค้นงานท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดได ้
  ในการแก้ปัญหาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์การนั้นสามารถท าได ้โดยการจดัโครงสร้างองคก์ารและก าหนดแนวทางการจดัการท่ีมีความ
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เหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มจะท าให้ผูบ้ริหารสามารถก าหนดแนวทางในการตดัสินใจท่ีมีความ
เหมาะสมไดเ้ช่นการแสวงหาผูบ้ริหารท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้นมาบริหารงาน การมุ่งเนน้เก่ียวกบั
การแบ่งงานกันท าของคนงาน การแสวงหาคนงานท่ีมีความช านาญเฉพาะด้านมาปฏิบัติการใช้
วิธีการจูงใจด้านเงินเดือนและต าแหน่งงาน การสังเกตและวิเคราะห์งานเพื่อหาวิธีการท างานท่ีดี
ท่ีสุด เป็นตน้ 
  ส าหรับแนวคิดและทฤษฎีทางการจดัการประกอบดว้ยแนวความคิดทางการจดัการใน
สมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก ได้แก่ แนวความคิดทางการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์ แนวความคิดการ
จดัการองคก์ารแบบราชการ และแนวความคิดทางการจดัการเชิงกระบวนการ แนวความคิดทางการ
จดัการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ได้เก่ แนวความคิดทางการจดัการเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์ แนวความคิด
ทางการจดัการเชิงสังคมศาสตร์ และแนวความคิดทางการจดัการเชิงพฤติกรรมศาสตร์แนวความคิด
ทางการจดัการสมยัใหม่ ไดแ้ก่ แนวความคิดทางการจดัการเชิงปริมาณ แนวความคิดเชิงระบบ และ
แนวคิดเชิงสถานการณ์ และแนวความคิดทางการจดัการยุคโลกาภิวตัน์ ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพ
โดยรวม การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง การร้ือปรับระบบ เป็นตน้ 
  สรุป ในการศึกษาในคร้ังน้ี การจัดการเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงอธิบายถึงการ
จดัการโดยอ้างอิงถึงหลักความจริงทั่ว ๆ ไป และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ทางการ
บริหาร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเช่ือถือไดแ้ละเป็นหลกัการท่ีผูวิ้จยัน าไปใช้เก่ียวกบัการตั้งผูรั้บผิดชอบในการ
ส่ือสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 คือ กลุ่มบุคลากรท่ีมีความเช่ียวการใชส่ื้อออนไลน์ ซ่ึงตอ้งมี
การคดัเลือกบุคคลากรมาปฏิบติัหน้าท่ีในการส่ือสารในภาวะวิกฤติ ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมการ
การบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสาร และน าเสนอผา่นส่ือออนไลน์ ท่ีตอ้งมีการวางแผนก าลงัคน เพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 
แนวคิดเกีย่วกบัการส่ือสาร 
  มนุษยใ์ชเ้วลาในการส่ือสารมากกวา่กิจกรรมอ่ืน ๆ มนุษยจ์ าเป็นตอ้งติดต่อส่ือสารกนัอยู่
ตลอดเวลา  ในแต่ละวนัมนุษยต์อ้งพูดและฟังบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีอยู่รอบขา้ง สนทนากบัตวัเอง และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการส่ือสารหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประชุม การให้สัมภาษณ์ การติดตาม
ข่าวสาร และความบนัเทิงจากส่ือต่าง ๆ การส่ือสารจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิต  ดว้ยเหตุท่ี
มนุษยต์อ้งติดต่อส่ือสารกนัอยู่ตลอดเวลา  การส่ือสารจึงเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงนอกเหนือจาก
ปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ การส่ือสารมีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อการด าเนินชีวิต
ของมนุษย ์ ตั้งแต่เกิดจนตายมนุษยไ์ดรั้บอิทธิพลจากการส่ือสารในการเสริมสร้างบุคลิกลกัษณะ
ของตน การเรียนรู้โลกภายนอก การสร้างความกา้วหนา้ในอาชีพ การมีชีวิตอยูร่่วม กบับุคคลอ่ืนใน
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สังคม และการถ่ายทอดมรดกทางวฒันธรรมจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึง  ดงันั้นการส่ือสารจึง
เปรียบเสมือนทกัษะท่ีส าคญัในการด ารงอยู่ของมนุษย ์(Wood, 2000 P. 11) ซ่ึงปัจจุบนัไดช่ื้อวา่เป็น
ยุคโลกาภิวตัน์ เป็นยุคของขอ้มูลข่าวสาร   การส่ือสารจึงมีความส าคญัอย่างทบัทวี การส่ือสารมี
ประโยชน์ทั้ งในแง่บุคคลและสังคม การส่ือสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ท่ีกว้างขวาง
ขึ้น   การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีท าให้สังคม เจริญกา้วหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง   ท าใหม้นุษยส์ามารถ
สืบทอดพฒันา เรียนรู้ และรับรู้วฒันธรรมของตนเองและสังคมได้  การส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัใน
การพฒันาประเทศ  สร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้แก่ชุมชน และสังคมในทุกดา้น (ภูริพฒัน์ แกว้ตา
ธนวฒันา.2563: 24)   สอดคลอ้งกับแนวความคิดของ (สุรัตน์ ตรีสุกล.2547 : 51) ท่ีกล่าวว่าการ
ส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัยิ่งประการหน่ึงส าหรับมนุษย ์มนุษยใ์ช้เวลาประมาณร้อยละ 75 ของ
เวลาในแต่ละวันเพื่อการส่ือสารมนุษย์ใช้เวลาในการส่ือสารมากกว่ากิจกรรมอ่ืน  ๆ มนุษย์
จ าเป็นตอ้งติดต่อส่ือสารกนัอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงในแต่ละวนัมนุษยต์อ้งพดูและฟังบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีอยูร่อบ
ขา้ง สนทนากบัตวัเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่ือสารหลากหลายรูปแบบ เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็
เพราะวา่มนุษยใ์ชก้ารส่ือสารเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองนัน่เอง 
 
  ความส าคัญของการส่ือสาร   
  ในบรรดาความรู้และทักษะทั้ งหลายท่ีมนุษยพ์ยายามสั่งสม และสร้างขึ้นความรู้และ
ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารถือว่าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและมีความส าคญัยิ่งต่อชีวิตมนุษย ์งานวิจยั
หลายช้ินได้ระบุว่า ในช่วงชีวิตหน่ึงของมนุษย ์เราใช้เวลาประมาณ ร้อยละ 75 ไปในกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร (Tubbs  & Moss, 1994 : 4) ทั้งโดยท่ีเรารู้ตวัและไม่รู้ตวั ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 
ท่ีเป็นเช่นน้ี ก็เน่ืองจากการส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในด ารงชีวิต และในการ
ประกอบอาชีพ ท่ีเราต้องท าการส่ือสารอยู่ตลอดเวลา ท าให้การส่ือสารกลายเป็นส่วนหน่ึงของ
กิจวตัรประจ าวนั จนบางคร้ังเราก็ไม่ได ้"ตระหนัก" ว่าเราก าลงัท าการส่ือสารอยู่ ค  ากล่าวว่า "การ
ส่ือสารเป็นหัวใจในการด ารงอยู่ของมนุษย์ชาติ" (Melvin et al, 1993: 6) เป็นส่ิงท่ียืนยันถึง
ความส าคญัของการส่ือสารได้เป็นอย่างดี ความสามารถในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็น
ตวัก าหนดและส่งผลให้การด ารงชีวิตของมนุษย์เกิดประสิทธิผลสูงสุด (DeVito,2000,p.2) ทั้ งน้ี
เน่ืองจากความสามารถในการส่ือสารท่ีแตกต่างกันของมนุษยจ์ะเป็นตวัก าหนดความส าเร็จหรือ
ความลม้เหลวในการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างกนั (DeFleur, Kearney, & Flax, 1992, p.6) ดงันั้น
การศึกษาถึงความส าคญัของการส่ือสารในแง่มุมต่าง ๆ จะช่วยให้มนุษยเ์ขา้ใจและตระหนกัถึงความ
จ าเป็นในการศึกษากระบวนการส่ือสารไดอ้ย่างถ่องแทม้ากขึ้น หากเรายอ้นกลบัไปมองพฒันาการ
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ของมนุษยแ์ลว้ จะเห็นไดว้า่ความรุ่งเรืองในยคุต่าง ๆ ลว้นเป็นผลมาจากการพฒันาระบบการส่ือสาร
ทั้งส้ิน 
  หากพิจารณาจากในภาพรวมแลว้ จะเห็นว่าการส่ือสารมีความส าคญัในลกัษณะต่าง  ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
  ภสัวลี นิติเกษตรสุนทร (2558: 8-9) ไดอ้ธิบายให้เห็นถึงความส าคญัของการส่ือสารไว ้3 
ลกัษณะดงัน้ี 
  1.  การส่ือสารเป็นบ่อเกิดของอารยธรรมมนุษย์ ปรากฏการณ์ ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของการส่ือสารเกิดขึ้นเม่ือ 4,000 ปีมาแลว้ เม่ือมนุษยโ์ครมนัยองไดพ้ฒันาค าพูด และ
ภาษาพูดในลกัษณะของการเลียนแบบเสียงสัตวข์ึ้นมา การพฒันาดงักล่าวน้ีเองท่ีเป็นจุดแบ่งมนุษย์
และสัตวท์ัว่ไปออกจากกนั และถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้อารยธรรมมนุษยอ์ย่างแทจ้ริง ฮวน เฮนริเกซ์ 
(Juan Henriquez) ผูอ้  านวยการโครงการวิทยาศาสตร์ของคณะพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด 
ผูเ้ขียนหนังสือท่ีโด่งดงั เร่ือง “เม่ืออนาคตไล่ล่าคุณ” (As the Future Catches You)  ไดก้ล่าวไวใ้น
ส่วนท่ี เก่ียวข้องกับพัฒนาการของการส่ือสารว่า “ส่ิงท่ีท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ คือ 
ความสามารถในอันท่ีจะเข้าใจแนวคิดท่ีเป็นนามธรรม และส่ือสารแนวคิดเหล่านั้ นถึงกันได้” 
(Henriquez, 2001: 6)  
  2.  การส่ือสารเช่ือมโยงบุคคลและสังคมเขา้ดว้ยกนั มนุษยไ์ดพ้ฒันารูปแบบการส่ือสาร
ต่าง ๆ ขึ้นมา ดว้ยเหตุผลหลกัในการด ารงชีวิต โดยเร่ิมใชส่ิ้งของท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ (เช่น การใช้
ควนัไฟ การตีกลอง เป็นตน้) เป็นสัญญาณและสัญลกัษณ์ในการส่ือสารระหวา่งกนั ในขณะเดียวกนั
ก็ได้พฒันารูปแบบของภาษาขึ้น เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารภายในกลุ่มของตน ภาษาท่ี
ไดรั้บการพฒันาขึ้นในช่วงน้ี มีรูปแบบท่ีชดัเจน และเป็นตน้แบบของการส่ือสารของมนุษย ์(human 
communication) ในปัจจุบนั 
  การส่ือสารท่ีมีรูปแบบชดัเจนน้ีเองท่ีท าให้มนุษยใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างสังคม เพื่อ
เช่ือมโยงสมาชิกในกลุ่มเขา้ดว้ยกนั ลอ้คค ์(Locke) นกัปรัชญาชาวองักฤษ ไดก้ล่าวว่า "การใชภ้าษา 
เป็นเง่ือนไขส าคญัในการสร้างสังคมของมนุษย"์ (locke, 1975: 402) 
ต่อมา สังคมมนุษยมี์การพฒันาไปอย่างกวา้งขวาง การส่ือสารยิ่งทวีความส าคญัในการเช่ือมโยง
สังคมเหล่าน้ีเขา้ด้วยกนั โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีประชากรทัว่โลกสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็นชาติ
พนัธุ์ต่าง ๆ มากมาย 
  3.  การส่ือสารเป็น เคร่ืองมือและกลไกในการด าเนินชีวิต การส่ือสาร เป็น "เคร่ืองมือ" ท่ี
บุคคลใชใ้นการขบัเคล่ือนให้การด าเนินชีวิตประจ าวนัเป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง นบัตั้งแต่เราต่ืนนอน
ในตอนเชา้ เราตอ้งใช ้ภาษา เพื่อส่ือสารกบัสมาชิกในครอบครัว จากนั้นก็เร่ิมรับฟังข่าวสารท่ีมีการ
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น าเสนอผ่านทางส่ือมวลชนประเภทต่าง ๆ ซ่ึงเป็นช่องทางหลกัในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร และ
เร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับโลกให้สมาชิกในสังคมได้รับรู้
ร่วมกัน อาจกล่าวได้ว่า ขอ้มูลข่าวสารท่ีถ่ายทอดผ่านส่ือมวลชนน้ีเป็นเสมือนตวักลางท่ีเช่ือมโย
บุคคลต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั หากปราศจากส่ือมวลชนแลว้ สมาชิกในสังคมท่ีอยู่กระจดักระจายกนั คง
ไม่สามารถเช่ือมโยงถึงกนัและกนัไดแ้น่นอน 
  นอกจากขอ้มูลข่าวสารจะเป็นเคร่ืองมือเช่ือมโยงบุคคลเขา้ดว้ยกนัแลว้ ขอ้มูลข่าวสารยงั
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนสังคม เน่ืองจากขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้นได้ถูกน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานในคา้นต่าง ๆ ทั้งในดา้น การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ไม่ว่าจะเป็นการน าขอ้มูลสารท่ี
ไดม้าใชใ้นการตดัสินใจ หรือน าขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้นมาประยุกตใ์ชก้บัการด าเนินชีวิตของบุคคล
ในสังคม 
  ในส่วนของการท างาน การส่ือสารยงัเขา้มาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัทั้งในการส่ือสารระดบั
กลุ่ม และการส่ือสารองคก์าร โดยเฉพาะในยคุโลกาภิวตัท่ีเคร่ืองมือทางการส่ือสารเอ้ือให้บุคคลจาก
ทุกมุมโลกสมารถติดต่อส่ือสารกนัไดต้ลอดเวลา รูปแบบทางการส่ือสารท่ีจะส่งเสริมความสัมพนัธ์
ดงักล่าวจึงมีความส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิง่ 
  ตวัอยา่งท่ียกมาขา้งตน้ เป็นตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้ห็นความส าคญัของการส่ือสารในภาพรวม 
ซ่ึงนอกจากความส าคญัในภาพรวมน้ีแลว้ เรายงัสามารถแจกแจงความส าคญัของการส่ือสารไดอี้ก
มากมาย ตามบทบทหนา้ท่ี และวตัถุประสงคข์องการส่ือสารท่ีผูส่้งสารไดก้ าหนดไวเ้ป็นกรณี ๆ ไป 
สุรัตน์ ตรีสุกล (2547: 14-19) ไดศึ้กษาความส าคญัของการส่ือสาร พบว่า การส่ือสารมีความส าคญั
ส าหรับมนุษยแ์ละสังคมในแง่มุมต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.  ความส าคญัต่อชีวิตประจ าวนั  
   1.1 การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการสนองตอบความตอ้งการและความพึงพอใจของ
มนุษย ์(Williams, 1989, Barker. & Gaut, 2001) มนุษยใ์ช้การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา
ปัจจยัส่ีในการด ารงชีพและสนองความตอ้งการส่วนตน ตามแนวคิดความตอ้งการ 5 ขั้นของอบัรา
ฮมั มาสโลว ์(Abraham Maslow) นอกจากนั้นมนุษยย์งัใช้การส่ือสารเป็นส่วนเช่ือมโยงตนเองกับ
สังคม และใช้การส่ือสารเพื่อสนองความพึงพอใจของตน เช่น ใช้การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างความบนัเทิงใหแ้ก่ตนและบุคคลอ่ืน เป็นตน้ 
   1.2 การส่ือสารช่วยใหม้นุษยเ์ขา้ใจตนเองและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั (Wood, 2000) 
จอร์จ เฮอร์เบิร์ท มีด (George Herbert Mead, 1934) กล่าวว่า มนุษยพ์ูดหรือส่ือสารกันเพื่อสร้าง
ความเป็นมนุษยใ์ห้แก่ตน ในวยัเด็กมนุษยใ์ชก้ารส่ือสารกบับุคคลอ่ืนเพื่อเรียนรู้หรือรู้จกัตนเองดว้ย
การเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลรอบตวั แลว้สั่งสมเป็นบุคลิกภาพของตน เม่ือโตขึ้นมนุษยก์็เร่ิม
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เรียนรู้การใช้สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในการส่ือสารดว้ยการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนมากขึ้น ซ่ึงส่งผลให้
มนุษยส์ามารถขยายขอบเขตประสบการณ์ของตนออกไปกวา้งขึ้นตามล าดับ พฤติกรรมดังกล่าว
เกิดขึ้นจากการส่ือสารนั่นเอง หากปราศจากกรส่ือสารแลว้มนุษยค์งไม่สามารถเรียนรู้ตนเองและ
โลกรอบตวัได ้
   1.3 การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการสร้างและธ ารงรักษาความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างกนั (Williams, 1989 ; Gamble, & Gamble, 1999 : Verderber, 1999 : DeVito,2000 : Wood, 
2000) วตัถุประสงคส์ าคญัประการหน่ึงในการส่ือสารของมนุษยค์ือ การสร้างเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากมนุษยส่์วนใหญ่ตอ้งการความรักและเป็นท่ีรักของบุคคลอ่ืน นอกจากนั้น
ความพึงพอใจท่ีมนุษยไ์ดรั้บ และความส าเร็จในอาชีพการงานลว้นแลว้แต่เกิดจากความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างกนั ดงันั้นมนุษยจึ์งใช้การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัเพื่อสนองวตัถุประสงคด์งักล่าวดว้ย
การใช้เวลาส่วนใหญ่ในการส่ือสารเพื่อเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน รวมทั้ งเพื่อเป็นรากฐานในการ
สร้างสรรคค์วามเขา้ใจท่ีดีใหเ้กิดขึ้นระหวา่งกนั 
   1.4 การส่ือสารช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตใจและร่างกายของมนุษย์ให้ดีขึ้ น จาก
ผลการวิจยัพบวา่ การพบปะพูดคุยกบับุคคลอ่ืนช่วยให้คนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้นส่วนคน
ท่ีไม่ชอบพบปะผูค้นมกัมีอาการเครียด มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคต่าง ๆ และเสียชีวิตเร็ว (Bolger, & 
Kelleher, 1993: Crowley, 1995) สอดคล้องกับผลการศึกษาของจอห์น สจ๊วร์ท (John Stewart, 
1989) ซ่ึงพบว่าบุคคลท่ีชอบเก็บตวัและไม่ค่อยไดพ้บปะผูค้นมีแนวโน้มจะตายก่อนถึงวยัอนัควร
ส่วนชายซ่ึงหย่าร้างมีอัตราการตายด้วยโรคต่าง ๆ สูงกว่าชายซ่ึงไม่ได้หย่าร้าง ข้อสรุปจาก
ผลการวิจยัช้ีใหเ้ห็นวา่สุขภาพจิตและสุภาพกายมีความสัมพนัธ์กบัระดบัปฏิสัมพนัธ์หรือการส่ือสาร
กบับุคคลอ่ืน 
  1.5 การส่ือสารคือทกัษะส าคญัซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จในวิชาชีพของมนุษย ์(Ruben, 
& Stewart, 1998: Tubbs, & Moss, 2000; Berko, Wolvin, & Wolvin, 2001) ทกัษะการส่ือสารส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างานของมนุษย์ เน่ืองจากการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้ นจะเป็น
ตวัก าหนดวิธีการวางแผนการปฏิบติังาน การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท างาน ความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นให้บุคคลอ่ืนรับรู้และเขา้ใจ รวมทั้งความสามารถในการเขา้ใจความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืน ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัให้มนุษยป์ระสบความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการประกอบ
อาชีพอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ดังนั้นการส่ือสารจึงเป็นหัวใจส าคญัประการหน่ึงของความส าเร็จใน
วิชาชีพของมนุษยน์ัน่เอง 
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 2.  ความส าคญัต่อความเป็นสังคม 
  2.1  การส่ือสารเป็นพื้นฐานของสังคม เป็นท่ียอมรับกันว่าภาษาพูดและภาษาเขียน 
คือจุดเร่ิมตนัของความคิดมนุษยแ์ละเป็นพื้นฐานในการด ารงอยู่ร่วมกนัในสังคมมนุษยชาติ ในปี
ค.ศ. 1960 จอห์น ล็อก (John Locke) นกัปรัชญาชาวองักฤษแสดงทรรศนะไวว้่า โดยธรรมชาติแลว้
มนุษยเ์ป็นสัตว์สังคมโดยก าเนิด มนุษยใ์ช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกนั (Niditch, (Ed), 1975, P, 402) ดงันั้นการส่ือสารจึงเป็นเสมือนปัจจยัในการหล่อหลอมความ
เป็นสังคม และยงัเป็นวิถีทางของมนุษยใ์นการสร้างสรรค์ความคิดและจินตนาการของตนอีกดว้ย 
หากจะกล่าวว่าการส่ือสารและสังคมเปรียบเสมือนดา้นสองดา้นของเหรียญหน่ึงเหรียญซ่ึงแยกจาก
กนัไม่ได ้ก็คงเป็นค ากล่าวท่ีไม่เกินจริงเพราะหากไม่มีการส่ือสารก็ไม่มีสังคมและหากไม่มีสังคมก็
คงไม่ตอ้งมีการส่ือสาร 
  2.2  การส่ือสารเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นของสังคม  สังคมจะด ารงอยู่อย่างสงบสุขไดน้ั้น 
ตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการ อาทิ สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกของสังคม การสร้างปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างสมาชิกเพื่อเรียนรู้ รับรู้ และสนองตอบความตอ้งการของกนัและกนั รวมทั้งการสร้างความ
เขม้แข็งให้เกิดขึ้นกบัสังคมของตน ปัจจยัทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นไดจ้ากการส่ือสารนั่นเองดงันั้น
การส่ือสารจึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นของสังคมซ่ึงจะเอ้ือใหส้มาชิกของสังคมและสังคมด ารงอยูไ่ด ้
   2.3  การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัในกระบวนการสังคมประกิตหรือกระบวนการ
ขดัเกลาทางสังคม (Socialization) หากมนุษยซ่ึ์งมีภูมิหลงัและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั ตอ้งมาอยู่
รวมกนัในสังคมและด าเนินชีวิตตามท่ีตอ้งการ สังคมคงสับสนวุ่นวายและคงไม่สามารถด ารงอยู่ได ้
ดงันั้นเม่ือมนุษยเ์ขา้ไปเป็นสมาชิกของสังคมใดจึงตอ้งผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสังคมโดยการ
เรียนรู้จุดมุ่งหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อห้าม ฯลฯ ซ่ึงเป็นกรอบของสังคม เป็นปัจจยัให้
สมาชิกของสังคมด ารงชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุขและส่งผลใหส้ังคมด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งเขม้แขง็กระบวนการ
ดงักล่าวนั้นจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและเกิดขึ้นโดยอาศยักระบวนการส่ือสารเช่นกนั 
  2.4 การส่ือสารคือเคร่ืองมือในการรายงานความเคล่ือนไหวของสังคมแลควบคุม
สังคม ดว้ยเหตุท่ีสังคมประกอบดว้ยส่วนยอ่ยหรือหน่วยยอ่ยต่าง ๆ มากมายซ่ึงเก่ียวพนักบัชีวิตความ
เป็นอยู่ของสมาชิกในสังคม ดงันั้นการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวใด ๆ ในสังคมจึงส่งผลกระทบต่อ
สมาชิกในสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การส่ือสารจึงเช้ามามีบทบาทในการรายงานเหตุการณ์
ทั้งหลายให้สมาชิกไดรั้บทราบเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวาย จนส่งผลกระทบต่อความ
มัน่คงของสังคม 
  2.5  การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดภูมิปัญญาและมรดกทางวฒันธรรมของ
สังคม เน่ืองจากการส่ือสารคือส่วนหน่ึงของวฒันธรรมและไม่สามารถแยกออกจากกนัไดด้งันั้นการ
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ด ารงชีวิตยู่ในสังคม กรเรียนรู้ กรปฏิบัติ การถ่ายทอด รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาและมรดกทาง
วฒันธรรมจึงเกิดขึ้นโดยอาศยัการส่ือสาร (Smith, (Ed.), 1966, p. V; Jandt, 1999,p. 22; Samovar, & 
Porter, 2000, p. 21) 
  2.6  การส่ือสารเป็นปัจจยัสนับสนุนให้เกิดการพฒันาสังคม นอกจากการส่ือสารจะ
เป็นสายใยเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ของสังคมเขา้ไวด้้วยกันแล้ว การส่ือสารยงัมีส่วนส าคัญในการ
พัฒนาให้สังคมเข้มแข็งและก้าวหน้าโดยท าหน้าท่ีในการเผยแพร่นวัตกรรม (diffusion of 
innovation) ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ไปใน
ทิศทางท่ีเอ้ือต่อการพฒันา ดว้ยบทบาทท่ีส าคญัเช่นน้ีจึงเกิดการเรียนการสอนหลกัสูตรนิเทศศาสตร์
พฒันาการหรือการส่ือสารเพื่อการพฒันาขึ้นในมหาวิทยาลยัทั้งในและนอกประเทศ 
 
 ลกัษณะส าคัญของการส่ือสาร 
 การส่ือสารมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งส าหรับมนุษย ์การส่ือสารช่วยขบัเคล่ือนให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ี
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต การส่ือสารจึงเปรียบเสมือนลมหายใจ และเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงอยู่ของมนุษย ์อีกทั้งเป็นส่ิงแสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการท่ีสูงส่งเหนือสัตว์ประเภทอ่ืน การ
ส่ือสารของมนุษย์เป็นกระบวนการท่ีสลับซับซ้อนและเข้าใจได้ยาก ดังนั้ นการศึกษาลักษณะ
ธรรมชาติหรือลักษณะส าคัญของการส่ือสารนั้นจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
ส่ือสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากค านิยามความหมายของการส่ือสารท่ียกมา และจากการศึกษาของ
นักวิชาการด้านการส่ือสาร ได้สะทอ้นให้เห็นลกัษณะส าคญัของการส่ือสาร ได้สะทอ้นให้เห็น
ลกัษณะของการส่ือสาร สามารถสรุปลกัษณะส าคญัของการส่ือสารของมนุษยไ์ด ้ดงัน้ี 
 1.  การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวัต (Dynamic process) มีการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา (Berlo, 1960, p. 24) โดยไม่มีท่ีส้ินสุด นั่นคือ มนุษย์ต้อง
กระท าการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาขณะต่ืนและรู้สึกตวั โดยท่ีรูปแบบการส่ือสาร   
ต่าง ๆ เหล่านั้น จะถูกปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์แวดล้อม (ภัสวลี นิติ
เกษตรสุนทร,2558 :7) ตวัอย่างท่ีสามารถอธิบายว่าการส่ือสารมีลกัษณะไม่หยุดน่ิงท่ีเห็นไดอ้ย่าง
เด่นชดั คือการท่ีบุคคลหน่ึงพูดคุยกบัอีกบุคคลหน่ึงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จะไม่จบการสนทนาพูดคุย
กนัในเร่ืองนั้น ๆ เพียงอย่างเดียว เช่น การเจรจาซ้ือขายรถยนต์ คนขายจะนัดผูซ้ื้อเพื่อมาดูรถยนต ์
และเม่ือผูซ้ื้อมาพบผูข้าย ผูข้ายเม่ือพบเจอผูซ้ื้อก็จะมีการกล่าวสวสัดี ทกัทาย แนะน าตวั และอาจจะ
อธิบายถึงคุณสมบติัของรถยนตค์นันั้น ส่วนผูซ้ื้อจะมีปฏิสัมพนัธ์ตอบกลบัวา่รถคนัน้ีดีอย่างไร ราคา
เท่าไหร่ มีส่วนลดอีกหรือไม่ ฯลฯ จากตวัอย่างท่ียกมาจะเห็นไดว้่า ตั้งแต่เร่ิมตน้การซ้ือขายรถยนต์
ดงักล่าว มีการพดูคุยระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายรถยนต ์หลายประเด็นตั้งแต่เร่ิมตน้สวสัดีทกัทาย อธิบาย
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คุณสมบติัรถยนต์ การต่อรองราคาฯลฯ แสดงให้เห็นว่าการส่ือสารนั้นมีลกัษณะท่ีไม่หยุดน่ิง ผูส่้ง
สารและผูรั้บสารก็มกัจะผลดับทบาทกนัในการเป็นผูรั้บสารและส่งสาร เพื่อให้การส่ือสารด าเนิน
ต่อไปได้ ถ้าการส่ือสารนั้นหยุดน่ิงกระบวนการซ้ือขายรถยนต์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น เหตุท่ีเป็น
เช่นนั้นก็เพราะวา่การส่ือสารมีลกัษณะท่ีเป็นพลวตันัน่เอง  
  2.  การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีแต่ละองคป์ระกอบการส่ือสารมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัใน
เวลาเดียวกันและต่อเน่ืองกันไป (simultaneously and continuously transaction) และส่งผลซ่ึงกัน
และกันตลอดกระบวนการส่ือสาร การส่ือสารเป็นกระบวนการท างานเชิงระบบ (Systematic 
process) กระบวนการท างานของการส่ือสารประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์และ
มีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั ทั้งองคป์ระกอบหลกั (ผูส่้งสาร สาร ช่องทางในการส่ือสาร ผูรั้บสาร) ท่ีจะ
ขาดเสียไม่ไดใ้นกระบวนการส่ือสาร เน่ืองจากถา้ขาดองค์ประกอบใด องค์ประกอบหน่ึงไป การ
ส่ือสารก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได ้และ องคป์ระกอบของการส่ือสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ปฏิกิริยา
ป้อนกลบั สภาพแวดลอ้มทางการส่ือสาร บริบททางการส่ือสาร ฯลฯ ท่ีเป็นส่วนท่ีช่วยเสริมให้
กระบวนการท างานของการส่ือสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
เช่นกนั การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีแต่ละองค์ประกอบการส่ือสารมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในเวลา
เดียวกนัและต่อเน่ืองกนัไป และส่งผลซ่ึงกนัและกนัตลอดกระบวนการส่ือสาร กล่าวคือคู่ส่ือสารจะ
ท าหนา้ท่ีทั้งการเขา้รหัสและถอดรหัสในเวลาเดียวกนัและต่อเน่ืองกนั ซ่ึงส่งผลให้คู่ส่ือสารเกิดการ
เปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ พฤติกรรม และประสบการณ์ระหว่างกันตลอดเวลา (Byers, 1997: 
Wood, 2000: Barker, & Gaut 2001: Berko, Wolvin, & Wolvin, 2001: Morreale, Spitzberg, & 
Barge 2001) 
  3.  การส่ือสารเป็นพฤติกรรมท่ีมนุษยห์ลีกเล่ียงไม่ได้ (One cannot not communicate) 
(Gamble, & Gamble.1999, p 19) เพราะการส่ือสารเกิดขึ้นทุกสถานท่ีและทุกเวลาตลอดชีวิตมนุษย ์
มนุษยใ์ชก้ารส่ือสารเพื่อด ารงชีวิตอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมเพื่อสนองความตอ้งการและความพึง
พอใจของตน การส่ือสารของมนุษยเ์ป็นพฤติกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์และแตกต่างจากสัตวป์ระเภท
อ่ืนอย่างเห็นได้ชัด (Trenholm, & Jensen, 1991, p. 8) เน่ืองจากมนุษย์สามารถสร้างรหัสหรือ
สัญลกัษณ์ (symbol) ท่ีใช้แทนความหมายของส่ิงต่าง ๆ รอบตวั สัญลกัษณ์ ในท่ีน้ีหมายถึงส่ิงท่ี
มนุษยส์ร้างขึ้นเพื่อใชใ้นการส่ือสาร ทั้งท่ีเป็นตวัแทนแสดง หรือสะทอ้นถึงความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อ
ส่ิงต่าง ๆ และเพื่อเช่ือมโยงตนเองกบัผูอ่ื้นในสังคม สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสารทั้งท่ีเป็นภาษาพูด 
และภาษาเขียน ท่ีเรียกวา่ วัจนภาษา และไม่ใช่ภาษาพดู และภาษาเขียน หรือท่ีเรียกวา่ อวัจนภาษา 
  4.  การส่ือสารเป็นพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัจิตใจและการแสดงออกของคู่ส่ือสาร
กล่าวคือ อารมณ์ความรู้สึกของคู่ส่ือสารจะส่งผลต่อการเขา้รหสัและถอดรหสั รวมทั้งการแสดงออก
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ของคู่ส่ือสาร เช่น หากฝ่ายหน่ึงอารมณ์ไม่ดี ค  าพดูท่ีใชแ้ละสีหนา้ท่ีแสดงออก สามารถส่ือให้อีกฝ่าย
หน่ึงรับรู้อารมณ์ความรู้สึกดงักล่าวได ้
  5.  ในการส่ือสารตอ้งมีการแลกเปล่ียนหรือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ขอ้มูล ข่าวสาร
ความคิด ฯลฯ ซ่ึงรวมเรียกว่า สาร เพื่อเช่ือมโยงให้เกิดความเขา้ใจร่วมกัน นั่นหมายความว่าการ
ส่ือสารท่ีสมบูรณ์ ตอ้งมีส่วนท่ีเป็นสัญลกัษณ์ และความหมาย หากปราศจากซ่ึงสัญลกัษณ์ และ
ความหมายแลว้ ก็คงไม่สามารถเรียกไดว้่าเป็นการส่ือสาร เพราะในการส่ือสารของมนุษยใ์นแต่ละ
คร้ังนั้ น มนุษย์จะท าการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอยู่เสมอ การแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสาร มนุษยต์อ้งสร้างรหัสสาร โดยการน าสัญลกัษณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งอารมณ์ ความรู้สึก ให้เป็น
สารท่ีสามารถส่ือความหมายใหคู้่ส่ือสารรับรู้ 
 6. ในการส่ือสารคู่ส่ือสารตอ้งอาศยัรหัสหรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เพื่อแทนความหมาย ท่ี
ตอ้งการส่ือสารในรูปของวจันภาษา อวจันภาษา หรือสัญลกัษณ์อ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถส่ือความหมาย
ระหว่างกนัได ้เช่น คลิปวิดีโอ เร่ืองแนวทางการป้องกนัตวัเองจากโรคติดต่อโควิด 19 (Covid-19) 
ซ่ึงในคลิปวิดีโอจะมีเสียงวิทยากรท่ีพูดให้ความรู้ และยงัมีภาษาเขียนท่ีบอกว่าวิทยากรคือใคร 
หน่วยงานใดสนับสนุน ฯลฯ มีการน าข้อมูลสถิติท่ีเป็นภาพกราฟิกฯลฯ มาประกอบเพื่อส่ือ
ความหมายใหคู้่ส่ือสารมีเขา้ใจเน้ือหมากยิง่ขึ้น  
 7.  การส่ือสารเกิดขึ้นทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ได้ (Andersen, 1991, pp. 309-325: 
Trenholm, 2001, pp. 19-21) 
 โดยปกติมนุษยม์กัคิดวา่การส่ือสารกบับุคคลอ่ืนจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจท่ีจะส่ือสารและ
สามารถส่ือสารกบับุคคลอ่ืนดว้ยวตัถุประสงคต์่าง ๆ ตามท่ีตนตอ้งการได ้รวมทั้งสามารถหยุดการ
ส่ือสารได ้แต่ท่ีจริงแลว้บ่อยคร้ังท่ีมนุษยส่ื์อสารโดยไม่เจตนาจะส่ือสาร เช่น บางคร้ังเรานั่งเฉย ๆ 
และคิดว่าการท่ีเรานัง่เฉยนั้นคือการหยดุการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน เราไม่ไดต้ั้งใจจะส่ือความหมายใด
แก่ผูอ่ื้น แต่บุคคลรอบขา้งอาจแปลความหมายได้ว่าเราก าลังมีความทุกข์ ก าลงันั่งคิด และอ่ืน ๆ 
ตามแต่จะแปลความหมาย กรณีดงักล่าวนั้นถือวา่การส่ือสารเกิดขึ้นแลว้  
 แต่อย่างไรก็ตามยงัมีนักวิชาการส่ือสารอีกหลายท่านเห็นว่าการส่ือสารตอ้งเกิดขึ้นดว้ย
เจตนาท่ีจะส่ือสารเท่านั้น เช่น มิลเลอร์ (Miller, 196, pp. 88-98) และมอทเลย ์(Motley, 1991. pp. 
326-339) ซ่ึงระบุชัดในค านิยามความหมายของการส่ือสารว่าต้องเกิดขึ้ นด้วยเจตนาเท่านั้ น 
นอกจากนั้น คลีเวนเจอร์ (Clevenger.1991, pp. 340-353) แสดงทรรศนะในเร่ืองน้ีว่า เห็นด้วยกับ
แนวคิดของมอทเลยท่ี์ว่าการส่ือสารตอ้งเกิดจากเจตนา แนวคิดน้ียงัตรงกบัความเห็นของภสัวลี นิติ
เกษตรสุนทร (2558:7) ท่ีอธิบายว่าการส่ือสารเป็นการกระท าท่ีเกิดจากความตั้งใจ (intent) และมี
จุดมุ่งหมาย (purposive) ในการก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหน่ึง ความตั้ งใจของผูส่้งสารในการ
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ด าเนินการส่ือสาร และจุดมุ่งหมายในการส่ือสาร เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการส่ือสารท่ีแทจ้ริง 
ความตั้งใจและจุดมุ่งหมายในการส่ือสาร มกัเป็นปัจจยัท่ีเกิดขึ้นควบคู่กนัไปในกระบวนการส่ือสาร 
โดยทัว่ไปแลว้ การส่ือสารมกัเกิดจากความตั้งใจและจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ไดแ้ก่ ความตั้งใจและ
จุดมุ่ งหมายในการบอกกล่าว ( informing) ความตั้ งใจและจุดมุ่ งหมายในการโน้มน้าวใจ 
(persuading) และความตั้งใจและจุดมุ่งหมายในการเขา้สังคม (socializing)  
  แต่ประเด็นท่ีว่าการส่ือสารเกิดไดโ้ดยไม่เจตนานั้นเป็นเร่ืองท่ีตดัสินยากเน่ืองจากยงัไม่มี
ขอ้สรุปท่ีชัดเจนในประเด็นดังกล่าว จึงยงัคงถือว่าการส่ือสารเกิดขึ้นได้ทั้งท่ีเจตนาและไม่เจตนา     
(สุรัตน์ ตรีสุกล 2548:38-39) ซ่ึง ปราณี กุลละวณิชย ์และคณะ (2540:4-5) ก็สนับสนุนประเด็นน้ี
โดยกล่าวว่า เราทราบว่าการท่ีจะเกิดการส่ือสารนั้นต้องมีผูส่้งสารและผูรั้บสาร เราอาจจะถาม
ค าถามได้ว่า ในการส่งสารนั้นจ าเป็นหรือไม่ท่ีผูส่้งสารจะตอ้งเจาะจงผูรั้บสาร เพื่อท่ีจะให้มีการ
ส่ือสารขึ้น กล่าวอีกอย่างหน่ึงคือ ถา้จะให้มีการส่ือสารผูส่้งสารตอ้งเจาะจงผูรั้บสารเพื่อให้เกิดการ
รับสารขึ้นหรือไม่ ตวัอย่าง ของนกตวัผูท่ี้ร้องเพลงเก้ียว ซ่ึงเร่ิมร้องเพลงโดยไม่เจาะจงนกตวัเมียตวั
ใดเป็นรับสาร ก็แสดงให้เห็นว่า การส่ือสารเกิดไดถึ้งแมว้่าผูรั้บสารจะไม่มีการเจาะจง ตราบใดท่ีมี
ผูรั้บสารก็ถือว่าเกิดการส่ือสารขึ้น ตรงกนัขา้มแมว้่าผูส่้งสารจะเจาะจงตวัผูรั้บสาร แต่ถา้สารท่ีเขา
ส่งออกไปผูรั้บสารรับไม่ได ้ก็ถือว่าไม่มีผูรั้บสาร และดงันั้นจึงไม่มีการส่ือสารเกิดขึ้น ตวัอยา่ง เช่น 
ผูช้ายคนหน่ึงตอ้งการไปสวนจตุจกัร แค่เกิดหลงทางและเขาพดูไดแ้ค่ภาษาจีนเท่านั้น เขาจึงพยายาม
ส่งสารขอความช่วยเหลือโดยพดูภาษาจีนกบัคนไทยท่ีพดูไดแ้ต่ภาษาไทย ซ่ึงผ่านไปมาหลายคน ผล
ปรากฏว่าผูพู้ดภาษาไทยเดินหนีบา้ง สั่นหัวบา้ง พูดว่า "ฟังไม่รู้เร่ือง” บา้ง ผูช้ายจีนคนนั้นจึงไม่
สามารถส่ือสารขอความช่วยเหลือได ้ตวัอย่างน้ีแสดงให้เห็นว่าแมจ้ะมีผูส่้งสาร และแมผู้ส่้งสารจะ
เจาะจงบุคคลใดใหเ้ป็นผูรั้บสารก็ตาม การส่ือสารก็ยงัอาจไม่สัมฤทธิผล คือไม่มีการส่ือสารเกิดขึ้นได ้ 
 ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจกล่าวไดว้่า การส่ือสารจะเกิดขึ้นไดต้อ้งมีผูรั้บสารและผูส่้งสาร ตราบใด
ท่ีมีผูรั้บสาร โดยท่ีผูส่้งสารจะเจาะจงส่งสารให้เขาหรือไม่ การส่ือสารก็จะเกิดขึ้น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ เราอาจมีความรู้สึกว่าการส่ือสารจะเกิดขึ้นได ้เม่ือผูส่้งสารมีเจตนาส่งสารเท่านั้น ตวัอย่าง
ต่อไปน้ีแสดงให้เห็นว่าค ากล่าวน้ีไม่เป็นความจริง ผูห้ญิงคนหน่ึงรูปร่างหนา้ตาตีเดินผา่นหนา้ผูช้าย
คนหน่ึงไปอย่างไม่สนใจ แต่ชายคนนั้นรู้สึกว่าหญิงคนนั้นเดินยัว่ยวนเขา กรณีน้ีมีการส่ือสาร
เกิดขึ้นโดยผูส่้งสารไม่มีเจตนาส่งสารเลยแมแ้ต่นอ้ย นอกจากน้ียงัมี ตวัอยา่งอ่ืนก็คือค าพูดซ่ึงเรามกั
ไดย้ินเสมอ ๆ เช่น "ฉันพูดก็จริง แต่ฉันไม่ไดห้มายความอย่างท่ีเธอคิด เธอคิดเอาเองทั้งนั้น" หรือ 
"ก็เธอลุกขึ้นยืนฉันก็เลยคิดว่าเธอจะกลบั" ค าพูดทั้งสองค าพูด ท่ียกมาน้ีแสดงให้เห็นว่า มีการส่ง
สารท่ีผูส่้งสารไม่มีเจตนาจะส่งเกิดขึ้นแลว้ 
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  8. การส่ือสารตั้ งอยู่บนหลักการของความสัมพันธ์ระหว่างคู่ ส่ือสาร  การส่ือสาร 
(Communication) มี รากศัพท์มาจากภาษาละตินค าว่ า  Communis ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Communicate ซ่ึงแปลตามตัวอักษรว่า Make Common หมายถึง ท าให้มีสภาพร่วมกัน ซ่ึงเป็น
ความหมายท่ีตรงกบัธรรมชาติของการส่ือสาร คือ การท าใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั ตรงกนั กล่าวคือ 
มนุษยมี์การส่ือสารซ่ึงกนัและกนัก็เพื่อเขา้ใจให้ตรงกนันั้นเอง ดงันั้นการการส่ือสาร คือ การสร้าง
ความเขา้ใจร่วมกนัซ่ึงเป็นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ของคู่ส่ือสารนั่นเอง การส่ือสารเป็นส่ิงเช่ือม
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินกิจวตัรประจ าวนัของบุคคลให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ส่ือสาร จึงเป็นส่ิงจ าเป็นยิ่งส าหรับกิจกรรมและการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น ทั้งน้ีหากความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่ส่ือสารดีมีความชดัเจน ก็จะส่งผลให้
เกิดการความเขา้ใจท่ีตรงกนั เกิดความพึงพอใจ  และเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัส่งผลให้คู่ส่ือสารร่วมมือ
และปฏิบัติตนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เป็นไปตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของการส่ือสาร 
(Schramm,.& Robert. 1974: Fisher, 1987: Verderber, 1999) ผู ้ ส่ื อ ส าร คื อ บุ ค ค ล ท่ี เข้ า ไ ป สู่
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน หากไม่มีการส่ือสารมนุษยก์็ไม่สามารถสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน
ได ้ในแต่ละวนัมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนเพื่อแลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มูล ความรู้สึกนึกคิด และ
สร้างความหมายของสารร่วมกนั โดยใชค้วามสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นจุดเร่ิมตน้ และในขณะเดียวกนัมนุษย์
ใช้การส่ือสารเพื่อช่วยเสริมสร้างและธ ารงรักษาความสัมพนัธ์ระหว่างกนัให้คงอยู่ต่อไป (Gamble, 
& Gamble, 1999, p. 5) ด้วยเหตุท่ีการส่ือสารเป็นปัจจยัหน่ึงซ่ึงก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างคู่
ส่ือสาร ดงันั้นระดับของความสัมพนัธ์ระหว่างกนัจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการส่ือสารของคู่
ส่ือสาร (Berko, Wolvin, & Wolvin, 2001)  
  9.  การส่ือสารเป็นกระบวนการซ่ึงมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา(Tubbs, & Moss, 2000) ทั้ งน้ี เน่ืองจากองค์ประกอบของกระบวนการส่ือสารจะมี
ความสัมพันธ์ เก่ียวข้องกันอย่างต่อเน่ืองและส่งผลต่อกันตลอดเวลา (DeVito, 2000) เม่ือ
กระบวนการส่ือสารด าเนินไปคู่ ส่ือสารจะเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างกนั และ
เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ ฯลฯ อย่างต่อเน่ือง (Wood, 2001, p. 9) 
การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กนัโดยใชแ้ละผา่นทางสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
และแปลความหมายของสัญลกัษณ์ นั้น โดยแต่ละองคป์ระกอบของกระบวนการจะมีความสัมพนัธ์ 
เก่ียวข้องกันและส่งผลซ่ึงกันและกัน” การส่ือสารในทรรศนะของวูดเน้นให้เห็นแนวคิดท่ีว่า
องค์ประกอบทุกองคป์ระกอบในกระบวนการส่ือสารนั้นต่างส่งผลซ่ึงกนัและกนั และยงัส่งผลต่อ
รูปแบบของปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงเกิดขึ้นระหวา่งคู่ส่ือสารในกระบวนการส่ือสารดว้ย 
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  10.  การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีมีความเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองทางความคิดตอ้งอาศยั
สติปัญญา อารมณ์ และประสบการณ์ ซ่ึงรวมเรียกว่าข้อมูลภายใน ( internal information) เข้ามา
เก่ียวขอ้ง (Byers, 1997, P. 12) ขอ้มูลภายในน้ี หมายรวมถึงส่ิงต่าง ๆ ในอดีตท่ีตนเองพบเจอ ทั้งท่ี
เป็นสถานการณ์ เหตุการณ์ ฯล กล่าวคือในขณะเขา้รหัสและถอดรหัสนั้น ขอ้มูลภายในจะส่งผลต่อ
การใชร้หัสหรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการส่ือสารและการแปลความหมายของสารท่ีไดรั้บเช่นกนั 
ขอ้มูลภายในบุคคลเป็นส่วนส าคัญในการเข้ารหัส ถอดรหัสและใช้สัญลกัษณ์ต่าง  ๆ เพื่อใช้ส่ือ
ความหมายร่วมกนั ขอ้มูลภายในของบุคคลจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือบุคคลนั้นตอ้งเปิดกวา้งรับรู้ขอ้มูล 
ข่าวสาร สนใจท่ีจะคน้หาขอ้มูล ขอ้มูลภายท่ีถูกน ามาใชป้ระโยชน์ในการส่ือสารนั้นอาจกล่าวไดว้่า
เป็นทกัษะท่ีดีในการส่ือสาร ทกัษะท่ีดีในการส่ือสารจะช่วยสร้างบรรยากาศการส่ือสารท่ีเป็นกนัเอง 
ท าให้คู่ส่ือสารมีทศันคติท่ีดีต่อกนั ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ยึดถือว่าทุกความคิดมีคุณค่า ก็จะท าให้
การสนทนามีประโยชน์ และเกิดการพฒันาสัมพนัธ์ภาพระหวา่งกนัต่อไป 
  11.  การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัปริบท (context) ของการส่ือสาร เพื่อช่วยให้
เกิดความเขา้ใจความหมายของสารไดช้ดัเจนขึ้น (Verderber, 1999; Lewis, & Slade, 2000) 
  บริบททางการส่ือสารท่ีเหมาะสมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การส่ือสารสัมฤทธ์ิผล  (วิภา
พร มาพบสุข,2540:232) การรับรู้ของบุคคลอาจมีความแตกต่างกัน และไม่ตรงกับความเป็นจริง
เสมอไป ขึ้ นอยู่กับการตีความ อันเป็นผลมาจาก ความรู้ความเข้าใจ หรือความรู้ท่ี เกิดจาก
ประสบการณ์ในอดีต ระดบัสติปัญญา การสังเกตพิจารณา ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม การคาดหวงั 
สภาวะจิตใจของบุคคล ตลอดจนชนิดของส่ิงเร้าท่ีเขา้มากระตุน้อวยัวะสัมผสัในขณะนั้น ในส่วน
ของของการรับรู้ท่ีส่งผลต่อการส่ือสาร นั้น เม่ือผูส่ื้อสารรู้ว่าการรับรู้ของบุคคลมีความแตกต่างกนั
ตามท่ีอธิบายข้างตน้ เพื่อให้การส่ือสารบรรลุตรงตามวตัถุประสงค์ของผูส่ื้อสาร บริบททางการ
ส่ือสารก็จะเป็นส่วนท่ีช่วยเกิดความเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีผูส่ื้อสารตอ้งการส่ือไปถึงคู่ส่ือสาร 
เช่น ผูรั้บสารไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวเร่ืองราวท่ีผูส่้งสารบอกเล่าออกไป การเนน้ย  ้าบอกเร่ืองราว
นั้นบ่อย ๆ ดว้ยน ้าเสียงซ่ึงสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกของกนัและกนัไดน้ั้น  และอาจใชส่ื้อ (ส่ิง
เร้า) ประกอบเพื่อท าให้เร่ืองราวน่าสนใจคู่ส่ือสารเกิดการรับรู้มากยิ่งขึ้น จะช่วยให้คู่ส่ือสารรับรู้
ความหมายของสารไดดี้ยิง่ขึ้น 
 12.  การส่ือสารเป็นกระบวนการยอ้นกลับไม่ได้และท าซ ้ าเหมือนเดิมไม่ได้ (DeVito, 
2000) กิจกรรมบางอย่างท ายอ้นกลบัไปมาได ้เช่น การท าน ้าให้เป็นน ้ าแขง็ และท าน ้ าแขง็ให้เป็นน ้ า 
แต่มีกิจกรรมหลายกิจกรรมท่ีท ายอ้นกลบัไม่ได ้เช่น น าองุ่นมาท าไวน์ได ้แต่ไม่สามารถท าไวน์ให้
กลับเป็นองุ่น การส่ือสารก็เป็นพฤติกรรมหน่ึงท่ียอ้นกลับไม่ได้ เม่ือผูรั้บสารรับสารท่ีส่งมา 
ถอดรหัสและแปลความหมายของสารแลว้ ผูส่้งสารไม่สามารถน าสารหรือความหมายของสาร
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กลบัคืนจากผูรั้บสาร และไม่สามารถท าให้ผูรั้บสารรู้สึกประหน่ึงว่ายงัไม่ได้รับสารนั้นได้ การ
ส่ือสารเป็นกระบวนการยอ้นกลับไม่ได้และท าซ ้ าเหมือนเดิมไม่ได้ ในท่ีน้ีหมายถึงอารมณ์และ
ความรู้สึกท่ีผูรั้บสารได้รับจากสารท่ีผูส่้งสารส่งมา ถา้ผูรั้บสารเกิดอาการเสียใจ ดีใจ โมโห ฯลฯ 
แลว้ ผูส่้งสารไม่สามารถบอกกบัผูรั้บสารว่า ให้ลืมส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นไปเสีย นึกเสียว่าอารมณ์และ
ความรู้สึกของผูรั้บสาร ไม่เคยเกิดขึ้น จึงเป็นส่ิงเป็นไปไม่ได ้ยอ้นกลบัเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นไม่ได ้ 
 ส่วนท่ีว่าการส่ือสารท าซ ้ าเหมือนเดิมไม่ไดน้ั้น เน่ืองจากความจริงท่ีว่าการส่ือสารเป็นส่ิง
ท่ีเปลี่ยนแปลงเคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา เม่ือเวลาผ่านไปคู่ส่ือสารจะเกิดการเปล่ียนแปลง
ขอบเขตประสบการณ์ของตน การเขา้รหัสและถอดรหัสในสถานการณ์การส่ือสารท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันนั้ นเป็นผลจากประสบการณ์ในอดีตและความคาดหมายท่ีจะเกิดขึ้ นในอนาคต โดย
ประสบการณ์ในอดีตและความคาดหมายในอนาคตจะส่งผลต่อการรับรู้ และการแปลความหมาย
สารของมนุษย ์(Byers, 1997, p.12) ตวัอย่างเช่น การบอกรักคร้ังแรกระหว่างชายและหญิงคู่หน่ึง 
กบัการบอกรักคร้ังท่ี 100 จะไม่เหมือนเดิม เม่ือเวลาผ่านไปอารมณ์ความรู้สึกและความสัมพนัธ์
ระหวา่งกนัก็เปล่ียนไป จึงส่งผลใหก้ารรับรู้ความหมายของค าวา่ "รัก" เปล่ียนแปลงไปดว้ย 
 13.  การส่ือสารเกิดขึ้ นด้วยวัตถุประสงค์ ต่ าง ๆ  ทั้ ง ท่ี ระ ลึกได้และระลึกไม่ ได ้
(Kellerman,1992: DeVito, 2000; Barker & Gaut, 2001) สอดคล้องกับเบอร์โล ท่ีสรุปว่า มนุษย์
ส่ือสารกนัดว้ยวตัถุประสงค์ในการสร้างอิทธิพลหรือตั้งใจท่ีจะมีอิทธิพลเหนือบุคคลท่ีเราส่ือสาร
ด้วย เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามท่ีต้องการ แต่บ่อยคร้ังท่ีมนุษย์ส่ือสารโดยไม่ได้ระลึกถึง
วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารของตนเลย (Berlo, 1960) 
 จากลกัษณะส าคญัของการส่ือสารท่ีน าเสนอไวข้า้งตน้นั้น จะช่วยให้ผูศึ้กษามีพื้นฐาน
ความเขา้ใจ และมองการส่ือสารดว้ยจุดเร่ิมตน้เดียวกัน ซ่ึงจะส่งผลให้การศึกษาหลกัการ แนวคิด 
และทฤษฎีนิเทศศาสตร์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 
 บทบาทหน้าที่ของการส่ือสาร 
 ค าว่า "บทบาทหนา้ท่ี” หมายถึง "ภารกิจ พนัธกิจ หรือ งานท่ีจะตอ้งท า หรืองานท่ีผูกพนั
ครอบคลุมถึงส่ิงท่ีควรจะท าโดยธรรมชาติ จารีตประเพณี จริยธรรม และส่ิงท่ีจะตอ้งกระท าตาม
ภาระท่ีก าหนดไว ้(สมควร กวียะ. 2540 อา้งถึงใน ณรงค ์สมพงษ์. 2543: 31)  
 ภสัวลี นิติเกษตรสุนทร (2558:10-12) กล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่าหากวิเคราะห์ตามค านิยาม
ขา้งตน้แลว้ เราอาจแบ่งบทบาทหนา้ท่ีของการส่ือสารไดเ้ป็น บทบาทหนา้ท่ีซ่ึงเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
และบทบาทหนา้ท่ีซ่ึงถูกก าหนดโดยสังคม บทบาทหนา้ท่ีทั้ง 2 ลกัษณะน้ีผสมกลมกลืนจนยากท่ีจะ
แยกออกจากกนัไดโ้ดยเด็ดขาด เน่ืองจากการส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษย ์
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และในขณะเดียวกนัก็เป็นกิจกรรมเชิงสังคมดว้ยเช่นกนั ในท่ีน้ี ภสัลี นิติเกษตรสุนทร ไดอ้ธิบายถึง
บทบทหนา้ท่ีของการส่ือสารแต่เฉพาะในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติท่ีเราตอ้งเผชิญ
ในชีวิตประจ าวนัของเราซ่ึงเป็นบทบทหนา้ท่ีในระดบัปัจเจกบุคคลเท่านั้น เน่ืองจากบทบาทหน้าท่ี
ของการส่ือสารท่ีเป็นกิจกรรมเชิงสังคมของมนุษย ์มกัจะเป็นการวิเคราะห์การส่ือสารในระดบัภาค
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั "การส่ือสารมวลชน" โดยเฉพาะ ซ่ึงผูส้นใจจะสามารถศึกษารายละเอียดเก่ียวบทบาท
หนา้ท่ีเชิงสังคมของการส่ือสารไดใ้นการส่ือสารมวลชน 
 
  วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร 
  วตัถุประสงคข์องการส่ือสารเป็นตวัก าหนดทิศทางของการส่ือสารวา่จะด าเนินไปใน
ลกัษณะใด เพื่อให้ผลท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้การส่ือสารทุกประเภททั้งท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ เป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคใ์นเบ้ืองตน้เสมอ 
แต่เน่ืองจากการส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ืองและเสมือนจะเกิดขึ้ นได้เองตาม
ธรรมชาติ  เราจึงมกัไม่ตระหนัก เรากระท าการส่ือสารโดยไม่มีวตัถุประสงค์ แมแ้ต่การส่ือสารท่ี
เกิดขึ้นในช่วงแรกของชีวิต เช่น การร้องไห้ของทารก ก็เป็นการส่ือสารท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อบอก
กล่าวส่ิงใดส่ิงหน่ึงแก่มารดา หรือคนรอบขา้งดว้ยเช่นกนั (ภสัวลี เกษตรนิติสุนทร, 2558:13) 
  การส่ือสารคือหัวใจในการด ารงอยู่ของมนุษย ์เป็นจุดเร่ิมตน้ในการสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งกนั และยงัเป็นสายใยเช่ือมโยงอารยธรรมของมนุษยชาติ การศึกษาถึงวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน
ของการส่ือสารของมนุษยจ์ะช่วยให้มนุษยส์ามารถใช้การส่ือสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อ
ตนเองและสังคมโดยรวม (สุรัตน์ ตรีสุกล,2547:40) 
  วตัถุประสงค์ของการส่ือสารท่ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป ไดพ้ฒันามาจากแนวคิดของ  
วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Schramm. 1974) ผูซ่ึ้งไดช่ื้อว่าเป็นบิดาแห่งการส่ือสารท่านหน่ึง จ าแนก
ออกเป็นวตัถุประสงคข์องผูส่้งสารและวตัถุประสงคข์องผูรั้บสาร ดงัต่อไปน้ี 
 

วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร วัตถุประสงค์ของผู้รับสาร 
1. เพื่อบอกกล่าว (to inform) 
2. เพื่อใหค้วามรู้ (to educate) 
3. เพื่อโนม้นา้วใจ (to persuade) 
4. เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน (to please) 

1. เพื่อเขา้ใจ (to understand) 
2. เพื่อเรียนรู้ (to learn) 
3. เพื่อตดัสินใจ (to decide) 
4. เพื่อแสวงหาความเพลิดเพลิน (to enjoy) 
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  ต่อมา วัตถุประสงค์ “เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน” และ “เพื่อเพลิดเพลิน” ได้ปรับ
เปล่ียนเป็น “เพื่อสร้างความบนัเทิง” (to entertain)   และ “เพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ” (to relax) เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของการส่ือสารท่ีหลากหลายมากยิง่ขึ้น 
  วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารของผูส่้งสาร และผูรั้บสาร สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
  1.  วตัถุประสงคเ์พื่อบอกกล่าว/เพื่อเขา้ใจ ในการส่ือสารระหว่างบุคคล กรบอกล่าว เป็น
วตัถุประสงค ์เบ้ืองตน้ของมนุษยใ์นการส่ือสารความตอ้งการของตนใหผู้อ่ื้นไดท้ราบ นอกจากน้ี ใน
การส่ือสารประเภทอ่ืน ๆ วตัถุประสงค ์เพื่อบอกกล่าว ยงัหมายรวมถึง การส่ง และเผยแพร่เร่ืองราว 
หรือขอ้มูลข่าวสาร ของหน่วยงาน/องค์การ ให้ผูรั้บสารได้ทราบ เน่ืองจากผูรั้บสารเองก็ตอ้งการ
ขอ้มูลข่าวสารท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 
 2.  วตัถุประสงค์เพื่อให้ความรู้/เพื่อเรียนรู้ เป็นวตัถุประสงค์ท่ีลึกซ้ึงกว่าการบอกกล่าว 
ในการส่ือสาร ท่ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และเพื่อเรียนรู้น้ี  ผู ้ส่งสารและผู ้รับสารมักมี
วตัถุประสงคเ์ฉพาะอยูแ่ลว้วา่ตอ้งการให้ความรู้ และเรียนรู้ในเร่ืองใด ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งในลกัษณะท่ี
เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
  3.  วตัถุประสงค์เพื่อโนม้น้าวใจ/เพื่อตดัสินใจ เป็นวตัถุประสงค์ท่ีผูส่้งสารใช้ขอ้มูลท่ีมี
ในการโน้มน้าวให้ผูรั้บสารเกิดความรู้สึกคลอ้ยตามในการปรับเปล่ียนทัศนคติ หรือการปฏิบัติ 
ในขณะท่ีผู ้รับสารก็ต้องการได้ข้อมูลเพื่อใช้ตัดสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การส่ือสารท่ี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อการโนม้นา้วใจ และเพื่อตดัสินใจน้ี พบมากในการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
และการโฆษณา 
 4. วัตถุประสงค์เพื่ อสร้างความเพลิดเพลิน/เพื่ อแสวงหาความเพลิดเพลิน เป็น
วตัถุประสงค์ท่ีผูส่้งสารต้องการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้ นกับผูรั้บสาร ส่วนผูรั้บสารเองก็
ตอ้งการไดรั้บความพึงพอใจจากการส่ือสาร 
 หากพิจารณาสถานการณ์การส่ือสารในชีวิตประจ าวนัทัว่ไป จะพบว่าผูส่้งสารและผูรั้บ
สารอาจมีวตัถุประสงค์ในการส่ือสารมากกว่าหน่ึงอย่างได ้เช่น ในการแสดงทอลค์โชวข์องนักพูด
ช่ือดัง นอกจากจะเป็นการให้ความบนัเทิงแลว้ยงัแฝงสาระความรู้ไวด้้วย ในโฆษณาของบริษทั
ประกนัชีวิตบริษทัหน่ึง นอกเหนือจากจะแสดงให้เห็นถึงขอ้ดีในการท าประกนัชีวิตแลว้ยงัพยายาม
โนม้นา้วใจใหผู้ช้มตดัสินใจท าประกนัชีวิตกบับริษทัของตนดว้ย เป็นตน้ 
 แมว้า่วตัถุประสงคข์องการส่ือสารจะเป็นเร่ืองท่ีสามารถอธิบายใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจไดง้่าย แต่ก็
มีประเด็นส าคญัท่ีควรค านึงถึง ดงัต่อไปน้ี 
 1. ในการส่ือสารแต่ละคร้ัง ผูส่้งสารและผูรั้บสารไม่จ าเป็นตอ้งมีวตัถุประสงค์อย่างใด
อยา่งหน่ึงแต่เพียงอยา่งเดียว เช่น ในขณะท่ีเราก าลงัพดูคุยกบัเพื่อน เราอาจตอ้งการถ่ายทอดเร่ืองราว
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ท่ีได้ไปเจอมาให้เพื่อนฟัง โดยต้องการให้เพื่อนรู้สึกสนุกสนานไปกับเราด้วย หรือ           การ
ปราศรัยหาเสียงของพรรคการเมือง อาจเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์ทั้ ง 4 ขอ้ คือ บอกล่าวนโยบาย
พรรค ใหค้วามรู้ดา้นการเมืองแก่ผูฟั้ง โนม้นา้วผูฟั้งให้เลือกพรรคตนเอง และสร้างความสนุกสนาน
ดว้ยลีลาการพดูท่ีชวนใหติ้ดตาม เป็นตน้ 
 2. วตัถุประสงคข์องผูรั้บสารไม่จ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัผูส่้งสารเสมอไป ใน   หลาย ๆ 
กรณี ผู ้รับสารอาจเข้าร่วมการส่ือสารด้วยวตัถุประสงค์ท่ีไม่มีความสอดคล้องโดยส้ินเชิงกับ
วตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร เช่น ในการรณรงคเ์ร่ืองการป้องกนัยาเสพติดผ่านลิเก ซ่ึงเป็นส่ือพื้นบา้น
ท่ีเขา้ถึงชาวบา้นไดเ้ป็นจ านวนมาก ผูส่้งสารมีวตัถุประสงค์หลักในการใชส่ื้อพื้นบา้นเพื่อการโน้ม
นา้วใจ แต่ผูรั้บสารกลบัมารับส่ือเพื่อความเพลิดเพลิน เป็นตน้ 
 3. วตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร และผูรั้บสาร อาจก่อให้เกิดผลสืบเน่ืองทางการส่ือสาร ท่ี
เรียกวา่ "หนา้ท่ีชดัแจง้" (Manifest function) และ "หนา้ท่ีซ่อนเร้น" (latent function) 
 "หนา้ท่ีชดัแจง้" และ "หน้าท่ีซ่อนเร้น" มาจากทฤษฎีหน้าท่ีทางสังคม (Social Functional 
Theory) ของโรเบิร์ต เค เมอร์ตนั (Robert K. Moton,1949) ท่ีอธิบายว่า ผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท า
การส่ือสาร ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวใ้นตอนตน้เสมอไป ผลท่ีเกิดขึ้นเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวเ้รียกว่า "หน้าท่ีชดัแจง้" และผลท่ีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้แต่
เป็นผลพลอยได้ท่ี เกิดขึ้ นโดยไม่ได้คาดหมาย เรียกว่า "หน้าท่ีช่อนเร้น" ตัวอย่างเช่น การท่ี
ส่ือมวลชนเสนอข่าวเก่ียวกับภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นท่ี เพื่อ
ตอ้งการแจง้ข่าวสารใหป้ระชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบ แต่กลบัท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกร่วม และ
ก่อใหเ้กิดความช่วยเหลือในลกัษณะต่าง ๆ ตามมา 
 4. วัตถุประสงค์ของผู ้ส่งสาร และผู ้รับสารอาจให้ เกิด บทบาทหน้าท่ีล้มเหลว" 
(dysfunction) ได ้"บทบาทหนา้ท่ีลม้เหลว” หมายถึง บทบาทท่ีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการ
ส่ือสารท่ีตั้งไว ้ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดใ้นการส่ือสารทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นในระดบับุคคล องค์กร หรือ
สังคม สาเหตุท่ีก่อให้เกิดบทบาทท่ีลม้เหลว มาจากการท่ีขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งออกไป ก่อให้เกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี และบทบาทหน้าท่ีลม้เหลวน้ีอาจเกิดจากความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจของผูส่้งสารก็ได ้
เช่น การเสนอข่าวเร่ืองวิกฤตเศรษฐกิจทางส่ือมวลชนท่ีมุ่งหวงัให้ประชาชนไดเ้ขา้ใจสถานการณ์
และมีการเตรียมรับอย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตก จนไม่กลา้ออกไปจบัจ่าย
ใช้สอย เป็นบทบาทหน้าท่ีลม้เหลวท่ีเกิดจากความไม่ตั้งใจของผูส่้งสาร หรือ การน าทกัษะในการ
โน้มน้าวใจไปใช้หลอกลวงประชาชนให้หลงเช่ือในบริการ หรือสินคา้ของตน จดัว่าเป็นบทบาท
หนา้ท่ีลม้เหลวท่ีเกิดจากความตั้งใจของผูส่้งสาร เป็นตน้ 



