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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 



6 

 

 

 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 
  



7 

 

 

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 




