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บทคัดย่อ

	 รายงานโครงการเฉพาะบคุคลเรือ่ง	กลยทุธ์การบรหิารเฟซบุก๊ของสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอสในวิกฤตการณ์อุทกภัย	 ครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหาร

เฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	โดยมีการศึกษา	กลยุทธ์การน�าเสนอข้อมูล

ข่าวสาร	รูปแบบการน�าเสนอข่าวทางเฟซบุ๊ก	รวมถึงความส�าเร็จและผลตอบรับที่

ได้จากการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในวิกฤตการณ์

อุทกภัย	โดยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	การสังเกตการณ์	

และการค้นคว้าจากเอกสารข้อมลูต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	กลยทุธ์ในการน�าเสนอข่าวสาร 

บนเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสโดยแบ่งออกเป็นการวางแผน	 การจัด

องค์กรการบริหารบุคคล	การสั่งการ	การประสานงาน	การควบคุม	ผู้ศึกษาพบว่า	

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้มีการก�าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการด�าเนินงาน 

น�าเสนอข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊	โดยอาศัยจดุเด่นของเฟซบุก๊	

ทัง้เรือ่งการสร้างให้เกดิปฏสิมัพนัธ์	น�ามาใช้ในกลยทุธ์การตอบค�าถาม	การให้ข้อมลู

ข่าวสารต่างๆ	แก่ผู้ที่เข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารและขอความช่วยเหลือผ่านทาง 

เฟซบุ๊กของสถานีฯ	 โดยวัดผลได้จากจ�านวนคนที่เข้ามากดถูกใจ	 (Like)	 เพื่อเป็น

แฟนของเฟซบุก๊ของสถานฯี	นัน้	มจี�านวนเพิม่ขึน้เป็นอย่างมากในเวลาอนัรวดเรว็	

และยังคงมีจ�านวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้

	 จากผลการศึกษาพบว่า	 รูปแบบการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุ๊กของสถานี

โทรทศัน์ไทยพบีเีอสในวกิฤตการณ์อทุกภยัมกีารเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจนทีส่ดุคอื	การ

มีปฏิสัมพันธ์	 ซึ่งแต่เดิมเน้นการใช้ระบบป้อนข้อมูลข่าวอัตโนมัติ	 โดยไม่เน้นการ

ปฏิสัมพันธ์	แต่เมื่อเกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยขึ้น	ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�าหรับสื่อสังคม

ออนไลน์ของสถานฯี	เพราะความต้องการของผูร้บัข่าวสารนัน้มมีากขึน้และไม่สิน้

สุดโดยสถานการณ์ที่เอื้ออ�านวยให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสคือ	หน่วยงานที่

ดูแลรับผิดชอบให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับอุทกภัยท�าหน้าที่ไม่ดีนัก	 ส่งผลให้

ประชาชนได้รบัผลกระทบ	สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอสมีการปรบัผงัรายการทัง้หมด

ให้สอดรับกับวิกฤตการณ์อุทกภัยที่เกิดข้ึน	 จึงมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการน�า

เสนอข่าวไปเป็นอย่างมาก	ทัง้การเปลีย่นในเรือ่งบทบาทหน้าทีข่องทมีงานซึง่เป็น
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ผูใ้ห้ข้อมูลข่าวสาร	ต้องมกีารปฏสิมัพนัธ์กบัผูท้ีเ่ข้ามาตดิตามข่าวสารและขอความ

ช่วยเหลือผ่านเฟซบุ๊กของสถานีฯ	 โดยไม่มีการใช้ระบบป้อนข้อมูลข่าวอัตโนมัติ	

ส่วนของรูปแบบด้านการน�าเสนอเน้ือหาของข่าวสารนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลง

เป็นการน�าเสนอข่าวทกุเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวกิฤตอทุกภยัทีก่�าลงัเกดิขึน้	ทัง้เนือ้หาข่าว	

ภาพข่าว	คลปิวดิโีอ	และปรบัรปูแบบการน�าเสนอข่าวให้สอดคล้องกบัความรนุแรง

ของสถานการณ์ด้วยการเพิม่ความถีข่องระยะเวลาในการรายงานให้มากตามความ

ต้องการของผู้ที่เข้ามาติดตามรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กของทางสถานีฯ	

	 ส�าหรับความส�าเร็จที่ได้จากการน�าเสนอข่าวทางเฟซบุ๊กของสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอสในวิกฤตการณ์อุทกภัย	 ทางสถานีฯ	 มีเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่

