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บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อแสนอแนะ 

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

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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  1.2 องค์ประคุณค่าของข่าวด้านความใกล้ชิด (proximity or nearness) 
  ผลการวิจยัพบว่า การน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์  Face 
book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี โดยมีการอธิบายให้ประชาชนทราบถึง
ความเป็นมาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน และมีการ
น าเสนอให้เห็นว่าไวรัสโคโรน่า 2019  สามารถติดต่อไดอ้ย่างง่ายดายเพียงแค่อยู่ใกล ้หรือไดส้ัมผสั
กบัผูท่ี้มีเช้ืออยู่ในร่างกาย และมีการรายงานการเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในพื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ท า
ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าแหล่งท่ีเกิดการแพร่ระบาดเป็นภูมิศาสตร์ท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีใกลชิ้ดกับ
ตนเอง ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเร่ืองใกลต้วัและมีความใกล้ชิดท่ีอาจ
ส่งผลกระทบทางร่างกายจนกลายเป็นผูติ้ดเช้ือ หรือผูป่้วย อีกทั้งการน าเสนอสถานการณ์ไวรัส       
โคโรน่า 2019 ทางส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ยงัมี
ลกัษณะการน าเสนอท่ีท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าคนป่วยท่ีติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  ตอ้ง
เผชิญกบัความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเป็นคนไทยดว้ยกัน พวกเราคนไทยตอ้ง
เห็นใจกัน ดูแลซ่ึงกันและกนั การน าเสนอในลกัษณะน้ีท าให้ประชาชนมีความรู้สึกจึงเป็นความ
ใกลชิ้ดทางดา้นจิตใจอีกดว้ย  
 
  1.3 องค์ประคุณค่าของข่าวด้านความส าคัญหรือความเด่น  (prominence) 
 ผลการวิจัยพบว่า ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 
จนัทบุรี มีการน าเสนอเก่ียวกบัสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ซ่ึงเป็นโรคอุบติัใหม่
ท่ีมีความร้ายแรงท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่คุ ้นเคย การให้ความรู้ท่ีกระจ่างชัดเก่ียวกับไวรัส              
โคโรน่า 2019 เป็นความรู้เฉพาะดา้น ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี จึงใช้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
หรือผูรั้บผิดชอบโดยตรง คือ มีการน าข้อมูล ข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัส        
โคโรน่า 2019 มาจากศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
 (ศบค.) ซ่ึ งเป็นแหล่งข่าวหลักท่ีมีหน้าท่ี รับผิดชอบการส่ือสารเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัส               
โคโรนา 2019 แหล่งเดียวท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพื่อชักจูงใจให้ประชาชนเกิดความรู้ จนเกิดการ
เปล่ียนแปลงทศันคติ ความเช่ือหรือค่านิยม เช่น การน าเสนอให้คนไทยหันมาดูแล ป้องกนัตนเอง
และครอบครัว ตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับไวรัสโคโรน่า 2019 แนะน า 
สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมาไม่นาน และเป็นสถานการณ์ท่ีมีความ
ร้ายแรงจึงถูกน าเสนอเป็นข่าวตลอดเวลา ไวรัสโคโรน่า 2019  
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  1.4 องค์ประคุณค่าของข่าวด้านผลกระทบกระเทือน (consequence or impact)   
 ผลการวิจัยพบว่า ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 
จนัทบุรี โดยมีการรายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีเกิดการระบาดในขณะน้ีให้ประชาชน
ชนจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีอาจมีระยะเวลาท่ียาวนาน อดทนและประหยดั
เพื่อให้สามารถผ่านเหตุการณ์คร้ังน้ีไปให้ได้ และมีการรายงานจ านวนประชาชนท่ีจะได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 คือ ประชาชนท่ีเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจะ
ได้รับผลกระทบมากถึง 4.7 ลา้นคน ซ่ึงจ านวน 1.1 ลา้นคน มีความเส่ียงท่ีจะตกงาน และอีก 3.6 
ลา้นคนมีความเส่ียงท่ีรายไดจ้ะลดลงอย่างมาก และเศรษฐกิจโดยรวมของไทยในปี 2563 เติบโตต ่า
กว่าปี 2562 สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนใน      
วงกวา้ง ประชาชนจึงให้ความสนใจติดตามขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จากส่ือ
ออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เป็นจ านวนมาก 
 
  1.5 องค์ประคุณค่าของข่าวด้านความมีเง่ือนง า (suspense or mystery) 
 ผลการวิจัยพบว่า ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 
จนัทบุรี มีการจดัสรรใหข้อ้มูลข่าวสารไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งภาพ เสียง ตวัอกัษรและส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่าง ๆ ให้ปรากฏในการน าเสนออย่างลงตวัตามความหลกัการเร่ืองของเอกภาพในการน าเสนอผ่าน
ส่ือออนไลน์ ความเป็นเอกภาพของการน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ไม่ได้น าเสนอภาพ เสียง และ
ตวัอกัษรท่ีมีลักษณะสอดคลอ้งกันเพียงอย่างเดียว แต่มีการน าเสนอภาพ เสียง และตัวอกัษรท่ีมี
ลกัษณะของความขดัแยง้ดว้ย หรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีเม่ือภาพ เสียง และตวัอกัษรมี
ความขดัแยง้กนั ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ไดมี้การจดัให้มีผสมผสานโดยการเช่ือมโยง
โดยการใชก้ารแทรกสี เส้น แสง เงา เพื่อเป็นตวัเช่ือมใหค้วามขดัแยง้ระหว่างภาพ เสียงและตวัอกัษร
นั้นมีความเหมาะสม ความเป็นเอกภาพน้ียงัท าให้เน้ือหาเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ี
น าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ Face book Fan page เป็นเร่ืองราวสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั ท าให้
ประชาชนรู้สึกวา่การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงท่ีเกิดขึ้นมีเง่ือนง าและมีความซบัซอ้น ท าให้ประชาชน
เกิดความอยากรู้ติดตาม เพื่อให้ทราบส่ิงท่ีถูกปิดบงัซ่อนเร้นนั้น เช่น จ านวนผูติ้ดเช้ือ การเสียชีวิต 
และแหล่งของการแพร่ระบาด  
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  1.6 องค์ประคุณค่าของข่าวด้านปุถุชนสนใจ (human interest)  
 ผลการวิจัยพบว่า ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 
จนัทบุรี มีการน าขอ้มูลเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ขององค์การอนามยัโลก (World 
Health Organization :WHO) มาเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนรับทราบว่าไวรัสโคโรน่า 2019 เป็น
โรคติดต่อท่ีร้ายแรงท่ีเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิต ท่ีมีการแพร่ระบาดคร้ังแรกในประเทศจีนท่ีเป็นท่ี
เร่ิมตน้ของการแพร่ระบาดและแพร่ไปยงัประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย กระทรวง
สาธารณสุขของไทย ไดอ้อกประกาศวา่ "โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019" หรือ "โรคโควิด 19" เป็น
โรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
และควบคุมโรคติดต่ออันตราย ประกาศฉบับน้ี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ซ่ึง
สาระส าคญัของประกาศน้ีคือ การก าหนดให้ประชาชน ผูป้ระกอบการ เช่น โรงแรม มีหน้าท่ีตาม
กฎหมายท่ีตอ้งรายงานและแจง้ เม่ือสงสัยหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าจะเป็น"โรคโควิด 19" ท่ีเป็น
โรคติดต่ออนัตราย ผูท่ี้เดินทางกลบัมาจากพื้นท่ีท่ีมีการระบาด หรือมีโอกาสใกลชิ้ดกบัผูป่้วย เม่ือมี
อาการไข ้หรืออาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ ตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงกบัแพทย ์พยาบาล และ
เจา้หน้าท่ี สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จึงเป็นเหตุการณ์ท่ีท าให้ประชาชนไทยให้ความสนใจ
เป็นอยา่งมาก 
 
 2.  ผลการศึกษาการจัดการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019    
ของ ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จันทบุรี  
  
 ผูว้ิจยัได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจาก
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ของ ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี โดยแบ่งเป็น 8 ขอ้ค าถาม 
ดงัน้ี 
 
  2.1 สถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 มองว่าเป็นภาวะวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยอย่างไร 
 ผลการวิจยัพบว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 เป็นสภาวะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน และ
ของรัฐอย่างกวา้งขวางรุนแรง อีกทั้งสถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 ยงัท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของประเทศ ส่งผลให้รัฐบาลตอ้งใช้มาตรการท่ีเขม้ขน้เพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  โดยได้เร่ิมใช้มาตรการขั้นต้นคือการล็อกดาวน์ ส่งผลให้
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เศรษฐกิจหยุดชะงกั ซ่ึงมาตรการต่าง ๆ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน
แลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ซ่ึงประเทศไทยเร่ิมไดรั้บ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 มาตั้งแต่ตน้ปี พ.ศ. 2563 โดยนับเป็นสถานการณ์
วิกฤตท่ีเกิดจากโรคอุบติัใหม่ ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  
การศึกษา และศาสนา เรียกไดว้่า ผลกระทบของภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 นั้นเกิดขึ้นกบัทุก
มิติของประเทศไทย 
 
  2.2 ในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 มีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เพื่อ
เผยแพร่อย่างไร 
 ผลการวิจยัพบวา่  ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสาร
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะท างานเพื่อท าหนา้ท่ีเฉพาะในการส่ือสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ประกอบดว้ย
ขา้ราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีศกัยภาพ เพื่อสร้างความ
เป็นเอกภาพในการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และ
คณะท างานดังกล่าวยงัมีอ านาจในการก าหนดแนวทางในการน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบข้อมูล 
ข่าวสารของสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเผยแพร่ในส่ือออนไลน์ Face book Fan page และ
ส่ือหลกัอ่ืน ๆ ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เช่น สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ
โทรทศัน์กรมประชาสัมพนัธ์ เพื่อส่ือสารไปสู่ประชาชนอยา่งรวดเร็ว และประชาชนไดรั้บรู้เก่ียวกบั
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างละเอียดในวงกวา้ง ประชาชนจึงให้
ความสนใจและติดตามขอ้มูลข่าวสารจากส่ือออนไลน์ Face book Fan page และส่ือหลกัอ่ืน ๆ ของ
ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี 
 
