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บทคัดย่อ

	 การวิจัยเรื่องเรื่อง	 “พฤติกรรมการใช้สื่อเฟซบุ๊กเพื่อการสื่อสารข่าวสาร

ในสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมปี	พ.ศ.	2554	ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	

ฝ่ังตะวนัตก”	ผูว้จิยัใช้วธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	โดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก	 (In-Depth	 Interview)	กลุ่มจ�านวนตัวอย่าง	16	คน	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	

กลุ่มละ	 8	 คน	 ตามที่อยู่อาศัยที่ไม่ถูกน�้าท่วมและอีกกลุ่มเป็นผู้ที่อยู่อาศัยถูก 

น�้าท่วม	อายุ	20-30	ปี	 เจาะจงไปที่ผู้ใช้แฟนเพจ	Thonburi	Flood	Report	และ 

ชาวจรัญฯ	ร่วมใจสู้ภัยน�้าท่วม	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ในสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วม	 จุดประสงค์ในการใช้ 

เฟซบุก๊จะแตกต่างไปจากการใช้เฟซบุก๊ในเวลาปกต	ิคอืมกีารตดิตามข้อมลูข่าวสาร

เกี่ยวกับสถานการณ์น�้าท่วม	 ใช้เฟซบุ๊กมากขึ้น	 และเลือกใช้แฟนเพจจากภาค

ประชาชน	ในขณะที่ผู้ใช้มีการสอบถามข้อมูลรายละเอียด	การยืนยันข้อมูล	และ

ออกความคิดเห็น	 มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารในแฟนเพจ

ที่ได้รับมาก่อนน�าไปเผยแพร่ต่อให้ผู้อื่น	

 ความคาดหวงัในประโยชน์ทีจ่ะได้รบั	คอืได้รบัรูเ้หตกุารณ์ความเคลือ่นไหว

เกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วม	เพื่อป้องกัน	แก้ไข	และปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต

ในสถานการณ์วกิฤตนิ�า้ท่วม	ทัง้ยงัต้องการน�าข้อมลูข่าวสารไปสนทนาหรอืแนะน�า

ผู้อื่น	โดยข้อมูลที่ได้รับนั้นจะช่วยให้มีความรู้สึกมั่นใจ	หรือเสริมความคิดเห็นเดิม

ให้มัน่คงยิง่ขึน้จากแฟนเพจ	Thonburi	Flood	Report	และชาวจรญัฯร่วมใจสูภ้ยัน�า้

ท่วม	โดยสามารถตอบสนองความต้องการในการให้ข้อมูลข่าวสารทีมี่รายละเอยีด

เกีย่วกบัพืน้ทีท่ีต่นอาศยัอยูไ่ด้อย่างละเอยีด	และได้รบัข้อมลูข่าวสารแตกต่างจาก

สื่ออื่น	โดยมีความพึงพอใจในแฟนเพจทั้ง	2	มากกว่าสื่อรัฐบาล	หรือแหล่งอื่นๆ	

เพราะมีความเจาะลึกลงในพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่	 และสร้างมาเพื่อคนในพื้นที่อย่าง

แท้จริง	

ค�ำส�ำคัญ:	 พฤติกรรมการใช้สื่อเฟซบุ๊ก วิกฤติน�้าท่วมปี พ.ศ. 2554
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 บทความเรื่อง	 “บทบาทที่ไม่ธรรมดาของเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วง 

น�้าท่วม”	ในไทยรัฐออนไลน์	ได้กล่าวถึงการเปิดรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็นไป

อย่างรวดเร็ว	ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และวิถีชีวิตของผู้คนใน

สังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 เทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่	 ท�าให้การส่ือสาร

สามารถกระท�าได้เพยีงปลายนิว้สมัผสัจากทกุหนแห่งทัว่โลกไม่ว่าจะเป็นจากห้อง

เล็กๆ	 ในพ้ืนที่ห่างไกลผู้คนหรือพื้นที่ใจกลางเมือง	 สามารถท�าให้ผู้คนในสังคม

ข่าวสารสามารถเลอืกวถิชีวีติทีแ่ปลกแยกไปจากวถิชีวีติในสงัคมแบบเดมิๆ	ได้มาก

ยิ่งขึ้น	 ดังนั้นภายใต้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่	 ผู้คนสามารถเลือกวิถีชีวิตที่

สามารถเปิดรบัทกุอย่าง	มคีวามเป็นส่วนตวั	โดดเดีย่วมากขึน้	เปิดรบัหรอืหลกีหนี

ปลีกตัวไปจากสภาพความสับสนของสังคมที่ก�าลังเผชิญอยู่ได้	 หรือสามารถที่จะ

เลือกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อในข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ได้ตามความต้องการ	

	 การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ผ่านมา	 มีความเปลี่ยนแปลงหลาย