การให้ข้อมูลข่าวสารและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัย	 พบว่าเกิดผล

ตอบรบัในด้านดเีป็นอย่างมากต่อสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส	ถอืเป็นการพลกิวกิฤต

ให้เป็นโอกาส	 และท�าให้เฟซบุ๊กของสถานีฯ	 กลายเป็นส่ือสังคมออนไลน์ที่ผู้คน

นิยมเข้ามาติดตามและต้องการรับรู้ข่าวสารอย่างมาก	อีกทั้งยังส่งผลดีต่อทีมงาน

ท�าให้ได้รบัความรู	้และกรณศีกึษาใหม่ๆ	โดยในสถานการณ์น�า้ท่วมครัง้นี	้สือ่สงัคม

ออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้มีบทบาทส�าคัญ	ที่สามารถพึ่งพาได้ทั้ง

เป็นแหล่งข้อมลู	และประสานความช่วยเหลอื	ทางสถานฯี	เองกม็ุง่หวงัและต้องการ

รักษาคุณภาพที่ดีเช่นนี้ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:	 สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส, วกิฤตการณ์อทุกภยั, เฟซบุก๊, กลยทุธ์การ

บริหารงานข่าว, รูปแบบการน�าเสนอข่าว
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บทน�า

	 วิกฤตการณ์อุทกภัย	 พ.ศ.	 2554	 ในประเทศไทยนั้น	 นับเป็นภัยพิบัต ิ

ที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีแบบที่หลายคนคาดไม่ถึง	 เมื่อสถานการณ์เริ่มมี

ความร้ายแรงมากข้ึนเร่ือยๆ	 ตามล�าดับเวลา	 มีผลท�าให้ความต้องการรับรู้ข้อมูล

ต่างมากขึน้	ด้วยพฤตกิรรมของผูร้บัข่าวสารทีเ่ปลีย่นไป	ท�าให้มคีวามคาดหวงัจาก

ภาครัฐที่ดูแลควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	ซึ่งในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยนั้น	

มีความสับสนและความผิดพลาดหลายอย่างทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบอย่างศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	 (ศปภ.)	 ผู้ท�าหน้าที ่

ในการ	“สือ่สาร”	เพือ่สร้างความเข้าใจให้กบัผูท่ี้รอตดิตามข่าวสาร	ไม่ว่าจะเป็นการ

แถลงการณ์ต่างๆ	ทีก่ลายเป็นข้อมลูทีส่วนทางกบัผลทีเ่กดิขึน้	หรอืการอธบิายผ่าน

ทางสถานีโทรทัศน์ที่เข้าใจได้ยาก	ฯลฯ	สาเหตุเหล่านี้กลายเป็นชนวนที่สั่นคลอน

ความเชือ่ม่ันและท�าให้ผูค้นทีค่าดหวงัจะได้ข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอืและต่อเนือ่งเกดิความ

ผิดหวังจากส่ือทางการที่เคยคิดจะหวังพ่ึงพาทางด้านข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาที่

เกิดภาวะวิกฤตนั้น

	 เมื่อเกิดความไม่มั่นใจในแหล่งข้อมูลของภาครัฐ	ซึ่งเป็นการลดความน่า

เชื่อถือของสื่อที่มาจากภาครัฐและศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	

(ศปภ.)	เมือ่ความเชือ่มัน่จากทางการไม่สามารถท�าให้เกดิขึน้ได้	ทางภาคประชาชน

จึงเป็นฝ่ายท่ีจ�าเป็นต้องสร้างขึ้นมา	 ท�าให้เห็นภาพการติดตามค้นคว้าข้อมูลและ

เผยแพร่ข่าวสารโดยประชาชน	 หรือคนที่มีความรู้ในแวดวงต่างๆ	 ทั้งนักวิชาการ	

หรือคนที่ท�างานด้านอาสาสมัคร	เป็นต้น

	 สื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก	ทวิตเตอร์	และยูทูป	มีบทบาทส�าคัญใน

การสื่อสารทั้งในระดับองค์กรและชุมชน	 ผู้ใช้งานจะมีการส่งต่อข้อมูลจ�านวน

มากกว่าปกติสู่ครอบครัว	 เพื่อน	 และผู้ร่วมงาน	 ซึ่งข้อมูลที่ผิดๆ	 ก็อาจได้รับการ 

กระจายตัวอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์	จึงมีความส�าคัญอย่าง