  2.3 ท าไมถึงเลอืกใช้ Face book เป็นส่ือในการส่ือสารนโยบายของรัฐบาล 
 ผลการวิจยัพบว่า ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เป็นส่ือสารมวลชนภาครัฐท่ีตอ้งให้
ขอ้มูล ข่าวสาร ขอ้เท็จจริงกบัประชาชน จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงองค์การให้มี
โครงสร้างในลกัษณะท่ียืดหยุ่นสอดคลอ้งกับบริบทของสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลย ี
และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นปรากฏการณ์และทิศทางการส่ือสารสมัยใหม่ของโลกใน
อนาคต การส่ือสารขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ประชาชนรับทราบไดอ้ย่าง
ทัว่ถึง ท าให้เกิดผลดีคือประชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
ได้อย่างรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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พฤติกรรมของประชาชนคนไทยท่ีนิยมใชส่ื้อ Face book เป็นจ านวนมากขึ้นอย่างเห็นไดช้ดั การท่ี
ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐให้ความสนใจโดยเขา้ไปด าเนินการ
ใช้ส่ือออนไลน์ Face book เพื่อส่ือสารขอ้มูลข่าวสารเก่ียวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้
ประชาชนไดท้ราบขอ้มูลอย่างรวดเร็วและทัว่ถึง และมีความรู้สึกว่าขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือเพราะ
ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เป็นหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียว
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face book ของส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 
จนัทบุรี เป็นวิธีการปรับกระบวนการส่ือสารโดยเร่ิมจากส่ิงท่ีประชาชนอยากรู้ ส่ิงท่ีประชาชน
ตอ้งการ ซ่ึงเป็นการส่ือสารยุคใหม่ ท่ีหน่วยงานส่ือต่าง ๆ ตอ้งปรับตวัให้เขา้กบับริบทของสังคมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  
 
  2.4 การส่ือสารโดยใช้ Face book ของส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี มี        
การเลอืกใช้ส่ือประเภทใดบ้าง 
 ผลการวิจยัพบว่า ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ใช้ส่ือออนไลน์ Face book เพื่อ
น าเสนอเน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  เป็นขอ้มูลวิชาการ
ทางการแพทย์ ท่ีส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการบริหารจัดการโดยการน าข้อมูลทาง
การแพทยท์ั้งหมดมาศึกษา และวิเคราะห์อย่างละเอียดจนเกิดความเขา้ใจเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสาร
เก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  อย่างถ่องแท ้แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าเผยแพร่ผ่านส่ือ
ออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี โดยท าการผลิตเป็นรายการ
โดยใช้วิธีการ โพสต์ข่าว ตกแต่งภาพกราฟิก สถิติ ตวัอกัษรให้กระชบัแต่ยงัคงความครบถว้นของ
ขอ้มูล ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเขา้ใจไดง้่าย และประชาชนสามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง  ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี น าข้อมูล ข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัส           
โคโรน่า 2019 จาก Face book Live, คลิปวีดีโอ, อินโฟกราฟฟิก มาน าเสนอในส่ือออนไลน์ Face 
book Fan page ท าให้ประชาชนเขา้ใจในแต่ละประเด็นไดอ้ย่างชดัเจนไม่เกิดความสับสน  เน้ือหาท่ี
ส่ือสารในแต่ละคร้ังไม่ยาวจนเกินไป กระฉับและมีความชัดเจน ท าให้ประชาชนสามารถซึมซับ
ความรู้เก่ียวกับไวรัสโคโรน่า 2019 และมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวสถานการณ์ไวรัส                
โคโรน่า 2019   
 
  2.5 ส่ือประเภทใดท่ีได้รับความสนใจจากประชาชนมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
 ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนให้ความสนใจส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี มากท่ีสุด เพราะระบบอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
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Media) มีการพฒันาและเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ก่อให้เกิดวิวฒันาการดา้นเทคโนโลยีของ
ส่ือสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท ปัจจุบนั Social Media เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมาก
ขึ้ น โดยเฉพาะกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีการใช้ Social 
Media  เพื่อติดต่อส่ือสารระหวา่งประชาชนดว้ยกนัอยา่งแพร่หลาย และ Social Media  ยงัมีบทบาท
กับระบบการส่ือส ารของภาค รัฐด้วย  โดยส านักประชาสัมพันธ์ เขต  7 จันทบุ รี  มี การ
ประยุกต์ใช้ Social Media ให้เข้ากับบทบาทหน้าท่ีในการให้ความรู้กับประชาชน โดยน า Social 
Media  คือส่ือ Face book ท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมของประชาชนมาเป็นช่องทางในการจัดการข้อมูล
ข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทนัต่อยุคสมยัท่ี
เปล่ียนแปลงไป ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี สามารถ
ส่ือสารไปถึงประชาชนไดง้่าย สะดวก และมีความรวดเร็วสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์ของประชาชน 
 
  2.6  ในการท าส่ือแต่ละประเภทต้องมีจุดเด่นอย่างไร 
 ผลการวิจยัพบว่า ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงเป็นส่ือสารมวลชนของรัฐมี    
การปรับตวัโดยการน าแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค และหลกัการตลาดมาประยุกต์ใช้ใน    
การน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการน าส่ือสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค 
(Face book) มาเป็นส่ือ และใชเ้ป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีสามารถสร้างความรวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร
เก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  เพื่อให้เกิดการกระจายขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์
ไวรัสโคโรน่า 2019 ในหมู่ประชาชนแค่เพียงประชาชนกดไลค์ หรือกดแชร์ ข้อมูลเก่ียวกับ
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 นั้นก็จะถูกกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย ดว้ยเหตุผลน้ี
ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี จึงใช้ส่ือสังคมออนไลน์ Face book และสร้าง Face book pan 
page  ดว้ยลกัษณะท่ีโดดเด่นของส่ือสังคมออนไลน์ Face book ท่ีเต็มไปดว้ยประชาชนท่ีเป็นกลุ่ม
คนท่ีพร้อมจะสนใจ และเข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จากส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี การเลือกใชส่ื้อออนไลน์ Face book สามารถท าใหป้ระชาชนทัว่ไปท่ี
สนใจมีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ง่ายขึ้น และกลุ่ม
ประชาชนเหล่าน้ีจะเป็นผูท่ี้ส่ือสารขอ้มูลเหล่าน้ีไปสู่บุคคลใกลชิ้ดต่อกนัไปเร่ือย ๆ อนัเป็นผลดีต่อ
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการ
ดูแล ป้องกนัตนเองไม่ให้เป็นผูติ้ดเช้ือหรือเป็นผูป่้วย เม่ือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่เป็น
ผูป่้วยหรือผูติ้ดเช้ือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนส่วนใหญ่กลบัเขา้สู่ภาวะปกติก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
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  2.7 โซเชียลมีเดีย จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างไร 
 ผลการวิจัยพบว่า ส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี มีการเสนอสถานการณ์ท่ีเป็น
เหตุ ก ารณ์ วิ กฤตไว รัส โคโรน่ า 2019 ผ่ าน ส่ื อออนไลน์  Face book Fan page ของส านั ก
ประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุ รี ปรากฏว่ามีจ านวนผู ้ติดตาม Face book Fan page ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เพิ่มขึ้นในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์มากกว่า 300,000 คน เป็นปรากฏการณ์
ท่ีพิสูจน์ให้เห็นชดัเจนว่าส่ือสังคมออนไลน์มีประโยชน์อย่างมากในการน าเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเหตุการณ์วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019  ท่ีหน่วยงานภาครัฐควรจะต้องมีการทบทวนถึง
แผนการน าส่ือสังคมออนไลน์มาใชเ้ป็นส่ือกลางระหว่างรัฐกบัประชาชน ดว้ยคุณลกัษณะของส่ือ
สังคมออนไลน์ท่ีเป็นส่ือท่ีท าให้ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 สามารถกระจายออก
ไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และกวา้งขวาง สามารถท าให้ประชาชนเกิดการรับรู้ จนกระทั่ง
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ จนถึงการท่ีประชาชนมีความรู้มากอย่างเพียงพอ ความรู้ดงักล่าวจะท าให้
ประชาชนค่อย ๆ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทัศคติ ค่านิยมไปในทิศทางท่ีถูกต้อง คือ ประชาชน
สามารถป้องกัน ดูแล และรักษาตนเองให้ปราศจากโรคติดต่อท่ี เกิดจากเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019      
ตามเป้าหมายของรัฐ หรือท่ีสังคมคาดหวงั  
 