32 

ในทรรศนะของเดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo, 1960, pp. 11-12) มนุษยส่ื์อสารกบับุคคลอ่ืนดว้ย
วตัถุประสงค์ในการสร้างอิทธิพล หรือตั้งใจท่ีจะมีอิทธิพล (influence to affect with intent) เหนือ
บุคคลนั้น เพื่อให้เกิดการตอบสนอง รวมทั้งให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติและพฤติกรรม 
เบอร์โลยงัช้ีให้เห็นถึงความจริงท่ีปฏิเสธไม่ไดว้่าบางคร้ังมนุษยส่ื์อสารดว้ยวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน 
แต่บ่อยคร้ังมนุษยก์็ส่ือสารโดยไม่ไดร้ะลึกถึงวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารในท านองเดียวกนับางคร้ัง
มนุษยพ์ยายามเรียนรู้วตัถุประสงคใ์นการส่ือสารของคู่ส่ือสาร แต่บ่อยคร้ังท่ีมนุษยส่ื์อสารโดยไม่ได้
พยายามจะเรียนรู้วตัถุประสงค์ของคู่ส่ือสารเลย อย่างไรก็ตามการศึกษาถึงวตัถุประสงค์ในการ
ส่ือสารของมนุษยก์็ยงัคงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น เพราะการเรียนรู้และเขา้ใจวตัถุประสงคใ์นการส่ือสารของ
ตนเองจะช่วยในการก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารเพื่อน าไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายในการส่ือสาร ส่วน
การเรียนรู้และเขา้ใจวตัถุประสงค์ของคู่ส่ือสารนั้น จะช่วยให้มนุษยส์ามารถก าหนดท่าท่ีในการ
แสดงปฏิสัมพนัธ์กบัคู่ส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 เบอร์โล (Berlo, 1960, Pp. 1420) แสดงทรรศนะไวว้่า การศึกษาวตัถุประสงค์ในการ
ส่ือสารของมนุษยน์ั้นควรพิจารณาใน 2 มิติ ไดแ้ก่ 
 1. วตัถุประสงค ์"โดยใคร" (The "Who" of Purpose) 
 2. วตัถุประสงค ์"อยา่งไร" (The "How" of Purpose) 
 แต่ละมิติมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 1.  วัตถุประสงค์ "โดยใคร" (The "Who" of Purpose) การพิจารณาวตัถุประสงค์ใน
การส่ือสารตามมิติน้ี มุ่งศึกษาวตัถุประสงค์ของคู่ส่ือสารว่าผูส่้งสารและผูรั้บสารมีวตัถุประสงค์
อย่างไร มีความตอ้งการอะไรในการส่ือสารถา้ความตอ้งการของทั้งสองฝ่ายสอดคลอ้งกนัก็ถือว่า
การส่ือสารนั้นบรรลุผลในระดบัหน่ึงหากวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนัและไม่สามารถสนองตอบความ
ตอ้งการของกนัและกนัได ้ก็ถือวา่เกิดความลม้เหลวในการส่ือสาร 
 นอกจากนั้นเบอร์โล (Berlo, 1960, P. 15) ยงัให้ขอ้สังเกตวา่ในขณะท่ีผูส่้งสารส่ือสารดว้ย
วตัถุประสงคบ์างอย่างไปยงัผูรั้บสารเป้าหมาย (intended receiver) ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร
สอดคลอ้งกบัผูส่้งสารนั้นถือว่าการส่ือสารประสบผลส าเร็จ และคู่ส่ือสารนั้นสามารถสนองตอบ
วตัถุประสงค์ในการส่ือสารได้ แต่ตอ้งไม่ลืมว่าในขณะส่ือสารนั้น อาจมีบุคคลซ่ึงไม่ใช่ผูรั้บสาร
เป้าหมาย (non-intended receiver) เผอิญได้รับสารนั้นโดยไม่เจตนา ซ่ึงเท่ากับว่าผูส่้งสารได้สร้าง
อิทธิผลโดยไม่ เจตนาต่อผู ้รับสารเหล่านั้ นด้วย ดังนั้ นจึงควรระลึกไว้เสมอว่า การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารได้ทั้ง ในแง่ของการตอบสนองวตัถุประสงค์ในการส่ือสาร และการ
ก าหนดขอบเขตของผลส าเร็จ ผลกระทบ และอิทธิพลท่ีมีต่อผูรั้บสารและสังคมในภาพรวม 
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  2.  วัตถุประสงค์  "อย่างไร" (The "How" Purpose) นอกเหนือจากการพิจารณา
วตัถุประสงคข์องการส่ือสารในมิติของผูส่้งสารและผูรั้บสารแลว้ เบอร์โล (Berlo, 1960, p. 17) ยงั
เสนอมิติในการการพิจารณาถึงวตัถุประสงค์ในการส่ือสารโดยพิจารณาถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
ส่ือสารวา่เกิดขึ้น "อยา่งไร" หรือก่อใหเ้กิดผลโดยตรงหรือโดยออ้ม ดงัน้ี 
   2.1  วัต ถุ ป ร ะส งค์ ท่ี เกิ ด ผ ล ทั น ที  (Consummatory Purpose) ห ม าย ถึ ง 
วตัถุประสงค์ของการส่ือสารนั้นเกิดผลต่อคู่ส่ือสารโดยตรง ท าให้ผูส่้งสารสามารถสร้างอิทธิพล
เหนือผูรั้บสารทนัที และผูรั้บสารก็จะไดรั้บอิทธิพล และผลจากการส่ือสารทนัทีเช่นกนั ลกัษณะ
การเกิดผลเช่นน้ี  แชรมม์ (Schramm, 1949 , p. 259-269) เรียกว่าการเกิดความพึงพอใจแบบ
ทนัทีทนัใด (immediate reward) เช่น ภาพยนตร์ท่ีมุ่งให้ความบนัเทิงแก่ผูช้ม เม่ือผูช้มชมภาพยนตร์
ก็จะไดรั้บความบนัเทิงและรู้สึกเพลิดเพลินทนัที 
   2.2 วัตถุ ป ระส งค์ ท่ี ใช้ เป็ น เค ร่ือ ง มื อ  ( Instrumental Purpose) หม าย ถึ ง 
วตัถุประสงคซ่ึ์งผูส่้งสารไม่ไดห้วงัจะใหเ้กิดผลขึ้นแก่ตนและผูรั้บสารโดยตรงและทนัทีทนัใด แต่ผู ้
ส่งสารมุ่งหวงัว่าผูรั้บสารจะน าข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นไปเป็นจุดเร่ิมตน้ หรือเป็นเคร่ืองมือท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม หรือน าไปเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจหรือใช้
ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ต่อไป ดงันั้นวตัถุประสงคป์ระเภทน้ีจึงส่งผลต่อผูส่้งสารและผูรั้บสารไดช้า้
และเป็นผลทางออ้มแชรมม์เรียกลกัษณะการเกิดผลประเภทน้ีว่า การเกิดความพึงพอใจแบบช้า
(delayed reward) (Schramm, 1949, pp. 259-269) 
 ปรมะ สตะเวทิน (2540, หนา้ 34) แสดงทรรศนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์"อย่างไร" 
ไวว้า่วตัถุประสงคป์ระเภทน้ีอาจก่อใหเ้กิดความไม่สอดคลอ้งตรงกนัระหวา่งวตัถุประสงคข์องผูส่้ง
สารและผูรั้บสารก็ได ้เน่ืองจากผูรั้บส่งสารอาจมีวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการให้เป็นเคร่ืองมือไปสู่การ
กระท าอย่างอ่ืน แต่ผูรั้บสารมีวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใชท้นัที หรือการส่ือสารนั้นก่อให้เกิดผลทนัที
ต่อผูรั้บสารเลยก็ได ้ตวัอย่างเช่น หน่วยงานหน่ึงพยายามรณรงคใ์ห้ประชาชนประหยดัพลงังานโดย
จดัท าสปอท (spot) แนวตลกออกเผยแพร่ทางโทรทศัน์เพื่อให้ผูช้มไดต้ระหนักถึงความจ าเป็นใน
การประหยดัพลังงานและน าไปปฏิบัติ แต่ผูรั้บสารกลบัได้ความบันเทิงจากนักแสดงในสปอท 
ในขณะท่ีรับชม แทนท่ีจะน าเน้ือหาสาระไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตน  
 สรุป การส่ือสารมีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตาย
มนุษยไ์ด้รับอิทธิพลจากการส่ือสารในการเสริมสร้างบุคลิกภาคของตน การเรียนรู้โลกภายนอก 
และการเรียนรู้ตนเอง ทั้ งน้ีเพราะการส่ือสารมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นท่ีพึงประสงค์ การศึกษาเร่ืองการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤต
ไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จนัทบุรี จึงน าแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร มา
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เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบเกิดการเรียนรู้ และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมอนัเป็นผลจากอิทธิพลและวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 
  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการส่ือสารในภาวะวิกฤต 
 ความหมายการของส่ือสารในภาวะวิกฤติ 
 กรมประชาสัมพนัธ์ (2545 : หนา้3)ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่วิกฤตการณ์ไวว้า่เป็นค าท่ีมี
ความหมายตรงกบัภาษาองักฤษวา่Crisis ในภาษาไทยอาจใชค้  าอ่ืน ๆ ในความหมายเดียวกนัอีกเช่น 
วิกฤติหรือ ภาวะไม่ปกติ 
 ภาวะวิกฤติหมายถึง ภาวะท่ีมีกรณีหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นท าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอย่างกวา้งขวางรุนแรงหรือท าให้เกิดความเสียหายต่อ
ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของประเทศชาติรัฐบาลในภาพรวมหรือบุคคลในรัฐบาล รวมถึงเหตุการณ์ 
ท่ีส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ อย่างรุนแรงด้วย คาร์ลเอ. สไลคิว (Slaikeu, 
1984, p. 53) 
 ภาวะวิกฤตินั้นถือเป็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาส าคญัและเป็นประวติัศาสตร์อย่างหน่ึงของ
องค์กรหรือสถาบนัซ่ึงสภาวะวิกฤติท่ีเกิดขึ้นอย่างไม่พึงประสงค์หรือไม่ตั้งใจนั้นตามแนวคิดของ 
เฮอร์แมน (Hermann, 1963 อ้างใน Ulmer, Sellnow, Seeger, 2007, p. 15) ได้มีการให้นิยามไว้3
ลกัษณะคือ 
 1. สร้างความประหลาดใจ (Surprise) ภยัธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น น ้ าท่วม ไฟป่า พายุ
หรือแผนดินไหวลว้นเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยท่ีเราไม่ไดต้งัใจและเกิดขึ้นโดยท่ีไม่รู้ตวัก่อนหน้า
นอกจากว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ นมีความ รุนแรงเกินความหมาย เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าท่ี
เจา้หนา้ท่ีไม่สามารถควบคุมไดจ้นลามให้เกิดไฟ ไหมบ้า้นเรือนของประชาชน เป็นตน้ซ่ึงเหตุการณ์
จากภยัธรรมชาติต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่สร้างใหเ้กิดความประหลาดใจตกใจแก่ผูค้น  
 2. สร้างความตื่นกลัว  (Threat) สภาวะวิกฤติมักจะสร้างความต่ืนกลัวให้แก่ผู ้คน
มากกวา่ปัญหาปกติทัว่ไป ซ่ึงความต่ืนกลวัจะเป็นส่ิงท่ีเป็นผลกระทบต่อองคก์รหรือสถาบนัในดา้น
ทั้งความมัน่คงการเงินความเช่ือมัน่หรือผูค้นท่ีอาศยัอยู่ใกลก้บับริเวณองค์กรท่ีเกิดภาวะวิกฤตหรือ
สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์วิกฤติขึ้นโดยทั้งน้ีพชันีเชยจรรยา (2541, หน้า 131-133) ไดก้ล่าวถึงสภาพ
ความต่ืนตระหนกของผูรั้บข่าวสารไว ้3 ระดบั คือ 
  2.1 ความต่ืนตระหนกอย่างรุนแรง (High Collective Excitement) เม่ือสังคม ประสบ
หายนะ เช่น เหตุการณ์น ้ าท่วมไฟไหมแ้ผ่นดินไหว พายุเป็นตน้สภาพการณ์เหล่าน้ีท าให้ประชาชน
เกิดความต่ืนตระหนก ตึงเครียด และท าให้มีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารอย่างมากทั้งอย่างทางการ
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และไม่เป็นทางการซ่ึงเรียกว่า“ข่าวลือ” เม่ือประชาชนมีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารมาก ความเร็ว
ของการแพร่กระจายของข่าวสารมีมาก การกลัน่กรองขอ้มูลข่าวสารจะมีนอ้ย 
  2.2 ความต่ืนตระหนกระดับกลาง (Moderate Collective Excitement) เม่ือสังคม
ประสบปัญหา เช่น เศรษฐกิจ การเมือง เป็นตน้ก่อให้เกิดสภาพการต่ืนตระหนกระดับกลาง การ
ตดัสินใจของรัฐบาลจึงมีผลต่อประชาชนซ่ึงสภาพดังกล่าวมีผลกระทบต่อการรับขอ้มูลข่าวสาร 
ความตอ้งการสาร และการกลนักรองสารในระดบัปานกลาง 
  2.3 ความต่ืนตระหนกในระดบัต ่า (Low Collective Excitement) เป็นสภาพความต่ืน
ตระหนกเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ในชีวิตประจ าวนัทัว่ไปซ่ึงมีผลต่อการรับขอ้มูลข่าวสาร ความตอ้งการสาร 
และการกลัน่กรองสารในระดบัต ่า 
 3. ความรวดเร็วในการแก้ไขสถานการณ์  การรับมือของภาวะวิกฤติการด าเนินการ
จะตอ้งเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อคล่ีคลายความต่ืน ตกใจของผูค้นท่ีประสบปัญหา และเพื่อให้ความ
เสียหายนอ้ยท่ีสุดตลอดจนใหเ้กิดผลทางบวก เพราะในบางกรณีหากมีความแกไ้ขล่าชา้ ไม่ทนัท่วงที 
ช่วงเวลานั้นอาจท าใหส้ถานการณ์ลุกลาม ขึ้นได ้ 
 ประเภทและองค์ประกอบของภาวะวิกฤต 
 ภาวะวิกฤตยงัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามแนวคิดของอลัเมอร์เซลโนวแ์ละ   
ซีเกอร์ (Ulmer, Sellnow & Seeger, 2007, pp. 9, 11) คือ 
 1. เหตุการณ์ท่ีเกดิขึน้อย่างตั้งใจ 
  1.1 การก่อการร้าย (Terrorism) 
  1.2 การขดัขวางการท างาน (Sabotage) ส่วนใหญ่เป็นวิธีเพื่อระบายความแคน้ 
  1.3 ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีกบัลูกจา้ง(Poor Employee Relation) 
  1.4 ความรุนแรงในท่ีท างาน (Workplace Violence) 
  1.5 การเป็นผูน้ าท่ีไร้ศีลธรรม(Unethical Leadership) 
  1.6 ความเป็นเจา้ของปัจจยัวตัถุดิบโดยฝ่ายตรงขา้ม (Hostile Takeover) 
 2. เหตุการณ์ท่ีเกดิขึน้อย่างไม่ตั้งใจ 
  2.1 ภยัธรรมชาติ(Natural Disaster) 
  2.2 การแพร่ระบาดของโรค (Disease Outbreak) 
  2.3 ความขดัขอ้งทางดา้นเทคนิคท่ีไม่สามารถมองเห็น (Unforeseeable  
   TechnicalInteraction) 
  2.4 ผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากความผิดพลาด (Product Failure) 
  2.5 ความลม้เหลวทางเศรษฐกิจ (Downturn in Economy) 
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 เม่ือเกิดภาวะวิกฤติขึ้ นการประชาสัมพันธ์ในภาวะภาวะวิกฤตอาจแบ่งลักษณะของ
วิกฤตการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นไดเ้ป็นสองรูปแบบดงัน้ีคือ 
 1. เหตุการณ์ไม่รุนแรง (Low Profile) และมีอ านาจสามารถรับมือหรือตดัสินใจไดท้นัที 
 2.  เหตุการณ์ไม่ รุนแรง (Low Profile) แต่ไม่ มีอ านาจท่ีจะรับมือหรือไม่สามารถ
ตดัสินใจ ด าเนินการใด ๆ ได ้
 3. เหตุการณ์รุนแรง (High Profile)และมีอ านาจสามารถรับมือหรือตดัสินใจไดท้นัทีซ่ึง
เป็นเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตทรัพยสิ์นและช่ือเสียงองคก์รต่อองคก์รนั้น ๆ  
 4. เหตุการณ์รุนแรง (High Profile) แต่ไม่มีอ านาจท่ีจะรับมือหรือไม่สามารถตดัสินใจ
ได ้ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตทรัพยสิ์นและช่ือเสียงองคก์รต่อองคก์รนั้น ๆ  
 คาร์ลเอ. สไลคิว (Slaikeu, 1984, p. 53) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะท่ีจะบ่งช้ีวา่สถานการณ์ก าลงั
อยูใ่นภาวะวิกฤติวา่มีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 1. เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอยา่งปัจจุบนัทนัด่วนทนัทีทนัใดแตกต่างไปจากเหตุการณ์ปกติ 
 2. เหตุการณ์ซ่ึงมีลักษณะฉุกเฉินมีผลกระทบกระเทือนต่อสภาพร่างกายและจิตใจ
จ าเป็นท่ี จะตอ้งมีการแกไ้ขอยา่งเฉียบพลนัอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 
 3. เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน อนัเน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน
เป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการแกไ้ข หรือด าเนินการแกไ้ข หรือด าเนินการต่อผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบอย่างทันท่วงที เม่ือเกิดภาวะวิกฤตขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อครอบครัวของผูเ้สียหายสูง 
หรือต ่าลงได ้ 
 4. เหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดอนัตราย และผลกระทบต่อผูเ้สียหายในระดบัสูง หรือต ่าได ้
 5. เป็นภาวะผิดหวงัรุนแรงชัว่ขณะ และไม่สามารถจดัระเบียบใด ๆ ได ้ 
 คู่มือการปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ภาวะวิกฤติของกรมประชาสัมพนัธ์ (2545 : 9-13) ได้
กล่าวถึงการบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤติไว้ว่า การบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤติมี 
ความหมายครอบคลุมถึงการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสาร และการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ใน 
ภาวะวิกฤติการบริหารจดัการภาวะวิกฤติให้เป็นผลส าเร็จโดยท่ีจะรักษาช่ือเสียง ภาพลกัษณ์และ 
ความน่าเช่ือถือขององคก์รหรือสถาบนันั้นไวไ้ดจ้ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจถึงธรรมชาติของภาวะวิกฤติ 
 ดงันั้นการรับมือเหตุการณ์วิกฤติท่ีเกิดขึ้น ตอ้งพิจารณาดว้ยความรอบคอบว่าเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดหากเหตุการณ์ไม่รุนแรงและมีอ านาจควรท่ีจะตดัสินใจ
และด าเนินการแกไ้ขปัญหาในรูปแบบการช้ีแจงไดท้นัทีแต่ถา้ไม่มีอ านาจท่ีจะรับมือหรือไม่สามารถ
ตดัสินใจไดก้็ควรรับเร่ืองและรีบตรวจสอบขอ้มูลหรือปรึกษาผูมี้อ  านาจในระดบัท่ีสูงขึ้นต่อไปโดย
ไม่ควรละเลยปัญหาท่ีไม่รุนแรงดงักล่าว  
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 ในส่วนเหตุการณ์ท่ีมีความรุนแรงสูงมีผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตทรัพยสิ์นหรือช่ือเสียง
องค์กร ไม่ว่าจะมีอ านาจในการรับมือหรือไม่ต้องให้ความสนใจอย่างเร่งด่วนโดยจะต้องรีบ 
ด าเนินการแกไ้ขตามแผนการรับมือภาวะวิกฤติอยา่งเคร่งครัดหากยงัไม่มีแผนการรับมือก็ตอ้งระดม
ผูมี้อ านาจเก่ียวขอ้งด าเนินการวางแผนในทนัทีทั้งน้ีปัญหาท่ีเกิดขึ้นแลว้ไม่สามารถจะไปแกไ้ขอะไร
ได้มีเพียงแต่วิธีการทางประชาสัมพนัธ์ท่ีจะเป็นการส่ือสารท่ีลดความขดัแยง้ สร้างความ เขา้ใจ
ให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและไม่ท าให้วิกฤตการณ์ดงักล่าวบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีแกไ้ข
ไดย้ากกว่าเดิมการส่ือสารในภาวะวิกฤติจึงถือเป็นกลยุทธ์และนโยบายท่ีองคก์รหรือสถาบนัใชใ้น
การแพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารดว้ยการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์สู่สาธารณชน ส่วนทฤษฎี ภาวะ
วิกฤต คือทฤษฎีท่ีนักวิชาการหรือผูเ้ช่ียวชาญด้านการส่ือสารไดท้ าการศึกษาวิจยัและตั้งหลกัเกณฑ์
หรือทฤษฎีขึ้นเพื่อน ามาวิเคราะห์ป้องกนัและแกไ้ขภาวะวิกฤติอยา่งมีประสิทธิผล 
 ความจ าเป็นท่ีต้องวิเคราะห์ภาวะวิกฤต 
 ณรงค์ ช่ืนนิรันด์ (ออนไลน์,2549) ขา้ราชการบ านาญ กรมประชาสัมพนัธ์  ต าแหน่งนัก
ประชาสัมพนัธ์ช านาญการพิเศษ ได้แสดงทรรศนะเร่ืองความจ าเป็นท่ีตอ้งวิเคราะห์ภาวะวิกฤต                     
โดยมีมิติการวิเคราะห์ดงัน้ี  
 1. มิติ วนั เวลา การเกิดเหตุการณ์ในภาวะวิกฤต จะมีปัจจยัเร่ืองเวลา มาเป็นตวัก าหนด 
และมกัจะเกิดขึ้นซ ้ า ๆ กนั เช่น เหตุการณ์เผาโรงเรียน ปลน้ปืน จะเกิดเวลาประมาณ 03.00 น. เวลา 
12.00 น. และเวลา 19.00 น. ซ่ึงเป็นเวลาท่ี ประชาชนในพื้นท่ี ไปละหมาดท่ีมสัยิด จึงเป็นช่องวา่งท่ี
จะใหค้นร้าย เขา้ไปเผา และปลน้ปืน ไดอ้ยา่งง่ายดาย เหตุการณ์ระเบิดหาด ใหญ่ การระเบิดในพื้นท่ี 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตั้งแต่ปี 2548 ปี 2549 และปี 2550 จะเกิดในวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์
ช่วงเวลาประมาณ 20.30-21.00 น. 
 2. มิติ สถานท่ี การเกิดเหตุการณ์ สถานท่ีท่ีเป็นเป้าหมาย ส่วนใหญ่ จะเป็นโรงเรียน 
สถานีอนามยั สถานท่ีราชการ ซ่ึงสถานท่ีเหล่าน้ี จะเป็นสถานท่ี ท่ีจะเกิดขึ้นซ ้ า ๆ กนั โดยส่วนใหญ่
จะถูกวางเพลิงเผา 
 3. มิติ บุคคล บุคคลท่ีเป็นเป้าหมายท่ีถูกท าร้าย จะเป็น ครู ต ารวจ ทหาร อาสาสมคัร 
พนกังานไฟฟ้า และคนชรา 
 4. มิติ การตอบโต ้เม่ือมีการปฏิบติัการของเจา้หนา้ท่ี เช่น มีการจบักุมหรือมีการสังหาร 
อุสตาซ กลุ่มผูก่้อความไม่สงบ จะตอบโตโ้ดยการ ยงิครู ท่ีเป็นชาวไทยพุทธ โดยไม่เลือกว่า จะเป็น
ผูห้ญิงหรือผูช้าย 
 5. มิติ บรรยากาศ ก่อนเกิดเหตุการณ์จะมีสัญญาณบอกเหตุคือ สภาพโดยทั่วไปจะมี
ความเงียบผิดปกติ ไม่มีผูค้นพรุกพล่าน ชาวบา้นปิดประตูเฝ้านอนอยู่กับบา้น การใช้บริการของ
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สถานท่ีราชการ หรือ ธนาคาร มีคนนอ้ยผิดปกติ เช่น กรณีเหตุการณ์ระเบิด ธนาคารในจงัหวดัยะลา 
22 จุด เม่ือ ปี 2549 มีผูม้าใช้บริการท่ีธนาคาร อิสลาม ท่ีตั้ งอยู่ในอ าเภอเมืองยะลา ก่อนเกิดเหตุ
ระเบิดมีผูม้าใชบ้ริการเพียง 3 คน เท่านั้น 
 6. มิติ ข่าวลือก่อนการณ์เกิดเหตุการณ์ภาวะวิกฤต จะมีกระแสข่าวลือ แพร่กระจายแบบ
ปากต่อปาก เช่น ใหห้ยดุท ามาหากินในวนัศุกร์ใครฝ่าฝืนตาย และใหไ้ปมสัยดิ 
 7. มิติ ข่าวจากส่ือมวลชน ส่ือมวลชนจะเผยแพร่ข่าวท่ีไม่มีท่ีมาของข่าว เป็นอนัตราย
อยา่งยิ่งท่ีท าให้มีการเขา้ใจผิด เช่น แหล่งข่าวเปิดเผยวา่ วนัท่ี 15 มิ.ย. วนัก่อตั้งขบวนการ Bersatuจะ
มีเหตุร้าย หรือ วนัครบรอบเหตุการณ์กรือเซะ 28 เมษายน 2547 จะมีเหตุรุนแรง ข่าวเหล่าน้ีเป็นการ
คาดการณ์ท่ีจะสร้างความแตกต่ืน เป็นสัญญาณน าไปสู่ภาวะวิกฤต เม่ือได ้มิติ ดา้น วนัเวลา สถานท่ี 
บุคคล การตอบโต ้บรรยากาศ ข่าวลือ ให้น ามาประเมินความเป็นไปได ้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความไม่
สงบ ซ่ึงจะท าใหผู้วิ้เคราะห์สามารถท่ีจะคาดการณ์ไดว้า่ เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเม่ือใด 
 หลกัการและแนวทางการส่ือสารในภาวะวิกฤต 
 สุทธิชัย หยุ่น ได้ให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ภาวะวิกฤต Covid-19  ผ่าน ไทยรัฐ 
ออนไลน์ เม่ือวนัท่ี  19 กรกฎาคม 2562 ไว้ว่า ท าให้วิถีชีวิตของผู ้คนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 
เน่ืองจากเป็นตวัเร่งให้กระบวนการของการปรับตวันั้นเร็วขึ้น กลายเป็นบทเรียน ใหเ้ราตอ้งออกจาก 
Comfort Zone และปรับตวัโดยไม่สามารถรอเวลาได ้เพราะไม่มีใครตอบไดว้่าเหตุการณ์น้ีจะจบลง
เม่ือไรหรือจบอย่างไร ซ่ึงวิถีชีวิตของคนจากน้ีไปจะไม่เหมือนเดิม เน่ืองจากจะสามารถใช้ส่ือเพื่อ
ส่ือสาร แกปั้ญหา น าไปสู่การใชชี้วิต ในวิถีชีวิตใหม่ไดอ้ยา่งจริงจงั เห็นไดจ้ากการประชุมออนไลน์ 
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ในรูปแบบใหม่ ๆ ตามมา และ
เช่ือวา่คนรุ่นใหม่นั้นช่ืนชอบกบัการท างานหรือการเรียนการสอนเช่นน้ี เพราะประหยดัเวลา ในการ
เดินทาง สามารถใชเ้วลากบัอย่างอ่ืนไดม้ากขึ้น โดยในอนาคตคาดว่าจะมีการส่ือสารแบบไฮบริดน้ี 
เป็นการส่ือสารทั้งแบบเดิมและแบบใหม่ผสมผสานกนั 
 ดนัย จนัทร์เจ้าฉาย (ออนไลน์, 2563) กล่าวถึงหลกัส าคญัในการส่ือสารในภาวะวิกฤต      
3 ประการ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่วา่การปฏิบติังานจะเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองวา่ 
 1. ตอ้งวางแผนการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์รในภาวะวิกฤต  
 2. การส่ือสารอยา่งโปร่งใส ดว้ยความฉบัไวทนัท่วงที   
 3. แยก Fact vs. Fake News ป้องกันความสับสนของข้อมูลข่าวสาร และพร้อม
ตอบสนองต่อสถานการณ์ไดทุ้กท่ี 
 โสพิส เกษมสหสิน (ออนไลน์, 2563) เสนอแนวทางการส่ือสารแก่ผูป้ระกอบการ 
ผูบ้ริหารองคก์ร ผูก้  ากบันโยบายภาครัฐและวิสาหกิจ ท่ีสามารถน าไปปรับใชว้างแผนเทคนิคส่ือสาร
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ในภาวะวิกฤติท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนาไวรัส (Covid-19) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
 1. ทุกคนในองคก์ร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึง  
 2. อย่าประเมินสถานการณ์ในองค์กรต ่าเกินไป ต้องต่ืนตัวเปิดรับข่าวสารจากหน่วยงาน       
อ่ืนดว้ย  
 3. การส่ือสารท่ีดี ตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจ เคารพสิทธิส่วนบุคคล 
เสรีภาพความเป็นมนุษย ์ 
 4. ยอมรับและตดัสินใจอยา่งเด็ดเด่ียวและชดัเจน บนฐานขอ้มูลท่ีองคก์รมี  
 5. เปิดใจต่อความเห็นท่ีแตกต่างและขดัแยง้ 
 อจัฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ได้เสนอแนวคิด “การส่ือสารจากแหล่งเดียวอย่างเป็นทางการ” 
ในช่วงระหวา่งเกิดสถานการณ์วิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 เม่ือตน้ปี 2563  โดยระบุว่า 
“รัฐบาลควรใช้การส่ือสารจากแหล่งเดียวอย่างเป็นทางการ เน้นการส่ือสารด้วยการเขียน และ
ส่ือสารผา่น Owned Media ในภาวะวิกฤต เพื่อควบคุมความถูกตอ้งของเน้ือหา สร้างความชดัเจนใน
การส่ือสาร ซ่ึงถา้ท าได ้แหล่งข่าวน้ีจะเป็นท่ีพึ่งดา้นข่าวสารของส่ือมวลชนและประชาชนไดอ้ย่าง
น่าพอใจ” 
 โดยในด้านการส่ือสารนั้น ทีมบริหารจะตอ้งมีการจดัการท่ีมีแผนงานรัดกุม รวบรวม
ขอ้มูลทุก อย่างเขา้มาในศูนยบ์ญัชาการกลาง และส่ือสารสู่สังคมตามช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ี
ส าคญัตอ้งเป็น “One team One voice” ส่ือสารตรงกนั ไม่ขดัแยง้กนั ไม่ควรแหล่งส่ือสารมากกว่า 1 
แหล่ง เพื่อเกิด single message (ขอ้มูลข่าวสารเป็นไปในทิศทางเดียวกนั)”  (ออนไลน์. 2563) 
 BBC NEWs Thai ไดเ้สนอให้เห็นตวัอย่างของแนวคิด “การส่ือสารจากแหล่งเดียวอย่าง
เป็นทางการ” ท่ีปรากฏชัดเจน คือ นาย ลี เซียนลุง Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีประเทศ
สิงคโปร์ ท่ีไดอ้อกมาส่ือสารกบัประชาชน ผ่าน Face book Lee Hsien Loong เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 
2020 เป็นตวัอย่างการจดัการภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 ของประเทศสิงค์โปร์ไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งยงั
ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่าเป็นแบบอย่างของผูน้ าท่ีทั่วโลกยกย่องในฐานะผูท่ี้ก าหนด
มาตรการและส่ือสารกบัคนในชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในขณะนั้นสิงคโ์ปร์มีจ านวนผูป่้วยอยู่
ในอันดับท่ี 5 ของโลก โดยส่ิงท่ีนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ไม่ลืมส่ือสารเพื่อสร้างความมั่นใจให้
ประชาชน คือ ตอนน้ีประชาชนไม่ตอ้งต่ืนตระหนก เพราะสถานการณ์การแพร่เช้ือตอนน้ียงัไม่
ร้ายแรงถึงขั้นเราตอ้งปิดเมือง ปิดประเทศ หรือทุกคนตอ้งอยู่แต่ในบา้น ขอย  ้าว่าตอนน้ีเรามีเคร่ือง
อุปโภคบริโภคเพียงพอ ประชาชนไม่จ าเป็นตอ้งกกัตุนอาหาร บะหม่ีส าเร็จรูป อาหารกระป๋อง หรือ
กระดาษช าระ แต่อย่างใด แค่ทุกคนตอ้งดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบขา้ง ดว้ยจิตส านึกท่ีดีด้าน
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การดูแลคนอ่ืนในสังคมดว้ย ถา้ทุกคนท าได ้ผมมัน่ใจวา่เราทุกคนจะผ่านวิกฤตโรคระบาดคร้ังน้ีไป
ได้แน่นอน และค ากล่าวออกมาจากปากผูน้ าท่านน้ี ท่ีท าให้ผูค้นทัว่โลกตอ้งจดจ า คือ “ความกลวั
เป็นส่ิงท่ีท าร้ายเราไดม้ากกวา่ไวรัส” 
 ทั้งน้ี ดร.แคลร์ฮุกเกอร์ จากมหาวิทยาลยัซิดนีย ์ซ่ึงติดตามศึกษาเร่ืองการรับมือต่อโรค
ระบาดและโรคติดเช้ือของทางการประเทศต่าง ๆ มาราว 20 ปี ช้ีว่า ถอ้ยแถลงของนายลีเป็นตวัอยา่ง
ท่ีโดดเด่นในการส่ือสารท่ามกลางความเส่ียงมนัให้แนวปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมต่อประชาชน โดยเป็น
การให้มาตรการควบคุมแก่ประชาชนท่ีรู้สึกว่าก าลงัเส่ียงจะสูญเสียการควบคุม ในวิกฤตโรคระบาด
ท่ีเกิดขึ้น 
 ขณะท่ีนายโธมัส อับราฮัม เจ้าของหนังสือ Twenty First Century Plague, the Story of 
SARS และท่ีปรึกษาการส่ือสารความเส่ียงขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า ถ้อยแถลงของผูน้ า
สิงคโปร์ไดผ้ลเพราะชาวสิงคโปร์มีความเช่ือมัน่ในความสามารถและความโปร่งใสของรัฐบาลอยา่ง
สูง "นายกรัฐมนตรีลีไม่ได้ปกปิดข้อเท็จจริงใด ๆ หรือลังเลท่ีจะพูดเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีอาจ
เลวร้ายลง"  
 ในภาวะวิกฤตแน่นอนว่าประชาชนในพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ หรือสถานการณ์วิกฤตย่อมมี
ความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นจริงและเช่ือถือได ้รวมถึงประชาชนท่ีติดตามขอ้มูลข่าวสารก็มี
ความตอ้งการเช่นเดียวกนั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของส่ือมวลชน ท่ีมีความตอ้งการท่ีจะน าเสนอ
เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ ซ่ึงหากไม่มีการจดัการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง  ส่ือมวลชนอาจจะ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นข่าวลือ หรือบิดเบือน ในขณะเดียวกันในบางประเด็นจากเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ียงัไม่เหมาะสมกบัเวลาท่ีจะเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร เพราะอาจจะก่อให้เกิดผลลบ
ต่อเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ได ้ 
 ดัง่เช่นท่ี ดรุณวรรณ ชาญพิพฒันชยั (ออนไลน์, 2563) ไดย้กตวัอยา่ง เหตุการณ์จ่าสิบเอก
คลัง่ ท่ีจงัหวดันคราชสีมา ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย การส่ือสารใน
ภาวะวิกฤตคร้ังน้ีเช่ือมโยงหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  ส่ือมวลชน  และประชาชน ทัว่ไปในฐานะ
ผูรั้บสารท่ี กระหายประเด็น ตอ้งการรับรู้ขอ้มูลท่ีชดัเจน  ครบถว้น  ถูกตอ้ง และรวดเร็วทนัท่วงที 
การให้ขอ้มูลท่ีล่าช้าไม่ทนัท่วงทีท่ีจะเป็นเหตุให้ประชาชนหันไปให้ความสนใจในการรายงาน
ขอ้มูลข่าวสารทาง โซเซียลมีเดีย และส่ือสารมวลชนมากกวา่การติดตามขอ้มูลของภาครัฐ  
 นอกจากน้ีตวัอย่างการจดัการส่ือสารตามแนวคิด “การส่ือสารจากแหล่งเดียวอย่างเป็น
ทางการ” ของ อจัฉรา ปัณฑรานุวงศ์ อีกหน่ึงตวัอย่างคือ การจดัการส่ือสารกบัส่ือมวลชนของกรม
ประชาสัมพนัธ์ จากเหตุการณ์เยาวชนและผูฝึ้กสอนทีมหมูป่าอะคาเดมีติดถ ้าหลวง-ขุนน ้ านางนอน 
ท่ีจงัหวดัเชียงราย และเหตุการณ์เรือท่องเท่ียวขนาดใหญ่ ฟินิกซ์ พีซีไดร์ว่ิง ล่มในทะเล ท่ีจงัหวดั
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ภูเก็ต เม่ือปี 2561 ท่ีผ่านมาซ่ึงขณะนั้นกรมประชาสัมพนัธ์ไดเ้สนอการจดัตั้งศูนยแ์ถลงข่าวเพื่อให้
ขอ้มูลข่าวสารกบัส่ือมวลชน และประชาชนไดอ้ย่ารวดเร็ว  และติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 
 ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ในฐานะหน่วยงานในสังกดักรมประชาสัมพนัธ์ ได้
ใช้คู่มือด าเนินการประชาสัมพนัธ์ในวิกฤต ท่ีมีการปรับปรุงจาก 2 เหตุการณ์ขา้งตน้ มาปรับใช้ใน
สถานการณ์วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ดว้ยการน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากรัฐบาล ซ่ึงเป็นขอ้มูลหลาก
มิติ มีการเรียบเรียงเป็นส่ือประเภทต่าง ๆ แลว้น าเผยแพร่ผ่านส่ือท่ีอยู่ในสังกดั แต่ทั้งน้ีไดเ้ลือกใช้
ส่ือโซเชียลมีเดีย คือ Face book เป็นช่องทางหลักในการส่ือสารข้อมูลข่าวสาร เพราะเป็นส่ือท่ี
ประชาชนนิยมจากขอ้มูลสถิติผูใ้ชดิ้จิทลัของประเทศไทย 2020 โดย “Hootsuite” ผูใ้ห้บริการระบบ
จดัการ Social Media และ Marketing Solutions ท่ีไดร้วบรวมสถิติการใช้โซเชียลมีเดียของประเทศ
ไทย พบวา่  บญัชีโซเชียลมีเดียของประเทศไทยในเดือนมกราคม 2020 มีบญัชี social media 52 ลา้น
บญัชี คนไทยเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตและมีบญัชีโซเชียลคิดเป็น 75% คนไทยเล่นโซเชียลเฉล่ียวนัละ
เกือบ 3 ชัว่โมง อนัดับการใช้งานโซเชียล Face book และ you tube ยงัเป็นอนัดบัท่ี 1 เท่ากัน ตาม
ดว้ย Line, Messenger, Instagram,Twitter และท่ีน่าจบัตามอง คือ Tik tok ท่ีก าลงัมาแรง (สถิติขอ้มูล
การใชโ้ซเชียลมีเดียของไทย 2020. ออนไลน์. 2563) 
 สรุป สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเหตุการณ์วิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชน
โดยตรง แนวคิดเก่ียวกบัวิกฤตจึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา เพื่อวิเคราะห์วิกฤตเพื่อ ส่ือสารไปสู่
ประชาชน การศึกษาเร่ืองการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 จึงน าแนวคิด
เก่ียวกบัการส่ือสารในภาวะวิกฤต มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ 
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหร้อดพน้จากการติดเช้ือและเป็นผูป่้วยจากไวรัสโคโรน่า 2019 
  
แนวคิดและทฤษฎีการใช้ส่ือออนไลน์ 
 ความหมายของส่ือออนไลน์  
 ปัจจุบนัการส่ือสารของมนุษยไ์ดรั้บการพฒันาให้ส่ือสารถึงกนัอยา่งรวดเร็ว อนัเป็นผลมา
จากความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์าก
ขึ้น ส่ือชนิดหน่ึงท่ีผูใ้ช้สามารถมีส่วนร่วม สร้าง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตได้ คือ social media ค าน้ีคณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบณัฑิตยสถาน บญัญัติศพัท์ว่า ส่ือสังคม หรือท่ีคนทัว่ไปเรียกว่า ส่ือ
ออนไลน์ หรือ ส่ือสังคมออนไลน์ ในทางเทคนิค ส่ือสังคม จะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหน่ึงท่ีท างาน
โดยใชพ้ื้นฐานและเทคโนโลยีของเวบ็ตั้งแต่รุ่น 2.0 เช่น บีโบ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย 
ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่าง ๆ ในทางธุรกิจเรียกส่ือสังคมว่า ส่ือท่ีผู ้บริโภคสร้างขึ้ น (consumer-
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generated media หรือ CGM) ส าหรับกลุ่มบุคคล ผูติ้ดต่อส่ือสารกนัโดยผ่านส่ือสังคม ซ่ึงนอกจาก
จะส่งข่าวสารข้อมูลแลกเปล่ียนกันแล้ว ยงัอาจท ากิจกรรมท่ีสนใจร่วมกันด้วย กลุ่มบุคคลท่ี
ติดต่อส่ือสารกนัโดยผ่านส่ือสังคมดงักล่าว คือ social network ซ่ึงคณะกรรมการจดัท าพจนานุกรม
ศพัท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญญัติศพัท์ social network ว่า เครือข่ายสังคม ใน
เครือข่ายสังคม กลุ่ม “เพื่อน” หรือ “ผูติ้ดต่อกัน” จะต้องแนะน าตนเองอย่างสั้ น ๆ โดยทั่วไป
ซอฟต์แวร์ท่ีให้บริการเครือข่ายสังคมจะเปิดโอกาสให้กลุ่มเพื่อน ๆ วิพากษ์วิจารณ์กันเองได้ ส่ง
ขอ้ความส่วนตวั และเขา้ไปอ่านขอ้ความของเพื่อน ๆ ในกลุ่มได ้ซอฟตแ์วร์บางประเภทจะสามารถ
ให้เพื่อน ๆ เพิ่มเสียงและภาพเคล่ือนไหวลงในประวติัของตนได้ด้วย นอกจากน้ี เพื่อนบางคนก็
อาจจะสร้างโปรแกรมย่อย ๆ ขึ้นมาให้ใช้ร่วมกนัได ้เช่น เล่นเกม ถามปัญหา หรือปรับแต่งรูปภาพ 
ท าใหบ้างคนมีผูส้มคัรเขา้มาเป็นเพื่อนดว้ยมากมาย 
 ส่ือออนไลน์ คือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยให้ผูส่้งสารสามารถส่ือสารไปยงัผูรั้บสารผ่าน                
ส่ือออนไลน์ และช่วยผูรั้บสารสามารถรับสารไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดยสามารถสนทนากนัโตต้อบกนั
ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร รวมทั้งผูรั้บสารดว้ยกนัเอง ทั้งน้ีสมาชิกในสังคมออนไลน์จะมีการ 
ปฏิสัมพนัธ์โตต้อบการส่ือสาร (Types of  Interaction) สังคมออนไลน์ (Social Network)  มีนักวิชาการ
ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัต่อไปน้ี 
 ส่ือออนไลน์ คือ การใชส้ายน าสัญญาณและใช ้ซอฟตแ์วร์ (Software) จดัการให้ขอ้มูลใน
เคร่ืองหน่ึงไปแสดงผลบนเคร่ืองอ่ืนได้ ส่ือมัลติมีเดียก็ได้พัฒนาขึ้นตามล าดับ และถูกน าไปใช้
ประโยชน์ในระบบเครือข่ายเล็ก ๆ นั้น คือ การเร่ิมใช้เป็นส่ือแบบออนไลน์ท่ีอาศยัสายสัญญาณท่ี
เช่ือมติดต่อกนัน าขอ้มูลมลัติมีเดียจากเคร่ืองแม่ข่ายกระจายไปแสดงผลท่ีทุกเคร่ืองท่ีเป็นลูกข่าย  ใน
เครือข่าย โดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการส่ือสารกระจาย
ขอ้มูลไปทัว่โลก ซ่ึงการติดต่อทางอินเตอร์เน็ตสามารถท าไดโ้ดยการผ่านเครือข่ายใยแมงมุม (World 
Wide Web, WWW) และเม่ือใช้โปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตก็จะพบ
เวบ็ไซต ์(พรพิไล เลิศวิชา. 2544: 51) 
 ส่ือออนไลน์ คือ เวบ็ไซต์เป็นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีน าเสนอขอ้มูลข่าวสารตลอด                
24 ชั่วโมง เพียงแค่เขียนแฟ้มข้อมูลและบรรจุข้อมูลนั้นลงคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกับเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเท่านั้น และรูปแบบของขอ้มูลท่ีเกิดขึ้นจะมิไดเ้ป็นตวัอกัษรเท่านั้น แต่อาจประกอบไปดว้ย
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว หรือเสียง (Ellsworth and Ellsworth. 1995: 48) 
 เวบ็ไซตมี์การพฒันาไปในหลายรูปแบบ การศึกษาให้เขา้ใจถึงการท างานของเวบ็ไซต์ไดน้ั้น
จะตอ้งเขา้ใจถึงรูปแบบและวตัถุประสงค์ของเวบ็ไซต์เสียก่อน เน่ืองจากเวบ็ไซตท่ี์แตกต่างประเภทกนั
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จะมีฟังชัน่ (Function)การท างานท่ีแตกต่างกนั เพราะจะถูกออกแบบมาให้สอดคลอ้งกบัการใชง้าน
มากท่ีสุด 
 นอกจากน้ี สุทธิชยั หยุ่น นกัส่ือสารมวลชนอาวุโส ไดใ้ห้สัมภาษณ์กบั ไทยรัฐ ออนไลน์ 
เม่ือวนัท่ี 19 ก.ค. 62 ว่าส่ือดั้งเดิมจะค่อยลดความส าคญัลงและคนในสังคมใชโ้ซเชียลมีเดียเพื่อการ
ส่ือสาร เพื่อการสร้างสรรคแ์ละท่ีส าคญัคือการสร้างธุรกิจ และการท ามาหากินในโซเชียลมีเดีย อีก
ทั้งจะเป็นพลงัสังคมทางดา้นการเรียกร้อง ทางดา้นการแลกเปล่ียน ทางดา้นของการท าให้ผูท่ี้ตอ้ง
รับผิดชอบตอ้งฟังมากขึ้น และเรียกว่าอ านาจท่ีอยู่ในมือกลไกรัฐมนัจะแปรสภาพมา ในมือของ
ประชาชนทัว่ไปมากยิง่ขึ้น 
 ส าหรับในแง่ของการเป็นส่ือมวลชนนั้น นายสุทธิชัยกล่าวว่าในรายการ ส่อง 3 กูรูดัง 
เสวนา “ส่ือให้ปัง สร้างพลัง New Normal” ว่าจากการท ารายการผ่านโปรแกรม Zoom มาหลาย
รายการ ท าให้พบวา่คนดูไม่ไดรู้้สึกขดัเขิน หรือคิดวา่การท่ีไม่ไดถ้่ายทอดมาจากห้องส่งทีวีเป็นส่ิงท่ี
ไม่เหมาะสม เพียงแต่ขอให้มีเน้ือหา และรูปแบบท่ีเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย ส่ือสารรวดเร็ว และ
ต่อเน่ือง เพราะคนไทยยงัมีความตอ้งการในการรับฟังขอ้มูลข่าวสารอยูม่าก อีกส่ิงหน่ึงท่ีไดท้ าไปคือ
การจดัประชุมเสมือนจริง (Virtual Conference) ซ่ึงได้ลองหาคนมาลงทะเบียนเขา้ฟัง ส่วนใครท่ี
ไม่ไดล้งทะเบียนก็ตอ้งรับชมผา่น Face book Live ซ่ึงพบว่าท าไดดี้ แมป้ฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่าง
กนัอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ดงันั้นจะเห็นไดว้่าการน าเสนอความรู้และการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในปัจจุบันน้ี ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ สามารถท าได้ดี ทุกวงการควรได้ลองใช้ แม้ไม่สามารถ
รับประกันได้ว่าจะดีกว่าเดิมหรือไม่ แต่มันคือช่องทางท่ีจะส่ือสารแบบสองทาง (Two-way 
communication) ท่ีส่ือเดิม ๆ ไม่สามารถท าได ้และหลงัจาก Covid-19 ผ่านไป เราจะเห็นไดว้่าคนดู
ของเราจะไม่ใช่กลุ่มใหญ่ (Mass) อีกต่อไป แต่จะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ (Segmentation) ซ่ึงจะท าให้เรา
สามารถท าการตลาดไดง้่าย เพราะสามารถเช็คไดว้า่มีคนดูก่ีคน อาชีพอะไร อายเุท่าไร Social Media 
จึงเป็นโอกาสของทุกคน (EGAT today. ออนไลน์ (2563)) 
 สรุปไดว้า่ ส่ือออนไลน์ คือ เวบ็ไซตท่ี์เป็นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ช่วยให้ผูส่้งสารนั้น
สามารถส่ือสารไปยงัผูรั้บสารผ่านส่ือออนไลน์ และช่วยผูรั้บสารสามารถรับสารไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
โดยสามารถสนทนากันโตต้อบกันระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร โดยส่ือออนไลน์จะมีบทบาท
ส าคญัต่อการด ารงชีวิตของประชาชนทัว่ไป และยงัสามรถท่ีเป็นพลงัในการเปล่ียนแปลงสังคมไป
ไดห้ลากหลายทิศทาง 
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 ประเภทของส่ือออนไลน์ 
 ลกัษณะส่ือออนไลน์มีรูปแบบจ านวนมากมายโดยส่ือออนไลน์ท่ีเราพบเห็นได้ทัว่ไป
สามารถแบ่งตามลกัษณะเน้ือหาได ้7 ประเภทดงัน้ี (ทิพวลัย ์ขนัธมะ. 2554: 64) 
 1. ประเภทแหล่งขอ้มูลหรือความรู้ (Data/Knowledge) เป็นเหมือนหนังสือหรือไดอารี
ออนไลน์ท่ีผูใ้ชส้ามารถเขียนบทความและขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านทางเวบ็บลอ็ก ซ่ึงแต่ละ
บลอ็คจะจดัขอ้มูลแยกเป็นหมวดหมู่ตามความสนใจของผูใ้ช ้ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์Google earth, เวบ็ไซต ์
Blogger.com, เวบ็ไซต ์Wikipedia, เวบ็ไซต ์Bloggang.com, เวบ็ไซต ์Answers เป็นตน้ 
 2. ประเภทแลกเปล่ียนขอ้มูล เป็นเว็บไซต์ท่ีเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความสนใจร่วมกนัมา
แสดงขอ้ความผา่นทางกระดานสนทนา (Web Board) ซ่ึงโดยผูใ้ชส้นใจสามารถมาตั้งกระทูเ้พื่อเปิด
ประเด็นสนทนาแสดงความเห็นเก่ียวกับเร่ืองราวความเคล่ือนไหวในแวดวงสังคมท่ีเป็นท่ีสนใจ 
เช่น เวบ็ไซต ์pantip.com, เวบ็ไซต ์Mthai.com, เวบ็ไซต ์Kapook.com เป็นตน้ 
 3. ประเภทเกมออนไลน์ (Online Games) เป็นส่ือท่ีมีการสร้างรูปแบบสถานการณ์ ให้ผู ้
เล่นไดเ้ขา้ไปเล่นเป็นตวัละครต่าง ๆ เพื่อฝ่าด่านสะสมคะแนนและเพิ่มระดบัความสามารถของตวั
ละครท่ีผูเ้ล่นสมบทบาทอยู่ โดยสามารถพดูคุยกบัผูเ้ล่นคนอ่ืน ๆ ผ่านการแชทไดใ้นเวลาเดียวกนัซ่ึง
เกมออนไลน์ท่ีนิยมมากได้แก่ เกมมังกรหยกออนไลน์ , เกม Second Life, เกม Ragnarok, เกม 
Audition, เกม Pangya เป็นตน้  
 4. ประเภทสร้างเครือข่ายทางสังคม (Community)สมาชิกต้องการใช้เพื่ อส ร้าง               
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนเก่า และหาเพื่อนใหม่ โดยเนน้พูดคุยกนัทัว่ไประหว่างเพื่อนซ่ึงใชวิ้ธีส่งขอ้ความ 
คลิปเสียง คลิปวีดีโอ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ขณะท่ีบางเว็บไซต์มีการพัฒนาเคร่ืองมือต่าง ๆ 
ส าหรับเพิ่มลูกเล่นให้ส่ือสารมีสีสันมากขึ้น เช่น การเล่นเกมส์ระหว่างสมาชิก การส่งสินคา้ท่ีมีอยู่
เฉพาะบนโลกดิจิทลัให้สมาชิกในเครือข่าย ซ่ึงเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยมในประเทศไทย ไดแ้ก่  เฟ
ซบุ๊ก (Facebook), ไฮไฟว ์(Hi5), กเูกิร์ลพลสั (Google+) และทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นตน้ 
 5. ประเภทฝากภาพ (Photo Management) เป็นเว็บไซต์ส าหรับบริการฝากรูปในส่ือ
ออนไลน์ เพื่อช่วยลดการส้ินเปลืองพื้นท่ีหน่วยความจ าในคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ียงัใชแ้ลกเปล่ียน
รูปภาพ และขายรูปภาพออนไลน์ได้ด้วย ได้แก่ อินสตาแกรม (Instargram) เว็บไซต์ Flickr.com, 
เวบ็ไซต ์Photoshop Express และเวบ็ไซต ์Photobucket.com 
 6. ประเภทส่ือ (Media) เป็นเว็บส าหรับใช้เผยแพร่ภาพ เสียง คลิปวีดีโอ ภาพยนตร์ 
เพลง ให้กบัผูส้นใจเขา้มาชมหรือดาวน์โหลดไดโ้ดยท่ีผูช้มสามารถเขา้ชมไดต้ลอดเวลา และยงัดูซ ้ า
ได้ เช่น เว็บไซต์ Youtube.com, เว็บไซต์ lmeem.com, เว็บไซต์ Multiply.com, เว็บไซต์ Yahoo, 
เวบ็ไซต ์Video.com และเวบ็ไซต ์Ustream.tv.com เป็นตน้ 
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 7. ประเภทซ้ือ - ขาย (Business - commerce) เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการเป็นตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีรวบรวมร้านค้าออนไลน์ไวม้ากมาย ผูข้ายสามารถใช้พื้นท่ีน้ีประกาศขายหรือ
โฆษณาสินคา้ ในขณะท่ีผูซ้ื้อก็สามารถแลกเปล่ียนขอ้ความและพุดคุยไดเ้ช่นกนั และมกัจะแบ่งสินคา้
เป็นหมวดหมู่ตามประเภทสินค้า เช่น เว็บไซต์ Amazon.com, เว็บไซต์ eBay.com, เว็บไซต ์
Tarad.com และเวบ็ไซต ์Loveshoping.com เป็นตน้ 
 ปัจจุบนัมีเวบ็ไซตท่ี์ให้บริการสังคมออนไลน์จ านวนมาก และเครือข่ายสังคมออนไลน์ มี
แนวโนม้การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้เวบ็ไซตท่ี์ให้บริการแต่ละเวบ็ไซต์พฒันารูปแบบ และ
เคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อเอาใจผูใ้ชอ้ย่างต่อเน่ือง และสร้างจุดเด่นเพื่อดึงดูดผูใ้ชบ้ริการจ านวนมากท าให้
ผูใ้ห้บริการไม่สามารถสอดส่องและควบคุมพฤติกรรมการส่ือสารท่ีไม่สร้างสรรคข์องผูใ้ชไ้ดอ้ย่าง
ทัว่ถึง 
 
 กลุ่มผู้ใช้บริการส่ือออนไลน์ 
 ส่ือออนไลน์มีกลุ่มผูใ้ช้บริการซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 กลุ่มตามช่วงอายุไดด้งัต่อไปน้ี               
(เศรษฐพงษ ์มะลิสุวรรณ. 2553: 37 - 43)  
 1. กลุ่ม Swing Generation คือ กลุ่มท่ีมีอายุ 63 ปีขึ้นไป กลุ่มน้ีไม่นิยมใชส่ื้อออนไลน์ มี
จ านวนน้อยมากท่ีใช้ส่ือออนไลน์อินเทอร์เน็ต ซ่ึงผูท่ี้ใช้ส่ือออนไลน์ในกลุ่มน้ีมกัใช้เพื่อติดต่อกับ
บุคคลในครอบครัว เพื่อนเก่า เน่ืองจากกลุ่มนั้ นจะมีการโหยหาอดีต (Nostalgia) และชอบเล่า
เร่ืองราวในอดีตใหลู้กหลานหรือคนภายนอกไดรั้บรู้ 
 2. กลุ่ม Generation B หรือ Baby Boomers เป็นกลุ่มคนท่ีมีอายุระหว่าง 45 - 63 ปี  เป็น
กลุ่มคนท่ีมีประสบการณ์ชีวิตสูง และเงินเก็บสะสมมากซ่ึงคนกลุ่มน้ีถ้าย ังท างานอยู่จะเป็น
ขา้ราชการระดับสูง แต่ถา้เป็นพนักงานบริษทัเอกชนก็จะมีต าแหน่งงานเทียบเท่าผูบ้ริหาร โดย
สามารถแบ่งตามรูปแบบการใชชี้วิตของ Baby Boom เป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
  2.1 กลุ่ม Best คือ กลุ่มผูท่ี้มีอายุระหว่าง 45 - 50 ปี มีนิสัยชอบความล ้ าสมัย และ
ความพยายามก้าวทันเทคโนโลยี โดยมีพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อติดตามข่าวสารและ       
การดูแลสุขภาพ 
  2.2 กลุ่ม Bright คือ กลุ่มผูที้มีอายุ 51 - 57 ปี มีนิสัยชอบดุแลสุขภาพทั้ งกายและ    
ทางใจ เช่น ไปปฏิบติัธรรมตามสถานปฏิบติัธรรม ออกก าลงักาย และชอบพบปะกบักลุ่มเพื่อนสนิท
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพราะคนกลุ่มน้ีมกัจะพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดกบักลุ่มเพื่อนสนิทอยู่เสมอ
โดยมกัใช้เทคโนโลยีส่ือสารผ่านทางเว็บไซต์ (Website)เพื่อติดต่อเพื่อนเก่า เช่น อีเมล์ (E - mail)       
เป็นตน้ 
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  2.3 กลุ่ม Basic คือ กลุ่มผูท่ี้มีอายุระหว่าง 55 - 63 ปี ซ่ึงมกัจะเกษียณแลว้ มกันิยมใช้
ส่ือประเภททีวี นิตยสาร และพฤติกรรมการสนใจเทคโนโลยท่ีีมีใชง้านง่าย ไม่ซบัซ้อน มองเห็นง่าย 
เช่น โทรศพัท์มือถือท่ีมีปุ่ มกดขนาดใหญ่ หน้าจอกวา้งเพื่อให้เห็นตวัเลขไดช้ดัเจนขึ้น เวบ็ไซต์ท่ีมี
การออกแบบใหดู้ง่าย ตวัหนงัสือขนาดใหญ่จดัเรียงเป็นระเบียบ เป็นตน้ 
 3. กลุ่ม Generation X กลุ่มน้ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 - 2522 มีอายุระหว่าง 30 - 44 ปี  
ซ่ึงเป็นกลุ่มวยัท างานซ่ึงตอ้งรับเทคโนโลยีเน่ืองจากจ าเป็นตอ้งเป็นผูใ้ช ้(User) โดยใชส้ังคมออนไลน์
ในการสืบคน้หาขอ้มูลใชติ้ดต่อส่ือสาร รู้จกัแบ่งเวลาระหวา่งงาน การใชส่ื้อออนไลน์กบัครอบครัว
อยา่งสมดุล (Work - life Balance) 
 4. กลุ่ม Generation Y กลุ่มน้ีมีอาย ุ16 - 29 ปี กลุ่มน้ีมีตั้งแต่เป็นวยัรุ่น นกัเรียน นกัศึกษา
ไปจนกระทัง่กลุ่มวยัเร่ิมท างานซ่ึงพวกเขาเติบโตมากบัการพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่ 
และทนัช่วงยุคเร่ิมตน้ของการส่ือสารแบบไร้สาย กลุ่มน้ีจะมีอุปนิสัยใจร้อน ชอบการเปล่ียนแปลง
แบบกา้วกระโดด นิยมความทนัสมยั ติดเทคโนโลย ีโดยเฉพาะในการเล่นเกม ดาวน์โหลดภาพเพลง 
เป็นตน้  
 5. กลุ่ม Generation Z กลุ่มอายุน้อยท่ีสุดในปัจจุบันเป็นผูท่ี้อายุ 1 - 15 ปี ซ่ึงมีอายุท่ีน้อย
ท่ีสุดโดยเติบโตมาในยุคเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีสูงมาก และยงัเป็นทั้งผูใ้ชแ้ละ
ผูส้ร้างขอ้มูลตามความตอ้งการของตวัเองได ้เด็กกลุ่มน้ีจะมีอุปนิสัยรักอิสระชอบความเป็นส่วนตวั
ชอบใชส่ื้อออนไลน์เพื่อเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ดว้ยตนเอง และมกัชอบเล่นเกมออนไลน์เป็นประจ า 
 สรุปได้ว่าการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อการส่ือสารนโยบายของรัฐบาล การใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์จะสามารถเขา้ถึงประชาชนทัว่ไปไดม้ากกว่าส่ือเดิม คือ วิทยุกระจายเสียง และโทรทศัน์ 
เน่ืองจากวิถีชีวิตของประชาชนนั้นมีวิวฒันาการท่ีทนัสมยัมากขึ้นตามช่วงอายุ ส่ือสังคมออนไลน์ท่ี
มีทางเลือกมากมายตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล จึงเป็นแรงจูงใจส าคญัทีท าให้ผูค้นเลือกรับ
และส่งขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ดงันั้นภาครัฐจึงตอ้งมีกลวิธี และวิธีการส่ือสารท่ีตรง
กบักลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มท่ีตอ้งการจะส่ือสารมากท่ีสุด   
 