ยิง่ทีเ่วบ็ไซต์แหล่งข่าวต่างๆ	จ�าเป็นต้องกรองข่าวสารก่อนน�าเสนอผ่านดจิทิลัมีเดยี	

โดยสือ่สงัคมออนไลน์ถอืได้ว่าเป็นสือ่หลกัทีใ่ช้กระจายข่าวสารไปทัว่โลกได้	ส�าหรบั

ประเทศที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง	เช่น	สึนามิ	ในประเทศญี่ปุ่น	แผ่นดินไหว
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ที่ประเทศนิวซีแลนด์	หรืออุทกภัยในประเทศออสเตรเลีย	จนท�าให้มีผู้ที่พยายาม

ถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อน�ามาหาแนวทางป้องกันและเตรียมพร้อม	 โดยเฉพาะ

กลยุทธ์และวิธีการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงภาวะวิกฤต

	 การใช้สือ่ใหม่อย่างสือ่ออนไลน์จงึค่อยๆ	ขยายขอบเขตและความส�าคญั

เพิม่ขึน้เร่ือยๆ	จากในระยะแรกทีถ่กูใช้เป็นช่องทางในการรายงานสถานการณ์จาก

พื้นที่ของทั้งนักข่าวมืออาชีพและนักข่าวพลเมือง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่รวดเร็วทันสถานการณ์	 ต่อมาการใช้สื่อออนไลน์เริ่มพัฒนาสู่การเป็น 

ช่องทางเพื่อแจ้งความเดือดร้อนและขอความช่วยเหลือทั้งจากผู้ประสบภัยและ

หน่วยงานที่เกื้อหนุนช่วยผู้ประสบภัย	และเมื่อสถานการณ์คืบคลานจนเป็นวิกฤต

ของประเทศชาตทิีส่่งผลกระทบกบัชวีติของทัง้คนชนบทและคนเมอืง	สือ่เครอืข่าย

สังคมออนไลน์ที่มีพลวัตสูงอย่างเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ก็ได้กลายมาเป็นพื้นที่ใน 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการต้ังรับกับ

สถานการณ์น�า้ท่วม	นบัเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทีเ่กดิเครอืข่ายสงัคมทีต่ืน่ตวัต่อการ

รับรู้และเปลี่ยนจากการแค่เป็นผู้รับข่าวสาร	มาเป็นผู้แสวงหาข้อมูล	และเป็นผู้ส่ง

สารกันมากขึ้น

	 สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส	ถอืเป็นสือ่สาธารณะทีถ่อืว่ามคีวามตืน่ตวัมาก

ในขณะที่เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยปี	 2554	 โดยเรียกช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์

อทุกภยันีว่้า	“ช่วงฝ่าวกิฤต”	ซึง่มกีารปรบัผงัรายการของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส

เพื่อให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไทยพีบีเอสได้ยกเลิกผังรายการ

ปกติทั้งหมด	 พร้อมปรับผังรายการหน้าจอให้เป็นรายการพิเศษเพื่อติดตาม

สถานการณ์น�้า	รายงานข่าวสารอย่างรวดเร็ว	ครบถ้วน	รอบด้าน	เพื่อให้ข้อมูลทั้ง

การเตอืนภยั	เฝ้าระวงั	ป้องกนั	อกีทัง้มกีารท�างานกบัเครอืข่ายภาคประชาชนเพือ่

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ	เช่น	เปิดพื้นที่หน้าจอให้คนกลุ่มต่างๆ	ได้

ร่วมกันแสดงความเห็นและหาทางแก้ไขปัญหา	 ท�าให้ได้รับความสนใจจาก

ประชาชนเป็นอย่างมาก	

	 เมื่อเกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยนั้น	 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้น�าเสนอ

ภาพน�า้ท่วมทีเ่กดิในหลากหลายพืน้ที	่รวมถงึผูป้ระสบอทุกภยัทีต่่างถ่ายภาพบ้าน

ของตัวเอง	 พื้นที่ที่ประสบพบเจอ	 จนท�าหน้าที่กลายเป็นเหมือนผู้สื่อข่าวพิเศษ 
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ที่คอยส่งข้อมูลต่างๆ	 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 ท�าให้เราได้เห็นภาพความเสียหาย