  2.8 สถานการณ์วิกฤติ ถือว่าเป็นโอกาส ของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความ
เช่ือมั่นต่อประชาชนท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร 
 ผลการวิจยัพบว่า วิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 ถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่และมีความร้ายแรงท่ีส่ง
กระทบต่อประชาชนจ านวนมาก แต่เดิมประชาชนคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย มีพฤติกรรม           
การติดตามข่าวสารจากส านักข่าวต่าง ๆ ท่ีเป็นทางการโดยตรงซ่ึงมีการตรวจสอบแหล่งท่ีมาท่ีไป
ของขอ้มูลข่าวสารไดดี้ในระดบัหน่ึง แต่ในปัจจุบนัเทคโนโลยมีีการพฒันาจนเกิดความกา้วหนา้เป็น
อยา่งมาก และประชาชนไทยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรับสาร มาเป็นวิธีการเปิดรับสาร เช่น
อ่านข่าวสารจากหนา้ Feed บนเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือการอ่านขอ้ความท่ีถูกส่งต่อกนัทางแชท ของ
แอปพลิเคชัน่ไลน์ การส่ือสารท่ีสะดวกและรวดเร็วท าให้เกิดการขาดความไตร่ตรองในข่าวสารท่ี
ได้รับ และด้วยพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์ท่ีมักมีแนวโน้ม เช่ือในส่ิงท่ีเราเช่ืออยู่แล้ว ท าให้
ข่าวสารท่ีไม่ถูกตอ้งในขอ้เท็จจริง (Fact) แต่ถูกใจคนอ่าน ไดรั้บความนิยมมากขึ้นตามไปดว้ย ให้
สังคมไทยเผชิญปัญหามากมายทั้งการสร้างเร่ืองราวให้เกิดความเขา้ใจผิด การหลอกหลวงให้เกิด
ความเสียหาย รวมไปถึงการสร้างข่าวเท็จ ท่ี ส่งผลให้เกิดการเสียหายต่อบุคคลและองค์กร              
การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยทัว่ไปอาจท าให้ประชาชนเกิดความสับสน เน่ืองจากว่าส่ือ
ออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการกลัน่กรองหรือตรวจสอบหรือผูท่ี้ใช้ส่ือออนไลน์ขาดความรู้ ความ
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เขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีควรน าเสนอ ท าใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองจริงบา้ง มีข่าวปลอมบา้ง แต่โดย
นิสัยของมนุษยย์่อมตอ้งการแสวงหาความจริง และการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์
ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face book Pan Page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี 
นั้นตรงกบัมุมมองของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คือความตอ้งการบริโภคข่าวสารท่ีมีผลกระทบอยา่ง
รุนแรงอย่างเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ไดส้ร้างคอนเทนท์
จากมุมมองขององค์กร และสร้างคอนเทนท์จากมุมมองของประชาชนผูรั้บสาร ท่ีประชาชนเกิด
ความวิตก และหวาดกลวั อยากไดรั้บความปลอดภยัอยากไดค้วามมัน่ใจว่าตวัเลขผูติ้ดเช้ือเพิ่มขึ้น
หรือลดยงัไง สถานการณ์เป็นยงัไง เพราะมนักระทบกบัชีวิตของประชาชนโดยตรง การเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ทางส่ือออนไลน์  Face book Pan Page ของ
ส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี มีการกลั่นกรอง ตรวจสอบว่าเป็นความจริง และมีความ
น่าเช่ือถือ ประชาชนจึงเกิดความเช่ือมัน่ต่อการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัส    
โคโรน่า 2019 ทางส่ือออนไลน์ Face book Pan Page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัส             
โคโรน่า 2019 จาก Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี 
 1.  การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
ด้านความสดต่อสมัย (timeliness) หรือความรวดเร็ว (immediacy) พบว่า ส านักประชาสัมพันธ์    
เขต 7 จนัทบุรี มีการน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ในรูปแบบการรายงานข่าวผ่านส่ือ
ออนไลน์ Face book Fan page ท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง ขอ้มูล สถิติ ตวัเลข ข่าวสาร ผูติ้ดเช้ือ 
และจ านวนผูป่้วย จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จากทัว่ภูมิภาคของไทย และจากทัว่โลก เพื่อ
ส่ือสารให้ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถดูแลป้องกนัตนเองให้ปราศจากการติดเช้ือ 
และผ่านพ้นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ไปได้ด้วยดี  สถานการณ์ไวรัส            
โคโรน่า 2019  มีความส าคญัจ าเป็นและเร่งด่วนท่ีตอ้งกระท าอย่างรวดเร็วเพื่อส่ือสารกบัประชาชน 
ส่งผลท าให้ประชาชนมีขอ้มูลท่ีใช้ในการป้องกนั ดูแลรักษาตนเอง การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ 
Face book Fan page เป็นการรายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อย่างรวดเร็วสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการขอ้มูลข่าวสารของประชาชนไดอ้ย่างทนัท่วงที สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ เสริมสิริ      นิลด า (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามยั กรณีศึกษา
วิกฤตการณ์ไขห้วดันก ท่ีพบว่า ความรวดเร็วในการน าเสนอ เป็นองค์ประกอบด้านคุณลกัษณะ    
การน าเสนอท่ีมีคุณค่าควรเป็นข่าวเป็นอนัดบัแรก วิกฤตการณ์ไขห้วดันก เป็นเหตุการณ์ท่ีสมควร
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เสนอเป็นข่าวดว้ยความรวดเร็วเป็นการรายงานข่าวในลกัษณะปรากฏการณ์รายวนั และการเผยแพร่
องค์ความรู้ของโรค ซ่ึงถูกประเมินว่าสมควรเสนอในระดบัมากโดยมีเหตุผลว่า เช้ือไขห้วดันกซ่ึง
เป็นโรคท่ีมีก าเนิดในสัตวปี์กสามารถติดต่อ และความรุนแรงของโรคสามารถท าให้เสียชี วิตได ้
รวมทั้งวิวฒันาการของเช้ือไวรัสไขห้วดันกเองท่ีมีการพฒันาตวัเองอยู่ตลอดเวลา ท าใหย้ารักษาโรค
และวคัซีนไม่อาจควบคุมการแพร่ระบาดได ้ความจ าเป็นท่ีจะเสนอข่าวสารอย่างรวดเร็วเก่ียวกบัการ
พบพื้นท่ีท่ีเกิดการระบาดหรือพื้นท่ีเส่ียง และบุคคลท่ีสงสัยว่าติดเช้ือไขห้วดันก รวมทั้งให้องค์
ความรู้ในเร่ืองโรค จะท าให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเขา้ใจโรคท่ีถูกตอ้ง มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
และให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการควบคุมโรค และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดความส าคญัของการ
ส่ือสารท่ีมีต่อความเป็นสังคมของ Niditch (1975) ท่ีกล่าวว่าการส่ือสารคือเคร่ืองมือในการรายงาน
ความเคล่ือนไหวของสังคมและควบคุมสังคม ดว้ยเหตุท่ีสังคมประกอบดว้ยส่วนยอ่ยหรือหน่วยยอ่ย
ต่าง ๆ มากมายซ่ึงเก่ียวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในสังคม ดังนั้ นการเปล่ียนแปลง
เคล่ือนไหวใด ๆ ในสังคมจึงส่งผลกระทบต่อสมาชิกในสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้การส่ือสารจึง
เข้ามามีบทบาทในการรายงานเหตุการณ์ทั้ งหลายให้สมาชิกได้รับทราบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด     
ความสับสนวุ่นวาย จนส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของสังคม อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Schramm (1949) ท่ีได้อธิบายวตัถุประสงค์ของการส่ือสารท่ีมนุษยใ์ช้เป็นเคร่ืองมือ ว่าหมายถึง
วตัถุประสงคซ่ึ์งผูส่้งสารไม่ไดห้วงัจะให้เกิดผลขึ้นแก่ตนและผูรั้บสารโดยตรงและทนัทีทนัใด แต่   
ผูส่้งสารมุ่งหวงัวา่ผูรั้บสารจะน าข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นไปเป็นจุดเร่ิมตน้ หรือเป็นเคร่ืองมือท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม หรือน าไปเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจหรือใช้
ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ต่อไป  
 2.  การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
ดา้นความใกลชิ้ด (proximity or nearness) พบว่า การน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่าน
ส่ือออนไลน์  Face book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุ รี มีการอธิบายให้
ประชาชนทราบถึงความเป็นมาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั และมีการน าเสนอให้เห็นว่าไวรัสโคโรน่า 2019  สามารถติดต่อไดอ้ยา่งง่ายดายเพียงแค่อยู่
ใกล ้หรือไดส้ัมผสักบัผูท่ี้มีเช้ืออยู่ในร่างกาย และมีการรายงานการเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในพื้นท่ี
ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกวา่แหล่งท่ีเกิดการแพร่ระบาดเป็นภูมิศาสตร์ท่ีเป็น
พื้นท่ีท่ีใกลชิ้ดกบัตนเอง ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นเร่ืองใกลต้วัและมี
ความใกล้ชิดท่ีอาจส่งผลกระทบทางร่างกายจนกลายเป็นผูติ้ดเช้ือ หรือกลายเป็นผูป่้วย อีกทั้ ง       
การน าเสนอสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ทางส่ือออนไลน์  Face book Fan page ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ยงัมีลกัษณะการน าเสนอท่ีท าใหป้ระชาชนมีความรู้สึกวา่คนป่วยท่ีติด
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เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  ตอ้งเผชิญกบัความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ และมีความเป็น
คนไทยดว้ยกนั พวกเราคนไทยตอ้งเห็นใจกนั ดูแลซ่ึงกนัและกนั การน าเสนอในลกัษณะน้ีท าให้
ประชาชนมีความรู้สึกจึงเป็นความใกลชิ้ดทางดา้นจิตใจดว้ย สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เสริม
สิริ นิลด า (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามยั กรณีศึกษาวิกฤตการณ์
ไขห้วดันก ท่ีพบว่า นอกจากความรวดเร็วในการน าเสนอแลว้ ยงัมีองค์ประกอบหลายประการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิธีการน าเสนอและความส าคญัหรือน่าสนใจของเน้ือหา อาทิ ความสดทนัเหตุการณ์ 
(Timelines) ความดึงดูดทางสายตา (Visual Attractiveness) ความสั้นกระชับ (Brevity) ฯลฯ ซ่ึงผล
การศึกษาน้ีก็ยงัพบอีกว่า การน าเสนอท่ีรวดเร็วตอ้งสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบคุณค่าของข่าวอ่ืน ๆ 
ด้วย เช่น การน าเสนอ ความรวดเร็วในการน าเสนอ ในผลการศึกษาน้ีไม่ได้หมายถึงการเสนอ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดแต่เป็นความรวดเร็วในการเสนอข่าวกิจกรรมท่ีสร้างก าลังใจ     
การติดตามการบริหารงานของภาครัฐ และปรากฏการณ์รายวนั ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การ
เสนอข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม คุณลกัษณะการน าเสนอดา้นความรวดเร็วตอ้งมีเป้าหมายในเชิง
สร้างสรรค์ ส่งผลต่อการแก้ปัญหา และการเตือนภัย อีกทั้ งยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ คาร์ล         
เอ . สไลคิว (Slaikeu, 1984) ท่ีได้อธิบายให้ เห็นถึงลักษณะข้อมูลท่ีมีลักษณะท่ีท าผู ้รับสารมี
ความรู้สึกว่าเป็นเร่ืองใกลต้วัหรือมีความใกลชิ้ด สถานการณ์ท่ีจะบ่งช้ีว่าก าลงัอยู่ในภาวะวิกฤติว่ามี
องคป์ระกอบเหตุการณ์ซ่ึงมีลกัษณะฉุกเฉินมีผลกระทบกระเทือนต่อสภาพร่างกายและจิตใจจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งมีการแกไ้ขอยา่งเฉียบพลนัอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 
 3.  การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
ดา้นองคป์ระคุณค่าของข่าวดา้นความส าคญัหรือความเด่น  (prominence) พบว่า ส่ือออนไลน์ Face 
book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการน าเสนอเก่ียวกับสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ซ่ึงเป็นโรคอุบัติใหม่ท่ีมีความร้ายแรงท่ีประชาชน ส่วนใหญ่ไม่
คุ ้นเคย การให้ความรู้ท่ีกระจ่างชัดเก่ียวกับไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นความรู้เฉพาะด้าน ส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี จึงใช้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะหรือผูรั้บผิดชอบโดยตรง คือ มีการน าขอ้มูล 
ข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 มาจากศูนย์บริหารสถานการณ์     
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซ่ึงเป็นแหล่งข่าวหลักท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบการส่ือสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 แหล่งเดียวท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพื่อ  
ชักจูงใจให้ประชาชนเกิดความรู้ จนเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ ความเช่ือหรือค่านิยม เช่น         
การน าเสนอให้คนไทยหันมาดูแล ป้องกันตนเองและครอบครัว ตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัไวรัสโคโรน่า 2019 แนะน า สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิด
ขึ้ นมาไม่นาน และเป็นสถานการณ์ท่ีมีความร้ายแรงจึงถูกน าเสนอเป็นข่าวตลอดเวลา ไวรัส           



