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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. 
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