ของบ้านผู้ประสบภัย	โดยเฉพาะคนในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่นิยมใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกันมากที่สุด	 ท�าให้การรับรู้ก็มากตามไปด้วย	

รวมถึงมีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ	ที่จ�าเป็นในการรับมือกับสถานการณ์	เช่น	การ

ร่วมกบัทมีงานผูผ้ลติคลปิวดิโีอ	“รู	้สู	้Flood”	ซึง่ไทยพบีเีอสน�ามาช่วยเผยแพร่	เป็น

คลปิทีไ่ด้รบัความนยิมเพราะเข้าใจง่ายมกีารส่งต่อ	(Share)	ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์

ไปในวงกว้าง

	 นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีการน�าเสนอข้อมูลที่มาจาก 

นกัวชิาการทีม่คีวามรูใ้นเรือ่งการบรหิารจดัการน�า้	ผ่านรายการวเิคราะห์สถานการณ์

น�า้ท่วมของ	ดร.เสร	ีศภุราทติย์	เนือ้หารายการได้น�าเสนอการวเิคราะห์สถานการณ์

ที่เกิดขึ้นแต่ละวันให้ประชาชนได้รับรู้	 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นส่ือที่ช่วย

ประสานความชว่ยเหลอื	และให้ข้อมูลขา่วสารทีม่ีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์	

รวมถึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการน�าเสนอข่าว

ผ่านหน้าจอหลักของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 โดยจ�านวนคนที่เข้ามาติดตาม 

แฟนเพจในเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในช่วงวิกฤตอุทกภัย	 มีเพิ่มเกิน

กว่าเท่าตัวจากสถิติเดือนกันยายน	2554	อยู่ที่จ�านวน	24,341	ราย	เพิ่มขึ้นเป็น

จ�านวนถึง	 57,818	 ราย	 ในเดือนตุลาคม	 2554	 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่มีสถานการณ์

ความรุนแรงของอุทกภัยมากที่สุด

	 จากเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่อง	

กลยุทธ์การบริหารเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในวิกฤตการณ์อุทกภัย	

โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงกลยุทธ์การบริหารงานข่าว	 รูปแบบการน�าเสนอข่าวสาร	

และความส�าเรจ็ทีไ่ด้จากการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส

ในวิกฤตการณ์อุทกภัยในปี	2554

วัตถุประสงค์การศึกษา

	 1.	 เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารงานข่าวบนเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอสในวิกฤตการณ์อุทกภัย
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	 2.		เพือ่ศกึษารปูแบบการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ไทย

พีบีเอสในวิกฤตการณ์อุทกภัย

	 3.		เพือ่ศกึษาความส�าเรจ็ทีไ่ด้จากการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุก๊ของสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอสในวิกฤตการณ์อุทกภัย

วิธีการศึกษา

	 การศกึษาเรือ่ง	“กลยทุธ์การบรหิารเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส

ในวิกฤตการณ์อุทกภัย”	เพื่อให้ได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์	ผู้ศึกษาได้เลือก

ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research	 Methodology)	 โดย 

ใช้วธิกีารเกบ็ข้อมลูด้วยวธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	(In-depth	Interview)	ร่วมกบั

การสังเกตการณ์	(Observation)	การค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	(Documentary	Research)	

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1.	 การเกบ็รวบรวมข้อมลูเอกสาร	เป็นการรวบรวมจากงานเขยีน	บทความ 

งานวจิยัสิง่พมิพ์ต่างๆ	เวบ็ไซต์	และหนงัสอืรายงานประจ�าปีของบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง

กบักลยทุธ์การบรหิารเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอสในวกิฤตการณ์อทุกภยั	

โดยใช้วิธีการบันทึก	(Note	Taking)	และการท�าหนังสืออ้างอิง

	 2.	 การสงัเกตการณ์	จากการใช้เฟซบุก๊เพือ่ตดิตามวธิกีารน�าเสนอข้อมลู

ข่าวสารผ่านทางเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสว่ามีกลยุทธ์	 รูปแบบการ 

