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บทที่ 1
บทนา

ความสาคัญและที่มาของหัวข้อการวิจัย
แม้กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจะมีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็ว แต่กำรเกิดภำวะ
วิกฤตในรูปแบบต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรระบำดของโรคติดต่อ อุบัติเหตุ กำรก่อวินำศภัย รวมถึงภัยพิบัติ
จำกธรรมชำติก็ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่สำมำรถควบคุมหรือหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นไม่เพียงแต่องค์กำรเอกชน
เท่ำนั้น แต่องค์กำรภำครัฐก็จำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำในกำรรับมือกับภำวะวิกฤตอย่ำงเป็น
ระบบและมีแบบแผน ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนต่ำงๆ กำรสร้ำงองค์
ควำมรู้และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึงกำรพัฒนำระดับควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรในภำวะ
วิกฤต ทั้งนี้เพรำะกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ย่อมสำมำรถบรรเทำให้ระดับควำมเสียหำยอันพึงเกิด
จำกภำวะวิกฤตลดน้อยลง อีกทั้งจะช่วยพยุงให้ประเทศ ในฐำนะองค์กำรขนำดใหญ่องค์กำรหนึ่ง ผ่ำน
พ้นจำกภำวะวิกฤต สำมำรถรักษำชื่อเสียง ภำพลักษณ์ รวมถึงควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชน อันเป็น
ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศเดินหน้ำต่อไปได้อย่ำงรำบรื่น
อย่ำงไรก็ตำม บทบำทของภำครัฐในกำรรับมือกับมหำอุทกภัยในช่วงปลำยปี 2554 เป็นสิ่งหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำศักยภำพในกำรรับมือกับภำวะวิกฤตของภำครัฐ ยังจำเป็นต้องได้รับกำร
พัฒนำอีกหลำยด้ำน ทั้งด้ำนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีประสิทธิภำพให้เหมำะสมกับสภำพ
ภูมิประเทศและภูมิอำกำศของประเทศไทย กำรพัฒนำระบบกำรให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ กำรพัฒนำ
ระบบกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถบูรณำกำรทุกส่วนฝ่ำยได้อย่ำงแท้จริง กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้เพื่อสร้ำง
ควำมพร้อมต่อภำวะวิกฤตในรูปแบบต่ำงๆ ให้กับประชำชน เป็นต้น อีกสิ่งหนึ่งที่มีควำมสำคัญไม่น้อยไป
กว่ำปัจจัยอื่นๆ ก็คือกำรให้ควำมสำคัญกับรูปแบบและแนวทำงกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพเพื่อรักษำ
ภำพลักษณ์ของประเทศในฐำนะองค์กำรใหญ่องค์กำรหนึ่ง อันจะนำไปสู่เสถียรภำพและควำมมั่นคงทั้ง
ในและนอกประเทศ ทั้งนี้กำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตที่มีประสิทธิภำพ จำเป็นต้องมีกำรวำงแผนและ
เตรียมควำมพร้อมในประเด็นที่เกี่ยวกับกำรสื่อสำรทุกด้ำน ทั้งสื่อ สำร ผู้ส่งสำร และผู้รับสำร โดยต้องมี
กำรดำเนินกำรอย่ำงครบวงจร ทั้งในช่วงก่อนเกิดเหตุกำรณ์ ระหว่ำงเกิดเหตุกำรณ์ และหลังจำกที่
เหตุกำรณ์จบสิ้นลงแล้ว
สิ่งเหล่ำนี้จำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมทันสมัยอยู่
ตลอดเวลำ และจำเป็นต้องมีกลุ่มผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้กำรดำเนินกำรในทุกขั้นตอนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งำนวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อ
1. ศึกษำควำมต้องกำรของสำธำรณะที่มีต่อภำครัฐ ในประเด็นด้ำนกำรสื่อสำรเมื่อเกิดภำวะวิกฤต
อุทกภัย
2. ศึกษำหำรูปแบบและแนวทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม เพื่อใช้สื่อสำรในยำมที่เกิดภำวะวิกฤต
อุทกภัย สำหรับเป็นแนวทำงในกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตที่มีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้กำร
ควบคุมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ในภำวะวิกฤตเป็นไปได้อย่ำงรำบรื่นขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
งำนวิจัยชิ้นนี้มุ่งทำกำรศึกษำเพื่อหำแนวทำงกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตอันเกิดจำกภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ปัญหำอุทกภัยร้ำยแรง ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นภำวะวิกฤต
ในระดับชำติ กระทบทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยรวม ทั้งนี้จะทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับควำมสนใจ และควำมต้องกำรในกำรรับทรำบข้อมูล ตลอดจนพฤติกรรมในกำรรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ ในกรณีที่เกิดภำวะวิกฤตอุทกภัย ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีอ่ ำศัยอยู่ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหำนครเพียงกลุ่มเดียว แต่จะไม่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อำศัยอยู่นอกเขต
พื้นที่กรุงเทพมหำนครแต่อย่ำงใด
นอกจำกนีจ้ ะมุ่งศึกษำแต่เพียงแนวทำงกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤต
สำหรับภำครัฐ เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำระดับควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดในภำวะวิกฤตอุทกภัย
แต่มิได้ครอบคลุมไปถึงแนวทำงในกำรสื่อสำรของ
ภำคเอกชนแต่อย่ำงใด