129 

โคโรน่า 2019 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เสริมสิริ นิลด า (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง คุณค่าข่าวใน
วิกฤตการณ์ทางสุขอนามัย กรณี ศึกษาวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก ท่ีพบว่า  ความรวดเร็วเป็น
องค์ประกอบคุณค่าของข่าวซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญซ่ึงการน าเสนออย่างรวดเร็วอาจสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบอ่ืน  ๆ เช่น ความโดดเด่นหรือมีช่ือเสียงของบุคคล และอ่ืน ๆ และยังพบว่า 
องคป์ระกอบของหลกัคุณค่าข่าวท่ีพบในการศึกษามีคุณลกัษณะบางประการท่ีมีความเช่ือมโยงกบั
หลกัคุณค่าข่าวดัง่เดิม อาทิ ในองคป์ระกอบ การแกปั้ญหาของรัฐ ซ่ึงองคป์ระกอบน้ีมีความสัมพนัธ์
ด้านคุณลักษณะของข้อมูลกับองค์ประกอบของหลักคุณค่าข่าวดั่งเดิมในด้านความส าคัญ 
(Prominence) ซ่ึงหมายถึงความมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของบุคคล องค์กร สถานท่ี หรือสถานการณ์ท่ี
เป็นข่าว อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั อจัฉรา ปัณฑรานุวงศ(์2563)  ท่ีไดเ้สนอแนวคิด เร่ืองการส่ือสารจาก
แหล่งเดียวอย่างเป็นทางการ  ในช่วงระหว่างเกิดสถานการณ์วิกฤตการระบาดของไวรัส                  
โคโรน่า 2019 เม่ือตน้ปี 2563  โดยระบุว่ารัฐบาลควรใชก้ารส่ือสารจากแหล่งเดียวอยา่งเป็นทางการ 
เน้นการส่ือสารด้วยการเขียน และส่ือสารผ่าน Owned Media ในภาวะวิกฤต เพื่อควบคุมความ
ถูกตอ้งของเน้ือหา สร้างความชดัเจนในการส่ือสาร ซ่ึงถา้ท าได ้แหล่งข่าวน้ีจะเป็นท่ีพึ่งดา้นข่าวสาร
ของส่ือมวลชนและประชาชนได้อย่างน่าพอใจ โดยในด้านการส่ือสารนั้น ทีมบริหารจะต้องมี     
การจดัการท่ีมีแผนงานรัดกุม รวบรวมขอ้มูลทุก อย่างเขา้มาในศูนยบ์ญัชาการกลาง และส่ือสารสู่
สังคมตามช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคัญต้องเป็น One team One voice ส่ือสารตรงกัน ไม่
ขดัแยง้กนั ไม่ควรแหล่งส่ือสารมากกว่า 1 แหล่ง เพื่อใหเ้กิดขอ้มูลข่าวสารเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
(single message)  
 4.  การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
องคป์ระคุณค่าของข่าวดา้นผลกระทบกระเทือน (consequence or impact)  พบวา่ ส่ือออนไลน์ Face 
book Fan page ของส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุ รี  มีการรายงานสถานการณ์ไวรัส                 
โคโรน่า 2019 ท่ีเกิดการระบาดในขณะน้ีให้ประชาชนชนจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับ
สถานการณ์ท่ีอาจมีระยะเวลาท่ียาวนาน อดทนและประหยดัเพื่อใหส้ามารถผา่นเหตุการณ์คร้ังน้ีไป
ให้ได ้และมีการรายงานจ านวนประชาชนท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
คือ ประชาชนท่ีเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจะไดรั้บผลกระทบมากถึง 4.7 ลา้นคน ซ่ึงจ านวน 
1.1 ลา้นคน มีความเส่ียงท่ีจะตกงาน และอีก 3.6 ลา้นคนมีความเส่ียงท่ีรายไดจ้ะลดลงอยา่งมาก และ
เศรษฐกิจโดยรวมของไทยในปี 2563 เติบโตต ่ากว่าปี 2562  สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในวงกวา้ง ประชาชนจึงให้ความสนใจติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 จากส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จันทบุรี เป็นจ านวนมาก  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เสริมสิริ นิลด า 
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(2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามยั กรณีศึกษาวิกฤตการณ์ไขห้วดันก ท่ี
พบว่า องคป์ระกอบคุณค่าของข่าวดา้นผลกระทบ ถูกประเมินวา่สมควรเสนอเป็นข่าวในระดบัมาก 
ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบต่อผู ้บริโภคทั้ งด้านการบริโภคสัตว์ปีก และสุขภาพจิต ต่อ
ผูป้ระกอบการรายย่อยและผูป้ระกอบส่งออกสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ตลอดจนสถิติ      
ต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงผลของการแพร่ระบาด องค์ประกอบตา้นผลกระทบน้ีสัมพนัธ์กบัองค์ประกอบ
ตา้นความเขา้อารมณ์ เพื่อช่วยสร้างความเห็นใจ ลดความหวาดระแวง และเป็นการปลอบประโลม
ทางสังคม ช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้น และยงัสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ พิศิษฐ์  ชวาลาธวชั  (2549) ท่ีกล่าววา่นกัวิชาการดา้นวารสารศาสตร์หลายคนไดจ้ าแนก
องคป์ระกอบของข่าว ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของข่าวไวแ้ตกต่างกนัไป ซ่ึงองคป์ระกอบข่าวท่ีใช้
ในการพิจารณาคุณค่าของข่าวมีอยู่ 10 องค์ประกอบ และคุณค่าด้านผลกระทบก็เป็น 1 ใน 10 
องคป์ระกอบส าคญั ท่ีใชว้ดัค่าความเป็นข่าวโดยพิจารณาจากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกบัสาธารณชนว่า
เกิดผลกระทบในวงกวา้งมากแค่ไหน หรือเกิดเฉพาะคนกลุ่มใด อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
สุทธิชัย หยุ่น ท่ีได้ให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ภาวะวิกฤต Covid-19  ผ่านไทยรัฐออนไลน์ 
เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ไวว้่าท าใหว้ิถีชีวิตของผูค้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เน่ืองจากเป็นตวัเร่ง
ใหก้ระบวนการของการปรับตวันั้นเร็วขึ้น กลายเป็นบทเรียนให้เราตอ้งออกจาก Comfort Zone และ
ปรับตัวโดยไม่สามารถรอเวลาได้ เพราะไม่มีใครตอบได้ว่าเหตุการณ์น้ีจะจบลงเม่ือไรหรือจบ
อย่างไร ซ่ึงวิถีชีวิตของคนจากน้ีไปจะไม่เหมือนเดิม เน่ืองจากจะสามารถใช้ส่ือเพื่อส่ือสาร 
แกปั้ญหา น าไปสู่การใช้ชีวิต ในวิถีชีวิตใหม่ไดอ้ย่างจริงจงั โดยในอนาคตคาดว่าจะมีการส่ือสาร
แบบไฮบริดน้ี เป็นการส่ือสารทั้งแบบเดิมและแบบใหม่ผสมผสานกนั 
 5.  การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
องค์ประคุณค่าของข่าวด้านความมีเง่ือนง าหรือมีความซับซ้อน (suspense or mystery) พบว่า        
ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการจดัการให้ขอ้มูล
ข่าวสารไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งภาพ เสียง ตวัอกัษร และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ให้ปรากฏในรายการ
เพื่อน าเสนออย่างลงตวัตามความหลักการเร่ืองของเอกภาพในการน าเสนอรายงานข่าวผ่านส่ือ
ออนไลน์ ความเป็นเอกภาพของการน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ไม่ได้เพียงแต่น าเสนอดว้ยภาพ เสียง 
และตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกนัเพียงอย่างเดียว แต่มีการน าเสนอภาพ เสียง และตวัอกัษรท่ีมี
ลกัษณะของความขดัแยง้ดว้ย หรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งน้ีเม่ือภาพ เสียง และตวัอกัษรมี
ความขดัแยง้กนั ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ไดมี้การจดัให้มีผสมผสานโดยการเช่ือมโยง
ด้วยการใช้การแทรกสี เส้น แสง เงา เพื่อเป็นตัวเช่ือมให้ความขัดแยง้ระหว่างภาพ เสียงและ
ตวัอกัษรในรายงานเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 นั้นให้มีความเหมาะสม ความเป็น
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เอกภาพน้ียงัท าให้เน้ือหาเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ Face 
book Fan page เป็นเร่ืองราวสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน การน าเสนอในลักษณะน้ีท าให้
ประชาชนรู้สึกวา่การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงท่ีเกิดขึ้นมีเง่ือนง าและมีความซบัซอ้น ท าให้ประชาชน
เกิดความอยากรู้ติดตาม เพื่อให้ทราบส่ิงท่ีถูกปิดบงัซ่อนเร้นนั้น เช่น จ านวนผูติ้ดเช้ือ การเสียชีวิต 
และแหล่งของการแพร่ระบาด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เสริมสิริ นิลด า (2550) ท่ีได้ศึกษา
เร่ือง คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามยั กรณีศึกษาวิกฤตการณ์ไขห้วดันก ท่ีพบว่า  ขอ้มูล
ความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นทั้งความขดัแยง้เร่ืองของแนวคิดและมาตรการในการแกไ้ขปัญหาของภาครัฐ 
และความขดัแยง้เร่ืองของความรู้ทางวิชาการเก่ียวกบัเช้ือไขห้วดันก ซ่ึงเหตุของความขดัแยง้นั้นอาจ
เกิดจากการน าเสนอขอ้มูล เน้ือหา ข่าวสารท่ีมีลกัษณะของความเง่ือนง าหรือมีความซับซ้อน เม่ือใด
ข่าวสารในสังคมถูกน าเสนอดว้ยการตีความเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นคนละกรอบหรือใช้หลายกรอบใน
การตีความจะท าให้สังคมเกิดมุมมองท่ีท าให้ฉุกคิด ประชาชนจะมีการพิจารณาขอ้มูลของแต่ละ
ส่วน แต่ละฝ่ายอย่างละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น และยงัสอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบของ
คุณค่าข่าวของ จ าเริญ คงัคะศรี (2549) ท่ีอธิบายว่า บางคร้ังเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอาจมีเบ้ืองหลงัท่ี
ลึกลับและมีความซับซ้อน คือข้อมูลนั้ นมีความไม่ชัดเจนเป็นเง่ือนง า ข่าว ท่ีมีลักษณะเช่นน้ี
ประชาชนจะให้ความสนใจอยากรู้อยากเห็นเป็นจ านวนมาก และส่ือมวลชนมกัให้ความสนใจขุด
คุน้และน ามาตีแผเ่สนอเป็นข่าวติดต่อกนัเป็นเวลาหลาย ๆ วนั  
 6.  การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
องค์ประคุณค่าของข่าวด้านองค์ประคุณค่าของข่าวด้านปุถุชนสนใจ (human interest)  พบว่า        
ส่ือ ออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี มีการน าขอ้มูลเก่ียวกบั
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization :WHO)      
มาเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนรับทราบว่าไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรงท่ีเป็นอนัตราย
ถึงแก่ชีวิต ท่ีมีการแพร่ระบาดคร้ังแรกในประเทศจีนท่ีเป็นท่ีเร่ิมตน้ของการแพร่ระบาดและแพร่ไป
ยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้ออกประกาศว่า 
"โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019" หรือ "โรคโควิด 19" เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามพระราชบญัญติั
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย 
ประกาศฉบับน้ี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 1 มีนาคม 2563 ซ่ึงสาระส าคัญของประกาศน้ีคือ            
การก าหนดให้ประชาชน ผูป้ระกอบการ เช่น โรงแรม มีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีตอ้งรายงานและแจง้ 
เม่ือสงสัยหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าจะเป็น"โรคโควิด 19" ท่ีเป็นโรคติดต่ออนัตราย ผูท่ี้เดินทาง
กลบัมาจากพื้นท่ีท่ีมีการระบาด หรือมีโอกาสใกลชิ้ดกบัผูป่้วย เม่ือมีอาการไข ้หรืออาการเก่ียวกบั
ระบบทางเดินหายใจ ตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงกับแพทย ์พยาบาล และเจา้หน้าท่ี สถานการณ์ไวรัส   
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โคโรน่า 2019 จึงเป็นเหตุการณ์ท่ีท าให้ประชาชนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  สอดคลอ้งกับ  
ผลการศึกษาของ เสริมสิริ นิลด า (2550) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามยั 
กรณีศึกษาวิกฤตการณ์ไขห้วดันก ท่ีพบว่า องค์ประกอบความรู้เก่ียวกบัโรค มีคุณค่าความเป็นข่าว
อยู่ในระดบัมาก การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับความรู้ในอาการของคนและสัตวท่ี์ติดเช้ือไวรัสไขห้วดั
นก พาหะของเช้ือไวรัสไขห้วดันกท่ีน าไปสู่การติดเช้ือในสัตว์ปีกและคน ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับ     
การระบาดของโรคไขห้วดันกมาสู่คน และวิธีการท่ีจะควบคุมการแพร่ระบาด ดว้ยเหตุท่ีว่าไขห้วดั
นกเป็นโรคอุบติัใหม่ประชาชนไทยยงัขาดความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการรับมือ และระดบัความ
รุนแรงของโรคถึงขั้นสูญเสียชีวิต สังคมไทยจึงตอ้งการความรู้ ความเขา้ใจท่ีจะจดัการกับปัญหา 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดองคป์ระกอบของคุณค่าข่าวของ จ าเริญ คงัคะศรี (2549) ท่ีอธิบายวา่ เม่ือมี
เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วท าให้ผูอ่้านเกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ (emotion) ต่อเหตุการณ์หรือมี
ความรู้สึกร่วมทางอารมณ์กับบุคคลในข่าวด้วย เช่น เห็นอกเห็นใจ เศร้าโศกเสียใจ  กลัวหรือ
หวาดระแวงว่าสักวนัหน่ึงอาจเกิดขึ้ นกับตัวเองได้ ข่าวท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์
ดงักล่าวน้ีประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอยากรู้สาเหตุท่ีแทจ้ริงวา่เน่ืองมาจากอะไรถือไดว้่าเป็น
ข่าวท่ีปุถุชนทัว่ไปสนใจจึงนบัวา่มีคุณค่าข่าวสูง 
 