ประการ	เทคโนโลยีส�าคัญที่เริ่มมีบทบาทอย่างมากมี	2	อย่างคือ	เครือข่ายสังคม	

(Social	Network)	ทีเ่ปิดโอกาสให้ผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ทกุคน	“ส่งเสยีง”	ของตวัเองออก

มาได้	จากเดิมที่เคยรับบทเป็นแค่	“ผู้อ่าน”	อย่างเดียว	และเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน	

เครือข่ายไร้สายอย่าง	3G	ที่ท�าให้คนที่มีโทรศัพท์ติดตัว	สามารถส่งข้อมูล	รูปถ่าย	

วิดีโอ	จากพื้นที่จริงออกมาสู่โลกได้แบบเรียลไทม์	(Real	Time)	ไม่ต้องรอกลับบ้าน

ไปเปิดคอมพิวเตอร์ให้ล�าบาก	 เทคโนโลยีสองอย่างนี้ท�าให้รูปแบบของ	 “ส่ือ”	

เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง	

	 สิง่ทีน่่าสนใจประการหนึง่ในน�า้ท่วมรอบนีค้อื	“แหล่งทีม่าของข้อมลู”	บน

อินเทอร์เน็ตที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน	สามารถนั่งดูระดับน�้าในคลอง	ระดับ

น�้าบนผิวถนน	กล้องวงจรปิดของจุดที่น�้าท่วม	สถานการณ์ของการผลิตน�้าประปา

ได้จากเวบ็ไซต์หน่วยงานภาครฐัทีร่บัผดิชอบในขณะเดยีวกนักม็ผีูใ้ช้เครอืข่ายสงัคม

ต่างๆ	 ถ่ายภาพ	 รายงานข้อมูลน�้าท่วมจากพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อาศัย	 เผยแพร่ผ่าน 

ทวิตเตอร์	เฟซบุ๊ก	รวมถึงเว็บไซต์ยอดนิยมอย่าง	Pantip.com	ด้านสื่อมวลชนเอง
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ก็ปรับหน้าเว็บของตัวเองให้แสดงข้อมูลสถานการณ์น�้าท่วมได้อย่างครบครัน	

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเมอร์จ�านวนมากสร้างแอพลิเคชั่น	 (Application)	 หลาย 

รูปแบบบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หลากหลายรุ่น	 ท�าหน้าที่ดึงข้อมูลดิบที่มาจากรัฐ	 

เครือข่ายสังคมต่างๆ	 แล้วเอามาแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์เพื่อให้คนในพื้นที่

ติดตามสถานการณ์ได้สะดวก	

	 โดยสรุปแล้ว	 จะได้เห็นความพร้อมของการรายงานข้อมูลข่าวสารผ่าน

โลกออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่ๆ	 ชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน	

ปรากฏการณ์นี้ย่อมช่วยให้การเตือนภัย	อพยพ	กู้ภัย	ส่งความช่วยเหลือ	ท�าได้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	เพราะไม่ต้องพึ่งสื่อกระแสหลัก	หรือสื่อจากช่องทางของรัฐ

เพียงอย่างเดียว

	 การบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ	(Crisis	Management)	เป็นเรื่องที่

รฐับาลจะต้องรบีด�าเนนิการอย่างมากโดยเฉพาะในเรือ่งความสอดคล้องและความ

ถกูต้องของข้อมลู	รวมทัง้แผนรองรบั	โดยการแจ้งข้อมลูข่าวสารให้ประชาชนทราบ

ว่าจะมทีีใ่ดท่วม	ท่วมสงูเท่าใด	และจะท่วมขงัอยูน่านแค่ไหน	เพือ่ทีป่ระชาชนและ

หน่วยงานต่างๆ	ได้วางแผนล่วงหน้า	แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการข่าวของสื่อ

รฐับาลคอื	มกีารรายงานข้อมลูกนัไปคนละทศิคนละทาง	หรอืแม้แต่สือ่กระแสหลกั

ต่างๆ	 ของเอกชนก็ตามที่มีการน�าเสนอข่าวที่เน้นแต่ประเด็นที่สามารถขายได	้

ท�าให้ข่าวสารไม่สามารถครอบคลุมความต้องการของประชาชนมากเพียงพอ	

ประชาชนเกิดความสับสนตื่นตระหนก	จนแทบจะไม่อยากรับฟังข่าวสารจากภาค

รัฐหรือสื่อกระแสหลัก	 และเร่ิมหมดความน่าเช่ือถือ	 โดยเฉพาะในส่วนของ

กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก	(ฝั่งธนบุรี)	ที่ภาครัฐหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแทบจะไม่

พูดถึงเลย	 ท�าให้ประชาชนไม่ได้รับข่าวสารที่ถูกต้องในการเตรียมตัวป้องกันหรือ

อพยพ	ก่อให้เกิดความเสียหายตามมา

	 จากปัญหาด้านการสือ่สารของภาครฐั	และสือ่กระแสหลกันีเ้องท�าให้เกดิ

สือ่ภาคประชาชนขึน้	โดยใช้สือ่ใหม่จากเครอืข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุก๊

