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บทคดัย่อ 

 การวจิัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ถอดบทเรียนความส าเร็จในการท างานชุมชนสัมพันธ์ของ
ผู้ปฏิบตัิงานชุมชนสมัพันธ์ในหน่วยงานของรฐั 2) พัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องกลยุทธ์การท างานชุมชน
สมัพนัธ์ 3) น าชุดฝึกอบรมที่พฒันาขึน้ไปทดลองใชแ้ละศึกษาผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของผูเ้ข้ารบัการ
อบรม และ 4) ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมที่มตี่อกระบวนการอบรม โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยั
แบบผสมทัง้เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า 1) การท างานชุมชนสมัพันธ์ต้องเข้าใจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานและเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมตาม
ความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานกบัชุมชนโดยอาศยัพื้นฐานความรู้ส าคญั สามด้าน คอื ความรู้เกี่ยวกบั
องคก์รและระเบยีบกฏเกณฑ์ที่เกยีวขอ้งกบัการท างาน  ความรู้เกี่ยวกบัภูมสิงัคมชุมชน และ ความรูแ้ละ
ทกัษะด้านการสื่อสาร 2) ชุดฝึกอบรมประกอบด้วย คู่มือและสื่อประกอบส าหรบัวทิยากร และเอกสาร
ส าหรบัผู้เข้ารบัการอบรมซึ่งระบุแนวคิด วตัถุประสงค์ของการให้ความรู้ในแต่ละหวัข้อเพื่อให้สามารถ
ศกึษาได้ด้วยตนเอง ประกอบกบัการจดักิจกรรมการอบรมเชงิปฏบิตักิารแบบเผชญิหน้าเป็นเวลา 2 วนั  
3) ผลการอบรมด้วยชุดฝึกอบรมพบว่าผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถท าคะแนนแบบทดสอบความรูห้ลงัการ
อบรมได้สูงกวา่คะแนนทีไ่ด้ก่อนการอบรม 4) ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจกบักระบวนการจดัอบรม
ในระดบัมากทัง้ในส่วนของเนื้อหาสาระ และกระบวนการจดัอบรม 

 ค าส าคญั : กลยุทธ ์    ชมุชนสมัพนัธ ์หน่วยงานภาครฐั 

Abstract 

 This research had four major objectives: 1)  to analyse successful working lessons from 

community relations of the government officers in model areas; 2) to develop a training package 

on practical community relations strategies; 3)  to test the training package and measure the 
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learning results of trainees in the trial; and 4)  to assess the satisfaction of trainees with the 

training process using both qualitative and quantitative research methods. The results showed 

that: 1) For community relations work it is essential to understand the relationship between the 

community and the agency and to choose appropriate communications strategies based on three 

major types of information—knowledge of the organization and its work rules; knowledge of the 

geo-social of the community; and communication knowledge and skills. 2) The training package 

consisted of an instructor’s handbook, teaching materials, and handouts for self study including 

the learning objectives and major concepts of each topic including the  2-days face-to-face 

workshop. 3) The trial of the training package showed that the trainees’ posttest scores were 

higher than those of their pretest. 4) The trainees were highly satisfied with the training process 

and the course content.  

Key words: strategy, community relations, government agency  

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดใ้หค้วามคุม้ครองสทิธขิองชมุชนไวอ้ย่างชดัเจน 

นอกจากนัน้ยงัระบุแนวทางการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง

รุนแรงทัง้ทางด้านคุณภาพสิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติ และสุขภาพว่า  จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้

ศกึษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน  และจดัให้มี

กระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน  รวมทัง้ได้ให้องค์การอิสระ ซึ่ง

ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศกึษาที่จดัการ

การศกึษาด้านสิ่งแวดล้อมหรอืทรพัยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ

ด าเนินการดงักล่าว ทัง้นี้หากชุมชนเห็นว่าหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกิจ ราชการส่วน

ทอ้งถิน่ หรอืองคก์รอื่นของรฐัที่เป็นนิตบิุคคล ไม่ได้ปฏบิตัหิน้าที่ตามบทบญัญตันิี้ ชุมชนยงัสามารถฟ้อง