น�าเสนอ	 และผลตอบรับจากการน�าเสนอข่าวสารผ่านทางเฟซบุ๊กในด้านใดบ้าง	

โดยมีระยะเวลาในการสังเกตการณ์ตั้งแต่เดือนกันยายน	ถึงเดือนมกราคม	2555

	 3.	 การเก็บข้อมูลจากบุคคล	 ผู้ศึกษาใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-

depth	Interview)	เป็นรายบุคคลตามประเด็นที่ต้องการจะศึกษา	โดยเลือกสนาม

วจิยั	ณ	ส�านกัมลัตมิเีดยีและสารสนเทศ	อาคารส�านกังานใหญ่	สถานโีทรทศัน์ไทย

พีบีเอส	ถนนวิภาวดีรังสิต	และเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง	พร้อมกับมีการบันทึก
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เสียงควบคู่ไปกับการจดบันทึกในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด	 ทั้งที่เป็นข้อเท็จ

จรงิและทศันะ	ความคดิเหน็ของผูท้ีถ่กูสมัภาษณ์	โดยท�าการคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่าง

ที่ไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น	(Non-Probability)	โดยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์การศึกษา	 ซ่ึงได้คัดเลือกบุคคลจากผู้บริหารระดับกลาง	 รวมถึง

พนกังานระดบัปฏบิตักิารงานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	(Social	Media)	และเฟซบุก๊

ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	รวมทั้งสิ้น	6	ท่าน

ผลการศึกษา อภิปรายผล

	 จากการศึกษากลยุทธ์การบริหารเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ในวิกฤตการณ์อุทกภัย	 สามารถอภิปรายผลโดยน�าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์

โดยใช้กรอบแนวคิดในเรื่องการท�าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์	 งาน

นิเทศศาสตร์ในยุคสมัยใหม่	 และแนวความคิดเรื่องข่าวและการบริหารงานข่าว	 

รวมถึงผลการวิจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ดังต่อไปนี้

	 1.	 กลยทุธ์การบรหิารงานข่าวบนเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส 

  ในวิกฤตการณ์อุทกภัย

	 ส�าหรับกลยุทธก์ารบริหารงานข่าวบนเฟซบุ๊กของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบี

เอสในวกิฤตการณ์อทุกภยันัน้	สอดคล้องกบัแนวความคิดเรือ่งข่าวและการบรหิาร

งานข่าว	ที่กล่าวถึงเรื่องขั้นตอนการบริหารการน�าเสนอข่าวสารให้ออกมาอย่างมี

ประสิทธิภาพในการวางแผนในด้านนโยบาย	ส่วนการวางแผนการปฏิบัติการงาน

ข่าวสอดคล้องกบัการประยกุต์แนวคดิจากการบรหิารงานหนงัสอืพมิพ์ทีเ่น้นระบบ

งาน	 โดย	 เอส.	 เอ็ม.	อาลี	 (S.M.Ali)	 ส่วนแผนการน�าเสนอข่าว	ซึ่งประกอบด้วย

กลยุทธ์ด้านเนื้อหาข่าว	 3	 ด้านหลักๆ	 ในการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุ๊กของสถานี

