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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



20 

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 



62 

 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) 
 
 