ซึง่เป็นการแลกเปลีย่นข้อมลูเรือ่งน�า้ตามสถานทีต่่างๆ	จากประชาชนในพืน้ทีห่รอื

ผู้ที่ก�าลังเข้าไปในพ้ืนที่ที่น�้าท่วมด้วยความรวดเร็ว	 และเป็นปัจจุบัน	 ส�าหรับหน้า

เว็บไซต์แฟนเพจที่ได้รับความนิยมส�าหรับผู้ใช้เฟซบุ๊ก	มี	2	เว็บเพจ	คือ	Thonburi	
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Flood	Report	ภารกิจคือ	เกาะติดสถานการณ์น�้าของฝั่งธนบุรี	จัดท�าขึ้นเนื่องจาก

สถานการณ์น�า้ท่วมของกรงุเทพมหานครฝ่ังตะวนัตก	ไม่ค่อยได้รบัการรายงานตาม

สื่อต่างๆ	จึงได้จัดตั้งหน้าเว็บเพจนี้ขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกช่วยกันดูแล	และรายงาน

สถานการณ์น�้าในบริเวณกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกและจังหวัดโดยรอบ	 อีก

เว็บเพจ	คือ	ชาวจรัญฯร่วมใจ	สู้ภัยน�้าท่วม	มีภารกิจเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์เกี่ยวกับสถานการณ์น�้าท่วม	เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง	 เตรียมพร้อมและ

รับมือกับสถานการณ์น�้าท่วมที่เกิดขึ้น	 จัดท�าขึ้นส�าหรับประชาชนโดยรอบถนน

จรัญสนิทวงศ์

	 จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 

เครอืข่ายโทรคมนาคม	และพฤตกิรรมของคนทีค่นหนัมาตดิต่อส่ือสารผ่านส่ือใหม่

กนัมากขึน้	โดยเฉพาะในเวลาทีเ่กดิสถานการณ์วกิฤตขิึน้ในสังคม	นอกจากนี	้ปัญหา

ทีภ่าครฐัและสือ่กระแสหลกัไม่ให้ความสนใจสถานการณ์น�า้ท่วมในฝ่ังธนบรุ	ีท�าให้

ประชาชนซึง่มพีฤตกิรรมการใช้สือ่ใหม่รวมตวักนัเพือ่ตดิต่อรวบรวมข้อมลูข่าวสาร

กันเอง	

	 ดงันัน้	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึพฤตกิรรมการใช้เครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์ในสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมปี	 พ.ศ.	 2554	ที่มีการใช้เพื่อสนองตอบต่อ

ความต้องการข้อมูล	 ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก	 ว่ามีกระบวนการการส่ือสาร	 รูปแบบการใช้

ประโยชน์	และความพึงพอใจเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้สื่อเฟซบุ๊กเพื่อการสื่อสารข่าวสารใน

สถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมปี	 พ.ศ.	 2554	 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ฝั่งตะวันตก

	 2.	 เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังในประโยชน์ของผู้ใช้สื่อเฟซบุ๊กเพื่อการ

สื่อสารข่าวสารในสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมปี	 พ.ศ.	 2554	 ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร	ฝั่งตะวันตกเป็นอย่างไร
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	 3.	 เพือ่ศกึษาถงึความพงึพอใจของผูใ้ช้สือ่เฟซบุก๊เพือ่การสือ่สารข่าวสาร

ในสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมปี	พ.ศ.	2554	ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	

ฝั่งตะวันตกเป็นอย่างไร

วิธีการศึกษา

	 ผู้วิจัยศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	เก็บข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	Interview)	และถอดเทปการสนทนา	เพื่อน�าข้อมูลมา

วิเคราะห์	โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา	(Descriptive	analysis)	

ผลการศึกษาและอภิปราย

	 จากการศึกษาเรื่อง	“พฤติกรรมการใช้สื่อเฟซบุ๊กเพื่อการสื่อสารข่าวสาร

ในสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมปี	พ.ศ.	2554	ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	

ฝั่งตะวันตก”	โดยเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	16	คน	ซึ่งแบ่งตามพื้นที่ที่อยู่

อาศยัของตนไม่ถกูน�า้ท่วม	และทีอ่ยูอ่าศยัของตนถกูน�า้ท่วม	สามารถอภปิรายผล

เกีย่วกบัพฤตกิรรมประโยชน์	ความพงึพอใจ	ในการใช้เฟซบุก๊ในสถานการณ์วกิฤติ

น�้าท่วม	พ.ศ.	2554	ได้ดังนี้

 ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการใช้สื่อเฟซบุ๊ก	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	 2	 มี

พฤติกรรมการสื่อสาร	 และการเลือกเปิดรับสื่อที่คล้ายคลึงกัน	 ตามแนวความคิด

การเลือกเปิดรับสื่อ	 กล่าวคือ	 สามารถคาดคะเนพฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่ม