3|P a g e

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพื่อที่จะดำเนินกำรทำกำรวิจัยชิ้นนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยได้ทำกำรรวบรวมเนื้อหำทั้งทำงด้ำนทฤษฎี
แนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง และงำนวิจัยจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ โดยได้จำแนกประเภทของเนื้อหำออกเป็น
ประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้
แนวทางการสื่อสารในภาวะวิกฤต
กำรสื่อสำรในภำวะวิกฤต คือแนวทำงกำรสื่อสำรที่ได้รับกำรพัฒนำขึ้นมำเพื่อจุดประสงค์ในกำร
ปกป้องบุคคล บริษัท หรือองค์กำร เมื่อต้องรับมือกับภำวะวิกฤตต่ำงๆ อันส่งผลโดยตรงต่อชื่อเสียงและ
ภำพลักษณ์ของบุคคลหรือองค์กำรนั้นๆ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตมักพยำยำมแสดงให้
เห็นว่ำชื่อเสียงขององค์กำรเปรียบเสมือนทรัพย์สินที่มีค่ำมำกที่สุดชิ้นหนึ่ง และมองว่ำภำวะวิกฤตของ
องค์กำร (Organizational crisis) คือเหตุกำรณ์เฉพำะที่ไม่คำดคิด และไม่ได้เกิดขึ้นอย่ำงสม่ำเสมอซึ่ง
ก่อให้เกิดควำมไม่แน่นอนสูง อีกทั้งยังให้ทั้งโอกำสและผลกระทบในแง่ลบกับเป้ำหมำยระดับสูงของ
องค์กำรในเวลำเดียวกัน (Ulmer et.al. 2011: 7) ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งขึ้น ซึง่ มี
โอกำสทีจ่ ะส่งผลต่อชื่อเสียง องค์กำรจึงจำเป็นต้องให้ควำมสำคัญกับกำรปกป้องชื่อเสียงขององค์กำร
เป็นลำดับแรก เพรำะเมื่อเกิดภำวะวิกฤตขึ้น สื่อมวลชนมักประโคมข่ำวอย่ำงรวดเร็วจนทำให้องค์กำรไม่
สำมำรถตอบสนองต่อภำวะวิกฤตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นหำกต้องกำรรักษำชื่อเสียง องค์กำร
จำเป็นต้องมีกำรเตรียมกำรล่วงหน้ำและรับมือกับภำวะวิกฤตที่เกิดขึ้นด้วยควำมมั่นใจ ซึ่งหลำยองค์กำร
จึงให้ควำมสำคัญกับกำรว่ำจ้ำงผู้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตเพื่อเตรียมควำมพร้อม
ให้กับองค์กำร และนำพำองค์กำรให้รอดพ้นเมื่อเกิดภำวะวิกฤตขึ้น
ลักษณะเด่นของกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตได้แก่ สำรที่ส่งเน้นสภำพในปัจจุบัน หรือเหตุกำรณ์
เฉพำะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสำเหตุกำรเกิดเหตุกำรณ์นั้นๆ ควำมกะทันหัน ระดับควำม
รุนแรง ระยะเวลำ วิธีกำรควบคุมหรือแก้ไข ควำมรับผิดชอบ รวมถึงผลกระทบจำกสิ่งที่เกิดขึ้น โดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่นกำรแพร่ภำพผ่ำนสื่อมวลชนผ่ำนระบบ
กำรเตือนภัย กำรจัดแถลงข่ำว หรือผ่ำนทำงเวปไซต์ ดังนั้นกำรดำเนินกำรจึงเน้นไปที่ตัวผู้รับสำรและ
กำรตอบสนองสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงไม่คำดหมำยเป็นหลัก ซึ่งภำวะที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
และมีควำมเป็นเฉพำะกิจสูงและเป็นเพียงแนวทำงกำรสื่อสำรที่เน้นกำรรับมือกับสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ
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ในระยะสั้นทำให้มีเวลำในกำรเตรียมน้อยกว่ำในสถำนกำรณ์ปกติ และจำเป็นต้องทำควำมเข้ำใจกับ
สถำนกำรณ์ทั้งหมด ทั้งที่ทรำบแล้วและยังไม่ทรำบ ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงกับแนวทำงกำร
สื่อสำรประเภทนี้นอกเหนือจำกผู้จัดกำรเหตุฉุกเฉิน และผู้เชี่ยวชำญแล้ว ผู้บริหำรยังต้องมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจต่อแนวทำงนี้เป็นอย่ำงดีอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพรำะหำกสำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จะ
สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจตั้งแต่ทั้งในระดับบุคคล ไปจนถึงระดับชุมชนและภูมิภำคได้
อีกด้วย (Reynolds and Seeger 2005: 48)
กำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตอำจดูเหมือนให้ควำมสำคัญเพียงรูปแบบและแนวทำงกำรสื่อสำรใน
ระหว่ำงที่เกิดปัญหำเพื่อลดควำมเสียหำยทั้งด้ำนชีวิต ทรัพย์สิน และชื่อเสียงขององค์กำร แต่ในควำม
เป็นจริงหลักกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดนั้น มุ่งเน้นกำรรับมือกับภำวะวิกฤต
โดยแบ่งแนวปฏิบัติออกเป็น 3 ช่วง (Coombs 2012: 10-12, Fearn-Banks 2002, Telg 2010) โดย
แต่ละช่วงมีควำมสำคัญเท่ำเทียมกัน ได้แก่
 ช่วงก่อนเกิดเหตุ ค้นหำสัญญำณของกำรเกิดภำวะวิกฤต หำแนวทำงป้องกันโดยจินตนำกำรถึง
สถำนกำรณ์ที่เลวร้ำยที่สุดร่วมกับสมำชิกอื่น รวมถึงกำรเตรียมรับมือกับภำวะวิกฤตที่ไม่สำมำรถ
ป้องกันได้โดยมีกำรจัดตั้งคณะบริหำรจัดกำรและสื่อสำรในภำวะวิกฤต เพื่อสร้ำงแผนกำรสื่อสำร
ซึ่งคำนึงและพิจำรณำถึงปัจจัยต่ำงๆ เช่น กำรออกแบบสำรและสื่อที่ต้องกำรจะถ่ำยทอด กำร
วิเครำะห์ผู้รับสำร ผู้ทำหน้ำที่เป็นโฆษก เป็นต้น
 ช่วงเกิดเหตุ หมำยรวมถึงตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุจนสิ้นสุดกำรเกิดเหตุ โดยสิ่งสำคัญสิ่งแรกได้แก่ นัก
สื่อสำรต้องตระหนักถึงภำวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ทำควำมเข้ำใจกับสถำนกำรณ์ และเก็บข้อมูลสำคัญ
เกี่ยวกับเหตุกำรณ์นั้นๆ สิ่งสำคัญประกำรที่สองคือ ต้องพยำยำมควบคุมสถำนกำรณ์ โดยกำรให้
ข้อมูลและแนวทำงสำคัญที่จำเป็นต้องให้กับสำธำรณะอย่ำงรวดเร็ว เน้นกำรรับมือกับภำวะวิกฤต
ขององค์กำรหลังจำกที่เกิดเหตุขึ้นโดยทันที พัฒนำข้อควำมเพื่อสื่อสำรโดยต้องเป็นข้อควำมที่
กระชับ เข้ำใจง่ำย และถูกถ่ำยทอดออกมำหลำยครั้ง โดยคนๆ เดียว ซึ่งเนื้อหำหลักคือกำร
อธิบำยว่ำ องค์กำรจริงจังกับกำรแก้ไขปัญหำเพียงใด และกำลังดำเนินกำรอย่ำงไร เตรียมรับมือ
กับคำถำมในแง่ลบ และควบคุมอำรมณ์ให้ได้ พยำยำมเป็นผู้ควบคุมกำรให้ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด
และให้แต่ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ผ่ำนกำรรำยงำนหรือแถลงกำรณ์ที่มีกำหนดกำรชัดเจน
พยำยำมรักษำสัมพันธภำพอันดีกับสื่อมวลชนโดยให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่ำงเท่ำเทียมกันและตรง
เวลำ หำกจำเป็นต้องนำเสนอข่ำวร้ำย ควรนำเสนอในครำวเดียว และในกรณีที่มีข่ำวลือ หรือกำร
แสดงควำมคิดเห็นในแง่ต่ำงๆ ให้ระบุให้ชัดเจนว่ำข้อมูลเหล่ำนั้นเป็นเพียงข่ำวลือ เพื่อแยกแยะ
ระหว่ำงข่ำวลือกับข้อเท็จจริง โดยไม่นำข่ำวลือ สมมุติฐำน หรือควำมคิดเห็นใดๆ มำกล่ำวถึงซ้ำ
หำแนวทำงกำรสื่อสำรเพื่อรักษำภำพลักษณ์ขององค์กำร กำรสร้ำงแผนฉุกเฉิน และกำรแสดง
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ควำมรับผิดชอบ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้ก็คือกำรสื่อสำรกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพผ่ำนคำพูดและกำรกระทำที่จริงจัง รวมถึงทำกำรเก็บข้อมูลกำรออกสื่อไว้เพื่อ
ประเมินผลกำรดำเนินกำรภำยหลัง
 ช่วงหลังเกิดเหตุ คือกำรประเมินสำเหตุกำรเกิดภำวะวิกฤต แนวทำงกำรจัดกำรกับภำวะวิกฤต
เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งสื่อสำรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้องค์กำรสำมำรถ
พัฒนำรูปแบบกำรเตรียมรับมือกับภำวะวิกฤตที่อำจเกิดขึ้นอีกในอนำคต และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำยยังคงมีควำมเชื่อถือในองค์กำรต่อไป อีกทั้งเพื่อตรวจสอบว่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสิ้นสุด
ลงอย่ำงแท้จริงแล้ว
ทั้งนี้หลักกำรสำคัญ 4 ประกำรในกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤต (Anthonissen 2008: 14-18)
ได้แก่
1. ต้องคำนึงและประเมินถึงสถำนกำรณ์ที่เลวร้ำยที่สุด เพื่อเตรียมรับมือกับสถำนกำรณ์เหล่ำนั้น
2. ต้องไม่ปล่อยให้เวลำสูญเสียไปโดยเปล่ำประโยชน์ โดยดำเนินกำรรับมือและรับผิดชอบกับปัญหำ
ที่เกิดขึ้นอย่ำงเร่งด่วนทันที
3. ต้องแสดงให้สังคมเห็นว่ำองค์กำรให้ควำมสำคัญและใส่ใจกับปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงจริงจังผ่ำนท่ำที
ที่ชัดเจนของผู้บริหำรระดับสูง
4. ต้องแก้ไขปัญหำและควบคุมสถำนกำรณ์ให้ได้อย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งพยำยำมสื่อสำรข้อมูลสำคัญที่
เกี่ยวข้องให้สำธำรณชนได้รับทรำบให้ได้เร็วที่สุดอย่ำงมีศักยภำพและประสิทธิภำพ
ในขณะเดียวกัน คณะทำงำนด้ำนกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตต้องไม่คำดหวังว่ำสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