 การมีส่วนร่วมกบัการส่ือสารเชิงเนื้อหาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Engagement) 
 ความกา้วหนา้ทางการส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ท าให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปอยา่ง
สะดวก รวดเร็ว และเขา้ถึงกนัไดง้่ายมากขึ้น จึงทาให้หลาย ๆ แบรนด์ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการ
ส่ือสารการตลาดกบัผูบ้ริโภค โดยเฉพาะเฟซบุ๊กซ่ึงกลายมาเป็นเคร่ืองมือหลกัในการส่ือสาร และ
ช่องทางในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
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 นิวฒัน์ ชาตะวิทยากูล ( ออนไลน์. 2561) ไดเ้ผยแพร่ “5 วิธีเปล่ียนแฟนในแฟนเพจ” ว่า
การมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนท่ีติดตามเพจในส่ือสังคมออนไลน์นั้น สามารถเปล่ียนคนติดตามใหก้ลายมา
เป็นได ้การพูดคุยสร้างบทสนทนาอยา่งต่อเน่ือง เกิดเป็นความสัมพนัธ์ และสร้างความผกูพนัขึ้น ท า
ให้ผูติ้ดตามหรือบรรดาแฟนเพจอยากท่ีจะสนับสนุนแบรนด์ หรือการท่ีแบรนด์สามารถช่วยแฟน
เพจสามารถแกปั้ญหาในชีวิตหรือใชชี้วิตไดดี้ขึ้นก็เป็นอีกเหตุผลในการเปล่ียนแฟนเพจให้กลายมา
เป็นลูกคา้ในท่ีสุด มากกว่านั้นขอ้ดีของการมีปฏิสัมพนัธ์และพูดคุยระหว่างแบรนด์กบัแฟนเพจคือ
การท่ีแบรนดส์ามารถได ้insight ว่าคนท่ีแบรนด์ก าลงัมีปฏิสัมพนัธ์นั้นก าลงัมีปัญหาอะไรอยู่หรือมี
ความตอ้งการอะไรท่ีแบรนด์สามารถเติมเต็มได ้เพื่อน ามาสร้างสรรคแ์ละพฒันาสินคา้และบริการ
ต่อไป โดยเฟซบุ๊กได้นิยามปฏิกิริยาตอบกลับของผูรั้บสารว่า Engagement หรือ Face book Post 
Engagement Rate หมายถึงมาตรวดัส าหรับประเมินการมีส่วนร่วมของผูรั้บสารต่อโพสต์ใดโพสต์
หน่ึง โดยจะพิจารณาจากการตอบสนองของผูรั้บสารท่ีแสดงออกต่อโพสต์นั้น ๆ ประกอบด้วย 
Like, Comment และการ Share และ “Face book engagement rate คืออะไร” ตวั Engagement Rate 
จะเป็นตวัช้ีวดัท่ีน ามาเพื่อใชเ้ปรียบเทียบให้ทราบถึงประสิทธิภาพของเน้ือหาในโพสตต่์าง ๆ ท าให้
ทราบไดว้่าเน้ือหารูปแบบไหนท่ีถูกใจแฟนเพจมากท่ีสุด เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง
เฟซบุ๊กแฟนเพจใหต้รงกบัความตอ้งการของผูรั้บสารมากท่ีสุด  
 นิวฒัน์ ชาตะวิทยากูล (ออนไลน์, 2555)ไดอ้ธิบายถึงเบ้ืองลึกเบ้ืองหลงัของการกดถูกใจ 
(Like) ต่อเน้ือหาใดเน้ือหาหน่ึงในเฟซบุ๊กแฟนเพจนั้น มีความหมายอ่ืนซ่อนอยู่ โดยไดส้รุปไว ้5 ขอ้
ดงัน้ี 
 1. การแสดงความช่ืนชอบอย่างตรงไปตรงมา เช่น ช่ืนชอบรูปภาพ ขอ้ความ หรือวิดีโอ
นั้น ๆ  โดยไม่ไดมี้ความสลบัซบัซอ้นหรือส่ือความหมายแฝงใด ๆ  
 2. การแสดงออกว่าเห็นดว้ย เช่น เม่ือเห็นขอ้ความ รูปภาพ หรือวิดีโอใด ๆ ท่ีน าเสนอ
เร่ืองราวซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นหรือความเช่ือของเราก็จะทาการกด Like เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึงความรู้สึกเห็นดว้ยกบัโพสตน์ั้น ๆ  
 3. การแสดงออกถึงความช่ืนชอบหรือคลัง่ไคล ้โดยอาจเป็นการกด Like ต่อทุกเน้ือหาท่ี
ทางแฟนเพจหรือบุคคลได้โพสต์เอาไว ้โดยบางคร้ังอาจไม่ได้เป็นการสะทอ้นว่าช่ืนชอบเน้ือหา
เหล่านั้นอยา่งแทจ้ริง แต่เป็นการแสดงออกวา่ช่ืนชอบเพจหรือบุคคลผูโ้พสตเ์พียงเท่านั้น 
 4. การแสดงออกถึงการยกย่องเม่ือเห็นว่าเน้ือหาท่ีโพสต์มีประโยชน์ มีคุณค่า หรือเกิด
ความซาบซ้ึง ประทบัใจ รวมถึงยงัเป็นการส่ือถึงการเคารพนบัถือต่อเน้ือหานั้น ๆ  
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 5. เป็นการ Like เม่ือเห็นว่าเน้ือหานั้น ๆ มีความตลกขบขนั ซ่ึงในบางคร้ังอาจะไม่ได้
รู้สึกช่ืนชอบหรือประทบัใจเน้ือหาเหล่านั้นอย่างแทจ้ริง อาจเป็นเพียงแค่การกดเพื่อแสดงออกวา่เรา
รู้สึกขบขนักบัเน้ือหาท่ีโพสตเ์ท่านั้น 
 เว๊บไซค์ STEPS Academy ไดส้รุป 7 ประเภทของการท าการตลาดเชิงเน้ือหาท่ีสามารถ
ช่วยสร้าง Engagement บนเฟซบุ๊ก (ออนไลน์, 2560) ไวด้งัน้ี 
 1. Video Content ในปัจจุบนัวิดีโอคอนเทนตไ์ดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก ท าให้แต่ละ
แบรนด์ต่างผลิตวิดีโอกนัออกมาเป็นจานวนมาก เน่ืองจากวิดีโอสามารถเล่าเร่ืองไดห้ลายอย่าง ทั้ง
เห็นภาพ เห็นการเคล่ือนไหว ไดย้ินเสียง และทาให้เขา้ถึงอารมณ์ไดเ้ร็วกว่ารูปภาพธรรมดา จึงถือ
ได้ว่าวิดีโอเป็นคอนเทนต์อีกประเภทท่ีนักการตลาดควรจะลองใช้ แต่การจะทาให้วิดีโอออกมา
ประสบความส าเร็จหรือออกมาดีนั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย ตอ้งใช้ความคิดสร้างสรรค์ และตอ้งให้คนดูจบ
รู้สึกวา่อยากจะแชร์ต่อ  
 2. Promotional Content หรือการท ากิจกรรมส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม โดยแบ
รนด์อาจสร้างกติกาในการให้ User ไลค์ คอมเมนต์ หรือแชร์ ซ่ึงถา้หากมีการซ้ือโฆษณาให้โพสต์
นั้นก็จะยิง่ท าให ้Engagement นั้นดียิง่ขึ้นไปอีก 
 3. Album Content เป็นการใช้คอนเทนต์อัลบั้มเพื่อเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับแบรนด์ ให้
ขอ้มูลหรือใหค้วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเล่าออกมาในรูปแบบรูปภาพหลาย ๆ รูปต่อกนัเป็นอลับั้ม 
 4. Real Time Content เป็นการท าคอนเทนต์ให้เก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีก าลังอยู่ในความ
สนใจหรือเป็นกระแส ณ ขณะนั้น ทาใหแ้บรนดด์ู Active และน่าสนใจ 
 5. Question & Opinion Content เป็นการใชค้  าถามท่ีชวนให้ผูติ้ดตามแสดงความคิดเห็น
ออกมาในคอนเมนทใ์ตโ้พสตน์ั้น ๆ โดยอาจจะทาให้ตวัอกัษรอยูบ่นรูปภาพ หรือใชแ้คปชัน่เป็นตวั
อธิบายเพิ่มเติมดว้ย 
 6. Text Quote Content เป็นการนาเอาค าคมไปใส่ไวบ้นรูปภาพ ซ่ึงมกัจะเป็นคอนเทนต์
ท่ีเขา้ใจง่าย และถา้มีเน้ือหาท่ีถูกใจก็จะถูกแชร์ไดง้่าย 
 7. Solvable & Beneficial Content เป็นคอนเทนตท่ี์มีขอ้มูลท่ีสามารถช่วยแกปั้ญหาหรือ
ให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อีกหน่ึงการแสดงปฏิกิริยาตอบกลบัของผูรั้บสารท่ีไดรั้บความนิยมและ
ส าคญัไม่แพก้นัคือการแบ่งปันเน้ือหา (Share)  
 เกรียงกานต ์กาญจนะโภคิน (ออนไลน์. 2563) ไดแ้บ่งประเภทเน้ือหาท่ีคนนิยมแชร์ไว้
เป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  
 1. Humorous Story เป็นเร่ืองราวความสนุกสนาน ตลกขบขัน โดยอาจเป็นเน้ือหา 
รูปภาพหรือวิดีโอ ซ่ึงในสังคมไทยนั้นช่ืนชอบเสียงหัวเราะเป็นอย่างมาก โดยเน้ือหาประเภทน้ี
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มกัจะถูกแชร์อย่างรวดเร็วและมียอด Engagement สูง ในบางคร้ังอาจไม่ตอ้งใช้ตน้ทุนท่ีสูงในการ
ผลิตเน้ือหาเลย 
 2. Amazing Story ส่ิงท่ีทาให้ผูรั้บสารรู้สึกท่ึง รู้สึกแปลกใจ เป็นส่ิงท่ีไม่เคยพบเจอหรือ
หาดูไดย้าก 
 3. Emotional Story เป็นเน้ือหาท่ีทาให้ผูอ่้านรู้สึกซาบซ้ึงประทบัใจ สะเทือนใจ ท าให้
ตอ้งครุ่นคิดอะไรบางอยา่ง 
 4. Cute Story เป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความน่ารัก หรือมีความน่ารัก เช่น ภาพของเด็ก
นอ้ย สัตวเ์ล้ียง เป็นตน้ 
 ณัฐพชัญ์ วงษ์เหรียญทอง (ออนไลน์, 2559) กล่าวถึงความตอ้งการและความพยายามใน
การสร้างเน้ือหาบนเฟซบุ๊กเพื่อให้เกิดการแชร์ของแบรนด์ต่าง ๆ ในปัจจุบนัมีจ านวนมากขึ้นดงันั้น 
จึงไดท้ าเช็คลิสตข์ึ้นมา 2 ประการ เพื่อตรวจสอบในเบ้ืองตน้ว่าหากเน้ือหามีปัจจยัเหล่าน้ีประกอบ
อยูจ่ะท าใหมี้โอกาสท่ีคนจะแชร์เน้ือหาไดม้ากขึ้น ไดแ้ก่ 
 1. การแชร์คอนเทนต์น้ีจะท าให้เขาดูเป็นอย่างไร เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัหลกั
จิตวิทยาเบ้ืองตน้ของคนท่ีใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เพราะการโพสต์หรือแชร์เน้ือหาก็เพื่อเป็นการ
สะทอ้นความเป็นตวัตนใหค้นรอบขา้งไดรั้บทราบ 
 2. คนจะเขียนแคปชัน่อย่างไรเม่ือแชร์โพสต์น้ี เพราะเม่ือคนท าการแชร์โพสต์ก็มกัจะ
เขียนค าบรรยายสั้น ๆ ประกอบด้วยเสมอ ดังนั้นหากสามารถนึกค าบรรยายของคนท่ีจะแชร์คอน
เทนตจ์ะเขียนประกอบลงไปดว้ย ก็จะมีโอกาสท่ีคนจะแชร์คอนเทนตน์ั้น ๆ ไดง้่ายมากขึ้น 
 กล่าวไดว้่าการท าการส่ือสารดว้ยการใช ้ส่ืออนไลน์ เฟสบุ๊ค ในการส่ือสารนั้น ตอ้งมีการ
ท า  ช้ินงานเพื่อการส่ือสารการด้วยอย่างสม ่าเสมอ  นอกจากน้ียงัตอ้งหมั่นตรวจสอบและวดัผล
ปฏิกิริยาตอบกลบัของผูรั้บสารท่ีมีต่อเน้ือหาประเภทต่าง ๆ ดว้ย เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลมาใช้ประเมิน
ประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใชแ้นวทางในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสมมากขึ้นต่อไปในอนาคต 
 
 อนิโฟรกราฟิกส์ Info graphics 
 จงรัก เทศนา (2558) ได้กล่าวถึงทฤษฎีอินโฟกราฟิกส์ไวว้่า Info graphics มาจากค าว่า 
Information + Graphics อินโฟกราฟิกส์ (Info graphics) หมายถึง การน าขอ้มูลหรือความรู้มาสรุป
เป็นสารสนเทศ ในลกัษณะของกราฟิกท่ีออกแบบเป็นภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว ดูแลว้เขา้ใจง่าย
ในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถส่ือให้ผูช้มเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้ งหมดได้ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งมีผูน้ าเสนอมาช่วยขยายความเขา้ใจอีก 



50 

                การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ เป็นการน าขอ้มูลท่ีเขา้ใจยาก หรือขอ้มูลท่ีเป็นตวัหนังสือ
จ านวนมาก มาน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเร่ืองได้ด้วยตนเอง  มี
องค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ หัวข้อท่ีน่าสนใจ ภาพและเสียง ซ่ึงจะต้องรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆ ให้
เพียงพอ แลว้น ามาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพจึงจะดึงดูดความสนใจไดดี้ ช่วย
ลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟิกท่ีใช้อาจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ 
ไดอะแกรม ตาราง แผนท่ีฯลฯ จดัท าให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เขา้ใจง่าย สามารถจดจ าไดน้าน 
ท าใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
  หลกัการออกแบบอนิโฟกราฟิกส์ (Info graphics) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
                1.  ดา้นขอ้มูล ขอ้มูลท่ีจะน าเสนอ ตอ้งมีความหมาย มีความน่าสนใจ เร่ืองราวเปิดเผย
เป็นจริง มีความถูกตอ้ง 
                2.  ด้านการออกแบบ การออกแบบต้องมีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้าง หน้าท่ีการ
ท างาน และความสวยงาม โดยออกแบบใหเ้ขา้ใจ ใชง้านง่าย และใชไ้ดจ้ริง 
                Hyperakt’s Josh Smith ผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบ ได้ค้นพบกระบวนการท่ีดีในการ
ออกแบบ อินโฟกราฟิกส์ (Info graphics) 10 ขั้นตอน 
 1.  การรวบรวมขอ้มูล (Gathering data) คดัเลือกขอ้มูลดิบท่ีรวบรวมมาแต่ท่ียงัไม่เป็น
ระเบียบ โดยอาจใช้โปรแกรม Microsoft Excel เขียนแหล่งอ้างอิงท่ีมาของขอ้มูลท่ีเป็นต้นฉบับ 
บนัทึกภาพต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย ไม่ควรแยกภาพหรือแผนภาพกบัขอ้มูล
ออกจากกนั 
 2.  การอ่านขอ้มูลทั้งหมด (Reading everything) การอ่านขอ้มูลเฉพาะจุดเน้นหรืออ่าน
อย่างผิวเผินให้ผ่านไปอยา่งรวดเร็วเพราะคิดว่าเสียเวลาจะท าให้ไดข้อ้มูลไม่สมบูรณ์ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของประเด็นส าคญั ผูอ้อกแบบอินโฟกราฟิกส์ตอ้งมีทกัษะ
ในการจดัการขอ้มูลและแน่ใจว่าขอ้มูลท่ีส าคญัไม่ถูกละเลยท่ีจะมาสนับสนุนเร่ืองราวท่ีตอ้งการ
น าเสนอ 
 3.  การค้นหาวิธีการเล่าเร่ือง (Finding the narrative) การเล่าเร่ือง การบรรยาย การ
น าเสนอขอ้มูลท่ีน่าเบ่ือจะท าให้อินโฟกราฟิกส์น่าเบ่ือ เวน้แต่ว่าจะคน้พบการน าเสนอเร่ืองราวท่ี
ดึงดูดความสนใจ อินโฟกราฟิกส์เร่ิมท่ีจุดมุ่งหมายเดียว ขยายความข้อมูลท่ีซับซ้อน อธิบาย
กระบวนการ เนน้ท่ีแนวโนม้หรือสนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้การหาวิธีการเล่าเร่ืองท่ีน่าสนใจอาจจะยุง่ยาก
ในระยะแรก ถา้เราคุน้เคยกับขอ้มูลท่ีมีอยู่จะท าให้สามารถเล่าเร่ืองราวได้ การใส่ใจกับเน้ือหาท่ี
ส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารน าเสนอขอ้มูลมีคุณค่า 
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  4.  การระบุปัญหาและความตอ้งการ (Identifying problems) หาเอกลกัษณ์ ระบุช่ือ ช้ีตวั 
แสดงตวั เม่ือได้ขอ้มูลมาแลว้น ามาตรวจสอบความถูกตอ้งอาจมีขอ้มูลท่ีไม่สนับสนุนหัวขอ้หรือ
ประเด็นท่ีเราต้องการนาเสนอ ควรมีการอภิปรายหาข้อสรุปท่ีแท้จริงเพื่อระบุปัญหาและความ
ตอ้งการผูช้มตอ้งการขอ้มูลท่ีมีการจดัการและมีการออกแบบท่ีดี มิฉะนั้นจะกลายเป็นหลกัฐานท่ีไม่
ถูกตอ้งขอ้มูลตอ้งถูกตอ้งและไม่ผิดพลาด ปรับปรุงขอ้มูลและเร่ืองราวให้มีเอกลกัษณ์ตรงกบัหัวขอ้
ศึกษาทบทวนหลาย ๆ คร้ังหาวิธีการน าเสนอขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและมีคุณค่า ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่ายใน
การออกแบบให้ชนะใจผูช้มนกัออกแบบท่ีดีตอ้งมีมุมมองและเห็นคุณค่าในรายละเอียดของขอ้มูลท่ี
ชดัเจน 
 5.  การจดัล าดบัโครงสร้างขอ้มูล (Creating a hierarchy) การ จดัล าดบัชั้นของขอ้มูลเป็น
ท่ีนิยมในการสรุปขอ้มูล เป็นการน าผูช้มให้มองเห็นภาพรวมตั้งแต่ตน้จนจบเป็นวิธีการจดัการกบั
ขอ้มูลใน การสร้างอินโฟกราฟิกส์และตรึงผูช้มตามโครงสร้างล าดบัชั้นของขอ้มูล การจดัรูปแบบ
ขอ้มูลตามล าดบัจะส่งเสริมใหผู้ช้มเขา้ถึงขอ้มูลเป็นช่วงระยะของ การเล่าเร่ือง ซ่ึงกลายเป็นวิธีการท่ี
แพร่หลายในการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ 
             6.  การออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Building a wireframe) เม่ือพิจารณาตรวจสอบ
คดัเลือกขอ้มูลอยา่งละเอียดแลว้ จดัแบ่งขอ้มูลเป็นล าดบัชั้น และออกแบบโครงสร้างของของขอ้มูล
ผูอ้อกแบบควรท าความเขา้ใจกบัภาพหรือกราฟิกท่ีเป็นตวัแทนของขอ้มูลส าคญั ท่ีจดัไวเ้ป็นล าดบั
ชั้นแลว้ น าไปใหผู้ช้มวิพากษวิ์จารณ์ การออกแบบท่ีผา่นการโตเ้ถียงจากบุคคลในหลายมุมมองท่ีให้
ขอ้เสนอแนะแตกต่างกนัออกไป จะเป็นขอ้สรุปของการจดัทาโครงสร้างอินโฟกราฟิกส์ 
            7.  การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (Choosing a format) เม่ือส้ินสุดการก าหนดภาพ
หรือกราฟิกท่ีเป็นตวัแทนของขอ้มูลแลว้ วิธีจดักระท าขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดคือ การน าเสนอขอ้มูลด้วย
แผนผงั กราฟต่าง ๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม หรืออาจจะใชไ้ดอะแกรม หรือผงังาน
เพื่ออธิบายกระบวนการท างาน อาจน าแผนท่ีมาประกอบในการเล่าเร่ือง หรือบางทีการใชต้วัเลขนา
เสนอขอ้มูลง่าย ๆ อาจเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 
           8.  การก าหนดภาพให้ตรงกับหัวขอ้ (Determining a visual approach) การเลือกใช้ภาพ
ในการท าให้อินโฟกราฟิกส์ให้ดูดีมีสองแนวคิด คือ ใชข้อ้มูลดิบมาจดัท าเป็นกราฟหรือแผนผงัให้
น่าสนใจ ใชสี้ การพิมพ ์และการจดัโครงสร้างในการออกแบบงานให้มีศิลปะ และใช้ลายเส้น วาด
ภาพหรือค าอุปมาเปรียบเทียบ ไม่แสดงขอ้มูลตวัเลขออกมาอย่างชดัเจน จะเห็นเป็นภาพแสดงแทน
ขอ้มูลคลา้ยกบักราฟหรือแผนผงัเท่านั้น เราไม่ควรติดยึดกบัวิธีการใดวิธีการหน่ึง ควรผสมผสาน
วิธีการใช้กราฟ แผนภาพ และแผนผงั ตกแต่งองคป์ระกอบดว้ยการวาดลายเส้นหรือน าภาพท่ีเป็น
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ตัวแทนของข้อมูลมาจดัวางซ้อนกันอาจเสริมด้วยข้อมูล ส่ือ ตราสัญลักษณ์ และเน้ือหาในการ
ออกแบบใหต้รงกบัหวัขอ้ 
                 9.  การตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ (Refinement and testing) เม่ือออกแบบอินโฟ
กราฟิกส์เสร็จแล้วเร่ิมตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ผูช้มจะดูทั้งข้อมูลและภาพท่ีเล่าเร่ืองราว 
เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานท่ีเสร็จแลว้มีคุณภาพตรงกับหัวขอ้และเป้าหมาย ประ เมินทั้งการออกแบบ
และจุดเน้นจนกระทั่งผลงานชัดเจนและเข้าใจง่าย ทดลองให้กลุ่มตัวอย่างชมผลงานและให้
ขอ้คิดเห็นว่าสามารถเขา้ใจไดง้่ายหรือไม่ โดยเฉพาะผูท่ี้ไม่เคยเห็นขอ้มูลมาก่อน ประเมินกลบัไป
กลบัมาระหวา่งผูช้มและกลุ่มตวัอยา่งจนกระทัง่ลงตวัไดข้อ้ยติุ จึงน าเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะ 
          10.  การแบ่งปันความรู้ในอินเทอร์เน็ต (Releasing it into the world) อิน โฟกราฟิกส์ส่วน
ใหญ่เผยแพร่แบ่งปันในอินเทอร์เน็ต มีแพร่หลายเป็นท่ีนิยม เป็นการทดสอบผลงานข้อมูลท่ีมี
ลกัษณะท่ีน่าสนใจจะถูกอ่านโดยบุคคลทัว่ไป ขอ้มูลท่ีถูกตรวจสอบและพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ
แลว้ไม่ไดห้มายความวา่เราจะ เป็นผูค้น้พบวิธีการเล่าเร่ืองราวนั้น ถึงแมว้่าผลงานจะเคยถูกเผยแพร่
มาแลว้ การวิพากษว์ิจารณ์จากอินเทอร์เน็ตจะช่วยขยายขอ้โตแ้ยง้และคน้พบวิธีการน า เสนอขอ้มูล
วิธีใหม่ไดข้อ้คิดเห็นต่าง ๆ จะไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข ผลงานท่ีถูกวิจารณ์จากผูเ้ช่ียวชาญมาสู่ตวั
เราเหมือนเป็นรางวลัในการท างาน การออกแบบท่ีถูกกลัน่กรองอย่างเขม้ข้นเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะ
สะกดผูช้ม     
 
 การสร้างอนิโฟกราฟิกส์ให้มีประสิทธิภาพ (Designing Effective Info graphics) 
             อินโฟกราฟิกส์เป็นท่ีนิยมแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต เพราะสามารถถ่ายทอดขอ้มูลจาก
การออกแบบท่ีมีศิลปะอย่างแทจ้ริง เป็นภาษาสากลท่ีสามารถเล่าเร่ืองราวแมว้่าดูแค่ภาพท่ีน าเสนอ 
เราสามารถพูดไดว้า่อินโฟกราฟิกส์ไม่มีขอบเขตและขีดจ ากดัในการเล่าเร่ืองผา่นภาพ การใชก้ราฟิก
ช่วยเพิ่มความสวยงาม แก่ส่ิงต่าง ๆ ท าให้ขอ้มูลน่าประทบัใจมีคุณค่าอย่างมีนัยเพื่อท่ีจะเผยแพร่สู่
สาธารณะ 
 1.  เน้นท่ีหัวข้อหลักหัวข้อเดียว (Focus on a single topic) ส่ิงแรกท่ีต้องพิจารณาคือ
หวัขอ้หลกัในการสร้างอินโฟกราฟิกส์ คุณจะมีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ถา้พยายามตอบค าถามเดียว
จะชดัเจนถา้รู้ทิศทางของส่ิงท่ีจะท า ส่ิงน้ีจะขจดัความยุง่ยากส าหรับผูอ่้านและผูช้ม หลงัจากก าหนด
หวัขอ้แลว้ก าหนดค าถามเฉพาะท่ีตอ้งการค าตอบในอินโฟกราฟิกส์ 
  2.  ออกแบบให้เขา้ใจง่าย (Keep it simple) ตั้งแต่เร่ิมออกแบบข้อมูลคุณต้องแน่ใจว่า
ขอ้มูลไม่อดัแน่นซับซ้อนสับสน เขา้ใจไดง้่าย ไม่ท าให้ผูอ่้านและผูช้มยุ่งยาก ภาพท่ีซับซ้อนจะท า
ใหก้ารตีความผิดพลาดไม่มีประสิทธิภาพ 
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 3.  ขอ้มูลเป็นส่ิงส าาคญั (Data is important) การสร้างอินโฟกราฟิกส์ตอ้งค านึงถึงขอ้มูล
ท่ีเก่ียวกับหัวข้อเป็นส าคัญ การออกแบบต้องไม่ท าเกินขอบเขตของหัวขอ้ซ่ึงจะเป็นการท าลาย
ขอ้มูลท่ีจ าเป็น ตอ้งแน่ใจวา่การออกแบบเนน้ท่ีขอ้มูลและรูปแบบของอินโฟกราฟิกส์ 
 4.  แน่ใจว่าขอ้เท็จจริงถูกตอ้ง (Be sure facts are correct) การท าขอ้มูลให้ถูกตอ้งเป็นส่ิง
ส าคญัถา้ไม่ถูกตอ้งจะลดความน่าเช่ือถือของอินโฟกราฟิกส์ ดงันั้นก่อนท่ีจะสร้างอินโฟกราฟิกส์
ตอ้งแน่ใจว่าขอ้มูลถูกตอ้ง ศึกษาคน้ควา้หาขอ้เท็จจริงและใชข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งอยา่ลืมอ่านผลงานและ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงใหถู้กตอ้ง 
        5.  ให้อินโฟกราฟิกเป็นตวัเล่าเร่ือง (Let it tell a story) อินโฟกราฟิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถเล่าเร่ืองราวดว้ยภาพวาดหรือกราฟิก ซ่ึงสามารถบอกบางส่ิงบางอยา่งและสามารถถ่ายทอด
ขอ้มูลไดถึ้งแมว้า่ผูช้มจะไม่ไดอ่้านขอ้มูลมาก่อน 
 6.  การออกแบบท่ีดีท าให้มีประสิทธิภาพ (Good design is effective) การบรรยายด้วย
ภาพถ้ามีการออกแบบท่ีดีจะดึงดูดใจผูช้ม ส่ิงส าคญัคือออกแบบอินโฟกราฟิกส์ให้เขา้ใจง่าย ใช้
ความคิดสร้างสรรคอ์อกแบบใหน่้าสนใจ ภาพ กราฟิก สี ชนิด แบบ และช่องวา่ง 
 7.  ใช้สี ท่ี ดึงดูดความสนใจ (Choose attractive colors) การใช้สี เป็นส่ิงจ าเป็นควร
เลือกใชสี้ท่ีกระตุน้ดึงดูดความสนใจผูช้ม ควรศึกษาทฤษฎีการใชสี้ดว้ย ใชสี้ใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบั
หัวขอ้ว่าเราจะออกแบบอินโฟกราฟิกส์ให้ใครชม ไม่จ าเป็นตอ้งท าให้มีสีสันมาก อินโฟกราฟิกส์
บางช้ินมีสีเพียงเลก็นอ้ยก็มีประสิทธิภาพได ้
 8. ใช้ค  าพู ด ท่ีกระชับ  (Use short texts) การออกแบบภาพ ท่ี ใช้ในการน าเสนอ 
จ าเป็นตอ้งสรุปขอ้ความให้สั้นกระชบัตรงกบัจุดหมายท่ีตอ้งการน าเสนอ อาจใชแ้ผน่ป้ายหรือขอ้มูล
สั้น ๆ มาสนบัสนุนภาพ การท าเร่ืองราวใหดึ้งดูดความสนใจอาจใชต้วัเลขมาสรุปเปรียบเทียบขอ้มูล 
และควรใชต้วัหนงัสือท่ีอ่านเขา้ใจง่าย  
 9.  ตรวจสอบตวัเลขขอ้มูล Check your numbers) ถา้น าเสนอขอ้มูลดว้ยตวัเลขผา่นกราฟ
และแผนผงั ตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเลขและภาพวาดและตอ้งรู้ว่าตวัเลขไหนควรใช้และไม่
ควรมีอยู ่ดว้ยวิธีน้ีจะท าใหอิ้นโฟกราฟิกส์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 10. ท าไฟล์อินโฟกราฟิกส์ให้เล็ก (Make the file size small) ท าไฟล์อินโฟกราฟิกส์ให้
เล็กเพื่อให้ผูช้มเขา้ถึงและดาวน์โหลดขอ้มูลไดง้่าย และน าไปใช้ต่อไดดี้ตามจุดประสงค์ท่ีตอ้งการ 
ดาวน์โหลดเร็วและใช้เวลานอ้ยในการถ่ายโอนขอ้มูลใส่แฟลชไดร์ฟ สามารถแนบไฟลส่์งอีเมลไ์ป
ให้ผูอ่ื้น แต่ไม่ควรลดคุณภาพของรูปภาพควรใชไ้ฟลท่ี์มีคุณภาพสูงเพื่อท่ีจะดึงดูดผูช้มส่ิงท่ีไม่ควร
ท าในการออกแบบอินโฟกราฟิกส์    
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ปัจจุบนัการใช้อินเทอร์เน็ตแพร่หลายมาก คนส่วนใหญ่จะรับขอ้มูลท่ีเขา้ถึงง่ายท่ีสุด ขอ้มูลจ านวน
มหาศาลท่ีแพร่หลายอยู่ในอินเทอร์เน็ต ขอ้มูลบางส่วนออกแบบเป็นอินโฟกราฟิกส์ซ่ึงถูกตีพิมพ์
ออกมาใชง้านดว้ย อินโฟกราฟิกส์เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสอน วงการธุรกิจ เป็นแรงบนัดาลใจท่ี
มีอิทธิพล ในการน าเสนอและการส่ือสารขอ้มูลท่ียุ่งยากซับซ้อน ประสิทธิภาพของอินโฟกราฟิกส์
นั้นตอ้งอาศยัวิธีการออกแบบท่ีมีพลงัท่ียิง่ใหญ่ 
 
 ข้อควรค านึกในการท า Info graphics 
                1. อย่าใชข้อ้มูลมากเกินไป (Don’t use too much text) อินโฟกราฟิกส์เป็นการออกแบบ
โดยใชภ้าพ ควรมีตวัหนงัสือนอ้ยกวา่ภาพหรือแบ่งส่วนเท่า ๆ กนั ซ่ึงเหมาะส าหรับผูท่ี้อ่านนอ้ยและ
ขึ้นอยู่ภาพขอ้มูล ถา้คุณยงัคงใส่ตวัหนังสือมากและมีภาพน้อยก็ยงัไม่ถึงวตัถุประสงค์ของอินโฟ
กราฟิกส์ 
 2. อย่าท าขอ้มูลท่ีน าเสนอให้ยุ่งยากซับซ้อน (Don’t make confusing data presentation) 
เสนอขอ้มูลท่ียุ่งยากซับซ้อนผิดวตัถุประสงค์ของการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ อย่าเสียเวลาเน้น
ขอ้มูลท่ีไม่จ าเป็น และตอ้งแน่ใจวา่คุณจดัการกบัขอ้มูลให้ชดัเจนและเขา้ใจง่าย ซ่ึงมกัจะท าโดยการ
ใช้กราฟ ภาพวาด และกราฟิกอ่ืน ๆ มองดูท่ีอินโฟกราฟิกส์เหมือนเป็นผูช้มเองว่าสามารถตอบ
ค าถามท่ีคุณตอ้งการบอกผูช้มหรือไม่ 
 3.  อย่าใชสี้มากเกินไป (Don’t overuse color) การออกแบบอินโฟกราฟิกส์โดยใชสี้มาก
เกินไปจะท าให้ประสิทธิภาพในการน าเสนอข้อมูลน้อยลง ผูอ่้านจะไม่สามารถอ่านและเข้าใจ
เน้ือหาไดดี้ ควรศึกษาจิตวิทยาการใชสี้ท่ีตดักนัดว้ยเพื่อค านึงถึงสุขภาพของผูช้ม 
 4. อย่าใส่ตวัเลขมากเกินไป (Don’t place too much numbers) การใช้ตวัเลขช่วยให้การ
สร้างอินโฟกราฟิกส์มีประสิทธิภาพ แต่อยา่ใชใ้หม้ากเกินไปจะท าให้ผลผลิตของคุณออกมาเหมือน
เป็นใบงานวิชาคณิตศาสตร์ จ าไวว้่าคุณตอ้งใช้กราฟิกน าเสนอจ านวนต่าง ๆ อย่าใชต้วัเลขทั้งหมด
ในการท าให้ขอ้มูลยุ่งยากซับซ้อน ออกแบบตวัเลขให้ง่ายเท่าท่ีจะท าไดแ้ละแน่ใจว่าขอ้มูลถูกตอ้ง
เหมาะสมเขา้ใจง่าย 
 5. อย่าละเลยข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุแยกแยะได้ (Don’t leave figures unidentified) 
อินโฟกราฟิกส์บางเร่ืองขาดตวัเลขไม่ได ้ขอ้เท็จจริงบางอย่างตอ้งมีตวัเลขขอ้มูลทางสถิติ แต่ผูช้ม
อาจไม่เขา้ใจทั้งหมด ถึงแมจ้ะมีความช านาญในการออกแบบ ถา้ใส่ขอ้มูลโดยไม่ระบุค  าอธิบายลง
ไปดว้ยก็จะเป็นตวัเลขท่ีไม่มีประโยชน์ ดงันั้นตอ้งแน่ใจวา่ใส่ป้ายระบุค  าอธิบายของขอ้มูลแต่ละชุด 
 6. อย่าสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้น่าเบ่ือ (Don’t make it boring) อินโฟกราฟิกส์ส่วนมาก
จะให้ความรู้ ประโยชน์ และความบนัเทิง มีจุดมุ่งหมายท่ีการจดัการขอ้มูลให้ผูช้มเขา้ใจง่าย ถา้สร้าง
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อินโฟกราฟิกส์ให้น่าเบ่ือจะไม่ดึงดูดความสนใจของผูช้ม ตอ้งวางแผนสร้างแนวทางของเร่ืองและ
การน าเสนอท่ีดี จึงจะสามารถบอกเร่ืองราวแก่ผูช้มตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
               7. อยา่ใชว้ิธีการพิมพผ์ิด (Don’t misuse typography) หลกัการพิมพมี์บทบาทท่ีส าคญัใน
การออกแบบ ท่ีช่วยให้อินโฟกราฟิกส์ดูดีขึ้น ท าให้ง่ายในการถ่ายทอดขอ้มูล แต่ถา้ใชผ้ิดวิธีจะเป็น
ส่ิงท่ีเป็นผลเสียในการออกแบบ เราตอ้งรู้เทคนิคเพื่อท่ีจะใชก้ารพิมพท่ี์ดีท่ีสุดในการน าเสนอและจะ
ไม่ท าให้การตีพิมพผ์ิดไป แน่ใจว่าใชว้ิธีการพิมพถ์ูกตอ้งจะท าให้การตีความไม่ไขวเ้ขว สังเกตุการ
ใชสี้ท่ีดีและขนาดของ Fonts ดว้ย 
 8.  อย่าน าเสนอข้อมูลท่ีผิด (Don’t present wrong information.) ไม่มีใครอยากเห็น
อินโฟกราฟิกส์เสนอขอ้มูลผิด เพื่อให้แน่ใจควรตรวจสอบขอ้มูลสองคร้ัง โดยเฉพาะการใชข้อ้มูล
ทางสถิติถ้าขอ้มูลผิดพลาดจะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจผิดเป็นส่ิงไม่ดี ข้อมูลในอินโฟกราฟิกส์จะต้อง
แม่นย  า น่าเช่ือถือ และถูกตอ้ง 
 9.  อย่าเน้นท่ีการออกแบบ (Don’t focus on design) อินโฟกราฟิกส์ไม่จ าเป็นตอ้งเน้นท่ี
การออกแบบให้สวยงาม ควรเน้นท่ีการน าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง การออกแบบอย่างสวยงามจะไม่มี
ประโยชน์ถา้มีขอ้มูลผิดพลาดหรือมีประโยชน์น้อย ดงันั้นก่อนสร้างอินโฟกราฟิกส์ดูว่ามีขอ้มูลท่ี
จ าเป็นทั้งหมดอย่างถูกตอ้ง การจดัการขอ้มูลสามารถน าเสนอไดช้ดัเจน แต่ไม่ไดห้มายความว่าจะ
ไม่สนใจการออกแบบแน่นอนมนัส าคญัดว้ยเพราะอินโฟกราฟิกส์เป็นการผสมผสานระหว่างขอ้มูล
และการออกแบบกราฟิกอยา่งมี ประสิทธิภาพ 
 10.  อย่าใชแ้บบเป็นวงกลม (Don’t use a circus layout) แบบอินโฟกราฟิกส์ควรจะดีและ
สามารถช้ีน าผูช้มดูทั้งหมด อย่าใส่องค์ประกอบทุกท่ีท่ีเราคิดควรพิจารณาว่าผูช้มจะสนใจจุดไหน 
ตอ้งแน่ใจวา่ผูช้มสามารถเขา้ใจในวิธีการน าเสนอ อย่าออกแบบเป็นวงกลม ผูน้ าเสนอไม่ตอ้งการให้
ผูอ่้านยุง่ยากเพราะไม่ไดใ้ส่ขอ้มูลท่ีดีไว ้
 
โปรแกรมที่ใช้ในการท า Infographics 
                1. โปรแกรม Adobe Illustratorเป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพท่ีมี
ลกัษณะเป็นลายเส้น หรือท่ีเรียกว่า Vector Graphic จดัเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพท่ีใช้กันเป็น
มาตรฐานในการออกแบบระดบัสากล สามารถท างานออกแบบต่าง ๆ ไดห้ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
ส่ิงพิมพ ์บรรจุภณัฑ์ เว็บ และภาพเคล่ือนไหว ตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบใน
การท างานอ่ืน ๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนงัสือ เป็นตน้ 
          2. โปรแกรม Adobe Photoshopเป็นโปรแกรมส าหรับสร้างและตกแต่งภาพ ท่ีมีช่ือเสียง 
และได้รับความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากคุณสมบติัเด่นท่ีมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถ
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จดัการกบัไฟลส์ารพดัชนิดท่ีใชใ้นงานประเภทต่าง ๆ ทั้งภาพท่ีถ่ายจากกลอ้งดิจิตอล และภาพท่ีจะ
น าไปผ่านกระบวนการพิมพ์ โปรแกรมมีความสามรถเป็นเยี่ยมในการแกไ้ขตกแต่งภาพ และการ
สร้างเอฟเฟ็คพิเศษต่าง ๆ มีเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพและความยดืหยุน่สูง 
           3. โปรแกรม  Microsoft Wordเป็น โปรแกรมส าห รับส ร้างเอกสาร โปรแกรม
ประมวลผลค า (Word Processor) หรือท่ีเรียกกันอย่างย่อ ๆ ว่า “เวิร์ด” (Word) เป็นโปรแกรมท่ีใช้
ในการสร้างเอกสารทั่วไป ตัวอย่างเช่น จดหมาย ใบปะหน้าแฟกซ์ ท ารายงาน หรือแม้กระทั่ง
หนงัสือเป็นเล่มก็ตาม โปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิร์ดเป็นหน่ึงในชุดโปรแกรมไมโครซอฟตอ์อฟฟิศ 
(Microsoft Office) 
 4. โปรแกรม Captivateเป็นโปรแกรมส าหรับสร้างมลัติมีเดียบนเวบ็ การจบัภาพหนา้จอ 
การท าภาพเคล่ือนไหว และอ่ืน ๆ โปรแกรม Captivate สามารถสร้างบทเรียนแบบมีปฏิสัมพนัธ์ 
สร้างขอ้สอบ ไดอ้ย่างดี โดยผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งเขียนค าสั่ง เพราะโปรแกรมมีค าสั่งต่าง ๆ ไวใ้ห้เลือก
ผา่นทางหนา้จอของโปรแกรม จึงเป็นโปรแกรมท่ีใชง้านง่าย เรียนรู้ไดเ้ร็ว เหมาะส าหรับครู และผูท่ี้
มีหนา้ท่ีฝึกอบรม บุคลากร และสามารถส่งขึ้นเวบ็ YouTube ไดท้นัที หรือจะท าเป็นไฟล ์PDF ก็ได ้
 
 รูปแบบ Video Content  
 นรินทร์ เย็นธนกรณ์ ได้เสนอ รูปแบบในการท า Online Video  ซ่ึง มี 2 รูปแบบ คือ 1. 
Branded Content เป็นวิดีโอท่ีแบรนด์หรือเจา้ของสินคา้เป็นผูผ้ลิตเอง และโพสต์บนช่องทางของ
ตัว เอ ง  เช่ น  YouTube, Face book, Instagram) โดยจะผ ลิ ต เป็ น  TVC, Product Demon, Event 
coverage และ Viral Video และ 2. Earned Content เป็นวิดีโอท่ี User หรือผูบ้ริโภคเป็นคนท า และ
โพสตล์งในบลอ็กของตวัเอง ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการรีวิว รายการออนไลน์ และ Social Video 
 ส าหรับสถิติท่ีน่าสนใจของผูบ้ริโภคต่อ Online Video ประกอบดว้ย 
 1) ร้อยละ 52 ของผูบ้ริโภคท่ีได้ดูการรีวิวสินคา้ด้วยวิดีโอก่อน จะมีแนวโน้มการซ้ือ
สินคา้มากขึ้น 
 2) 3 ใน 5 ของผูบ้ริโภคจะใชเ้วลา 2 นาที เพื่อดูวิดีโอโปรโมทสินคา้ 
 3) 1 ใน 2 ของผูบ้ริโภค ท่ีไดดู้วิดีโอของสินคา้ก่อนการซ้ือ จะมีโอกาสคืนสินคา้น้อย
กวา่คนท่ียงัไม่ไดดู้ 
 ส่วนแบรนด์ท่ียงัไม่รู้ว่าตอ้งผลิต Video Content ประเภทไหนให้ตรงวตัถุประสงค์ท่ีสุด
จะตอ้งด าเนินการตามน้ี 
 1) ถ้าต้องการสร้างการรับรู้ (Awareness) ให้ใช้ Video Content ประเภท TVC หรือ 
Viral Video 
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 2) ถ้าต้องก ารส ร้าง ส่ื อส าร  ให้ ใช้  Video Content ประ เภท  Product Video ห รือ 
Influencer Review 
 3) ถา้ตอ้งการสร้างความจงรักภกัดีต่อแบรนด์ ให้ใช้ Video Content ประเภทสอนการ
ใชสิ้นคา้ How to video 
 4) ถา้ตอ้งการใหเ้กิดการกระจายต่อ ใหใ้ช ้Video Content ประเภท Consumer Video 
 ทั้งน้ี Hero Content จะเป็นคอนเท็นตท่ี์ตอ้งการใหค้นอยากรู้ อยากถามต่อ และพดูในโลก
โซเชียลมีเดีย แต่ก็ยงัมีขอ้เสียคือ วิดีโอประเภทน้ีจะมีอายุสั้นมาก ๆ หรือจะใชแ้ค่โปรโมทแคมเปญ
สั้น ๆ เท่านั้นHygiene Content คือ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคก าลงัตามหา และส่ิงท่ีแบรนดต์อ้งการน าเสนอ เช่น 
คุณตอ้งการท าขา้วผดั จึงคน้หาผ่าน YouTube และเจอคลิปสอนท าอาหาร ท่ีมีแบรนด์สินคา้เป็น
ผูใ้ห้การสนับสนุนอยู่  และEarned Content คือ คอนเท็นต์ท่ีผูบ้ริโภคท าขึ้นเอง อาจเป็นการรีวิว
สินคา้ รายการออนไลน์ เป็นต้นหากถามว่าต้องท าอย่างไรให้ Video Content ท่ีคุณท ากลายเป็น 
Viral Video นักการตลาดหลาย ๆ คนก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่มี” เพราะในความเป็นจริง
แลว้ เราไม่สามารถบงัคบัใหผู้บ้ริโภคคลิกไลค ์หรือแชร์ได ้
 
  การท า Viral Video 
 1.  วิดีโอตอ้งตรงกลุ่มเป้าหมาย  ยกตวัอย่างเช่น โฆษณา วอลโว่ทรัคส์ ชุด Live Test ท่ี
น าแนวคิดท่ีแปลกใหม่โยงเทคโนโลยี Volvo Dynamic Steering กับการแสดงผาดโผนท่ีน า
นกัแสดงโดยดาราคิวบู๊ ฌอง-คล็อด แวน แดมม ์เขา้มาส่ือสารเร่ืองไดอ้ย่างชดัเจนจนเป็นท่ีเขา้ใจถึง
สมรรถนะของแก่นแท้ในประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ซ่ึงหลงัเจาะกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
และสร้างความตกตะลึงให้ผูท่ี้ไดช้มคนอ่ืน ๆ อีกดว้ย นอกจากน้ี โฆษณาช้ินน้ียงักวาดรางวลัจาก
งานประกวดคานส์ ไลออนส์ ซ่ึงเป็นงานประกวดภาพยนตร์โฆษณาส าคญัสุดยอดระดับโลก ได้
มากถึง 20 รางวลั,httpv://youtu.be/M7FIvfx5J10 
 2. จุดพีคของวิดีโอตอ้งอยู่ในช่วง 5-20 วินาทีแรก เหมือนกับโฆษณาของ Mercedes-
Benz ตวัน้ี ท่ีไม่วา่ใครเห็นก็ไม่อยากกด Skip แน่นอน, httpv://youtu.be/UmaEEiF7N28 
 3.  ใชเ้ร่ืองราวท่ีก าลงัเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบนัมาเป็นแกนเร่ืองในการผลิตโฆษณาดี  ๆ 
ท่ีถูก Band อีกแลว้, httpv://youtu.be/4gdE68D4VQs 
 4.  ตอ้งมัน่ใจว่าผูบ้ริโภคจะไลก์-แชร์ ยกตวัอย่างเช่น โฆษณาของไทยประกันชีวิต ท่ี
เน้นการกระตุน้อารมณ์ของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะคนไทย ท่ีค่อนขา้งเขา้ถึงอารมณ์ซ้ึง ดราม่า และ
ตลกไดง้่าย, httpv://youtu.be/cGehM1rVIbI 
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 5.  ตอ้งส่ือสารได้ในวงกวา้ง ถา้ถึงคนหมู่มากได้ดี  เหมือนกันวิดีโอช้ินน้ี ท่ีเจาะกลุ่ม
ผูห้ญิงไดดี้ แมจ้ะไม่ได้พูดภาษาเดียวกัน แต่เช่ือว่าผูห้ญิงทั่วโลกท่ีได้ดู จะตอ้งตระหนักถึงอะไร
บางอยา่งแน่นอน, httpv://youtu.be/wMFqSjjnte0 
 6.  ตอ้งมีคียเ์วิร์ดใหจ้ าง่าย หรือค าพดูติดปาก 
 7.  ตั้งช่ือคลิปใหค้น้หาง่าย 
 8.  ท าให้ผูบ้ริโภคเลียนแบบได้ง่าย  เหมือนกับคลิปน้ีท่ีเลียนแบบโฆษณาของวอล
โว่ทรัคส์ โดยมีนักแสดงช่ือดงัอย่าง Channing Tatum มาสร้างเสียงฮาให้กบัผูท่ี้ไดดู้,Jenko’s Epic 
Split , httpv://youtu.be/EMlpiey20b8 
 9.  วิดีโอตอ้งสร้างอารมณ์ร่วมได ้(สนุกสนาน, ต่ืนเตน้, เหลือเช่ือ, น่ารัก, อมยิ้ม, เซ็กซ่ี 
ฯลฯ) 
 10.  ถา้ท าทุกวิถีทางแลว้ ยงัมีคนดูน้อย ก็คงถึงเวลาท่ีตอ้งซ้ือโฆษณาเพิ่มเติม (Facebook, 
YouTube และ Google) 
 ส่วนเร่ืองการน าเสนอผา่นทาง 3 ช่องทางหลกั สามารถสรุปไดส้ั้น ๆ ดงัน้ี  
 1) Instagram เป็นคลิปสั้น ๆ ประมาณ 15 วินาที คุณสามารถใช้รายงานสดการเปิดตวั
สินคา้ หรือการใชพ้รีเซ็นเตอร์โพสคลิปวิดีโอเพื่อโปรโมทสินคา้ใน IG ของพวกเขา 
 2) Face book การโพสต์วิดีโอลงใน Face book นั้นจะค่อนขา้งได้ผลดีเม่ือคุณตอ้งการ
ใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วม ไม่วา่จะเป็นการแชร์ หรือไลค ์
 3) YouTube (แบ่งได้ 2 ประเภท คือ แบบกดขา้มโฆษณาได้ และแบบกดขา้มโฆษณา
ไม่ได)้ 
 ทั้งน้ี การใชท้ั้ง Face book และ YouTube ควบคู่กนัจะท าให้แคมเปญประสบความส าเร็จ
ไดเ้ร็วขึ้น และท่ีส าคญัการโพสตว์ีโอในยทููปในช่วงทา้ย ๆ คลิป ควรใส่ลิ้งคเ์พื่อให้ผูบ้ริโภคคลิกไป
หนา้เวบ็ไซตค์ุณดว้ย  
 
  การท า Video Content  (ออนไลน์,2563) 
 1.  Narrative : การเล่าเร่ืองแบบบรรยายเร่ืองนั้นเป็นวิธีท่ีทรงพลงัอย่างมาก ถา้ใครไดดู้
ภาพยนตร์ Shaw shank Redemption จะจ าบทพูดบรรยายของ Morgan Freeman ได้ดี และท าให้
ประทบัใจจนถึงให้รู้สึกคลอ้ยตามไปตามเสียงพูดนั้นได ้การบรรยายท่ีดีนั้นนั้นสามารถจบัความ
สนใจของผูฟั้งได ้และพาผูฟั้งจากจุดเร่ิมตน้ของเร่ืองไปยงัปลายทางของเร่ืองได ้ท าให้เขา้ใจและมี
ความรู้สึกร่วมกบัเร่ืองไดม้ากขึ้น ขอ้ดีของการบรรยายน้ีดีกว่าการท าเร่ืองราวแบบดูทัว่ไป เพราะ
การบรรยายเร่ืองมีผลต่อสมองโดยตรงและท าให้คนฟังเร่ิมมีคล่ืนสมองท่ีคลอ้ยตามกบัผูบ้รรยาย 
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และท าให้เกิดความสงบหรืออารมณ์ร่วมได้ง่ายตามหลกัการวิทยาศาสตร์อีกด้วย (httpv://www.-
youtube.com/watch?v=cFEarBzelBs) 
 2.  การใชค้วามคุน้เคย : เม่ือประมาณสัก 10 กว่าปีมาแลว้ บริษทั Waltz Disney นั้นหมด
มุขในการท าการ์ตูนออกมาแล้ว เพราะไม่มีเจ้าหญิงท่ีจะใช้มาสร้างเร่ืองราวต่าง ๆ ขึ้นมา ส่ิงท่ี
เกิดขึ้นคือมีครีเอทีฟเอาเร่ืองราวของสัตวท่ี์แย่งชิงเป็นเจา้ป่าขึ้นมาน าเสนอใหส้ร้างเป็นการ์ตูนขึ้นมา 
ซ่ึงหลาย ๆ คนในห้องประชุมนั้นส่ายหน้าและไม่เอา ปรากฏว่ามีผูบ้ริหารคนนั้นพูดขึ้นมาน้ี มนั 
Hamlet ชัด ๆ และแน่นอนเร่ืองราวน้ีท าให้ทุกคนเข้าใจได้ทันที และสร้างขึ้นมาเป็นเร่ือง Lion 
Kings จนโด่งดงันั้นเอง มนุษยเ์รานั้นไม่ค่อยยอมรับส่ิงแปลกปลอมเขา้มาในชีวิตสักเท่าไหร่ ดงันั้น
เราจะยอมรับอะไรท่ีเรารู้สึกคุน้เคย หรือไดย้ินมาจะท าให้เราเร่ิมยอมรับเร่ืองต่าง ๆ พวกน้ีไดดี้กว่า 
แมเ้ราจะจ าไม่ไดว้่าเคยเห็นจากท่ีไหน แต่ความคุน้เคยท าให้สะกิดความทรงจ าขึ้นมานั้นเอง ทั้งน้ี
นกัการตลาดในต่างประเทศนั้นใชวิ้ธีในการสร้างเร่ืองราว โดยการหา common life ท่ีเกิดขึ้นมาของ
คนมาสร้างเป็นวิดีโอท่ีทุกคนดูแล้วจะบอกว่า “น่ีมันชีวิตแบบเดียวกับเราเลย” ขึ้ นมานั้ นเอง
(httpv://www.youtube.com/watch?v=nPo2B-vjZ28) 
 3.  ความสนุกและความตลก : ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศท่ีนิยมเร่ืองราวท่ีเศร้า หรือ 
เร่ืองราวท่ีสนุกอย่างมาก จนต่างประเทศนั้นยกย่องให้เราเป็นประเทศท่ีท า Advertising ไดสุ้ดยอด
มากในทางหน่ึง ทั้งน้ีการท าวิดีโอนั้นปรากฏว่าเร่ืองราวสนุกและมีความสุขนั้น สร้างผลกระทบต่อ
อารมณ์ของผูดู้ไดม้ากกว่าเร่ืองราวท่ีเศร้าอย่างมาก (นึกถึงกฏ Peak End Rule) ดงันั้นเม่ือโฆษณาท่ี
เอาแบรนด์ออกมาก่อน แลว้สร้างความสนุกกบัแบรนด์ คนจะจ าแบรนด์ท่ีออกมาไดต้อนแรก และ
เช่ือมโยงกบัเน้ือเร่ืองท่ีให้ความสุขทั้งหลายออกมา มากกว่าแบรนดท่ี์เล่าเร่ืองต่าง ๆ แลว้เอาแบรนด์
ไปออกทา้ยสุดนั้นจะไม่มีคนจ าแบรนด์ไดเ้ลย การสร้างเร่ืองราวตลกและสนุกสามารถสร้างการ
เขา้ถึงหรือทลายก าแพงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งไวไ้ด้ง่ายกว่าแบบอ่ืนอีกด้วย(httpv://www.youtube.com/-
watch?v=bvev1Bjx6oA) 
 4.  สร้าง role model ขึ้นมา : อีกส่ิงหน่ึงท่ีสามารถช่วยได ้คือการสร้าง Video Content ท่ี 
inspiration หรือกระตุ้นให้เกิด perception ต่าง ๆ ขึ้ นมาได้ ในอดีตเราเห็นอย่างเด่นชัดกับซอส
มสัตาร์ดอย่าง Grey Pompon ท่ีกลายเป็นภาพลกัษณ์สินคา้หรูขึ้นมาทนัที หรือการสร้างภาพความ
ฝันท่ีผูบ้ริโภคอยากจะไดข้ึ้นมา ซ่ึงน้ีเองจะช่วยสร้างเร่ืองราวท่ีเกิดตรงกบัความตอ้งการท่ีผูบ้ริโภค
อยากจะแชร์และส่งต่อขึ้นมาได ้(ดูตวัอย่างภาพยนตร์เกาหลี ท่ีผูห้ญิงชอบโอปป้าทั้งหลาย แต่ใน
ชีวิตจริง แทบไม่มีผูช้ายท่ีจะนิสัยแบบในละครเลย) ดว้ยการท าเช่นน้ีจะท าให้วิดีโอนั้นตรงใจและ
ไดผ้ลมากยิง่ขึ้น (httpv://www.youtube.com/watch?v=WYP9AGtLvRg) 
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 การท า Face book Live 
 วรวรรธน์ ฐิติธนพูนศิริ (ออนไลน์ , 2559) ได้สรุปเทคนิคในการท า Face book Live 
จ านวน 10 ขอ้ เพี่อใหเ้กิดการติดตาม และน าไปสู่การสร้างรายได ้คือ 
 1.  เตรียมประเด็นท่ีจะพูดก่อนถ่ายทอดสดเตรียมการสร้างเน้ือหาท่ีจะเล่าใน Face book 
Live ว่าจะเล่าเร่ืองอะไร แลว้เจาะประเด็นนั้น ๆ เพียงอย่างเดียวไปเลย ไม่ตอ้งพูดหลายเร่ือง เพราะ
ผูช้มอาจจะหลงประเด็นและจ าไม่ไดว้่าคุณตั้งใจจะพดูเร่ืองอะไรตามหัวขอ้ท่ีคุณไดเ้กร่ินมาตอนตน้ 
และอย่าลืมว่าเฟซบุ๊คจะเผยแพร่วีดีโอนั้นในเพจ หรือเฟซบุ๊คส่วนตวัของคุณหลงัจากคุณกดปุ่ ม 
Complete เม่ือส้ินสุดการถ่ายทอดสด ถา้พูดหลายเร่ืองใน Live เดียว การสืบคน้วีดีโอยอ้นหลงัเพื่อดู
เน้ือหา ก็ท าได้ยากขึ้น 1 Face book Live 1 เร่ืองพอ ดงันั้นเร่ืองท่ีคุณจะพูดจะเล่าใช้เวลาอย่างน้อย 
20 นาทีส าหรับการท า Live 1 คร้ัง เพราะเป็นเวลาท่ีคนดูจะมีสมาธิในการดูหรือจดจ่อในส่ิงท่ีคุณพูด
ไดดี้การเตรียมให้เขียนเป็นสคริปรายการเลยก็ได ้หรือท าเป็นหัวขอ้สั้น ๆ ว่าจะพูดเร่ืองอะไรบา้ง 
ลองพูดดูแลว้ แต่ละหัวขอ้มีเน้ือหาหนาแน่นและใช้เวลาเท่าไหร่ในการพูดคุย แลว้ลองค านวณ  
คร่าว ๆ ส าหรับการ Live ในแต่ละคร้ังตอ้งใชเ้วลาเท่าไหร่ หากยาวเกินไปก็ตดัเน้ือหาบางส่วนออก 
 2.  เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนท า Face book liveการท า Live อุปกรณ์ก็ส าคัญไม่ใช่
น้อย เพราะจะให้การถ่ายทอดสดผ่าน Face book ล่ืนไหล ไม่มีสะดุด คุณภาพเสียงและภาพคมชดั 
ช่วยให้การรับชมมีอรรถรสมากกวา่ภาพไม่ชดั เสียงขาด ๆ หาย ๆ ขอ้ความหรือค าพูดท่ีคุณตอ้งการ
จะส่ือสารก็ขาดตอน อาจท าใหผู้ช้มเขา้ใจผิด หรือคลาดเคล่ือนได ้
 โทรศพัท์ Smartphone – กลอ้งส าหรับถ่ายวีดีโอตอ้งชดั มีหน่วยความจ ามากพอ อย่าลืม
ชาร์ตแบตเตอร่ีส าหรับการ Live ดว้ย ไม่งั้นเคร่ืองดบั การ Live ก็ขาดตอน กว่าจะหาท่ีชาร์จมา กว่า
จะเช่ือมต่อเพื่อเร่ิม Live อีกคร้ัง ผูช้มก็หายไปหมดแลว้ 
 อินเตอร์เน็ต – แนะน าเลยว่าหากเป็นมือถือต้องมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีแรงมากพอ 
แนะน าให้ใช้โปร 3G หรือเช่ือมต่อผ่าน Wifi ออฟฟิตหรือท่ีบ้านก็ได้ ท่ีมีผู ้ใช้ไม่มากเกินไปจน
สัญญาณอินเตอร์ขาดตอนขณะท าการถ่ายทอดสดผา่น Face book Live 
  ไมโครโฟน – ปกติใชไ้มโครโฟนท่ีติดตามกบั โทรศพัท ์Smartphone ก็ได ้แต่เพื่อความ
คมชดั เสียงไม่แตกพร่า ขอ้ความท่ีถูกส่งไปชดัเจน การซ้ือไมโครโฟนมาโดยเฉพาะก็จะยิ่งดียิ่งขึ้น
อุปกรณ์เสริม อ่ืน ๆ – คอมพิวเตอร์ มิกเซอร์ส าหรับปรับเสียง และอ่ืน ๆ และอย่าลืมแต่งกายให้เขา้
กบัธีมของเน้ือหา หรือหากคุณมีธีมการแต่งตวัของคุณท่ีคนจ าไดก้็ยดึตามนั้นไดเ้ลย 
  3.  จดัฉากหลงัให้ดูดีฉากหลงัส าหรับการ Live นั้น จ าเป็นตอ้งจดัฉากให้ดูดี ดูเรียบร้อย 
เพราะมนัคือภาพลกัษณ์ท่ีคุณจะแสดงออกไปสู่สาธารณะ หากจะถ่ายทอดสดในออฟฟิตก็ควรจดั
วางอุปกรณ์ส านกังานต่าง ๆ ให้เขา้ท่ีเขา้ทาง หากจดัในหอ้งนอนของคุณก็ตอ้งเก็บของใชส้วนตวัให้
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มิดชิด บางช้ินก็อย่าให้ประเจิดประเจ่อเกินไปการจดัฉากหลงัส าหรับท า Face book live ให้น่าดู
ยิง่ขึ้น มีดงัน้ี 
 ชั้นหนังสือ – มุมยอดนิยม แนะน ามุมน้ีส าหรับเพจท่ีแบ่งปันเก่ียวกบัความรู้ หรือเพจท่ี
เป็น Infopreneur คุณครู อาจารย ์ติวเตอร์ หรือนกัวิชาการ นกักฎหมาย ฯลฯ 
  ส านกังาน – ภาพท่ีมีคนท างานอยูเ่บ้ืองหลงั มีคนในส านกังานเดินไป เดินมา ท าให้ภาพท่ี
ออกมาดู Active มากขึ้ น ดูมีชีวิต ชีวา มากกว่าผนังแข็ง ๆ เหมาะส าหรับเจ้าของกิจการ หรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูง 
  ร้านคา้ของคุณ – การท า Live เพื่อแนะน าหรือขายสินคา้แบบตรง ๆ ท าได้ ไม่ตอ้งอาย 
รายการโทรทัศน์ก็ยงัมีช่องท่ีขายสินค้าทั้ งวนั ทั้ งคืน ไม่แปลกท่ีเราจะท า การใช้ฉากหลังเป็น
บรรยากาศร้านคา้ เห็นสินคา้ท่ีตั้งเรียงราย ท าใหผู้ช้มอยากติดตามวา่จะมีโปรโมชัน่ หรือสินคา้อะไร
ท่ีน่าสนใจ และจะมีอะไรลดราคาบา้ง หรือบางคร้ังการใชบ้รรยากาศร้านหรู ดูดี เช่น ร้านกาแฟ ร้าน
เคก้ ร้านอาหารหรู เล่าเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และปิดทา้ยดว้ยการจดัโปรโมชัน่ และปิดการ
ขาย ก็ท าไดเ้ลย 
  นอกสถานท่ี – ไม่แนะน าให้ท า เพราะเสียงรบกวนเยอะเกินไป มีหลายส่ิงท่ีเราควบคุม
ไม่ได ้ถามวา่ท าไดไ้หม ไดน้ะ เช่นร้านอาหาร คอนเสิร์ต งานเทศกาล ต่าง ๆ  
ไม่จ าเป็นตอ้งวางอุปกรณ์ประกอบฉากเดิมทุกคร้ัง คุณสามารถเปล่ียนมุม ไปถ่ายท่ีอ่ืนบา้งก็ได ้ช่วย
เปล่ียนบรรยากาศ และภาพการท า Live ไม่ซ ้าซากจ าเจเกินไป 
 4. ก าหนดเวลามีอยู่ 2 ประเด็น คือ ความยาวในการถ่ายทอดสดแต่ละคร้ัง และ เวลาใน
การเร่ิมความยาว 20-40 นาที เป็นเวลาท่ีเหมาะส าหรับการเล่าเร่ือง 1 หัวข้อ สั้ น ๆ กระชับ ได้
ใจความ และคนเรามีสมาธิส าหรับการจดจ่อเร่ืองใด เร่ืองหน่ึงไดน้านติดต่อกนัประมาณ 30 นาที 
ก่อนจะถูกส่ิงอ่ืนรบกวนและลดความสนใจใน Live ของคุณ แต่ Face book เองก็แนะน าให้ท า Live 
นาน ๆ เพื่อท่ีจะไดมี้ผูช้มมากขึ้นเวลาในการเร่ิม ท่ีมีผูช้มมาก ควรเลือกเวลาท่ีกลุ่มเป้าหมายของคุณ 
แฟนเพจของคุณ หรือแม้แต่เพื่อนของคุณสะดวกในการรับชมมากท่ีสุด เพราะอย่าลืมว่าท่ีเรา
ถ่ายทอดสดเพื่อให้เน้ือหาของคุณถูกเห็นและรับชมมากท่ีสุด เพราะการตลาดคือท าให้คนเห็นมาก
ขึ้นดงันั้นเลือกเวลาท่ีกลุ่มเป้าหมายก าลงัออนไลน์บนเฟซบุ๊คมากท่ีสุด ดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสถิติ 
Engage บน Face book ของคนไทย..คลิก 
 5.  ใชช่ื้อ Live และเขียน Caption ท่ีดึงดูดใจสงครามฟีดข่าวใน Face book คือการช่วงชิง 
Engage จากผูใ้ช ้หัวขอ้ในการถ่ายทอดสด ตอ้งบ่งบอกเร่ืองท่ีเล่าให้สั้นและเขา้ใจไดเ้ลยในทนัที ว่า
เป็นเร่ืองอะไร พร้อม รายละเอียดสั้น ๆ ว่าจะพูดเร่ืองอะไร แค่น้ีคนท่ีเห็นฟีดก็จะรู้ทนัทีว่าเป็นเร่ือง
ท่ีเขาสนใจหรือเปล่าหากใช่เขาจะกดเขา้มารับชมการ Live ของคุณ ทนัที 
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 6. บอกแฟน ๆ ก่อนจะ Live แจ้งเตือนในเพจก่อนจะ Live ว่าว ันน้ีเวลาไหน จะ
ถ่ายทอดสดเร่ืองอะไร มีรายละเอียดย่อ ๆ พร้อมพูดคุยและถาม ตอบ กนัสด ๆ หรือเปล่าแจง้ในเพจ
ของคุณ, โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตวั, Broadcast ผ่าน Line@, แจง้ผ่านอีเมล์, แจง้ในเว็บไซต์ช่วยให้
แฟน ๆ ท่ีติดตาคุณอยู ่รู้เวลาท่ีคุณจะถ่ายทอดสดเม่ือไหร่ เร่ืองอะไร ท่ีไหน 
 7. พูดเร่ืองท่ี ผูรั้บชมไดรั้บคุณค่าแน่นอนว่าการท า Live บน Face book มนัคือการท า
การตลาดอย่างหน่ึง แต่หากจะขายกันตรง ๆ เลยก็ยากท่ีมีผูช้มคอยติดตาม Live ของคุณในคร้ัง
ต่อไปได ้เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ ไม่ชอบโดนขาย หรือไม่ชอบการขายของ ทั้ง ๆ ท่ีเราก็ซ้ือหา
สินคา้หรือบริการต่าง ๆ กนัอยู่แลว้การปรับประยุกตก์ารตลาดผ่านเน้ือหา หรือ Content marketing 
คือทางเลือกในการน าเสนอสินคา้และบริการสอดแทรกเขา้ไปใน Content นั้น ๆ หลกัการคือสร้าง
เน้ือหาท่ีมีคุณค่าและบางอย่างกับผูช้มไปก่อนแลว้ขายสินค้าท่ีหลัง เน้ือหาท่ีมีคุณค่า ไม่ใช่เร่ือง
ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่คือเร่ืองท่ีผูช้มสนใจและประทบัใจ ไม่ว่าจะ เป็นเร่ืองตลก ท่ีท าให้ผูช้ม
อารมณ์ดี ไดย้ิม้ ไดห้ัวเราะ เร่ืองต่ืนเตน้ท่ีท าใหผู้ช้มไดติ้ดตามลุน้ไปดว้ย แมแ้ต่เทคนิคหรือเคลด็ลบั
เลก็ ๆ นอ้ย ๆ ท่ีผูช้มมองขา้มไป แต่คุณน าเอามาเล่าแบบง่าย ๆ ก็สามารถช่วยแกปั้ญหาให้เขาได ้น่ีก็
เป็นเน้ือหาท่ีมีคุณค่า เช่นเดียวกนั 
 8. ทกัทาย โตต้อบกบัผูช้มเสน่ห์ในการท า Live อย่างหน่ึงคือ คุณสามารถโตต้อบกับ
ผูช้มไดท้นัที ทนัใด โดยไม่ตอ้งรอ คนท่ีเป็นผูช้มก็จะรู้สึกเป็นคนส าคญัหากคุณโตต้อบกบัคนท่ีเขา้
มาแสดงความเห็น ทกัทาย หรือถาม-ตอบกบัคุณ  
 ทักทายตอนเร่ิม – พอเร่ิมต้นถ่ายทอดสด ส่ิงแรกท่ีต้องท าคือทักทาย และดูว่ามีเขา้มา
รับชมบา้งหรือยงั ใหค้นท่ีก าลงัรับชมการถ่ายทอดสดของคุณแสดงความเห็น หรือกดไลคห์น่อย จะ
ได้รู้ว่ามีคนเข้ามาดู ได้รับชมภาพและเสียงชัดเจน ไม่ใช่พอเร่ิม ก็พูดเร่ืองท่ีเตรียมมาในทันที 
เพราะฟีดของการถ่ายทอดสดยงัไม่ไปถึงแฟน ๆ หลายคนท่ีติดตามคุณอยู ่
 ตอบค าถามระหว่าง Live – ระหว่างการเล่าเร่ืองหรือเน้ือหาท่ีคุณเตรียมมานั้นก็สังเกต
ปฏิกิริยาของผูช้มดว้ยวา่มีค าถามหรือคอมเมน้อะไรเขา้มาบา้ง ถา้ตอบไดก้็ใหต้อบ 
 ตอบค าถามตอนทา้ย – หลงัจากท่ีคุณพูดเน้ือหาเรียบร้อย ช่วงทา้ยสั้น ๆ ก็เปิดโอกาสให้
ผูช้มสามารถสอบถามขอ้สงสัยเก่ียวกบัเน้ือหาเพิ่มเติมได ้คนท่ีเขา้มารับชมอาจไม่เขา้ใจบางขอ้ บาง
ประเด็น ก็อธิบายขยายความในเรืองนั้น ใหผู้ช้มไดเ้ขา้ใจมากขึ้น 
 เท่าน้ีการสร้างการโตต้อบกบัแฟน ๆ ท่ีรับชม Live ของคุณก็จะสนุก น่าจดจ า และไดท้ า
การตลาดตามท่ีคุณตอ้งการดว้ย 
 9.  เน้ือหาท่ีสอดคล้องกับเพจของคุณใจความของการท าการตลาดผ่านเน้ือหา หรือ 
Content marketing นั้น คือการเล่าเร่ืองท่ีเช่ือมโยงระหว่างผูช้มกบัสินคา้ของคุณ โดยไม่พูดแต่เร่ือง
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สินคา้ของตวัเอง ผูช้มก็ไม่สนใจพูดแต่เร่ืองของผูรั้บชม สินคา้ก็ไม่ได้ขายดังนั้น จงเช่ือมโยงตวั
สินคา้กบัผูช้มเขา้ดว้ยกนั เช่น หากคุณขายสินคา้เก่ียวกบัสุขภาพ อาหารเสริม การเล่าเร่ืองหรือน า
เร่ืองเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ การออกก าลงักาย หรือเคล็ดลบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับอาการการกิน 
การออกก าลงักาย เร่ืองเหล่าน้ีจะเช่ือมโยงเขา้กบัตวัสินคา้ไดง้่ายแต่ถา้เป็นเพจขายอาหารเสริม และ
เล่าเร่ืองท่องเท่ียว ก็จะโยงเขา้สินคา้ยากกว่าหรือใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองเป็นตอน ๆ แบ่งเป็นซีร่ีย ์ให้
ผูช้มติดตามไปเร่ือย ๆ  เรียกวา่ท า Pre-Marketing ก่อนเปิดขายสินคา้ก็ได ้
 10.  อย่าลืม Call to Actionสุดทา้ยหลงัจากเล่าเน้ือหาท่ีเตรียมมาเล่าเรียบร้อยแลว้ ตอบ
ค าถามแบบสด ๆ กบัผูรั้บชมแลว้ อย่าลืมส่ิงส าคญัท่ีจะให้ธุรกิจการคา้ของคุณไปรอด และสร้าง
ยอดขายได้ นั้นคือ สร้าง Call to actionคือคุณอยากให้ผูช้มท าอะไร หลงัจากพูดเน้ือหาและตอบ
ค าถามเสร็จแลว้บอกให้ Subscribe Face book Liveของคุณ เพื่อท่ีคราวหน้า หากมีการถ่ายทอดสด
แบบน้ีอีกจากคุณ Face book จะแจ้งเตือนไปท่ีคนท่ีกด Subscribe หรือติดตามบอกให้ซ้ือสินค้า
หลงัจากมอบเน้ือหาท่ีมีประโยชน์แลว้ หากคุณขายอะไรก็บอกผูช้มไปเลย มีโปรโมชัน่อะไรวนัน้ี 
ช่วงน้ี หากคุณอายท่ีจะขาย การท า Live ก็ไม่เป็นแค่กิจกรรมทางการตลาดท่ีมีผูช้มมากมาย แต่ไม่มี
กิจกรรมทางการขายเลย เพราะปิดการขายไม่ได ้คุณไม่บอกว่าเพจของคุณขายอะไรนั่นเอง ดงันั้น 
อยา่อายท่ีจะขาย 
 Live คร้ังหนา้เม่ือไหร่นดัวนัเวลาคราวหนา้ว่าคุณจะ Live อีกคร้ังเม่ือไหร่ เวลาไหน และ
โปรยหัวขอ้ท่ีมาเล่าให้ฟัง ให้ได้รับชม คนท่ีรับชมการ Live คร้ังหน้าจะได้รับอะไรระหว่างเวลา
ถ่ายทอดสด เพราะหากไม่ดึงดูดใจมากพอ หรือผูช้มไม่เห็นคุณค่าในส่ิงท่ีจะไดรั้บคร้ังหน้า เขาจะ
ไม่ติดตามช่วงเวลาถ่ายทอดสด เพราะอย่าลืมว่าวีดีโอ Face book Live สามารถยอ้นกลบัมาดูทีหลงั
ได ้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรท่ีตอ้งมาดูสด ๆ หากไม่มีแรงจูงใจมากพอ 
ประโยคปิดท่ีสร้างการจดจ าอย่าพูดว่า “แล้วพบกันคร้ังหน้า สวสัดีครับ/ค่ะ” แต่จงสร้างสรรค์
ประโยคท่ีเป็นตวัคุณ เพื่อสร้างการจดจ า คนจะจ าคุณได ้หากสังเกตดูพิธีกรรายการทีวี มกัมีค าพูด
เร่ิมตน้รายการและจบรายการ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเองทั้งนั้น คุณเองก็ไม่ต่างจากพิธีกรท่ีอยู่หนา้
กลอ้งบนทีวีเลยดงันั้น สร้างประโยคท่ีเป็นของคุณในตอนเร่ิม และจบการ Live 
 สรุป ส่ือออนไลน์เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยให้ผูส่้งสารสามารถส่ือสารไปยงัผูรั้บสาร
ผา่นส่ือออนไลน์ และช่วยผูรั้บสารสามารถรับสารไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดยสามารถสนทนากนัโตต้อบ
กนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร รวมทั้งผูรั้บสารดว้ยกนัเอง ส่ือออนไลน์มีการพฒันาขึ้นตามล าดบั 
และถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการส่ือสารท่ีมีการเช่ือมติดต่อกนัน าขอ้มูลจากเคร่ืองแม่ข่ายกระจาย
ไปแสดงผลท่ีทุกเคร่ืองท่ีเป็นลูกข่าย  ในเครือข่าย โดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ท า
หน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการส่ือสารกระจายขอ้มูลไปไดอ้ย่างรวดเร็ว และทัว่ถึง แนวคิดและทฤษฎี
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การใชส่ื้อออนไลน์จึงน ามาใชศึ้กษาการจดัการส่ือสารในภาวะไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงใชส่ื้ออนไลน์
ในการน าเสนอไปสู่ประชาชน 
 