บุคคลต่างๆ	 ได้ว่า	บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันย่อมจะมีการตอบสนองต่อเนื้อหา

ดังกล่าวในรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันนัก	 ถึงแม้ว่าลักษณะทางสังคมของผู้เปิดรับ

ข่าวสาร	 ประกอบไปด้วยลักษณะทางสังคมได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับ	 การศึกษา	 

รายได้	อาชพี	ชาตพินัธุ	์ศาสนา	และภมูลิ�าเนาต่างกนัจะแสดงพฤตกิรรมการสือ่สาร

แตกต่างกัน	 พฤติกรรมการสื่อสารเหล่านี้ได้แก่	 การเปิดรับสื่อ	 ความพอใจในสื่อ	

และอุปนิสัยการใช้สื่อ	 แต่เน่ืองจากในสถานการณ์น�้าท่วม	 ท�าให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

หลักที่มีลักษณะทางสังคมต่างกัน	มีประสบการณ์ร่วมกัน	
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	 จากการศกึษา	พบว่ากลุม่ตวัอย่างได้ประสบปัญหาเกีย่วกบัน�า้ท่วม	และ
มีความต้องการที่เหมือนกันในการหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ	เพื่อมาใช้ประโยชน์กับ
ตนเอง	อีกทั้งยังมีพฤติกรรมการเลือกใช้สื่ออินเทอร์เน็ตที่คล้ายกัน	สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการเปิดรับข่าวสาร	โดยการเปิดรับ	(Selective	Exposure)	บุคคลจะเลือก
เปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งต่างๆ	 ตามความสนใจและความต้องการเพือ่น�า
มาใช้แก้ปัญหา	 หรือสนองความต้องการของตน	 ในที่นี้คือช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด	 และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเฟซบุ๊ก 
จะใช้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ซ่ึงในสถานการณ์ปกติจะใช้เพื่อเอาไว้ติดตามความ
เคลื่อนไหวและสนทนากับเพ่ือน	 อีกทั้งยังมีการใช้เพื่อการแสดงตัวตนของผู้ใช้	 
มกีารแชร์รปูภาพ	และมกีารตดิตามข่าวสาร	มกีารเข้าไปใช้บรกิารเฟซบุก๊ทัง้วนัเท่า
ที่สามารถท�าได้	เนื่องจากมีการเข้าถึงโดยง่าย	อีกทั้งมีการรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊ก	
โดยข่าวที่ได้รับนั้นจะได้รับจากการแชร์มาจากคนอ่ืน	 สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง	
“การศกึษาพฤตกิรรมการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของวยัรุน่ในประเทศไทย:	กรณี
ศึกษา	Facebook”	ซึ่งผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา	ส่วนใหญ่เคย
ใช้บริการหรือกิจกรรมต่างๆ	การเล่นเกมการตอบค�าถามการแบ่งปันรูปภาพ	การ
แบ่งปันวิดีโอ	 การค้นหาเพื่อนเก่า	 การส่งข้อความ	 การร่วมแสดงความคิดเห็น	 
การชอบ	 (Like)	 ในสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีการเลือกใช้สื่อ
เฟซบุ๊กเช่นเดิม	 แต่จุดประสงค์ในการใช้แตกต่างไปจากการใช้ในเวลาปกติที่ใช้
ติดตามความเคลื่อนไหวจากเพ่ือนแล้ว	 ก็ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์น�้าท่วมว่าเป็นไปอย่างไรบ้าง	และมีการใช้เฟซบุ๊กมากขึ้น	เพราะต้อง
ตดิตามข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสถานการณ์วกิฤตนิ�า้ท่วมอยูต่ลอด	โดยเน้นตดิตาม
แฟนเพจของเอกชน	 ภาคประชาชน	 เพราะเชื่อว่าจะตอบสนองได้ดีกว่าส่ืออ่ืนๆ	
สอดคล้องกับขั้นตอนการเปิดรับข่าวสาร	 คือ	 การเลือกให้ความสนใจ	 (Selective	
Attention)	คอืเลอืกให้ความสนใจเฉพาะข่าวสารทีส่อดคล้องกบัทศันคตแิละความ
เชื่อดั้งเดิมของตน	หลังจากสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมได้หมดไป	และกลับมาอยู่ใน
สถานการณ์ปกติก็ได้มีการใช้เฟซบุ๊กกลับไปเหมือนเดิม	 ไม่มีความแตกต่างจาก
พฤติกรรมที่ตนเองเคยเป็น	
	 ในสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักรู้จักแฟนเพจ	Thonburi	
Flood	 Report	 และ	 ชาวจรัญฯร่วมใจ	 สู้ภัยน�้าท่วมจากการแชร์ผ่านเฟซบุ๊กของ 
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ผูอ้ืน่	หรอืโดยการแนะน�าจากผูอ้ืน่มาอกีทหีนึง่	และมเีหตผุลในการเลอืกใช้แฟนเพจ 