จะคลี่คลำยลงได้เอง ไม่ลืมข้อเท็จจริงว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักจดจำสิ่งที่องค์กำรสื่อสำรกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องระหว่ำงกำรเกิดสถำนกำรณ์มำกกว่ำจะจดจำสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ไม่เพิกเฉยต่อกำรให้ข้อมูล
แก่สื่อมวลชนและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับข้อมูล ต้องยึดติดกับสำรและดำเนินกำรต่ำงๆ ให้รวดเร็วเท่ำที่จะ
ทำได้ โดยต้องเชื่อมั่นในสำรที่ถ่ำยทอดออกไป และพยำยำมให้มีผู้ส่งสำรหลักเพียงผู้เดียวเพื่อหลีกเลี่ยง
กำรส่งสำรที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสมออกสู่สำธำรณะ ไม่มองข้ำมกำรให้ควำมสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยในองค์กำร และควรเตรียมคำดกำรณ์แนวทำงกำรรับมือที่มีประสิทธิภำพและเตรียมพร้อม
รับมือกับปฏิกิริยำที่อำจเกิดขึ้น อีกทั้งไม่มองข้ำมบทบำทของสื่อมวลชนในฐำนะฝ่ำยสนับสนุนกำร
ถ่ำยทอดสำรสู่สำธำรณชนเมื่ออยู่ในภำวะวิกฤต (Zaremba 2010: 126-129)
จำกหลักกำรสำคัญต่ำงๆ ของแนวทำงกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตดังกล่ำวนี้ แสดงให้เห็นว่ำกำร
เตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้ำก่อนที่จะเกิดเหตุกำรณ์วิกฤต ถือเป็นหัวใจสำคัญอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้กำร
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ดำเนินกำรตอบโต้ แก้ไข หรือควบคุมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เป็นไปได้อย่ำงรวดเร็วและทันท่วงที อันจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่แสดงให้สำธำรณะมองเห็นว่ำ องค์กำรให้ควำมสำคัญและใส่ใจกับปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงจริงจัง
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการสื่อสารในภาวะวิกฤต
มีควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนหลำยประกำรต่อแนวทำงกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤต ซึ่งควำมเข้ำใจ
ทีค่ ลำดเคลื่อนนี้ อำจนำไปสู่กำรสื่อสำรที่ขำดประสิทธิภำพเมื่อเกิดภำวะวิกฤตขึ้น ดังนั้นกำรทำควำม
เข้ำใจต่อแนวทำงนี้อย่ำงถูกต้องจึงเป็นสิ่งแรกที่ควรให้ควำมสำคัญ โดยจำเป็นต้องมีควำมเข้ำใจเบื้องต้น
ว่ำ แนวทำงกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตไม่ได้เป็นแค่เพียงกำรประชำสัมพันธ์หรือกำรสื่อสำรมวลชนเพียง
อย่ำงเดียว และไม่ได้เป็นเพียงแนวทำงกำรจัดกำรกำรสื่อสำรที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดภำวะวิกฤตเท่ำนั้น
แต่จำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมและเสริมสร้ำงระบบต่ำงๆ ตั้งแต่ก่อนเกิดสถำนกำรณ์รวมถึงกำร
ประเมินผลกำรสื่อสำรหลังเกิดสถำนกำรณ์อีกด้วย ทั้งนี้ประเด็นควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนสำมำรถสรุป
ออกได้เป็น 5 ประเด็นดังต่อไปนี้ (Zaremba 2010:24-30)
 ควำมเข้ำใจว่ำกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตเป็นแนวทางการสื่อสารในเชิงรับเมื่อเกิดภำวะวิกฤต
แล้วเท่ำนั้น แต่ในควำมเป็นจริง กำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
จำเป็นต้องเป็นกำรสื่อสำรในเชิงรุกที่มีกำรวำงแผนล่วงหน้ำอย่ำงจริงจัง และมีกำรดำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเกิดภำวะวิกฤต เป็นต้นว่ำกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
สร้ำงสัมพันธภำพอันดีอยู่ตลอดเวลำ อันจะนำไปสู่กำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือต่อองค์กำรแม้ใน
สภำวะวิกฤตก็ตำม
 ควำมเข้ำใจว่ำกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตคือการสื่อสารมวลชนดังนั้นกิจกรรมหลักของกำร
สื่อสำรในภำวะวิกฤตคือกำรประสำนงำนกับสื่อมวลชน แม้ว่ำสื่อมวลชน เช่นวิทยุ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ ตลอดจนอินเตอร์เนต ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญกลุ่มหนึ่งในกำรสื่อสำรใน
ภำวะวิกฤต แต่อย่ำงไรก็ตำมก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะเป็นเพียงกลุ่มเดียวเดียว หรือเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่สำคัญที่สุดสำหรับสื่อสำรในภำวะวิกฤต ในขณะที่หลำยองค์กำรกลับให้ควำมสำคัญ
กับสื่อมวลชนมำกที่สุด ทั้งๆ ที่ในอีกหลำยสถำนกำรณ์นั้นชุมชน รวมถึงพนักงำนของบริษัท
อำจเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder) ที่สำคัญที่สุด เมื่อมีควำมเข้ำใจว่ำกำรสื่อสำรในภำวะ
วิกฤตคือกำรสื่อสำรมวลชน จะทำให้องค์กำรมีแนวโน้มที่จะเกิดควำมผิดพลำดสองประกำร
ประกำรแรกคือทำให้องค์กำรมุ่งเน้นแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์ หรือสื่อสำรกับสื่อมวลชนจน
มองข้ำมควำมพยำยำมในกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ ซึ่งอำจมีควำมสำคัญ
มำกกว่ำไปได้ อีกประกำรหนึ่งคือทำให้องค์กำรไม่ประเมินสถำนกำรณ์นั้นว่ำเป็นภำวะวิกฤต
จนกว่ำสื่อมวลชนจะเข้ำมำเกี่ยวข้องซึ่งมักทำให้สถำนกำรณ์รุนแรงและยำกจะแก้ไขแล้ว
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 ควำมเข้ำใจว่ำกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตคือการบิดเบือนข้อมูลจากสถานการณ์ในเชิงลบให้
กลายเป็นสถานการณ์ในเชิงบวก แต่ในควำมเป็นจริงนั้น กำรบิดเบือนข้อมูลถือเป็นกำรผิด
จริยธรรม และจะยิ่งทำให้กำรบริหำรจัดกำรภำวะวิกฤตนั้นเป็นไปได้ยำกลำบำกมำกยิ่งขึ้นอีก
ด้วย
 ควำมเข้ำใจว่ำกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตคือการประชาสัมพันธ์ บำงกลุ่มมองว่ำกำรสื่อสำรใน
ภำวะวิกฤตคือกำรประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนได้รับรู้เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น แต่นักกำรสื่อสำรใน
ภำวะวิกฤตจำเป็นต้องตระหนักว่ำเมื่อเกิดภำวะวิกฤตขึ้น องค์กำรจำเป็นต้องทำกำรสื่อสำรทั้ง
กับบุคคลภำยนอกองค์กำร และไม่ลืมที่จะให้ควำมสำคัญกับบุคคลภำยในองค์กำรไม่แพ้กันด้วย
 ควำมเข้ำใจว่ำกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตเป็นการสื่อสารทางเดียว ซึ่งในควำมเป็นจริงนั้นกำร
สื่อสำรมิได้เสร็จสิ้นลงเมื่อสิ้นสุดกำรส่งสำรถึงผู้รับเท่ำนั้น แต่ผู้รับสำรมักมีควำมต้องกำรหรือ
ควำมจำเป็นในกำรสื่อสำรกลับมำยังผู้ส่งสำรด้วยเช่นเดียวกัน
อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554
อุทกภัยครั้งนี้ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็น "อุทกภัยครั้งร้ำยแรงที่สุดทั้งในแง่ของปริมำณน้ำและ
จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ" เกิดขึ้นในช่วงระหว่ำงฤดูมรสุมในประเทศไทย และเป็นช่วงเวลำที่นส. ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร ได้เข้ำรับตำแหน่งนำยกรัฐมนตรีเพียงไม่นำน โดยผลกระทบหนักที่สุดอยู่ที่บริเวณที่รำบ
ลุ่มแม่น้ำเจ้ำพระยำ รวมไปถึงที่รำบลุ่มแม่น้ำโขง เหตุกำรณ์กินเวลำตั้งแต่ปลำยเดือนกรกฎำคมและ
สืบเนื่องถึงปลำยปี อุทกภัยดังกล่ำวทำให้พื้นดินกว่ำ 150 ล้ำนไร่ (6 ล้ำนเฮกตำร์) ซึ่งในจำนวนนี้เป็นทั้ง
พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมใน 63 จังหวัด 641 อำเภอ ตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย ตำก
พิษณุโลก กำแพงเพชร ทำงภำคเหนือ ไปจนถึง พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธำนี ชัยนำท ลพบุรี สระบุรี
สิงห์บุรี อ่ำงทอง สุพรรณบุรี ปทุมธำนี นครนำยก นนทบุรี พระนครศรีอยุธยำ นครปฐม สมุทรสำคร
ฉะเชิงเทรำ สมุทรปรำกำร ปรำจีนบุรี กรุงเทพมหำนคร ในที่รำบลุ่มภำคกลำง ขอนแก่น มหำสำรคำม
ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลรำชธำนี กำฬสินธุ์ นครรำชสีมำ ในบริเวณที่รำบลุ่มแม่น้ำโขง โดยพื้นที่
ประสบอุทกภัยและมีกำรประกำศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตั้งแต่ปลำยเดือนกรกฎำคม
2554 รวมทั้งสิ้น 64 จังหวัด มีรำยงำนผู้เสียชีวิต 562 รำย สูญหำย 2 รำย (กระทรวงมหำดไทย 2554)
มีผู้ได้รับผลกระทบ 2.9 ล้ำนครัวเรือน หรือกว่ำ 9.5 ล้ำนคน (ศูนย์ข้อมูลเพื่อกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2554) โดยได้รับกำรประเมินควำมเสียหำยอยู่ที่ 156, 700 ล้ำนบำท ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
2.31 แสนล้ำนบำท
นอกจำกชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนแล้ว อุทกภัยในครั้งนี้ยังควำมเสียหำยให้กับประเทศ