หน่วยงานดงักล่าวเพื่อใหป้ฏบิตัติามบทบญัญตัดิงักล่าวอกีดว้ย  

            ผลบงัคบัใชก้ฏหมายรฐัธรรมนูญฉบบัดงักล่าวส่งผลทัง้ในทางบวกและทางลบต่อการด าเนินงาน

ของโครงการพฒันาต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างเหน็ได้ชดั ในทางบวกคอืชุมชนรู้จกัปกป้องอนุรกัษ์

ส่งเสรมิและรกัษาสิง่แวดล้อมของตนเองใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืด้วยการตดัสนิใจร่วมกนัของชุมชน

มากขึน้ ในทางกลบักนัผลกระทบที่เกดิขึ้นกบัผูป้ฏบิตัิงานของหน่วยงานของรฐัและชุมชนที่ไม่เขา้ใจใน

เจตนารมย์ของบทบญัญัตติามรฐัธรรมนูญดังกล่าวก็สร้างผลกระทบทางลบในด้านความขดัแย้งในการ

จดัการทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืเกดิการขดัขวางการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ภาครฐัในลกัษณะของการ
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แสดงออกในทางรุนแรงรูปแบบต่างๆ เพื่อพยายามยุติโครงการ ผลของการใชค้วามรุนแรงในประเด็น

ปัญหาความขดัแย้งที่เกดิขึน้น ามาซึ่งความสูญเสยีในชวีติ ทรพัย์สนิ เวลา และงบประมาณอย่างมากมาย   

โดยทีส่าเหตุมาจากการขาดการมสี่วนร่วมของประชาชนตัง้แต่เริม่แรก ไม่ว่าจะในระดบัของการร่วมรบัรู้ 

ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตดัสนิใจในขัน้ตอนต่างๆของการด าเนินโครงการ ท าให้เป็นที่สงสยัของ

สงัคมถงึเรื่องความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ และเป็นประเดน็ที่ผูค้ดัค้านโครงการมกัน ามาอ้างถึง

เสมอเมื่อมคีวามขดัแยง้เกดิขึน้  

             การลดปัญหาการด าเนินงานเพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ในทุกพื้นที่ มี

ความรู้ความเข้าใจ มคีวามเชื่อมัน่ศรทัธาและให้การร่วมมือสนับสนุนต่อการด าเนินงานตามภารกจิของ

หน่วยงานซึ่งมภีารกจิมผีลกระทบต่อชมุชน จ าเป็นอย่างยิง่ทีเ่จา้หน้าทีข่องหน่วยงานดงักล่าวตอ้งมคีวามรู้      

ความเขา้ใจในจติวทิยามวลชนและมีความสามารถท างานด้านประชาสมัพนัธ์ในลกัษณะของงานชุมชน

สมัพนัธ ์ แต่เนื่องจากปัจจุบนัพบว่าเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานด้านชมุชนสมัพนัธข์องหน่วยงานของรฐัต่าง ๆ

มกัได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่ชมุชนสมัพนัธ์ทัง้ๆที่ยงัขาดการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัชุมชน 

ตลอดจนทกัษะในการสื่อสารเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจกบัชุมชนอย่างแท้จรงิ นอกจากนัน้การ

จดัการอบรมหรอืการจดักจิกรรมเสรมิศกัยภาพดา้นการท างานชมุชนสมัพนัธใ์หก้บัผูป้ฏบิตักิารในพืน้ทีย่งั

ขาดการพฒันาชุดฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกบัปัญหาและบรบิทของผู้ปฏิบตังิานในพื้นที่

อย่างเหมาะสม  

          จากเหตุผลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วจิ ัยจึงด าเนินงานโครงการวจิัยเพื่อพัฒนาชุดฝึกอบรม      

“กลยุทธ์การท างานชุมชนสมัพนัธ์” ส าหรบัผูป้ฏบิตังิานชุมชนสมัพนัธ์ในหน่วยงานของรฐั ด้วยเหน็วา่ผล