 ส่วนท่ี 2 การศึกษาการจดัการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 
ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี  
 1.  การจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019   ด้าน
สถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 มองว่าเป็นภาวะวิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร
พบว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19เป็นสภาวะเหตุการณ์เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน และของรัฐอย่างกวา้งขวาง
รุนแรง อีกทั้งสถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า 2019 ยงัท าให้เกิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และ
ช่ือเสียงของประเทศ ส่งผลใหรั้ฐบาลตอ้งใชม้าตรการท่ีเขม้ขน้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า 2019  โดยได้เร่ิมใช้มาตรการขั้นตน้คือการล็อกดาวน์ ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงกั ซ่ึง
มาตรการต่าง ๆ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนแลว้ยงัส่งผลกระทบต่อ
ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ผลกระทบดงักล่าวเกิดขึ้นกบัทุกมิติของประเทศ
ไทย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุพัตรา รุ่งรัตน์, ซูลฟีกอร์       
มาโซ และยุทธนา กาเด็ม (2563) ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจาก
สถานการณ์โควิด 19 ของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองยะลา จงัหวดัยะลา ท่ีพบว่า โรคอุบติัใหม่
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  ในภาพรวมอยู่ในระดับ    
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ปานกลาง ประชาชนมีการปรับตวั โดยการสวมหน้ากากอนามยัเพื่อไม่ให้รับเช้ือโควิด 19 ลา้งมือ
ดว้ยสบู่ก่อนและหลงัปรุงอาหาร พกแอลกอฮอล์เจลบางคร้ัง และเวน้ระยะเพื่อลดระยะเวลาการอยู่
ในพื้นท่ีสาธารณะ แต่เห็นว่าวิธีดังกล่าวช่วยลดโอกาสการระบาดของโรคโควิด 19 ไดป้านกลาง 
และยงัไม่เช่ือมัน่ในการปฏิบติัตวั เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข  แนวทางในการแก้ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยการช่วยเหลือเงิน
เยียวยา การส่งเสริมสร้างอาชีพ  การใช้มาตรการช่วยเหลือเก่ียวกับค่าครองชีพ แนวทางในการ
แกปั้ญหาผลกระทบทางสังคม ทั้งแนวทางดูแลดว้ยตวัประชาชนเอง ไดแ้ก่ การดูแลสุขภาพ ลดการ
พบปะในสถานท่ีสาธารณะ ทุกคนในสังคมตอ้งเขา้ใจซ่ึงกันและกัน ส่วนแนวทางการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนโดยภาครัฐ ไดแ้ก่การแจกหน้ากากอนามยัให้ทัว่ถึง ส่งเสริมให้คนในชุมชน
หันมาออกก าลงักาย การประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลการปฏิบติัเพื่อดูตนเอง การสร้างความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการรักษาโรค และปรับปรุงเร่ืองการรักษาทางการแพทย์ และยงัสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ภาวะวิกฤติของกรมประชาสัมพนัธ์ (2545) ไดก้ล่าวถึงการบริหาร
การส่ือสารในภาวะวิกฤติไวว้่า การบริหารการส่ือสารในภาวะวิกฤติมีความหมายครอบคลุมถึงการ
บริหารจดัการขอ้มูลข่าวสาร และการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ในภาวะวิกฤติ การบริหารจดัการ
ภาวะวิกฤติให้เป็นผลส าเร็จโดยท่ีจะรักษาช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ และความน่าเช่ือถือขององคก์รหรือ
สถาบนันั้นไวไ้ดจ้ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจถึงธรรมชาติของภาวะวิกฤติ ในส่วนเหตุการณ์ท่ีมีความรุนแรง
สูงมีผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตทรัพยสิ์นหรือช่ือเสียงองค์กรไม่ว่าจะมีอ านาจในการรับมือหรือไม่
ตอ้งให้ความสนใจอย่างเร่งด่วนโดยจะตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขตามแผนการรับมือภาวะวิกฤติอย่าง
เคร่งครัด หากยงัไม่มีแผนการรับมือก็ตอ้งระดมผูมี้อ านาจเก่ียวขอ้งด าเนินการวางแผนในทนัทีทั้งน้ี
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นแลว้ไม่สามารถจะไปแกไ้ขอะไรไดมี้เพียงแต่วิธีการทางประชาสัมพนัธ์ท่ีจะเป็นการ
ส่ือสารท่ีลดความขัดแยง้ สร้างความเข้าใจให้กับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและไม่ท าให้ วิกฤตการณ์
ดงักล่าวบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีแกไ้ขไดย้ากกวา่เดิม 
 2.  การจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019   ด้าน       
การบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่อย่างไร พบว่า  ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี      
มีการบริหารจดัการขอ้มูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อท าหนา้ท่ีเฉพาะการส่ือสารสถานการณ์ไวรัส
โคโรน่า 2019 ท่ีประกอบดว้ยขา้ราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
และมีศกัยภาพในการน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 อยา่งสร้างสรรค ์และ
คณะท างานดังกล่าวยงัมีอ านาจในการก าหนดแนวทางในการน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบข้อมูล 
ข่าวสารของสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเผยแพร่ในส่ือออนไลน์ Face book Fan page และ
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ส่ือหลกัอ่ืน ๆ ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เช่น สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ
โทรทศัน์กรมประชาสัมพนัธ์ เพื่อส่ือสารสู่ประชาชนอย่างรวดเร็ว และประชาชนไดรั้บรู้ในวงกวา้ง
ต่อไป สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ อิสรีย ์อคัรสุวพิชญ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง การส่ือสารภาวะ
วิกฤตของบริษัท ปตท. กรณีน ้ ามันร่ัวท่ีอ่าวพร้าว จงัหวดัระยอง พบว่า ความความคิดเห็นของ
ประชาชนและพนกังานของบริษทั ปตท. มีทศันคติต่อเร่ืองดงักล่าวแตกต่างกนั ส่งผลใหก้ารส่ือสาร
ในภาวะวิกฤตคร้ังน้ีไม่สามารถสัมฤทธ์ิผลไดเ้น่ืองจากการท่ีบริษทัปตท. มองว่าการด าเนินงานของ
ตนมีความเหมาะสมและเพียงพอแลว้ ท าให้องคก์รขาดความกระตือรือร้นและเพิกเฉยท่ีจะน าเสนอ
ขอ้มูลโดยยึดหลกัการเข้าถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้ได้รับผลกระทบอย่างจริงจงั ท าให้ผูรั้บ
ข่าวสารมองว่าการส่ือสารดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นถึงขอ้เท็จจริง ฉะนั้นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการส่ือสารภาวะวิกฤติน ้ ามนัร่ัวท่ีอ่าวพร้าว จงัหวดัระยอง บริษทั ปตท. ควรท่ีจะมีแนวทาง
ในการส่ือสารอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน และควรมองถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมโดย       
การแก้ไขปัญหาให้อยู่ในวงจ ากัดโดยเร็วท่ีสุดเพื่อบรรเทาความรุนแรงและช่วยรักษาภาพลกัษณ์
ขององคก์รไวเ้พื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ และการให้ความช่วยเหลืออย่างแทจ้ริง และยงั
สอดคลอ้งกับแนวคิดหลกัการออกแบบอินโฟกราฟิกซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการขอ้มูลเพื่อ
เผยแพร่ของ จงรัก เทศนา (2558) ท่ีได้กล่าวถึงทฤษฎีอินโฟกราฟิกไวว้่าการแบ่งปันความรู้ใน
อินเทอร์เน็ต (Releasing it into the world) อินโฟกราฟิกส่วนใหญ่เผยแพร่แบ่งปันในอินเทอร์เน็ต   
มีแพร่หลายเป็นท่ีนิยม เป็นการทดสอบผลงานขอ้มูลท่ีมีลกัษณะท่ีน่าสนใจจะถูกอ่านโดยบุคคล
ทัว่ไป ขอ้มูลท่ีถูกตรวจสอบและพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไม่ไดห้มายความว่าเราจะเป็นผูค้น้พบ
วิธีการเล่าเร่ืองราวนั้น ถึงแมว้่าผลงานจะเคยถูกเผยแพร่มาแลว้ การวิพากษวิ์จารณ์จากอินเทอร์เน็ต
จะช่วยขยายข้อโต้แยง้และค้นพบวิธีการน าเสนอข้อมูลวิธีใหม่ได้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จะได้รับ          
การปรับปรุงแกไ้ข ผลงานท่ีถูกวิจารณ์จากผูเ้ช่ียวชาญมาสู่ตวัเราเหมือนเป็นรางวลัในการท างาน 
การออกแบบท่ีถูกกลัน่กรองอยา่งเขม้ขน้เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะสะกดผูช้ม     
 3.  การจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019   ดา้นท าไม
ถึงเลือกใช ้Face book เป็นส่ือในการส่ือสารนโยบายของรัฐบาล พบว่า ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 
จันทบุ รี เป็นส่ือสารมวลชนภาครัฐท่ีต้องให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงกับประชาชน จ าเป็นต้องมี               
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองคก์ารให้มีโครงสร้างในลกัษณะท่ียดืหยุน่สอดคลอ้งกบับริบทของ
สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นปรากฏการณ์และทิศ
ทางการส่ือสารสมัยใหม่ของโลกในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและพฤติกรรมของประชาชนคนไทยท่ีนิยมใช้ส่ือ Face book เป็นจ านวนมาก          
ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐให้ความสนใจโดยเขา้ไปด าเนินการ