แนวคิดเกีย่วกบัข่าว และองค์ประกอบคุณค่าข่าว 
 ความหมายของข่าว 
 ค าวา่ “ข่าว” มีความหมายท่ีหลากหลาย ขึ้นอยู่กบัว่าผูบ้ญัญติัจะใชอ้ะไรเป็นเกณฑใ์นการ
ให้ความหมายฉะนั้น ค าจ ากัดความเพียงชุดเดียวจึงไม่อาจจะอธิบายหรือบ่งบอกธรรมชาติและ
คุณสมบติัของข่าวไดท้ั้งหมด และความหมายก็จะมีการเปล่ียนแปลงไปตามแต่ละยุคสมยั ขึ้นอยูก่บั
วา่สังคมใดใช ้“ข่าว” เพื่อวตัถุประสงคห์รือเพื่อแสดงบทบาทหนา้ท่ีใดในสังคม 
 “ข่าว” ในภาษาองักฤษใชค้  าว่า NEWS ซ่ึงมีผูส้ันนิษฐานถึงท่ีมาของค า ๆ น้ีไวแ้ตกต่างกนั 
บ้างก็มาจากอักษรแรกของค า 4 ค า คือ N-E-W-S  ซ่ึงมาจากค าว่าNorth (ทิศเหนือ) East (ทิศ
ตะวนัออก) West (ทิศตะวนัตก) และ South (ทิศใต)้ โดยใหค้  าอธิบายวา่ ข่าวคือรายงานอุบติัการณ์ท่ี
มีท่ีมาจากทุกทิศทาง 
 นกัวิชาการส่ือสารมวลชนและนกัวิชาชีพหนงัสือพิมพท์ั้งต่างประเทศและในประเทศ ได้
ใหค้  าหมายหรือค าจ ากดัความของค าวา่ “ข่าว” ไวใ้นหลายประการ อาทิ 
 “หมากัดคนไม่เป็นข่าว แต่เม่ือคนกัดหมานั่นแหละคือข่าว”(When a dog bites a man 
isn’t news but while a man bites a dog that’s news) ความหมายน้ีเป็นของ จอห์น บี โบการ์ด (John 
B. Bogart) บรรณาธิการข่าวในประเทศของหนงัสือพิมพนิ์วยอร์คซัน ขอ้ความน้ีมีความหมายอยูใ่น
ตวัและสามารถส่ือให้เห็นถึงธรรมชาติของความเป็นข่าวได้ระดับหน่ึง นั่นคือส่ิงท่ีเป็นข่าวนั้น
จะตอ้งเป็นส่ิงท่ี “ผิดปกติธรรมดา” ไม่ใช่เร่ืองท่ีเกิดขึ้นจนเป็นปกติวิสัย แต่นิยามดงักล่าวก็ยงัมีขอ้
ถกเถียงกันในเร่ืองของความสมบูรณ์แห่งความหมายและความเขา้ใจ มีผูโ้ตแ้ยง้ว่าสุนัขกัดคนก็
น่าจะเป็นข่าวได ้หากคนนั้นเป็นบุคคลส าคญั เช่น นายกรัฐมนตรี หรือดารานกัร้อง หรือผูมี้ช่ือเสียง
ต่าง ๆ เป็นตน้ 
 โจเซฟ  พูลิตเซอร์ (Joseph Pulitzer)  นักหนังสือพิมพผ์ูโ้ด่งดงัในช่วงต่อของศตวรรษท่ี 
20 กล่าวแนะน าให้บรรณาธิการและนกัข่าวของเขามองหาเร่ืองท่ีเป็น ตน้ตอใหม่ (original), ชดัเจน 
(distinctive), เร้าอารมณ์ (dramatic), แสดงถึงความหวาดเสียว (romantic), ต่ืนเต้น (thrilling), ไม่
เหมือนใครอ่ืน (unique), ก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น (curious), น่าสนใจ (quaint), ชวนขบขนั 
(humorous), แปลกประหลาด สามารถน าไปพูดคุยกนัไดโ้ดยไม่กระทบกระเทือนรสนิยมอนัดีงาม
หรือท าให้ความรู้สึกท่ีดีของสังคมตกต ่าลงและเหนือส่ิงอ่ืนใดทั้งหมดตอ้งไม่ท าให้ประชาชนขาด
ความเช่ือมัน่ในขอ้เทจ็จริงของข่าวหรือความเช่ือมัน่ต่อความโปร่งใสและความน่าไวว้างใจของส่ือ 
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 สุภา  ศิริมานนท ์(อา้งใน พิศิษฐ์  ชวาลาธวชั 2549 : 9) ใหค้  าอธิบายวา่ 
 1) ข่าว  คือเร่ืองราวอะไรอย่างหน่ึงท่ีประชาชนจะตอ้งพูดถึง ถา้ยิ่งเป็นเร่ืองราวท่ีชวนให้
ผูค้นอยากจะแสดงความเห็นมากเท่าไร ก็แปลวา่มนัยิง่มี “คุณค่า” มากขึ้นเท่านั้น 
 2)  ข่าว  คือเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเกิดขึ้นใหม่ ๆ สด ๆ ถูกถว้นและให้ภูมิปัญญาน่ารู้เห็น
หรืออาจจะได้แก่การคน้พบต่าง ๆ อาจจะเก่ียวกับทรรศนะต่าง ๆ และอาจจะไดแ้ก่เร่ืองราวชนิด  
ต่าง ๆ ซ่ึงกระทบถึงประชาชนคนอ่าน 
 3)  ข่าว  คือขอ้เทจ็จริง สาระส าคญัเก่ียวกบัการเกิดขึ้นของเหตุการณ์บางอยา่งหรือของส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง หรือเก่ียวกบัการคิดซ่ึงท าให้ผูค้นสนใจ เน่ืองจากมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อชีวิตของ
ผูค้น หรือมีอิทธิพลต่อความอยูเ่ยน็เป็นสุของผูค้น 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปวา่ข่าวจะตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะ 3 ประการ คือ 
 1)  จะตอ้งใหม่ อยูใ่นกระแสสะพดัและสดทนัสมยั 
 2)  จะตอ้งเป็นท่ีสนใจของประชาชนคนอ่าน 
 3)  จะตอ้งผนึกรวมเอาไวซ่ึ้งบางส่ิงบางประการหรือทุกประการซ่ึงมีความน่าสนใจเช่นวา่นั้น 
 ค าอธิบายเหล่าน้ีจะเห็นไดว้า่ส่ิงซ่ึงจดัวา่เป็น “คุณค่าของข่าว” นั้นก าหนดโดย 
 1)  จ านวนของผูค้นซ่ึงเร่ืองราวนั้น ๆ ท าใหเ้กิดความสนใจขึ้น 
 2)  ปริมณฑลของเร่ืองราวซ่ึงท าใหค้นทั้งหลายเกิดความสนใจ 
 จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว สุภา ศิริมานนท์ ไดส้รุปไวว้่า “ข่าว” ก็คืออะไรอย่างหน่ึงซ่ึงสด
ต่อสมัย ท าให้ผูค้นจ านวนหน่ึงสนใจ และข่าวท่ีดีท่ีสุดคือ ข่าวซ่ึงมีความน่าสนใจมากท่ีสุดต่อ
จ านวนผูค้นมากท่ีสุด 
 พงษศ์กัด์ิ  พยคัฆวิเชียร  (อา้งใน พิศิษฐ์  ชวาลาธวชั 2549 : 4) อธิบายวา่ “ข่าว คือส่ิงท่ีเกิด
หรือเกิดขึ้ นแล้วแต่ย ังไม่ปรากฏเป็นข่าว เราท าได้โดยท าให้มันเกิดขึ้ นมา เพราะข่าวนั้ นไม่
จ าเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุการณ์ขึ้นแลว้จึงรายงาน เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน่ใช่วา่ถูกจบัแลว้ถึงจะเป็น
ข่าว แต่ความจริงมนัเป็นข่าวของมนัอยู่แลว้ แต่ยงัไม่มีใครไปท ามนัขึ้นมา เพียงแต่เราไปรู้และเขียน
มนัก็เป็นข่าว ตวัข่าวเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกหนทุกแห่ง ไม่ใช่วา่ชา้ไปแลว้มนัเลยไม่เป็นข่าว เช่น กรณี
ไฟไหมตึ้ก รายงานเป็นข่าวแลว้ไม่ไดจ้บเพียงแค่นั้น ยงัมีเร่ืองตอ้งพดูกนัต่อไปวา่จะป้องกนัอย่างไร
ไม่ใหไ้ฟไหมตึ้ก ท าไมถึงเกิดไฟไหมไ้ด ้อะไรอยูเ่บ้ืองหลงัการไหม ้และจะมีโอกาสเช่นน้ีอีกไหม” 
 พิศิษฐ์  ชวาลาธวชั  (2549 : 10) อธิบายว่า ข่าวคือความจริงท่ีสมบูรณ์ (Completely)  เป็น
เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากอดีตสู่ปัจจุบนัอย่างมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง รวมถึงขอ้คิดเห็น
ดว้ย ดังนั้นส่ิงท่ีถูกบนัทึกในเน้ือข่าวตอ้งเป็นขอ้เท็จจริงท่ียืนยนัได ้ไม่ว่าอีกก่ีปีขา้งหน้า ท่ีส าคญั 
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“ขอ้เท็จจริง” จะเป็นเท็จหรือจริง จะสมมติขึ้นเองหาได้ไม่ เร่ืองราวเหล่านั้นบางคร้ังอาจส่งผล
กระทบต่อคนหมู่มากทั้งระดบัทอ้งถ่ินหรือประเทศหรือมวลมนุษยโ์ลกและเม่ือปรากฏเป็นข่าวสู่
สาธารณชนสามารถก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในตวัของมนัเองได ้ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นข่าวนั้น ตอ้งสามารถ
จะพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะในอีกก่ีปีข้างหน้า เพราะความจริงในวนัน้ีคือความจริงอีก 10 ปีหรือ 50 ปี
ขา้งหน้านั่นเอง ข่าวท่ีดีตอ้งเป็นความจริง ตอ้งเท่ียงแทแ้น่นอน และจะตอ้งอธิบายท่ีมาอนัเป็นไป
ของขอ้เทจ็จริงเหล่านั้นอยา่งลึกซ้ึง มีลกัษณะท่ีมีความหมายชดัเจนรอบดา้น 
 การประเมินคุณค่าของข่าว 
 ในแต่ละวนัมีเร่ืองราว/เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่มิใช่ทุกเหตุการณ์หรือทุก
เร่ืองราวจะถูกน าเสนอเป็นข่าวไดท้ั้งหมด หากแต่สาระส าคญัของข่าวท่ีจะน าเสนอตอ้งเป็นรายงาน
ของเหตุการณ์ท่ีผูส่ื้อข่าวและบรรณาธิการเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าประชาชนควรรับทราบทั้งผูส่ื้อข่าว
และบรรณาธิการจึงเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัอย่างมากในการตดัสินใจว่าเหตุการณ์ใดควรได้รับ
การน าเสนอเป็นข่าวหรือไม่ อีกทั้งข่าวท่ีไดป้รากฏไม่ควรเป็นเพียงข่าวท่ีมีแต่เพียงความสดใหม่ แต่
ควรเป็นส่ิงท่ีประชาชนตอ้งการจะรับรู้ด้วย และน่ีคือเหตุผลท่ีว่าท าไมหนังสือพิมพ์และผูอ่้านจึง
ตอ้งมีความหลากหลาย ค าตอบในขอ้น้ีแสดงให้เห็นว่าคุณค่าของข่าวท่ีมีต่อผูอ่้านเฉพาะกลุ่มของ
ตวัเองก็มีความส าคญั 
 เมลวิน  เมนเซอร์ (Melvin Mencher อา้งใน สุรสิทธ์ิ  วิทยารัฐ 2545 : 28-33) ได้กล่าวมี
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นปัจจยัท่ีช้ีวดัคุณค่าของข่าว 7 ประการ ไดแ้ก่ 
 1.  ความทนัด่วนของข่าว (Timeliness)  เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนท าให้
ข่าวไม่เก่า แต่จะมีความใหม่สด ไม่เพียงแต่เป็นเหตุการณ์ท่ีเพิ่งผ่านพ้นมาเม่ือเร็ว ๆ น้ี แต่เป็น
เร่ืองราวท่ีครอบคลุมถึงปัจจุบนั ยิง่มีความสดมากเท่าไหร่ ข่าวก็ยิง่มีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น 
 2.  ผลกระทบของข่าว (Impact or Consequence) ผูส่ื้อข่าวจะเรียกเหตุการณ์ลกัษณะน้ีวา่มี
นยั (significance) มีความส าคญั (importance) เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีบุคคลทัว่ไปสนใจ หรือผูส่ื้อข่าว
พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั่วไปต้องการทราบ เพราะผูรั้บข่าวสารเลือกรับข้อมูลข่าวสารเน่ืองจาก
ตอ้งการค าช้ีแนะในการด าเนินชีวิตประจ าวนั โดยเหตุการณ์/เร่ืองราวใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยูข่องสาธารณชนถือเป็นข่าวส าคญั 
 3.  ความเด่น  (Prominence)  หรือความเป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียงของบุคคล สถานท่ี 
องคก์ร ส่ิงของ หรือสถานการณ์ท่ีอยู่ในข่าว คนทัว่ไปมกัให้ความสนใจกบัเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตวับุคคลหรือองค์กรท่ีมีช่ือเสียง แมว้่าเร่ืองราว/เหตุการณ์เหล่านั้นไม่ไดมี้คุณค่า ผลกระทบหรือ
ความส าคญัต่อผูอ่้าน ผูช้มข่าวนั้นเลย แต่เป็นเพราะความเด่นของบุคคลหรือส่ิงท่ีเป็นข่าวนั้นเองท่ี
ท าใหมี้คุณค่าของข่าว 
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 4.  ความใกลชิ้ดของข่าวท่ีมีต่อผูรั้บข่าว (Proximity)ทั้งความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์และ
ความใกล้ชิดทางใจหรือความรู้สึก (Emotionally) เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ นใกล้ ๆ ตัว มี
คุณค่าสูงไดพ้อ ๆ กบัเร่ืองราว/เหตุการณ์ท่ีไกลตวัแต่มีความรู้สึกเก่ียวขอ้งต่อผูส่้งสาร เช่น เกิดเหตุ
เรือส าราญของประเทศดูไบซ่ึงบรรทุกนักท่องเท่ียวเต็มล าเรือเกิดอบัปางกลางทะเล ขณะน้ียงัไม่
ทราบชะตากรรมของผูโ้ดยสารท่ีมีเกือบหน่ึงพนัคน ในจ านวนน้ีมีนกัท่องเท่ียวชาวไทยรวมอยู่ดว้ย 
20 คน เป็นตน้ เหตุการณ์น้ีถือเป็นความใกลชิ้ดในแง่ความรู้สึกของผูอ่้านนอกจากน้ี สถานท่ีและตวั
บุคคลก็มีส่วนท าใหเ้กิดความใกลชิ้ดได ้
 5.  ความขัดแยง้  (Conflict)  ระหว่างบุคคลหรือองค์กรเป็นเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ี
สะทอ้นให้เห็นความสัมพนัธ์พื้นฐานระหว่างมนุษย ์ความขดัแยง้ทางกายส่วนใหญ่จะมีคุณค่าของ
ข่าวหรือได้รับความสนใจจากสาธารณชนมากกว่าความขัดแยง้ทางใจ เพราะเห็นได้ชัดเจนกว่า 
ในขณะท่ีความขดัแยง้ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม จะมีคุณค่าทางข่าวมาก แต่อาจไดรั้บ
ความสนใจนอ้ยกวา่ความขดัแยง้ของบุคคล 
 6.  ความผิดปกติ  (Unusualness)  ของเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีผิดความคาดหมาย หรือ
ผิดปกติธรรมดาทัว่ไป รวมถึงความปลกประหลาด ความมีเง่ือนง า เช่น สัตวอ์อกลูกมาไม่เป็นไป
ตามธรรมชาติ ตน้ไมป้ระหลาดออกผลมาผิดปกติ เป็นตน้ 
 7.  เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีก าลงัอยู่ในกระแสความสนใจของสาธารณชน (Currency) 
หรือท่ีเรียกวา่ “ประเด็นสาธารณะ” นัน่เอง 
 พิศิษฐ์  ชวาลาธวชั  (2549 : 15-21) กล่าวว่า นอกจากกรอบของการประเมินคุณค่าของ
ข่าวท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ยงัมีนกัวิชาการดา้นวารสารศาสตร์หลายคนไดจ้ าแนก “องคป์ระกอบของ
ข่าว” ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของข่าวไวแ้ตกต่างกนัไป ทั้งน้ีองคป์ระกอบข่าวท่ีใชใ้นการพิจารณา
คุณค่าของข่าวอยู ่10 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 1.  ความรวดเร็วฉับพลนั (Immediacy)  ความรวดเร็วดงักล่าวอาจเป็นความรวดเร็วในเชิง
เวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ขึ้น (time of occurrence)  และความรวดเร็วในเชิงการคน้พบเหตุการณ์ (time of 
disclosure) 
 2.  ความใกล้ชิด (Proximity of Nearness)  เน่ืองจากส่วนใหญ่แล้วผูค้นมีแนวโน้มจะ
สนใจเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใกล ้ๆ กบัตนเอง หรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งตนเองมากกว่าเหตุการณ์ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งหรืออยู่ห่างไกลออกไป ซ่ึงเร่ืองของความใกลชิ้ดน้ีอาจจะเป็นความใกลชิ้ดในเชิงกายภาพ
หรือระยะทาง เช่น เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใกลบ้า้นในจงัหวดั หรือในประเทศและความใกลชิ้ดในเชิง
จิตใจ ซ่ึงเป็นเร่ืองของความรู้สึก ความผกูพนั หรือความรัก ความห่วงใย เป็นตน้ 
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 3.  ความส าคัญหรือความเด่น (Prominence)  ทั้ งท่ี เป็นเร่ืองของบุคคล เช่น บุคคลมี
ช่ือเสียง  บุคคลส าคญั หรือความส าคญัของเหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์ร้ายแรง เหตุการณ์ท่ีไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน หรือสถานท่ีซ่ึงเป็นสถานท่ีส าคญัหรือเป็นสถานท่ีท่ีก าลงัอยู่ในความสนใจ เช่น การ
ลอบวางเพลิงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงจะมีโอกาสไดรั้บคดัเลือกให้เป็นข่าวมากกว่า เป็น
ตน้ เน่ืองจากในขณะน้ีพื้นท่ีดงักล่าวกงัอยูใ่นความสนใจของคนทัว่ไป 
 4.  ผลกระทบกระเทือน  (Consequence) เป็นการวดัค่าความเป็นข่าวโดยพิจารณาจาก
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกบัสาธารณชนวา่เกิดผลกระทบในวงกวา้งมากแค่ไหน หรือเกิดเฉพาะคนกลุ่มใด 
 5.  ความลึกลบัซ่อนเง่ือน (Mystery) หมายถึง เหตุการณ์นั้นมีลกัษณะท่ีปิดบังซ่อนเร้น 
หรืออ าพรางขอ้เทจ็จริงหรือขอ้ส าคญับางอยา่งไวห้รือไม่ มีอะไรอยูเ่บ้ืองหลงัของเหตุการณ์ ปมของ
ปัญญาอยูท่ี่ไหน เช่น ข่าวการฆาตกรรม ข่าวการทุจริตคอรัปชัน่ เป็นตน้ 
 6.  ความผิดปกติ  (Unusual)  เป็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์มกัจะให้ความสนใจกับเร่ืองท่ี
ตนเองไม่เคยรับรู้มาก่อน หรือเป็นส่ิงท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้นบ่อยนัก อาจเป็นเหตุการณ์ท่ีผิดปกติทั้งท่ีเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือทางสังคม 
 7.  ความขดัแยง้  (Conflict) เป็นทั้งความขดัแยง้ในเชิงความคิด ผลประโยชน์ หรือความ
เช่ือต่าง ๆ การจะน าเหตุการณ์ท่ีมีความขดัแยง้มาน าเสนอเป็นข่าวตอ้งพิจารณาว่า เหตุการณ์ความ
ขดัแยง้นั้นจะมีผลกระทบกบัสังคมภาพรวมหรือไม่และจะน าไปสู่ปัญหาอะไรขอสังคม หากเป็น
ความขดัแยง้ส่วนบุคคลท่ีไม่ไดมี้ผลกระทบต่อเน่ืองไปถึงผูอ่ื้นหรือต่อสังคมส่ิงนั้นก็ไม่ควรค่าท่ีจะ
เป็นข่าว 
 8.  องค์ประกอบทางเพศ (Sex)  ซ่ึงมักจะเป็นเร่ืองส่วนตัวของผูค้น และเป็นเร่ืองท่ี
สามารถเร้าความสนใจของผูรั้บสารไดดี้ประเด็นหน่ึง แต่อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในการน า
เสนร่ืองท่ีมีองคป์ระกอบทางเพศเขา้ไปเก่ียวขอ้งนั้นจะตอ้งเป็นเร่ืองท่ีไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
ผูท่ี้ตกเป็นข่าว และควรจะเป็นเร่ืองท่ีสรรคส์ร้างประโยชน์ใหก้บัสาธารณชน 
 9.  อารมณ์หรือความสนใจของมนุษย ์ (Emotions/Human interest) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
การเร้าอารมณ์ความรู้สึกของมนุษยป์ุถุชน อาจจะเป็นเร่ืองความเศร้าสะเทือนใจ ความประทบัใจ 
หรือความอยากรู้อยากเห็น เป็นตน้ 
 10. ความก้าวหน้าหรือการพัฒนา  (Progress/Development) เหตุการณ์ประเภทน้ีเป็น
เหตุการณ์ในเชิงส่ิงดีงามและน าไปสู่การพฒันา หรือการสร้างแรงบนัดาลใจกบัผูค้นในสังคม 
 อย่างไรก็ดี ข่าวแต่ละช้ินไม่จ าเป็นตอ้งมีองค์ประกอบครบทั้งหมดตามท่ีกล่าวมา อาจมี
องค์ประกอบเพียงขอ้เดียวก็ได้ และองคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีน ามาใช้เพื่อประเมิน
และให้เหตุผลว่าเหตุการณ์ใดควรจะไดรั้บการรายงานเป็นข่าวหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ในแง่การ
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ปฏิบติังานจริงของผูส่ื้อข่าวนั้น ก็ไม่ไดม้านั่งใคร่ครวญว่าจะตอ้งมีองค์ประกอบใดเขา้มาเก่ียวขอ้ง
บา้ง ส่วนใหญ่ใช้ความเคยชินจากท่ีเคยปฏิบัติงานมาเป็นเวลานานมากกว่า ซ่ึงก็เป็นการคิดท่ีได้
หลอมรวมเอา  “คุณค่า” ความเป็นข่าวเขา้ไปดว้ยแลว้ 
 อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงานจริงของงานข่าวนั้ น นอกเหนือจากจะใช้เกณฑ์ทาง
วิชาการต่าง ๆ ดังกล่าวขา้งตน้เพื่อประเมินคุณค่าข่าวแลว้ บ่อยคร้ังท่ีการัดสินใจน าเสนอข่าวจะ
ขึ้นอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อการคดัเลือกข่าว ดงัเช่น 
 1)   ประเภทและนโยบายขององคก์รส่ือมวลชน 
 2)   ปัจจยัแวดลอ้มทางการเมือง 
 3)   บริบททางสังคมในขณะนั้น 
 4)   ความสนใจและอคติส่วนตวัของผูส่ื้อข่าวหรือบรรณาธิการข่าว 
 
 คุณภาพของข่าว  
 คุณลกัษณะของข่าวท่ีดี ทั้งน้ี หากพิจารณาการท างานของผูส่ื้อข่าวโดยภาพรวมแลว้จะ
พบว่า ผูส่ื้อข่าวจะตอ้งพยายามรายงานความจริง หรือความเป็นจริงของเหตุการณ์อย่างครบถว้น 
โดยการสังเกตการณ์เหตุการณ์โดยตรงและพยายามใช้แหล่งขอ้มูลประเภทบุคคลท่ีเป็นทางการมา
ให้ความรู้ความเขา้ใจอย่างชดัเจน มีความน่าเช่ือถือ ประกอบกบัแหล่งขอ้มูลข่าวธรรมชาติท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์และน่าเช่ือถือ โดยพยายามเขียนข่าวให้น่าสนใจ ทนัสมยั เขา้ใจไดอ้ย่างแจ่มชัด
และมีการอ้างอิงแหล่งข่าวได้อย่างน่าติดตามทั้ งหมด ซ่ึงอาจอธิบายได้ว่าลักษณะของข่าวท่ีมี
คุณภาพจะตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (สุรสิทธ์ิ  วิทยารัฐ 2545 : 48-49) 
 1. มีความถูกต้องและถูกถ้วน (Accurate)  หมายถึง ความถูกต้อง เท่ียงตรง เป็น
ขอ้เท็จจริงท่ีไม่มีการบิดเบือน สามารถพิสูจน์ได ้นอกจากน้ี ยงัตอ้งมีความครบถว้นของความจริง
ในทุก ๆ แง่มุม โดยไม่มีการป้ันเสริมเติมแต่งขอ้มูลใด ๆ ลงไปในข่าว และยงัหมายรวมถึงความ
ถูกต้องในรายละเอียดของบุคคลในข่าวทั้ งช่ือ นามสกุล ยศ ต าแหน่ง อายุ อาชีพ เพศ วนัเวลา 
สถานท่ี ฯลฯ โดยจะตอ้งรายงานข่าวใหถู้กหลกัภาษา 
 2.   มีความสมดุลและเป็นธรรม (Balance and Fair) การเปิดโอกาสให้ผูรั้บข่าวสามารถ
รับทราบความคิดเห็นหรือขอ้มูลในทุก ๆ แง่มุมเท่าท่ีผูส่ื้อข่าวจะสามารถท าได ้และให้ความเป็น
ธรรมกบัผูต้กเป็นข่าวอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 
 3.   มีความกระชับตรงประเด็น (Brief and Focused) ข่าวจ าเป็นตอ้งสั้นและกระชบั ได้
ใจความชดัเจนโดยใช้ภาษาหรือประโยคเพียงสั้ น ๆ เพื่อสร้างความเขา้ใจในเวลาอนัจ ากดั ไม่ใช้
ภาษาบรรยายท่ีเยิน่เยอ้ แต่จะตอ้งตรงประเด็น เขา้สู่หวัใจส าคญัของประเด็นข่าวโดยเร็ว 
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 4.   มีความเป็นกลางหรือภาววิสัย (Objectivity)  หมายถึง การเขียนข่าวหรือรายงาน
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาอย่างไม่มีอคติ ไม่ใส่อารมณ์ ความคิดเห็นและความรู้สึก
ตนเองเขา้ไปในข่าวท่ีน าเสนอ ไม่เสนอข่าวโดยเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือมีผลประโยชน์ส่วนตวั
เขา้ไปเก่ียวขอ้งในการรายงานข่าว 
 5.   มีการระบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีชัดเจนและเหมาะสม (Properly attributed) จะตอ้ง
ให้รายละเอียดท่ีมาของข่าว เพื่อความน่าเช่ือถือในขอ้มูลท่ีน ามารายงาน ตอ้งเขียนให้ถูกตอ้งตาม
วิธีการอา้งอิงและตอ้งค านึงถึงจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 6.   มีการใช้ภาษาท่ีดี  การเขียนข่าวโดยใช้ภาษาท่ีถ่ายทอดความหมายได้ชัดเจนตรง
ความหมายและดึงผูอ่้านได ้เช่น การใชค้  าและส านวนท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ใชค้  าก ากวม หรือมีความหมาย
หลายแง่มุม 
 
 ประเภทของข่าว  
 ข่าวท่ีปรากฏตามส่ือมวลชนมีมากกมายหลายประเภท ซ่ึงนกัวิชาการดา้นวารสารศาสตร์
ไดว้างหลกัเกณฑใ์นการแบ่งประเภทข่าวต่าง ๆ ไว ้ดงัน้ี 
 1.   การแบ่งตามระดบัของข่าว  
  1.1 ข่าวหนกั (Hard News) หมายถึง ข่าวท่ีมกัจะมีความซับซ้อนยากต่อการท าความ
เขา้ใจ เช่น ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ ธุรกิจหรือข่าวท่ีเป็นเร่ืองโครงการ นโยบายของรัฐหรือธุรกิจ
เอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน ข่าวการศึกษา ข่าวต่างประเทศ เป็นตน้ ข่าวประเภทน้ี
เป็นข่าวท่ีให้สาระ ความรู้ ใหป้ระโยชน์แก่สังคม ผูท่ี้อ่านข่าวประเภทน้ีตอ้งมีความสนใจ ตอ้งอาศยั
ความรู้ และตอ้งมีภูมิหลงัของเร่ืองนั้น จึงจะสามารถเขา้ใจได ้
  1.2 ข่าวเบา (Soft News) หมายถึง เร่ืองราวท่ี เน้นให้ เกิดความบันเทิงสบายใจ 
มากกว่าการอ่านแล้วต้องน าไปขบคิดต่ออย่างเช่นข่าวหนัก เป็นข่าวท่ีคนทั่วไปให้ความสนใจ 
เพราะเป็นข่าวท่ีเขา้ใจง่ายและมกัเนน้ให้เกิดอารมณ์คลอ้ยตาม มากกว่าการให้ความรู้หรือการศึกษา 
ข่าวประเภทน้ีไดแ้ก่ ข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม ข่าวบนัเทิง ข่าวตลกขบขนั เป็นตน้ 
 2.   แบ่งตามระดบัความรู้สึกตอบสนองของผูอ่้าน 
  2.1 ข่าวท่ีผูรั้บสารมีปฏิกิริยาตอบสนองทนัที (Immediate Reward News)  หมายถึง 
ข่าวท่ีท าให้ผูอ่้านเกิดปฏิกิริยาตอบสนองทนัทีหลงัจากการอ่าน ไม่ว่าเป็นความรู้สึกพึงพอใจ ดีใจ 
เศร้า เสียใจ ต่ืนเตน้ หวาดเสียว เป็นข่าวท่ีผูอ่้านสามารถเขา้ใจได้ง่ายโดยไม่จ าเป็นตอ้งใช้ความรู้ 
ความคิดมาก ไม่จ าเป็นตอ้งมีภูมิหลงัของข่าวก็ได ้ไดแ้ก่ ข่าวอาชญากรม ข่าวอุบติัเหตุและภยัพิบติั 
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ข่าวบนัเทิง ข่าวสังคม กีฬา เป็นตน้ ความรู้สึกตอบสนองดงักล่าวจะเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาอนัสั้น 
ไม่ชา้ก็หายไป ข่าวประเภทน้ีอาจเทียบไดก้บัข่าวเบา (Soft News) ตามการแบ่งระดบัของข่าว 
  2.2 ข่าวท่ีผูรั้บสารมีอารมณ์ตอบสนองช้า (Delayed Reward News)หมายถึง ข่าวท่ี
ผูอ่้านต้องใช้ความรู้ ความคิด เพื่อท าความเข้าใจกับเร่ืองราวท่ีปรากฏในข่าว ท าผูอ่้านเกิดการ
ตอบสนองทางความรู้สึกช้าได้แก่ ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ปัญหาสาธารณะ เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี ข่าวประเภทน้ีจะเป็นข่าวท่ีให้สารประโยชน์ ให้ความรู้ อาจเทียบไดก้บัข่าวหนัก (Hard 
News)  
 3.   แบ่งตามวิธีการรวบรวมข่าว 
  3.1 ข่าวท่ีตอ้งส่ือข่าว (Active News) หมายถึง ข่าวท่ีผูส่ื้อข่าวตอ้งออกไปแสวงหา
หรือรวบรวมมาดว้ยตนเอง โดยการส่ือข่าวตามสถานท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีเป็นข่าวหรือจากบุคคลท่ีเป็น
แหล่งข่าว บางคร้ังอาจเป็นข่าวประเภทเจาะลึกหรือสืบสวนสอบสวน (Investigative News) ซ่ึงตอ้ง
อาศยัความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผูส่ื้อข่าวเป็นอยา่งมาก 
  3.2 ข่าวท่ีไม่ตอ้งส่ือข่าว (Passive News)  หมายถึง  ข่าวท่ีมีผูส่้งมายงัผูส่ื้อข่าว กอง
บรรณาธิการ หรือองค์กรส่ือมวลชน โดยผูส่ื้อข่าวไม่ตอ้งออกไปแสวงหาหรือรวบรวมดว้ยตนเอง 
ข่าวประเภทน้ีได้แก่ ข่าวแจก (News Release) หรือเอกสารประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ 
ประกาศ แถลงการณ์ ฯลฯ บางคร้ังข่าวดงักล่าวบางช้ินก็เป็นเบาะแสข่าว (News Tip) ไดเ้ป็นอยา่งดี 
สามารถน ามาปรับปรุงหรือแสวงหาขอ้มูลรายละเอียดเพิ่มเติมจนเป็นขึ้นมาได ้นอกจากน้ี ยงัไดแ้ก่
ข่าวท่ีองค์กรส่ือมวลชนนั้น ๆ บอกรับเป็นสมาชิกจากส านักข่าวทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น 
ส านกัข่าวไทย และส านกัข่าวต่างประเทศ อาทิ รอยเตอร์, เอพี, ซีเอน็เอน็, เอเอฟพี เป็นตน้ 
 4. แบ่งตามประเภทของเน้ือหาข่าว   การจ าแนกประเภทของข่าวตามเน้ือหาสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภท อาทิ 
  4.1 ข่าวอาชญากรรม  เป็นข่าวท่ีเก่ียวกบัการฆาตกรรม การปลน้จ้ี การลกัพาเพื่อเรียก
ค่าไถ่ การลกัลอบคา้ยาเสพติด การปลอมแปลง และการกระท าท่ีผิดกฎหมาย เป็นตน้ 
  4.2 ข่าวการเมือง  เป็นข่าวท่ีเก่ียวกบัความเคล่ือนไหวในทางการเมืองพรรคการเมือง 
การเลือกตั้ง การบริหารงานของรัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ฯลฯ ข่าวประเภทน้ีมักจะ
สะทอ้นใหเ้ห็นสภาพการเมือง การปกครอง การบริหารราชการของรัฐบาล เป็นตน้ 
  4.3 ข่าวศาล เป็นข่าวเก่ียวกบัการพิจารณาพิพากษาคดีต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่คดีท่ีมกั
ปรากฏเป็นข่าวประเภทน้ีจะเป็นคดีท่ีขอ้งกบัผูมี้ช่ือเสียง ผูมี้ฐานะและสถานภาพสูงในสังคมหรือ
เป็นขอ้พิพาทระหวา่งนกัการเมือง องคก์รธุรกิจ หรือระหวา่งหน่วยงานรัฐกบัประชาชน เป็นตน้ 
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  4.4  ข่าวอุบัติเหตุ  เพลิงไหม้ และภัยพิบัติ  เป็นการรายงานเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกับ
อุบติัเหตุและภยัพิบติัต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้ผูอ่้านไดท้ราบว่าอุบติัเหตุหรือภยัพิบติันั้นเกิดขึ้นจาก
อะไร ใครไดรั้บอนัตรายบา้ง เพราะอะไรจึงเกิดอุบติัเหตุหรือภยัพิบติันั้น ๆ มีการบาดเจ็บ สูญเสีย
ชีวิตและทรัพยสิ์นมากนอ้ยเพียงใด 
  4.5  ข่าวการประชุม  หนงัสือพิมพต์อ้งรายงานข่าวเก่ียวกบัการประชุมคร้ังส าคญั ๆ ท่ี
ถือว่ามีความเก่ียวขอ้งและผลกระทบต่อสาธารณะ เช่น การประชุมคณะรัฐมนตรี การประชุมสภา
ผูแ้ทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิก ตลอดจนการประชุมขององคก์ารหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชน 
  4.6 ข่าวปาฐกถาและสุนทรพจน์  เป็นข่าวเก่ียวกับปาฐกถาหรือการพูดในท่ีชุมชน
ของบุคลส าคญัหรือมีช่ือเสียง เพื่อให้ผูอ่้านไดท้ราบถึงความคิดเห็นของผูพู้ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของประชาชนส่วนใหญ่ 
  4.7 ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ  อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ตลาดหุ้น การเงิน การธนาคาร 
และแรงงาน ปัจจุบนัหนังสือพิมพใ์ห้ความส าคญัแก่ข่าวประเภทต่าง ๆ เหล่าน้ีเพราะเป็นเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนส่วนใหญ่ในสังคม เช่น สินคา้ขึ้นราคา 
ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะราคาน ้ามนั สินคา้อุปโภคบริโภคต่าง ๆ ภาวการณ์ซ้ือขายสินคา้ในตลาด การขึ้น
หรือลดดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 
  4.8 ข่าวการศึกษา วิจยั  วิทยาศาสตร์ และส่ิงแวดลอ้ม เป็นการรายงานข่าวเก่ียวกับ
แวดวงการศึกษา ทั้ งในด้านการจัดระบบการศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน การวิจัย 
ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตลอดจนข่าวเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  4.9 ข่าวสังคม  เป็นการรายงานข่าวเก่ียวกับความเคล่ือนไหวของบุคคลในสังคม 
เพื่อให้ผูอ่้านไดท้ราบเร่ืองราวต่าง ๆ ซ่ึงเป็นกิจกรรมทางสังคม เช่น การเล่ือนต าแหน่ง  การจดังาน
เล้ียง การแต่งงาน งานศพ ข่าวสังคมเป็นข่าวท่ีมีรูปแบบการเขียนแตกต่างจากข่าวโดยทัว่ไป 
  4.10 ข่าวสตรี  เป็นการรายงานข่าวเก่ียวกบักิจกรรมของสตรีและแฟชัน่มุ่งให้ผูอ่้าน
ไดท้ราบถึงบทบาทของสตรี ตลอดจนกิจกรรมทางสังคมของสตรี 
  4.11 ข่าวบันเทิง  เป็นการรายงานเก่ียวกับความเคล่ือนไหวในวงการบันเทิง 
ภาพยนตร์  โทรทศัน์  วิทยกุระจายเสียง ตลอดจนข่าวเก่ียวกบัดาราภาพยนตร์ นกัแสดง นกัร้อง 
  4.12 ข่าวกีฬา   เป็นการรายงานข่าวเก่ียวกบัการแข่งขนักีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็น
ขอ้มูลก่อนการแข่งขนั ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ หลงัจากการแข่งขนั 
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อยา่งไรก็ตาม การแบ่งประเภทของข่าวในลกัษณะน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมมากขึ้นตามสภาพ
สังคมหรือกาลเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่ามีข่าวทางดา้นไอที ยานยนต ์ฯลฯ 
เขา้มาใหเ้ห็นมากขึ้น 
 5. การแบ่งประเภทของข่าวตามพื้นท่ี  หากแบ่งประเภทข่าวตามพื้นท่ีท่ีข่าวเกิดขึ้ น 
สามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี 
  5.1 ข่าวในประเทศ  หมายถึง  ข่าวท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศ ทุกภูมิภาคและทุกจงัหวดั 
หรือกล่าวไดว้่าเป็นข่าวท่ีเกิดขึ้นทุกพื้นท่ีของประเทศ ทั้งน้ีข่าวในประเทศสามารถแบ่งออกตาม
พื้นท่ีไดเ้ป็น 2 ส่วน คือข่าวส่วนกลางและข่าวส่วนภูมิภาค 
   5.1.1 ข่าวส่วนกลาง  เป็นข่าวท่ีเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
   5.1.2 ข่าวส่วนภูมิภาค  เป็นข่าวท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีตามภูมิภาคต่าง ๆ ในส่วนของ
องคก์รส่ือมวลชนจะมีผูส่ื้อข่าวประจ าอยู่ในจงัหวดัต่าง ๆ คอยรายงานข่าวท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีจงัหวดั
นั้น ๆ ไปยงัส่วนกลาง ในส่วนของส่ือวิทยุโทรทศัน์ จะมีศูนยข์่าวประจ าภูมิภาค คือภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคใต ้โดยมีผูส่ื้อข่าวประจ าท่ีจะรายงานเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้ นในพื้นท่ีไปยงัสถานีแม่ข่ายท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ ส าหรับส่ือวิทยุกระจายเสียงนั้ น สถานี
วิทยกุระจายเสียงท่ีเป็นระบบเครือข่ายและส่งสัญญาณกระจายเสียงทัว่ประเทศจะมีผูส่ื้อข่าวทอ้งถ่ิน
ประจ าจงัหวดัเป็นผูร้ายงานเขา้ไปยงัสถานีแม่ข่าย แต่หากเป็นการน าเสนอข่าวในแต่ละจงัหวดัท่ี
หนังสือพิมพ์ฉบับนั้ น ๆ จัดท าและออกเผยแพร่ และพื้นท่ีท่ีสถานีวิทยุโทรทัศน์หรือสถานี
วิทยกุระจายเสียงตั้งอยู ่จะเรียกข่าวนั้นวา่ “ข่าวทอ้งถ่ิน” 
  5.2 ข่าวต่างประเทศ  หมายถึงข่าวท่ีเกิดขึ้ นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกปกติข่าว
ประเภทน้ีเป็นข่าวท่ีอาศยัแหล่งข่าวจากส านักข่าวต่าง ๆ มากกว่าจะส่งผูส่ื้อข่าวออกไปท าข่าวเอง 
ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นเหตุการณ์ส าคญั ๆ เช่น การแข่งขนักีฬาระดบัภูมิภาคหรือระดบัโลกซ่ึงไทยส่ง
นกักีฬาไปร่วมแข่งขนัดว้ย 
 
 การวิเคราะห์ข่าว (News Analysis )  
 (ณรงค.์  ออนไลน์. 2549) หมายถึง การใชค้วามคิดใคร่ครวญ โดยการน าข่าวสารท่ีส าคญั
มาแยกแยะ เพื่อให้ความกระจ่าง เผยถึงเง่ือนง าหรือความสลบัซับซ้อน ให้ไดท้ราบถึงรายละเอียด
มากยิ่งขั้น พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลในทุกด้าน ไม่ว่าด้านดีหรือด้านเสีย โดยมิใช่เป็นความเห็น
ส่วนตวัของผูว้ิเคราะห์ และประเมินผลสรุปถึงแนวโน้มในอนาคต การเลือกเร่ืองในการวิเคราะห์
เป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อคนหมู่มาก ไม่เฉพาะจุดใดจุดหน่ึง เป็นเร่ืองท่ีมีความใหม่ หรือมีความสด
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อยู่ เป็นเร่ืองท่ีมีปัญหาขอ้ขดัแยง้อยู่ยงัไม่มีการช้ีชดัในทางใดทางหน่ึง หรือเร่ืองท่ียงัมีความเคลือบ
คลุมไม่กระจ่างชดั 
 หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ต้องเขียนหรือบรรยายถึงท่ีมาของเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิด
ข่าวสารนั้น ๆ โดยให้มีความเขา้ใจ ปะติดปะต่อไม่วกวน โดยล าดบัถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นช้ีให้เห็น
ถึงเง่ือนง าความสลบัซบัซ้อน หรือเบ้ืองหนา้เบ้ืองหลงั ให้กระจ่างชดั ช้ีขอ้เปรียบเทียบจากเหตุการณ์
ท่ีเกิดขึ้นว่ามีผลดีผลเสียอยา่งไร มีผลกระทบต่อบุคคลและต่อส่วนรวมแค่ไหน และมีการคาดหมาย
ถึงแนวโนม้ในอนาคต ในแนวทางท่ีถูกตอ้ง 
 รูปแบบของบทวิเคราะห์ 
 1.  ค าน า หรือ บทน า 
 2.  มูลเหตุท่ีมาของข่าวสาร 
 3.  การขยายตวัของเหตุการณ์ 
 4.  ความสลบัซบัซอ้นของเหตุการณ์ 
 5.  ช้ีผลดี ผลเสีย โดยอา้งอิงประกอบ 
 6.  คาดหมายแนวโนม้ในอนาคต 
 หลกัเกณฑใ์นการเขียน 
 1.  มีความเท่ียงตรง ความยติุธรรมและรักษาขอ้เทจ็จริง 
 2.  ด าเนินเร่ืองราวท่ีตรงไปตรงมา มีขอ้ความท่ี กะทดัรัด และใชส้ านวนขอ้ความท่ีง่าย 
 3.  ให ้สีสัน ของเร่ืองราวพอสมควร 
 วตัถุดิบ 
 1. ขอ้มูลสถิติ ประวติั สะสมรวบรวมเก็บไวเ้ป็นหมวดหมู่ 
 2. มีข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ มากพอ ทั้งข่าวท่ีเปิดเผยและข่าวท่ี ซ่อนเร้น 
 3. เป็นผูอ่้านอยูเ่สมอ จากส่ิงพิมพ ์นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์เอกสารต่าง ๆ  
 4. สนใจรายการวิทย ุโทรทศัน์ การอภิปราย สัมมนา การบรรยาย การโตว้าที 
 5. มีสังคมท่ีดี โดยเฉพาะกบับุคคลท่ีเราตอ้งการวตัถุดิบเพื่อการเขียนจะไดก้วา้ง 
 6. ศึกษาประวติัศาสตร์ และเหตุการณ์ในอดีต  
            ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข่าว 
 1. ช่วยใหผู้ฟั้ง ฉลาด มีคุณภาพ 
 2.  ผูเ้ขียนวิเคราะห์ข่าวจะไดป้ระโยชน์เพราะจะท าใหมี้ ความรอบรู้มากยิง่ขึ้น 
 3.  ช่วยระงบัข่าวลือ 
 4.  ท าใหเ้กิดการแข่งขนัระหวา่งส่ือมวลชน 
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 5.  ช่วยใหเ้กิดกระแสประชามติ 
 ผู ้ท างานวิ เคราะห์ข่ าวผู ้ส ามารถท างานวิ เคราะห์ข่ าวสารได้ คือผู ้ท่ีท างานด้าน
ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในด้านท่ีเก่ียวกับส่ือมวลชนเป็นผู ้ท่ีสามารถท าได้ทั้ งส้ิน แต่ต้อง
ประกอบดว้ยคุณสมบติั 5 ร. ดงัน้ี 
 1.  รับผิดชอบ ต่อตนเองในวิชาชีพและต่อสังคม 
 2.  ริเร่ิมอยูเ่สมอ ฟังและอ่าน คิดใคร่ครวญ โตแ้ยง้ ไม่เช่ือง่าย 
 3.  รวดเร็ว ในการท างาน ไม่เฉ่ือยชา 
 4.  รู้รอบตวั อ่านมาก เก็บมาก รอบรู้มาก ช่างซกัถาม สนใจ ชอบสัมมนา 
 5.  รู้จกัเรียบเรียง 
 สรุปผูว้ิจัยน าลักษณะส าคัญของลักษณะข้อมูลข่าวสารท่ีเผยแพร่ออกไปของส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ท่ีมีความหลายหลาย ใช้แนวทางการประเมินคุณค่าของข่าว ตาม
หลกัการของ เมลวิน  เมนเซอร์  เน่ืองจากมีองคป์ระกอบคุณค่าของข่าวโดยเฉพาะหัวขอ้สุดทา้ย คือ 
เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีก าลังอยู่ในกระแสความสนใจของสาธารณชน แน่นอนว่าเม่ือพบกับ
สถานการณ์ท่ีวิกฤตจากโรคระบาด ประชาชน หรือสาธารณชนย่อมมีความต้องการรู้เร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกับโรคระบาดแต่ส่ิงท่ีท าให้ข่าวนั้นมีคุณค่าเพิ่มขึ้นนั้นคือ เร่ืองความถูกตอ้งของขอ้มูล 
สามารถอา้งอิงท่ีมาของขอ้มูลท่ีแทจ้ริง รวมถึงวิธีการน าเสนอของผูด้  าเนินรายการท่ีมีความสามารถ
ในการส่ือสาร เรียกว่าสามารถส่ือสารข่าวท่ีซับซ้อน เป็นข่าวท่ีมีความบนัเทิง ไปสู่ประชาชนดว้ย
ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ประชาชนฟังแลว้เกิดความเขา้ใจสามารถน าไปปฏิบติัไดใ้นชีวิตประจ าวนั 
 สรุป ข่าวคือความจริงท่ีสมบูรณ์เป็นเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงขอ้คิดเห็นดว้ย ดงันั้นการศึกษาเร่ืองการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโร
น่า 2019 จะต้องมีการน าเสนอข้อเท็จจริงท่ีส่งผลกระทบต่อคนหมู่มากทั้ งระดับท้องถ่ินหรือ
ประเทศ ซ่ึงสถานการณ์น้ีกระทบต่อมนุษยท์ั้งโลก ข่าวภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเสนอสู่สาธารณชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเขา้ใจผูว้ิจยัจึงน าแนวคิด
เก่ียวกบัข่าวมาใชใ้นการศึกษา 
 
งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 อิสรีย ์อคัรสุวพิชญ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การส่ือสารภาวะวิกฤตของบริษทั ปตท. กรณี
น ้ ามนัร่ัวท่ีอ่าวพร้าว จงัหวดัระยอง ผลการศึกษาพบว่า ทศันคติของกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
ประชากรภายนอกบริษทั ปตท. และ ประชากรภายในบริษทั ปตท. มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน 
เน่ืองจากประชาชนภายนอกส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า วิกฤตของบริษทั ปตท. กรณีน ้ามนัร่ัวท่ีอ่าว
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พร้าว จังหวดัระยอง คร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าความสามารถของบริษัท ปตท. ในการรับมือกับ
สถานการณ์ดังกล่าวได้ไม่ดีเท่าท่ีควร เพราะการให้ข้อมูลข่าวสารหรือการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ 
ค่อนขา้งล่าชา้ นอกจากน้ียงัพบว่า ประชาชนภายนอกมองว่าการด าเนินงานของบริษทั ปตท. มีการ
ปกปิดขอ้มูล ซ่ึงเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ผูรั้บข่าวสาร
เกิดความสงสัยในการด าเนินงานซ่ึงส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั ปตท. อย่างยิ่ง ขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างซ่ึงเป็นพนักงานของบริษทั ปตท. กลบัแสดงความคิดเห็นในทางตรงกันขา้ม โดยมองว่า
วิกฤตดงักล่าว องคก์รของตนนั้นสามารถแกไ้ขปัญหาไดดี้ในระดบั 80 - 90 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงพนกังาน
ส่วนใหญ่มีความเช่ือว่าการด าเนินงานภายในของตนสามารถท่ีจะส่ือสารไปยงัสาธารณชนไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหา ณ พื้นท่ีดงักล่าวให้กลบัมามีสภาพดงัเดิมได ้ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาขอ้มูลของทั้ง 2 กลุ่ม ผูว้ิจยัพบว่า ความแตกต่างทางทศันคติส่งผลให้การส่ือสารในภาวะ
วิกฤตคร้ังน้ีไม่สามารถสัมฤทธ์ิผลไดเ้น่ืองจากการท่ีบริษทัปตท. มองว่าการด าเนินงานของตนมี
ความเหมาะสมและเพียงพอแล้ว ท าให้องค์กรขาดความกระตือรือร้นและเพิกเฉยท่ีจะน าเสนอ
ขอ้มูลโดยยึดหลกัการเข้าถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้ได้รับผลกระทบอย่างจริงจงั ท าให้ผูรั้บ
ข่าวสารมองว่าการส่ือสารดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นถึงขอ้เท็จจริง ฉะนั้นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการส่ือสารภาวะวิกฤติน ้ามนัร่ัวท่ีอ่าวพร้าว จงัหวดัระยองบริษทั ปตท. ควรท่ีจะมีแนวทางใน
การส่ือสารอยา่งเป็นระบบและมีมาตรฐาน และควรมองถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมโดยการแกไ้ข
ปัญหาให้อยู่ในวงจ ากัดโดยเร็วท่ีสุด นอกจากน้ียงัควรมีแนวทางในการเยียวยาและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งท าอย่างต่อเน่ือง เพื่อบรรเทาความ
รุนแรงและช่วยรักษาภาพลกัษณ์ขององค์กรไว ้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและให้การ
ช่วยเหลืออยา่งแทจ้ริง 
 สุนันทา แย้มทัพ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การส่ือสารโรคร้ายอุบัติใหม่ ณ ชายแดน 
กรณีศึกษาการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารโรคไขห้วดันกของส่ือบริเวณชายแดนไทย-ลาว ผลการศึกษา 
พบว่า การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารโรคไขห้วดันกขา้มพรมแดนของส่ือภาครัฐและส่ือมวลชนเป็น
การประกอบสร้างภาพความจริงทางสังคม (social construction of realty) ด้วยการน าเสนอภาพ"
โรคไขห้วดันก" ดา้นลบและตอกย  ้าขอ้มูลซ ้ า ๆ ไปในแนวทางสร้างความหวาดกลวั (fear appeal) 
สร้างความตระหนกต่อโรคและพาหะของโรค เพื่อเน้นท าให้คนตระหนักถึงปัญหาเกิดความเช่ือ
แลว้น าไปสู่การปฏิบัติท่ีสามารถจดัระเบียบได้ง่าย  อย่างไรก็ตาม แนวทางการส่ือสารของส่ือท่ี
สร้างภาพความตระหนกหวาดกลวัต่อโรคดงักล่าวกลบัเกิดผลในทางตรงกนัขา้มท่ีไปสร้างตอกย  ้า 
"เส้นแบ่ง" (Boundaries) แห่งอคติในการจ าแนกแยกความเป็นเขา-เรา ในหลายระนาบระหว่างชน
ชายแดนขึ้ น ไม่ว่าเส้นแบ่งระหว่างชาติ (national boundary) เส้นแบ่งทางวฒันธรรม (cultural 
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boundary) ระหว่างคนไทย-ลาว เส้นแบ่งทางชาติพนัธุ์ (ethnic boundary) ผ่านการใช้คุณลกัษณะ
ทางสังคมวัฒนธรรมของคนพื้นราบ-คนท่ีสูง และเส้นแบ่งทางเพศ (gender boundary) ท่ีใช้
คุณลกัษณะทางเพศ อธิบายคุณลกัษณะทางวฒันธรรม วิถีปฏิบติัท่ีสร้าง "ความเส่ียง" (risk) ต่อการ
ระบาด การสร้างเส้นแบ่งน้ีหน าซ ้ ายงัก่อให้เกิด "ภูมิศาสตร์แห่งการกล่าวโทษ" (Geographies of 
Blame) ท่ีซ่ึงชนชายแดนต่างใช้กล่าวต าหนิซ่ึงกนัและกนั ท่ีดา้นหน่ึงเพื่อสร้างความรู้สึกมัน่คงให้
ตนเองและคนในกลุ่มตนมากขึ้น ขณะท่ีอีกดา้นก็หวาดระแวง "เขา" ซ่ึงกรณีเช่นน้ีกลบักลายเป็น
อุปสรรคต่อการส่ือสารโรคระบาดในพื้นท่ี เพราะท าให้ชุมชนละเลยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
เพราะเช่ือวา่ ตนเองปลอดภยั ปัญหาไม่ไดอ้ยูท่ี่ "เรา" แต่เป็นเร่ืองของ "เขา" แทน 
 กนกวรรณ ดุษฎีพาณิชย ์(2554) ได้ศึกษา เน้ือหาขอ้มูลข่าวสาร และความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลทัว่ไปกบัเน้ือหาท่ีน าเสนอทางเฟสบุ๊คแฟนเพจประเทศไทย เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการ
วิเคราะห์เน้ือหา ใช้ตารางลงรหัสเป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลแฟนเพจในประเทศไทยท่ีมีการกดไลค์
มากท่ีสุด 15 อนัดบัแรก ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 2555 สถิติท่ีใชแ้สดงค่าความถี่ ร้อยละ 
และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพอุปมาอุปมยั เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ขอ้มูลเชิงพรรณนา  การ
วิเคราะห์เน้ือหาและลักษณะของข้อมูลข่าวสาร พบว่า ส่วนมากเป็นรูปแบบภาพ และใช้เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการบอกเล่า รองลงมาคือ ขอ้ความท่ีส่วนมากนิยมใชเ้พื่อวตัถุประสงคป์ระเภทเชิญ
ชวน และค าถามเพื่อจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมกบัเฟสบุ๊คแฟนเพจโดยประโยคท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ "ใครเห็นดว้ยกดไลค์" หรือ "ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์" เป็นตน้  ดา้นเน้ือหาสารส่วนมากเป็น
เน้ือหาแสดงความคิดเห็นท่ีสนุกสนาน ตลกขบขนั เพื่อความบนัเทิงมากกว่าเน้ือหาท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง 
สอดคลอ้งกับประเด็นบนัเทิง ดารา  ศิลปะแขนงต่าง ๆ ประเด็นจิตวิทยา ความรัก ความสัมพนัธ์ 
และประเด็นประกาศจากทางแฟนเพจ กิจกรรมชิงรางวลั ท่ีมีการน าเสนอผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ
ต่าง ๆ มากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกบัความบนัเทิงเป็นหลกั 
 ณภทัร  กลัป์ยากฤต (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาเน้ือหาสารและปฏิกิริยาตอบกลบัของ
ผูรั้บสารบนเพจเฟซบุ๊กเด็กและครอบครัวกรณีศึกษาเพจเฟซบุ๊ก Little Monster ผลการศึกษาพบว่า 
รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาและปฏิกิริยาตอบกลับของผูรั้บสารบนเฟซบุ๊ก Little Monster ยงัมี
ทิศทางท่ีไม่สอดคลอ้งกนั โดยมีอตัราเฉล่ียความสอดคลอ้งท่ี ร้อยละ 24.60 โดยแนวคิดท่ีมีความ
สอดคลอ้งมากท่ีสุดคือกลยุทธ์การสร้างภาษาและลีลาการเขียนอยู่ท่ี ร้อยละ 50 ส่วนรูปแบบของ
เน้ือหาและปฏิกิริยาตอบกลบัจากผูรั้บสารในแนวคิดอ่ืน ๆ ลว้นมีความสอดคลอ้งท่ีนอ้ยกว่าร้อยละ 
50 ทั้งส้ิน โดยรองลงมาคือดา้นวตัถุประสงคก์ารส่ือสารอยู่ท่ีร้อยละ 43.75 และประเภทเน้ือหา ร้อย
ละ 25 ส่วนแนวคิดท่ีมีความสอดคล้องกันน้อยท่ีสุดคือประเภทของภาพถ่ายอยู่ท่ี ร้อยละ 5 ทั้ งน้ี
พบว่าสัดส่วนแนวคิดท่ีพบมากท่ีสุดกับท่ีพบน้อยท่ีสุดมีความแตกต่างกันอย่างมากทั้ง ๆ ท่ีบาง
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แนวคิดท่ีพบการปรากฏน้อยแต่กลับมีปฏิกิริยาตอบกลับท่ีดีในการสร้างเน้ือหาทางเพจจึงควร
พิจารณาใชแ้นวคิดให้มีความหลากหลายมากขึ้นหรือมีความผสมผสานกนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ใน
การน าเสนอเน้ือหาไปยงัผูอ่้านไดห้ลากหลาย ตรงความตอ้งการ และส่ือสารไดมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ตฤณธวชั วงษ์ประเสริฐ  และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (2559) ศึกษาเร่ือง  ทัศนคติและ
พฤติกรรมการใชง้านเฟซบุ๊ค (Face book) ของวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 40 - 49 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาโท เป็นพนักงานบริษทั / 
พนักงานของรัฐ/ ขา้ราชการ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 -40,000 บาท พฤติกรรมในการใช้
งานเฟซบุ๊ก (Face book) พบว่า ส่วนใหญ่ใช้งาน 7 วนัต่อสัปดาห์ มีการใช้งานมากกว่า 10 คร้ังต่อ
วนั สถานท่ีใช้งานและการเขา้ถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กผูใ้ช้บริการใชท่ี้บา้น / หอพกั / ท่ี
พกัอาศยั ส่วนใหญ่ผ่านโทรศพัทมื์อถือช่วงเวลาท่ีใช้ 16.01 น. - 20.00 น. และพฤติกรรมในการใช้
งานเฟซบุ๊ก (Face book) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการกดปุ่ ม (Like) เพื่อแสดง
ความช่ืนชอบหัวขอ้, รูปภาพ, วีดีโอ, หรือโพสต์ต่าง ๆ ของเพื่อน ๆ ส่วนทศันคติในการใช้งานเฟ
ซบุ๊ก(Face book) โดยรวมพบว่า มีทศันคติท่ีชอบไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัต่อการ
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นในปัจจุบนั ผลกระทบท่ีไดจ้ากการใชง้านเฟซบุ๊ก (Face book) โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ในด้านท าให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ื้น ไดง้่ายยิ่งขึ้น เช่น การบนัทึกรูป, ขอ้มูล 
หรือน ารูป, ขอ้มูล ของผูอ่ื้นมาเผยแพร่, โพสต์ หรือแชร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจา้ของรูปภาพ
หรือขอ้มูลนั้น ๆ เม่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียทศันคติในการใช้
งานเฟซบุ๊ก (Face book) จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
พบว่า อายุ และรายไดต้่อเดือน มีค่าเฉล่ียทศันคติในการใชง้านเฟซบุ๊ก (Face book) ต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนเพศ ระดบัการศึกษาและอาชีพมีค่าเฉล่ียทศันคติในการใชง้าน
เฟซบุ๊ก  (Face book) ไม่ต่างกัน  ส่วนทัศนคติในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Face book) โดยรวมมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Face book) มีค่าสหสัมพนัธ์  r = 390 อย่างมี
ระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผลกระทบในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Face book) โดยรวมมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก (Face book) ในระดับต ่า โดยมีค่าสหสัมพนัธ์       
= .196 อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 เสริมสิริ นิลด า (2550) ศึกษาเร่ือง คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามยั กรณีศึกษา
วิกฤตการณ์ไขห้วดันก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาองค์ประกอบของหลกัคุณค่าข่าวในวิกฤตทาง
สุขอนามัย และอนัดับความสมควรเป็นข่าวขององค์ประกอบคุณค่าข่าว โดยใช้วิธีการวิจยัแบบ
ผสมผสานระหว่างวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ และการวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-
depth Interview) เพื่อรวบรวมคุณลกัษณะของขอ้มูลและเร่ืองราวท่ีสมควรเป็นข่าว จากผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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จ านวน 44 คน และใชว้ิธีการส ารวจดว้ยแบบสอบถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบของหลกัคุณค่าข่าวใน
ภาวะวิกฤตท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 508 คน ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบคุณท่ีมี
คุณค่าควรเป็นข่าววิกฤตการณ์ไข้หวัดนก องค์ประกอบของข้อมูลท่ีมีคุณค่าควรเป็นข่าวมี                 
9 องค์ประกอบเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) องค์ความรู้เก่ียวกับโรค 2) ความเส่ียง                
3) การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ 4) ปรากฏการณ์รายวนั 5) ภูมิปัญญาชาวบ้าน 6) การเยียวยา             
7) ผลกระทบ 8) ภูมิหลงัของโรคระบาด 9) ความขดัแยง้ ส่วนองค์ประกอบด้านคุณลกัษณะการ
น าเสนอท่ีมีคุณค่าควรเป็นข่าวมีทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความรวดเร็วในการน าเสนอ 2) ระดบัการ
ให้รายละเอียดของข้อมูล 3) ระดับการมีหลักฐานอ้างอิง 4) ความเหมาะสมเป็นแหล่งข้อมูล            
5) แหล่งท่ีมาของขอ้มูลแต่ละประเภท 
  สุพัตรา รุ่งรัตน์ , ซูลฟีกอร์ มาโซ และยุทธนา กาเด็ม (2563) ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในเขต เทศบาลเมือง
ยะลา จงัหวดัยะลา มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  การปรับตวักบัการ
ด าเนินวิถีชีวิตใหม่ ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยะลา จงัหวดัยะลา จ านวน 400 ตวัอย่าง กระจายใน 40 ชุมชนของ
เทศบาลนครเมืองยะลา และท าการสุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์
หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร คือ t-test, One – Way ANOVA ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ผลการวิจยั พบว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของโรคอุบติั
ใหม่ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีการปรับตวั โดยการสวม
หนา้กากอนามยั เพื่อไม่ใหรั้บเช้ือโควิด19 ลา้งมือดว้ยสบู่ก่อนและหลงัปรุงอาหาร พกแอลกอฮอลเ์จ
ลบางคร้ัง และเวน้ระยะ เพื่อลดระยะเวลาการอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ แต่เห็นว่าวิธี ดงักล่าวช่วยลด
โอกาสการระบาดของโรคโควิด 19 ไดป้านกลาง และยงัไม่เช่ือมัน่ในการปฏิบติัตวั เพื่อป้องกนัการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข แนวทางในการแก้ปัญหา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยการช่วยเหลือเงินเยียวยา การส่งเสริมสร้างอาชีพ  การใช้มาตรการ
ช่วยเหลือเก่ียวกบัค่าครองชีพ แนวทางในการแกปั้ญหาผลกระทบทางสังคม ทั้งแนวทางดูแลดว้ยตวั
ประชาชนเอง ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพ ลดการพบปะในสถานท่ีสาธารณะ ทุกคนในสังคมตอ้งเขา้ใจ
ซ่ึงกนัและกนั ส่วนแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยภาครัฐ  ไดแ้ก่การแจกหน้ากาก
อนามัยให้ทั่วถึง ส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาออกก าลังกาย การประชาสัมพนัธ์ให้ข้อมูลการ
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ปฏิบติัเพื่อดูตนเอง การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรักษาโรค  และปรับปรุงเร่ืองการรักษา
ทางการแพทย ์
  กายกาญน์ เสนแก้ว (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ 
Gen-X ใน กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นคน Gen-X ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นคน  Gen-X ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใช้ส่ือออนไลน์เพื่อต้องการ
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น เช่น แลกเปล่ียนความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น (Comment) ความรู้สึก หรือ
เร่ืองต่าง ๆ ในโพสต์ของเพื่อน หรือกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และยงัพบว่า กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นคน     
Gen-X ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพราะต้องการติดต่อส่ือสารอย่าง
เร่งด่วน หรือสะดวกรวดเร็ว 
  อจัฉริยา ทุ่งแจง้ (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกรับชมรายการ
ผ่านทางส่ือออนไลน์  ผลการศึกษาพบว่า การใช้งานส่ือสังคมออนไลน์นอกจากเพื่อความบนัเทิง 
แลว้ การเขา้ถึงส่ือสังคมออนไลน์เป็นปัจจยัท่ีท าให้ตดัสินใจใช้ส่ือออนไลน์เพราะส่ือออนไลน์ท า
ให้เกิดสะดวกสบายและรวดเร็ว ตลอดจนสารมารถสร้างสรรค์คอนเทนตใ์หม่  ๆ กระจายผ่านทาง
ส่ือสังคมออนไลน์ และสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กบัรายการ รวมทั้งมีความยืดหยุ่น ในการรับชมท่ีจะ
สามารถเดินหน้าหรือถอยหลงักลบัไปมาได้ตามความสนใจ ผูค้นจึงเร่ิมหันมารับชมรายการผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากกว่ารับชมผ่านโทรทศัน์ภายในบา้นแบบเดิม ขณะท่ีผูป้ระกอบการทีเป็นส่ือ
ส่ือดั้งเดิมไม่เพียงแต่สูญเสียรายได้จากโฆษณาท่ีมีแนวโน้มกระจายไปตามส่ือออนไลน์ แต่ยงั
ประสบปัญหาขาดทุน ซ่ึงเป็นผลจากการมีช่องทางรับชมรายการมากขึ้น ขณะท่ีจ านวนผูช้มมีเท่า
เดิม ส่งผลให้ภาวการณ์ของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมมีความรุนแรง ผูป้ระกอบการส่ือดั้งเดิม
ต่างตอ้งปรับกลยุทธ์ใหเ้ขา้กบัความตอ้งการและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป รวมถึงมีรายไดจ้าก
การด าเนินงานเพิ่มสูงขึ้น  
  ปวนัรัตน์ ตรีพจนา ฉัตรชัย อินทสังข์ และปิยมาภรณ์ เทียมจิตร (2563) ท่ีศึกษาเร่ือง 
อิทธิพลของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อความพึงพอใจของลูกคา้ตลาดนดัเซฟวนัจงัหวดันครราชสีมา 
พบว่า ส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการตลาดนัดเซฟวนั ทั้ง 3 มิติ 
แสดงให้เห็นวา่ส่ือสังคมออนไลน์ Face book และ  YouTube มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ทั้ งน้ี เพราะ Face book มีลักษณะเด่น ท่ีสามารถเสนอเน้ือหา และ
รายละเอียดในการส่ือสารได้อย่างครบถว้น สามารถแจง้ขอ้มูลข่าวสารอย่างชัดเจน มีการส่ือสาร
และพูดคุยโตต้อบกบัผูบ้ริโภคไดท้นัทีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างทัว่ถึง และสามารถให้
ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วม รวมถึงมีเน้ือหาและรายละเอียดมีความน่าสนใจ ความคมชดั ของงานออกแบบ
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กราฟฟิก สร้างแรงจูงใจโดยการแนะน าร้านผ่านวิดีโอคลิป และการให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นผา่นช่องทางรายการของตนเอง 
 Rancati & Gordini (2014) ศึ กษ า เร่ื อ ง  Content Marketing metrics:Theoretical aspects 
and empirical evidence โดยงานวิจยัไดมี้การวิเคราะห์ตวัช้ีวดัคุณภาพของคอนเทนต์เพื่อใช้ในการ
ประเมินคุณภาพของคอนเทนต ์ซ่ึงผลสรุปออกมาวา่ตวัช้ีวดัท่ีนิยมน ามาใชก้นัมากถึง ร้อยละ 72 คือ
ยอด Share และ Like ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดรองจากตวัช้ีวดัท่ีเป็นขอ้มูลในเชิงลึก ส าหรับเจา้ของ
เว็บไซต์ หรือผูท่ี้เป็นแอดมินเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีจะสามารถเห็นตวัเลขสถิติขอ้มูลดงักล่าวและหน่ึง
ในการแสดงปฏิกิริยาตอบกลบัของผูรั้บสารท่ีนิยมมากท่ีสุดคือการกดถูกใจ (Like) 
 
 



82 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง "การจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของ               
ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี" การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการวิจยัการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าของข่าวใน
ภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ในส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 
จนัทบุรี ควบคู่กับวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาการจดัการขอ้มูล
ข่าวสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้ไดข้อ้มูลหลายส่วนครบถว้นประกอบกนัทุกดา้น 
และเพื่อตอบตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ีก าหนดไว ้ผูวิ้จยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยั ดงัน้ี 
 
แหล่งข้อมูล  
 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
  ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกใน
มิติต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกเก็บขอ้มูลจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการ
ส่ือสารในภาวะวิกฤต จากตวัแทนผูบ้ริหาร ผูดู้และระบบส่ือออนไลน์ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 
จนัทบุรี ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อนัเป็นการเลือกตวัอย่างท่ีผูว้ิจยั
ไดด้ าเนินการพิจารณาเลือกผูใ้ห้สัมภาษณ์จากตวัแทนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการส่ือสารใน
ภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารคดัเลือก ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.  นายทองทศ   มหามนตรี   
      ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี  
 2.  นาย อธิชยั  ตน้กนัยา 
  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย(NBT) จ.จนัทบุรี 
 3.  นายสญชยั  จารุสันติสุข 
      ต าแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี 
 4.  นายศรายทุธ  เจริญนาม 
      ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี 
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กำรวิเครำะห์เนือ้หำ  
 การวิ เคราะห์ เน้ือหา เพื่ อวิ เคราะห์องค์ประกอบคุณค่ าของข่ าวในภาวะวิกฤตไวรัส                      
โคโรน่า 2019 ในส่ือออนไลน์  Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์  เขต 7 จันทบุ รี         
องคป์ระกอบคุณค่าของข่าว จ านวน 6 องคป์ระกอบคือ 1) ความสดต่อสมยั (timeliness) หรือความ
รวดเร็ว (immediacy) 2) ความใกล้ชิด (proximity or nearness) 3) ความส าคัญหรือความเด่น  
(prominence) 4) ผลกระทบกระเทือน (consequence or impact)  5) ความมีเง่ือนง า (suspense or 
mystery) 6) ปุถุชนสนใจ (human interest) 
 
เคร่ืองมือกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ  
 การศึกษาน้ี แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์เน้ือหาขององค์ประกอบ
คุณค่ าของข่ าว  ข่ าว ท่ีได้ รับการน าเสนอทางส่ือออนไลน์  Face book Fan page ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี มีพิจารณากลัน่กรองแลว้ว่าน่าสนใจโดยค านึงถึงองค์ประกอบของ
ข่าวว่ามีคุณค่าทางข่าว (News value) คือ 1) ความสดต่อสมัย (timeliness) หรือความรวดเร็ว 
(immediacy) 2) ความใกลชิ้ด (proximity or nearness) 3) ความส าคญัหรือความเด่น  (prominence) 
4) ผลกระทบกระเทือน  (consequence or impact)  5) ความ มี เง่ือนง า  (suspense or mystery)             
6) ปุถุชนสนใจ (human interest) และการใช้แบบสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) โดยมีโครงสร้าง
แบบค าถามท่ีสร้างขึ้น เพื่อใชส้ัมภาษณ์แบบเชิงลึกท่ีไดว้างแบบค าถามการสัมภาษณ์เป็นแบบแนว
ค าถาม (Interview Guide) เพื่อช่วยให้ผูส้ัมภาษณ์สามารถซักถามได้อย่างละเอียด  ถูกต้อง และ
ครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา โดยมีโครงสร้างค าถามแบบก่ึงโครงสร้างท่ีไม่มีการก าหนด
โครงสร้างของขอ้ค าถามท่ีมีความชดัเจนตายตวั โดยเป็นแต่เพียงการก าหนดแนวขอ้ค าถามแบบเปิด
กวา้ง หรือเป็นการใชแ้บบสัมภาษณ์ปลายเปิด เช่น สถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 มองวา่เป็น
ภาวะวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร, สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 มีการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่อย่างไร, ท าไมถึงเลือกใช้ Face book เป็นส่ือในการส่ือสาร
นโยบายของรัฐบาล,ส่ือประเภทใดท่ีไดรั้บความสนใจจากประชาชนมากท่ีสุดเพราะเหตุใด , ในการ
ท าส่ือแต่ละประเภทตอ้งมีจุดเด่นอย่างไร, และสถานการณ์วิกฤติ ถือว่าเป็นโอกาส ของหน่วยงาน
ภาครัฐในการสร้างความเช่ือมั่นต่อประชาชนท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร เป็นต้น ซ่ึงเป็น
กระบวนวิธีการวิจยัท่ีมีผลท าใหข้อ้ค าถามมีความยดืหยุน่ และเปิดกวา้ง มีความเหมาะสมอยา่งยิง่ใน
การน ามาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ และความ
ช านาญหรือมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีก าลงัด าเนินกระบวนวิธีการวิจยั โดยกระบวนวิธีการวิจยัใน
ลกัษณะเช่นว่าน้ีจะเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความรู้ และความช านาญหรือมีความผูเ้ช่ียวชาญสามารถ
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แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะได้อย่างหลากหลายในทุกแง่มุม  โดยผูส้ัมภาษณ์สามารถท่ีจะ
ด าเนินการสัมภาษณ์ และสามารถท่ีจะสอบถาม ติดตาม และซักไซ้ไล่เรียงขอ้มูลขอ้เท็จจริงหรือ
รายละเอียดปลีกย่อยท่ีส าคญั และมีความน่าสนใจในแต่ละประเด็นของค าตอบ จากผูมี้ส่วนร่วมใน
การวิจยัหรือผูใ้หส้ัมภาษณ์ อนัท าใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ และขอ้เทจ็จริง
ในทางปฏิบติัท่ีมีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ท่ีมีทั้งมิติของความลึก และมิติของความกวา้งใน
เร่ืองท่ีด าเนินกระบวนวิธีการวิจยัน้ี 
 
วิธีในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  วิธีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวิเคราะห์เน้ือหา ผูว้ิจยัมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ดงัน้ี 
  1) เก็บรวบรวมขอ้มูลสถานการไวรัสโคโรน่า 2019 จากส่ือออนไลน์ Face book Fan 
page ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง ธนัวาคม 2563 
  2) ด าเนินการจดัท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าของข่าวจากการ
วิเคราะห์เน้ือหาสัมภาษณ์ เร่ือง การจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านกั
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี 
 วิธีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
  1)  ประสานขอความร่วมมือจากบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อขอสัมภาษณ์
บุคคลท่ีมีส่วนส าคญัเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานไวรัสโคโรน่า 2019 เช่น
ผูอ้  านวยการส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จนัทบุรี อย่างเป็นทางการ โดยแจ้งให้ทราบว่าในการ
สัมภาษณ์เจาะลึกนั้น ผูว้ิจยัจะมีการบนัทึกขอ้มูลตรวจสอบและตรวจทานความถูกตอ้งยอ้นกลบัใน
ภายหลงัได ้
 2)  ผูว้ิจยัส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ ท่ีออกโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัร าไพพรรณี ถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายและผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ซ่ึงจะตอ้งเป็น
ผู ้ท่ีสามารถให้ข้อมูลและเต็มใจจะให้ข้อมูล  รวมทั้ งหมด 4 คน ตามท่ีได้คัดเลือกไว้แบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเชิญเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
 3)  ผูว้ิจยัส่งหนังสือแจ้งผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ พร้อมทั้ งแนบเอกสารแนะน าตัวประกอบ
หนงัสือขอความอนุเคราะห์  และแบบสัมภาษณ์ เพื่อมอบให้กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดศึ้กษาล่วงหน้า
ก่อนใหส้ัมภาษณ์ 
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 4)  ผูว้ิจยัเขา้พบผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ตามก าหนดวนัท่ีและเวลาท่ีไดติ้ดต่อประสานไว้ เพื่อ
ท าการสัมภาษณ์  เร่ือง การจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีการ
บนัทึกเสียง บนัทึกภาพ และการบนัทึกยอ่ระหวา่งการสัมภาษณ์ 
 5)  ด าเนินการจดัท ารายงานสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก  เร่ือง การจดัการการส่ือสารใน
ภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี 
 
กำรตรวจสอบข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และจากการวิเคราะห์เน้ือหาองค์ประกอบคุณค่าของข่าว
ผู ้วิจัยจะท าการตรวจสอบความเช่ือถือของข้อมูล  โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้ า 
(Triangulation) ซ่ึ งใช้วิ ธีการเก็บข้อมูลท่ีต่างกันออกไป  (Methodological Triangulation) โดย
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นบุคคล เวลา หรือสถานท่ีท่ีให้ขอ้มูล และเป็นการตรวจสอบโดยใชแ้หล่งขอ้มูลท่ี
ต่างกนั (Data Triangulation) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1) ตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) เป็นการพิสูจน์การใชค้วาม
หลากหลายของแหล่งขอ้มูลทั้งในเชิงเวลา สถานท่ี และบุคคล และพิสูจน์ว่าขอ้มูลท่ีไดม้าถูกตอ้ง
หรือไม่ เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัความจริงมากท่ีสุด ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งโดยการ
เปรียบเทียบจากแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ แหล่ง ได้แก่ ผูรั้บผิดชอบในการจดัการการส่ือสารในภาวะ
วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี โดยแจ้งให้ทราบว่าในการ
สัมภาษณ์เจาะลึกนั้น ผูว้ิจยัจะมีการบนัทึกขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์โดยวิธีการจดบนัทึกขอ้มูล
และการบนัทึกเสียงของผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดยการขออนุญาตก่อนท าการบนัทึกเสียง เพื่อน ามาใชใ้น
กระบวนการ น าขอ้มูลในประเด็นเดียวกนัท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แต่ละรายมาเทียบเคียงว่ามีความ
คลา้ยคลึงและไปในทางทิศเดียวกนัหรือไม่ 
 2)  ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  (Methodological Triangulation)  
เป็นการเปรียบเทียบจากการใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลาย ๆ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการ
วิจยัเร่ืองการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 
จนัทบุรี ส่วนใหญ่ท่ีส าคญัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ การทบทวนและ วิเคราะห์เอกสาร และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์เจาะลึกผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการจดัการส่ือสาร เพื่อน าเสนอเน้ือหา 
ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 การจดบนัทึก และบนัทึกเสียง เพื่อยืนยนัขอ้มูลจาก
การรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกและการรวบรวมจากเอกสาร   
 3)  ตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี  (Theory Triangulation) เป็นการยืนยันข้อมูลจาก
แนวคิดทฤษฎี โดยผูว้ิจัยได้บูรณาการแนวความคิด ทฤษฎีหลาย ๆ ชุด ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับ       
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การจดัการการส่ือสาร แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารในภาวะวิกฤต และสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 
2019 ท่ีเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ท าให้สามารถมองแนวทางการจดัการส่ือสารในภาวะ
วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ไดห้ลายมุมมอง เปรียบเสมือน
การมองภาพจากแว่นหลายประเภท เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดยได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องจากคณะอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะช่วยตรวจสอบและให้
ค าแนะน าไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลตามกรอบแนวคิดจากการวิจยั โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา เร่ือง
การจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี 
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤต และการจดัการส่ือ
ออนไลน์ จากตวัแทนผูบ้ริหาร รวมทั้งหมด 4 คน ซ่ึงผูว้ิจยัได้รับทราบขอ้มูลจากการสังเกตขณะ
สัมภาษณ์ จากปฏิกิริยาขณะมีการส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารกบัเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน และจากการ
วิเคราะห์เน้ือหาสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ Face book Fan page 
ของส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี คือ ความสดต่อสมัย (timeliness) หรือความรวดเร็ว 
(immediacy) ความใกล้ชิด (proximity or nearness) ความส าคัญหรือความเด่น  (prominence)  
ผลกระทบกระเทือน (consequence or impact) ความมีเง่ือนง า (suspense or mystery) ปุถุชนสนใจ 
(human interest) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบคุณค่าของข่าวท่ีประชาชนให้ความสนใจและติดตาม และมี
การเก็บรวบรวมเอกสารต่าง  ๆ  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น ามาสรุปผล เพื่อเสนอเป็นการจดัการ
การส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 โดยส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดในการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสาร สถานการไวรัสโคโรน่า 2019 ของประชาชน   
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษา “การจดัการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของ
ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี” ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั ในส่วนของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ทั้ ง
ผูบ้ริหารองค์กร ผูบ้ริหารหน่วยงานส่ือในสังกดัส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 และ ผูป้ฏิบติัหน้าท่ี 
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ จ านวน 4 คน และการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
จาก Face book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี โดยจะศึกษาตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยั ดงัน้ี 
 1.  เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
จาก Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี 
 2.  เพื่อศึกษาการจดัการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ของ 
ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี 
 
1.   ผลการวิเคราะห์เนือ้หาข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า  2019 
 จาก  Face book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จันทบุรี 
 ในส่วนของการวิเคราะห์เน้ือหา ข้อมูล ข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า  2019 ผูว้ิจัย
ท าการศึกษากรณีศึกษา (Cass Study) โดยวิเคราะห์เน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า  2019 
ท่ีปรากฏในส่ือออนไลน์  Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ตามแนวคิด
องค์ประกอบคุณค่าของข่าว 6 ส่วน ดังน้ี 1) ความสดต่อสมัย (timeliness) หรือความรวดเร็ว 
(immediacy) 2) ความใกลชิ้ด (proximity or nearness) 3) ความส าคญัหรือความเด่น  (prominence) 
4) ผลกระทบกระเทือน  (consequence or impact)  5) ความ มี เง่ือนง า  (suspense or mystery)             
6) ปุถุชนสนใจ (human interest) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
 
 1. ความสดต่อสมัย (timeliness) หรือความรวดเร็ว (immediacy)  
 มีการน าเสนอเก่ียวกับการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 
หรือโควิด 19  (Covid-19) และจ านวนผู ้ติดเช้ือจากทั่วโลก และรายงานสถานการณ์ไวรัส               
โคโรน่า 2019 และจ านวนผูติ้ดเช้ือในประเทศไทย สามารถดึงดูดความสนใจประชาชนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ความรวดเร็วท่ีส่ือออนไลน์  Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุ รี 
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น าเสนอเป็นการรายงานเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันท าให้
ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อย่างรวดเร็วและทนัต่อความตอ้งการ
รับทราบข้อมูลของสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ของประชาชนท าให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนกัในการป้องกนัตนเองไม่ใหติ้ดเช้ือไวรัสไวรัสโคโรน่า 2019  
 สรุป ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบคุณค่าของข่าวดา้นความสดต่อสมยั (timeliness) หรือ
ความรวดเร็ว (immediacy) สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 บนส่ือออนไลน์ Face book Fan page 
ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี พบว่า ตั้งแต่การเกิดขึ้นของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า 2019 ส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการน าเสนอสถานการณ์ไวรัส        
โคโรน่า 2019 ในรูปแบบการรายงานข่าวท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิงท่ีอธิบายถึงช่วงเวลาเร่ิมตน้
ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีมีการแพร่ระบาดตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2562 ผ่านส่ือ
ออนไลน์ Face book Fan page และมีการน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 การอพัเดทขอ้มูล 
สถิติ ตวัเลข ข่าวสาร ผูติ้ดเช้ือ และจ านวนผูป่้วย จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จากทัว่ภูมิภาค
ของไทย และจากทั่วโลก โดยการน าเสนออย่างรวดเร็วตลอดเวลาทันต่อสถานการณ์   ใน
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีหน้าท่ีในการส่ือสารเพื่อ
สร้างความเขา้ใจกบัประชาชนอย่างรวดเร็ว ย่อมท าให้ประชาชนมีขอ้มูลท่ีใช้ในการป้องกนั ดูแล
รักษาตนเอง ใหป้ราศจากการติดเช้ือ และผา่นพน้เหตุการณ์การหรือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
ไปได้ด้วยดี การรายงานข่าวอย่างรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนไดอ้ย่างทนัท่วงที แสดงถึงความเอาใจใส่และให้ความส าคญักบัประชาชน อีกทั้งยงัเป็น
การเพิ่มโอกาสหรือช่องทางการส่ือสารให้กับส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี  เม่ือท าให้
ประชาชนพึงพอใจได้มากกว่า แนวโน้มท่ีประชาชนจะเลือกใช้ส่ือหรือบริการของส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ก็มีมากขึ้นด้วย เม่ือรู้ว่าความรวดเร็วในการให้ข้อมูลข่าวสารกับ
ประชาชนเป็นปัจจยัส าคญั ยิง่ตอ้งให้ความส าคญัในเร่ืองความรวดเร็ว เพราะหากการส่ือสารขอ้มูล
ข่าวสารล่าช้า ประชาชนอาจโน้มเอียงไปเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากส่ือออนไลน์ประเภทอ่ืนท่ีไม่
น่าเช่ือถืออาจส่งผลให้สถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ยิ่งรุนแรงยากท่ีรัฐบาลจะ
ควบคุมได ้ 
 
 2. ความใกล้ชิด (proximity or nearness)  
  มีการน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เช่น การอพัเดตจ านวนผูติ้ดเช้ือ ขอ้มูลเร่ือง
อาการของโรค การรักษา และความเส่ียงต่อการติดเช้ือ ตลอดจนผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งหมด 
การรายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จึงเป็นเหตุการณ์ท่ีประชาชนทุกคนให้ความสนใจ
เพราะเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเร่ืองใกลต้วั หากประชาชนไม่รู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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แพร่ระบาด จ านวนผูติ้ดเช้ือ อาการของโรค และความเส่ียงต่อการติดเช้ือ อาจท าให้ประชาชน
กลายเป็นผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 จ านวนมาก อาจส่งผลกระทบถึงวิถีการด าเนินชีวิตปกติของ
ประชาชนส่วนใหญ่ การท่ีประชาชนทุกคนตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ก็เหมือน
ลงเรือล าเดียวกนั ไม่มีใครในสังคมน้ีรอด ถา้ทุกคนไม่รอด การท่ีประชาชนทุกคนจะปลอดภยัไดก้็
ตอ้งท าให้สังคมทั้งสังคมปลอดภยัก่อนด้วย การรับมือกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีเป็น
โรคติดต่ออนัตรายจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งการความร่วมมือจากประชาชนทุกคน พวกเราทุกคนจะตอ้ง
ช่วยกนัลดการระบาดคร้ังน้ีลงให้ได ้ดว้ยการมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากากอนามยั 100 
เปอร์เซ็นต ์และตอ้งท าจริง ๆ ก าหนดระยะห่าง ไม่ให้มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมากประชาชนก็ตอ้ง
ปฏิบัติตาม หมัน่ลา้งมือ เจลล์ แอลกอฮอล์ ถา้ทุกคนช่วยกันคนละไมค้นละมือ โรคภยัต่าง ๆ ไม่
สามารถยติุไดแ้ค่คนใดคนหน่ึง แต่ตอ้งร่วมกนัทุกคน  
  สรุป ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าของข่าวด้านความใกล้ชิด (proximity or 
nearness) การน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของ
ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี พบว่า เป็นการน าเสนอโดยอธิบายให้ประชาชนทราบถึงความ
เป็นมาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั มีการน าเสนอใหเ้ห็น
ว่าไวรัสโคโรน่า 2019  สามารถติดต่อไดอ้ย่างง่ายดายเพียงแค่อยู่ใกลห้รือไดส้ัมผสักบัผูท่ี้ มีเช้ืออยู่
ในร่างกาย และรายงานการเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในพื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ท าให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกว่าแหล่งท่ีเกิดการแพร่ระบาดเป็นภูมิศาสตร์ท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีใกล้ชิดกับตนเอง ท าให้
ประชาชนมีความรู้สึกว่าไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเร่ืองใกลต้วัและมีความใกลชิ้ดท่ีอาจส่งผลกระทบ
ทางร่างกายจนกลายเป็นผูติ้ดเช้ือ หรือผูป่้วย อีกทั้งการน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ทาง
ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ยงัมีการน าเสนอใน
ลกัษณะท่ีท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าคนป่วยท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  ตอ้งเผชิญกบัความ
ทุกขท์รมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเป็นคนไทยดว้ยกนั พวกเราคนไทยตอ้งเห็นใจกนั ดูแลซ่ึง
กนัและกนั การน าเสนอในลกัษณะน้ีท าให้ประชาชนมีความรู้สึกจึงเป็นความใกลชิ้ดทางดา้นจิตใจ
อีกดว้ย  
 
 3. ความส าคัญหรือความเด่น  (prominence)  
  ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี มีการน า
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จากศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซ่ึงเป็นแหล่งข่าวหลกัท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการส่ือสารเก่ียวกับ
สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 แหล่งเดียวท่ีมีความน่าเช่ือถือท าให้การส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัไวรัส
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โคโรน่า 2019 ไปสู่ประชาชนมีความน่าเช่ือถือ  เพราะสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัส                  
โคโรน่า 2019 มีความซับซ้อนทางข้อมูลข่าวสาร และการเปล่ียนแปลงของโรคใหม่  ๆ  แม้
ประชาชนทุกคนจะสามารถรายงานข่าวสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ได ้แต่การ
รายงานข่าวสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 โดยประชาชนทัว่ไปนั้นเป็นความล าบาก
ท่ีพยายามจะถ่ายทอดความจริงของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างมาก 
เน่ืองจากตน้ทางของขอ้มูลไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นขอ้เท็จจริงท่ีไม่ถูกตอ้งชดัเจน การจบัประเด็น
ของปัญหาไวรัสโคโรน่า 2019 ไปส่ือสารให้กบัประชาชนดว้ยกันเองจึงเป็นเร่ืองยาก ดังนั้นการ
ส่ือสารขอ้มูลข่าวสารไวรัสโคโรน่า 2019 บนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีมาจากศูนยบ์ริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (สคบ.) อยา่งเป็นเอกภาพ จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ 
  สรุป ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าของข่าวด้านความส าคัญหรือความเด่น  
(prominence) พบว่า ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มี
การน าเสนอความรู้ห รือข่าวสารข้อมูลใหม่  ๆ  เก่ียวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัส                  
โคโรน่า 2019  ซ่ึงเป็นโรคอุบติัใหม่ท่ีมีความร้ายแรงท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่คุ ้นเคย การให้ความ
กระจ่างเก่ียวกับไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงเป็นความรู้เฉพาะดา้นจึงจ าเป็นตอ้งใช้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ 
หรือผูรั้บผิดชอบโดยตรงส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี  มีการน าข้อมูล ข่าวสารเก่ียวกับ
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 มาจากศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซ่ึงเป็นแหล่งข่าวหลักท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการส่ือสาร
เก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 แหล่งเดียวท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพื่อชกัจูงใจใหป้ระชาชนเกิด
ความรู้ จนเกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติ ความเช่ือหรือค่านิยม เช่น การน าเสนอให้คนไทยหันมา
ดูแล ป้องกันตนเองและครอบครัว ตามท่ี รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับไวรัส             
โคโรน่า 2019 แนะน า สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมาไม่นาน และเป็น
สถานการณ์ท่ีมีความร้ายแรงจึงถูกน าเสนอเป็นข่าวตลอดเวลา ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นรายงาน
เหตุการณ์ท่ีส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี พิจารณาเห็นวา่ประชาชนควรรับทราบ  
 
 4. ผลกระทบกระเทือน (consequence or impact)   
  สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ านวน
มาก เม่ือเกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ก็กระทบแรงงานจ านวน 4.7 ลา้นคน โดยในจ านวน
น้ี 1.1 ลา้นคน มีความเส่ียงท่ีจะตกงาน และอีก 3.6 ลา้นคนมีความเส่ียงท่ีรายไดจ้ะลดลงอย่างมาก 
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีการเติบโตต ่ากว่าปี 2562  โดยมีปัจจัยฉุดร้ังส าคัญ นั่นคือ        
การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  ท่ี ส่ งผลกระทบต่อภาคการท่องเท่ี ยว ค้าป ลีก  และ
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อสังหาริมทรัพย ์ท าให้นกัลงทุนขาดความเช่ือมัน่เงินออมโดยรวมของประชาชนมีแนวโน้มลดลง 
การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  ท าให้ความสามารถในการรองรับผลกระทบของประชาชน
น้อยลง สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยตกต ่ากินระยะหลาย
เดือน จะส่งผลกระทบดา้นสังคมท่ีจะตามมาอีกหลายประการ และไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีก าลงัแพร่
ระบาดหนักทัว่โลกตอนน้ี และเม่ือปลายปี 2562 จนถึง ณ ปัจจุบนั สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโค
วิด 19 ไดก้ระจายไปทัว่โลก โดยอตัราการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 นั้น ส่งผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 น้ีจะส่งผลต่อเน่ืองไปสู่ระดบั ความยากจนและความเหล่ือมล ้าท่ี
จะเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงผลกระทบในระยะสั้นเหล่าน้ีอาจ ส่งผลไปสู่ผลกระทบระยะยาวได้ เช่น การท่ี
ประเทศจะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
(Long-Term Economic Growth) เน่ืองจากจะ ตอ้งใชท้รัพยากรจ านวนมากในการ ป้องกนัและรักษา
เช้ือไวรัสโควิด 19 น้ี จนขาดแคลนทรัพยากรในการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น นอกจากน้ี
ยงัเกิดการสูญเสียทางดา้นทุนมนุษย ์(Human Capital) ของประเทศ ท่ีจะตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยเร้ือรัง 
(เช่นโรค ท่ีเก่ียวข้องกับปอด) หรือการท่ีเด็ก นักเรียนนักศึกษาจะต้องหยุดเรียน โดยเฉพาะใน
ประเทศท่ีมีฐานะยากจนท่ีระบบการพฒันาทุนมนุษย์ อย่าง ระบบสาธารณสุขและระบบการศึกษา
ยงัไม่ครอบคลุมทัว่ถึงนัก เม่ือคนไม่สามารถเดินทางออกจากบา้นได้ ธุรกิจจ านวนมากจึงได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจคา้ขาย ธุรกิจ ท่องเท่ียว ฯลฯ เพราะในช่วง
ไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมา บริษทัและห้างร้านจ านวนมาก ตอ้งทยอยปิดตวั และในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ทั้งสภาพแวดลอ้ม โรคอุบติัใหม่ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างฉับพลนั ความหมายของ “New 
Normal เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่เพื่อป้องกนัตนเองและผูอ่ื้น คนท่ียงัไม่ติดก็จะระวงั
ตวั มีการใส่หน้ากากอนามยั ลา้งมือให้ถูกตอ้ง ไม่เอามือไปสัมผสับริเวณใบหน้า  มีระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) ใช้ชีวิตในพื้นท่ีส่วนรวม มีระยะห่างประมาณ 2 เมตร ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ผลกระทบท่ีส าคญัและจะกลายเป็นมาตรการในการด าเนินชีวิตของประชาชนเราไป    อีกนาน หรือ
อาจเป็น พฤติกรรมท่ีตอ้งท าตลอดไป เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโรคทางเดินหายใจอ่ืน ๆ ไม่
เฉพาะโควิด 19 
  สรุป ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบคุณค่าของข่าวดา้นผลกระทบกระเทือน (consequence 
or impact)  พบว่า ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุ รี 
น าเสนอการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยรายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีเกิดการ
ระบาดในขณะน้ีประชาชนชนต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีอาจมีระยะเวลาท่ียาวนาน 
อดทนและประหยดัเพื่อให้สามารถผ่านเหตุการณ์คร้ังน้ีไปให้ได ้สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
จะกระทบถึงประชาชนท่ีเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมากถึง 4.7 ลา้นคน ซ่ึงจ านวน 1.1 ลา้น
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คน มีความเส่ียงท่ีจะตกงาน และอีก 3.6 ล้านคนมีความเส่ียงท่ีรายได้จะลดลงอย่างมาก  และ
เศรษฐกิจโดยรวมของไทยในปี 2563 เติบโตต ่ากว่าปี 2562 สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 มี
ความส าคัญ (important) เพราะเป็นเร่ืองราวท่ีประชาชนทุกคนต้องทราบ  และตอ้งการค าช้ีแนะ 
ช้ีแจงส าหรับการด าเนินชีวิตเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในในการป้องกนัตนเอง และครอบครัว และใชใ้นการ
ตดัสินใจด าเนินกิจกรรมหรือไม่ด าเนินกิจกรรมท่ีประชาชนเห็นว่ามีความเส่ียง สถานการณ์ไวรัส   
โคโรน่า 2019 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของสาธารณะชนในวงกวา้ง ประชาชนจึงให้ความ
สนใจติดตามขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จากส่ือออนไลน์ Face book Fan page 
ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เป็นจ านวนมาก 
 
 5. ความมีเงื่อนง า (suspense or mystery)  
  สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเหตุการณ์ท่ีอาจมีเบ้ืองหลงัลึกลบัซบัซอ้น มีความไม่
ชดัเจน ส่ือมวลชน และประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจว่าไวรัสโคโรนา 2019 คืออะไร ไวรัสโค
โรนาเป็นสาเหตุของโรคทั้งในสัตวแ์ละคนหรือไม่ และในคนนั้นไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์อะไรท่ีท า
ให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจท่ีรุนแรง ไวรัสโคโรนาท่ีคน้พบล่าสุดท าให้เกิดโรคติดเช้ือไวรัส   
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ไวรัสและโรคอุบติัใหม่น้ีไม่เป็นท่ีรู้จกัประชาชนไทยมาก่อนท่ีจะมีการ
ระบาดในเมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีนในเดือนธนัวาคมปี 2019 ขณะน้ีโรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่ไป
ทัว่ ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทัว่โลก ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เปิดเผยว่า โควิดสายพนัธุ์กลายพนัธุ์  ถือเป็นวิวฒันาการของ
ไวรัส ถา้ไวรัสมีการแพร่ระบาดมากก็ยิ่งมีโอกาสกลายพนัธุ์ ตวัอยา่งเช่นใน องักฤษ อินเดีย บราซิล 
แอฟริกา เป็นเหมือนการแตกลูกหลาน ยิ่งมากเท่าไหร่ ก็มีโอกาสเกิดการผ่าเหล่า หรือแหวกแนว
ออกไป ขณะน้ีนกัวิทยาศาสตร์ก าลงัเร่งศึกษาวิจยัถึงความชดัเจนวา่ เช้ือโควิดกลายพนัธุ์ท่ีระบาดใน
ประเทศต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กบัการระบาดในระลอกใหม่หรือไม่ ย่างไรก็ตามประชาชนเราไม่
ควรจะต่ืนตระหนก อาการทัว่ไปของโรคโควิด 19 พี่พบมากท่ีสุดคือ ไข ้ไอ ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้
กล่ิน และอ่อนเพลีย อาการท่ีพบนอ้ยกว่าแต่อาจมีผลต่อผูป่้วยบางรายคือ ปวดเม่ือย ปวดหวั คดัจมูก 
น ้ ามูกไหล เจ็บคอ ทอ้งเสีย ตาแดง หรือผ่ืนตามผิวหนัง หรือสีผิวเปล่ียนตามน้ิวมือน้ิวเทา้ อาการ
เหล่าน้ีมักจะไม่รุนแรงนักและค่อย ๆ เร่ิมทีละน้อย บางรายติดเช้ือแต่มีอาการไม่รุนแรงผูป่้วย
ส่วนมาก ร้อยละ 80 หายป่วยไดโ้ดยไม่ตอ้งเขา้รักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 1 ใน 5 ของผูติ้ดเช้ือ
โควิด 19 มีอาการหนักและหายใจล าบาก ผูสู้งอายุและมีโรคประจ าตัวเช่น ความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็งมีแนวโน้มท่ีจะมีอาการป่วยรุนแรงกว่า อย่างไรก็ตามทุกคน
สามารถติดโรคโควิด 19 ไดแ้ละอาจป่วยรุนแรง คนทุกเพศทุกวยัท่ีมีอาการไข ้และ/หรือไอร่วมกบั
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อาการหายใจล าบาก/ติดขดั เจ็บหน้าอก เสียงหาย หรือเคล่ือนไหวไม่ได ้ควรปรึกษาแพทยท์นัที 
หากเป็นไปได ้แนะน าใหโ้ทรไปล่วงหนา้ เพื่อสถานพยาบาลจะไดใ้หค้  าแนะน า 
  สรุป ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าของข่าวด้านความมีเง่ือนง า (suspense or 
mystery) พบวา่ ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการจดั
องค์ประกอบของข่าว ความเป็นเอกภาพ หรือ Unity ซ่ึงเป็นหลักส าคญัในการเน้ือหาของขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเป็นเอกภาพคือการจดัสรรให้ขอ้มูลข่าวสาร
ไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งภาพ เสียง ตวัอกัษรและส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ใหป้รากฏในรายงานอยา่งลงตวั
ตามความหลกัการเร่ืองของเอกภาพในการน าเสนอผา่นส่ือออนไลน์ Face book Fan page ความเป็น
เอกภาพของการน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์  Face book Fan page ไม่ได้น าเสนอภาพ เสียง และ
ตวัอกัษรท่ีมีลักษณะสอดคลอ้งกันเพียงอย่างเดียว แต่มีการน าเสนอภาพ เสียง และตัวอกัษรท่ีมี
ลกัษณะความขดัแยง้ หรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ีเพราะเม่ือภาพ เสียง และตวัอกัษรมี
ความขดัแยง้นั้นส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการจดัให้มีผสมผสานโดยการเช่ือมโยงโดย
การใชก้ารแทรกสี เส้น แสง เงา เพื่อเป็นตวัเช่ือมใหค้วามขดัแยง้ระหวา่งภาพ เสียงและตวัอกัษรนั้น
อย่างมีจงัหวะและมีความเหมาะสม ความเป็นเอกภาพน้ียงัท าให้เน้ือหาเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัส  
โคโรน่า 2019 ท่ีน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์  Face book Fan page เป็นเร่ืองราวสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกนั ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงท่ีเกิดขึ้นมีเง่ือนง าและมีความ
ซบัซอ้น และเขา้ใจวา่หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ใหข้อ้มูลท่ีไม่สอดคลอ้งกนัมีการปิดบงัขอ้มูล เก่ียวกบั
จ านวนผู ้ติดเช้ือ การเสียชีวิต และแหล่งของการแพร่ระบาด การน าเสนอสถานการณ์ไวรัส             
โคโรน่า 2019 ผา่นส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ท าให้
ประชาชนเกิดความอยากรู้ติดตาม เพื่อให้ทราบส่ิงท่ีถูกปิดบงัซ่อนเร้นนั้น เช่น จ านวนผูติ้ดเช้ือ การ
เสียชีวิต และแหล่งของการแพร่ระบาด  
 
  6. ปุถุชนสนใจ (human interest)  
  น าข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization :WHO) ท่ีได้ประกาศ
เรียกช่ือท่ีเป็นทางการส าหรับใช้เรียกโรคทางเดินหายใจท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ ใหม่ว่า 
"โควิด 19" (Covid-19) โดยช่ือน้ีมาจากค าย่อในภาษาอังกฤษของค าว่าโคโรนา ไวรัส และดีซีส 
(Disease) ท่ีแปลว่าโรคภยัไขเ้จ็บ รวมทั้งเลข 19 ซ่ึงหมายถึงปี 2019 ท่ีมีรายงานการแพร่ระบาดคร้ัง
แรกของไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงไดท้วีการแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วจนท าให้ขณะน้ีมีนกัวิทยาศาสตร์ 
ก าลงัเร่งศึกษาวิจยัอย่างเร่งด่วนถึงความชดัเจนว่าเช้ือโควิดท่ีระบาดในประเทศจีนท่ีเป็นท่ีเร่ิมตน้
ของการแพร่ระบาดและแพร่ไปยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกมีความสัมพนัธ์กบัการระบาดในระลอก
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ใหม่ในประเทศไทยหรือประเทศต่าง ๆ หรือไม่ และเม่ือ 23 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข ได้
ประกาศยืนยนัพบผูป่้วยโควิด -19 รายแรกในประเทศไทย และเป็นรายแรกท่ีพบนอกประเทศจีน 
ซ่ึงผูป่้วยรายน้ีเป็นนักท่องเท่ียวหญิงชาวจีน อายุ 61 ปี เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นถึงไทยวนัท่ี 20 
มีนาคม 2563 อีกทั้งเม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563 กระทรวงสาธารณสุข  ออกประกาศให้ "โรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019" หรือ "โรคโควิด 19" เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคติดต่ออนัตราย ประกาศฉบบัน้ี 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 สาระส าคญัคือก าหนดให้ประชาชน ผูป้ระกอบการ เช่น 
โรงแรม มีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีตอ้งรายงานและแจง้ เม่ือสงสัยหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าจะเป็น"
โรคโควิด 19" ท่ีเป็นโรคติดต่ออนัตราย ผูท่ี้เดินทางกลบัมาจากพื้นท่ีท่ีมีการระบาด หรือมีโอกาส
ใกลชิ้ดกบัผูป่้วย เม่ือมีอาการไข ้หรืออาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ ตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงกบั
แพทย ์พยาบาล และเจา้หน้าท่ีตั้งแต่ขั้นตอนของการซักประวติั เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกัน
ตนเองดว้ย หลงัจากกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่ามีผูป่้วยโควิด 19 ท่ีเป็นคนไทย เสียชีวิตเป็นราย
แรก เป็นชายไทย อายุ 35 ปี ท่ีมีประวติัสัมผสันกัท่องเท่ียวชาวจีน สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
จึงเป็นเหตุการณ์ท่ีท าใหป้ระชาชนไทยใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก 
  สรุป ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าของข่าวด้านปุถุชนสนใจ (human interest) 
พบว่า ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี น าขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization :WHO) 
เพื่อให้ประชาชนทราบ วา่ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรงท่ีอาจเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิต 
ท่ีมีการแพร่ระบาดคร้ังแรกในประเทศจีนท่ีเป็นท่ีเร่ิมตน้ของการแพร่ระบาดและแพร่ไปยงัประเทศ
ต่าง ๆ ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขของไทย ไดอ้อกประกาศว่า "โรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019" หรือ "โรคโควิด 19" เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคติดต่ออนัตราย ประกาศฉบบัน้ี 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ซ่ึงสาระส าคญัของประกาศน้ีคือ การก าหนดให้ประชาชน 
ผูป้ระกอบการ เช่น โรงแรม มีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีตอ้งรายงานและแจง้ เม่ือสงสัยหรือมีเหตุอนั
ควรสงสัยว่าจะเป็น"โรคโควิด 19" ท่ีเป็นโรคติดต่ออนัตราย ผูท่ี้เดินทางกลบัมาจากพื้นท่ีท่ีมีการ
ระบาด หรือมีโอกาสใกลชิ้ดกบัผูป่้วย เม่ือมีอาการไข ้หรืออาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ ตอ้ง
ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ี สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จึงเป็น
เหตุการณ์ท่ีท าใหป้ระชาชนไทยใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก 
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2. ผลศึกษาการจัดการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  
       ของ ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จันทบุรี 
 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้บริหารระดับสูง ผู ้บริหาร
ระดับกลาง และผูป้ฏิบัติหน้าท่ีด้านการประชาสัมพันธ์ ในสังกัดส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 
จนัทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 7 หวัขอ้ ซ่ึงปรากฏผลการศึกษา ดงัน้ี  
 
 2.1 สถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 มองว่าเป็นภาวะวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศ
ไทยอย่างไร 
 “ไวรัสโคโรน่า  2019  สร้างความเสียหายให้กบัสังคมไทย เป็นโรคระบาดร้ายแรง ท าให้
ชีวิตของคนเปล่ียนไปตั้งแต่การใชชี้วิตเร่ืองของการท ามาหากินกนั การติดต่อพบปะญาติพี่นอ้งต่าง 
ๆ อย่างเปล่ียนหมดเลยกระทัง่การรักษาพยาบาลก็ยงัท าไม่ได ้ภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019  เป็น
ภยัธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น ในลกัษณะท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย ไม่มีความตั้งใจและเกิดขึ้น
โดยท่ีไม่รู้ตัวก่อนหน้ามาก่อนเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้วมีความรุนแรงเกินความหมาย ส่งผล
กระทบต่อเศษฐกิจ  สังคมการเมือง  การศึกษา และศาสนา ในลกัษณะท่ีไม่เคยมีเหตุการณ์ใดเกิด
ขึ้นมาก่อน หรือเปรียบเทียบความเสียหายท่ีเกิดขึ้นได ้ซ่ึงเหตุการณ์ภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019
ไดส้ร้างให้เกิดความประหลาดใจตกใจแก่ผูค้นภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019สร้างความต่ืนกลวั
ให้แก่ผูค้นมากกว่าปัญหาปกติทัว่ไป ซ่ึงความต่ืนกลวัท่ีเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้ง
ความมัน่คงทางการเงินความเช่ือมัน่ เป็นเหตุมาจากภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019  เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและขยายวงกวา้ง รวมถึงส่งผลใหป้ระชาชนมีความต่ืนกลวั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความต่ืนกลวั
ในเร่ืองชีวิตความเป็นอยู่ การด ารงชีวิต รายไดท่ี้ไดรั้บในชีวิตประจ าวัน ประเด็นทั้งหมดน้ีจึงเป็น
สาเหตุใหป้ระชาชนมีความต่ืนกลวัท่ีมากกวา่ปกติ ” (ทองทศ มหามนตรี, สัมภาษณ์ 2 ตุลาคม 2563) 
 “ภาวะวิกฤตคือมนัไม่ปกติมนัต่างจากภาวะปกติซ่ึงมนัเป็น 2 ส่วนคือภาวะปกติก็คือการ
ประชาสัมพนัธ์ในภาวะปกติน่ีคืองานประจ างานส่ิงท่ีเราท าประจ าแต่ภาวะวิกฤตคือมนัไม่ปกติซ่ึง
แนวทางการประชาสัมพนัธ์มนัก็ตอ้งพิเศษกว่าท่ีเราท างานปกติของเราจะเป็นเร่ืองความรวดเร็วการ
ขอ้มูลท่ีเจาะลึกน่าเช่ือถือและก็รอบดา้นมากกว่างานท่ีเราท าปกติ ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีแผนภาวะ
วิกฤตอยู ่กรมประชาสัมพนัธ์มีส่วนเขา้ไปเก่ียวขอ้งในแผนสาธารณภยัแห่งชาติ  ซ่ึงทางกรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัจะเป็นเจา้ภาพ โดยไดก้ าหนดบทบาทก าหนดหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการ
ท่ีเก่ียวข้องไว้หมด  รวมถึงของกรมประชาสัมพันธ์ ท่ีจะต้องเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤตของชาติ  ซ่ึงจะมีก าหนดไวห้มดเลยวา่ผูบ้ ัญชาการเหตุการณ์ ระดบัจะ
เป็นใคร ตั้งแต่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  นายอ าเภอหรือสถานการณ์ระดับน้ีตอ้งเป็นผูว้่าราชการจงัหวดั  
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ระดบั 3 ตอ้งเป็นรัฐมนตรี คือจะมีการก าหนดบทบาทอยู่แต่ทุกอย่าง ประชาชนในประเทศไทยเกิด
ความต่ืนตระหนกอย่างรุนแรง (High Collective Excitement) เกิดความตึงเครียดในสังคม และท า
ให้มีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารอย่างมากทั้งอย่างทางการและไม่เป็นทางการซ่ึงเรียกว่า “ข่าวลือ”
หรือ FAKE NEWSเม่ือประชาชนมีความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารมาก ความเร็วของการแพร่กระจาย
ของข่าวสารมีมาก การกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารจะมีน้อย สังเกตได้ว่าในช่วงภาวะวิกฤตไวรัส       
โคโรน่า 2019 เราจะพบข่าวลือปรากฏออกสู่สังคมเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข่าวลือ ท่ี
ปรากฏอยู่ในส่ือออนไลน์  อาทิ Face book , Line แต่ท่ีน่าต่ืนกลัวยิ่งกว่า คือ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นข่าวลือ โดยขาดความรู้ขอ้เท็จจริง หรือการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท า
ให้ ภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 สร้างผลกระทบความต่ืนกลวัให้กบัประชาชนไปทัว่ประเทศ” 
(อธิชยั  ตน้กนัยา, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2563) 
 “ส าหรับไวรัสโคโรน่า  2019 เป็นวิกฤตสูงมาก เป็นภาวะวิกฤตท่ีสุดในโลกได้เลยนะ 
เพราะว่าส่งผลกระทบกบัประชาชนไปทัว่โลกทุกสาขาอาชีพทุกกลุ่มทุกเพศทุกวยัไดรั้บผลกระทบ 
มีทั้งในส่วนของสุขภาพ   ในส่วนของเศรษฐกิจ  ในส่วนของสังคม  ไดรู้้ไดเ้ห็น และอย่างท่ีไม่คิด
ว่าจะเห็นก็ไดเ้ห็น คือการปิดประเทศในหลายประเทศ  สนามบินโล่งคนท่ีท างานในธุรกิจการบิน  
ธุรกิจการท่องเท่ียว  ซ่ึงเราเคยคิดว่าไม่น่าจะตกงานก็ตก   ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีก็ส่งผลเช่ือมโยงกัน
หมด  การเดินทางการติดต่อธุรกิจมนัหยุดชะงกัลงอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองการโรงแรม  ร้านอาหาร  
การขนส่ง  รวมถึงการขายของส่งของในระดบัประชาชนก็ไดรั้บผลกระทบไปดว้ย  เน่ืองจากวา่เงิน
มนัหยุดชะงกัก าลงัซ้ือท่ีเคยมีเคยมีมาเยอะตอนน้ีก าลงัซ้ือมนันอ้ยลงทุกคนก็ตอ้งด้ินรน ประกอบกบั
การพบข่าวปลอมท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าทุก ๆ วนั การรับมือของภาวะวิกฤติการด าเนินการจะตอ้ง
เป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อคล่ีคลายความต่ืน ตกใจของผูค้นท่ีประสบปัญหา และเพื่อให้ความเสียหาย
น้อยท่ีสุดตลอดจนให้เกิดผลทางบวก เพราะในบางกรณีหากมีความแก้ไขล่าช้า ไม่ทันท่วงที 
ช่วงเวลานั้นอาจท าให้สถานการณ์ลุกลามขึ้นได ้ในเร่ืองความรวดเร็วในการแกไ้ขสถานการณ์ การ
น าข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับมอบหมายมาจากรัฐบาลเผยแพร่ของ Face book Fan page ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรีมาเป็นประเด็นหลกั เน่ืองจากในทุกสัปดาห์คณะรัฐมนตรีจะมีการ
ประชุม เพื่อพิจารณามาตรการ นโยบายต่าง ๆ ออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤต
ไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงทางส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ไดรั้บมอบนโยบายเพื่อด าเนินการ
เผยแพร่ ดว้ยส่ือท่ีมีอยู่ในสังกัด คือ วิทยุโทรทัศน์  วิทยุกระจายเสียง และส่ือออนไลน์ ” (สัญชัย  
จารุสันติสุข, สัมภาษณ์  10 ตุลาคม 2563) 
 “ภาวะวิกฤตเป็นเหตุการณ์ท่ีสามารถเกิดขึ้นไดทุ้กท่ีและทุกเวลาและทุกคนดว้ยนะครับ
อาจจะเป็นภาวะวิกฤตท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ หรือว่าเป็นอุบติัเหตุ  หรือว่าส่ิงท่ีมนุษยท์ าขึ้นมาเอง
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จากความประมาท อนัน้ีคือภาวะวิกฤต  ซ่ึงแน่นอนว่ามนัเป็นอนัตรายต่อชีวิตและต่อทรัพยสิ์นของ
คนท่ีอยู่ในภาวะวิกฤตนั้น ๆ รวมถึงผูท่ี้เช่ือมโยง ท่ีเก่ียวขอ้งกับผูท่ี้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นอาจจะ
เป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ไดรั้บความเดือดร้อนไปดว้ย” (ศรายุทธ์  เจริญนาม, สัมภาษณ์ 8 ตุลาคม 
2563) 
 สรุป สถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 มองว่าเป็นภาวะวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยอย่างไร พบว่า ตวัแทนส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยน าประเด็นเก่ียวกบัสถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 มาวิเคราะห์ว่าเป็นภาวะวิกฤต
ท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม และจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในลกัษณะอยา่งไร และมี
ความรุนแรงเพียงใด ภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019  เป็นสภาวะเหตุการณ์เกิดขึ้นจากธรรมชาติท า
ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน และของรัฐอย่างกวา้งขวางรุนแรง อีกทั้ง
สถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 ยงัท าให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และช่ือเสียงของ
ประเทศ ซ่ึงประเทศไทย เร่ิมไดรั้บผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 มาตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ. 
2563 โดยนบัเป็นสถานการณ์วิกฤตท่ีเกิดจากโรคอุบติัใหม่ ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  การศึกษา และศาสนา เรียกได้ว่า ผลกระทบของภาวะวิกฤตไวรัส        
โคโรน่า 2019 นั้นเกิดขึ้นกบัทุกมิติของประเทศไทย   
 