ไทยเป็นอย่ำงมำก โดยพบว่ำสินค้ำเกษตรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์
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กำรเกษตรได้รับควำมเสียหำยเป็นจำนวนมำกซึ่งกระทบต่อรำคำข้ำวในระดับโลกโดยรวม นิคม
อุตสำหกรรมหลำยแห่งได้รับผลกระทบหนัก เป็นผลให้เกิดควำมขัดข้องในกำรผลิตและควำมขำดแคลน
ปัจจัยป้อนโรงงำนทั่วโลก ร้ำนค้ำหลำยร้ำนไม่สำมำรถผลิตวัตถุดิบหรือขนส่งผลิตภัณฑ์ทันต่อควำม
ต้องกำรต่อผู้บริโภค เพรำะผู้บริโภคกักตุนสินค้ำและกำรขนส่งเป็นไปอย่ำงยำกลำบำก รวมถึงโรงงำนไม่
สำมำรถผลิตวัตถุดิบได้ ทำให้รำคำสินค้ำหลำยประเภทสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เส้นทำงคมนำคมขนส่งถูกตัด
ขำด นักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยมีจำนวนลดลง อีกทั้งสถำนศึกษำหลำยแห่งทั่ว
ประเทศจำเป็นต้องเลื่อนวันปิดเปิดภำคเรียนจำกกำหนดเดิม นอกจำกนี้อุทกภัยในครั้งนี้ยังส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศอื่นอีกด้วย ซึ่งประเทศที่จะได้รับผลกระทบหนักประเทศหนึ่งก็คือประเทศญี่ปุ่น
ทั้งนี้เพรำะธุรกิจญี่ปุ่นหลำยประเภทมีฐำนกำรผลิตในประเทศไทยนั่นเอง
ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรดำเนินกำรรับมือกับอุทกภัยในครั้งนี้ มักเกิดจำกอุปสรรคด้ำนธรรมชำติ
ปัญหำอำชญำกรรมและกำรทำผิดกฎหมำยอื่นๆ ทั้งกำรขึ้นรำคำสินค้ำอย่ำงไม่เป็นธรรม กำรทะเลำะ
เบำะแว้งและไม่ร่วมมือกับทำงรำชกำร รวมถึงกำรต่อต้ำนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เช่น กำรทำลำยทำงกั้นน้ำ
กำรประท้วง ปัญหำโรคที่มำกับน้ำและสัตว์ พืชผลทำงเกษตรกรเสียหำย ส่งผลให้รำคำสินค้ำทำง
กำรเกษตรรวมถึงเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จำกสัตว์เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัญสิ่งปฏิกูลที่มำกับอุทกภัยจำนวน
มำก ปัญหำเหล่ำนี้ล้วนทำให้เกิดปัญหำซ้อนปัญหำและทำให้กำรทำงำนของทุกภำคส่วนประสบ
อุปสรรคมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ควำมไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นเนื่องจำก
1.ควำมทุกข์ของประชำชนที่อยู่กับปัญหำอุทกภัยหรือควำมไม่ต้องกำรประสบกับอุทกภัย
2.ควำมกลัวที่จะไม่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
3.ผลประโยชน์ทำงกำรเมือง
4.กำรเอำรัดเอำเปรียบในหมู่ประชำชนด้วยกันเช่นกำรขโมยของและกำรฉวยโอกำสต่ำง ๆ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของตนหรือของกลุ่มนั้น ๆ
โดยอำจแบ่งได้ทำงนิตินัยเป็นควำมไม่สงบเรียบร้อยที่อยู่ภำยใต้กฎหมำยอำทิเช่น กำรเรียกร้อง
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือหน่วยงำนของรัฐสนใจในกำรแก้ปัญหำของประชำชน กับควำมไม่สงบ
เรียบร้อยที่ผิดกฎหมำยเช่นกำรชุมนุมปิดถนน (มติชนออนไลน์ 2554) ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดควำม
ขัดแย้งระหว่ำงประชำชนเป็นอย่ำงมำกได้แก่กำรใช้พนังกั้นน้ำท่วมซึ่งส่งผลให้เกิดควำมขัดแย้งหลำยครั้ง
ระหว่ำงประชำชนที่อำศัยอยู่ในฝั่งที่ถูกน้ำท่วมกับฝั่งที่ไม่ได้ถูกน้ำท่วม โดยบำงครั้งส่งผลให้เกิดกำร
เผชิญหน้ำกันด้วยอำวุธ
รัฐบำลได้ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนผู้ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยโดยได้จัดที่พักชั่วครำวที่
สนำมกีฬำ มหำวิทยำลัย โรงเรียน และอำคำรรัฐบำลต่ำง ๆ โดยปฏิบัติกำรเฝ้ำตรวจและบรรเทำสำ
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ธำรณภัยอุทกภัยแบบรวมศูนย์เริ่มขึ้นในกลำงเดือนสิงหำคม โดยนำยกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้
เดินทำงเยี่ยมจังหวัดที่ประสบอุทกภัย และมอบหมำยให้สมำชิกคณะรัฐมนตรีและสมำชิกรัฐสภำเยี่ยม
รำษฎรที่ได้รับผลกระทบ โดยสัญญำจะสนับสนุนองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น มีกำรจัดตั้งศูนย์สนับสนุน
กำรอำนวยกำรบริหำรสถำนกำรณ์ อุทกภัย วำตภัย และดินโคลนถล่ม (ศอส.) ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20
สิงหำคม ภำยใต้กำกับของกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทย เพื่อประสำนงำน
ควำมพยำยำมเตือนภัยและบรรเทำภัยพิบัติ และเมื่อสถำนกำรณ์ทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้นจึงได้มีกำร
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ ศปภ. ขึ้นในวันที่ 8 ตุลำคม 2554 อย่ำงไรก็ตำม
กำรปฏิบัติงำนในภำพรวมของศูนย์ปฏิบัติกำรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ก็ยังไม่ได้รับควำมพึงพอใจจำก
ประชำชนเท่ำที่ควร
การสื่อสารในภาวะวิกฤตในภาครัฐไทย
แนวทำงกำรสื่อสำรของภำครัฐในประเด็นเกี่ยวกับภำวะวิกฤตอุทกภัยในปี 2554 นั้นมีประเด็น
ปัญหำและข้อบกพร่องสำคัญ 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นด้านความน่าเชื่อถือ ทั้งด้ำนกำรให้ข้อมูล กำร
เข้ำให้ควำมช่วยเหลือ กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประเด็นด้านความโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน ทั้งด้ำนควำมเป็นธรรมในกำรให้ควำมช่วยเหลือ กำรบริหำรจัดกำรเงินบริจำค กำรเลือกข้ำง
ทำงกำรเมืองเป็นต้น (นรีนุช 2555ก) ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะกำรบริหำรจัดกำรกับภำวะวิกฤตใน
ประเทศไทยยังไม่มีกำรให้ควำมสำคัญครอบคลุมไปถึงประเด็นด้ำนกำรสื่อสำรเท่ำที่ควร หรือยังมีควำม
เข้ำใจที่คลำดเคลื่อนเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทำงในกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตอยู่หลำยประกำร (นรีนุช
2555ก, นรีนุช 2555ข) อย่ำงไรก็ตำมเหตุกำรณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554 เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ำ แนว
ทำงกำรดำเนินงำนในภำวะวิกฤตที่ขำดกำรเตรียมพร้อมและควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรสื่อสำรใน
ภำวะวิกฤตนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของภำครัฐ ตลอดจนควำมมั่นใจของ
ประชำชนที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐ อันส่งผลสืบเนื่องต่อควำมเป็นธรรมำภิบำลของรัฐบำลอีก
ด้วย (นรีนุช 2555ก) และเนื่องจำกภำวะวิกฤตเป็นภำวะที่เกิดขึ้นกับทุกองค์กำรได้ทุกเมื่อ ดังนั้นสิ่ง
สำคัญที่สุดคือกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤต รวมถึงกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง
สำหรับเตรียมพร้อมรับมือกับภำวะวิกฤต ทั้งด้ำนกำรวำงแผนกำรสื่อสำร กำรวิเครำะห์ผู้รับสำร กำร
พัฒนำโฆษก เพื่อพร้อมที่จะรับมือกับภำวะวิกฤตในรูปแบบต่ำงๆ ได้อย่ำงทันท่วงที
นอกจำกนี้ กำรสำรวจควำมพร้อมต่อแนวทำงกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตของหน่วยงำนภำครัฐใน
ประเทศไทย พบว่ำหน่วยงำนภำครัฐให้ควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
รับมือกับภำวะวิกฤต และมองว่ำกำรสื่อสำรเป็นปัจจัยสำคัญในกำรรับมือกับภำวะวิกฤตปัจจัยหนึ่ง
อย่ำงไรก็ตำม ระดับควำมพร้อมต่อแนวทำงกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตของหน่วยงำนภำครัฐโดยรวม ยังมี
อยู่ไม่สูงนัก และจำเป็นต้องสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ทั้งในด้ำนควำมเข้ำใจต่อควำมหมำยของ
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คำว่ำ “ภำวะวิกฤต” และควำมเข้ำใจต่อแนวทำงตลอดจนรูปแบบกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตที่ถูกต้อง
และชัดเจนต่อไป (นรีนุช ดำรงชัย 2555ข) ทั้งนี้เพรำะหำกพิจำรณำอย่ำงลึกซึ้งแล้ว จะเห็นได้ว่ำ หำกมี
รูปแบบกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตที่ถูกต้อง ชัดเจน และเหมำะสม จะสำมำรถเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
ประเด็นปัญหำและข้อข้องใจต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมีลดน้อยลงและสำมำรถสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับ
รัฐบำลได้อีกด้วย ดังนั้นกำรศึกษำในครั้งนี้จึงเป็นกำรศึกษำที่ต่อยอดจำกงำนวิจัยที่ผ่ำนมำ โดยจะมุ่งเน้น
ในรำยละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหำและแนวทำงที่เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรเตรียมควำม
พร้อมของภำครัฐต่ออุทกภัยที่อำจเกิดขึ้นอีกในอนำคตให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