135 

ใช้ส่ือออนไลน์ Face book เพื่อส่ือสารขอ้มูลข่าวสารเก่ียวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้
ประชาชนรู้สึกว่ามีความน่าเช่ือถือ และการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวสถานการณ์ไวรัส               
โคโรน่า 2019 ผา่นส่ือออนไลน์ Face book ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เป็นวิธีการปรับ
กระบวนการส่ือสารโดยเร่ิมจากส่ิงท่ีประชาชนอยากรู้ ส่ิงท่ีประชาชนตอ้งการ ซ่ึงเป็นการส่ือสารยุค
ใหม่ ท่ีหน่วยงานส่ือต่าง ๆ ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบทของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ตฤณธวชั วงษ์ประเสริฐ  และกุลทิพย ์ศาสตระรุจิ (2559) ท่ีศึกษา
เร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ค (Face book) ของวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการใช้งานเฟซบุ๊ก (Face book) 7 วนัต่อสัปดาห์ มีการใช้งาน
มากกว่า 10 คร้ังต่อวนั และเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัต่อการติดต่อส่ือสารกับผูอ่ื้นในปัจจุบัน 
และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการใชส่ื้อออนไลน์ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2560) ท่ีอธิบายถึงปัจจุบนัว่า
การส่ือสารของมนุษยไ์ดรั้บการพฒันาใหส่ื้อสารถึงกนัอยา่งรวดเร็ว อนัเป็นผลมาจากความกา้วหนา้
ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ท่ีไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์ากขึ้น ส่ือชนิดหน่ึงท่ี
ผูใ้ช้สามารถมีส่วนร่วมสร้าง และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ คือ 
social media ท่ีคนทัว่ไปเรียกว่า ส่ือออนไลน์ หรือส่ือสังคมออนไลน์ ช่วยผูรั้บสารสามารถรับสาร
ไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดยสามารถสนทนากนัโตต้อบกนัระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร รวมทั้งผูรั้บสาร
ด้วยกันเอง ทั้ งน้ีสมาชิกในสังคมออนไลน์จะมีการ ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบการส่ือสาร (Types of  
Interaction) ความก้าวหน้าทางการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ท าให้การติดต่อส่ือสารเป็นไป
อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงกันได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะเฟซบุ๊กซ่ึงกลายมาเป็นเคร่ืองมือ       
หลกัในการส่ือสาร และช่องทางในการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย 
 4. การจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019   ด้าน       
การส่ือสารโดยใช้ Face book ของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี มีการเลือกใช้ส่ือประเภท
ใดบา้งพบว่า ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี ใช้ส่ือออนไลน์ Face book เพื่อน าเสนอเน้ือหา
ข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ซ่ึงเป็นข้อมูลวิชาการทาง
การแพทย์ ท่ีส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี มีการบริหารจัดการโดยการน าข้อมูลทาง
การแพทยท์ั้งหมดมาศึกษา และวิเคราะห์อย่างละเอียดจนเกิดความเขา้ใจเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสาร
เก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  อย่างถ่องแท ้แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าเผยแพร่ผ่านส่ือ
ออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี โดยท าการผลิตเป็นรายการ
ใชว้ิธีการโพสตข์่าว ตกแต่งภาพกราฟิก สถิติ ตวัอกัษรให้กระชบัแต่ยงัคงความครบถว้นของขอ้มูล 
ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเขา้ใจไดง้่าย และประชาชนสามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างต่อเน่ือง  
ส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี น าขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019    
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จาก Face book Live, คลิปวีดีโอ, อินโฟกราฟฟิก มาน าเสนอในส่ือออนไลน์ Face book Fan page 
ท าใหป้ระชาชนเขา้ใจในแต่ละประเด็นไดอ้ย่างชดัเจนไม่เกิดความสับสน  เน้ือหาท่ีส่ือสารในแต่ละ
คร้ังไม่ยาวจนเกินไป กระฉับและมีความชัดเจน ท าให้ประชาชนสามารถซึมซับความรู้เก่ียวกับ
ไวรัสโคโรน่า 2019 และมีความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งเก่ียวสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  สอดคลอ้ง
กับผลการศึกษาของ กายกาญน์ เสนแก้ว (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของ Gen-X ใน กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นคน  Gen-X ท่ีอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นคน  Gen-X ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใช้ส่ือ
ออนไลน์เพื่อต้องการติดต่อส่ือสารกับผูอ่ื้น เช่น แลกเปล่ียนความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น 
(Comment) ความรู้สึก หรือเร่ืองต่าง ๆ ในโพสต์ของเพื่อน หรือกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และยงัพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นคน Gen-X ท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพราะตอ้งการ
ติดต่อส่ือสารอย่างเร่งด่วน หรือสะดวกรวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อจัฉริยา ทุ่งแจง้ 
(2560) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางส่ือออนไลน์         
ท่ีพบว่า การใชง้านส่ือสังคมออนไลน์นอกจากเพื่อความบนัเทิงแลว้ การเขา้ถึงส่ือสังคมออนไลน์
เป็นปัจจยัท่ีท าให้ตดัสินใจใช้ส่ือออนไลน์เพราะส่ือออนไลน์ท าให้เกิดสะดวกสบายและรวดเร็ว 
ตลอดจนสารมารถสร้างสรรคค์อนเทนตใ์หม่ ๆ กระจายผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ และสามารถมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัรายการ รวมทั้งมีความยดืหยุน่ ผูค้นจึงเร่ิมหนัมารับชมรายการผา่นช่องทางออนไลน์
มากกวา่รับชมผา่นโทรทศัน์ภายในบา้นแบบเดิม  
 5. จัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ด้าน ส่ือ
ประเภทใดท่ีไดรั้บความสนใจจากประชาชนมากท่ีสุด เพราะเหตุใด พบวา่ ประชาชนใหค้วามสนใจ
ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านักประชาสัมพนัธ์ เขต 7 จนัทบุรี มากท่ีสุด เพราะระบบ
อินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วและ
ต่อ เน่ื อ ง  ก่ อ ให้ เกิ ด วิ ว ัฒ น าก ารด้ าน เท คโน โลยีของ ส่ื อสั งคมออน ไล น์ห ลากหลาย
ประเภท ปัจจุบนั Social Media เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากขึ้น โดยเฉพาะกบัสถานการณ์
ไวรัสโคโรน่า 2019 ซ่ึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีการใช้ Social Media  เพื่อติดต่อส่ือสารระหว่าง
ประชาชนดว้ยกนัอย่างแพร่หลาย และ Social Media  ยงัมีบทบาทกบัระบบการส่ือสารของภาครัฐ
ดว้ย โดยส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี สามารถประยุกตใ์ช้ Social Media กบับทบาทในการ
ให้ความรู้กับประชาชน โดยน า  Social Media  มาเป็นช่องทางในการจัดการข้อมูลข่าวสาร
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019   อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยท่ี
เปล่ียนแปลงไป ส่ือออนไลน์ Face book Fan page ของส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี สามารถ
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ส่ือสารไปถึงประชาชนได้ง่ายและสะดวก  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กายกาญน์ เสนแก้ว 
(2558) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Gen-X ใน กรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นคน  Gen-X ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
พฤติกรรมพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก กลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น
คน Gen-X ท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใช้ส่ือออนไลน์เพื่อตอ้งการติดต่อส่ือสารกับผูอ่ื้น เช่น 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น (Comment) ความรู้สึก หรือเร่ืองต่าง ๆ ในโพสต์ของ
เพื่อน หรือกลุ่มกิจกรรมต่าง  ๆ และยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นคน  Gen-X ท่ีอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพราะต้องการติดต่อส่ือสารอย่างเร่งด่วน หรือสะดวก
รวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อจัฉริยา ทุ่งแจง้ (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางส่ือออนไลน์  ท่ีพบว่า การใช้งานส่ือสังคมออนไลน์
นอกจากเพื่อความบันเทิงแล้ว การเข้าถึงส่ือสังคมออนไลน์เป็นปัจจัยท่ีท าให้ตัดสินใจใช้ส่ือ
ออนไลน์เพราะส่ือออนไลน์ท าให้เกิดสะดวกสบายและรวดเร็ว ตลอดจนสารมารถสร้างสรรคค์อน
เทนต์ใหม่ ๆ กระจายผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ และสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กับรายการ รวมทั้งมี
ความยืดหยุ่น ผูค้นจึงเร่ิมหันมารับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่ารับชมผ่านโทรทศัน์
ภายในบ้านแบบเดิม อีกยังย ังสอดคล้องกับนิยามความหมายของส่ือออนไลน์ท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2559) ได้ให้ค วามหมายว่าส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยให้ผูส่้งสารสามารถส่ือสารไปยงัผูรั้บสารผ่านส่ือออนไลน์ และช่วยผูรั้บสาร
สามารถรับสารไดทุ้กท่ีทุกเวลา โดยสามารถสนทนากนัโตต้อบกนัระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร 
รวมทั้งผูรั้บสารดว้ยกนัเอง ทั้งน้ีสมาชิกในสังคมออนไลน์จะมีการ ปฏิสัมพนัธ์โตต้อบการส่ือสาร 
(Types of  Interaction) 
 6. จัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ด้าน ใน        
การท าส่ือแต่ละประเภทตอ้งมีจุดเด่นอย่างไร พบว่า ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ซ่ึงเป็น
ส่ือสารมวลชนของรัฐมีการปรับตวัโดยการน าแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค และหลกัการ
ตลาดมาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการน าส่ือ
สังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค (Face book) มาเป็นส่ือ และใช้เป็นอีกหน่ึงช่องหน่ึงในการติดต่อส่ือสาร
เก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  เพื่อให้เกิดการกระจายขอ้มูล ข่าวสารดว้ยความรวดเร็ว 
เพื่อประชาชนกดไลค์ หรือกดแชร์ ข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 นั้ นก็จะถูก
กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี จึงใช้ส่ือสังคมออนไลน์  Face 
book และสร้าง Face book pan page  เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแล ป้องกัน
ตนเองไม่ใหเ้ป็นผูติ้ดเช้ือหรือเป็นผูป่้วย เม่ือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่เป็นผูป่้วยหรือผูติ้ด
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เช้ือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนส่วนใหญ่กลบัเขา้สู่ภาวะปกติก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปวนัรัตน์ ตรีพจนา ฉัตรชยั อินทสังข ์และปิยมาภรณ์ 
เทียมจิตร (2563) ท่ีศึกษาเร่ือง อิทธิพลของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อความพึงพอใจของลูกคา้ตลาด
นัดเซฟวนัจงัหวดันครราชสีมา พบว่า ส่ือสังคมออนไลน์มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการตลาดนัดเซฟวนั ทั้ ง 3 มิติ แสดงให้เห็นว่าส่ือสังคมออนไลน์ Face book และ  YouTube        
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีเพราะ Face book มีลกัษณะเด่น 
ท่ีสามารถเสนอเน้ือหา และรายละเอียดในการส่ือสารไดอ้ย่างครบถว้น สามารถแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
อย่างชัดเจน มีการส่ือสารและพูดคุยโตต้อบกับผูบ้ริโภคได้ทนัทีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างทัว่ถึง และสามารถให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วม รวมถึงมีเน้ือหาและรายละเอียดมีความน่าสนใจ 
ความคมชดั ของงานออกแบบกราฟฟิก สร้างแรงจูงใจโดยการแนะน าร้านผ่านวิดีโอคลิป และการ
ให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางรายการของตนเอง อีกยงัยงั
สอดคลอ้งกับนิยามความหมายของส่ือออนไลน์ท่ีปรากฏในพจนานุกรมศพัท์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (2559) ได้ให้ความหมายว่าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยให้ผูส่้งสารสามารถ
ส่ือสารไปยงัผูรั้บสารผ่านส่ือออนไลน์ และช่วยผูรั้บสารสามารถรับสารได้ทุกท่ีทุกเวลา โดย
สามารถสนทนากันโต้ตอบกันระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร รวมทั้ งผูรั้บสารด้วยกันเอง ทั้งน้ี
สมาชิกในสังคมออนไลน์จะมีการ ปฏิสัมพนัธ์โตต้อบการส่ือสาร (Types of  Interaction) 
 7. จดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ดา้นโซเชียล
มีเดีย จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างไร พบว่า ส านักประชาสัมพันธ์เขต 7 จนัทบุรี มี     
การเสนอสถานการณ์ท่ีเป็นเหตุการณ์วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์ Face book Fan 
page ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ปรากฏว่ามีจ านวนผูติ้ดตาม Face book Fan page ของ
ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี เพิ่มขึ้นในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์มากกว่า 300,000 คน เป็นส่ิงท่ี
พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าส่ือสังคมออนไลน์มีประโยชน์อย่างมาก ท่ีหน่วยงานภาครัฐควรต้องมี       
การทบทวนถึงแผนการน าส่ือสังคมออนไลน์มาใช้เป็นส่ือกลางในการท่ีท าให้ประชาชนเกิด       
การรับรู้ จนกระทัง่ประชาชนเกิดการเรียนรู้ และค่อย ๆ ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทศัคติ ค่านิยมจนไป
ถึงมีความรู้ไปในทิศทางท่ีรัฐคาดหวงั ด้วยคุณลักษณะของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นส่ือท่ีท าให้
ขอ้มูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 สามารถกระจายออกไปสู่ประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็ว 
และกว้างขวาง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rancati & Gordini (2014) ศึกษาเร่ือง Content 
Marketing metrics: Theoretical aspects and empirical evidence โดยงานวิจัยได้มีการวิ เคราะห์
ตวัช้ีวดัคุณภาพของคอนเทนต ์เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพของคอนเทนต ์ผลการศึกษาโดยสรุป 
พบว่า คอนเทนต์ท่ีมีคุณภาพในส่ือออนไลน์ประเภทต่าง ๆ คุณภาพของคอนเทนต์ คือ ยอด Share 
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และ Like ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีผูป้ระกอบการนิยมน ามาใช้ในการวดัคุณภาพคอนเทนต์ ซ่ึงคุณภาพ 
Content Marketing metrics มากถึงร้อยละ 72 เป็นสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดร องจากตวัช้ีวดัท่ีเป็นขอ้มูลใน
เชิงลึก ส าหรับเจา้ของเว็บไซต์ หรือผูท่ี้เป็นแอดมินเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีจะสามารถเห็นตวัเลขสถิติ
ขอ้มูลดงักล่าว และหน่ึงในการแสดงปฏิกิริยาตอบกลบัของผูรั้บสารท่ีนิยมมากท่ีสุดคือการกดถูกใจ 
(Like) 
 8. จัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  ด้าน
สถานการณ์วิกฤติ ถือว่าเป็นโอกาส ของหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความเช่ือมัน่ต่อประชาชนท่ี
รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร พบว่า วิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 ถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่และมีความ
ร้ายแรงท่ีส่งกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก แต่เดิมประชาชนคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย มี
พฤติกรรมการติดตามข่าวสารจากส านักข่าวต่าง  ๆ ท่ีเป็นทางการโดยตรงซ่ึงมีการตรวจสอบ
แหล่งท่ีมาท่ีไปของขอ้มูลข่าวสารไดดี้ในระดบัหน่ึง แต่ในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีการพฒันาจนเกิด
ความกา้วหน้าเป็นอย่างมาก และประชาชนไทยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรับสาร  มาเป็น
วิธีการเปิดรับสาร เช่นอ่านข่าวสารจากหนา้ Feed บนเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือการอ่านขอ้ความท่ีถูก
ส่งต่อกนัทางแชท ของแอปพลิเคชัน่ไลน์ การส่ือสารท่ีสะดวกและรวดเร็วท าให้เกิดการขาดความ
ไตร่ตรองในข่าวสารท่ีไดรั้บ และดว้ยพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษยท่ี์มกัมีแนวโนม้ เช่ือในส่ิงท่ีเรา