ของการด าเนินการจะท าให้ได้ชุดฝึกอบรมที่มีความสมบูรณ์สามารถใชเ้ป็นชุดฝึกอบรมที่เปิดโอกาสให้

ผูป้ฏิบตัิงานด้านชุมชนสมัพนัธ์ลงทะเบยีนเขา้รบัการอบรม เป็นการพฒันาศกัยภาพตนเองให้มคีวามรู้

ความเขา้ใจกลยุทธ์การท างานชุมชนสมัพนัธ์ที่ทนัต่อความเปลี่ยนแปลงของสงัคม และมีทกัษะในการ

สื่อสารเพื่อเป้าหมายด้านชุมชนสมัพนัธ์ สามารถพฒันาระบบความสมัพนัธ์ที่ดีและมปีระสิทธิผลยิ่งขึ้น

ระหวา่งกลุ่มมสี่วนไดส้่วนเสยีกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนสามารถคดิสรา้งสรรคก์จิกรรมโครงการเพื่อ

สนบัสนุนการด าเนินการตามนโยบายและวสิยัทศัน์ดา้นการสื่อสารของหน่วยงานต่อไปไดอ้ย่างยัง่ยนื  
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

 1.  เพื่อถอดบทเรยีนความส าเรจ็ในการท างานชมุชนสมัพนัธข์องผูป้ฏบิตังิานชมุชน 

  สมัพนัธ ์ในหน่วยงานของรฐัทีป่ระสบความส าเรจ็ในพืน้ทีต่วัอย่าง 

 2.  เพื่อพฒันาชดุฝึกอบรมเรื่อง กลยุทธก์ารท างานชมุชนสมัพนัธใ์หม้ปีระสทิธภิาพ 

 3.  เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของผูเ้ข้ารบัการอบรมด้วยชุดฝึกอบรม กลยุทธก์าร

  ท างานชมุชนสมัพนัธ์ 

 4.  เพื่อศกึษาความพึงพอใจของผูเ้ข้ารบัการอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม กลยุทธ์การท างาน

  ชมุชนสมัพนัธ ์

นิยามศพัท ์
 
 ชุดฝึกอบรม หมายถึง เอกสาร ตลอดจนสื่อประกอบการอบรม ได้แก่ 1) ชุดการสอนส าหรบั

วทิยากร ประกอบด้วยคู่มอืส าหรบัวทิยากรซึ่งระบุแผนการสอน การใชส้ื่อและกจิกรรมประกอบการสอน

อย่างมรีะบบ สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และ 2) ชดุการเรยีน เป็นเอกสารส าหรบัผูเ้ขา้รบัการ

อบรม มลีกัษณะเป็นบทเรยีนส าเรจ็รูป ทัง้นี้มกีารเสนอแนวคดิวตัถุประสงค์ของการศกึษาในแต่ละเรื่อง

ก่อนจะเสนอสาระส าคญัในแต่ละเรื่อง ตลอดจนกจิกรรมเพื่อทบทวนความรู้เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถทบทวน

ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

 กลยุทธ์ชุมชนสมัพนัธ์ หมายถงึ  งานทีส่ร้างสรรค์ขึน้เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดี (Relationship 

Building) กบั บุคคล กลุ่มคน  สถาบนั (ชุมชน)ที่อยู่ในพื้นที่ตัง้ขององค์กร (รวมความถึงกจิกรรมหรือ

โครงการทีจ่ะด าเนินการในอนาคต / พืน้ทีข่ององคก์ร / กจิกรรม / โครงการในอนาคต) เพื่อใหอ้งคก์รไดอ้ยู่

ร่วมกบัชมุชนในฐานะประชากรทีด่ขีองชมุชน เกดิความไวเ้นื้อเชือ่ใจและมคีวามร่วมมอืทีด่ตี่อกนั 

 ผลสมัฤทธิท์างการศึกษาของผู้เข้ารบัการอบรม หมายถงึ  ความรู้ที่ผูเ้ขา้รบัการอบรมได้รบั