Thonburi	Flood	Report	และชาวจรญัฯ	ร่วมใจ	สูภ้ยัน�า้ท่วม	เพราะว่าเป็นแฟนเพจ 

ที่ตอบสนองความต้องการของตนได้ดี	 เนื่องจากบอกข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ที่อยู่

อาศัยของตน	 ซึ่งมีความละเอียดกว่าสื่อของรัฐบาลหรือสื่อกระแสหลักซึ่งเสนอ

ข้อมูลข่าวสารในเชงิกว้าง	ในขณะทีผู่ใ้ช้มกีารโต้ตอบข้อมลูข่าวสารทีม่ผีูม้าน�าเสนอ	

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตมีลักษณะการสื่อสารปฏิสัมพันธ์	 (Interactive)	 ผู้ส่งสาร

สามารถที่จะกลับกลายมาเป็นผู้รับสารได้	ในขณะเดียวกันผู้รับสารก็สามารถที่จะ

เป็นผูส่้งสารได้เช่นกนั	มกีารตรวจสอบความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูข่าวสารในแฟนเพจ 

Thonburi	Flood	Report	และ	ชาวจรัญฯร่วมใจ	สู้ภัยน�้าท่วม	ที่ได้รับมาก่อนน�าไป

เผยแพร่ต่อให้ผู้อื่น	ส�าหรับรูปแบบข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือมากที่สุด	คือรูปภาพ	

โดยมีข้อความอธิบายประกอบ	 ซึ่งทั้งหมดนี้ท�าให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นกลุ่ม

เดียวกัน	 ทั้งการเลือกเปิดรับสื่อ	 จุดประสงค์ในการเข้าใช้เฟซบุ๊ก	 เวลาที่ใช้	 และ

ความถี่ในการใช้	 โดยสอดคล้องกับแนวคิดการเลือกเปิดรับสื่อ	 เนื่องจากคนเรามี

ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับสมาชิกในกลุ่มสังคม	ท�าให้มีประสบการณ์ร่วมกัน	

และมีส่วนร่วมในการก�าหนดขอบข่ายการรับรู้ของกันและกัน	 ดังนั้นคนเราจึง

พยายามคล้อยตามกลุ่ม	ทั้งในแง่ความคิด	ทัศนคติ	และพฤติกรรมกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

หลักที่อยู่อาศัยของตนถูกน�้าท่วม	 มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก

ที่อยู่อาศัยของตนไม่ถูกน�้าท่วม	 ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์ในการประสบปัญหา

น�้าท่วมเหมือนกัน	 แต่ก็มีประสบการณ์บางอย่างที่แตกต่างกันในเรื่องของการ

ประสบภัย	จึงได้เป็นผู้เริ่มส่งข้อมูลข่าวสารผ่านแฟนเพจ	Thonburi	Flood	Report	

และชาวจรัญฯ	ร่วมใจ	สู้ภัยน�้าท่วม	เนื่องจากเป็นผู้ประสบภัยน�้าท่วมจึงได้มีการ

แบ่งปันข้อมูลในพ้ืนทีบ้่านของตนให้ผู้อืน่ได้ทราบ	สอดคล้องกบัแนวคดิวารสารศาสตร์

พลเมือง	ในเรื่องของผู้สื่อข่าวพลเมือง	(Citizen	Reporter)	ที่ผู้สื่อข่าวเป็นพลเมือง

ปัจเจก	หรือเป็นพลเมืองกลุ่มย่อย	ที่ท�างานอาสาสมัคร	หรือเป็นองค์กรขนาดเล็ก	

ในการรายงานเร่ืองราวที่เกิดข้ึนรอบตัวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว

ต่างๆ	และน�าสารจากพลเมือง	 (Citizen	Messages)	ซึ่งเป็นเนื้อหาที่พลเมืองน�า

เสนอผ่านสื่อพลเมือง	มักเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวของพลเมืองผู้ผลิตสื่อนั้น	และมัก