วิธีกำรและแนวทำงกำรทำกำรวิจัย
ครั้งนี้เป็นดังต่อไปนี้

เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องและครอบคลุมสำหรับกำรศึกษำใน

1) การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ: กำรวิจัยในครั้งนี้ จะเริ่มจำกกำรศึกษำและวิเครำะห์บทควำมเชิง
วิชำกำร ตลอดจนข้อมูลสำคัญต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมำเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรดำเนินกำร
ศึกษำต่อไป ทั้งนี้จะมุ่งศึกษำเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหำอุทกภัยในปี 2554 โดยรวม
ถึงประเด็นเกี่ยวกับแนวทำงกำรสื่อสำร และควำมพึงพอใจของสำธำรณะที่มีต่อกำรสื่อสำรของ
ภำครัฐในระหว่ำงที่เกิดวิกฤตอุทกภัย รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบของสื่อประเภทต่ำงๆ ที่
ได้รับควำมนิยมในระหว่ำงที่เกิดมหำอุทกภัยในปี 2554
2) การแจกแบบสอบถาม:
หลังจำกทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทุติภูมิแล้ว
จะทำกำรแจก
แบบสอบถำมให้กับกลุ่มเป้ำหมำยทุกกลุ่ม
โดยในแบบสอบถำมจะประกอบไปด้วยคำถำม
ปลำยเปิด และคำถำมปลำยปิด โดยมีประเด็นที่คำถำมหลักที่จะระบุในแบบสอบถำมได้แก่ ก.)
หัวข้อที่มีควำมสนใจหำกเกิดภำวะมหำอุทกภัยขึ้น ข.) ข้อมูลที่ต้องรับรู้จำกภำครัฐหำกเกิด
ภำวะมหำอุทกภัยขึ้น ค.) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ได้รับควำมเชื่อถือ ง.) สื่อที่นิยมบริโภคและเหตุผลใน
กำรบริโภคสื่อนั้นๆ
3) การสัมภาษณ์: หำกข้อมูลที่ได้จำกกำรเก็บแบบสอบถำมมีไม่เพียงพอกับกำรวิเครำะห์เพื่อให้ได้
ผลกำรวิจัยที่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะทำกำรสัมภำษณ์กลุ่มเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูล
ในเชิงลึก โดยรูปแบบกำรสัมภำษณ์จะเป็นกำรสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง
สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่จะทำกำรศึกษำในครั้งนี้ ได้แก่กลุ่มที่คำดว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กรณีที่เกิดมหำอุทกภัยขึ้นในกรุงเทพมหำนคร โดยสำมำรถจำแนกเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักดังนี้
(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน)
 พนักงานของรัฐ ทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัย และผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)
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 ประชาชนทั่วไป ซึ่งหมำยรวมถึง ผู้ประกอบวิชำชีพสำขำต่ำงๆ นักเรียนนักศึกษำ ผู้ป่วย
คนชรำ คนพิกำร
 ผู้ประกอบการชาวไทย ได้แก่ผู้ที่เป็นเจ้ำของธุรกิจประเภทต่ำงๆ ทั้งขนำดใหญ่ และขนำดเล็ก
ที่เป็นชำวไทย และพนักงำนในบริษัททั้งหมดก็เป็นชำวไทย
 ชาวต่างชาติ ได้แก่ ผู้ประกอบกำรชำวต่ำงชำติ หรือผู้ประกอบกำรที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับชำวต่ำงชำติ ชำวต่ำงชำติที่อำศัยอยู่ในประเทศไทยทัง้ ในระยะสั้นและระยะยำว รวมถึง
นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่เดินทำงมำท่องเที่ยวในประเทศไทย
ทั้งนี้ กลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมดจะเป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่อำศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนครเท่ำนั้น
ไม่รวมถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่อำศัยอยู่ในเขตพื้นที่อื่น นอกเหนือจำกกรุงเทพมหำนคร
ระยะเวลาในการทาวิจัย

6 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2555 ถึงเดือนพฤษภำคม 2556

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่องำนวิจัยชิ้นนี้ได้ดำเนินกำรจนเสร็จสิ้นแล้ว จะเกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. จะเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤตที่มีประสิทธิภำพของภำครัฐ เมื่อเกิด
วิกฤตอุทกภัยขึ้น อันจะนำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรภำวะวิกฤตที่มีประสิทธิภำพต่อไป
2. จะเป็นประโยชน์ทำงด้ำนวิชำกำรทำงสังคมศำสตร์ และกำรสื่อสำรอื่นๆ ต่อไปในอนำคต
3. สามารถบูรณำกำรผลกำรวิจัยที่ได้ เข้ำกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับกำรสื่อสำรใน
ภำวะวิกฤต
4. สำมำรถนำเสนอให้กับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรสื่อสำร
ในภำวะวิกฤตต่อไป
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
จำกกำรทำกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงตั้งแต่ช่วงเดือนธันวำคม 2555 ถึงเดือน
พฤษภำคม 2556 ผู้วิจัยได้ทำกำรแจกแบบสอบถำมให้กับกลุ่มเป้ำหมำยในบริเวณกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล ไปเป็นจำนวนทั้งสิ้น 800 ฉบับ แต่มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 622 รำย โดยเป็น
แบบสอบถำมที่ไม่สำมำรถนำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้ 78 ฉบับ จึงมีแบบสอบถำมที่สำมำรถนำมำ
วิเครำะห์ข้อมูลเพียง 544 ฉบับ โดยผลที่ได้จำกกำรเก็บแบบสอบถำมสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จำกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด คิดเป็นเพศชำย 200 รำย และเพศหญิง 344 รำย โดย
ช่วงอำยุของกลุ่มผู้ตอบ มีควำมหลำกหลำยตั้งแต่กลุ่มประชำกรที่มีอำยุ 11-20 ปี ไปจนถึงกลุ่ม
ประชำกรที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ช่วงอำยุของกลุ่มประชำกรที่ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดจะอยู่ที่
กลุ่มประชำกรอำยุ 21-30 ปี โดยรำยละเอียดเกี่ยวกับเพศ และอำยุของผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นไปดังที่
แสดงในแผนภูมที่ 1 และ แผนภูมิที่ 2 นี้

แผนภูมิ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
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แผนภูมิ 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพกำรสมรสและจำนวนบุตรที่มี พบว่ำกว่ำร้อยละ 70 ของผู้ตอบ
แบบสอบถำมยังมีสถำนะโสด1 โดยมีเพียง ร้อยละ 30 เท่ำนั้นที่สมรสแล้ว (แผนภูมิ 3) ส่วนผู้ที่มีบุตร
แล้วนั้นคิดเป็นร้อยละ 25 และผู้ที่ยังไม่มีบุตรคิดเป็นร้อยละ 75 (แผนภูมิ 4) โดยในกลุ่มประชำกรที่มี
บุตรแล้วนั้น ส่วนมำกมีบุตรเพียงคนเดียว หรือสองคน โดยมีผู้ที่มีบุตรมำกกว่ำสองรวมแล้วไม่ถึงร้อยละ
2.5 ของจำนวนประชำกรทั้งหมด (แผนภูมิ 5)

แผนภูมิ 3 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม

1 ผู้ตอบแบบสอบถำมบำงรำย มีสถำนะ “โสด” แต่มีบุตรแล้ว
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แผนภูมิ 4 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการมีบุตรของผู้ตอบแบบสอบถาม