โทรทศัน์ไทยพบีเีอสในช่วงวกิฤตอทุกภยั	ได้แก่			1)	เนือ้หาข่าวทีเ่ป็นข้อความล้วน	

(Text)	โดยผูค้นสนใจ	ข่าวทีเ่กีย่วข้องกบัเส้นทางการจราจร,	ระดบัน�า้ในแต่ละพืน้ที่	

ซึ่งการโพสต์ข้อความมีการระบุเวลาให้ข่าวน�าเสนอแบบเรียลไทม์	 (Real	 Time)			 
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2)	เนื้อหาข่าวที่เป็นรูปภาพ	ซึ่งต้องการให้เป็นภาพสดที่ถ่ายมาจากพื้นที่จริง	เพื่อ
ให้ภาพนั้นบอกถึงข้อมูลข่าวสารที่ทางสถานีต้องการน�าเสนอได้อย่างชัดเจนและ
เป็นประโยชน์			3)	เนือ้หาข่าวทีเ่ป็นคลปิวดิโีอ	ทีมี่การตดัต่อคลิปทกุรายการทีฉ่าย
บนหน้าจอทีวีหลักของช่องสถานีฯ	 เพื่อน�าไปโพสต์ลงบนเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของ
สถานีฯ	ให้ผู้ติดตามข่าวสารสามารถเข้าไปดูข่าวสารต่างๆ	ที่ถูกน�าเสนอผ่านหน้า
จอทวีขีองสถานฯี	ย้อนหลงัได้	โดยกลยทุธ์นีก้ย็งัคงสอดรบัไปกบัแนวความคิดของ
กิตติ	กันภัย	(อ้างถึงใน	สุกรี	แมนชัยนิมิต,	2553)	ที่วิเคราะห์ว่าสังคมอย่างเฟซบุ๊ก	
ได้ก่อให้เกดิกลไกของการรวมตวัของสงัคม	ด้วยวธิหีลกั	คอื		1)	การใช้วาทกรรม	วธิี
การใช้ภาษา	การเลือกค�า	การท�าให้ค�านั้นกลายเป็นถ้อยค�าที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน		
2)	การโพสต์ภาพ	การเลอืกภาพ	ท�าให้เกดิการส่งต่อเมล์ไปเรือ่ยๆ	(Viral	Mail)	และ
คอมเมนต์ที่ส่งต่อความหมายบางอย่างได้ทั่วถึง
	 ส�าหรบักลยทุธ์การตอบค�าถามและประสานความช่วยเหลือให้กบัผูท้ีต่ดิ
ต่อบนเฟซบุก๊ของสถานทีีถ่อืเป็นกลยทุธ์ทีม่คีวามส�าคญั	และเป็นการใช้เสน่ห์ของ	
“เฟซบุก๊”	ทีม่บีคุลกิเน้นในการปฏสิมัพนัธ์กนัระหว่างเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อย่าง
ชัดเจน	 โดยทีมงานใช้กลยุทธ์นี้ประสานความช่วยเหลือให้กับผู้คนที่เข้ามาติดต่อ
ผ่านทางเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัย	
ประทบัใจแก่ผูท้ีเ่ข้ามาตดิตามข้อมลูข่าวสารเป็นอย่างมาก	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิด
วิธีการสร้างแฟนเพจให้ประสบความส�าเร็จของอรรถสิทธิ์	เหมือนมาตย์	(2553)	ที่
กล่าวถึงการพูดในสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้รับสารอยากฟัง	 เช่น	 ให้ข้อมูลข่าวสาร	 การใช้
ข้อความที่แสดงถึงความห่วงใยใส่ใจ	รวมถึงการสร้างองค์กรให้มี	“ตัวตน”	ให้ผู้รับ
สารรู้สึกเหมือนพูดคุยกับเพื่อนหรือคนรู้จักเพื่อให้องค์กรดูมีชีวิต	และมีความใกล้
ชิด	 ส่วนกลยุทธ์การน�าเสนอข่าวสารที่เป็นภาษาอังกฤษบนแฟนเพจเฟซบุ๊กของ
สถานีฯ	 ในช่วงวิกฤตการณ์อุทกภัยน้ัน	 สถานีฯ	 ได้จัดให้มีรายการวิเคราะห์
สถานการณ์น�า้ทีด่�าเนนิรายการเป็นภาษาองักฤษ	และมีการโพสต์ข้อความข่าวเป็น
ภาษาอังกฤษรวมถึงคลิปรายการข่าวภาษาอังกฤษนี้ผ่านเฟซบุ๊กของสถานีฯ	 และ
ได้รบัการตอบรบัอย่างดจีากผูท้ีร่บัข่าวสาร	ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคิดเรือ่งข่าว
และการบริหารงานข่าวในเรื่องคุณค่าของข่าวรวมไปถึงการจัดองค์กร	การบริหาร
บุคคล	การสั่งการ	การประสานงาน	และการควบคุมก็สอดคล้องกับแนวความคิด
เรื่องข่าวและการบริหารงานข่าวด้วย
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	 2.	 รปูแบบการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส 