เป็นกรณีที่สร้างผลกระทบกับสังคมวงแคบโดยตรง	แต่อาจส่งผลกระทบกับสังคม
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วงกว้างในทางอ้อมหรือไม่ก็ได้	หรืออาจเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล	ในเรื่องราว
ต่างๆ	นับแต่ระดับประเทศจนถึงระดับบุคคลก็ได้เช่นกัน	
 ส่วนที่ 2 การใช้ประโยชน์ของผู้ใช้สื่อเฟซบุ๊ก	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	2	
กลุ่มมคีวามคาดหวังในประโยชนท์ี่จะไดร้ับ	มีความสอดคลอ้งกับทฤษฎีประโยชน์
และความพึงพอใจ	(Uses	and	Gratification)	ของ	แมคคอมส์	และเบคเกอร์	ที่ชี้
ให้เหน็ว่า	บคุคลใช้สือ่มวลชนเพือ่ตอบสนองความต้องการ	ซึง่อธบิายได้ดงันี	้เพือ่
ต้องการรู้เหตุการณ์	(Surveillance)	คือ	ได้รับรู้เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
สถานการณ์วกิฤตนิ�า้ท่วมจากแฟนเพจ	เนือ่งจากต้องการรูค้วามเคล่ือนไหวบรเิวณ
ที่พักอาศัยของตนเองว่าน�้าจะท่วมเมื่อใด	และเมื่อใดที่น�้าจะลด	เพราะรัฐบาลไม่
สามารถให้ตามสิ่งที่ต้องการได้ดีเท่าที่ควร	 ทั้งยังเพื่อต้องการค�าแนะน�าหรือช่วย
ตัดสินใจ	 (Guidance	 or	 Decision)	 มีความต้องการรับข้อมูลข่าวสารการป้องกัน	
แก้ไข	 และปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเพื่ออยู่กับสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วม	 เพื่อมา
ป้องกนับ้านของตนและปรบัเปลีย่นการใช้ชวีติ	เช่น	เตรยีมยกของขึน้ทีส่งู	ต้องการ
ทราบเส้นทางในการเดนิทาง	หรอืการตดัสนิใจอพยพไปพกัอาศยัอยูท่ีอ่ืน่	เป็นต้น	
เพื่อต้องการเอาไปใช้ในการพูดคุยหรือสนทนา	 (Anticipate	 Communication	 or	
Discussion)	ต้องการน�าข้อมลูข่าวสารไปสนทนา	หรอืแนะน�าผูอ้ืน่	เช่น	สมาชกิใน
ครอบครัว	เพื่อนบ้าน	โดยเป็นข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น�้า	การขอ
ความช่วยเหลือต่างๆ	 และยังต้องการเอาข้อมูลข่าวสารของตนนั้นไปบอกผู้อื่น
ด้วย	เพือ่ต้องการเสรมิความคดิเหน็	(Reinforcement)	โดยข้อมลูทีไ่ด้รบันัน้จะช่วย
ให้มีความรู้สึกมั่นใจ	หรือเสริมความคิดเห็นเดิมให้มั่นคงยิ่งขึ้น	หรือช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจที่ได้กระท�าไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ถูก	 เพราะข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ
และแตกต่างจากสื่อของรัฐบาลและสื่อกระแสหลักท�าให้มีความเช่ือม่ันมากขึ้น	
ต้องการผ่อนคลายและความบนัเทงิ	(Relaxing	and	Entertainment)	กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู
หลักต้องการข้อมูลเพื่อมาใช้ในการผ่อนคลายอารมณ์ที่ตึงเครียดในสถานการณ์
วกิฤตนิ�า้ท่วม	แต่ถ้าบ้านตนเองน�า้ท่วมไปแล้ว	จะท�าให้ความเครยีดนัน้หายไปแล้ว
ในระดับหนึ่ง	และการรับข้อมูลข่าวสารไม่ได้ช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์
 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อเฟซบุ๊ก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	2	
มีความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับจากแฟนเพจ	 Thonburi	 Flood	 Report	 และ	
ชาวจรัญฯ	ร่วมใจ	สู้ภัยน�้าท่วม	ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความ
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พึงพอใจ	 (Uses	and	Gratification)	โดยแคทซ์และคณะ	การได้รับความพึงพอใจ	
คือ	การศึกษาเกี่ยวกับ		(1)	สภาวะทางสังคมและจิตที่มีผลต่อ		(2)	ความต้องการ
ของบุคคลซึ่งน�าไปสู่	 	 (3)	 การคาดคะเนเกี่ยวกับ	 	 (4)	 สื่อและแหล่งที่มาของสาร	 
ซึ่งการคาดคะเนไปสู่		(5)	ความแตกต่างกันในการใช้สื่อและพฤติกรรมอื่นๆ	ของ
แต่ละบุคคล	ซึ่งส่งผลให้เกิด		(6)	ความพึงพอใจที่ได้รับจากสื่อและ		(7)	ผลอื่นๆ	
ที่บางครั้งมิอาจคาดหมายมาก่อน	