แผนภูมิ 5 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจานวนบุตรของผู้ตอบแบบสอบถาม
แผนภูมิที่ 6 แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับพื้นฐำนกำรศึกษำของกลุ่มประชำกรโดยจำกตัวเลขที่
ได้พบว่ำ กลุ่มประชำกรที่ตอบแบบสอบถำม มีระดับพื้นฐำนกำรศึกษำตั้งแต่ระดับต่ำกว่ำมัธยมศึกษำไป
จนถึงระดับปริญญำเอก แต่กลุ่มที่ตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้มำกที่สุด ได้แก่กลุ่มผู้ที่จบกำรศึกษำใน
ระดับปริญญำตรี ซึ่งมีอยู่เกือบร้อยละ 66 โดยกลุ่มที่ตอบมำกเป็นลำดับถัดมำคือกลุ่มผู้ที่จบกำรศึกษำ
ในระดับปริญญำโท (ร้อยละ 13)
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แผนภูมิ 6 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานทางการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
แผนภูมิที่ 7 อธิบำยถึงข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้ของกลุ่มประชำกรผู้ตอบแบบสอบถำม โดยพบว่ำ
กว่ำครึ่งหนึ่งของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมมีช่วงรำยได้อยู่ที่ 10,000-30,000 บำท ตำมมำด้วยกลุ่ม
ประชำกรที่มีรำยได้ต่ำกว่ำ 10,000 บำท โดยคิดเป็นร้อยละ 24 และกลุ่มผู้มีรำยได้ตั้งแต่ 30,00050,000 บำท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17 ของกลุ่มประชำกรทั้งหมด

แผนภูมิ 7 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอำศัยของกลุ่มประชำกร พบว่ำกว่ำครึ่งหนึ่งของประชำกรทั้งหมด
อำศัยอยู่ในบ้ำนเดี่ยว ส่วนอีกร้อยละ 39 อำศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม หรืออพำร์ทเมนต์ มีเพียงไม่ถึงร้อย
ละ 10 เท่ำนั้นที่อำศัยอยู่ในห้องแถว หรือสถำนที่พักอำศัยลักษณะอื่นๆ โดยเมื่อสอบถำมเกี่ยวกับสถำน
ที่ตั้งของที่พัก ว่ำอยู่ในพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงจะต้องเผชิญกับปัญหำอุทกภัยหรือไม่ พบว่ำ ร้อยละ 45 ของ
ประชำกรทั้งหมดคิดว่ำตนเองอำศัยอยู่ในบริเวณที่มีควำมเสี่ยงกับกำรเกิดอุทกภัย ในขณะที่ร้อยละ 35
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คิดว่ำตนเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย และอีกร้อยละ 20 ตอบว่ำไม่ทรำบว่ำตนอำศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็น
พื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยหรือไม่ (แผนภูมิ 8 และแผนภูมิ 9)

แผนภูมิ 8 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม

แผนภูมิ 9 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของที่พักของผู้ตอบแบบสอบถาม
เมื่อสอบถำมเกี่ยวกับลักษณะด้อยทำงกำยภำพของกลุ่มประชำกรผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ
ประชำกรเกือบทั้งหมด มิได้เป็นหญิงมีครรภ์ มิได้เป็นผู้ทุพพลำภำพ ผู้สูงอำยุ และไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่
ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ โดยมีเพียงกว่ำร้อยละ 4 เท่ำนั้น ที่เป็นบุคคลในลักษณะดังกล่ำว (แผนภูมิ
10) และเมื่อถำมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่กลุ่มประชำกรพักอำศัยอยู่ด้วย พบว่ำร้อยละ 68 ของกลุ่ม
ประชำกรทั้งหมด ไม่ได้พักอำศัยอยู่กับบุคคลที่มีลักษณะดังกล่ำวมำข้ำงต้น โดยมีเพียงร้อยละ 23 ของ
กลุ่มประชำกรทั้งหมดเท่ำนั้นที่มีบุคคลเหล่ำนี้พักอำศัยอยู่ด้วย โดยสำมำรถจำแนกออกเป็นลักษณะ
ต่ำงๆ ได้แก่ ผู้ที่พักอำศัยอยู่กับหญิงมีครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 0.4 ผู้ที่พักอำศัยอยู่กับเด็กทำรก คิดเป็น
18 | P a g e

ร้อยละ 3.5 ผู้ที่พักอำศัยอยู่กับผู้สูงอำยุ คิดเป็นร้อยละ 17.8 และผู้ที่พักอำศัยอยู่กับผู้ป่วยที่ต้องกำรกำร
ดูแลเป็นพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 1.3 (แผนภูมิ 11)

แผนภูมิ 10 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อด้อยทางกายภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

แผนภูมิ 11 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อด้อยทางกายภาพของผู้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามพักอาศัยอยู่ด้วย
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แผนภูมิ 12 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับขนาดครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
สำหรับขนำดของครอบครัวของกลุ่มประชำกรผู้ตอบแบบสอบถำม โดยพิจำรณำจำกจำนวน
ของสมำชิกที่พักอำศัยอยู่ร่วมกันพบว่ำ ร้อยละ 45 ของผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด อำศัยอยู่ใน
ครอบครัวที่มีจำนวนสมำชิกระหว่ำง 3-5 คน และร้อยละ 23 อำศัยอยู่กับสมำชิกอีกคนหนึ่งเพียงสอง
คน ในขณะที่ร้อยละ 23 อำศัยอยู่เพียงลำพังคนเดียว โดยมีเพียงร้อยละ 9 ของกลุ่มประชำกรทั้งหมด
เท่ำนั้น ที่พักอำศัยอยู่ร่วมกันกับสมำชิกในครอบครัวมำกกว่ำ 6 คนขึ้นไป (แผนภูมิ 12)

แผนภูมิ 13 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามรับผิดชอบ
เกี่ยวกับอำชีพและประเภทของงำนที่กลุ่มเป้ำหมำยมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ พบว่ำกลุ่มเป้ำหมำย
ประกอบอำชีพในสำขำต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำยค่อนข้ำงสูง โดยมีตั้งแต่ผู้ที่ประกอบอำชีพในสำขำ
กำรเงินกำรค้ำและพำณิชย์ กำรขนส่งและโลจิสติกส์ กำรก่อสร้ำง กำรศึกษำและวิชำกำร พัฒนำสังคม
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กำรแพทย์สำธำรณสุข สังคมสงเครำะห์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ สื่อและบันเทิง รวมถึงอำชีพบริกำร แต่กลุ่มที่ตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้มำกที่สุดได้แก่กลุ่ม
ผู้ที่อยู่ในสำยวิชำชีพที่เกี่ยวกับกำรศึกษำและวิชำกำร โดยคิดเป็นร้อยละ 38 ของกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด
และอันดับที่สองได้แก่กลุ่มผู้ที่ประกอบอำชีพในสำยเทคโนโลยีและกำรผลิต โดยคิดเป็นร้อยละ 17 ถัดมำ
คือกลุ่มผู้ที่ประกอบอำชีพในสำยกำรเงินและพำณิชย์ ร้อยละ 10 สำยกำรก่อสร้ำงร้อยละ 4 กำรให้บริกำร
ร้อยละ 5 สำยวิชำชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 4 ส่วนสำยวิชำชีพอื่นๆ จะมีจำนวนผู้ตอบต่ำกว่ำร้อย
ละ 4 ลงไป (แผนภูมิ 13)
ส่วนโครงสร้ำงขององค์กรที่กลุ่มประชำกรสังกัดอยู่นั้น ก็มีควำมหลำกหลำยสูงเช่นเดียวกัน ทั้งที่
เป็นองค์กรสัญชำติไทยที่มีลูกค้ำเป็นชำวไทย องค์กรสัญชำติไทยที่มีลูกค้ำเป็นทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ
องค์กรต่ำงชำติที่มีลูกค้ำเป็นชำวไทย องค์กรต่ำงชำติที่มีลูกค้ำเป็นทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ องค์กร
เอกชนที่มีลูกค้ำเป็นทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ องค์กรเอกชนขนำดกลำงที่มีลูกค้ำเป็นชำวไทย องค์กร
เอกชนขนำดกลำงที่มีลูกค้ำเป็นทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ องค์กรภำครัฐ รับจ้ำงอิสระ นักเรียน/
นักศึกษำ มูลนิธิ เกษียณอำยุ แต่กลุ่มที่ให้ควำมร่วมมือตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้มำกที่สุด ได้แก่กลุ่มผู้ที่
เป็นนักเรียนและนักศึกษำ ซึ่งมีทั้งหมดร้อยละ 22 ถัดมำคือกลุ่มผู้ที่สังกัดอยู่ในองค์กรต่ำงชำติที่มีลูกค้ำ
เป็นทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ ร้อยละ 17 และลำดับถัดมำซึ่งมีผู้ที่ตอบสูงคือกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 16 ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด (แผนภูมิ 14)