	 	 ในวิกฤตอุทกภัย
	 ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุ๊กของสถานี
โทรทศัน์ไทยพบีเีอสช่วงวกิฤตการณ์อทุกภยั	ปี	พ.ศ.	2554	นัน้สอดคล้องกบัแนวคดิ
เรื่องเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์	อรรถสิทธิ์	เหมือนมาตย์	(2553)	ได้อธิบาย
ว่า	รปูแบบการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุก๊ของสถานฯี	ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างชดัเจนทีส่ดุ
เมื่อเกิดวิกฤตอุทกภัยคือ	 การเปลี่ยนแปลงด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เข้ามา
ตดิตามข่าวสารผ่านเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส	จากเดมิเน้นการใช้ระบบ
ป้อนข้อมูลข่าวอัตโนมัติ	 (Auto	 Feed)	 ที่ดึงข่าวจากถังข่าวภายในองค์กรออกมา
โพสต์ขึ้นเป็นข่าวบนหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ก	แต่ไม่เน้นการปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆ	จน
กระทั่งเข้าสู่ช่วงวิกฤตการณ์อุทกภัย	 ถือเป็นจุดเปล่ียนส�าหรับส่ือสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องงาน
นิเทศศาสตร์ในยุคสมัยใหม่	และแนวคิดของกิตติ	กันภัย	(อ้างถึงใน	สุกรี	แมนชัย
นิมิต,	 2553)	 ที่วิเคราะห์กลไกของการรวมตัวของสังคมอย่างเฟซบุ๊ก	 ทั้งการใช ้
วาทกรรม	วิธีการใช้ภาษา	การเลือกค�า	และการโพสต์ภาพ	การเลือกภาพ	ท�าให้
เกดิการส่งต่อเมล์ไป	รวมถงึคอมเมนต์ทีส่่งต่อความหมายบางอย่างได้ทัว่ถงึ	เพราะ
การสื่อสารต้องการบอกเล่าเรื่องราว	 ให้เกิดการบอกแบบปากต่อปาก	 (Word	 of	
Mouth)	 เพราะข้อมูลในโลกเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น	 ผู้รับสารที่อยู่ในสังคม
เดียวกันรู้สึกว่าน่าเชื่อถือมากกว่าเหมือนการบอกจากเพื่อนหรือคนรู้จัก	 ตรงกับ
ผลการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลง
	 รูปแบบการน�าเสนอข่าว	 ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เข้ามาติดตาม
ข่าวสารและขอความช่วยเหลือผ่านเฟซบุ๊กของสถานีฯ	 อีกทั้งรูปแบบด้านการ 
น�าเสนอเนือ้หา	(Content)	ของข่าวสารกเ็ปลีย่นแปลงไปเป็นการน�าเสนอทัง้ข้อมูล
ข่าว	ภาพข่าว	คลิปวิดีโอ	ทุกเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นใน
เวลานั้น	 รวมไปถึงการปรับรูปแบบการน�าเสนอข่าวให้สอดคล้องกับความรุนแรง
ของสถานการณ์ด้วยการเพิม่ความถีข่องระยะเวลาในการรายงานให้มากตามความ
ต้องการของผู้ที่เข้ามาติดตามรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กของทางสถานีฯ	 โดยเสนอ
การน�าเสนอข่าวแบบเรยีลไทม์	(Real	Time)	คอืข่าวทีเ่กดิขึน้ในขณะเวลาทีน่�าเสนอ
ข่าวจริงๆ	 ก็ท�าให้เกิดการพูดปากต่อปากและข้อมูลข่าวสารที่น�าเสนอบนเฟซบุ๊ก
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ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเองก็ได้รับความน่าเช่ือถือจากผู้ที่เข้ามาติดตามรับ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กของสถานีฯ	อีกด้วย	ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่อง
แนวความคิดเรื่องข่าวและการบริหารงานข่าวโดยเคริ์ท	เลวิน	(Kurt	Lewin,	1947,	
อ้างถึงใน	ศุภรัศมิ์	ฐิติกุลเจริญ,	2540,	น.	193)	ว่า	ข่าวสารมักจะไหลผ่านช่องทาง
ต่างๆ	อนัประกอบไปด้วยบรเิวณประตทูีซ่ึง่มกีารปล่อยหรอืกกัข่าวสารต่างๆ	ตาม
กฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 หรือโดยวินิจฉัยของผู้เฝ้าประตูเองว่าจะยอมให้ข่าวสารใดไหล
ผ่านไปได้หรือไม่

	 3.	 ความส�าเรจ็ทีไ่ด้จากการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ 

  ไทยพีบีเอสในวิกฤตการณ์อุทกภัย

	 ความส�าเร็จจากการรายงานข่าวอุทกภัยบนแฟนเพจเฟซบุ๊กของสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอสนั้น	สถานีฯ	ไม่ได้คาดหวังความส�าเร็จอยู่ที่จ�านวนของผู้ที่กด

ถูกใจ	 (Like)	 เพ่ือเป็นแฟนของเฟซบุ๊กของสถานีฯ	 ซึ่งตรงกับแนวคิดเรื่องวิธีการ

สร้างแฟนเพจให้ประสบความส�าเร็จของอรรถสิทธิ์	เหมือนมาตย์	(2553)	ที่กล่าว

ถงึวธิสีร้างการมปีฏสิมัพนัธ์ไม่ใช่การเน้นยอด	ดงัเช่นเป้าหมายของสถานโีทรทศัน์

ไทยพีบีเอสมุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบภัย	

และต้องการที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมฝ่าวิกฤตอุทกภัย	 และถือว่าผลตอบรับ