 2.2 การบริหารจัดการข้อมูล ข่าวสาร เพือ่เผยแพร่ 
 “ท่ีผา่นมาตอ้งใชค้  าว่าความพยายามเขา้ไปท าเร่ืองของการประชาสัมพนัธ์จริง ๆ  เบ้ืองตน้
เม่ือเกิดวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 การรณรงค์ให้คนสวมหน้ากากอนามยักบัการลา้งมือหรือไม่ใช้
ช้อนทานอาหารร่วมกันเป็นส่ิงส าคัญ เพราะไวรัสโคโรน่า 2019 ติดต่อได้ทางน้ีเป็นส่วนใหญ่ 
ฉะนั้นการให้ความส าคญัในการประชาสัมพนัธ์ทั้ง 3 เร่ืองน้ี ตอ้งท าอย่างเต็มท่ี  ในช่วงแรกอาจะมี
ปัญหาเร่ืองการประสานงานระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับการทรวงสาธารณสุขบ้ าง กรม
ประชาสัมพนัธ์แถลงข่าว กระทรวงสาธารณสุขก็แถลงข่าว ข่าว จึงท าให้ประชาชนเกิดความสับสน  
ในระยะต่อมาไดร้วมการแถลงข่าวร่วมกนัพร้อม ๆ กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหน่ึงเดียว ท า
ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการส่งข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชนจากศูนยเ์ดียว คือ ศูนยบ์ริหาร
สถานการณ์โควิด 19 (ศบค.)  ของรัฐบาล โดยใช้ส่ือจากกรมประชาสัมพนัธ์เป็นศูนยก์ลางในการ
กระจายขอ้มูลข่าวสาร ส่งขอ้มูลต่อไปยงัทุกเครือข่ายท่ีเป็นภาคประชาชนเป็นเอกชนเป็นขา้ราชการ
ก็มีการน าไปขยายผลต่อประชาชนจะรับรู้มากขึ้น  โดยเฉพาะหน่วยงานส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกดักรมประชาชาสัมพนัธ์ ก็ไดใ้ชส่ื้อในสังกดัในการระดมก าลงัเผยแพร่ปีระ
ชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมอบมาจากส่วนกลาง และการคิดคน้คอนเทนตเ์อง  ทั้งสถานีวิทยุ
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โทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัจนัทบุรี หรือ NBT จนัทบุรี ท่ีออกอากาศครอบคลุม 9 จงัหวดั
ภาคตะวนัออก   ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือ สวท. ภูมิภาค  ท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีทั้ง 
5 สถานี คือ จันทบุรี , ระยอง, ตราด, สระแก้ว และชลบุรี รวมถึงการใช้ส่ือใหม่ คือ ออนไลน์ 
โดยเฉพาะ Face book Fan Page ของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี เพื่อให้คนในพื้นท่ีภาค
ตะวนัออกเกิดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากศูนยบ์ริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ของรัฐบาล  ท่ี
กรุงเทพฯ ท่ีเป็นขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงเพียงศูนยเ์ดียวเรามีทีมครีเอทีฟ คนชุดน้ีคดัสรรมามีความรู้
หลากหลาย มีหัวคิดกา้วหน้า มาดูประเด็นแลว้ช่วยกนัแตกประเด็น จากนโยบายรัฐบาลท่ีส่งต่อมา 
แลว้มาสรุปว่าเร่ืองอะไรท่ีส าคัญ และตอ้งคล่ีประเด็นให้เข้าใจในทุกมุมมองอย่างง่ายท่ีสุด เม่ือ
ส่ือสารออกไปสู่ประชาชนให้เกิดความเข้าใจ จับตอ้งได้ ตัดศัพท์ทางวิชาการออกแล้วเช่ือมต่อ
เน้ือหาดว้ยภาษาชาวบา้นท่ีฟังแลว้เขา้ใจไดใ้นทนัที ทีมครีเอทีฟมีหลกัการท างาน อยู่ 2 ประเด็นคือ
กลุ่มน้ี จะรับขอ้มูลบางอย่างตรงจากส่วนกลางอยู่แลว้ เป็นประเด็นท่ี 1  ส่วนประเด็นท่ี 2 รับค าสั่ง
จากผูบ้งัคบับญัชาระดบั ผอ.ส านักฯ , ผอ.วิทยุกระจายเสียง, ผอ. วิทยุโทรทศัน์อีกส่วนหน่ึง  เม่ือ
ได้รับโจทยม์าแลว้ ก็ให้ทีมครีเอทีฟไป ส่ือสารเป็นทูเวยแ์ลว้ส่งขอ้มูลท่ีสรุปแลว้ไปยงัส่ือต่าง  ๆ 
หากส่ือไม่เขา้ใจก็สามารถรีเช็ค บอกทิศทางกนั ขณะเดียวกนัหน่วยส่ือก็จะมีครีเอทีฟประจ าหน่วย
ส่ืออยู่แลว้ ดังนั้นตอ้งคิดว่าท าอย่างไรให้น่าสนใจเท่านั้นเอง” (ทองทศ มหามนตรี, สัมภาษณ์ 2 
ตุลาคม 2563) 
 “ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีแผนภาวะวิกฤตอยู่ กรมประชาสัมพนัธ์มีส่วนเขา้ไปเก่ียวขอ้งใน
แผนสาธารณภยัแห่งชาติ ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2559-
2564)  ซ่ึงทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจะเป็นเจ้าภาพ โดยได้ก าหนดบทบาทก าหนด
หน้าท่ีของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งไวห้มด  รวมถึงของกรมประชาสัมพนัธ์ท่ีจะตอ้งเขา้ไปมี
ส่วนเก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของชาติ  ซ่ึงจะมีก าหนดไว้หมดเลยว่าผู ้
บญัชาการเหตุการณ์ ระดบัจะเป็นใคร ตั้งแต่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน นายอ าเภอหรือสถานการณ์ระดบัน้ี
ตอ้งเป็นผูว้่าราชการจงัหวดั  ระดบั 3 ตอ้งเป็นรัฐมนตรี คือจะมีการก าหนดบทบาทอยู่แต่ทุกอย่าง  
แต่มกัจะปัญหาในขั้นตอนการน ามาใช้  เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐเองก็มองว่ากรมประชาสัมพนัธ์ 
ควรจะเป็นหลกัเป็นท่ีพึ่งของการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ แต่กรมประชาสัมพนัธ์ท าส่ือเก่าส่ือเดิม
คือส่ือวิทยุส่ือทีวีซ่ึงแต่ละคนก็มีกลุ่มเป้าหมายอยู่กลุ่มหน่ึง แต่ว่าด้วยพฤติกรรมของคนท่ีมัน
เปล่ียนไป ทุกคนขึ้นมาอยูบ่น เน็ตเวิร์คทุกคนขึ้นมาอยูบ่นออนไลน์  การเลือกใชช่้องทางต่างหากจึง
เป็นส่ิงส าคญั อยู่ท่ีว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเลือกใช้ช่องทางอะไรท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเรา
อยากจะส่ือสารให้มากขึ้น เพราะว่าทุกวนัน้ีเซกชัน่หรือเซกเมนต ์ของกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งย่อยไป
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เยอะไม่ไดเ้ป็นเม่ือก่อนน้ี คือ ทีวีออกทีวีคนรู้หมดเลย แต่ตอนน้ีมนัไม่ใช่เพราะพฤติกรรมคนอยู่บน
โลกออนไลน”์ (อธิชยั  ตน้กนัยา , สัมภาษณ์ : 5 ตุลาคม 2563) 
 “กรมประชาสัมพนัธ์ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในภาวะวิกฤต ตามแผนประชาสัมพนัธ์ในภาวะ
วิกฤตแห่งชาติ ได้ใช้ส่ือ และก าลงับุคลกรในสังกัดท่ีมีกระจายอยู่ทัว่ประเทศทุกภูมิภาค และทุก
จังหวดั อาทิ ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี ,ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ,สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11  หรือ NBT,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือ สวท. , 
เป็นต้น ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นข้อเท็จจริง ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัไวรัสโคโรน่าในทุกมิติ มาเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
เป็นขอ้เท็จจริงทั้งหมดในการส่ือสาร รัฐบาลน าประเด็นการแกปั้ญหาการหยุดย ั้งการแพร่ระบาด
ของโลก ขณะท่ีส่ิงท่ีคู่กนัก็คือการช่วยเหลือท่ีประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิด ไม่ว่าจะเป็น
ผูป่้วย ผูป้ระกอบอาชีพทัว่ไป เพราะผลกระทบท าให้เกิดภาวะดา้นเศรษฐกิจ ผูป้ระกอบอาชีพขาย
ของไม่ได ้หรือไดน้อ้ยลง ซ่ึงรัฐบาลก็มีหลาย ๆ มาตรการท่ีมาช่วยเหลือ ทั้งการแจกเงิน การใหเ้งินกู ้
การพฒันา การส่งเสริมอาชีพ การจา้งงานเพิ่มเติม การพฒันาฝีมือ และอีกหลายหลายรูปแบบ เราก็
ตอ้งน าแต่ละเร่ืองแต่ละขอ้มาสังเคราะห์ขอ้มูลเราตอ้งเขา้ใจเสียก่อนจากนั้นถ่ายทอดขอ้มูลเหล่านั้น
เป็นภาษาชาวบา้นให้เขา้ใจง่ายเป็นเร่ืองเป็นตอน ๆ ตอนสั้น ๆ อย่างต่อเน่ืองทุกวนับางเร่ืองตอ้งท า
ทุกวนัเพราะว่าแน่นอนประชาชนทุกวนัน้ีคนแต่ละคนก็อาจจะเขา้ใจเขา้ใจยากเขา้ใจง่ายต่างกนับาง
เร่ืองเราบอกเขาเร่ืองของก็เขา้ใจบางเร่ืองตอ้งบอก 2-3 คร้ังอนัน้ีตอ้งท าควบคู่กนัไปอย่างต่อเน่ือง
เนน้ขอ้มูลท่ีกระชบัชดัเจนเขา้ใจง่าย ๆ สั้น ๆ แลว้ก็มีความต่อเน่ืองกนั ในการน าขอ้มูลจ านวนมากท่ี
ไดรั้บมาจากรัฐบาลมาย่อยประเด็น เพื่อส่ือสารออกไปนั้น วิธีการคือสมมุติเราดูข่าวของนโยบาย
รัฐบาลส่วนตวั  เราตอ้งอ่านหลาย ๆ รอบ แลว้ท าความเขา้ใจให้เกิดความถ่องแท ้ว่านโยบายน้ีช่วย
อะไร  และคนท่ีอยากไดรั้บประโยชน์จะตอ้งอยา่งไรบา้ง จากนั้นเราก็น าความเขา้ท่ีท่ีว่าถ่องแทแ้ลว้
มาเรียบเรียงใหม่ เขียนเป็นข่าว โดยการเขียนข่าวใหม่เราก็จะเน้นใช้ค  าท่ีคนเขา้ใจง่าย เพราะถา้เรา
เขา้ใจเองก่อนแลว้เราจะสามารถถ่ายทอดใหเ้พื่อนฟังต่อ ก็จะไดก้ารส่ือสารท่ีมนัเขา้ใจง่ายขึ้น เพราะ
ผ่านการคดักรองจากเราแลว้ ส่วนลกัษณะของข่าวท่ีเขียนไม่ควรเป็นภาษาทางการ หรือภาษาเขียน  
หากชาวบา้นมาอ่าน แน่นอนว่าตอ้งงง  เกิดความไม่เขา้ใจ หรือว่าบางทีพอเยอะเกินไป ชาวบา้นก็
ไม่อยากอ่าน ยกตัวอย่างง่าย ๆ ว่าคุณหมอมีข้อมูลโรคติดต่ออะไรสักอย่าง ท่ีจะต้องเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ออกไปสมยัก่อนถา้อยากจะออกข่าว ก็ตอ้งเอาขอ้ความน้ีส่งต่อไปให้สถานีวิทยุ
โทรทศัน์ หรือสถานีวิทยุกระจายเสียง แต่ละสถานีฯ  ให้นักข่าวให้ผูป้ระกาศข่าวอ่าน เขาก็อ่านได้
นะแต่เค้าจะรู้จริงเหมือนคุณหมอไหม นักข่าว หรือผูป้ระกาศก็จะรู้มีความเข้าใจในระดับหน่ึง
เท่านั้น แต่ถา้คุณหมอมาเป็นคนส่ือสารออกทางออนไลน์ละ เอาขอ้มูลท่ีมีท่ีรู้ เผยแพร่ดว้ยตวัเอง
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ผ่าน Facebook ผ่าน YouTube  พอคุณหมอพูดป๊ับ แน่นอนว่าคนท่ีดูจะเกิดความเช่ือถือในขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเผยแพร่ออกไป มาการการส่ือสารท่ีเผยแพร่ออกไปโดยนักข่าว หรือผูป้ระกาศข่าว  
ในทางกลบักนั หากนกัข่าว หรือผูป้ระกาศข่าว บอกขอ้มูลไม่ครบถว้น แลว้ผูช้มหรือชาวบา้นอยาก
ถาม เคา้ก็ถามไม่ได ้เพราะนักข่าวหรือผูป้ระกาศไม่รู้ขอ้มูลเชิงลึก  ในขณะท่ีคุณหมอพูด มีคนมา
คอมเมนต์ถาม คุณหมอสามารถตอบไดท้นัที  แลว้ท่ีไม่ตอ้งกังวลเร่ืองในเร่ือง รูปร่างหน้าตา ไม่
หล่อไม่สวย พูดชัดบา้งไม่ชัดบา้ง ไม่มีผลต่อการท่ีคนจะเขา้มาติดตาม เพราะเคา้เช่ือมัน่ในตวัเรา 
เช่ือมั่นในข้อมูลข่าวสารท่ีเราส่ือออกไปเพื่อเราคือตัวจริง” (สัญชัย  จารุสันติสุข, สัมภาษณ์ 10
ตุลาคม 2563) 
 “ในส่วนของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 เวลาเราไดข้อ้มูลท่ียาก ๆ ท่ีเป็นนโยบายลงมา 
เช่น พระราชบญัญติั  พระราชก าหนด  กฎกระทรวง หรือ ร่างกฎหมายฉบบัต่าง ๆ ถือเป็นภาระกอ้น
ใหญ่ เพราะเรามองเป็นภาระ โดยแท้จริงแล้วเราสามารถหยิบมาในส่ิงท่ีสามารถส่ือสารได้ ไม่
จ าเป็นตอ้งเอามาทั้งหมด เพราะถา้เราเอามาทั้งหมด เท่ากบัว่าเรายกเอกสารหนา ๆ ทั้งหมดมายดั
เยยีดให้ประชาชน ซ่ึงแน่นอนวา่ประชาชนไม่เขา้ใจ บางรายอยากยอ่ยทั้งร้อยอยา่งมีเคา้สั่งมาแต่จริง 
ๆ ท าไม่ได ้เราจึงแค่หยบิออกมาแค่ 1 หรือ 2 ท่ีสามารถพดูได ้ท าได ้เอาแต่นั้นพอ เราเป็นส่ือท่ีไม่ได้
ยิง่ใหญ่ เราไม่สามารถ เราไม่ใช่โฆษกรัฐบาลท่ีจะตอ้งไปบอกทุกอย่าง เราคดัเลือกมา เร่ืองเล็ก ๆ ท่ี
มีประโยชน์กบัประชาชนสักหน่ึงเร่ือง ถา้เร่ืองท่ีหยิบมาประชาชนเขา้ใจกระจ่างแลว้ ชดัเจนแลว้ เรา
ค่อยไปหาประเด็นถดัไปมาส่ือสารต่อ” (ศรายทุธ  เจริญนาม, สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2563)  
 สรุป  ในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 มีการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่
อย่างไร พบวา่ ตวัแทนส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ใหส้ัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกนั โดย
มีการแต่งตั้งคณะท างานท่ีท าหน้าท่ีในการส่ือสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นการ
เฉพาะประกอบด้วยขา้ราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี
ศกัยภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการน าเสนอข้อมูลเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัส
โคโรน่า 2019 อย่างสร้างสรรค์ สรุป และก าหนดเป็นแนวทางในการน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบ
ขอ้มูล ข่าวสารของสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศ ซ่ึงเป็นการส่ือสารในภาพรวมของ
ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาล จากนั้นคณะท างานท่ีท าหนา้ท่ี
ในการส่ือสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จะส่งต่อประเด็นเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัส
โคโรน่า 2019 ท่ีกลั่นกรองแล้วไปยงัหน่วยงานส่ือในสังกัดทั้ งหมด ทั้ งส่ือวิทยุโทรทัศน์, ส่ือ
วิทยุกระจายเสียง และส่ือออนไลน์ Face book Fan page เพื่อส่ือสารสู่ประชาชนอย่างรวดเร็ว และ
ประชาชนไดรั้บรู้ในวงกวา้งต่อไป  
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 2.3 การใช้ Face book เป็นส่ือในการส่ือสารนโยบายของรัฐบาล 
 “เราเป็นส่ือมวลชนเราตอ้งมองให้ออกวา่ทิศทางของโลกจะไปทางไหนถา้มองเทรนด์ไม่
ออกเราจะเป็นผูต้ามอย่างเดียว เราเป็นภาครัฐท่ีตอ้งให้ขอ้มูลขอ้เท็จจริงกบัประชาชน ถา้เราเดินตาม
ตลอดเวลาเราเดินตามคนอ่ืนอยู่เร่ือยไปมนัไม่ได ้ ท่ีส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรีท า เพราะ
เราคาดการณ์ดูจากพฤติกรรมของคนในสังคมจากสถิติของคนท่ีเล่น Face book หรือออนไลน์นั้น
มากขึ้นอย่างน่าตกใจ แปลว่าทิศทางการเติบโตขอ้การส่ือสารตอ้งเป็น Face book หรือออนไลน์แน่ 
ๆ  เราจึงเร่ิมตั้งแต่ยงัไม่นิยมเท่าไหร่  การเขา้ไปจบัส่ือออนไลน์ในระยะแรกในฐานะผูบ้ริหารส านกั
ประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี ก็ถูกทักท้วงบอกว่าบ้านหรือเปล่าเข้าไปท า  แต่เม่ือเป็นส่ิงเรา
คาดการณ์ดว้ยขอ้มูลขอ้เท็จจริงแลว้ สามารถเช่ือถือได ้เราจึงเร่ิมท าการส่ือสารในภาวะวิกฤต อยู่ท่ี
ภาวะปกติ เราตอ้งพฒันาทั้งคนและเทคโนโลย ีถา้เราไม่ท า 2 อย่างพฒันาคนไม่มีเคร่ืองมือแลว้ก็ไป
ต่อไม่ได ้ เพราะเทคโนโลยีมาเร็วไปเร็วมาก อย่าง 3-4 ปีท่ีผ่าน Face book มาแรง แต่ปีน้ี Tik Tok 
มา  แล้วปีหน้าอะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้   วนัหน้าอาจจะไม่ใช่ออนไลน์ อาจเป็นออฟไลน์ระบบการ
ส่ือสารแบบใหม่ ก็เป็นได ้ แลว้ถา้เป็นแบบอ่ืนเราวางแผนการในอนาคตไวห้รือยงั  แลว้คนของเรา
เตรียมพร้อมหรือยงัมีความรู้หรือยงั”  (ทองทศ มหามนตรี, สัมภาษณ์ 2 ตุลาคม 2563) 
 “คอนเทนท ์ของส่วนราชการส่วนใหญ่มกัท าในส่ิงท่ีตวัเองอยากบอก ในส่ิงท่ีประชาชน
ตอ้งรู้ในความรู้สึกรัฐ รัฐไม่ไดใ้หน้ ้าหนกักบัส่ิงท่ีประชาชนอยากรู้  มนัโยงถึงการเปิดรับ ประชาชน
บอกวา่รัฐท าไปเถอะแต่ผมไม่เปิดรับเพราะผมไม่อยากรู้ การส่ือสารราชการท างานคือเร่ิมจากตอ้งรู้
ควรรู้อยากรู้ทีหลงั แต่ถา้ลบพลิกกระบวนการส่ือสารแนวใหม่มนัควรจะเร่ิมส่ิงท่ีประชาชนอยากรู้ 
ถา้เป็นองค์กรเอกชนหรือว่าธุรกิจเอกชนการตลาดแนวคิดการตลาดเป้าหมายจบัคือเขาสร้างคอน
เทนทจ์ากมุมมองของกลุ่มเป้าหมายเขาไม่ไดส้ร้างคอนเทนต์ จากส่ิงท่ีองคก์รหรือวา่เจา้ของแบรนด์
ตอ้งการท่ีจะส่ือสารมนักลบักนัเหมือนกบัการประชาสัมพนัธ์ยคุเก่าก็คือรัฐอยากท าแลว้ก็ท าออกไป
ให้ประชาชนรับรู้  แต่การประชาสัมพนัธ์ยุคใหม่คือคุณตอ้งถามชาวบา้นก่อนนะว่าเขาอยากรู้ไหม 
ส่วนน้ีคือส่วนท่ีส่ือของรัฐเองหน่วยงานของรัฐยงัคิดไม่ถึงหรือคิดจะท าได้น้อยก็เลยท าให้การ
เปิดรับของคนมนันอ้ย ความหลากหลายของส่ือของช่องทางมนัหลากหลายจริงแต่เราไม่ไดจ้ าแนก
กลุ่มเป้าหมาย  คนฟังวิทยุเขาก็ มีส่วนหน่ึง  คนฟังทีวีก็มี  ส่วนคนชมทีวีก็มีอยู่ส่วนหน่ึง แต่รัฐ
เพียงแต่หาไม่เจอ  ถ้าพูดถึงเร่ืองการวดัเรตต้ิง  ระบบเรตต้ิงของประเทศไทยมันถูกท าลายโดย
ส้ินเชิง และมนัไม่ใช่ แมสมีเดียจะมาวดัเรตต้ิงจากการกดรีโมทการเขา้ชมทีวีเหมือนเดิมมนัไม่ได้
แลว้  ส่ือของรัฐเลยมกัถูกเปรียบเทียบกบัส่ือเอกชน  ซ่ึงจริง ๆ ถา้เปรียบกนัก็เหมือนกบัมวยคนละ
สนาม จะเอาไปเปรียบเทียบกนัไม่ได ้ ส่ือเอกชนก็มีปัจจยัในการผลิตในการท่ีจะลงทุนเยอะ  ส่วน
ส่ือของรัฐมีแค่น้ี  แต่ของดีส่ือของรัฐ คือ มีเครือข่ายในเครือข่ายหน่วยงานราชการดว้ยกนั ,เครือข่าย
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ทอ้งถ่ินก านันผูใ้หญ่บา้น ,องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งส่ือบุคคล  ซ่ึงต่างมีออนไลน์อยู่ในมือ
ตวัเอง ฉะนั้นเม่ือก่อนน้ีคิดกนัว่าผูบ้ริหารภาพลกัษณ์องค์กร คือผูบ้ริหารหรือ ผูอ้  านวยการเท่านั้น 
แต่จริง ๆ ทุกวนัน้ีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานบางทีหยิบนโยบาย หรือเร่ืองราวขององค์กรไปโพสต ์
Face book ส่วนตวั กลบัมีคนสนใจมากกว่ากาน าเสนอจากองค์กร หรือหน่วยงานเสียอีก ก็เพราะว่า
ทิศทางของส่ือเหล่าน้ีมนัเปล่ียนพฤติกรรมของคนก็เปล่ียน” (อธิชยั ตน้กนัยา, สัมภาษณ์  5 ตุลาคม
2563) 
 “การบริหาร คอนเทนท์  คือหัวใจส าคัญ ของการประชาสัมพันธ์ส่วนแชนแนล คือ 
ช่องทางในการเผยแพร่อยูท่ี่ช่องทางไหนเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากกวา่  การส่ือสารของรัฐตอนน้ีกรม
ประชาสัมพนัธ์ไม่ได้ท าเฉพาะส่ือทีวีกบัวิทยุอีกแลว้เราก็เลยตอ้งสร้างแชนแนล ของตวัเองขึ้นมา  
ในขณะเดียวกนัท่ีอ่ืนก็สร้างแชนแนล ออนไลน์ของตวัเองขึ้นมา  เพราะเขามีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย
ของเขาอยู”่ (สญชยั  จารุสันติสุข , สัมภาษณ์  10 ตุลาคม 2563) 
 “อย่างแรกเลยคือความน่าเช่ือถือเพราะว่าในช่วงโควิดมนัพอดีในช่วงออนไลน์ก าลงับูมค
นเสพส่ือออนไลน์มากกวา่ส่ือออฟไลน์  พอเสพส่ือออนไลน์มากจึงท าใหเ้กิดส่ือท่ีสร้างขึ้นเองไดไ้ม่
ว่าหน่วยงานองค์กรคนปกติ หรือใครก็ได้ตามสามารถมีส่ือของตัวเองได้เพราะทุกคนมีส่ือของ
ตวัเองไดทุ้กคนก็สามารถหยิบอะไรมาเล่าก็ได ้มาส่ือสารก็ได ้ พอช่วงโควิคคนรู้อะไรมาก็โพสต ์
กลายเป็นว่า ข้อมูลมันจริงบ้างจริงบ้างไม่จริงบ้าง เฟกนิวส์เต็มเลย แต่พอมาเจอ เพจ ส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงพื้นฐานจริง ๆ ไม่ไดด้งัมาจากช่วงโควิด   แต่ดงัมาก่อนแลว้จาก
การส่ือสารเร่ืองบตัรคนจน บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ  จึงท าให้ผูรั้บสารรู้แลว้วา่ขอ้มูล  จึงท าให้พอช่วง
โควิด เรามีข่าวอะไรออกมาคนก็จะตาม และเช่ือ เพราะเพจมีอยูจ่ริง  คนทัว่ไปจะเป็นนิสัยของคนท่ี
เวลาเปิดเจอข่าวพอเจอข่าวเฟกนิวส์เจอของปลอมบ่อย ๆ เจอของไม่จริงบ่อย ๆ ก็จะเข็ดกนั แลว้ก็
จะกลวัพอเกิดความกลวัก็จะไม่ค่อยกลา้เช่ือแต่พอเจอหน่วยงานท่ีเช่ือประชาชนเคา้ก็จะไปตาม ไป
แชร์  ไปไลค์ กลบัมาดูซ ้ า ซ่ึงมนัท าให้ เพจ ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี มีคนติดตามมา
ติดตามมากขึ้นในช่วงโควิดโดยหลกั ๆ ก็คือ ความน่าเช่ือถือ”  (ศรายุทธ  เจริญนาม, สัมภาษณ์ 18 
ตุลาคม2563) 
 สรุป  ท าไมถึงเลือกใช้ Face book เป็นส่ือในการส่ือสารนโยบายของรัฐบาล  พบว่า 
ตัวแทนส านักประชาสัมพันธ์  เขต 7 จันทบุ รี  ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกัน  ส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เป็นส่ือสารมวลชนภาครัฐท่ีตอ้งให้ขอ้มูล ขอ้เท็จจริงกบัประชาชน 
จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงองค์การให้สอดคลอ้งกบับริบทของสังคม วฒันธรรม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และแนวโน้มท่ีเป็นปรากฏการณ์และทิศทางท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสาร
สมยัใหม่ของโลกในอนาคต ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี มีการด าเนินการตามพนัธกิจดา้น
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การส่ือสารขอ้มูลข่าวสารให้กบัประชาชน การส่ือสารเพื่อให้เกิดผลดีคือประชาชนสามารถรับรู้
ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัความกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศกบัพฤติกรรมของประชาชนคนไทย จากสถิติของคน
ไทยท่ี เล่น Face book นั้ นมากขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญ  นั้ นแสดงว่าทิศทางการเติบโตของการ
ติดต่อส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ประเภท Face book เป็นท่ีนิยมอย่างมากในหมู่ประชาชนไทย การท่ี
ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ใหค้วามสนใจโดยเขา้ไปด าเนินการใชส่ื้อออนไลน์ Face book 
เพื่อส่ือสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 
จนัทบุรี เป็นหน่วยงานด้านการส่ือสารท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของรัฐท าให้ประชาชนรู้สึกว่ามีความ
น่าเช่ือถือ การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face 
book ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เป็นวิธีการปรับกระบวนการส่ือสารว่าควรจะส่ือสาร
โดยเร่ิมจากส่ิงท่ีประชาชนอยากรู้ ส่ิงท่ีประชาชนตอ้งการ ซ่ึงเป็นการส่ือสารยคุใหม่ ท่ีหน่วยงานส่ือ
ต่าง ๆ ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบทของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  
 
 2.4 การเลอืกใช้ส่ือ Face book เพือ่การส่ือสาร 
 “ส่ิงท่ีเราได้รับโจทย์มาจากรัฐบาลก็คืออันดับแรกต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้องกับพี่น้อง
ประชาชน ขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนผูป่้วยการดูแลตวัเองการป้องกนัตวัเอง ท าแบบน้ีป้องกนัไดไ้หม 
ซ่ึงประเด็นน้ีคนมีความสับสนเยอะ ต่อมาโจทยส์ าคญัท่ีไดรั้บมาคือขอ้มูลเชิงวิชาการแพทย ์เราตอ้ง
น าข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์แลว้ถ่ายทอดในส่ือออนไลน์เป็นภาษาแบบชาวบ้านให้เขา้ใจง่าย 
เร่ิมตน้เลยเราเป็นคนกลางเป็นส่ือ เราตอ้งเขา้ใจให้ถ่องแทเ้สียก่อนจากขอ้มูลจากทางแพทยว์่า ท า
แบบไหนป้องกนัแบบไหนเส่ียงพื้นท่ีไหนท่ีควรหลีกเล่ียงควรปฏิบติัตน แลว้เราก็น าขอ้มูลเหล่านั้น
มาท าเป็นส่ือ  โดยตอ้งท าส่ือให้สั้นกระชบัเขา้ใจง่าย และมีความต่อเน่ือง  หลกั ๆ ท่ีเราท าก็มีทั้งใน
การ Face book Live, การท าคลิปวีดีโอ, การท าอินโฟกราฟฟิก เพื่อท าให้ประชาชนเขา้ใจในแต่ละ
ประเด็นไดอ้ย่างชดัเจนไม่ให้เกิดความสับสน  เน้ือหาท่ีเราส่ือสารไปในแต่ละคร้ังไม่ยาวจนเกินไป
ตอ้งสั้น ยกตวัอย่างเช่น สมมุติวนัน้ีมีผูติ้ดเช้ือ 6 คนอยู่ในจงัหวดัในภาคเหนือ พื้นท่ีภาคเหนือตอ้ง
เฝ้าระวงัเป็นพิเศษการกินน ้ าร่วมกนัมีโอกาสติดเช้ือโคโรน่า  เท่าน้ีพอ และชุดต่อไปก็อีกเร่ืองหน่ึง 
แต่ตอ้งท าแบบน้ีต่อเน่ืองเพื่อให้คนซึมซับความรู้ความเขา้ใจให้ถูกตอ้ง  ส่วนท่ี 1 ก็คือการให้ขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้งกบัประชาชนกบัสถานการณ์โลก และการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งส่วนท่ีสองก็คือการช่วยเหลือ
จากภาครัฐและภาคเอกชน  อนัน้ีท่ีมนัเป็นส่วนเช่ือมโยงกนัไป การ Live เป็นอีกรูปแบบท่ีเราจะ
สามารถส่ือสารโดยตรงกับประชาชนท่ีเขาชมเราอยู่ได้ในทันที แล้วมันมีความรวดเร็วในการ
น าเสนอ แต่เจตนาท่ีเพจ ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี Live คือ ตอ้งการส่ือสารโดยตรงกบั
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ผูติ้ดตาม  เขาเพราะบางคร้ังเราท าอินโฟกราฟฟิกไปหรือท าคลิปวีดีโอไป บางท่ีเขายงัไม่ได้ดู หรือดู
แลว้ไม่เขา้ใจ หรือจบัใจความจากคลิปไม่ได ้ บางทีหลงัจากเราโพสต์ไป 4-5 ชัว่โมง มีคนมาคอม
เมนตถ์ามแลว้ดว้ยภารกิจเราท่ีมากอยูแ่ลว้ ก็ไม่สามารถท่ีจะไปตอบคอมเมนตไ์ดค้รบทุกคอมเมนต ์ 
อีกอย่างอาจจะไม่ทนัใจ หรือถูกใจผูติ้ดตามท่ีคอมเมนต์ถาม กลายเป็นขดัใจเคา้อีก เคา้ไม่มาสนใจ
แลว้  ยกตวัอย่างเช่น การ Live ประจ าวนัวนัน้ีทีมงานเราเล่าเร่ืองสถานการณ์โควิดประจ าวนั  เราก็
จะมีทีมงานท่ีคอยดูค  าถามจากคอมเมนต์แลว้ตอบค าถามในทนัที ซ่ึงอาจจะเป็นการตอบจากผูจ้ดั
รายการ หรือทีมงานก็ได ้แต่ท่ีส าคญั คือ การโตต้อบกลบัไดใ้นทนัที ผูช้มอยากรู้อะไรคอมเมนตม์า
ปุ๊ บ ทีมงานตอบป๊ับ ไดท้นัทีทนัใจ มนัเป็นการส่ือสารไดท้นัทีกบัผูช้มเป็นการส่ือสาร 2 ทาง แลว้ยงั
มีพฒันาการไปอีกขั้นอีก คือ ท่ีเรียกวา่การส่ือสาร 3 ทาง อนัน้ีฟังทฤษฎีมาจากผูรู้้  สมยัก่อนเราเรียน
มาการส่ือสารทางท่ี 1 คือ จากเราไปหาผูช้ม  ส่ือสารทางท่ี 2 คือ จากผูช้มกลบัมาหาเรา  ส่ือสารทาง
ท่ี 3 คือ การส่ือสารระหวา่งผูช้มกนัเอง เช่น ในบางคร้ังเราโพสตเ์น้ือหาไปแลว้มีค าถามเขา้มา เราไม่
ตอ้งไปตอบก็ได ้เพราะจะมีคนท่ีเป็นผูรู้้แลว้ เขา้ใจแลว้ ซ่ึงเป็นลูกเพจของเรา เขา้ไปช่วยตอบแทน
ให้ความกระจ่างกับลูกเพจท่ีเป็นถามมา น่ีแหละคือ 3 Way Communication  ของเพจ ส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรีท่ีเกิดขึ้น” (สัญชยั  จารุสันติสุข , สัมภาษณ์  10 ตุลาคม 2563) 
 “อินโฟกราฟฟิกมีไวส่ื้อสารแค่การรับรู้  อินโฟกราฟฟิก คืออ่านแลว้ เห็นแลว้ เขา้ใจได้
เลย แค่นั้นพอไม่ต้องไปคาดหวงัให้คนมาศึกษาเรียนรู้ อินโฟกราฟฟิค เพราะไม่ได้  บางคนท า
อินโฟกราฟฟิกแลว้ใส่ทุกอยา่งในอินโฟกราฟฟิก ผมถือว่าผิดมาก อินโฟกราฟฟิก แค่เห็นแวบ๊แรก 
ภายใน 4 วินาที อ่านเขา้ใจ ยกตวัอย่างเช่น พรุ่งน้ีฝนตกหนักตอนเชา้ถึงตอนเยน็ จบ ใช้ค  าพูดแค่น้ี
พอ  ส าหรับคนท่ีจะใส่ทุกอย่างในอินโฟกราฟฟิก เช่น  พรุ่งน้ีฝนตก ลมจะแรง ตอ้งระวงัโน่นระวงั
น้ี เขียนยืดยาวในอินโฟกราฟฟิก ถือว่า ผิด อินโฟกราฟฟิกตอ้งส่ือสารได้ทนัที  งานข่าว 1 ช้ิน ท่ี
ตอ้งส่ือสารผ่านอินโฟกราฟฟิกตอ้งรู้ภายใน 4 วินาที เช่นเดียวกนักบัการ Live  ถา้พรุ่งน้ีฝนจะตก
ตามพยากรณ์อากาศ  ซ่ึงการ Live ไม่ใช่แค่ตอ้งการจะบอก แต่เป็นการส่ือสารสองทาง Two way 
Communication เราส่ือสารไปหาคนดูคนฟังแล้ว คนดูคนฟังถามตอบกับเราได้ แต่การ Live ไม่
สามารถท าไดเ้ลย ไม่ใช่อยู่ดี ๆ อยาก Live ก็ Live ไดเ้ลย ตอ้งเป็นผลมาจากท่ีเราท า อินโฟกราฟฟิค 
และวีดีโอมาสักระยะหน่ึง จนมีคนติดตาม พอมีคนติดตามเวลาท่ีเรา Live ขึ้นมา เราก็จะได้คนท่ี
ตามมาจากอินโฟกราฟฟิค จากคลิปวีดีโอ แลว้จะมีคนคอยคุยกบัเรา  คนคอยถามคอยตอบกบัเรา น่ี
แหละเป็นประโยชน์ของ Live คือถามตอบได้ ให้ขอ้มูลได้  แต่คนท่ีถามตอบได้ตอ้งมีขอ้มูลผ่าน
การท าอินโฟกราฟฟิค และวีดีโอมาก่อน ถึงจะมีความสามารถในการตอบในการ Live เพราะถา้มี
คนถามมา แต่เราตอบไม่ไดก้็เสียหายเลย นั่นแสดงว่าเราไม่มีความรู้จริง เขา้ใจจริง ดงันั้นก่อนท่ีจะ
ไปถึงการ Live ควรตอ้งผ่าการท า อินโฟกราฟฟิค และคลิปวีดีโอมาก่อน ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับ 
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เพจ จากการ Live  คือจะท าให้เพจมีความเป็นตัวตนสูงมาก เพราะว่าเพจน้ีจะไม่ใช่เพจลม ๆ ท่ี
โพสตอ์ะไรมาแลว้คนก็ดูโพสตก์็เห็นก็แชร์  แต่เป็นการยืนยนัวา่มีความท่ีตอบได ้มีความรู้อยูใ่นเพจ
น้ี เคา้มีตวัตนจริง ๆ เวลาเคา้พูดผ่าน Live เคา้มองไปท่ีคนชมจริง ๆ เพราะในช่วงโควิดข่าวลือเยอะ
มาก ข่าวปลอมเยอะมาก ซ่ึงจริง ๆ ผมว่าคนทัว่ไปไม่ค่อยให้ความส าคญัเร่ืองโรคเท่าไหร่นะ คน
สนใจเร่ืองเงินท่ีรัฐบาลจะให้มากกว่า  ก็ชีวิตแย่แลว้ตอนน้ี จะไดเ้งินของรัฐบาลมายงัไงก็ไม่มีใคร
ตอบ ซ่ึงคนท่ีก าหนดนโยบายจริง ๆ คือรัฐบาล ก็มีแค่นโยบาย แต่วิธีการปฏิบัติจริง ๆ มันมี
รายละเอียดท่ีซับซ้อน ซ่ึงสังคมขาดคนย่อย เอาเขา้จริง ๆ คนท่ีย่อยไดก้็มีเยอะนะ แต่เราเช่ือใครได้
ละ ประเด็นก็จะตีกลบัมาท่ีความน่าเช่ือถืออีก ซ่ึงก็ท าให้การ Live การคุยกบัคน ส่งผลใหเ้พจเติบโต
ได้มาก จากความน่าเช่ือถือ ว่ากันง่าย ๆ คือ ชาวบ้านสามารถด่าได้  ถา้เค้าด่าได้แสดงว่า เพจ มี
ตวัตน ชาวบา้นไม่อยากด่าคนท่ีไม่มีตวัตนหรอกครับ นัน่คือ เราส่ือสารออกไปผิด หรือถูก ชาวบา้น
สามารถโตต้อบกบัเราได ้ เพราะยิ่งโดนด่า โดนถาม เราโตต้อบเร่ืองจริง มีความชดัเจน พิสูจน์ได ้
ท าให้ชาวบา้นเขา้ใจ ส่งผลให้การ Live ของเรา เกิดปฏิสัมพนัธ์มากขึ้น และส่งผลให้เพจเติบโตขึ้น
ครับ” (ศรายทุธ  เจริญนาม, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 
 สรุป การส่ือสารโดยใช้ Face book ของส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี มีการ
เลือกใช้ส่ือประเภทใดบา้ง พบว่า ตวัแทนส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ให้สัมภาษณ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันว่าการการน าเสนอเน้ือหาข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัส          
โคโรน่า 2019  ผ่านส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี เป็น
ขอ้มูลวิชาการทางการแพทย ์ท่ีส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ตอ้งบริหารจดัการโดยการน า
ขอ้มูลทางการแพทยท์ั้งหมดมาวิเคราะห์อย่างละเอียดให้เขา้ใจอย่างถ่องแทว้่าขอ้มูลใดควรท าแบบ
ไหน เช่น ข้อมูลการป้องกัน ข้อมูลเก่ียวกับพื้นท่ีเส่ียงท่ีประชาชนควรหลีกเล่ียง หรือข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีควรปฏิบติัตนของประชาชน แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าเผยแพร่ผ่านส่ือ
ออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ท าการผลิตเป็นรายการโดย
ใชว้ิธีการ โพสตข์่าว ตกแต่งภาพกราฟิก สถิติ ตวัอกัษรใหก้ระชบัแต่ยงัคงความครบถว้นของขอ้มูล 
ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเขา้ใจไดง้่าย และประชาชนสามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างต่อเน่ือง  
ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี น าขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จาก 
Face book Live, คลิปวีดีโอ, อินโฟกราฟฟิก มาน าเสนอในส่ือออนไลน์ Face book Fan page ท าให้
ประชาชนเขา้ใจในแต่ละประเด็นไดอ้ย่างชดัเจนไม่เกิดความสับสน  เน้ือหาท่ีส่ือสารในแต่ละคร้ัง
ไม่ยาวจนเกินไป กระฉับและมีความชดัเจน ท าให้ประชาชนสามารถซึมซับความรู้เก่ียวกับไวรัส   
โคโรน่า 2019 และมีความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งเก่ียวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019   
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 2.5 ประเภทส่ือท่ีได้รับความสนใจจากประชาชน 
 “แน่นอนว่า ส่ือทุกประเภทเน้นน าเสนอ เร่ืองปากท้อง เร่ืองท่ีท าให้ชาวบ้านมี
ผลประโยชน์ หมายความว่า เราส่ือสานนโยบายท่ีเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอยา่งแทจ้ริง ไม่วาจะ
เป็นส่ือท่ี เป็นโพสต์ข่าว อินโฟกราฟฟิก คลิปวีดีโอ หรือการท า  Face book live” (ทองทศ            
มหามนตรี, สัมภาษณ์ 2 ตลุาคม 2563) 
 “หลายคนอาจจะฟันธงวา่ อินโฟกราฟฟิก สามารถส่ือสารออกไปแลว้คนเขา้ใจมากท่ีสุด 
อินโฟกราฟฟิก จะเป็นภาพน่ิง ๆ ขอ้ความสั้น ๆ ซ่ึงก็ถูกจริตของคนเสพส่ือออนไลน์เหมือนกนั   แต่
ถา้ดูดี ๆ การเขา้ถึงคือเขาอาจจะหยุดดูแป๊บเดียว อ่านหรือไม่อ่านไม่รู้แต่การท่ีคนจะรับรู้ อย่าลืมว่า
คอนเทนทข์องโควิดนั้นเยอะมาก ถา้ล าพงัอ่านเพียงอินโฟกราฟฟิกอย่างเดียวแลว้เขา้ใจก็โอเค  แต่
ถา้จะวิเคราะห์กัน อินโฟกราฟฟิกท่ีได้รับความสนใจจริง ๆ นั้นจะเป็นเร่ืองของสถิติ  เช่นวนัน้ี
ผูป่้วยเท่าไหร่ คนหายเท่าไหร่ เป็นตน้ แต่ถา้เราจะให้องค์ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพมนัไม่
สามารถท าไดเ้ยอะในอินโฟกราฟฟิกช้ินเดียว  ซ่ึงอินโฟกราฟฟิกก็จะไดใ้นระดบัหน่ึง เพราะอินโฟ
กราฟฟิกจะไม่เห็นยอดวิว จ านวนผูช้มจริง สามารถจะนบัไดแ้ค่ยอดการเขา้ถึง นบั 3 วินาที เราจงไม่
รู้ว่าอินโฟกราฟฟิกช้ินนั้นจริง ๆ คนเขา้ใจขอ้มูลอย่างแทจ้ริงหรือไม่”  (อธิชยั  ตน้กนัยา, สัมภาษณ์ 
5 ตุลาคม 2563) 
 “ความรู้สึกส่วนตวันะไม่ใช่ของการวิจยันะ ผมคิดว่าเป็น วีดีโอคลิป จะสามารถส่ือสาร
ให้ผูติ้ดตามเพจ ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี เข้าใจได้มากท่ีสุด  แต่ถ้าเป็นวีดีโอ ซ่ึงมี
รูปแบบอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1) การ Live ซ่ึงถา้เป็นเหตุการณ์ส าคญั เหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีมีผลกระทบ 
เช่น Live  พบผูป่้วยรายใหม่เป็นคณะท่ีจงัหวดัโนน้น่ีนั่น มนัก็จะสามารถดึงความสนใจ เพราะมนั
เกิดกระแส  ยิง่กระแสติดลมบนแลว้คนก็จะยิง่เขา้มา แต่ถา้ Live แลว้มีรูปแบบท่ีไม่น่าสนใจ ยาวไป 
ไม่ดึงดูดก็ท าใหห่้างจากคนสนใจของคนทัว่ไปในทนัที  และ 2) วีดีโอคลิป อนัน้ีตอ้งท าเป็นรูปแบบ
ท่ีไม่ยาวมาก เป็นคลิปสั้น ๆ  ประกอบดว้ยเสียงดนตรีท่ีดึงดูด ค าท่ีโดนใจ ค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคา้ท่ีเคา้
คิดว่าจะไดรั้บผลกระทบ ถึงจะไดรั้บความสนใจเยอะ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นผลของการเขา้ถึง ก็ไปอยูท่ี่การ
แชร์อีก คือ ถา้ช้ินงานไปอยูบ่นโลกออนไลน์ ถา้ไม่มีการแชร์คนก็รับชมนอ้ย แต่ถา้ยิง่แชร์การรับชม
ก็จะมากตามไปดว้ย ดงันั้นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัเลย คือ รูปแบบ คอนเทนท์ ท่ีเป็นวีดีโอจะไดรั้บค า
ส าคญัความสนใจ ซ่ึงวีดีโอจะสามารถบอกเราได้ชัดเจนเลยว่า มีคนมารับชมทั้งหมดก่ีนาที  ซ่ึง
วีดีโอสามารถบอกขอ้มูลเชิงลึกกบัเราได”้ (อธิชยั  ตน้กนัยา, สัมภาษณ์  5 ตุลาคม 2563) 
 สรุป ส่ือประเภทใดท่ีได้รับความสนใจจากประชาชนมากท่ีสุดเพราะเหตุใด พบว่า 
ตวัแทนส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกนั ความกา้วหน้าของ
ระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสารก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ ทางสังคม คือ 
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เครือข่ายสังคมใหม่ท่ีรู้กันอย่างแพร่หลายว่า “สังคมออนไลน์” (Social Network) โดยเครือข่าย 
สังคมออนไลน์น้ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีสมาชิกซ่ึงก็คือคนทุกเพศ ทุกวยั ทุกเช้ือชาติและศาสนา ทุก
ระดบัการศึกษา ทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่มสังคมย่อยจากทัว่โลก เป็นผูส่ื้อสารหรือเขียนเล่าเน้ือหา
เร่ืองราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ท่ีสมาชิกเขียนและท าขึ้นเอง หรือพบเจอจาก
ส่ืออ่ืน ๆ แลว้น ามาแบ่งปันให้กบัผูอ่ื้น ท่ีอยู่ในเครือข่ายของตนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและส่ือ
สังคมออนไลน์ (Social Media) เครือข่ายสังคมออนไลน์ เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ก่อให้เกิด
วิวฒันาการดา้นเทคโนโลยีของส่ือสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท ปัจจุบนั Social Media เขา้มา
มีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากขึ้น โดยเฉพาะกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงประชาชนกลุ่ม
ต่าง ๆ มีการใช้ Social Media  เพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างประชาชนด้วยกันอย่างแพร่หลาย และ 
Social Media  ยงัมีบทบาทกับระบบการส่ือสารของภาครัฐด้วย โดยส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 
จนัทบุรี สามารถประยุกตใ์ช ้Social Media กบับทบาทในการใหค้วามรู้กบัประชาชน โดยน า Social 
Media  มาเป็นช่องทางในการจดัการขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  อย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพเพื่อใหท้นัต่อยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป ส่ือท่ีไดรั้บความสนใจจากประชาชน คือ 
ส่ือทุกประเภทท่ีเนน้น าเสนอเร่ืองปากทอ้ง เร่ืองท่ีท าให้ประชาชนทัว่ไปไดป้ระโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น
ส่ือใดก็ตามท่ีสามารถส่ือสารออกไปแล้วประชาชนเข้าใจ เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากท่ีสุด 
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นการน าเสนอเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
ประชาชนเพราะเก่ียวขอ้งกบัการท ามาหากินของประชาชนและผลประโยชน์ท่ีประชาชนควรจะ
ไดรั้บ การน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face book Fan page ไดมี้การ
พิจารณาอย่างรอบคอบ ซ่ึงส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงเป็นส่ือมวลชนท่ีมีลกัษณะเป็น
องค์กร มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญในเร่ืองการส่ือสาร การจดัการ มีการวางแผนท่ีดีและ
เตรียมการน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 อยา่งละเอียด   
 
 2.6 จุดเด่นในการท าส่ือแต่ละประเภท 
 “คือหลกัการท่ีผมท านะผมใชห้ลกัการเดียวกบัการหนังสือพิมพ ์จะเห็นได้ว่าเวลาเราไป
ตามแผงหนงัสือ ถา้เป็นคนรุ่นก่อนนะ พาดหัวหนงัสือหนงัสือพิมพมี์ความส าคญัอย่างมาก เพราะ
มนัจะเป็นแเวบ็แรกท่ีคนเห็นแลว้เขาถึงจะสนใจมาซ้ือหนงัสือพิมพไ์ปอ่าน เพราะฉะนั้นหลกัการใน
การท าอินโฟกราฟฟิกของ เพจ ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ท่ีท าก็คือตอ้งอ่านขอ้มูลท่ีเรา
จะน าเสนอ แลว้สรุปสั้น ๆ วา่  ตอ้งการน าเสนอเร่ืองอะไร ในประเด็นส าคญัอะไร แลว้ก็ท าเป็นพาด
หัวข่าวคลา้ย ๆ กบัผาดหัวหนงัสือพิมพ ์ดว้ยการคิดค าผสมภาษาท่ีอ่านแลว้สะดุดตาสะดุดใจ แต่ว่า
การท าอินโฟกราฟฟิก รูปแบบของ เพจส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี จะมีภาพพื้นหลงั แลว้
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มีตวัหนงัสือทบัภาพให้ดึงดูดความสนใจของผูค้นในท่ีเคา้มาดูเน้ือหาของเรา   อีกส่วนหน่ึง คือ เร่ือง
ของการต้องสร้างอัตลักษณ์ของส่ือเราเพื่อตอกย  ้าให้ประชาชนรู้ว่าอันน้ี คือ ส่ือของหน่วยงาน
ราชการ เน่ืองจากถา้ดูจากส่ือโซเชียล คุณเล่น Face book หรือคุณเล่นทวิตเตอร์ วนัหน่ึงมีโพสตเ์ป็น
ร้อยเป็นพนัเลยมนัไม่มีจุดเด่น ก็เลยจ าเป็นตอ้งใช้วิธีการสร้างจุดเด่นเช่นเดียวกับการท าแบรนด์
โฆษณาต่าง ๆ ท่ีเขาใช้ในการโฆษณาเพื่อการสร้างการจดจ าให้กับผูช้ม  นอกจากน้ีเพจส านัก
ประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี ได้น าเร่ืองการเลือกใช้สีของตัวอักษรประจ าเพจมาประกอบ 
รวมถึงฟร้อนทข์องตวัอกัษรท่ีเราใชท้ าอินโฟกราฟฟิก  โดยเพจส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี 
เลือกใช้สีเหลืองกบัสีขาวเป็นสีหลกั คนเห็นก็จะรู้แลว้ว่าใช่ละ สีเหลือง ๆ ขาว ๆ เป็นของ ส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 แน่นอน ยกตวัอย่างง่าย ๆ ว่า อย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เห็นฟร้อนท์ เห็น
ตวัหนงัสือจะรู้เลยวา่อนัน้ีคือหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ  เหมือนทุกแบรนด์ระดบัโลกเคา้ใชห้ลกัการน้ีกนั
ทั้ งหมด  เพจ ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรีเลยใช้ 1.ค าสั้ น ๆ ดึงดูดความสนใจ และ              
2. สร้างอตัลกัษณ์ส่ือของเราเพื่อใหเ้กิดการจดจ า” (ทองทศ มหามนตรี, สัมภาษณ์ 2 ตลุาคม 2563) 
 “หลกัการการท าคลิปผม ผมคิดต่าง คือ อนัอบัแรกเราวางกลุ่มเป้าหมายเราก่อน คือส่ือ
ปัจจุบนัแน่นอนไม่มีทางท่ีว่ากลุ่มเป้าหมายคุณคือประชาชนทุกคนคุณตอ้งเจาะกลุ่มไปเลยเพราะ
การท าส่ือแต่ละอย่างอย่างท่ีบอกแต่ละคนความสามารถในการรับรู้ต่างกนั บางคนฟังคร้ังเดียวรู้ 
บางคนฟัง 2 รอบ 3 รอบ ถึงจะรู้ถึงจะเกิดความเขา้ใจ ผมจึงเนน้กลุ่มพี่น้องประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ท้องถ่ิน หรือกลุ่มต่างจงัหวดั เช่น กลุ่มรายได้น้อย ซ่ึงกลุ่มน้ีบางคร้ังบางคร้ังเขาอาจจะไม่ได้มี
ความรู้รอบตวัมากเท่ากบักลุ่มท่ีอาศยัอยู่ในเมือง ประมาณน้ี เพราะฉะนั้น เราตอ้งอธิบายแบบภาษา
ชาวบา้น อธิบายเหมือนเราคุยกนักบัญาติผูใ้หญ่กบัพ่อกบัแม่เรา ก็คือพูดชา้ ๆ บา้งท่ีพดูวนซ ้ า จะไม่
เหมือนท่ีคุยกบัเพื่อน  ถา้เราคุยกนัเพื่อนคุยสั้น ๆ รู้เร่ือง  แต่น้ีเหมือนคุยกบัพ่อแม่เหมือนคุยกบัปู่ ย่า
ตายาย เรามโนเอาประมาณน้ี  ว่าตอ้งพูดวนเน้นย  ้าซ ้ า ๆ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ของจากเพจส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรีก็พบว่าไดผ้ลจริง ผูช้มหลายคนก็คอมเมนตม์าว่าเราให้ขอ้มูลท่ีดีพูด
ช้าเข้าใจง่าย แต่ขณะเดียวกันคนอีกกลุ่มห่ึงท่ีดูเราส่ือเราท่ีอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็จะบ่นว่าคลิป
วีดีโอเราท าไมพูดชา้ อะไรประมาณน้ี แต่ประเด็นหลกัของเรา คือ เราตอ้งการส่ือสารไปถึงกลุ่มผูมี้
รายไดน้้อย เม่ือเราวางเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมาย เราก็ตอ้งผลิตส่ือ ผลิตคลิปวีดีโอให้ตรงกบัจริต
ของกลุ่มเป้าหมายของเรา นั่นคือ กลุ่มผูมี้รายไดน้้อย ในต่างจงัหวดั ซ่ึงอาจจะอายุมากขึ้น 30 ถึง     
40 ปี ขึ้นไป ความยาวของคลิปวีดีโอเต็มท่ีจะไม่เกิน 5 นาที แลว้แต่ละคลิปวีดีโอก็จะพูดจะเล่าเพียง
เร่ืองเดียว เร่ืองอ่ืน ๆ ก็จะแยกเป็นเร่ือง ๆ ไป เช่น เร่ืองท าอย่างไรไม่ใหติ้ดเช้ือโควิด ก็ท าไปเลยเร่ือง
น้ีอย่างเดียวไม่ต้องปนเร่ืองอ่ืน เร่ืองน้ีกลุ่มเป้าหมายได้รวม ๆ เพราะเป็นเร่ืองกระแส หรือ เร่ือง
รัฐบาลแจกเงินเยียวยาโควิด 19 จ านวน 5,000 บาท ก็พูดไปเลยชดั ๆ ว่าใครจะไดเ้งิน แลว้ตอ้งท า
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อย่างไรถึงจะไดเ้งิน เอาให้จบใน 5 นาที ให้กลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยเป็นเป้าหมายหลกั หรือ เร่ืองรัฐบาล
ให้ธนาคารปล่อยเงินกู้ดอกเบ้ียต ่าก็จะแยกเป็นเร่ืองเลยว่า คลิปน้ีให้พ่อคา้แม่คา้  อีกคลิปเป็นของ
ผูป้ระกอบการ SME เป็นตน้ นัน่คือเรามาเรียบเรียงให้ผูช้มของเราแต่ละกลุ่มเขา้ใจง่าย ๆ คลิปวีดีโอ
เราสามารถตั้งค่าภาพหน้าปก เพื่อเป็นภาพขึ้นตน้ของคลิปวีดีโอเรา โดยหลกัการท่ีเราใช้ในการท า
ภาพปก เราใชวิ้ธีการเดียวกนักบัการท าอินโฟกราฟฟิก คือ มีพาดหัวข่าวสั้น ๆ ท่ีน่าสนใจ และการ
ใชสี้ตามอตัลกัษณ์ของเพจ ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ในการส่ือความหมาย เราโพสตไ์ป
คนเล่ือนฟีดเน้ือหาไปผ่านเห็นภาพปกคลิปวีดีโอก็จะสะดุดตา และเขา้ไปชมคลิปวีดีโอเป็นล าดบั
ถดัมา”  (สญัชยั  จารุสันติสุข, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 
 “ภาพหนา้ปกส าคญัมากครับ เป็นจุดท่ีส าคญัเหมือนกบัอินโกราฟฟิกเลย เห็นแวบ็ตอ้งกด
เขา้มาชมถา้เคา้เห็นแลว้ไม่กดเขา้มาชม ถือว่าคุณท าผิดแลว้ อนัน้ีคือประเด็นหลกัเลยไม่กดคือผิด  
วิธีการเลือกภาพหนา้ปกคลิปวีดีโอ คือเลือกภาพท่ีดีท่ีสุด ถา้ไม่ดีหรือดีไม่สุดเราอาจจะตอ้งพึ่งการ
ตดัต่อหน่อย บางภาพมีการพูดถึง อย่างเช่น หนา้พิธีกรเป็นแอ็กชัน่อยู่ แต่ไม่มีภาพตอนคนขุดดินก็
ตอ้งเอาภาพคนขดุดินมารวมกนักบัภาพแอก็ชัน่ของพิธีกร ถา้บางภาพมนัไม่ส่ือเราก็ตอ้งพยายามท า
ให้ส่ือให้ได ้ขอ้ความเป็นส่วนรอง  ส่วนภาพเป็นส่วนหลกั ใช้ภาพน าขอ้ความตาม หน้าปกถึงจะ
ขายได ้แลว้สีก็ตอ้งมีความอา้งอิงกบัเพจดว้ย คนเห็นแวบ๊แรกตอ้งรู้ได ้ว่าเป็นงานจากเพจเรา เพราะ
เวลาเคา้เล่ือนหน้าฟีดไปเร่ือย ๆ เม่ือผ่านมาถึงเราเคา้จะสะดุดตา ยิ่งใส่โลโกเ้ขา้ไปดว้ยก็จะยิ่งเพิ่ม
ความน่าสนใจเข้าไปอีกระดับหน่ึงถ้าเราจะท าวีดีโอความยาวสั้ นแล้วแต่ตามเน้ือหาเลย วีดีโอ
ตอ้งการตามความเขา้ใจ ยกตวัอยา่งเร่ืองสภาพอากาศ เช่น พรุ่งน้ีฝนจะตกหนกั   ค  าแรกท่ีจะตอ้งพูด
ในวีดีโอก็ขึ้นมาเลย ว่า พรุ่งน้ีฝนจะตกหนัก  เพราะเราตอ้งเอาส่ิงท่ีน่าสนใจขึ้นมาก่อน หลงัจาก
บอกไปแลว้ว่าฝนจะตกหนัก ก็ต่อไปเลยว่าท าไมถึงตกหนัก ตกแลว้ตอ้งท าอย่างไรต่อ แลว้ก็เล่า
เร่ืองต่อเน่ืองไป 3-4 นาที ใส่ไปเลยให้คนเขาเขา้ใจในคลิปวีดีโอ”  (ศรายุทธ  เจริญนาม, สัมภาษณ์ 
18 ตุลาคม 2563) 
  ส รุป  ในการท า ส่ื อแต่ละประเภทต้องมี จุ ด เด่นอย่างไร พบว่า ตัวแทนส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกนั  ส่ือสารมวลชนและนกัการตลาด
หลายท่านต่างก็ทราบว่า เฟสบุ๊ค (Face book) เป็นส่ือโซเชียลมีเดียท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัหน่ึง 
และเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีสามารถสร้างความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร หรือการกระจายขอ้มูล
ข่าวสาร แค่เพียงกดไลค ์หรือกดแชร์ ขอ้มูลเหล่านั้นก็จะถูกกระจายออกไปอยา่งรวดเร็วและง่ายดาย 
ดว้ยเหตุผลน้ีส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรีไม่อาจปฏิเสธการสร้างแฟนเพจ Face book ท่ีเต็ม
ไปดว้ยกลุ่มคนท่ีพร้อมจะสนใจ และเขา้มารับรู้ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จาก
ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุ รี  ซ่ึ งเป็นกลุ่ม เป้าหมายตามบทบาทหน้าท่ีของส านัก
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ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี โดยการสร้างเพจของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการใช้
อินโฟรกราฟิกสร้างตวัอกัษรเพื่อพาดหัวข่าวคลา้ย ๆ กบัพาดหัวหนังสือพิมพ ์ดว้ยการคิดค าผสม
ภาษาท่ีอ่านแลว้สะดุดตาสะดุดใจ เพจส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี มีภาพพื้นหลงัแลว้มี
ตวัหนงัสือทบัภาพใหดึ้งดูดความสนใจของประชาชนในท่ีเคา้มาดูเน้ือหาเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัส
โคโรน่า 2019 ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์เพื่อตอกย  ้าให้ประชาชนรู้
ว่าน้ี คือ ส่ือของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี การสร้างแฟนเพจในเฟสบุ๊ค สามารถท าให้
ประชาชนทัว่ไป ท่ีสนใจ มีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ได้
ง่ายขึ้น และกลุ่มประชาชนเหล่าน้ีจะเป็นผูท่ี้ส่ือสารขอ้มูลเหล่าน้ีไปสู่บุคคลใกลชิ้ดต่อกนัไปเร่ือย ๆ 
อนัเป็นผลดีต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนกัในการดูแล ป้องกนัตนเองไม่ให้เป็นผูติ้ดเช้ือหรือเป็นผูป่้วย เม่ือประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศไม่เป็นผูป่้วยหรือผูติ้ดเช้ือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนส่วนใหญ่กลบัเขา้สู่
ภาวะปกติก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
 