แผนภูมิ 14 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบและพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลในช่วงอุทกภัย
ในส่วนนี้จะทำกำรสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ และพฤติกรรมกำรบริโภคข้อมูลในช่วง
อุทกภัยปี 2554 ของกลุ่มเป้ำหมำย โดยในส่วนแรก ได้ทำกำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับ ในช่วงมหำอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554 โดยพบว่ำที่พักอำศัยของกลุ่มเป้ำหมำยร้อย
ละ 46 จำกทั้งหมด ไม่ได้เผชิญกับปัญหำอุทกภัยในครั้งนั้น และกลุ่มเป้ำหมำยอีกร้อยละ 31 พบกับ
ปัญหำอุทกภัยในบริเวณใกล้เคียงกับที่พักอำศัย แต่บ้ำน หรือที่พักอำศัยของตนนั้น ไม่ได้เผชิญกับปัญหำ
อุทกภัยโดยตรง แต่กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องเผชิญกับปัญหำอุทกภัยในครั้งนั้นคิดเป็นจำนวนทั้งหมด ร้อยละ
21 จำกกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด (แผนภูมิ 15)

แผนภูมิ 15 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับจากอุทกภัยปี 2554

แผนภูมิ 16 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกในการบริโภคข้อมูล
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สำหรับปัจจัยสำคัญในกำรเลือกบริโภคข้อมูลนั้น กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำม ร้อยละ 45 ต้องกำร
ข้อมูลที่มีควำมเป็นปัจจุบัน ลำดับถัดมำคือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและเชื่อถือได้ (ร้อยละ 30) ในขณะที่
ร้อยละ 19 ให้เหตุผลว่ำเพรำะเป็นแหล่งข้อมูลที่นิยมใช้เป็นประจำในสถำนกำรณ์ปกติอยู่แล้ว และร้อย
ละ 3 เชื่อถือและชื่นชอบในตัวบุคคลที่นำเสนอ ส่วนเหตุผลอื่นๆ ที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเห็นว่ำเป็นปัจจัย
สำคัญในกำรเลือกบริโภคข้อมูล แต่มีผู้เลือกไม่ถึงร้อยละ 3 ได้แก่ ให้ข้อมูลรวดเร็วและทันต่อ
สถำนกำรณ์ มีผู้ตอบรับและให้ข้อมูลเมื่อมีข้อสงสัย ง่ำยและสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรนำเสนอ
เข้ำใจง่ำย ให้ข้อมูลที่ตรงกับที่อยำกรู้ รูปแบบกำรนำเสนอน่ำสนใจ มีกำรให้ข้อมูลจำกผู้เชี่ยวชำญ
(แผนภูมิ 16)
เมื่อสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องกำรได้รับจำกภำครัฐ (แผนภูมิ 17) พบว่ำกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถำม มีควำมต้องกำรที่แตกต่ำงและหลำกหลำย แต่มีบำงประเด็นที่มีแนวโน้มที่จะเป็นประเด็น
ที่กลุ่มเป้ำหมำยส่วนมำกต้องกำรทรำบ ซึ่งประเด็นต่ำงๆ เหล่ำนั้นได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่น้ำท่วมและ
ระดับควำมสูงของน้ำ (ร้อยละ 28) ข้อมูลเกี่ยวกับปริมำณและควำมเร็วของกำรไหลของน้ำ (ร้อยละ
20) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทำงกำรรับมืออย่ำงเป็นรูปธรรม (ร้อยละ 11) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทำงกำรรับมือ
กับอุทกภัย (ร้อยละ 9) ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำยกำรบริหำรอุทกภัยของภำครัฐ (ร้อยละ 7) ข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรจรำจร (ร้อยละ 7)

แผนภูมิ 17 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการได้รับจากภาครัฐ
สำหรับแหล่งข้อมูล หรือสื่อที่กลุ่มเป้ำหมำยนิยมบริโภคนั้น พบว่ำ ข่ำวจำกโทรทัศน์ และกำร
ออกแถลงกำรณ์ของภำครัฐ เป็นสื่อที่กลุ่มเป้ำหมำยนิยมบริโภคสูงที่สุด โดยพบว่ำผู้ที่เลือกบริโภคสื่อทั้ง
สองสื่อนี้ มีจำนวนใกล้เคียงกัน คือกว่ำ 500 คน สื่อที่เป็นที่นิยมรองลงมำได้แก่ กำรบอกต่อกันปำกต่อ
ปำก โดยมีผู้บริโภคข้อมูลด้วยวิธีนี้ถึงกว่ำ 400 คน สื่อที่ได้รับควำมนิยมเป็นอันดับถัดมำ แต่ก็ยังมี
จำนวนผู้บริโภคต่ำกว่ำสื่อที่กล่ำวไปแล้วถึงกว่ำครึ่งหนึ่ง ได้แก่หนังสือพิมพ์
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ทั้งนี้สำมำรถสังเกตได้ว่ำ สื่อในลักษณะออนไลน์นั้น ได้รับควำมนิยมน้อยกว่ำสื่อทั้งสี่ที่ได้กล่ำว
ไปแล้ว และตัวเลขในกำรบริโภคสื่อลักษณะนี้ก็ยังมีไม่มำกนัก โดยมีแนวโน้มที่จะจำกัดอยู่เฉพำะกลุ่ม
คนบำงกลุ่มเท่ำนั้น แต่ยังไม่ได้รับกำรบริโภคอย่ำงกว้ำงขวำงเหมือนดังเช่นสื่อทำงโทรทัศน์ หรือทำง
หนังสือพิมพ์ได้ (แผนภูมิ 18)

แผนภูมิ 18 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและสื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมบริโภคในภาวะ
อุทกภัย
อย่ำงไรก็ตำม เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรบริโภคสื่อต่ำงๆ ในภำวะอุทกภัย (หรือในภำวะวิกฤต) นั้น
พบว่ำประชำชนมีแนวโน้มที่จะบริโภคสื่อต่ำงๆ มำกกว่ำ 1 สื่อขึ้นไป เพื่อใช้ในกำรติดตำมสถำนกำรณ์
อย่ำงใกล้ชิด โดยจำกกำรสำรวจพบว่ำ มีผู้ที่บริโภคข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆ ตั้งแต่ 5 สื่อขึ้นไปถึงร้อย
ละ 21 ลำดับที่สอง คือกลุ่มที่บริโภคข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อ 3 ประเภท มีจำนวนร้อยละ 27 บริโภค 2
ประเภท จำนวนร้อยละ 20 บริโภค 4 ประเภท จำนวนร้อยละ 16 และผู้ที่บริโภคเพียงสื่อเดียวนั้น มี
เพียงร้อยละ 16 จำกกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด (แผนภูมิ 19)
สำหรับกลุ่มประชำกรที่เลือกบริโภคเพียงสื่อเดียวนั้น พบว่ำร้อยละ 44 บริโภคข้อมูลข่ำวสำร
จำกข่ำวที่นำเสนอทำงโทรทัศน์ (ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นสื่อที่ได้รับควำมนิยมจำกกลุ่มตัวอย่ำงสูงที่สุดอย่ำง
เห็นได้ชัด) โดยมีจำนวนสูงเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนอันดับที่ 2 ที่ผู้ที่เลือกบริโภคเพียงสื่อเดียว นิยมที่จะใช้
ได้แก่แถลงกำรณ์ทำงโทรทัศน์ของภำครัฐ โดยคิดเป็นร้อยละ 30 ลำดับที่ 3 ได้แก่กำรบอกกันปำกต่อ
ปำก โดยคิดเป็นร้อยละ 13 และมีอีกเพียงร้อยละ 13 เท่ำนั้นที่เลือกกำรบริโภคข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำง
ช่องทำงอื่นๆ (แผนภูมิ 20)
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แผนภูมิ 19 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการบริโภคข้อมูลในภาวะ
อุทกภัย

แผนภูมิ 20 แสดงช่องทางการบริโภคข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกช่องทางเดียวนิยมบริโภค
นอกจำกนี้ ข้อมูลที่เก็บได้จำกคำถำมปลำยเปิดในแบบสอบถำม ซึ่งมีผู้แสดงควำมคิดเห็นใน
ส่วนนี้ทั้งสิ้น 117 รำย (จำกจำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสิ้น 544 รำย) พบว่ำ สิ่งที่ประชำชนคำดหวัง
จำกภำครัฐมีดังต่อไปนี้ (เรียงตำมลำดับมำกไปน้อย)
1. กำรนำเสนอข้อเท็จจริงอย่ำงตรงไปตรงมำ
2. ข้อมูลที่ทันสถำนกำรณ์
3. ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย
4. หน่วยงำนที่รับผิดชอบเฉพำะ
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5. ไม่ให้มีกำรเมืองเข้ำแทรกแซง
6. ข้อมูลที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ รำยละเอียดและกำรจำแนกประเภทของคำตอบที่ได้จำกคำถำมปลำยเปิดที่ได้จำกผู้ให้ข้อมูล
ทั้ง 117 รำยนั้น แสดงอยู่ในแผนภูมิ 21