เป็นอย่างดีและสถานีฯได้รับความชื่นชม	 ในด้านสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นสื่อที่มี

การรายงานข่าวได้ทันต่อสถานการณ์จึงถอืว่าประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่

ได้มุ่งหวงัไว้ในส่วนของผลส�าเรจ็ต่อสือ่เฟซบุก๊ในการน�าเสนอข่าวสารในช่วงวิกฤตการณ์

น�้าท่วมนั้นซ่ึงเป็นผลที่สอดคล้องกับบทความเรื่อง	 “บทบาทสื่อสาธารณะ	 ฝ่า

วิกฤต-เยียวยาน�้าท่วม”	โดยกรุงเทพธุรกิจออนไลน์	(2554)	ที่กล่าวถึงการท�างาน

ในบทบาทสือ่สาธารณะของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส	ทีถ่อืว่าประสบความส�าเรจ็

และได้รับความนยิมเป็นอย่างมากในช่วงทีเ่กดิวกิฤตการณ์อทุกภยั	ทัง้นี	้วกิฤตการณ์

อุทกภัยได้ส่งผลในด้านดีเป็นอย่างมากต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสถือเป็นการ

พลกิวกิฤตให้เป็นโอกาส	และท�าให้เฟซบุก๊ของสถานฯี	กลายเป็นสือ่สงัคมออนไลน์

หนึ่งที่ได้รับความนิยมในการเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสาร	 ส่งผลให้เฟซบุ๊กและ 

ทวิตเตอร์ของสถานีฯ	มีจ�านวนแฟนที่เพิ่มขึ้น	ทีมงานก็ได้รับความรู้	ได้กรณีศึกษา

ใหม่ๆ	 โดยในสถานการณ์น�้าท่วมคร้ังน้ีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสถูกมองเป็น
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เหมือนฮีโร่	 ที่สามารถพึ่งพาได้ทั้งเป็นแหล่งข้อมูล	 และประสานความช่วยเหลือ	
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสก็ต้องการรักษาคุณภาพและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

	 การศกึษาเรือ่ง	“กลยทุธ์การบรหิารเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส
ในวิกฤตการณ์อุทกภัย”	ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
	 1.		ผู้บริหารสถานีฯ	 จึงควรวางแผนในการพัฒนาทั้งบุคลากรและ
เทคโนโลยีให้เป็นระบบรวมถึงการก�าหนดแนวปฏิบัติ	และวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ที่ชัดเจนในเร่ืองของการน�าเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 เป็นการต่อยอดจาก
ความนิยมที่ได้รับมาแล้วในช่วงวิกฤตอุทกภัยสื่อใหม่นั้นมีลักษณะการพัฒนาที่
รวดเร็ว	 จึงควรเรียนรู้กับสื่อใหม่อื่นๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อช่วยให้การพัฒนางาน
ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนั้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
	 2.		สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	ควรจัดท�าต้นแบบในการบริหารงานข่าว
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ประสบความส�าเร็จในช่วงภาวะวิกฤต	 เพื่อเป็น
แนวทางส�าหรับการด�าเนินงานด้านการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ใน
ช่วงวกิฤตการณ์อทุกภยัทีป่ระสบความส�าเรจ็	และน�าไปประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์
อื่นๆ	ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย
	 3.		สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส	ควรจดักจิกรรมทีร่กัษาฐานของผูต้ดิตาม
เป็นแฟนของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอสบนเครอืข่ายสังคมออนไลน์	หรอืการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี 
และช่วยเสริมภาพลักษณ์ของสถานีให้แข็งแกร่งในบทบาทการเป็นทีวีสาธารณะ 
ที่มีความทันสมัยและปรับตัวอยู่เสมอ
	 4.		ในการศึกษาครั้งหน้า	 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ
สถานีฯ	และส�ารวจความคิดเห็น	รวมถึงผลตอบรับของประชาชนผู้รับชมรายการ
ของสถานฯี	เกีย่วกบัการน�าเสนอข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่ต่างๆ	โดยเฉพาะสือ่สงัคม
ออนไลน์	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง	 
เพื่อให้ทีวีสาธารณะสามารถทัดเทียมกับสถานีโทรทัศน์อื่นๆ	ได้
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