จากการเขา้รบัการอบรมวดัได้จากการทีผู่เ้ขา้รบัการอบรมท าแบบทดสอบความรูแ้ลว้มรีะดบัคะแนนหลงั

การฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารบัการอบรม หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมที่มี

ต่อการอบรม กลยุทธ์การท างานชุมชนสมัพนัธ์ วดัจากความคดิเหน็ที่มตี่อ เนื้อหาสาระ กระบวนการจดั

อบรมและประโยชน์ที่ได้รบัจากการเขา้รบัการอบรมโดยการวดัด้วยค่าคะแนน 5 ระดบั พอใจน้อยที่สุด 

พอใจน้อย พอใจปานกลาง พอใจมาก และพอใจมากทีสุ่ด 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ต้นแบบชุดฝึกอบรมที่สามารถสร้างความร่วมมือกับ

หน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนที่มภีารกจิท างานในลกัษณะของโครงการทีม่ผีลกระทบต่อชมุชน ลงทะเบยีน

เข้ารบัการอบรม เป็นการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมตอบสนองพันธกิจของมหาวทิยาลยัในฐานะ

สถาบนัอุดมศกึษา 

 2. มหาวทิยาลยัได้บรกิารความรูเ้กีย่วกบั กลยุทธก์ารท างานชุมชนสมัพนัธ์ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์

กบัผูท้ างานดา้นชมุชนสมัพนัธข์องหน่วยงานของรฐั 

ระเบียบวิธีการวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัที่ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัแบบผสม (mix method) ใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพและ

เชงิปรมิาณ โดยในการวจิยัเชงิคุณภาพใชก้ารเกบ็ขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึผูท้ างานดา้นชมุชนสมัพนัธ์

ในหน่วยงานของรฐัที่ประสบความส าเรจ็สรา้งผลงานเป็นทีย่อมรบัหรอืได้รบัรางวลัในการท างานกบัชุมชน

ประเภทต่างๆ เชน่รางวลั "ชนะเลศิ" การบรหิารจดัการทีด่ปีระเภทองคก์ารบรหิารส่วนต าบล รางวลัสตรผีูน้ า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นสู่ผู้น าทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย(ระดบัจงัหวดั) เจ้าหน้าที่

ส่งเสรมิการเกษตร(เกษตรอ าเภอ)ดเีด่น รางวลัอนัดบั1ของส านักงานต ารวจแห่งชาตใินงานชุมชนสมัพนัธ์

ดเีด่น รางวลัอนัดบั1งานป้องกนัอาชญากรรมดเีด่น  พฒันาการอ าเภอดเีด่น พฒันากร  ขวญัใจชุมชน เป็น

ตน้ ผูใ้หส้มัภาษณ์ทัง้หมดจ านวน 12 คนจาก 12 หน่วยงานลว้นเป็นผูท้ีท่ างานร่วมกบัชมุชนดา้นต่างๆไดแ้ก่

งานดา้นการบรหิารงานปกครองส่วนทอ้งถิน่ งานดา้นการพฒันาชมุชน งานดา้นการส่งเสรมิการเกษตร งาน

ดา้นการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน งานดา้นการสร้างสาธารณูปโภค และงาน

ดา้นสาธารณสุข  

 ส าหรบัการวจิยัเชงิปรมิาณใชก้ารวจิยัเชงิส ารวจ เกบ็ขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม ความพงึพอใจของ

ผู้เข้ารบัการอบรมในด้านเนื้อหา กระบวนการจัดอบรมและประโยชน์ที่ได้รบัจากการเข้าอบรม และ

แบบทดสอบความรูก้่อนและหลงัการอบรม  จากผูเ้ขา้รบัการอบรมจ านวนทัง้สิน้ 31 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย 

 1.  แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ กลุ่มตวัอย่างผูป้ฏบิตังิานดา้นชมุชนสมัพนัธ์ทีป่ระสบความส าเรจ็ 

  2. ชุดฝึกอบรมเรื่อง กลยุทธ์การท างานชุมชนสมัพนัธ์ ประกอบด้วย1) คู่มอืส าหรบัวทิยากร ซึ่ง