แผนภูมิ 21 แสดงข้อมูลความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้จากคาถามปลายเปิด
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล
จำกกำรนำข้อมูลที่ได้มำประมวลและวิเครำะห์แล้ว สำมำรถสรุปประเด็นสำคัญออกได้เป็น
หัวข้อต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยด้ำนเพศ อำยุ อำชีพ รำยได้ ที่พักอำศัย ควำมเสี่ยงและผลกระทบที่ได้รับจำกอุทกภัย
สมำชิกที่อำศัยร่วม และองค์กรที่สังกัดของกลุ่มตัวอย่ำง ไม่ได้เป็นตัวแปรที่แสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบที่มีต่อควำมสนใจ หรือพฤติกรรมในกำรเลือกรับข้อมูลและสื่อต่ำงๆ ได้ชัดเจน
เท่ำที่ควร
2. ประชำชนส่วนมำก ต้องกำรข้อมูลที่มีควำมทันต่อเหตุกำรณ์ และเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้
อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำสื่อรวมถึงผู้นำเสนอข่ำวที่มีผู้ติดตำม และมีควำมนิยมในภำวะปกติ ก็จะ
ได้รับกำรเลือกจำกประชำชนในกำรที่จะบริโภคเมื่อเกิดภำวะวิกฤตด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่อ
เกิดภำวะวิกฤตขึ้น สิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งในกำรเลือก “สำร” ที่จะถ่ำยทอดไปยังประชำชนก็คือ
“สำร” นั้นจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ได้รับกำรบิดเบือน นอกจำกนี้แล้ว ยังต้องพยำยำมที่จะ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีควำมทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ และควำมเชื่อถือให้
เกิดขึ้นกับประชำชนที่เฝ้ำติดตำมสถำนกำรณ์อยู่
3. ในภำวะวิกฤต ประชำชนมีแนวโน้มที่จะบริโภคสื่อหลำยประเภท เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์ที่
เกิดขึ้น อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำสื่อที่ประชำชนสำมำรถเลือกบริโภคได้ จะมีควำมหลำกหลำยมำก
ขึ้นกว่ำอดีต แต่ประชำชนส่วนใหญ่ก็ยังนิยมที่จะเลือกใช้สื่อหลัก อันได้แก่ โทรทัศน์ และ
หนังสือพิมพ์ นอกจำกนี้ ประชำชนทั่วไปยังมีพฤติกรรมที่นิยมรับและส่งข้อควำมต่อกันปำกต่อ
ปำกอีกด้วย ดังนั้น กำรพิจำรณำรูปแบบกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤต จึงยังควรมุ่งเน้น และให้
ควำมสำคัญกับกำรส่งข้อควำมสำคัญผ่ำนสื่อหลักเหล่ำนี้ ไปพร้อมกับควำมพยำยำมในกำรส่ง
ข้อควำมผ่ำนสื่อในรูปแบบใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน (ตำรำง 1)
4. แม้ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ำ กำรบริโภคสื่อจะมีรูปแบบที่มำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง สื่อออนไลน์
แต่จำกกำรเก็บข้อมูล พบว่ำสื่อต่ำงๆ เหล่ำนี้ยังเป็นที่นิยมกับกลุ่มคนเพียงบำงกลุ่มเท่ำนั้น เช่น
กลุ่มเจเนอเรชั่นY หรือผู้ที่มีระดับกำรศึกษำสูง แต่ยังมิได้เป็นสื่อที่นิยมใช้อย่ำงกว้ำงขวำง
ดังนั้นภำครัฐจึงต้องเข้ำใจถึงข้อเท็จจริงข้อนี้ และพยำยำมวำงแผนกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤต ที่
สำมำรถเข้ำถึงประชำชนทุกกลุ่มได้อย่ำงทั่วถึง (ตำรำง 2)
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Group

Information sources

Lower than high school
or college/vocational
school

Government’s press conference,
word of mouth, and TV news
program

High school or above

more variation in choice

ตาราง 1 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับกำรศึกษำกับแหล่งข้อมูลที่บริโภค
Group

Use internet as information
source

College/vocational school
graduated

2 from 45 people (4.4%)

High school graduated

11 from 49 people (22.4%)

Bachelor degree graduated

167 from 494 people (33.8%)

ตาราง 2 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพื้นฐำนทำงกำรศึกษำของกลุ่มประชำกรกับกำรบริโภคข้อมูล
ออนไลน์
5. ถึงแม้ผลของกำรวิจัยจะพบว่ำ สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ได้รับควำมนิยมในวงกว้ำง เมื่อเกิดภำวะภัย
พิบัติขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำม พฤติกรรมกำรบริโภคสื่อโทรทัศน์แต่ละช่องของประชำชนแต่ละกลุ่ม
ก็มีควำมแตกต่ำงกันออกไป ซึ่งผลที่เห็นได้ชัดจำกกำรเก็บข้อมูลในครั้งนี้ก็คือ พฤติกรรมกำร
บริโภคโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส ซึ่งเห็นได้ว่ำ กลุ่มประชำชนที่นิยมบริโภคสื่อๆ นี้ มีแนวโน้มที่
จะเป็นกลุ่มประชำกรที่มีกำรศึกษำค่อนข้ำงสูง โดยจะเห็นได้จำกแผนภูมิ 22 ว่ำ กลุ่มผู้ที่จบ
กำรศึกษำระดับปริญญำโทขึ้นไป มีแนวโน้มที่จะบริโภคโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส มำกกว่ำกลุ่มผู้
ที่จบกำรศึกษำในระดับอื่นๆ
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แผนภูมิ 22 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพื้นฐำนทำงกำรศึกษำของกลุ่มประชำกรกับกำรบริโภคสื่อ
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส
6. เนื่องจำกประชำชนนิยมที่จะเลือกสื่อที่ตนบริโภคในภำวะปกติ ในเวลำที่เกิดภำวะวิกฤตขึ้น
ดังนั้น ภำครัฐจึงควรทำกำรสำรวจควำมนิยมในกำรบริโภคสื่อโทรทัศน์ต่ำงๆ เพื่อนำมำเป็น
ข้อมูลพื้นฐำนในกำรวำงแผนกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤต และควรทำกำรประสำนกับสื่อที่ได้รับ
ควำมนิยมจำกประชำชนเป็นอย่ำงสูง เพื่อขอควำมร่วมมือจำกสื่อ และผู้นำเสนอสื่อที่ได้รับ
ควำมนิยมเหล่ำนั้นในกำรนำเสนอข่ำวสำรเพื่อเป็นเสมือนกระบอกเสียงของภำครัฐในยำมที่เกิด
ภำวะวิกฤต
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
จำกกำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรวิจัยในส่วนที่ผ่ำนมำนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่ำงๆ
ดังต่อไปนี้
1. เนื่องจำกเวลำและงบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจำกัด ทำให้ผู้วิจัยไม่สำมำรถทำกำรเก็บข้อมูลจำก
กลุ่มตัวอย่ำงที่มีควำมหลำกหลำยทั้งทำงด้ำนอำยุ กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ ที่พักอำศัย สมำชิก
ที่อำศัยร่วม และองค์กรที่สังกัดของกลุ่ม ได้ในปริมำณที่เท่ำเทียมกัน ดังนั้นจึงอำจทำให้ข้อมูลที่
เก็บได้นั้น ไม่สำมำรถแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต่ำงๆ เหล่ำนี้ กับควำม
ตระหนัก กำรรับรู้ และพฤติกรรมกำรบริโภคข้อมูลของประชำชนในแต่ละกลุ่มได้อย่ำงชัดเจน
ดังนั้น หำกมีกำรทำกำรเก็บข้อมูลในลักษณะเช่นนี้อีก จึงเป็นกำรน่ำสนใจที่จะทำกำร
เปรียบเทียบข้อมูลโดยยึดเอำตัวแปรดังกล่ำวนี้เป็นหลัก และวิเครำะห์ถึงควำมแตกต่ำงโดย
ละเอียด
2. งำนวิจัยชิ้นนี้ ได้กำหนดกลุ่มประชำกรเป้ำหมำยไว้เพียงแค่ประชำชนที่อำศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหำนครเพียงเท่ำนั้น และข้อมูลที่ได้นำเสนอมำนี้ ก็เป็นข้อมูลของกลุ่มประชำกรที่
อำศัยในกรุงเทพมหำนครเท่ำนั้น ซึ่งข้อมูลและผลกำรทำกำรวิจัยอำจแตกต่ำงออกไป หำกทำ
กำรเก็บข้อมูลจำกประชำชนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย ดังนั้น ควรมีงำนวิจัยใน
ลักษณะเดียวกันนี้ ที่ทำกับกลุ่มประชำกรที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจำกกรุงเทพมหำนคร
ด้วยเช่นกัน
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