 2.7 ประโยชน์ของโซเชียลมีเดียต่อหน่วยงานภาครัฐ 
 “โซเชียลตอนน้ีมีประโยชน์อยู่แล้วเพราะมีระบบ 5 G เข้ามา 5G 6G ทุกอย่างจะเป็น 
Internet of Things โลกใบน้ีจะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตหมดเลยถ้าหมายความว่าคนทุกส่ิงเป็นส่ือ
หมดแลว้ อย่างถ่ายรูปลง Facebook มีถือว่ามีคนเป็นส่ือ คือ การส่งขอ้มูลไปอีกท่ีหน่ึง Facebook 
จ านวนเพื่อนมากสุด 5,000 คนก็เท่ากบั 5,000 คนเห็น เราก็เป็นส่ือไดแ้ลว้  แต่ความจริงปัญหาท่ีมา
จากส่ือท่ีว่าก็มีมากมาย บางเร่ืองเป็นเร่ืองยาผีบอกบา้ง  เป็นเร่ืองเขาว่ามาเขาเล่ามาบา้ง  ความจริง
เกิดขึ้น ในอนาคตหน่วยงานกรมประชาสัมพนัธ์จึงตอ้งมาท าเร่ืองข่าวจริง โดยใช ้AI เขา้ไปจบั และ
ใช ้Social Listening เขา้ไปจบัดว้ยการเขียนโปรแกรมให้ลึกสามารถตรวจจบัไดเ้ม่ือมีข่าวปลอมข่าว
เท็จเกิดขึ้น ซ่ึงขณะน้ีการเขา้ไปแก้ข่าวลกัษณะน้ียงัไม่ทนัที กว่าจะแกไ้ขกว่าจะปรับตวั เร่ืองบา้ง
เร่ืองคนแชร์ไปเป็นหม่ืนคนแล้ว เพราะในโลก Big DATA ในมีข้อมูลมากกว่าคนนั้นชนะ ซ่ึง
วิธีการน้ีเรายงัสามารถไปใชก้บัการตอบรับนโยบายของรัฐท่ีออกมาสู่ประชาชนไดด้ว้ย วา่นโยบาย
ไหนคนชอบไม่ชอบ ดงันั้น AI จะเป็นอนาคตของภาครัฐต่อจาก Face book , Tik Tok ถา้ไม่มอง AI 
คุณจะลา้สมยัมาก” (ทองทศ มหามนตรี, สัมภาษณ์ 2 ตุลาคม 2563) 
 “ถ้าส่วนราชการเองต้องการเอา Face book มาเพื่อเป็นทางช่องการช่องทางหน่ึงของ
ประชาชนทั่วไปอาจจะถูกจ ากัดด้วยวิธีของ Face book  ท่ีลดการมองเห็นคนก็ไม่เห็น  เพราะ
จุดประสงคข์อง Face book จริง ๆ เอาไวติ้ดต่อระหว่างเพื่อนระหว่างครอบครัว  ท่ีผ่านมากลายเป็น
ว่าโทรทศัน์ก็ท า Face book เป็นช่องทางในเผยแพร่ แต่สุดทา้ยพนักงาน หรือเจา้หน้าท่ีราชการน้ี
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แหละจะเป็นส่ือส าคัญท่ีจะช่วยส่ือสารนโยบายรัฐบาลออกไปได้ด้วยการโพสต์ใน Face book   
โอกาสในการเห็นมีเยอะ ถา้โพสต ์Face book ส่วนตวัคนท่ีเป็นเพื่อนเคา้ก็จะเห็น แลว้เห็นเยอะกว่า
โพสต ์เพจ Face book  หน่วยงานดว้ยซ ้า  ฉะนั้นท าอย่างไรท่ีจะท าให้เกิดการแชร์ หรือโพสตข์อ้มูล
ข่าวสารของราชการออกไปจากคนของราชการจะดีกวา่การท่ีมีเพจ Face book ราชการดว้ยซ ้า 
 มองว่าจ าเป็นตอ้งมี Face book ในปัจจุบนั เพราะว่าอย่างนอ้ยส่ือพวกน้ีมนัเป็นส่ือท่ีท่ีมนั
ไม่ตอ้งไปลงทุนอะไรเพียงแต่วา่คุณใชบุ้คลากรใหเ้ป็น  สุดทา้ยไม่วา่จะเปล่ียนไปแพลตฟอร์มใด ๆ 
ก็ตามส่ิงส าคญัท่ีสุดก็คือ ขอ้มูลเน้ือหาหรือว่าคอนเทนต ์ตอ้งเป็นเร่ืองจริง  สมมุติคุณอยูก่รมอุตุคุณ
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพยากรณ์อากาศคุณรู้วา่วนัน้ีฝนจะตกท่ีไหนท่ีไหนฝนจะตกไม่ตกจากเดิม 
เม่ือก่อนถ้าคุณต้องการให้เผยแพร่ข้อมูลพยากรณ์อากาศให้คนรู้ก็ต้องส่งแฟกซ์ ไปตามสถานี
วิทยุกระจายเสียง และตามสถานีโทรทัศน์ ให้ช่วยออกข่าวให้หน่อยใช่ไหมครับ ส่วนจะออก
หรือไม่ออกก็อีกเร่ือง แต่ปัจจุบนัพอมีส่ือโซเชียลมีเดียเราสามารถสร้างส่ือของตวัเองได ้อย่างกรม
อุตุนิยมวิทยา ผมก็เขา้ไปดูเขาก็มี Face book  ของเอง มี YouTube ของตวัเอง การพยากรณ์อากาศก็
ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีเป็นคนพูด ซ่ึงมันน่าดู น่าเช่ือถือ เพราะมันมาจากคนท่ีเขารู้จริง  
ส่วนขอ้มูลท่ีต้องการจะเผยแพร่ เค้าก็ลง Face book  ของกรมอุตุฯเองไม่ตอ้งส่งหาใครแลว้ คุณ
โพสตล์ง Face book  เองเลย แลว้ประชาชนสามารถไปคน้หาขอ้มูลไดท้ันทีท่ีโพสตไ์ดเ้ลย และถา้
เขามีปัญหาจะสอบถามก็สามารถถามโดยตรงกบักรมอุตุฯได้เลย โดยพิมพ์ผ่าน Face book  หรือ
บางคร้ังประชาชนอาจขอ้มูลในพื้นท่ีแจง้เหตุต่าง ๆ ไดด้ว้ย ซ่ึงเราก็จะมีช่องทางในการส่ือสารกบั
ประชาชนเพิ่มขึ้นดว้ย” (อธิชยั  ตน้กนัยา, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2563) 
 “รัฐบาลตอ้งตอ้งท างานตอ้งรู้ก่อนปัญหาปัญหาท่ีแทจ้ริงคืออะไรและประชาชนเดือดร้อน
อะไรบา้งแลว้ประชาชนเขาตอ้งการความเดือดร้อนในเร่ืองอะไรซ่ึงแน่นอนการช่วยเหลือตอ้งมีทั้ง
การช่วยเหลือเร่งด่วน,ช่วยเหลือระยะกลาง และช่วยเหลือในระยะยาว คือ ตอ้งตอบโจทยบ์างคร้ังก็
มองว่าตามนโยบาย โอเคในเร่ืองของรัฐบาลเขาออกมาแถลงนโยบาย  นโยบายท่ี 1 ก็ช่วยคนกลุ่ม
หน่ึง  นโยบายท่ี 2 ก็ช่วยคนอีกกลุ่มหน่ึง  แต่บางคร้ังการออกนโยบายของรัฐบาลก็ควรจะเหมือน
ส ารวจดว้ยว่านโยบายท่ีออกไปมนัไดผ้ลดีมากนอ้ยแค่ไหนมนัควรจะมีการปรับปรุงแกไ้ขยงัไงบา้ง
อนัน้ีไดส่้วนหน่ึง  อีกส่วนหน่ึงก็คือการส่ือสารก็ตอ้งมุ่งเน้นการส่ือสารให้มากกวา่น้ีเก่ียวกบัว่าคุณ
ออกนโยบายน้ีประชาชนท่ีเขาอยากจะเขา้ร่วมเขาตอ้งท ายงัไงบา้ง  หลายคร้ังท่ีดูบางทีบอกว่าจะมี
ท าอะไรแต่ไม่ไดบ้อกเขาหรอกว่า 123 ท าอะไร อย่าไปคิดว่าทุกคนจะรู้เท่ากนัหมด สอนหนงัสือครู
สอนเหมือนกนัท าไมเด็กคนน้ีเรียนเก่งคนน้ีเรียนไม่เก่ง มนัหลกัการเดียวกนั  เพราะฉะนั้นตอ้งเช่ือ
คนท่ีไม่เก่งคนท่ีเขา้ใจยากวิธีการช่วยคือรัฐบาลมีกลไกในทัว่ประเทศเพราะฉะนั้นตอ้งลงพื้นท่ีตอ้ง
รับฟังปัญหาแลว้น าปัญหาเหล่านั้นการน านโยบายนั้นไปสะทอ้นแลว้กลัน่กรองเพื่อน าไปปรับปรุง
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นโยบายท่ีดีอยู่แลว้เช่ือว่าทุกรัฐบาลตอ้งมีนโยบายการช่วยเหลือคนแต่เพียงบางคร้ังมนัอาจจะไม่
ตรงกบัความตอ้งการร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ามนัจะมีความยุ่งยากในบางขั้นตอนแต่ถา้เรารับฟังและ
น ามาปรับปรุงแกไ้ขเช่ือว่าทุกคนจะเขา้ถึงนโยบายต่าง ๆ มากขึ้นพอคนเขา้ถึงมาคืนเขาจะเกิดความ
เช่ือมัน่และศรัทธาในรัฐบาลมนัคู่กนั และมีกลไกส าคญัคือ โซเชียลมีเดีย น ามาประกอบดว้ยการ
สังเคราะห์ขอ้มูล” (สญชยั  จารุสันติสุข, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 
 “จ าเป็นตอ้งมี Page Face book แลว้ตอ้งมีดว้ยตวัเองดว้ย  หลายหน่วยงานก็สามารถท าเอง
ได้ อย่างเช่นพยากรณ์อากาศก็ท าเอง , กระทรวงพลงังานก็มีเอง ท าส่ือเองหมดเลย เพราะระบบ
ออนไลน์เคา้สร้างมาเพื่อให้เราท าเอง ไม่ตอ้งจา้งใครท า ทุกหน่วยงานควรมีเป็นของตวัเองเพื่อการ
ส่ือสารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Fan page ของ Face book  ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกิดจากตวัเขาเอง  ท่ีมี
ช่องการการติดต่อท่ียืนยันได้ ความน่าเช่ือถือจะสูงมาก แล้วไม่ต้องหวังว่าเราท าอะไรแล้ว
ประชาชนจะชอบใจทุกอย่าง เพราะอยา่งท่ีบอกคือเม่ือเกิดวิกฤติคนจะนึกถึงเราเอง ในเร่ืองของส่ือ 
ไม่มีแบบความส าเร็จท่ีส าเร็จรูปว่าวนัน้ีเรามาท างานเราเร่ิมใน Face book นะ ต่อไปทาง Twitter 
ต่อไปท า  LINE  ต่อไปท า LinkedIn  ต่อไปท า MySpaceเราไม่มีวิธีการอย่างนั้น  วิธีการจริง ๆ ก็คือ
เราตอ้งเร่ิมท าไปเร่ือย ๆ ก่อน เพราะว่าโลกออนไลน์เราท าส่ิงหน่ึงแลว้ เรากลวัว่าจะมีของใหม่มา
แทน ส่ิงส าคัญ คือ เราต้องทดลอง เพราะโลกออนไลน์ คือการเรียนรู้ตัวเอง ไม่ใช่การเรียนรู้
แพลตฟอร์มท่ีมาใหม่ ๆ ไม่ใช่ เรียนรู้ตวัเองหมายความว่า อะไรมาใหม่เราลองท า แต่เราท าแลว้ดี
ไหม เช่น การโพสต ์Face book เราโพสตไ์ป 10 คร้ังแลว้ ดูวา่มีตวัไหนดีบา้ง เราก็ไปเลียนแบบงาน
ท่ีดีต่อไป ฉะนั้ นแพลตฟอร์มไม่ เก่ียว แต่เก่ียวกับว่าเราพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตัวเองไหม เพราะ
แพลตฟอร์มท่ีเราไปเรียนรู้อาจจะไม่ส าเร็จก็ได้ แต่ส่ิงส าคญัท่ีเราตอ้งเขา้ไปเรียนรู้เพื่อท่ีจะเรียนรู้
รูปแบบการส่ือสารในแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อพฒันางานของเรา”  (ศรายุทธ  เจริญนาม, สัมภาษณ์  
18 ตุลาคม 2563) 
 สรุป โซเชียลมีเดียจะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างไร พบว่า ตัวแทนส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จันทบุรี ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกัน  ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 
จนัทบุรี มีการเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นเหตุการณ์วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face 
book Fan page ส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี ปรากฏว่ามีจ านวนผูติ้ดตาม Face book Fan 
page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เพิ่มขึ้นในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์มากกว่า 300,000 คน 
เป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ให้เห็นชดัเจนว่าส่ือสังคมออนไลน์มีประโยชน์มาก ดว้ยคุณลกัษณะของส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีเป็นส่ือท่ีท าให้ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 สามารถกระจายออกไปสู่
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง มีประโยชน์มากมายในด้านการติดต่อส่ือสาร  
ระหว่างส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี กับประชาชนสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้
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สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีประชาชนสนใจร่วมกนั นอกจากน้ีส่ือสังคมออนไลน์ 
Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี ยงัเป็นคลังข้อมูลความรู้เก่ียวกับ
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กบัประชาชน อีกทั้งประชาชนสามารถเสนอและแสดงความ
คิดเห็น แลกเปล่ียนความรู้ หรือตั้งคาถามในเร่ืองสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือเร่ืองต่าง ๆ 
เพื่อให้บุคคลอ่ืนท่ีสนใจหรือมีประสบการณ์ มีความรู้เก่ียวกบัไวรัสโคโรน่า 2019 ช่วยตอบค าถาม
หรือแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกนั การติดต่อส่ือสารเพื่อหาความรู้เก่ียวกับสถานการณ์ไวรัส    
โคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี 
สามารถท าใหป้ระชาชนทราบขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ไดอ้ยา่งวดเร็ว 
 

 2.8 การสร้างความเช่ือมั่นต่อประชาชนท่ีรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร 
 “ในช่วงโควิดท่ีผ่านมาเร่ืองใหญ่ คือ คนสับสน เน่ืองจากว่าส่ือออนไลน์เราไม่รู้ว่าใครก็
ท าจริงบ้าง  มีข่าวปลอมบ้าง มั่วบ้าง  แต่โดยนิสัยของมนุษย์ย่อมแสวงหาความจริง และการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านเพจของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 คือ เราขายความจริง แต่พอเราเร่ิม เพจเรา
น่าเช่ือถือ แลว้ตามดว้ยการเกิดเป็นแฟนพนัธุ์แทท่ี้ติดตามเราจริง ๆ แลว้เม่ือเราส่งขอ้มูล หรือเน้ือหา
ท่ีเราตอ้งการจะส่ือสาร ซ่ึงตอ้งเป็นความจริงเท่านั้นนะ คนเหล่าน้ี ท่ีเป็น แฟนพนัธุ์แทเ้ราก็ไปจะไป 
ไลก์ ไปแชร์ ไปคอมเมน้ ขยายผลต่อให้ ก็ยิ่งมีคนเขา้มาติดตามเพิ่มขึ้นไปอีก” (ทองทศ มหามนตรี, 
สัมภาษณ์  2 ตุลาคม 2563) 
 “คอนเทนท ์มนัตรงกบัมุมมองของกลุ่มเป้าหมายคือความตอ้งการของผูรั้บความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคข่าวสาร คือ ถา้เราสร้างคอนเทนท์จากมุมมองขององคก์ร กบัการสร้างคอนเทนท์จาก
มุมมองของผูรั้บสารผลมนัจะต่างกนั ฉะนั้นท่ีมนัเพิ่มขึ้นเพราะคนเขาอยากรู้ เขาเกิดความกลวัว่า
บา้นเรามีไหม  เขาอยากไดรั้บความปลอดภยัอยากไดค้วามมัน่ใจว่า  ตวัเลขมนัเพิ่มหรือว่าลดยงัไง
สถานการณ์เป็นยงัไง เพราะมนักระทบกบัชีวิตเคา้ ไม่มีผลกระทบกบัชีวิต  ส าหรับการเผยแพร่ทาง
เพจส านักประชาสัมพันธ์  เขต 7 จันทบุ รี  ไม่ได้จ ากัด เฉพาะพื้ น ท่ี รับ ผิดชอบของส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 เท่านั้น  มยัสามารถเผยแพร่ไดท้ัว่ไป  ถา้มนัมีคอนเทนท ์มีรูปแบบ ท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย หรือคนท่ีเขารับชมเรา  มนัก็จะท าให้คนมาแชร์เยอะ  แชร์ไปหา
เพื่อน  แชร์ไปหาพ่อแม่ท่ีมีความห่วงใยท่ีอยู่ไกลกัน คนท่ีได้รับรู้ขอ้มูลพวกน้ีเขาก็แชร์จากเพจ
ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี  ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนท์รูปแบบท่ีมาจากส่วนกลางหรือสร้าง
คอนเทนทข์ึ้นมาเอง  ซ่ึงตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายจริง ๆ เขาแชร์ต่อไปใหค้นท่ีเขารัก
ให้พ่อให้แม่ พอยิ่งแชร์ปุ๊ บความนิยมก็เพิ่มขึ้นตามมา เขาพอใจก็กดถูกใจ ยอดวิวก็สูงขึ้น โดยสรุป 
คือ ถา้เราท าคอนเทนท์ ท่ีเป็นประโยชน์กับเขา เขาก็มาแชร์เยอะ ก็เหมือนกับคอนเทนท์โควิดท่ี
บงัเอิญมนัเป็นกระแส  คือถา้มนัเป็นกระแสในสังคมเม่ือไหร่ แบบจุดติด มนัก็จะไปได ้ไปไดดี้ดว้ย  
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เพียงแต่ว่าท่ีผ่านมาราชการบางทีเรามีข้อมูลท่ีมันเยอะ  มันเหมือนกับการยัดเยียดข้อมูลให้
ประชาชนเกินไป เปรียบเหมือนสึนามิ พอมา คนทัว่ไปก็ตอ้งสร้างก าแพงป้องกันเพราะมนัเยอะ
เกินไป แต่บงัเอิญคอนเทนท์สีนามิเป็นคอนเทนท์ท่ีอยู่ในกระแส ท าให้ใคร ๆ ก็อยากรู้ รู้เพื่อท่ีจะ
ป้องกนัตวัเอง เพื่อความปลอดภยัของตวัเอง และคนท่ีเรารัก ประชาชนเลยเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 
คอนเทนทใ์นลกัษณะน้ีจึงออกมาแลว้ เพจส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี จึงไดรั้บความนิยม”
(อธิชยั  ตน้กนัยา, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2563) 
 “คิดว่าส่วนหน่ึงก็คือแน่นอนภาวะวิกฤต คือ คนเราเวลาเกิดภาวะวิกฤตแมก้ระทั้งตวัเรา
เอง ทุกคนตอ้งแสหวงหาส่ิงท่ีจะช่วยแกปั้ญหาให้เราได ้ ทั้งในส่วนของการท าให้เราปลอดภยัจาก
อนัตรายต่าง ๆ รวมถึงการท่ีเราจะไดรั้บสิทธ์ิ หรือโอกาสในการรับการช่วยเหลือต่าง ๆ  ขอ้ดีของ
เพจส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี คือ เราเป็นหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงแน่นอนว่า ประชาชนโดย
พื้นฐานจะเช่ือมัน่ขอ้มูลอยู่แลว้  แต่ว่าเราปรับตวัเติมการใช้ความน่าเช่ือถือในความเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ  เสริมดว้ยการถ่ายทอดขอ้มูลรวดเร็ว  เขา้ใจง่ายและทนัสถานการณ์  พอเราปรับตวัน้ีได ้ เม่ือ
มีความน่าเช่ือถือมนัไปผนวกรวมกบัการส่ือสารท่ีเขา้ใจง่ายและทนัสถานการณ์ และท่ีส าคญัอีก
ส่วน คือ ตรงกับความตอ้งการของเขา เพราะแน่นอนเวลาคนเกิดปัญหาวิกฤต คิดละว่า ฉันจะอยู่
รอดยงัไงรัฐบาลจะช่วยเหลืออะไรบ้าง และฉันจะต้องท ายงัไงเพื่อท่ีจะให้รัฐบาลช่วยเหลือ ซ่ึง
ค าถามต่าง ๆ เหล่าน้ี เราสามารถตอบโจทยใ์ห้กบัพี่นอ้งประชาชนท่ีตอ้งการได ้ ยกตวัอย่าง มีคนมี
เงินอยู ่5,000 บาท ทุกคนรู้วา่รัฐบาลมีเงิน 5,000  บาท แต่หลายคนคนกลบัไม่รู้ว่าถา้ฉันอยากไดเ้งิน 
5,000 บาท มันจะต้องท ายงัไงบ้าง  บางคนอาจจะฟังข่าวทีวีรอบเดียวก็รู้เร่ืองเลย  แต่อย่าลืมว่า
ชาวบา้นบางทีเขาไม่เขา้ใจหรือเขาไม่มีเวลามาดู เราในฐานะส่ือของรับตอ้งคอยหาขอ้มูล มาช่วย
ตอบโจทย ์ ตรงน้ีจึงท าให้เขารู้สึกเช่ือมัน่ ว่าข่าวสารจาก เพจ ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี  
เป็นประโยชน์กบัเขา  และต่อไปถา้เขาอยากรู้เร่ืองนโยบายอ่ืน ๆ ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ก็สามารถ
ถามเราได ้ ตรงน้ีจึงเป็นสาเหตุให้คนติดตาม เพจ ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 มากขึ้นในช่วงโควิด
ผูติ้ดตามเพจ ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี เพิ่มขึ้นมาประมาณ 300,000 คนจากเดิม 200,000 
คน ยอดผูติ้ดตามตอนน้ีอยู่ประมาณ 520,000 คน ก็ถือว่าเป็นภาวะวิกฤตท่ีเราตอ้งให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนดว้ยการส่ือสารส่ิงท่ีเกิดประโยชน์จริง ๆ ต่อประชาชน และเลือกท่ีจะส่ือสารแต่เร่ืองจริง
เท่านั้น  เพราะในสถานการณ์วิกฤต เปรียบไปก็เหมือนคนก าลงัจะจมน ้ าใช่ไหม อะไรท่ีไขวค่วา้ได้
แลว้รู้สึกว่ามนัช่วยไดทุ้กคนก็จะไขว่ควา้ตรงนั้น เพราะขอ้มูลท่ีเราส่ือสารออกไป ผ่าน เพจ ส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ท าให้ประชาชนเช่ือมัน่ต่อไดเ้ขาก็เขา้มาไขวค่วา้ ซ่ึงจริง ๆ แลว้ส่ิงท่ี 
เพจส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ท าอยูก่็เป็นหนา้ท่ีของเราโดยตรงอยูแ่ลว้” (สญชยั จารุสันติ
สุข, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 
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 “อย่างแรกเลยคือความน่าเช่ือถือ เพราะว่าในช่วงโควิด มนัพอดีในช่วงออนไลน์ก าลงับูม 
คนเสพส่ือออนไลน์มากกวา่ส่ือออฟไลน์  พอเสพส่ือออนไลน์มากจึงท าให้เกิดส่ือท่ีสร้างขึ้นเองได ้
ไม่ว่าหน่วยงานองคก์รคนปกติ หรือใครก็ไดต้ามสามารถมีส่ือของตวัเองได ้ เพราะทุกคนมีส่ือของ
ตวัเองไดทุ้กคนก็สามารถหยิบอะไรมาเล่าก็ได ้มาส่ือสารก็ได ้ พอช่วงโควิค คนรู้อะไรมาก็โพสต ์
กลายเป็นว่า ข้อมูลมันจริงบ้างจริงบ้างไม่จริงบ้าง เฟกนิวส์เต็มเลย แต่พอมาเจอ เพจ ส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงพื้นฐานจริง ๆ ไม่ไดด้งัมาจากช่วงโควิด   แต่ดงัมาก่อนแลว้จาก
การส่ือสารเร่ืองบตัรคนจน บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ  จึงท าให้ผูรั้บสารรู้แลว้วา่ขอ้มูล  จึงท าให้พอช่วง
โควิด เรามีข่าวอะไรออกมาคนก็จะตาม และเช่ือ เพราะเพจมีอยูจ่ริง  คนทัว่ไปจะเป็นนิสัยของคนท่ี
เวลาเปิดเจอข่าวพอเจอข่าวเฟกนิวส์ เจอของปลอมบ่อย ๆ เจอของไม่จริงบ่อย ๆ ก็จะเข็ดมนั แลว้ก็
จะกลวั พอเกิดความกลวัก็จะไม่ค่อยกลา้เช่ือ  แต่พอเจอหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือประชาชนเคา้ก็จะไป
ตาม ไปแชร์  ไปไลก์  กลับมาดูซ ้ า ซ่ึงมนัท าให้ เพจ ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี มีคน
ติดตามมาติดตามมากขึ้นในช่วงโควิด โดยหลกั ๆ ก็คือ ความน่าเช่ือถือ เราอย่าไปมองว่าเราจะท า
อะไรให้ประชาชน ให้เรามองว่าประชาชนตอ้งการอะไรก่อน แลว้ค่อยมาสร้าง คอนเทนท์ อาจจะ
ยากหน่อย ช้าหน่อยตามสายงานราชการท่ีเคา้สั่งมาอย่างน้ี  ว่าจะต้องอะลุ่มอล่วยออมชอม การ
น าเสนอขอ้มูลของราชการจาก 1-10 ตอ้งท าแบบน้ีนะ แต่จริง ๆ ถา้ส่ือสารทั้งหมด 1-10 ส่ือสาร
ไปสู่ประชาชนเลย ก็จะท าให้ประชาชนย่อยยาก เราจะตอ้งแปล 1-10 มาให้ประชาชนเขา้ใจง่าย ๆ 
วา่ประชาชนจะไดป้ระโยชน์อะไรบา้ง แลว้ค่อยกลบัมาท าคอนเทนท ์ซ่ึงอาจจะเหน่ือยหน่อย เพราะ
ตอ้งส ารวจก่อนว่าประชาชนตอ้งการอะไร ประชาชนจะไดอ้ะไรจากนโยบายท่ีลงมา อย่าไปดูตอน
ท่ีส าเร็จดู หลงัความส าเร็จว่า Page Face book ยัง่ยืนหรือเปล่า เหมือนว่าวิกฤตต่าง ๆ คือสนามรบ
ใหญ่ แต่ถา้วนัก่อนเกิดวิกฤตเราไม่ไดซ้้อมมาดี ก็ถือว่าแค่ฟลุคท่ีเราไปยืน ณ จุดนั้นเท่านั้นเอง  ถา้
หลงัจากนั้นเรายงัยนืหยดัอยู่ไดห้ลงัจากวิกฤต แลว้ Page Face book เรายงัเติบโต ไปต่อได ้แสดงว่า
เราซ้อมมาดี วิกฤต แค่เป็นส่ิงพิสูจน์เองว่า เราจะท าได้ดีแค่ไหน แต่ถึงจะดีมากก็แค่กราฟ โลก
ออนไลน์เคา้ไม่ให้ใครยืนหยดัอยู่ไดย้ ัง่ยืนโดยท่ีเป็นเสือนอนกินหรอก เวลาเราเจอโอกาสท่ีดีเราก็
ตอ้งกอบโกยเขา้ไปมนัเป็นเร่ืองพื้นท่ีของส่ือ หลงัจากกอบโกยเสร็จแลว้ เราท าอะไรต่อล่ะ เราจะไม่
พฒันาตวัเอง หรือเราย  ่าอยูแ่บบเดิม รอวิกฤตคร้ังต่อไปหรือเปล่า  ท าให้ถา้คุณดงัเพราะวิกฤต ต่อไป
เราก็ตอ้งรอให้เกิดวิกฤตอีก ถา้วิกฤตไม่เกิดเราก็ไม่โตถูกไหม ฉะนั้นเราตอ้งมีพื้นฐานท่ีดีมาก่อน 
จากนั้นเม่ือได้วิกฤต เราก็ได้โอกาส ซ่ึงโอกาสในวิกฤตถ้าเราท าดี เราสานต่อได้ นั่นคือระบบ
ออนไลน์ เราจะอยู่สบายไม่ได้ ต่อสร้างต้องท าไปเร่ือย  ๆ ” (ศรายุทธ  เจริญนาน, สัมภาษณ์              
8 ตุลาคม 2563) 
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 สรุป สถานการณ์วิกฤติ ถือว่าเป็นโอกาสของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความเช่ือมัน่
ต่อประชาชนท่ีรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งไร พบวา่ ตวัแทนส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ให้
สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกัน วิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเร่ืองใหญ่และมีความร้ายแรงท่ีส่ง
กระทบต่อประชาชนจ านวนมาก จากเดิมประชาชนคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย มีพฤติกรรมการ
ติดตามข่าวสารจากส านักข่าวต่าง ๆ ท่ีเป็นทางการโดยตรงซ่ึงมีการตรวจสอบแหล่งท่ีมาท่ีไปของ
ขอ้มูลข่าวสารได้ดีในระดับหน่ึง แต่ในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีการพฒันาจนเกิดความกา้วหน้าเป็น
อย่างมาก และประชาชนไทยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรับสาร เป็นวิธีการอ่านข่าวสารจาก
หน้า Feed บนเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือการอ่านขอ้ความท่ีถูกส่งต่อกันทางแชท ของแอปพลิเคชั่น
ไลน์ เลยท าใหเ้กิดการขาดความไตร่ตรองในข่าวสารท่ีไดรั้บ และดว้ยพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์
ท่ีมกัมีแนวโน้ม เช่ือในส่ิงท่ีเราเช่ืออยู่แลว้ ท าให้ข่าวสารท่ีไม่ถูกตอ้งในขอ้เท็จจริง (Fact) แต่ถูกใจ
คนอ่าน ได้รับความนิยมมากขึ้นตามไปด้วย จึงท าให้สังคมไทยตอ้งเผชิญปัญหามากมายทั้งการ
สร้างเร่ืองราวใหเ้กิดความเขา้ใจผิด การหลอกหลวงใหเ้กิดความเสียหาย รวมไปถึงการสร้างข่าวเท็จ 
ท่ีส่งผลใหเ้กิดการเสียหายต่อบุคคลและองคก์ร การส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์โดยทัว่ไปอาจท า
ใหป้ระชาชนเกิดความสับสน เน่ืองจากวา่ส่ือออนไลน์อาจไม่ผา่นการกลัน่กรองหรือตรวจสอบหรือ
ผูมี้ส่ือออนไลน์ขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับเน้ือหาท่ีควรน าเสนอ ท าให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอเป็น
เร่ืองจริงบ้าง มีข่าวปลอมบ้าง แต่โดยนิสัยของมนุษย์ย่อมต้องการแสวงหาความจริง และการ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face book Pan 
Page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี นั้นตรงกบัมุมมองของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คือ
ความตอ้งการบริโภคข่าวสารท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ไดส้ร้างคอนเทนท์จากมุมมองขององคก์ร และสร้างคอนเทนท์จาก
มุมมองของประชาชนผูรั้บสาร ท่ีประชาชนเกิดความวิตก และหวาดกลวั อยากไดรั้บความปลอดภยั
อยากไดค้วามมัน่ใจว่าตวัเลขผูติ้ดเช้ือเพิ่มขึ้นหรือลดยงัไง สถานการณ์เป็นยงัไง เพราะมนักระทบ
กับชีวิตของประชาชนโดยตรง ส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัส           
โคโรน่า 2019 ทางส่ือออนไลน์ Face book Pan Page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ไม่ได้
จ ากดัเฉพาะพื้นท่ีรับผิดชอบของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรีเท่านั้น แต่ยงัสามารถเผยแพร่
ได้อย่างกว้างขวางและกระจายไปทั่วประเทศ เพราะมีคอนเทนท์เก่ียวกับสถานการณ์ไวรัส           
โคโรน่า 2019 ในรูปแบบส่ือออนไลน์ Face book Pan Page ตรงกับความตอ้งการของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีรับชม ประชาชนก็จะท าการแชร์ไปหาเพื่อน  แชร์ไปหาพ่อแม่ท่ีมีความห่วงใยท่ีอยู่
ไกลกัน ประชาชนท่ีได้รับรู้ข้อมูลเหล่าน้ีก็จะแชร์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัส             
โคโรน่า 2019 จากเพจส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงเป็นความจริง น่าเช่ือถือ  
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บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อแสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง การจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research Method) 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)     
ในการวิจยัเชิงคุณภาพคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดแนวทางส าคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยการขอ
ความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือจากผูบ้ริหารส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ท่ีเป็นตวัแทน
ของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อขอสัมภาษณ์อยา่งเป็นทางการจากบุคคลท่ีรับผิดชอบในการจดัการการส่ือสาร
ในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019  จ านวน 4 คน  และการวิเคราะห์เน้ือหาสถานการณ์ไวรัส           
โคโรน่า 2019 ท่ีน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์  Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 
จันทบุ รี จ านวน 6 องค์ประกอบคุณค่าของข่าว คือ 1) ความสดต่อสมัย (timeliness) หรือ            
ความรวดเร็ว (immediacy) 2) ความใกลชิ้ด (proximity or nearness) 3) ความส าคญัหรือความเด่น  
(prominence) 4) ผลกระทบกระเทือน (consequence or impact)  5) ความมีเง่ือนง า (suspense or 
mystery) 6) ปุถุชนสนใจ (human interest)  
  การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้น าเสนอเอกสารวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการอ้างอิง เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดตวัแปร ซ่ึงประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการส่ือสาร แนวคิดเก่ียวกบั
การส่ือสาร แนวคิดเก่ียวกับภาวะวิกฤติในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 และแนวคิดเก่ียว
องค์ประกอบคุณค่าของข่าว และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสร้างแบบสัมภาษณ์ และวิธีการ
วิเคราะห์เน้ือหาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และระบุตัวแปรในกรอบแนวคิด 
เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาและตอบวตัถุประสงค์ โดย
ได้ข้อสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  ซ่ึงจะน าเสนอรายละเอียดซ่ึงแบ่งเป็น              
3 หวัขอ้ ดงัน้ี 
 1.  สรุปผลการวิจยั 
 2.  อภิปรายผลการวิจยั 
 3.  ขอ้เสนอแนะ 
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สรุปผลการวิจัย 
  
 1. ผลการวิ เคราะห์ เนื้อหาข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัส                
โคโรน่า 2019 จาก Face book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จันทบุรี 
 
 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จากส่ือออนไลน์ Face book Fan page 
ของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี เพื่อวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบคุณค่าของข่าว โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 องคป์ระกอบคุณค่าของข่าว ดงัน้ี 
 
   1.1 องค์ประคุณค่าของข่าวด้านความสดต่อสมัย (timeliness) หรือความรวดเร็ว 
(immediacy)  
 ผลการวิจยัพบว่า ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการรายงานสถานการณ์ไวรัสโค
โรน่า 2019 เม่ือปลายปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เร่ิมมีการระบาดคร้ังแรกในประเทศไทย โดยการน าเสนอ
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ในรูปแบบการรายงานข่าวผ่านส่ือออนไลน์ Face book Fan page ท่ี
เป็นภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง ข้อมูล สถิติ ตัวเลข ข่าวสาร ผู ้ติดเช้ือ และจ านวนผู ้ป่วย จาก
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จากทัว่ภูมิภาคของไทย และจากทัว่โลก เพื่อส่ือสารใหป้ระชาชนมี
ความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถดูแลป้องกนัตนเองได ้และเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความวิตกกงัวล
เก่ียวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 มากจนเกินไป ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จันทบุรี มี
บทบาทและหน้าท่ีในการส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  กบั
ประชาชน ท่ีตอ้งกระท าอย่างรวดเร็วส่งผลท าให้ประชาชนมีขอ้มูลท่ีใช้ในการป้องกนั ดูแลรักษา
ตนเอง ให้ปราศจากการติดเช้ือ และผ่านพน้เหตุการณ์หรือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ไปได้
ดว้ยดี การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ Face book Fan page เป็นการรายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 
2019 ได้อย่างรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้อย่าง
ทนัท่วงที ท่ีแสดงถึงความเอาใจใส่และให้ความส าคญักบัประชาชน อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มโอกาส
หรือช่องทางการส่ือสารให้กับส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ความรวดเร็วในการให้ขอ้มูล
ข่าวสารกบัประชาชนเป็นปัจจยัท่ีส าคญั เพราะหากการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารล่าชา้ ประชาชนอาจ
โน้มเอียงไปเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากส่ือออนไลน์ประเภทอ่ืนท่ีไม่น่าเช่ือถืออาจส่งผลให้
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ยิง่รุนแรงยากท่ีรัฐบาลจะควบคุมได ้ 
 
 

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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  1.2 องค์ประคุณค่าของข่าวด้านความใกล้ชิด (proximity or nearness) 
  ผลการวิจยัพบว่า การน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์  Face 
book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี โดยมีการอธิบายให้ประชาชนทราบถึง
ความเป็นมาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน และมีการ
น าเสนอให้เห็นว่าไวรัสโคโรน่า 2019  สามารถติดต่อไดอ้ย่างง่ายดายเพียงแค่อยู่ใกล ้หรือไดส้ัมผสั
กบัผูท่ี้มีเช้ืออยู่ในร่างกาย และมีการรายงานการเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในพื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ท า
ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าแหล่งท่ีเกิดการแพร่ระบาดเป็นภูมิศาสตร์ท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีใกลชิ้ดกับ
ตนเอง ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเร่ืองใกลต้วัและมีความใกล้ชิดท่ีอาจ
ส่งผลกระทบทางร่างกายจนกลายเป็นผูติ้ดเช้ือ หรือผูป่้วย อีกทั้งการน าเสนอสถานการณ์ไวรัส       
โคโรน่า 2019 ทางส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ยงัมี
ลกัษณะการน าเสนอท่ีท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าคนป่วยท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  ตอ้ง
เผชิญกบัความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเป็นคนไทยดว้ยกัน พวกเราคนไทยตอ้ง
เห็นใจกัน ดูแลซ่ึงกันและกนั การน าเสนอในลกัษณะน้ีท าให้ประชาชนมีความรู้สึกจึงเป็นความ
ใกลชิ้ดทางดา้นจิตใจอีกดว้ย  
 
  1.3 องค์ประคุณค่าของข่าวด้านความส าคัญหรือความเด่น  (prominence) 
 ผลการวิจัยพบว่า ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 
จนัทบุรี มีการน าเสนอเก่ียวกบัสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ซ่ึงเป็นโรคอุบติัใหม่
ท่ีมีความร้ายแรงท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่คุ ้นเคย การให้ความรู้ท่ีกระจ่างชัดเก่ียวกับไวรัส              
โคโรน่า 2019 เป็นความรู้เฉพาะดา้น ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี จึงใช้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
หรือผูรั้บผิดชอบโดยตรง คือ มีการน าข้อมูล ข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัส        
โคโรน่า 2019 มาจากศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
 (ศบค.) ซ่ึ งเป็นแหล่งข่าวหลักท่ีมีหน้าท่ี รับผิดชอบการส่ือสารเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัส               
โคโรนา 2019 แหล่งเดียวท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพื่อชักจูงใจให้ประชาชนเกิดความรู้ จนเกิดการ
เปล่ียนแปลงทศันคติ ความเช่ือหรือค่านิยม เช่น การน าเสนอให้คนไทยหันมาดูแล ป้องกนัตนเอง
และครอบครัว ตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับไวรัสโคโรน่า 2019 แนะน า 
สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมาไม่นาน และเป็นสถานการณ์ท่ีมีความ
ร้ายแรงจึงถูกน าเสนอเป็นข่าวตลอดเวลา ไวรัสโคโรน่า 2019  
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  1.4 องค์ประคุณค่าของข่าวด้านผลกระทบกระเทือน (consequence or impact)   
 ผลการวิจัยพบว่า ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 
จนัทบุรี โดยมีการรายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีเกิดการระบาดในขณะน้ีให้ประชาชน
ชนจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีอาจมีระยะเวลาท่ียาวนาน อดทนและประหยดั
เพื่อให้สามารถผ่านเหตุการณ์คร้ังน้ีไปให้ได้ และมีการรายงานจ านวนประชาชนท่ีจะได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 คือ ประชาชนท่ีเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจะ
ได้รับผลกระทบมากถึง 4.7 ลา้นคน ซ่ึงจ านวน 1.1 ลา้นคน มีความเส่ียงท่ีจะตกงาน และอีก 3.6 
ลา้นคนมีความเส่ียงท่ีรายไดจ้ะลดลงอย่างมาก และเศรษฐกิจโดยรวมของไทยในปี 2563 เติบโตต ่า
กว่าปี 2562 สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนใน      
วงกวา้ง ประชาชนจึงให้ความสนใจติดตามขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จากส่ือ
ออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เป็นจ านวนมาก 
 
  1.5 องค์ประคุณค่าของข่าวด้านความมีเง่ือนง า (suspense or mystery) 
 ผลการวิจัยพบว่า ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 
จนัทบุรี มีการจดัสรรใหข้อ้มูลข่าวสารไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งภาพ เสียง ตวัอกัษรและส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่าง ๆ ให้ปรากฏในการน าเสนออย่างลงตวัตามความหลกัการเร่ืองของเอกภาพในการน าเสนอผ่าน
ส่ือออนไลน์ ความเป็นเอกภาพของการน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ไม่ได้น าเสนอภาพ เสียง และ
ตวัอกัษรท่ีมีลักษณะสอดคลอ้งกันเพียงอย่างเดียว แต่มีการน าเสนอภาพ เสียง และตัวอกัษรท่ีมี
ลกัษณะของความขดัแยง้ดว้ย หรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีเม่ือภาพ เสียง และตวัอกัษรมี
ความขดัแยง้กนั ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ไดมี้การจดัให้มีผสมผสานโดยการเช่ือมโยง
โดยการใชก้ารแทรกสี เส้น แสง เงา เพื่อเป็นตวัเช่ือมใหค้วามขดัแยง้ระหว่างภาพ เสียงและตวัอกัษร
นั้นมีความเหมาะสม ความเป็นเอกภาพน้ียงัท าให้เน้ือหาเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ี
น าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ Face book Fan page เป็นเร่ืองราวสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั ท าให้
ประชาชนรู้สึกวา่การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงท่ีเกิดขึ้นมีเง่ือนง าและมีความซบัซอ้น ท าให้ประชาชน
เกิดความอยากรู้ติดตาม เพื่อให้ทราบส่ิงท่ีถูกปิดบงัซ่อนเร้นนั้น เช่น จ านวนผูติ้ดเช้ือ การเสียชีวิต 
และแหล่งของการแพร่ระบาด  
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  1.6 องค์ประคุณค่าของข่าวด้านปุถุชนสนใจ (human interest)  
 ผลการวิจัยพบว่า ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 
จนัทบุรี มีการน าขอ้มูลเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ขององค์การอนามยัโลก (World 
Health Organization :WHO) มาเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนรับทราบว่าไวรัสโคโรน่า 2019 เป็น
โรคติดต่อท่ีร้ายแรงท่ีเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิต ท่ีมีการแพร่ระบาดคร้ังแรกในประเทศจีนท่ีเป็นท่ี
เร่ิมตน้ของการแพร่ระบาดและแพร่ไปยงัประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย กระทรวง
สาธารณสุขของไทย ไดอ้อกประกาศวา่ "โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019" หรือ "โรคโควิด 19" เป็น
โรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
และควบคุมโรคติดต่ออันตราย ประกาศฉบับน้ี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ซ่ึง
สาระส าคญัของประกาศน้ีคือ การก าหนดให้ประชาชน ผูป้ระกอบการ เช่น โรงแรม มีหน้าท่ีตาม
กฎหมายท่ีตอ้งรายงานและแจง้ เม่ือสงสัยหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าจะเป็น"โรคโควิด 19" ท่ีเป็น
โรคติดต่ออนัตราย ผูท่ี้เดินทางกลบัมาจากพื้นท่ีท่ีมีการระบาด หรือมีโอกาสใกลชิ้ดกบัผูป่้วย เม่ือมี
อาการไข ้หรืออาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ ตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงกบัแพทย ์พยาบาล และ
เจา้หน้าท่ี สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จึงเป็นเหตุการณ์ท่ีท าให้ประชาชนไทยให้ความสนใจ
เป็นอยา่งมาก 
 
 2.  ผลการศึกษาการจัดการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019    
ของ ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จันทบุรี  
  
 ผูว้ิจยัได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจาก
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ของ ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี โดยแบ่งเป็น 8 ขอ้ค าถาม 
ดงัน้ี 
 
  2.1 สถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 มองว่าเป็นภาวะวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยอย่างไร 
 ผลการวิจยัพบว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 เป็นสภาวะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน และ
ของรัฐอย่างกวา้งขวางรุนแรง อีกทั้งสถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 ยงัท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของประเทศ ส่งผลให้รัฐบาลตอ้งใช้มาตรการท่ีเขม้ขน้เพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  โดยได้เร่ิมใช้มาตรการขั้นต้นคือการล็อกดาวน์ ส่งผลให้
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เศรษฐกิจหยุดชะงกั ซ่ึงมาตรการต่าง ๆ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน
แลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ซ่ึงประเทศไทยเร่ิมไดรั้บ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 มาตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ. 2563 โดยนับเป็นสถานการณ์
วิกฤตท่ีเกิดจากโรคอุบติัใหม่ ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  
การศึกษา และศาสนา เรียกไดว้่า ผลกระทบของภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 นั้นเกิดขึ้นกบัทุก
มิติของประเทศไทย 
 
  2.2 ในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 มีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เพื่อ
เผยแพร่อย่างไร 
 ผลการวิจยัพบวา่  ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสาร
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะท างานเพื่อท าหนา้ท่ีเฉพาะในการส่ือสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ประกอบดว้ย
ขา้ราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีศกัยภาพ เพื่อสร้างความ
เป็นเอกภาพในการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และ
คณะท างานดังกล่าวยงัมีอ านาจในการก าหนดแนวทางในการน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบข้อมูล 
ข่าวสารของสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเผยแพร่ในส่ือออนไลน์ Face book Fan page และ
ส่ือหลกัอ่ืน ๆ ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เช่น สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ
โทรทศัน์กรมประชาสัมพนัธ์ เพื่อส่ือสารไปสู่ประชาชนอยา่งรวดเร็ว และประชาชนไดรั้บรู้เก่ียวกบั
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างละเอียดในวงกวา้ง ประชาชนจึงให้
ความสนใจและติดตามขอ้มูลข่าวสารจากส่ือออนไลน์ Face book Fan page และส่ือหลกัอ่ืน ๆ ของ
ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี 
 
  2.3 ท าไมถึงเลอืกใช้ Face book เป็นส่ือในการส่ือสารนโยบายของรัฐบาล 
 ผลการวิจยัพบว่า ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เป็นส่ือสารมวลชนภาครัฐท่ีตอ้งให้
ขอ้มูล ข่าวสาร ขอ้เท็จจริงกบัประชาชน จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงองค์การให้มี
โครงสร้างในลกัษณะท่ียืดหยุ่นสอดคลอ้งกับบริบทของสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลย ี
และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นปรากฏการณ์และทิศทางการส่ือสารสมัยใหม่ของโลกใน
อนาคต การส่ือสารขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ประชาชนรับทราบไดอ้ย่าง
ทัว่ถึง ท าให้เกิดผลดีคือประชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
ได้อย่างรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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พฤติกรรมของประชาชนคนไทยท่ีนิยมใชส่ื้อ Face book เป็นจ านวนมากขึ้นอย่างเห็นไดช้ดั การท่ี
ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐให้ความสนใจโดยเขา้ไปด าเนินการ
ใช้ส่ือออนไลน์ Face book เพื่อส่ือสารขอ้มูลข่าวสารเก่ียวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้
ประชาชนไดท้ราบขอ้มูลอย่างรวดเร็วและทัว่ถึง และมีความรู้สึกว่าขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือเพราะ
ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เป็นหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียว
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face book ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 
จนัทบุรี เป็นวิธีการปรับกระบวนการส่ือสารโดยเร่ิมจากส่ิงท่ีประชาชนอยากรู้ ส่ิงท่ีประชาชน
ตอ้งการ ซ่ึงเป็นการส่ือสารยุคใหม่ ท่ีหน่วยงานส่ือต่าง ๆ ตอ้งปรับตวัให้เขา้กบับริบทของสังคมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  
 
  2.4 การส่ือสารโดยใช้ Face book ของส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี มี        
การเลอืกใช้ส่ือประเภทใดบ้าง 
 ผลการวิจยัพบว่า ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ใช้ส่ือออนไลน์ Face book เพื่อ
น าเสนอเน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  เป็นขอ้มูลวิชาการ
ทางการแพทย์ ท่ีส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการบริหารจัดการโดยการน าข้อมูลทาง
การแพทยท์ั้งหมดมาศึกษา และวิเคราะห์อย่างละเอียดจนเกิดความเขา้ใจเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสาร
เก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  อย่างถ่องแท ้แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าเผยแพร่ผ่านส่ือ
ออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี โดยท าการผลิตเป็นรายการ
โดยใช้วิธีการ โพสต์ข่าว ตกแต่งภาพกราฟิก สถิติ ตวัอกัษรให้กระชบัแต่ยงัคงความครบถว้นของ
ขอ้มูล ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเขา้ใจไดง้่าย และประชาชนสามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง  ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี น าข้อมูล ข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัส           
โคโรน่า 2019 จาก Face book Live, คลิปวีดีโอ, อินโฟกราฟฟิก มาน าเสนอในส่ือออนไลน์ Face 
book Fan page ท าให้ประชาชนเขา้ใจในแต่ละประเด็นไดอ้ย่างชดัเจนไม่เกิดความสับสน  เน้ือหาท่ี
ส่ือสารในแต่ละคร้ังไม่ยาวจนเกินไป กระฉับและมีความชัดเจน ท าให้ประชาชนสามารถซึมซับ
ความรู้เก่ียวกับไวรัสโคโรน่า 2019 และมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวสถานการณ์ไวรัส                
โคโรน่า 2019   
 
  2.5 ส่ือประเภทใดท่ีได้รับความสนใจจากประชาชนมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนให้ความสนใจส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี มากท่ีสุด เพราะระบบอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
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Media) มีการพฒันาและเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ก่อให้เกิดวิวฒันาการดา้นเทคโนโลยีของ
ส่ือสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท ปัจจุบนั Social Media เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมาก
ขึ้ น โดยเฉพาะกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีการใช้ Social 
Media  เพื่อติดต่อส่ือสารระหวา่งประชาชนดว้ยกนัอยา่งแพร่หลาย และ Social Media  ยงัมีบทบาท
กับระบบการส่ือส ารของภาค รัฐด้วย  โดยส านักประชาสัมพันธ์ เขต  7 จันทบุ รี  มี การ
ประยุกต์ใช้ Social Media ให้เข้ากับบทบาทหน้าท่ีในการให้ความรู้กับประชาชน โดยน า Social 
Media  คือส่ือ Face book ท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมของประชาชนมาเป็นช่องทางในการจัดการข้อมูล
ข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทนัต่อยุคสมยัท่ี
เปล่ียนแปลงไป ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี สามารถ
ส่ือสารไปถึงประชาชนไดง้่าย สะดวก และมีความรวดเร็วสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์ของประชาชน 
 
  2.6  ในการท าส่ือแต่ละประเภทต้องมีจุดเด่นอย่างไร 
 ผลการวิจยัพบว่า ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงเป็นส่ือสารมวลชนของรัฐมี    
การปรับตวัโดยการน าแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค และหลกัการตลาดมาประยุกต์ใช้ใน    
การน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการน าส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค 
(Face book) มาเป็นส่ือ และใชเ้ป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีสามารถสร้างความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร
เก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  เพื่อให้เกิดการกระจายขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์
ไวรัสโคโรน่า 2019 ในหมู่ประชาชนแค่เพียงประชาชนกดไลค์ หรือกดแชร์ ข้อมูลเก่ียวกับ
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 นั้นก็จะถูกกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย ดว้ยเหตุผลน้ี
ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี จึงใช้ส่ือสังคมออนไลน์ Face book และสร้าง Face book pan 
page  ดว้ยลกัษณะท่ีโดดเด่นของส่ือสังคมออนไลน์ Face book ท่ีเต็มไปดว้ยประชาชนท่ีเป็นกลุ่ม
คนท่ีพร้อมจะสนใจ และเข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จากส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี การเลือกใชส่ื้อออนไลน์ Face book สามารถท าใหป้ระชาชนทัว่ไปท่ี
สนใจมีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ง่ายขึ้น และกลุ่ม
ประชาชนเหล่าน้ีจะเป็นผูท่ี้ส่ือสารขอ้มูลเหล่าน้ีไปสู่บุคคลใกลชิ้ดต่อกนัไปเร่ือย ๆ อนัเป็นผลดีต่อ
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการ
ดูแล ป้องกนัตนเองไม่ให้เป็นผูติ้ดเช้ือหรือเป็นผูป่้วย เม่ือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่เป็น
ผูป่้วยหรือผูติ้ดเช้ือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนส่วนใหญ่กลบัเขา้สู่ภาวะปกติก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
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  2.7 โซเชียลมีเดีย จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างไร 
 ผลการวิจัยพบว่า ส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี มีการเสนอสถานการณ์ท่ีเป็น
เหตุ ก ารณ์ วิ กฤตไว รัส โคโรน่ า 2019 ผ่ าน ส่ื อออนไลน์  Face book Fan page ของส านั ก
ประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุ รี ปรากฏว่ามีจ านวนผู ้ติดตาม Face book Fan page ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เพิ่มขึ้นในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์มากกว่า 300,000 คน เป็นปรากฏการณ์
ท่ีพิสูจน์ให้เห็นชดัเจนว่าส่ือสังคมออนไลน์มีประโยชน์อย่างมากในการน าเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเหตุการณ์วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019  ท่ีหน่วยงานภาครัฐควรจะต้องมีการทบทวนถึง
แผนการน าส่ือสังคมออนไลน์มาใชเ้ป็นส่ือกลางระหว่างรัฐกบัประชาชน ดว้ยคุณลกัษณะของส่ือ
สังคมออนไลน์ท่ีเป็นส่ือท่ีท าให้ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 สามารถกระจายออก
ไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และกวา้งขวาง สามารถท าให้ประชาชนเกิดการรับรู้ จนกระทั่ง
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ จนถึงการท่ีประชาชนมีความรู้มากอย่างเพียงพอ ความรู้ดงักล่าวจะท าให้
ประชาชนค่อย ๆ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทัศคติ ค่านิยมไปในทิศทางท่ีถูกต้อง คือ ประชาชน
สามารถป้องกัน ดูแล และรักษาตนเองให้ปราศจากโรคติดต่อท่ี เกิดจากเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019      
ตามเป้าหมายของรัฐ หรือท่ีสังคมคาดหวงั  
 
  2.8 สถานการณ์วิกฤติ ถือว่าเป็นโอกาส ของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความ
เช่ือมั่นต่อประชาชนท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร 
 ผลการวิจยัพบว่า วิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 ถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่และมีความร้ายแรงท่ีส่ง
กระทบต่อประชาชนจ านวนมาก แต่เดิมประชาชนคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย มีพฤติกรรม           
การติดตามข่าวสารจากส านักข่าวต่าง ๆ ท่ีเป็นทางการโดยตรงซ่ึงมีการตรวจสอบแหล่งท่ีมาท่ีไป
ของขอ้มูลข่าวสารไดดี้ในระดบัหน่ึง แต่ในปัจจุบนัเทคโนโลยมีีการพฒันาจนเกิดความกา้วหนา้เป็น
อยา่งมาก และประชาชนไทยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรับสาร มาเป็นวิธีการเปิดรับสาร เช่น
อ่านข่าวสารจากหนา้ Feed บนเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือการอ่านขอ้ความท่ีถูกส่งต่อกนัทางแชท ของ
แอปพลิเคชัน่ไลน์ การส่ือสารท่ีสะดวกและรวดเร็วท าให้เกิดการขาดความไตร่ตรองในข่าวสารท่ี
ได้รับ และด้วยพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์ท่ีมักมีแนวโน้ม เช่ือในส่ิงท่ีเราเช่ืออยู่แล้ว ท าให้
ข่าวสารท่ีไม่ถูกตอ้งในขอ้เท็จจริง (Fact) แต่ถูกใจคนอ่าน ไดรั้บความนิยมมากขึ้นตามไปดว้ย ให้
สังคมไทยเผชิญปัญหามากมายทั้งการสร้างเร่ืองราวให้เกิดความเขา้ใจผิด การหลอกหลวงให้เกิด
ความเสียหาย รวมไปถึงการสร้างข่าวเท็จ ท่ี ส่งผลให้เกิดการเสียหายต่อบุคคลและองค์กร              
การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยทัว่ไปอาจท าให้ประชาชนเกิดความสับสน เน่ืองจากว่าส่ือ
ออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการกลัน่กรองหรือตรวจสอบหรือผูท่ี้ใช้ส่ือออนไลน์ขาดความรู้ ความ
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เขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีควรน าเสนอ ท าใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองจริงบา้ง มีข่าวปลอมบา้ง แต่โดย
นิสัยของมนุษยย์่อมตอ้งการแสวงหาความจริง และการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์
ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face book Pan Page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี 
นั้นตรงกบัมุมมองของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คือความตอ้งการบริโภคข่าวสารท่ีมีผลกระทบอยา่ง
รุนแรงอย่างเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ไดส้ร้างคอนเทนท์
จากมุมมองขององค์กร และสร้างคอนเทนท์จากมุมมองของประชาชนผูรั้บสาร ท่ีประชาชนเกิด
ความวิตก และหวาดกลวั อยากไดรั้บความปลอดภยัอยากไดค้วามมัน่ใจว่าตวัเลขผูติ้ดเช้ือเพิ่มขึ้น
หรือลดยงัไง สถานการณ์เป็นยงัไง เพราะมนักระทบกบัชีวิตของประชาชนโดยตรง การเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ทางส่ือออนไลน์  Face book Pan Page ของ
ส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี มีการกลั่นกรอง ตรวจสอบว่าเป็นความจริง และมีความ
น่าเช่ือถือ ประชาชนจึงเกิดความเช่ือมัน่ต่อการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัส    
โคโรน่า 2019 ทางส่ือออนไลน์ Face book Pan Page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัส             
โคโรน่า 2019 จาก Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี 
 1.  การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
ด้านความสดต่อสมัย (timeliness) หรือความรวดเร็ว (immediacy) พบว่า ส านักประชาสัมพันธ์    
เขต 7 จนัทบุรี มีการน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ในรูปแบบการรายงานข่าวผ่านส่ือ
ออนไลน์ Face book Fan page ท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง ขอ้มูล สถิติ ตวัเลข ข่าวสาร ผูติ้ดเช้ือ 
และจ านวนผูป่้วย จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จากทัว่ภูมิภาคของไทย และจากทัว่โลก เพื่อ
ส่ือสารให้ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถดูแลป้องกนัตนเองให้ปราศจากการติดเช้ือ 
และผ่านพ้นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ไปได้ด้วยดี  สถานการณ์ไวรัส            
โคโรน่า 2019  มีความส าคญัจ าเป็นและเร่งด่วนท่ีตอ้งกระท าอย่างรวดเร็วเพื่อส่ือสารกบัประชาชน 
ส่งผลท าให้ประชาชนมีขอ้มูลท่ีใช้ในการป้องกนั ดูแลรักษาตนเอง การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ 
Face book Fan page เป็นการรายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อย่างรวดเร็วสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารของประชาชนไดอ้ย่างทนัท่วงที สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ เสริมสิริ      นิลด า (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามยั กรณีศึกษา
วิกฤตการณ์ไขห้วดันก ท่ีพบว่า ความรวดเร็วในการน าเสนอ เป็นองค์ประกอบด้านคุณลกัษณะ    
การน าเสนอท่ีมีคุณค่าควรเป็นข่าวเป็นอนัดบัแรก วิกฤตการณ์ไขห้วดันก เป็นเหตุการณ์ท่ีสมควร
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เสนอเป็นข่าวดว้ยความรวดเร็วเป็นการรายงานข่าวในลกัษณะปรากฏการณ์รายวนั และการเผยแพร่
องค์ความรู้ของโรค ซ่ึงถูกประเมินว่าสมควรเสนอในระดบัมากโดยมีเหตุผลว่า เช้ือไขห้วดันกซ่ึง
เป็นโรคท่ีมีก าเนิดในสัตวปี์กสามารถติดต่อ และความรุนแรงของโรคสามารถท าให้เสียชี วิตได ้
รวมทั้งวิวฒันาการของเช้ือไวรัสไขห้วดันกเองท่ีมีการพฒันาตวัเองอยู่ตลอดเวลา ท าใหย้ารักษาโรค
และวคัซีนไม่อาจควบคุมการแพร่ระบาดได ้ความจ าเป็นท่ีจะเสนอข่าวสารอย่างรวดเร็วเก่ียวกบัการ
พบพื้นท่ีท่ีเกิดการระบาดหรือพื้นท่ีเส่ียง และบุคคลท่ีสงสัยว่าติดเช้ือไขห้วดันก รวมทั้งให้องค์
ความรู้ในเร่ืองโรค จะท าให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเขา้ใจโรคท่ีถูกตอ้ง มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
และให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการควบคุมโรค และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดความส าคญัของการ
ส่ือสารท่ีมีต่อความเป็นสังคมของ Niditch (1975) ท่ีกล่าวว่าการส่ือสารคือเคร่ืองมือในการรายงาน
ความเคล่ือนไหวของสังคมและควบคุมสังคม ดว้ยเหตุท่ีสังคมประกอบดว้ยส่วนยอ่ยหรือหน่วยยอ่ย
ต่าง ๆ มากมายซ่ึงเก่ียวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในสังคม ดังนั้ นการเปล่ียนแปลง
เคล่ือนไหวใด ๆ ในสังคมจึงส่งผลกระทบต่อสมาชิกในสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้การส่ือสารจึง
เข้ามามีบทบาทในการรายงานเหตุการณ์ทั้ งหลายให้สมาชิกได้รับทราบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด     
ความสับสนวุ่นวาย จนส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของสังคม อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Schramm (1949) ท่ีได้อธิบายวตัถุประสงค์ของการส่ือสารท่ีมนุษยใ์ช้เป็นเคร่ืองมือ ว่าหมายถึง
วตัถุประสงคซ่ึ์งผูส่้งสารไม่ไดห้วงัจะให้เกิดผลขึ้นแก่ตนและผูรั้บสารโดยตรงและทนัทีทนัใด แต่   
ผูส่้งสารมุ่งหวงัวา่ผูรั้บสารจะน าข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นไปเป็นจุดเร่ิมตน้ หรือเป็นเคร่ืองมือท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม หรือน าไปเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจหรือใช้
ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ต่อไป  
 2.  การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
ดา้นความใกลชิ้ด (proximity or nearness) พบว่า การน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่าน
ส่ือออนไลน์  Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุ รี มีการอธิบายให้
ประชาชนทราบถึงความเป็นมาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั และมีการน าเสนอให้เห็นว่าไวรัสโคโรน่า 2019  สามารถติดต่อไดอ้ยา่งง่ายดายเพียงแค่อยู่
ใกล ้หรือไดส้ัมผสักบัผูท่ี้มีเช้ืออยู่ในร่างกาย และมีการรายงานการเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในพื้นท่ี
ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกวา่แหล่งท่ีเกิดการแพร่ระบาดเป็นภูมิศาสตร์ท่ีเป็น
พื้นท่ีท่ีใกลชิ้ดกบัตนเอง ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเร่ืองใกลต้วัและมี
ความใกล้ชิดท่ีอาจส่งผลกระทบทางร่างกายจนกลายเป็นผูติ้ดเช้ือ หรือกลายเป็นผูป่้วย อีกทั้ ง       
การน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ทางส่ือออนไลน์  Face book Fan page ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ยงัมีลกัษณะการน าเสนอท่ีท าใหป้ระชาชนมีความรู้สึกวา่คนป่วยท่ีติด
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เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  ตอ้งเผชิญกบัความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ และมีความเป็น
คนไทยดว้ยกนั พวกเราคนไทยตอ้งเห็นใจกนั ดูแลซ่ึงกนัและกนั การน าเสนอในลกัษณะน้ีท าให้
ประชาชนมีความรู้สึกจึงเป็นความใกลชิ้ดทางดา้นจิตใจดว้ย สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เสริม
สิริ นิลด า (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามยั กรณีศึกษาวิกฤตการณ์
ไขห้วดันก ท่ีพบว่า นอกจากความรวดเร็วในการน าเสนอแลว้ ยงัมีองค์ประกอบหลายประการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิธีการน าเสนอและความส าคญัหรือน่าสนใจของเน้ือหา อาทิ ความสดทนัเหตุการณ์ 
(Timelines) ความดึงดูดทางสายตา (Visual Attractiveness) ความสั้นกระชับ (Brevity) ฯลฯ ซ่ึงผล
การศึกษาน้ีก็ยงัพบอีกว่า การน าเสนอท่ีรวดเร็วตอ้งสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบคุณค่าของข่าวอ่ืน ๆ 
ด้วย เช่น การน าเสนอ ความรวดเร็วในการน าเสนอ ในผลการศึกษาน้ีไม่ได้หมายถึงการเสนอ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดแต่เป็นความรวดเร็วในการเสนอข่าวกิจกรรมท่ีสร้างก าลังใจ     
การติดตามการบริหารงานของภาครัฐ และปรากฏการณ์รายวนั ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การ
เสนอข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม คุณลกัษณะการน าเสนอดา้นความรวดเร็วตอ้งมีเป้าหมายในเชิง
สร้างสรรค์ ส่งผลต่อการแก้ปัญหา และการเตือนภัย อีกทั้ งยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ คาร์ล         
เอ . สไลคิว (Slaikeu, 1984) ท่ีได้อธิบายให้ เห็นถึงลักษณะข้อมูลท่ีมีลักษณะท่ีท าผู ้รับสารมี
ความรู้สึกว่าเป็นเร่ืองใกลต้วัหรือมีความใกลชิ้ด สถานการณ์ท่ีจะบ่งช้ีว่าก าลงัอยู่ในภาวะวิกฤติว่ามี
องคป์ระกอบเหตุการณ์ซ่ึงมีลกัษณะฉุกเฉินมีผลกระทบกระเทือนต่อสภาพร่างกายและจิตใจจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งมีการแกไ้ขอยา่งเฉียบพลนัอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 
 3.  การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
ดา้นองคป์ระคุณค่าของข่าวดา้นความส าคญัหรือความเด่น  (prominence) พบว่า ส่ือออนไลน์ Face 
book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการน าเสนอเก่ียวกับสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ซ่ึงเป็นโรคอุบัติใหม่ท่ีมีความร้ายแรงท่ีประชาชน ส่วนใหญ่ไม่
คุ ้นเคย การให้ความรู้ท่ีกระจ่างชัดเก่ียวกับไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นความรู้เฉพาะด้าน ส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี จึงใช้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะหรือผูรั้บผิดชอบโดยตรง คือ มีการน าขอ้มูล 
ข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 มาจากศูนย์บริหารสถานการณ์     
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซ่ึงเป็นแหล่งข่าวหลักท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบการส่ือสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 แหล่งเดียวท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพื่อ  
ชักจูงใจให้ประชาชนเกิดความรู้ จนเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ ความเช่ือหรือค่านิยม เช่น         
การน าเสนอให้คนไทยหันมาดูแล ป้องกันตนเองและครอบครัว ตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัไวรัสโคโรน่า 2019 แนะน า สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิด
ขึ้ นมาไม่นาน และเป็นสถานการณ์ท่ีมีความร้ายแรงจึงถูกน าเสนอเป็นข่าวตลอดเวลา ไวรัส           
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โคโรน่า 2019 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เสริมสิริ นิลด า (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง คุณค่าข่าวใน
วิกฤตการณ์ทางสุขอนามัย กรณี ศึกษาวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก ท่ีพบว่า  ความรวดเร็วเป็น
องค์ประกอบคุณค่าของข่าวซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญซ่ึงการน าเสนออย่างรวดเร็วอาจสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบอ่ืน  ๆ เช่น ความโดดเด่นหรือมีช่ือเสียงของบุคคล และอ่ืน ๆ และยังพบว่า 
องคป์ระกอบของหลกัคุณค่าข่าวท่ีพบในการศึกษามีคุณลกัษณะบางประการท่ีมีความเช่ือมโยงกบั
หลกัคุณค่าข่าวดัง่เดิม อาทิ ในองคป์ระกอบ การแกปั้ญหาของรัฐ ซ่ึงองคป์ระกอบน้ีมีความสัมพนัธ์
ด้านคุณลักษณะของข้อมูลกับองค์ประกอบของหลักคุณค่าข่าวดั่งเดิมในด้านความส าคัญ 
(Prominence) ซ่ึงหมายถึงความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของบุคคล องค์กร สถานท่ี หรือสถานการณ์ท่ี
เป็นข่าว อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั อจัฉรา ปัณฑรานุวงศ(์2563)  ท่ีไดเ้สนอแนวคิด เร่ืองการส่ือสารจาก
แหล่งเดียวอย่างเป็นทางการ  ในช่วงระหว่างเกิดสถานการณ์วิกฤตการระบาดของไวรัส                  
โคโรน่า 2019 เม่ือตน้ปี 2563  โดยระบุว่ารัฐบาลควรใชก้ารส่ือสารจากแหล่งเดียวอยา่งเป็นทางการ 
เน้นการส่ือสารด้วยการเขียน และส่ือสารผ่าน Owned Media ในภาวะวิกฤต เพื่อควบคุมความ
ถูกตอ้งของเน้ือหา สร้างความชดัเจนในการส่ือสาร ซ่ึงถา้ท าได ้แหล่งข่าวน้ีจะเป็นท่ีพึ่งดา้นข่าวสาร
ของส่ือมวลชนและประชาชนได้อย่างน่าพอใจ โดยในด้านการส่ือสารนั้น ทีมบริหารจะต้องมี     
การจดัการท่ีมีแผนงานรัดกุม รวบรวมขอ้มูลทุก อย่างเขา้มาในศูนยบ์ญัชาการกลาง และส่ือสารสู่
สังคมตามช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคัญต้องเป็น One team One voice ส่ือสารตรงกัน ไม่
ขดัแยง้กนั ไม่ควรแหล่งส่ือสารมากกว่า 1 แหล่ง เพื่อใหเ้กิดขอ้มูลข่าวสารเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
(single message)  
 4.  การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
องคป์ระคุณค่าของข่าวดา้นผลกระทบกระเทือน (consequence or impact)  พบวา่ ส่ือออนไลน์ Face 
book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุ รี  มีการรายงานสถานการณ์ไวรัส                 
โคโรน่า 2019 ท่ีเกิดการระบาดในขณะน้ีให้ประชาชนชนจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับ
สถานการณ์ท่ีอาจมีระยะเวลาท่ียาวนาน อดทนและประหยดัเพื่อใหส้ามารถผา่นเหตุการณ์คร้ังน้ีไป
ให้ได ้และมีการรายงานจ านวนประชาชนท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
คือ ประชาชนท่ีเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจะไดรั้บผลกระทบมากถึง 4.7 ลา้นคน ซ่ึงจ านวน 
1.1 ลา้นคน มีความเส่ียงท่ีจะตกงาน และอีก 3.6 ลา้นคนมีความเส่ียงท่ีรายไดจ้ะลดลงอยา่งมาก และ
เศรษฐกิจโดยรวมของไทยในปี 2563 เติบโตต ่ากว่าปี 2562  สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในวงกวา้ง ประชาชนจึงให้ความสนใจติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จากส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จันทบุรี เป็นจ านวนมาก  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เสริมสิริ นิลด า 
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(2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามยั กรณีศึกษาวิกฤตการณ์ไขห้วดันก ท่ี
พบว่า องคป์ระกอบคุณค่าของข่าวดา้นผลกระทบ ถูกประเมินวา่สมควรเสนอเป็นข่าวในระดบัมาก 
ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบต่อผู ้บริโภคทั้ งด้านการบริโภคสัตว์ปีก และสุขภาพจิต ต่อ
ผูป้ระกอบการรายย่อยและผูป้ระกอบส่งออกสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ตลอดจนสถิติ      
ต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงผลของการแพร่ระบาด องค์ประกอบตา้นผลกระทบน้ีสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบ
ตา้นความเขา้อารมณ์ เพื่อช่วยสร้างความเห็นใจ ลดความหวาดระแวง และเป็นการปลอบประโลม
ทางสังคม ช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้น และยงัสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ พิศิษฐ์  ชวาลาธวชั  (2549) ท่ีกล่าววา่นกัวิชาการดา้นวารสารศาสตร์หลายคนไดจ้ าแนก
องคป์ระกอบของข่าว ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของข่าวไวแ้ตกต่างกนัไป ซ่ึงองคป์ระกอบข่าวท่ีใช้
ในการพิจารณาคุณค่าของข่าวมีอยู่ 10 องค์ประกอบ และคุณค่าด้านผลกระทบก็เป็น 1 ใน 10 
องคป์ระกอบส าคญั ท่ีใชว้ดัค่าความเป็นข่าวโดยพิจารณาจากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกบัสาธารณชนว่า
เกิดผลกระทบในวงกวา้งมากแค่ไหน หรือเกิดเฉพาะคนกลุ่มใด อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
สุทธิชัย หยุ่น ท่ีได้ให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ภาวะวิกฤต Covid-19  ผ่านไทยรัฐออนไลน์ 
เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ไวว้่าท าใหว้ิถีชีวิตของผูค้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เน่ืองจากเป็นตวัเร่ง
ใหก้ระบวนการของการปรับตวันั้นเร็วขึ้น กลายเป็นบทเรียนให้เราตอ้งออกจาก Comfort Zone และ
ปรับตัวโดยไม่สามารถรอเวลาได้ เพราะไม่มีใครตอบได้ว่าเหตุการณ์น้ีจะจบลงเม่ือไรหรือจบ
อย่างไร ซ่ึงวิถีชีวิตของคนจากน้ีไปจะไม่เหมือนเดิม เน่ืองจากจะสามารถใช้ส่ือเพื่อส่ือสาร 
แกปั้ญหา น าไปสู่การใช้ชีวิต ในวิถีชีวิตใหม่ไดอ้ย่างจริงจงั โดยในอนาคตคาดว่าจะมีการส่ือสาร
แบบไฮบริดน้ี เป็นการส่ือสารทั้งแบบเดิมและแบบใหม่ผสมผสานกนั 
 5.  การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
องค์ประคุณค่าของข่าวด้านความมีเง่ือนง าหรือมีความซับซ้อน (suspense or mystery) พบว่า        
ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการจดัการให้ขอ้มูล
ข่าวสารไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งภาพ เสียง ตวัอกัษร และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ให้ปรากฏในรายการ
เพื่อน าเสนออย่างลงตวัตามความหลักการเร่ืองของเอกภาพในการน าเสนอรายงานข่าวผ่านส่ือ
ออนไลน์ ความเป็นเอกภาพของการน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ไม่ได้เพียงแต่น าเสนอดว้ยภาพ เสียง 
และตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกนัเพียงอย่างเดียว แต่มีการน าเสนอภาพ เสียง และตวัอกัษรท่ีมี
ลกัษณะของความขดัแยง้ดว้ย หรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งน้ีเม่ือภาพ เสียง และตวัอกัษรมี
ความขดัแยง้กนั ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ไดมี้การจดัให้มีผสมผสานโดยการเช่ือมโยง
ด้วยการใช้การแทรกสี เส้น แสง เงา เพื่อเป็นตัวเช่ือมให้ความขัดแยง้ระหว่างภาพ เสียงและ
ตวัอกัษรในรายงานเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 นั้นให้มีความเหมาะสม ความเป็น
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เอกภาพน้ียงัท าให้เน้ือหาเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ Face 
book Fan page เป็นเร่ืองราวสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน การน าเสนอในลักษณะน้ีท าให้
ประชาชนรู้สึกวา่การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงท่ีเกิดขึ้นมีเง่ือนง าและมีความซบัซอ้น ท าให้ประชาชน
เกิดความอยากรู้ติดตาม เพื่อให้ทราบส่ิงท่ีถูกปิดบงัซ่อนเร้นนั้น เช่น จ านวนผูติ้ดเช้ือ การเสียชีวิต 
และแหล่งของการแพร่ระบาด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เสริมสิริ นิลด า (2550) ท่ีได้ศึกษา
เร่ือง คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามยั กรณีศึกษาวิกฤตการณ์ไขห้วดันก ท่ีพบว่า  ขอ้มูล
ความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นทั้งความขดัแยง้เร่ืองของแนวคิดและมาตรการในการแกไ้ขปัญหาของภาครัฐ 
และความขดัแยง้เร่ืองของความรู้ทางวิชาการเก่ียวกบัเช้ือไขห้วดันก ซ่ึงเหตุของความขดัแยง้นั้นอาจ
เกิดจากการน าเสนอขอ้มูล เน้ือหา ข่าวสารท่ีมีลกัษณะของความเง่ือนง าหรือมีความซับซ้อน เม่ือใด
ข่าวสารในสังคมถูกน าเสนอดว้ยการตีความเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นคนละกรอบหรือใช้หลายกรอบใน
การตีความจะท าให้สังคมเกิดมุมมองท่ีท าให้ฉุกคิด ประชาชนจะมีการพิจารณาขอ้มูลของแต่ละ
ส่วน แต่ละฝ่ายอย่างละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น และยงัสอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบของ
คุณค่าข่าวของ จ าเริญ คงัคะศรี (2549) ท่ีอธิบายว่า บางคร้ังเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอาจมีเบ้ืองหลงัท่ี
ลึกลับและมีความซับซ้อน คือข้อมูลนั้ นมีความไม่ชัดเจนเป็นเง่ือนง า ข่าว ท่ีมีลักษณะเช่นน้ี
ประชาชนจะให้ความสนใจอยากรู้อยากเห็นเป็นจ านวนมาก และส่ือมวลชนมกัให้ความสนใจขุด
คุน้และน ามาตีแผเ่สนอเป็นข่าวติดต่อกนัเป็นเวลาหลาย ๆ วนั  
 6.  การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
องค์ประคุณค่าของข่าวด้านองค์ประคุณค่าของข่าวด้านปุถุชนสนใจ (human interest)  พบว่า        
ส่ือ ออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการน าขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization :WHO)      
มาเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนรับทราบว่าไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรงท่ีเป็นอนัตราย
ถึงแก่ชีวิต ท่ีมีการแพร่ระบาดคร้ังแรกในประเทศจีนท่ีเป็นท่ีเร่ิมตน้ของการแพร่ระบาดและแพร่ไป
ยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้ออกประกาศว่า 
"โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019" หรือ "โรคโควิด 19" เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบญัญติั
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย 
ประกาศฉบับน้ี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 มีนาคม 2563 ซ่ึงสาระส าคัญของประกาศน้ีคือ            
การก าหนดให้ประชาชน ผูป้ระกอบการ เช่น โรงแรม มีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีตอ้งรายงานและแจง้ 
เม่ือสงสัยหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าจะเป็น"โรคโควิด 19" ท่ีเป็นโรคติดต่ออนัตราย ผูท่ี้เดินทาง
กลบัมาจากพื้นท่ีท่ีมีการระบาด หรือมีโอกาสใกลชิ้ดกบัผูป่้วย เม่ือมีอาการไข ้หรืออาการเก่ียวกบั
ระบบทางเดินหายใจ ตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงกับแพทย ์พยาบาล และเจา้หน้าท่ี สถานการณ์ไวรัส   
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โคโรน่า 2019 จึงเป็นเหตุการณ์ท่ีท าให้ประชาชนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  สอดคลอ้งกับ  
ผลการศึกษาของ เสริมสิริ นิลด า (2550) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามยั 
กรณีศึกษาวิกฤตการณ์ไขห้วดันก ท่ีพบว่า องค์ประกอบความรู้เก่ียวกบัโรค มีคุณค่าความเป็นข่าว
อยู่ในระดบัมาก การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับความรู้ในอาการของคนและสัตวท่ี์ติดเช้ือไวรัสไขห้วดั
นก พาหะของเช้ือไวรัสไขห้วดันกท่ีน าไปสู่การติดเช้ือในสัตว์ปีกและคน ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับ     
การระบาดของโรคไขห้วดันกมาสู่คน และวิธีการท่ีจะควบคุมการแพร่ระบาด ดว้ยเหตุท่ีว่าไขห้วดั
นกเป็นโรคอุบติัใหม่ประชาชนไทยยงัขาดความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการรับมือ และระดบัความ
รุนแรงของโรคถึงขั้นสูญเสียชีวิต สังคมไทยจึงตอ้งการความรู้ ความเขา้ใจท่ีจะจดัการกับปัญหา 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดองคป์ระกอบของคุณค่าข่าวของ จ าเริญ คงัคะศรี (2549) ท่ีอธิบายวา่ เม่ือมี
เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ (emotion) ต่อเหตุการณ์หรือมี
ความรู้สึกร่วมทางอารมณ์กับบุคคลในข่าวด้วย เช่น เห็นอกเห็นใจ เศร้าโศกเสียใจ  กลัวหรือ
หวาดระแวงว่าสักวนัหน่ึงอาจเกิดขึ้ นกับตัวเองได้ ข่าวท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์
ดงักล่าวน้ีประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอยากรู้สาเหตุท่ีแทจ้ริงวา่เน่ืองมาจากอะไรถือไดว้่าเป็น
ข่าวท่ีปุถุชนทัว่ไปสนใจจึงนบัวา่มีคุณค่าข่าวสูง 
 