รวบรวมสื่อการสอนอย่างมรีะบบ มคีวามสมบูรณ์ สามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยภายในชุด

การสอนจะมสีื่อและขอ้แนะน าในการใชส้ื่อนัน้ๆ พรอ้มวธิกีารสอนละเอยีดชดัเจนพร้อมน าไปใชไ้ดอ้ย่างไม่

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5/
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ยุ่งยาก และ 2) เอกสารประกอบการอบรมเป็นชดุส าหรบัผูเ้รยีน มลีกัษณะเป็นเอกสารรวบรวมเนื้อหาทาง

วิชาการในหัวข้อส าคัญ  โดยออกแบบให้ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง มีการก าหนดแนวคิด 

วตัถุประสงคก์ารศกึษาและแบบประเมนิผลตนเองทา้ยเรื่องแต่ละเรื่อง    

 3. แบบสอบถามและแบบทดสอบเพื่อประเมนิความรูก้่อนและหลงัการเขา้รบัการอบรม และความ

พงึพอใจผูเ้ขา้รบัการอบรม 

การ วิเคราะหข้์อมูล 

 ในส่วนของการสมัภาษณ์เชงิลกึผูป้ฏบิตังิานชุมชนสมัพนัธ์และผลการระดมความคดิเหน็ผลการ

ประชุมสมัภาษณ์กลุ่มด้วยการพรรณนาความ  และ วเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนของผลสมัฤทธิท์างการศกึษา

และความพงึพอใจของผูเ้ข้ารบัการอบรม ด้วยค่าสถิต ิได้แก่การทดสอบค่าที ค่าเฉลี่ยและ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการวิเคราะหข้์อมูลและการอภิปรายผล  

สรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัและอภปิรายผลไดด้งัต่อไปนี้ 

1.  ผลการถอดบทเรียนความส าเร็จในการท างานชุมชนสัมพันธ์ของผู้ปฏิบติังานชุมชน

สมัพนัธใ์นหน่วยงานของรฐัท่ีประสบความส าเรจ็ในพืน้ท่ีตวัอย่าง  

 จากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั จ านวน 12 คนจาก 12 หน่วยงานของรฐัซึ่งมพีนัธกจิสมัพนัธก์บั

ชมุชนจากหน่วยงานดงัต่อไปนี้คอื เทศบาลต าบลท่าขา้มจงัหวดัฉะเชงิเทรา และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล

บา้นหมอ้จงัหวดัเพชรบุร ีโรงไฟฟ้าวงัน้อยและโรงไฟฟ้าบางปะกงของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

ส านักงานทางหลวงชนบทจงัหวดัเพชรบุรแีละส านักงานทางหลวงจงัหวดัฉะเชงิเทรา  ส านักงานพฒันา

ชมุชนอ าเภอเขายอ้ยและส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นแหลมจงัหวดัเพชรบุร ีส านักงานสาธารณสุข

และส านกังานเกษตรอ าเภอบา้นลาดจงัหวดัเพชรบุร ีสถานีต ารวจภูธรไทรยอ้ยจงัหวดัพษิณุโลก และสถานี

ต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิโดยสมัภาษณ์ในประเดน็หลกั 5 ประเดน็ไดแ้ก่ 

 1)  ลกัษณะของความสมัพนัธใ์นการท างานระหวา่งหน่วยงานของรฐักบัชมุชน 

 2)  รูปแบบการสื่อสารเพื่อเชือ่มความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยงานกบัชมุชน 

 3) ความรูท้ีห่น่วยงานของรฐัจ าเป็นตอ้งเสรมิศกัยภาพใหผู้ท้ างานชมุชนสมัพนัธ์ 

 4)  ปัจจยัทีส่่งเสรมิใหก้ารท างานชมุชนสมัพนัธป์ระสบความส าเรจ็ 
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 5)  ปัญหาอุปสรรคของการท างานชมุชนสมัพนัธ ์