เช่ืออยู่แลว้ ท าให้ข่าวสารท่ีไม่ถูกตอ้งในขอ้เท็จจริง (Fact) แต่ถูกใจคนอ่านไดรั้บความนิยมมากขึ้น
ตามไปด้วยท าให้สังคมไทยเผชิญปัญหามากมายทั้ งการสร้างเร่ืองราวให้เกิดความเข้าใจผิด          
การหลอกหลวงให้เกิดความเสียหาย รวมไปถึงการสร้างข่าวเท็จ ท่ีส่งผลให้เกิดการเสี ยหายต่อ
บุคคลและองคก์ร การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยทัว่ไปอาจท าให้ประชาชนเกิดความสับสน 
เน่ืองจากว่าส่ือออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการกลัน่กรองหรือตรวจสอบหรือผูท่ี้ใชส่ื้อออนไลน์ขาด
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาท่ีควรน าเสนอ ท าให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอเป็นเร่ืองจริงบา้ง มีข่าว
ปลอมบา้ง แต่โดยนิสัยของมนุษยย์่อมตอ้งการแสวงหาความจริง และการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านส่ือออนไลน์  Face book Pan Page ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี นั้นตรงกับมุมมองของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คือความตอ้งการ
บริโภคข่าวสารท่ีมีผลกระทบอยา่งรุนแรงอย่างเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ส านกัประชาสัมพนัธ์
เขต 7 จันทบุรี ได้สร้างคอนเทนท์จากมุมมองขององค์กร และสร้างคอนเทนท์จากมุมมองของ
ประชาชนผูรั้บสาร ท่ีประชาชนเกิดความวิตก และหวาดกลวั อยากไดรั้บความปลอดภยัอยากได้
ความมัน่ใจว่าตวัเลขผูติ้ดเช้ือเพิ่มขึ้นหรือลดยงัไง สถานการณ์เป็นยงัไง เพราะกระทบกบัชีวิตของ
ประชาชนโดยตรง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ทางส่ือ
ออนไลน์  Face book Pan Page ของส านักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุ รี ได้มีการกลั่นกรอง 
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ตรวจสอบว่าเป็นความจริง และมีความน่าเช่ือถือ ประชาชนจึงเกิดความเช่ือมั่นต่อการน าเสนอ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 ทางส่ือออนไลน์  Face book Pan Page ของ
ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ เสริมสิริ นิลด า (2550) ท่ีได้
ศึกษาเร่ือง คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามัย กรณีศึกษาวิกฤตการณ์ไข้หวดันก ท่ีพบว่า 
นอกจากความรวดเร็วในการน าเสนอแลว้ ยงัมีองค์ประกอบหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการ
น าเสนอและความส าคัญหรือน่าสนใจของเน้ือหา อาทิ ความสดทันเหตุการณ์  (Timelines)         
ความดึงดูดทางสายตา (Visual Attractiveness) ความสั้นกระชบั (Brevity) ฯลฯ ซ่ึงผลการศึกษาน้ีก็
ยงัพบอีกว่า การน าเสนอท่ีรวดเร็วต้องสัมพันธ์กับองค์ประกอบคุณค่าของข่าวอ่ืน ๆ ด้วย เช่น    
ความรวดเร็วในการน าเสนอ ในผลการศึกษาน้ีไม่ได้หมายถึงการเสนอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่าง
ทนัทีทนัใดแต่เป็นความรวดเร็วในการเสนอข่าวกิจกรรมท่ีสร้างก าลงัใจ การติดตามการบริหารงาน
ของภาครัฐ และปรากฏการณ์รายวนั ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเสนอข่าวในภาวะวิกฤตทาง
สังคม คุณลกัษณะการน าเสนอด้านความรวดเร็วต้องมีเป้าหมายในเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการ
แก้ปัญหา และการเตือนภยัซ่ึงเป็นการจดัการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์วิกฤตท่ีจะท าให้
ประชาชนหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความเช่ือมัน่ในแนวทางการแกปั้ญหา อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ คาร์ลเอ. สไลคิว (Slaikeu, 1984) ท่ีไดอ้ธิบายให้เห็นถึงลกัษณะขอ้มูลท่ีมีลกัษณะท่ีท า
ผูรั้บสารมีความรู้สึกว่าเป็นเร่ืองใกลต้วัหรือมีความใกลชิ้ด สถานการณ์ท่ีจะบ่งช้ีว่าก าลงัอยูใ่นภาวะ
วิกฤติว่ามีองค์ประกอบเหตุการณ์ซ่ึงมีลกัษณะฉุกเฉินมีผลกระทบกระเทือนต่อสภาพร่างกายและ
จิตใจจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการแกไ้ขอยา่งเฉียบพลนัอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาเร่ือง การจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านกั
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบ
คุณค่าของข่าวในส่ือหลกั เช่น สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา และส่ือรอง คือ ส่ือออนไลน์ เพราะ
ประชาชนส่วนให้ให้ความสนใจกบัองคป์ระกอบของคุณค่าของข่าว เช่น ความรวดเร็ว สดและทนั
ต่อเหตุการณ์ มีความใกลชิ้ด มีผลกระทบ และปุถุชนสนใจ เป็นตน้ 
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 2.  ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี สามารถน าความรู้เก่ียวกบัการจดัการการส่ือสาร
ในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 น้ีไปประยกุตใ์ชก้บัวิกฤตการณ์ดา้นอ่ืน ๆ และไปประยกุตใ์ชก้าร
ส่ือสารเพื่อแกไ้ขปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาขอ้มูลเทจ็ ปัญหาความรุนแรงในสังคม ฯลฯ 
 3.  การจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านักประชาสัมพนัธ์
เขต 7 จนัทบุรี แสดงให้เห็นถึงการใชบุ้คลากรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการจดัโครงสร้างการบริหาร
ขอ้มูลข่าวสารอยา่งเป็นระบบ มีผูรั้บผิดชอบภาวะวิกฤตในส่วนต่าง ๆ ทั้งการก าหนดนโยบาย และ
การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ ท าให้การจดัการระบบขอ้มูลข่าวสารเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ และสามารถส่ือสารกบัประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็ว และเม่ือเกิดเหตุการณ์วิกฤตอ่ืน ๆ 
ขึ้นในอนาคต ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี ควรใชแ้นวทางดงักล่าวน้ีในการแกปั้ญหาต่อไป  
 4.  ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี สามารถน าแนวทางการจดัการการส่ือสารใน
ภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ไปก าหนดเป็นแนวทาง หรือนโยบาย ในการขับเคล่ือนวิธีการ
ส่ือสารรักษาไดอี้กทางเลือกหน่ึง 
 5.  ส่ือสารมวลชน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
สามารถน าแนวทางการจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ไปใชไ้ด ้
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  การจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นการศึกษาเก่ียวกับ    
การให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019  กับประชาชนโดย    
การค าแนะการดูแล การป้องกนัสุขภาพตนเอง ในลกัษณะของการสร้างความรู้ ความเขา้ใจผ่านส่ือ
ออนไลน์ ควรมีศึกษาการจดัการการส่ือสารภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ในส่ือประเภทอ่ืน ๆ  
 2.  การจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นการศึกษาเก่ียวกับ     
การส่ือสารในภาวะวิกฤต ซ่ึงเป็นการศึกษาการน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ Face Book โดยศึกษาถึง
องค์ประกอบคุณค่าของข่าว จ านวน 6 องค์ประกอบคุณค่าของข่าว คือ 1) ความสดต่อสมัย 
( timeliness)  ห รื อ ค ว าม ร ว ด เร็ ว  ( immediacy)  2)  ค ว า ม ใ ก ล้ ชิ ด  (proximity or nearness)                      
3) ความส าคัญหรือความเด่น  (prominence) 4) ผลกระทบกระเทือน (consequence or impact)          
5) ความมีเง่ือนง า (suspense or mystery) 6) ปุถุชนสนใจ (human interest) ควรมีการศึกษาถึง
องค์ประกอบคุณค่าของข่าวด้านอ่ืน ๆ เพื่อได้แนวทางการจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตท่ี
เหมาะสมกบับริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 3.  จากการศึกษาการจัดการการส่ือสารในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ของส านัก
ประชาสัมพนัธ์เขต 7 จนัทบุรี พบว่า การน าเสนอผ่านส่ือออนไลน์ ซ่ึงเป็นผูส่ื้อสารในภาวะวิกฤตไวรัส
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โคโรน่า 2019 ท่ีส าคญัแลว้ มีขอ้คน้พบว่า การจดัการขอ้มูลข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การจดัตั้ง
คณะบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการส่ือสารเหตุการณ์วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ไปสู่ประชาชน เป็นส่วน
หน่ึงท่ีส าคญัของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพสูง ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
การส่ือสาร เช่น ประสิทธิภาพ และบทบาทหนา้ท่ีในการส่ือสารของผูรั้บผิดชอบ เป็นตน้ 
   