	 แนวคดิหลกัของการวเิคราะห์การใช้ความพงึพอใจของผูร้บัสารทีมี่ต่อส่ือ	
สรุปว่า	 โดยส่วนใหญ่ในการเปิดรับสารของผู้รับสารนั้นมนุษย์มีความตั้งใจที่จะ
แสวงหาข่าวสาร	 เพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง	 ซึ่งอธิบายได้ว่า	 ใน
สถานการณ์ทีส่งัคมประสบปัญหาวกิฤตนิ�า้ท่วมนัน้	ส่งผลต่อจติใจของประชาชนผู้
ใช้สือ่เพือ่ทีจ่ะแสวงหาการตอบสนองความต้องการของตนเอง	นัน่กค็อื	การทีผู่ใ้ช้
ต้องการที่จะรับรู ้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วม	 เพื่อให้ได้
ประโยชน์ทีต่นคาดหวงัไว้ซึง่จะแปรมาเป็นแรงจงูใจ	(Motivation)	จงึเกดิการแสวงหา
สื่อที่สามารถตอบสนองได้คือ	แฟนเพจ	Thonburi	Flood	Report	และ	ชาวจรัญฯ
ร่วมใจ	สู้ภัยน�้าท่วม	มากกว่าการเลือกข่าวจากรัฐบาล	หรือสื่อกระแสหลัก	เพราะ
มีความเจาะลึกลงในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่	ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างมาเพื่อคนในพื้นที่อย่าง
แท้จริง	 มีการส่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว	 และสะดวกในการส่งความช่วยเหลือที่
รวดเร็ว	 ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ	 โดยที่ทุกคนในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีการ
เลือกใช้สื่อในลักษณะเดียวกัน	คือเลือกใช้สื่อที่มาจากภาคประชาชน	
	 แต่อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้ตั้งข้อสังเกตว่ายังมีข้อเสียคือ	
เว็บเพจทั้งสองยังขาดการคัดกรองข่าวสาร	บางเรื่องอาจเป็นข่าวที่ผิด	หรือมีผู้ไม่
หวงัดมีาก่อกวนสร้างความเข้าใจผดิได้และการทีมี่ผูเ้ข้ามาใช้เป็นจ�านวนมาก	แต่ละ
คนกจ็ะมีประสบการณ์ทีต่่างกนั	การแปลความหมายของสารทีไ่ด้อาจมคีวามคลาด
เคลือ่นไป	อาจจะท�าให้เกดิความพงึพอใจต่างกนั	แต่กย็งัมคีวามพงึพอใจมากกว่า
การใช้สื่อจากรัฐบาลหรือสื่อกระแสหลัก	 อีกทั้งยังได้ความพึงพอใจที่นอกเหนือ
จากความคาดหมายคอืการได้เพือ่นใหม่และความเป็นมติรจากเพือ่นบ้านมากขึน้	
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจะกลับไปใช้แฟนเพจ	Thonburi	Flood	Report	และชาวจรัญฯ
ร่วมใจ	 สู้ภัยน�้าท่วมหรือแฟนเพจอ่ืนๆ	 อีกหากเกิดสถานการณ์น�้าท่วม	 หรือ
เหตุการณ์วิกฤติอื่นๆ	เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อความต้องการในประโยชน์
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ที่คาดหวังเอาไว้	อีกทั้งการเข้าถึงแฟนเพจสามารถท�าได้ง่ายเพราะเป็นสิ่งที่เข้าถึง
ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่	 สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับส่ือสมัยใหม่ในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศว่า	สื่อสารมวลชนโลกแบบใหม่นั้นต้องมีความสามารถที่จะ
รองรับข้อมูลสารสนเทศได้ในปริมาณมาก	 ทั้งยังส่งผ่านและแปรรูปได้ในอัตรา
ความเร็วสูง	โดยมีคุณสมบัติมีความสามารถเคลื่อนที่ได้	 (Mobility)	เช่น	โทรศัพท์
เคลื่อนที่	ซึ่งท�าให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารจากที่ไหนก็ได้	สามารถเชื่อมต่อกันได้	
(Connected)	ระหว่างสือ่หรอืเครือ่งมอืสือ่สารชนดิต่างๆ	โดยไม่มข้ีอจ�ากดัในด้าน
ผู้ผลิต	 เช่น	 การติดต่อจากผู้ใช้คนหน่ึงที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการส่ือสารไปสู่ผู้ใช้อีก
คนหนึ่งที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสื่อสาร	 และเป็นส่ือที่สนับสนุนต่อส่ืออื่นๆ	 
ได้อกี	ส่วนความคดิเหน็ต่อการจัดการข้อมลูข่าวสารของรฐับาลและสือ่กระแสหลกั
ว่าไม่น่าเชือ่ถอื	พดูแต่ภาพกว้างไม่เจาะลงลกึในพืน้ทีท่ีผู่ใ้ช้ต้องการ	และมกีารเมอืง
เข้ามาเกีย่วข้อง	ทัง้หมดนีจ้ะท�าให้เป็นแรงจงูใจในการทีผู่ใ้ช้จะกลับไปเลือกใช้แฟน
เพจที่จัดตั้งโดยภาคประชาชนอีก	หากสื่ออื่นยังตอบสนองได้ไม่ดีเท่า
 