 ส่วนท่ี 2 การศึกษาการจดัการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี  
 1.  การจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019   ด้าน
สถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 มองว่าเป็นภาวะวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร
พบว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19เป็นสภาวะเหตุการณ์เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน และของรัฐอย่างกวา้งขวาง
รุนแรง อีกทั้งสถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 ยงัท าให้เกิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และ
ช่ือเสียงของประเทศ ส่งผลใหรั้ฐบาลตอ้งใชม้าตรการท่ีเขม้ขน้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า 2019  โดยได้เร่ิมใช้มาตรการขั้นตน้คือการล็อกดาวน์ ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงกั ซ่ึง
มาตรการต่าง ๆ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนแลว้ยงัส่งผลกระทบต่อ
ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ผลกระทบดงักล่าวเกิดขึ้นกบัทุกมิติของประเทศ
ไทย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุพัตรา รุ่งรัตน์, ซูลฟีกอร์       
มาโซ และยุทธนา กาเด็ม (2563) ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจาก
สถานการณ์โควิด 19 ของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองยะลา จงัหวดัยะลา ท่ีพบว่า โรคอุบติัใหม่
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  ในภาพรวมอยู่ในระดับ    
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ปานกลาง ประชาชนมีการปรับตวั โดยการสวมหน้ากากอนามยัเพื่อไม่ให้รับเช้ือโควิด 19 ลา้งมือ
ดว้ยสบู่ก่อนและหลงัปรุงอาหาร พกแอลกอฮอล์เจลบางคร้ัง และเวน้ระยะเพื่อลดระยะเวลาการอยู่
ในพื้นท่ีสาธารณะ แต่เห็นว่าวิธีดังกล่าวช่วยลดโอกาสการระบาดของโรคโควิด 19 ไดป้านกลาง 
และยงัไม่เช่ือมัน่ในการปฏิบติัตวั เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข  แนวทางในการแก้ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยการช่วยเหลือเงิน
เยียวยา การส่งเสริมสร้างอาชีพ  การใช้มาตรการช่วยเหลือเก่ียวกับค่าครองชีพ แนวทางในการ
แกปั้ญหาผลกระทบทางสังคม ทั้งแนวทางดูแลดว้ยตวัประชาชนเอง ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพ ลดการ
พบปะในสถานท่ีสาธารณะ ทุกคนในสังคมตอ้งเขา้ใจซ่ึงกันและกัน ส่วนแนวทางการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนโดยภาครัฐ ไดแ้ก่การแจกหน้ากากอนามยัให้ทัว่ถึง ส่งเสริมให้คนในชุมชน
หันมาออกก าลงักาย การประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลการปฏิบติัเพื่อดูตนเอง การสร้างความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการรักษาโรค และปรับปรุงเร่ืองการรักษาทางการแพทย์ และยงัสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ภาวะวิกฤติของกรมประชาสัมพนัธ์ (2545) ไดก้ล่าวถึงการบริหาร
การส่ือสารในภาวะวิกฤติไวว้่า การบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤติมีความหมายครอบคลุมถึงการ
บริหารจดัการขอ้มูลข่าวสาร และการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤติ การบริหารจดัการ
ภาวะวิกฤติให้เป็นผลส าเร็จโดยท่ีจะรักษาช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ และความน่าเช่ือถือขององคก์รหรือ
สถาบนันั้นไวไ้ดจ้ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจถึงธรรมชาติของภาวะวิกฤติ ในส่วนเหตุการณ์ท่ีมีความรุนแรง
สูงมีผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตทรัพยสิ์นหรือช่ือเสียงองค์กรไม่ว่าจะมีอ านาจในการรับมือหรือไม่
ตอ้งให้ความสนใจอย่างเร่งด่วนโดยจะตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขตามแผนการรับมือภาวะวิกฤติอย่าง
เคร่งครัด หากยงัไม่มีแผนการรับมือก็ตอ้งระดมผูมี้อ านาจเก่ียวขอ้งด าเนินการวางแผนในทนัทีทั้งน้ี
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นแลว้ไม่สามารถจะไปแกไ้ขอะไรไดมี้เพียงแต่วิธีการทางประชาสัมพนัธ์ท่ีจะเป็นการ
ส่ือสารท่ีลดความขัดแยง้ สร้างความเข้าใจให้กับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและไม่ท าให้ วิกฤตการณ์
ดงักล่าวบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีแกไ้ขไดย้ากกวา่เดิม 
 2.  การจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019   ด้าน       
การบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่อย่างไร พบว่า  ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี      
มีการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อท าหนา้ท่ีเฉพาะการส่ือสารสถานการณ์ไวรัส
โคโรน่า 2019 ท่ีประกอบดว้ยขา้ราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
และมีศกัยภาพในการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 อยา่งสร้างสรรค ์และ
คณะท างานดังกล่าวยงัมีอ านาจในการก าหนดแนวทางในการน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบข้อมูล 
ข่าวสารของสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเผยแพร่ในส่ือออนไลน์ Face book Fan page และ
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ส่ือหลกัอ่ืน ๆ ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เช่น สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ
โทรทศัน์กรมประชาสัมพนัธ์ เพื่อส่ือสารสู่ประชาชนอย่างรวดเร็ว และประชาชนไดรั้บรู้ในวงกวา้ง
ต่อไป สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ อิสรีย ์อคัรสุวพิชญ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง การส่ือสารภาวะ
วิกฤตของบริษัท ปตท. กรณีน ้ ามันร่ัวท่ีอ่าวพร้าว จงัหวดัระยอง พบว่า ความความคิดเห็นของ
ประชาชนและพนกังานของบริษทั ปตท. มีทศันคติต่อเร่ืองดงักล่าวแตกต่างกนั ส่งผลใหก้ารส่ือสาร
ในภาวะวิกฤตคร้ังน้ีไม่สามารถสัมฤทธ์ิผลไดเ้น่ืองจากการท่ีบริษทัปตท. มองว่าการด าเนินงานของ
ตนมีความเหมาะสมและเพียงพอแลว้ ท าให้องคก์รขาดความกระตือรือร้นและเพิกเฉยท่ีจะน าเสนอ
ขอ้มูลโดยยึดหลกัการเข้าถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้ได้รับผลกระทบอย่างจริงจงั ท าให้ผูรั้บ
ข่าวสารมองว่าการส่ือสารดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นถึงขอ้เท็จจริง ฉะนั้นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการส่ือสารภาวะวิกฤติน ้ ามนัร่ัวท่ีอ่าวพร้าว จงัหวดัระยอง บริษทั ปตท. ควรท่ีจะมีแนวทาง
ในการส่ือสารอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน และควรมองถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมโดย       
การแก้ไขปัญหาให้อยู่ในวงจ ากัดโดยเร็วท่ีสุดเพื่อบรรเทาความรุนแรงและช่วยรักษาภาพลกัษณ์
ขององคก์รไวเ้พื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ และการให้ความช่วยเหลืออย่างแทจ้ริง และยงั
สอดคลอ้งกับแนวคิดหลกัการออกแบบอินโฟกราฟิกซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการขอ้มูลเพื่อ
เผยแพร่ของ จงรัก เทศนา (2558) ท่ีได้กล่าวถึงทฤษฎีอินโฟกราฟิกไวว้่าการแบ่งปันความรู้ใน
อินเทอร์เน็ต (Releasing it into the world) อินโฟกราฟิกส่วนใหญ่เผยแพร่แบ่งปันในอินเทอร์เน็ต   
มีแพร่หลายเป็นท่ีนิยม เป็นการทดสอบผลงานขอ้มูลท่ีมีลกัษณะท่ีน่าสนใจจะถูกอ่านโดยบุคคล
ทัว่ไป ขอ้มูลท่ีถูกตรวจสอบและพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไม่ไดห้มายความว่าเราจะเป็นผูค้น้พบ
วิธีการเล่าเร่ืองราวนั้น ถึงแมว้่าผลงานจะเคยถูกเผยแพร่มาแลว้ การวิพากษวิ์จารณ์จากอินเทอร์เน็ต
จะช่วยขยายข้อโต้แยง้และค้นพบวิธีการน าเสนอข้อมูลวิธีใหม่ได้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จะได้รับ          
การปรับปรุงแกไ้ข ผลงานท่ีถูกวิจารณ์จากผูเ้ช่ียวชาญมาสู่ตวัเราเหมือนเป็นรางวลัในการท างาน 
การออกแบบท่ีถูกกลัน่กรองอยา่งเขม้ขน้เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะสะกดผูช้ม     
 3.  การจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019   ดา้นท าไม
ถึงเลือกใช ้Face book เป็นส่ือในการส่ือสารนโยบายของรัฐบาล พบว่า ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 
จันทบุ รี เป็นส่ือสารมวลชนภาครัฐท่ีต้องให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงกับประชาชน จ าเป็นต้องมี               
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองคก์ารให้มีโครงสร้างในลกัษณะท่ียดืหยุน่สอดคลอ้งกบับริบทของ
สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นปรากฏการณ์และทิศ
ทางการส่ือสารสมัยใหม่ของโลกในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและพฤติกรรมของประชาชนคนไทยท่ีนิยมใช้ส่ือ Face book เป็นจ านวนมาก          
ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐให้ความสนใจโดยเขา้ไปด าเนินการ
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ใช้ส่ือออนไลน์ Face book เพื่อส่ือสารขอ้มูลข่าวสารเก่ียวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้
ประชาชนรู้สึกว่ามีความน่าเช่ือถือ และการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวสถานการณ์ไวรัส               
โคโรน่า 2019 ผา่นส่ือออนไลน์ Face book ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เป็นวิธีการปรับ
กระบวนการส่ือสารโดยเร่ิมจากส่ิงท่ีประชาชนอยากรู้ ส่ิงท่ีประชาชนตอ้งการ ซ่ึงเป็นการส่ือสารยุค
ใหม่ ท่ีหน่วยงานส่ือต่าง ๆ ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบทของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ตฤณธวชั วงษ์ประเสริฐ  และกุลทิพย ์ศาสตระรุจิ (2559) ท่ีศึกษา
เร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ค (Face book) ของวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการใช้งานเฟซบุ๊ก (Face book) 7 วนัต่อสัปดาห์ มีการใช้งาน
มากกว่า 10 คร้ังต่อวนั และเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัต่อการติดต่อส่ือสารกับผูอ่ื้นในปัจจุบัน 
และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการใชส่ื้อออนไลน์ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2560) ท่ีอธิบายถึงปัจจุบนัว่า
การส่ือสารของมนุษยไ์ดรั้บการพฒันาใหส่ื้อสารถึงกนัอยา่งรวดเร็ว อนัเป็นผลมาจากความกา้วหนา้
ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ท่ีไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์ากขึ้น ส่ือชนิดหน่ึงท่ี
ผูใ้ช้สามารถมีส่วนร่วมสร้าง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ คือ 
social media ท่ีคนทัว่ไปเรียกว่า ส่ือออนไลน์ หรือส่ือสังคมออนไลน์ ช่วยผูรั้บสารสามารถรับสาร
ไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดยสามารถสนทนากนัโตต้อบกนัระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร รวมทั้งผูรั้บสาร
ด้วยกันเอง ทั้ งน้ีสมาชิกในสังคมออนไลน์จะมีการ ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบการส่ือสาร (Types of  
Interaction) ความก้าวหน้าทางการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ท าให้การติดต่อส่ือสารเป็นไป
อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงกันได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะเฟซบุ๊กซ่ึงกลายมาเป็นเคร่ืองมือ       
หลกัในการส่ือสาร และช่องทางในการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย 
 4. การจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019   ด้าน       
การส่ือสารโดยใช้ Face book ของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี มีการเลือกใช้ส่ือประเภท
ใดบา้งพบว่า ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ใช้ส่ือออนไลน์ Face book เพื่อน าเสนอเน้ือหา
ข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ซ่ึงเป็นข้อมูลวิชาการทาง
การแพทย์ ท่ีส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี มีการบริหารจัดการโดยการน าข้อมูลทาง
การแพทยท์ั้งหมดมาศึกษา และวิเคราะห์อย่างละเอียดจนเกิดความเขา้ใจเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสาร
เก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  อย่างถ่องแท ้แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าเผยแพร่ผ่านส่ือ
ออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี โดยท าการผลิตเป็นรายการ
ใชว้ิธีการโพสตข์่าว ตกแต่งภาพกราฟิก สถิติ ตวัอกัษรให้กระชบัแต่ยงัคงความครบถว้นของขอ้มูล 
ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเขา้ใจไดง้่าย และประชาชนสามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างต่อเน่ือง  
ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี น าขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019    
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จาก Face book Live, คลิปวีดีโอ, อินโฟกราฟฟิก มาน าเสนอในส่ือออนไลน์ Face book Fan page 
ท าใหป้ระชาชนเขา้ใจในแต่ละประเด็นไดอ้ย่างชดัเจนไม่เกิดความสับสน  เน้ือหาท่ีส่ือสารในแต่ละ
คร้ังไม่ยาวจนเกินไป กระฉับและมีความชัดเจน ท าให้ประชาชนสามารถซึมซับความรู้เก่ียวกับ
ไวรัสโคโรน่า 2019 และมีความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งเก่ียวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  สอดคลอ้ง
กับผลการศึกษาของ กายกาญน์ เสนแก้ว (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของ Gen-X ใน กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นคน  Gen-X ท่ีอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นคน  Gen-X ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใช้ส่ือ
ออนไลน์เพื่อต้องการติดต่อส่ือสารกับผูอ่ื้น เช่น แลกเปล่ียนความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น 
(Comment) ความรู้สึก หรือเร่ืองต่าง ๆ ในโพสต์ของเพื่อน หรือกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และยงัพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นคน Gen-X ท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพราะตอ้งการ
ติดต่อส่ือสารอย่างเร่งด่วน หรือสะดวกรวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อจัฉริยา ทุ่งแจง้ 
(2560) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางส่ือออนไลน์         
ท่ีพบว่า การใชง้านส่ือสังคมออนไลน์นอกจากเพื่อความบนัเทิงแลว้ การเขา้ถึงส่ือสังคมออนไลน์
เป็นปัจจยัท่ีท าให้ตดัสินใจใช้ส่ือออนไลน์เพราะส่ือออนไลน์ท าให้เกิดสะดวกสบายและรวดเร็ว 
ตลอดจนสารมารถสร้างสรรคค์อนเทนตใ์หม่ ๆ กระจายผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ และสามารถมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัรายการ รวมทั้งมีความยดืหยุน่ ผูค้นจึงเร่ิมหนัมารับชมรายการผา่นช่องทางออนไลน์
มากกวา่รับชมผา่นโทรทศัน์ภายในบา้นแบบเดิม  
 5. จัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ด้าน ส่ือ
ประเภทใดท่ีไดรั้บความสนใจจากประชาชนมากท่ีสุด เพราะเหตุใด พบวา่ ประชาชนใหค้วามสนใจ
ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี มากท่ีสุด เพราะระบบ
อินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วและ
ต่อ เน่ื อ ง  ก่ อ ให้ เกิ ด วิ ว ัฒ น าก ารด้ าน เท คโน โลยีของ ส่ื อสั งคมออน ไล น์ห ลากหลาย
ประเภท ปัจจุบนั Social Media เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากขึ้น โดยเฉพาะกบัสถานการณ์
ไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีการใช้ Social Media  เพื่อติดต่อส่ือสารระหว่าง
ประชาชนดว้ยกนัอย่างแพร่หลาย และ Social Media  ยงัมีบทบาทกบัระบบการส่ือสารของภาครัฐ
ดว้ย โดยส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี สามารถประยุกตใ์ช้ Social Media กบับทบาทในการ
ให้ความรู้กับประชาชน โดยน า  Social Media  มาเป็นช่องทางในการจัดการข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019   อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยท่ี
เปล่ียนแปลงไป ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี สามารถ
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ส่ือสารไปถึงประชาชนได้ง่ายและสะดวก  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กายกาญน์ เสนแก้ว 
(2558) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-X ใน กรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นคน  Gen-X ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
พฤติกรรมพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก กลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น
คน Gen-X ท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใช้ส่ือออนไลน์เพื่อตอ้งการติดต่อส่ือสารกับผูอ่ื้น เช่น 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น (Comment) ความรู้สึก หรือเร่ืองต่าง ๆ ในโพสต์ของ
เพื่อน หรือกลุ่มกิจกรรมต่าง  ๆ และยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นคน  Gen-X ท่ีอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพราะต้องการติดต่อส่ือสารอย่างเร่งด่วน หรือสะดวก
รวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อจัฉริยา ทุ่งแจง้ (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางส่ือออนไลน์  ท่ีพบว่า การใช้งานส่ือสังคมออนไลน์
นอกจากเพื่อความบันเทิงแล้ว การเข้าถึงส่ือสังคมออนไลน์เป็นปัจจัยท่ีท าให้ตัดสินใจใช้ส่ือ
ออนไลน์เพราะส่ือออนไลน์ท าให้เกิดสะดวกสบายและรวดเร็ว ตลอดจนสารมารถสร้างสรรคค์อน
เทนต์ใหม่ ๆ กระจายผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ และสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กับรายการ รวมทั้งมี
ความยืดหยุ่น ผูค้นจึงเร่ิมหันมารับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่ารับชมผ่านโทรทศัน์
ภายในบ้านแบบเดิม อีกยังย ังสอดคล้องกับนิยามความหมายของส่ือออนไลน์ท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2559) ได้ให้ค วามหมายว่าส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยให้ผูส่้งสารสามารถส่ือสารไปยงัผูรั้บสารผ่านส่ือออนไลน์ และช่วยผูรั้บสาร
สามารถรับสารไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดยสามารถสนทนากนัโตต้อบกนัระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร 
รวมทั้งผูรั้บสารดว้ยกนัเอง ทั้งน้ีสมาชิกในสังคมออนไลน์จะมีการ ปฏิสัมพนัธ์โตต้อบการส่ือสาร 
(Types of  Interaction) 
 6. จัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ด้าน ใน        
การท าส่ือแต่ละประเภทตอ้งมีจุดเด่นอย่างไร พบว่า ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงเป็น
ส่ือสารมวลชนของรัฐมีการปรับตวัโดยการน าแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค และหลกัการ
ตลาดมาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการน าส่ือ
สังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Face book) มาเป็นส่ือ และใช้เป็นอีกหน่ึงช่องหน่ึงในการติดต่อส่ือสาร
เก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  เพื่อให้เกิดการกระจายขอ้มูล ข่าวสารดว้ยความรวดเร็ว 
เพื่อประชาชนกดไลค์ หรือกดแชร์ ข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 นั้ นก็จะถูก
กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี จึงใช้ส่ือสังคมออนไลน์  Face 
book และสร้าง Face book pan page  เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแล ป้องกัน
ตนเองไม่ใหเ้ป็นผูติ้ดเช้ือหรือเป็นผูป่้วย เม่ือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่เป็นผูป่้วยหรือผูติ้ด
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เช้ือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนส่วนใหญ่กลบัเขา้สู่ภาวะปกติก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปวนัรัตน์ ตรีพจนา ฉัตรชยั อินทสังข ์และปิยมาภรณ์ 
เทียมจิตร (2563) ท่ีศึกษาเร่ือง อิทธิพลของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อความพึงพอใจของลูกคา้ตลาด
นัดเซฟวนัจงัหวดันครราชสีมา พบว่า ส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการตลาดนัดเซฟวนั ทั้ ง 3 มิติ แสดงให้เห็นว่าส่ือสังคมออนไลน์ Face book และ  YouTube        
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีเพราะ Face book มีลกัษณะเด่น 
ท่ีสามารถเสนอเน้ือหา และรายละเอียดในการส่ือสารไดอ้ย่างครบถว้น สามารถแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
อย่างชัดเจน มีการส่ือสารและพูดคุยโตต้อบกับผูบ้ริโภคได้ทนัทีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างทัว่ถึง และสามารถให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วม รวมถึงมีเน้ือหาและรายละเอียดมีความน่าสนใจ 
ความคมชดั ของงานออกแบบกราฟฟิก สร้างแรงจูงใจโดยการแนะน าร้านผ่านวิดีโอคลิป และการ
ให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางรายการของตนเอง อีกยงัยงั
สอดคลอ้งกับนิยามความหมายของส่ือออนไลน์ท่ีปรากฏในพจนานุกรมศพัท์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2559) ได้ให้ความหมายว่าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยให้ผูส่้งสารสามารถ
ส่ือสารไปยงัผูรั้บสารผ่านส่ือออนไลน์ และช่วยผูรั้บสารสามารถรับสารได้ทุกท่ีทุกเวลา โดย
สามารถสนทนากันโต้ตอบกันระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร รวมทั้ งผูรั้บสารด้วยกันเอง ทั้งน้ี
สมาชิกในสังคมออนไลน์จะมีการ ปฏิสัมพนัธ์โตต้อบการส่ือสาร (Types of  Interaction) 
 7. จดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ดา้นโซเชียล
มีเดีย จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างไร พบว่า ส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จนัทบุรี มี     
การเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นเหตุการณ์วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face book Fan 
page ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ปรากฏว่ามีจ านวนผูติ้ดตาม Face book Fan page ของ
ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เพิ่มขึ้นในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์มากกว่า 300,000 คน เป็นส่ิงท่ี
พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าส่ือสังคมออนไลน์มีประโยชน์อย่างมาก ท่ีหน่วยงานภาครัฐควรต้องมี       
การทบทวนถึงแผนการน าส่ือสังคมออนไลน์มาใช้เป็นส่ือกลางในการท่ีท าให้ประชาชนเกิด       
การรับรู้ จนกระทัง่ประชาชนเกิดการเรียนรู้ และค่อย ๆ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทศัคติ ค่านิยมจนไป
ถึงมีความรู้ไปในทิศทางท่ีรัฐคาดหวงั ด้วยคุณลักษณะของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นส่ือท่ีท าให้
ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 สามารถกระจายออกไปสู่ประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็ว 
และกว้างขวาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rancati & Gordini (2014) ศึกษาเร่ือง Content 
Marketing metrics: Theoretical aspects and empirical evidence โดยงานวิจัยได้มีการวิ เคราะห์
ตวัช้ีวดัคุณภาพของคอนเทนต ์เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพของคอนเทนต ์ผลการศึกษาโดยสรุป 
พบว่า คอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพในส่ือออนไลน์ประเภทต่าง ๆ คุณภาพของคอนเทนต์ คือ ยอด Share 



139 

และ Like ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีผูป้ระกอบการนิยมน ามาใช้ในการวดัคุณภาพคอนเทนต์ ซ่ึงคุณภาพ 
Content Marketing metrics มากถึงร้อยละ 72 เป็นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดร องจากตวัช้ีวดัท่ีเป็นขอ้มูลใน
เชิงลึก ส าหรับเจา้ของเว็บไซต์ หรือผูท่ี้เป็นแอดมินเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีจะสามารถเห็นตวัเลขสถิติ
ขอ้มูลดงักล่าว และหน่ึงในการแสดงปฏิกิริยาตอบกลบัของผูรั้บสารท่ีนิยมมากท่ีสุดคือการกดถูกใจ 
(Like) 
 8. จัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ด้าน
สถานการณ์วิกฤติ ถือว่าเป็นโอกาส ของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความเช่ือมัน่ต่อประชาชนท่ี
รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร พบว่า วิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 ถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่และมีความ
ร้ายแรงท่ีส่งกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก แต่เดิมประชาชนคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย มี
พฤติกรรมการติดตามข่าวสารจากส านักข่าวต่าง  ๆ ท่ีเป็นทางการโดยตรงซ่ึงมีการตรวจสอบ
แหล่งท่ีมาท่ีไปของขอ้มูลข่าวสารไดดี้ในระดบัหน่ึง แต่ในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีการพฒันาจนเกิด
ความกา้วหน้าเป็นอย่างมาก และประชาชนไทยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรับสาร  มาเป็น
วิธีการเปิดรับสาร เช่นอ่านข่าวสารจากหนา้ Feed บนเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือการอ่านขอ้ความท่ีถูก
ส่งต่อกนัทางแชท ของแอปพลิเคชัน่ไลน์ การส่ือสารท่ีสะดวกและรวดเร็วท าให้เกิดการขาดความ
ไตร่ตรองในข่าวสารท่ีไดรั้บ และดว้ยพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษยท่ี์มกัมีแนวโนม้ เช่ือในส่ิงท่ีเรา
เช่ืออยู่แลว้ ท าให้ข่าวสารท่ีไม่ถูกตอ้งในขอ้เท็จจริง (Fact) แต่ถูกใจคนอ่านไดรั้บความนิยมมากขึ้น
ตามไปด้วยท าให้สังคมไทยเผชิญปัญหามากมายทั้ งการสร้างเร่ืองราวให้เกิดความเข้าใจผิด          
การหลอกหลวงให้เกิดความเสียหาย รวมไปถึงการสร้างข่าวเท็จ ท่ีส่งผลให้เกิดการเสี ยหายต่อ
บุคคลและองคก์ร การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยทัว่ไปอาจท าให้ประชาชนเกิดความสับสน 
เน่ืองจากว่าส่ือออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการกลัน่กรองหรือตรวจสอบหรือผูท่ี้ใชส่ื้อออนไลน์ขาด
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาท่ีควรน าเสนอ ท าให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองจริงบา้ง มีข่าว
ปลอมบา้ง แต่โดยนิสัยของมนุษยย์่อมตอ้งการแสวงหาความจริง และการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์  Face book Pan Page ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี นั้นตรงกับมุมมองของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คือความตอ้งการ
บริโภคข่าวสารท่ีมีผลกระทบอยา่งรุนแรงอย่างเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ส านกัประชาสัมพนัธ์
เขต 7 จันทบุรี ได้สร้างคอนเทนท์จากมุมมองขององค์กร และสร้างคอนเทนท์จากมุมมองของ
ประชาชนผูรั้บสาร ท่ีประชาชนเกิดความวิตก และหวาดกลวั อยากไดรั้บความปลอดภยัอยากได้
ความมัน่ใจว่าตวัเลขผูติ้ดเช้ือเพิ่มขึ้นหรือลดยงัไง สถานการณ์เป็นยงัไง เพราะกระทบกบัชีวิตของ
ประชาชนโดยตรง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ทางส่ือ
ออนไลน์  Face book Pan Page ของส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุ รี ได้มีการกลั่นกรอง 
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ตรวจสอบว่าเป็นความจริง และมีความน่าเช่ือถือ ประชาชนจึงเกิดความเช่ือมั่นต่อการน าเสนอ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ทางส่ือออนไลน์  Face book Pan Page ของ
ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ เสริมสิริ นิลด า (2550) ท่ีได้
ศึกษาเร่ือง คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามัย กรณีศึกษาวิกฤตการณ์ไข้หวดันก ท่ีพบว่า 
นอกจากความรวดเร็วในการน าเสนอแลว้ ยงัมีองค์ประกอบหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการ
น าเสนอและความส าคัญหรือน่าสนใจของเน้ือหา อาทิ ความสดทันเหตุการณ์  (Timelines)         
ความดึงดูดทางสายตา (Visual Attractiveness) ความสั้นกระชบั (Brevity) ฯลฯ ซ่ึงผลการศึกษาน้ีก็
ยงัพบอีกว่า การน าเสนอท่ีรวดเร็วต้องสัมพันธ์กับองค์ประกอบคุณค่าของข่าวอ่ืน ๆ ด้วย เช่น    
ความรวดเร็วในการน าเสนอ ในผลการศึกษาน้ีไม่ได้หมายถึงการเสนอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่าง
ทนัทีทนัใดแต่เป็นความรวดเร็วในการเสนอข่าวกิจกรรมท่ีสร้างก าลงัใจ การติดตามการบริหารงาน
ของภาครัฐ และปรากฏการณ์รายวนั ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเสนอข่าวในภาวะวิกฤตทาง
สังคม คุณลกัษณะการน าเสนอด้านความรวดเร็วต้องมีเป้าหมายในเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการ
แก้ปัญหา และการเตือนภยัซ่ึงเป็นการจดัการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์วิกฤตท่ีจะท าให้
ประชาชนหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความเช่ือมัน่ในแนวทางการแกปั้ญหา อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ คาร์ลเอ. สไลคิว (Slaikeu, 1984) ท่ีไดอ้ธิบายให้เห็นถึงลกัษณะขอ้มูลท่ีมีลกัษณะท่ีท า
ผูรั้บสารมีความรู้สึกว่าเป็นเร่ืองใกลต้วัหรือมีความใกลชิ้ด สถานการณ์ท่ีจะบ่งช้ีว่าก าลงัอยูใ่นภาวะ
วิกฤติว่ามีองค์ประกอบเหตุการณ์ซ่ึงมีลกัษณะฉุกเฉินมีผลกระทบกระเทือนต่อสภาพร่างกายและ
จิตใจจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการแกไ้ขอยา่งเฉียบพลนัอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาเร่ือง การจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านกั
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบ
คุณค่าของข่าวในส่ือหลกั เช่น สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา และส่ือรอง คือ ส่ือออนไลน์ เพราะ
ประชาชนส่วนให้ให้ความสนใจกบัองคป์ระกอบของคุณค่าของข่าว เช่น ความรวดเร็ว สดและทนั
ต่อเหตุการณ์ มีความใกลชิ้ด มีผลกระทบ และปุถุชนสนใจ เป็นตน้ 
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 2.  ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี สามารถน าความรู้เก่ียวกบัการจดัการการส่ือสาร
ในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 น้ีไปประยกุตใ์ชก้บัวิกฤตการณ์ดา้นอ่ืน ๆ และไปประยกุตใ์ชก้าร
ส่ือสารเพื่อแกไ้ขปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาขอ้มูลเทจ็ ปัญหาความรุนแรงในสังคม ฯลฯ 
 3.  การจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านักประชาสัมพนัธ์
เขต 7 จนัทบุรี แสดงให้เห็นถึงการใชบุ้คลากรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการจดัโครงสร้างการบริหาร
ขอ้มูลข่าวสารอยา่งเป็นระบบ มีผูรั้บผิดชอบภาวะวิกฤตในส่วนต่าง ๆ ทั้งการก าหนดนโยบาย และ
การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ ท าให้การจดัการระบบขอ้มูลข่าวสารเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ และสามารถส่ือสารกบัประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็ว และเม่ือเกิดเหตุการณ์วิกฤตอ่ืน ๆ 
ขึ้นในอนาคต ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ควรใชแ้นวทางดงักล่าวน้ีในการแกปั้ญหาต่อไป  
 4.  ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี สามารถน าแนวทางการจดัการการส่ือสารใน
ภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ไปก าหนดเป็นแนวทาง หรือนโยบาย ในการขับเคล่ือนวิธีการ
ส่ือสารรักษาไดอี้กทางเลือกหน่ึง 
 5.  ส่ือสารมวลชน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
สามารถน าแนวทางการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ไปใชไ้ด ้
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  การจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นการศึกษาเก่ียวกับ    
การให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  กับประชาชนโดย    
การค าแนะการดูแล การป้องกนัสุขภาพตนเอง ในลกัษณะของการสร้างความรู้ ความเขา้ใจผ่านส่ือ
ออนไลน์ ควรมีศึกษาการจดัการการส่ือสารภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ในส่ือประเภทอ่ืน ๆ  
 2.  การจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นการศึกษาเก่ียวกับ     
การส่ือสารในภาวะวิกฤต ซ่ึงเป็นการศึกษาการน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ Face Book โดยศึกษาถึง
องค์ประกอบคุณค่าของข่าว จ านวน 6 องค์ประกอบคุณค่าของข่าว คือ 1) ความสดต่อสมัย 
( timeliness)  ห รื อ ค ว าม ร ว ด เร็ ว  ( immediacy)  2)  ค ว า ม ใ ก ล้ ชิ ด  (proximity or nearness)                      
3) ความส าคัญหรือความเด่น  (prominence) 4) ผลกระทบกระเทือน (consequence or impact)          
5) ความมีเง่ือนง า (suspense or mystery) 6) ปุถุชนสนใจ (human interest) ควรมีการศึกษาถึง
องค์ประกอบคุณค่าของข่าวด้านอ่ืน ๆ เพื่อได้แนวทางการจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตท่ี
เหมาะสมกบับริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 3.  จากการศึกษาการจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี พบว่า การน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ ซ่ึงเป็นผูส่ื้อสารในภาวะวิกฤตไวรัส
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โคโรน่า 2019 ท่ีส าคญัแลว้ มีขอ้คน้พบว่า การจดัการขอ้มูลข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การจดัตั้ง
คณะบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการส่ือสารเหตุการณ์วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ไปสู่ประชาชน เป็นส่วน
หน่ึงท่ีส าคญัของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพสูง ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
การส่ือสาร เช่น ประสิทธิภาพ และบทบาทหนา้ท่ีในการส่ือสารของผูรั้บผิดชอบ เป็นตน้ 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 



144 
 

บรรณานุกรม 

 

เกรียงกานต ์กาญจนะโภคิน. (2563).  ทาํไมถึงกด Share. (ออนไลน์).  แหล่งท่ีมา 

www.bangkokbiznews .com/blog/detail/514224 (30 กรกฎาคม 2563) 

กรมประชาสมัพนัธ์. (2545). คู่มือการปฏิบัติการประชาสัมพนัธ์ภาวะวกิฤติของ กรม

ประชาสัมพนัธ์. กรุงเทพฯ: กรมประชาสัมพนัธ์. 

จุฑามณี คายะนนัทน์. (2554). พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊

คดอทคอม. คน้ควา้อิสระ วศ.ม (การบริหารส่ือสารมวลชน). กรุงเทพฯ : คณะวารสาร

ศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

จารุวจัน์ สองเมือง และคณะ. (2555). ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารการใช้ความรุนแรง

ผ่านส่ือดิจิทลัของเด็กและวยัรุ่นในจังหวดัชายแดนภาคใต้ทีม่ีต่อแนวคิดการใช้ความ

รุนแรงในการแก้ไขปัญหา. ยะลา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัฟาฏอนี. 

จาํเริญ คงัคะศรี. (2555). การส่ือข่าวเบ้ืองตน้. จนัทบุรี: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพ

พรรณี 

ฐิตานนัท ์ชยัโฆษิตภิรมย.์ (2560). การวเิคราะห์การนําเสนอเนือ้หาบนส่ือสังคมออนไลน์ ผู้

ให้บริการแพลตฟอร์มหางานสําหรับฟรีแลนซ์ออนไลน์ : กรณศึีกษาแฟนเพจเฟซบุ๊ก 

Fastwork. กรุงเทพฯ : นศ.ม. (นิเทศศาสตร์).  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

พิชญาพร ประครองใจ. (2558). หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่ง 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

ภสัวลี นิติเกษตรสุนทร. (2558). ทฤษฎแีละพฤติกรรมการส่ือสาร. นนทบุรี:  

 สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  

ณฐัพชัญ ์วงษเ์หรียญทอง. (2559). เมื่อคนไม่หยุดน่ิง การตลาดกไ็ม่มีสูตรสําเร็จ. (ออนไลน์).  

แหล่งท่ีมา www.marketingthai .or.th/interview-nuttapat/ (30 กรกฎาคม 2563) 

ณภทัร  กลัยากฤต. (2560). การศึกษาเนือ้หาสารและปฏิกริิยาตอบกลบัของผู้รับสารบนเพจเฟซบุ๊ก

เด็กและครอบครัว กรณศึีกษาเพจเฟซบุ๊ก Little Monster. การศึกษาคน้ควา้อิสระ นศ.ม. 

(การส่ือสารการตลาดดิจิทลั) กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

ณรงค ์ ช่ืนนิรันด.์ (2549). คู่มือการทาํข่าวในภาวะวกิฤตพืน้ที ่3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ปัตตานี 

ยะลา นราธิวาส. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา www.narongthai.com/ma22.html  

    (1 สิงหาคม 2563) 

 
 

http://www.narongthai.com/ma22.html


145 
 

ดวงพร ธีรกุลวาณิช. (2559). กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดและการมีส่วนร่วมของแฟนเพจบน 

Facebook Fan page ช่างชุ่ย. กรุงเทพฯ : นศ.ม. (นิเทศศาสตร์).  บณัฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

เทคนิค การจดัการการส่ือสาร ในภาวะวกิฤตไวรัสร้ายท่ีนกัส่ือสารยคุโควดิ-19 ตอ้งมี. (2563). 

(ออนไลน์). แหล่งท่ีมา www.brandbuffet.in.th /2020/04/ (2 สิงหาคม 2563) 

ธงชยั สันติวงษ ์และชนาธิป สันติวงษ.์(2542). องค์การกบัการส่ือสาร.กรุงเทพฯ:  

 โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

นนทรัฐ  ไผเ่จริญ. (2557). ความเห็นของประชาชนต่อการออกแบบสารในภาวะวกิฤต. วทิยานิพนธ์ 

นศ.ม (นิเทศศาสตร์ ) กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

นภารัตน์ พฤกษสุ์ราลยั. (2560). การวเิคราะห์ประเภทเนือ้หาของข่าวสารบนแฟนเพจหนังสือพมิพ์  

แรงจูงใจ และพฤติกรรมในการใช้ของผู้อ่าน. วทิยานิพนธ์ นศ.ม (นิเทศศาสตร์) กรุงเทพฯ 

: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

นิวฒัน์ ชาตะวทิยากลู. (2555).  (ออนไลน์).  แหล่งท่ีมา www. marketingoops.com/ exclusive/how-

to/ (30 กรกฎาคม 2563) 

วฒัณี ภูวทิศ. (2560). ผู้ส่ือข่าวกบัการใช้ประโยชน์และความน่าเช่ือถือของข้อมูลในส่ือสังคม

ออนไลน์ เพือ่รายงานข่าวสาร. วารสารศรีนครินทรวโิรฒวจิยัและพฒันา.  ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 17 

ประจาํเดือนมกราคม –  มิถุนายน 2560  

วดิา กมลเวชช และคณะวจิยั. (2562). การศึกษาบทเรียนการบริหารการท่องเทีย่วในภาวะวกิฤติของ

ประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยั และ

นวตักรรม (สกสว.). 

วาทิต ประสมทรัพย.์ (2563). สร้างเวบ็สร้างรายได้ออนไลน์อย่างยัง่ยนื. (ออนไลน์ ) แหล่งท่ีมา 

www.taokaemai.com (31 กรกฎาคม 2563) 

วรัิช ลภิรัตนกุล. (2544). นิเทศศาสตร์กบัการประชาสัมพนัธ์เพือ่การตลาด. กรุงเทพฯ :  

 ซีเอด็ยเูคชัน่.  

ปรมะ สตะเวทิน. (2540). หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพภ์าพพิมพ.์  

ปราณี กุละวณิชย ์และคณะ. (2540). ภาษาทศันา.กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ภูริพฒัน์ แกว้ตาธนวฒันา. (2563). หลกันิเทศศาสตร์. จนัทบุรี : คณะนิเทศศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี. 

ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิต พ.ศ. 2525. กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน. 

 
 

http://www.taokaemai.com/


146 
 

สนัน่ ปัทมะทิน. (2520). ศัพทานุกรมส่ือสารมวลชน. กรุงเทพฯ: แผนกอิสระวารสารศาสตร์ 

และส่ือสารมวลชน  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

สุรัตน์ ตรีสุกล. (2547). หลกันิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ ์พ.ศ. พฒันา.  

สมยศ นาวกีาร.(2533). การบริหารเพือ่ความเป็นเลศิ. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพบ์รรณกิจ. 

สุทธิชยั  หยุน่. (2562). การปรับตัวยุค New Normal. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา 

www.thairath.co.th/entertain /1612843 (2 สิงหาคม 2563) 

โสพิส   เกษมสหสิน. (2563). นวตักรรมและกลยทุธ์การบริหาร. (ออนไลน์).  

   แหล่งท่ีมา  www.fleishmanhillard.co.th  (2 สิงหาคม 2563) 

สถิติขอ้มูลการใชโ้ซเชียลมีเดียของไทย 2020. (2563) . (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา  

www.thinkaboutwealth.com/socialmediastat-thailand2020/ (1 สิงหาคม 2563) 

ส่ือใหปั้งสร้างพลงั New Normal. (2563). (ออนไลน์).  แหล่งท่ีมา

www.egat.co.th/egattoday/index.php?option=com_k2 (1 กรกฎาคม 2563563) 

สุนนัทา แยม้ทพั. (2555). การส่ือสารโรคร้ายอุบัติใหม่ ณ ชายแดน : กรณศึีกษาการนําเสนอข้อมูล

ข่าวสารโรคไข้หวดันกของส่ือบริเวณชายแดนไทย-ลาว. กรุงเทพฯ : สาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

สิโนบล สายเพช็ร (2561). ความเห็นของประชาชนต่อการออกแบบสารในภาวะวกิฤต. กรุงเทพฯ : 

นศ.ม. (นิเทศศาสตร์).  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อุดม ไพรเกษตร และปิยากร หวงัมหาพร. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางส่ือสังคม

เฟสบุ๊คของหน่วยงานภาครัฐไทย. วารสารการเมืองการปกครอง. ปีท่ี 7 ฉบบั 1  

 (มกราคม – เมษายน 2560). 

อจัฉรา ปัณฑรานุวงศ.์ (2560). การศึกษาผลของการเลอืกเปิดรับข่าวสาร ต่อความสนใจ  

ความผูกพนัและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) 

และทวติเตอร์ (Twitter). (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา www.prachachat. net/education/news-

436814 (1 สิงหาคม 2563) 

7 ประเภทของ CONTENT ท่ีช่วยดึง ENGAGEMENT บน FACEBOOK. (2560).  (ออนไลน์). 

แหล่งท่ีมา www. stepstraining.co/social/content-marketing-boost-facebook-engagement  

     (31 กรกฎาคม 2563) 

homas J. and Hill, Winston W. (1978). Management Today : Managing Work in. 

  Harcourt Brace :Jovanovich, Inc. 

 

 
 

http://www.thairath.co.th/entertain%20/1612843
http://www.thinkaboutwealth.com/socialmediastat-thailand2020/


147 
 

Barnard, Chester I.(1989). The Functions of The Executives. Massachusetts :  

Harvard University 

Etzion, Amitai.(1964). Modern Organization. Englewood Cliffs N.J. : Prentice-Hall Inc. 

French Derek and Heather Saward. (1977). Dictionary of Management..   

London : Pan Book Ltd. 

Haimann, Theo., Scott, William G. and Connor, Patrick E.(1978). Managing the 

 Modern Organization. Bos: Houghton Mifflin Company. 

Heriquez, Jaun. (2001). As The Future Catches You. N.Y : Prentice Hall Inc., 

Hitt, Michael A.R. Dennis Middlemist and Robert L. Mathis. (1977).   

Effective Management. Englewood Cliffs N.Y : Prentice Hall Inc.,  

Littlejohn, S. W. (1999). Theories of human communication. (6th ed.). Belmont,  

 CA: Wadsworth. 

Trenholm, S., & Jensen, A. (1991). Interpersonal communication.  

 (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth. 

Koontz, Harold and Cyril O' Donnell.(1963). Principles of Management.  

New York : McGraw-Hill Book Company. 

 March, James J. (1965) . Handbook of Organizations. Chicogo, Illinois :  

Rand McNally & Company. 

Newman, William H. and E. Kirby Warren.(1979). The Process of Management.  

Englewood Cliff: N.Prentice Hall, Inc. 

Terry, George R. (1967). Principles of Management. Homewood, Ilinois :  

Learning Systems Company. 

 Northouse,Peter G, & Laurel L. (1992). Health Communication: Strategies for 

   Health Profressionals. Norwalk : Appleton & Lange. 

Abraham Maslow. (1941). A Theory of Human Motivation. USA.: Holt, Rinehart  

 & Winston. 

Andersen, P. A (1991). When one cannot communication: A challenge to Motley's 

 traditional communication postulates. Communication Studies, 42,  

 309 -325. 

 

 
 



148 
 

Adler, Ronald B. and George Rodman. (1994). Understanding Human 

 Communication. 5 th. ed. Taxas: Rinehart and Winton, Inc. 

BBC NEWs Thai (2563). ออนไลน์ (2563), สืบคน้เม่ือ 1 สิงหาคม 2563, จาก 

https://www.bbc.com/thai/ international-51473478 

Berlo, D. K. (1960). The process of communication. New York: Holt, Rinehart  

 & Winston. 

Barelson, B, & Steiner, G. (1964) Human behavior. New York: Harcourt, Brace  

 & World. 

Schramm, W..(1974). Nature of communication between humans. In W. Schramm, &  

D. F. Roberts (Eds.), The process and effects of mass communication. Urbana, 

  IL: University of Illinois. 

Curtis, D.B. (1993). Communication. USA.: Holt, Rinehart & Winston. 

DeFleur, M. L & Dennis, E. E. (1981). Understanding mass media. Boston: Houston 

 Miffin. 

Barker, L. L., & Gaut, D. R. (2001). Communication. (8th ed.). Boston: Allyn & Bacon. 

Beebe, S, A, Beebe, S. J.. & Ivy, D, K. (2001). Communication: Principles for  

 a lifetime. Boston: Allyn & Bacon. 

Berko, R. M., Wolvin, A. D., & Wolvin, D. R. (2001). Communication: A social  

 and career focus. (8th ed.). Boston: Houghton Muffin. 

Byers, P. Y. (1997). Communication as a process. In P. Y. Byers (Ed.), Organizational 

 communication: theory and behavior. (pp. 1- 38). Boston: Allyn & Bacon. 

Bolger, N.,  Kelleher, S. & Crowley.(1993). Daily life in relationship, In S. Duke (Ed). 

 Understanding relationship process, 3. Social context and relationships.  

 (pp. 100-106). Newbury Park, CA: Sage. 

Crowley, G. (1995, March 6). Dialing the stress-meter down. Newsweek, p. 62. 

David, K. Berlo. (1960). The process of communication. Newyork:  

 Holt Rinehart & Winston. 

Dance, F. E. X, & Larson, C. E. (1976). The functions of human communication: A 

 theoretical approach. New York: Holt, Rinehart & Winston. 

 

 
 



149 
 

Dance, Frank. E. X., & Lason, Carl E. (1972). Speech Communication : Concepts  

 And Behavior. New York: Holt Rinehart & Winston. 

DeFleur, M. L,, Kearney, P., & Plax, T. G. (1992). Fundamentals of  

 human communication. Mountain View, CA : Mayfield. 

Delia, J. G. (1987). Communication research: A history. In C. R. Berger.& S. H. Chaffee 

 (Eds.), Handbook of communication science. (p. 25-30). Newbury Park, 

 CA : Sage. 

DeVito, J. A. (2000). Human communication. (8th ed.). New York: Longman. 

Fisher, B. A. (1987). Perspective on human communication. New York: Macmillan. 

Sapir, Edward. (1933). Communication. In E. R. A. Seligman, & A. Johnson  

 (Eds.), Encyclopedia of the Social Science. (Vol. 4). New York: Macmillan. 

Weaver, W. W. (1949), In C. E. Shannon, & w. w. Weaver (1949). The mathematical 

 theory of communication. Urbana, IL: University of Illinois. 

Ruesch. J. & Bateson, G. (1951), Communication: The social matrix of psychiatry.  

     New York: W. W. Norton. 

Hovland, C. I, Janis, I. L. & Kelly, H. H. (1953). Communication and persuasion.  

 New Haven: Yale University. 

Cherry, C. (1957). On human communication. New York: Wiley. 

Clevenger, T. Jr. (1959). A synthesis of experimental research in stage fright.  

 Quarterly Journal of Speech, 45, 134-145. 

Clevenger, T. Jr. (1991). Can one not communicate?: A conflict of models.  

 Communication Studies, 42, 320-353. 

Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Harmondsworth,  

 UK: Penguin. 

Gamble, T. K., & Gamble, M. (1999). Communication works. (6th ed.).  

 Boston :McGraw-Hill.Esc 

Hyde, G. M. (1937). Forward. In G. F. Mott (Ed), Survey of Journalism. (p.8). 

 New York: Barnes & Noble. 

Jandt, F, E. (1999). Intercultural communication. (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 

 

 
 



150 
 

Kellerman, K. (1992). Communication: Inherently strategic and primarily automatic. 

 Communication Monographs, 59, 288-300.  

Lewis, G., & Slade, C. (2000). Critical communication. (2nd ed.). Frenchs Forest, NSW: 

 Prentice Hall. 

Littlejohn, S. W. (1999). Theories of human communication. (6th ed.).  

 Belmont. CA : Wadsworth. 

Locke. A. (1975).  Communication And Language. London : Sage publication.  

Locke. J. (1975). In Perter Niditch.P.(Ed,) An essay concerning  

 human understanding. Oxford: Clarendon. 

Mead, G. H. (1934). Mind, self, and society. Chicago : University of Chicago. 

Melvin, D. et al.(1993). Communication Behavior. U.S.A. : Sage Publications. 

Morreale, S. P. Spitzberg, B. H, & Barge, J. K. (2001). Human communication: 

 Motivation, knowledge, & skills. Belmont, CA: Wadsworth. 

Miller, G. R. (1966). On defining communication: Another stab. Journal of Communication, 

 16, 88 -98. 

Motley, M. T..(1991). How one may not communicate: A reply to Andersen. 

  Communication Studies, 42, 326-339. 

Mun-Sun, Kim.(2002). Non - Western Perspectives on Human Communication.  

 Hawaii: Sage Publications. 

Robert K. Moton.(1949). Social Theory and Social Structure. Boston :McGraw-Hill.Esc. 

Niditch, P. (Ed.). (1975). An essay concerning human understanding.  

 Oxford: Clarendon. 

Northouse P.G. (1992). Health communication: strategies for health  

    professionals. Prentice Hall.  

Pearce, W. B. (1989). Communication and the human condition. Carbondale, IL: 

 Southern lllinois University. 

Rogers, E. M. (1994). A history of communication study: A biographical approach. 

 New York: Free Press. 

Ruben, B.. & Stewart, L. P. (1998). Communication and human behavior. (4th ed.). 

 Boston: Allyn & Bacon. 

 
 



151 
 

Samovar, L. A., & Porter, R. E. (2000). Communication between cultures. (4th ed.). 

 Belmont, CA: Wadsworth. 

Schramm, W. (1949). The nature of news. Journalism Quarterly, 26, 259-269. 

Schramm, W. (1963). Communication research in the United States. In W.  

 Schramm, (Ed.) The science of human communication. (p. 1-16).  

 New York: Basic Book. 

                .(1974). Nature of communication between humans. In W. Schramm, & D. F.  

Roberts (Eds.), The process and effects of mass communication. (p. 4-6). Urbana, 

  IL: University of lllinois. 

Smith, A. G. (Ed.). (1966). Communication and culture: Reading in the codes  

           of human interaction. New York: Holt, Rinehart & Winston. 

Stewart. J. (Ed) (1986). Bridge, not wall. (4th ed), New York; Random House. 

Tubbs. S. L., & Moss. S. (1994), Human communication. Boston: McGraw-Hill. 

Verderber, R. F. (1999), Communicate!. (9th ed.). Belmont. CA: Wadsworth. 

Weaver, C. H. (1977). A history of the international communication association.  

 In B. D. Ruben (Ed.), Communication Yearbook 1. (pp. 607-609).  

Wilson, R. V. (1996). model of information behavior from publication: Models in 

  Information Behavior. Boston: Allyn & Bacon. 

William, F. (1989). The new communications. Belmont, CA: Wadsworth. 

Wood, J. T. (2000). Communication in our lives. (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth. 

  .(2001).Communication mosaics: An introduction to the field of 

 communication. (2nd ed.). Belmont, CA: Wadswort.

 
 



152 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



153 
 

 

แบบสัมภาษณ์ 

การจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จันทบุรี 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ช่ือ-นามสกุล..................................................................เพศ..............อาย.ุ............ปี 
สถานท่ีท างาน.................................................ต าแหน่ง............................................  
ภูมิล าเนา.............................................เบอร์โทร.......................................................  
 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 
   1. สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 มองว่าเป็นภาวะวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
อยา่งไร 

...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 2. ในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  มีการบริหารจดัการข้อมูล ข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ี
อยา่งไร 

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

3. ท าไมถึงเลือกใช ้Face book เป็นส่ือในการส่ือสารนโยบายภาครัฐ 
...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
4. การส่ือสารโดยใช้ Face book ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรีมีการเลือกใช้ส่ือ

ประเภทใดบา้ง 
...............................................................................................................................................

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



154 
 

 

5. ส่ือประเภทใดท่ีไดรั้บความสนใจจากประชาชนมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
6. ในการท าส่ือแต่ละประเภทตอ้งมีจุดเด่นอยา่งไร 
...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
7. โชเชียลมีเดีย จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐอยา่งไร 
...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
8. สถานการณ์วิกฤต ถือว่าเป็นโอกาสของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความเช่ือมัน่ต่อ

ประชาชนท่ีรับรู้ขอ้มูล ข่าวสาร ไดอ้ยา่งไร 
...............................................................................................................................................

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
 



156 

 

 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
ช่ือ – สกุล    นายวุฒินนั  จนัทร์มา 
วัน เดือน ปีเกดิ    18 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 
สถานท่ีเกดิ    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน   บา้นเลขท่ี 31/17 หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเมือง  

จงัหวดัจนัทบุรี 
 

ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน  นกัประชาสัมพนัธ์ช านาญการ 
สถานท่ีท างานปัจจุบัน สถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัจนัทบุรี 
 ส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี  

กรมประชาสัมพนัธ์  
 
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2543   นิเทศศาสตร์ธุรกิจ บธ.บ. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2564   นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นศ.ม.  
(การจดัการการส่ือสาร) 

     มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี 
   

 


	Titlepage
	Abstract
	Acknowledgement
	Contents
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Reference
	Appendix
	Profile