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการศึกษาที่ได้ศึกษามาเพื่อเป็น
แนวทางและประโยชน์ต่อผูใ้ช้	และผูจ้ดัท�าเวบ็เพจ	กล่าวคอื	รฐับาลและสือ่กระแส
หลักควรจะให้ความส�าคัญเก่ียวกับสื่อใหม่ที่สามารถน�ามาตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้สื่อใหม่	 ซ่ึงปัจจุบันมีผู้ใช้สื่อใหม่คือเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
จ�านวนมากไม่ว่าจะเป็น	Facebook	หรือ	Twitter	เพราะสื่อเหล่านี้มีความสามารถ
ในการส่งข้อมูลข่าวสารถึงผู้ใช้จ�านวนมากอย่างรวดเร็ว	 หากบ้านเมืองเกิดปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือมีศึกสงครามเกิดขึ้น	 ส่ือเหล่านี้จะช่วยให้ข่าวสาร
ข้อมูลกับประชาชนในการป้องกัน	แก้ไข	รับมือกับปัญหา	เป็นการช่วยสร้างความ
เข้าใจอันดี	 ไม่ท�าให้ประชาชนแตกต่ืน	 เป็นการรักษาความสงบและท�าให้รัฐบาล
จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้น	
	 นอกจากนี้	การจัดตั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางใน
การแจ้งข้อมูลข่าวสารยังมีปัญหาและข้อบกพร่องอยู่มาก	 ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ
สอบข้อมลูทีถ่กูต้อง	เนือ่งจากผูใ้ช้มเีป็นจ�านวนมาก	อาจมผีูไ้ม่หวงัดแีฝงตวัเข้ามา
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เพื่อก่อกวน	 หรือการได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ใช้ที่ไม่มีความช�านาญในการสร้าง
ความเข้าใจกับผู้อื่น	เช่นการเขียนข่าวที่มีเนื้อหาก�ากวม	ท�าให้ผู้อ่านตีความหมาย
ผิดไป	ดังนั้นควรเพิ่มการดูแล	ควบคุมคัดกรองข่าวสาร	โดยอาจจะต้องมีทีมงานที่
คอยตรวจสอบความถกูต้องของข่าว	ยิง่ในสถานการณ์ทีบ้่านเมอืงเกดิปัญหา	การ
หลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารย่ิงมีเป็นจ�านวนมาก	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
คดักรองข่าวสารทีถ่กูต้องเพือ่ป้องกนัการเข้าใจผดิและเกดิผลเสยีตามมาในภายหลงั	
	 แต่อย่างไรกต็าม	ผูใ้ช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์หลงัจากได้รบัข้อมลูข่าวสาร	
เมื่อได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 หรือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์	 ควรใช้วิจารณญาณและตรวจสอบที่มาของข้อมูลข่าวสารให้แน่ใจโดย 
ไม่ตื่นตระหนก	 และการน�าเอาไปเผยแพร่ต่อ	 ควรตรวจสอบความถูกต้อง	 เวลา	
สถานที	่และเผยแพร่ข้อมลูอย่างมคีวามครบถ้วน	ไม่ก่อให้เกดิความเข้าใจผดิ	เพือ่
ประโยชน์ของตน	เนือ่งจากถ้ามกีารรบัข่าวสารทีไ่ม่ถกูต้อง	การตดัสินใจทีจ่ะท�าส่ิง
ใดสิ่งหนึ่งอาจผิดพลาดและเกิดผลเสียตามมา	รวมถึงอาจสร้างผลเสียแก่ผู้อื่น	
	 ประการสดุท้ายคอื	ควรมกีารพฒันาเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็	และประชาชน
ควบคู่กันไปเพื่อให้สามารถเข้าถึงสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสทิธภิาพ	ยกตวัอย่างเช่น	ในเบือ้งต้นอาจให้ผูน้�าทางความคิด	หรอืผูน้�าชุมชน
ที่มีบทบาทในการสื่อสารกับคนจ�านวนมากได้	สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่	
เพือ่ทีอ่ย่างน้อยผูน้�าเหล่านีจ้ะได้รบัข้อมลูข่าวสารทีร่วดเรว็	และน�าไปเผยแพร่ต่อ
ให้กับคนในชุมชนโดยการใช้สื่ออื่นๆ	ที่มีอยู่เดิม	 เช่น	วิทยุชุมชน	เคเบิ้ลทีวี	การ
ประกาศเสยีงตามสาย	เป็นต้น	ทัง้นีเ้พือ่เป็นการรองรบักบัสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคต
	 ส�าหรบัข้อเสนอแนะส�าหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป	เนือ่งจากการศึกษาครัง้
นี้เป็นการศึกษาเฉพาะเว็บไซต์แฟนเพจที่จัดตั้งโดยคนฝั่งธนบุรี	 ดังนั้น	 อาจจะมี
การศกึษาทีเ่ปรยีบเทยีบกบัเวบ็ไซต์แฟนเพจในท้องถิน่อืน่ๆ	ซึง่อาจจะมพีฤตกิรรม
การใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน	 การศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะมีการศึกษาผู้ใช้ในช่วง 
อายุอื่นๆ	 เน่ืองจากเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่เริ่มกระจายไปสู่ผู้ใช้ที่มีอายุมากขึ้น	 
จะได้ทราบถึงความเหมือนหรือความต่างของผู้ใช้ในแต่ละช่วงอายุ
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