 
ในแต่ละประเดน็ดงักล่าวไดข้อ้สรุปและอภปิรายผลไดด้งัต่อไปนี้ 
 
1) ลกัษณะของความสมัพนัธใ์นการท างานระหว่างหน่วยงานของรฐักบัชมุชน 

  ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างกนัเป็นปัจจยัส าคญัที่ก าหนดโครงสร้างทางสงัคมหรือแบบแผน

ความสมัพนัธ์ทางสงัคม การวจิยัครัง้นี้พบความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานกบัชุมชนเป็นไปในลกัษณะ

แตกต่างกนัได ้ 5 ลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 

 1.1 การเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนแบบมสี่วนร่วม  กล่าวคอื หน่วยงานของรฐัขนาดใหญ่ที่มกีาร

ด าเนินการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยรวมแต่ส่งผลกระทบต่อวถิชีุมชนเริม่ตระหนักวา่การยอมรบั

ของชมุชนเป็นปัจจยัหนึ่งทีม่คีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ของพนัธกจิหลกัในการด าเนินงานอย่างราบรื่น จงึ

ปรบัวถิคีวามสมัพนัธ์ที่มมีาแต่เดมิในลกัษณะของการให้แบบสงเคราะห์หรอืการอุปถมัภ์ตามค าขอ เป็น

การให้การสนบัสนุนแบบมสี่วนร่วมกบัชมุชนในการก าหนดโครงการเพื่อประโยชน์ต่อชมุชน หน่วยงานที่

ใหข้อ้มูลวา่มคีวามสมัพนัธล์กัษณะนี้ไดแ้ก่โรงไฟฟ้าบางปะกงและโรงไฟฟ้าวงัน้อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทย 

 1.2 การด าเนินการสร้างสาธารณูปโภคให้กับชุมชนตามพันธกิจของหน่วยงาน  ผ่าน

กระบวนการประชาคม โดยชุมชนเป็นผูร้บัประโยชน์หรอือาจได้รบัผลกระทบจากการด าเนินการตามพนัธ

กจิของหน่วยงาน หน่วยงานทีใ่หข้อ้มูลวา่มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะนี้ไดแ้ก่ส านกังานทางหลวงชนบท 

 1.3 การด าเนินการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชุมชนให้ได้มากที่สุดตามอ านาจ

หน้าที่ที่ได้รบั  หน่วยงานที่ให้ข้อมูลความสมัพันธ์ในลกัษณะนี้ได้แก่เทศบาลและ อบต.  โดยถือเป็น

องค์กรที่มหีน้าที่มคีวามสมัพนัธ์ลกัษณะใกล้ชดิและเป็นพื้นฐานส าคญัของการปกครองในลกัษณะการ

กระจายอ านาจ 

 1.4 การพฒันาและพึง่พาชุมชนให้เป็นเครอืข่ายด าเนินพนัธกจิของหน่วยงานโดยเฉพาะงาน

ดา้นส่งเสรมิ ควบคุม ป้องกนั ฟ้ืนฟู และงานด้านคุ้มครองผูบ้รโิภคโดยผ่านทางกลไกส าคญัคอืเครอืข่าย

ชมุชน หน่วยงานทีใ่ห้ขอ้มูลความสมัพนัธ์กบัชุมชนลกัษณะนี้คอื งานด้านสาธารณสุข เชน่เครอืขา่ยอสม. 

นอกจากนัน้ยงัมหีน่วยงานทีม่คีวามสมัพนัธล์กัษณะการปกป้องคุม้ครองป้องกนัและพึง่พาชมุชนคลา้ยคลงึ

กนัคอืงานด้านสถานีต ารวจซึ่งอาศยัชุมชนเป็น เครอืข่ายอาสา และเป็นเบาะแสด้านข้อมูลข่าวสาร ด้าน

ป้องกนัและปราบปรามผูก้ระท าผดิกฏหมาย  
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 1.5 การให้ความรู้ความเข้าใจ การส่งเสริม สนับสนุนและการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ประกอบอาชพีโดยมชีมุชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดขีองชุมชน หน่วยงานทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัชมุชนในลกัษณะดงักล่าวนี้ไดแ้ก่ หน่วยงานดา้นส่งเสรมิการเกษตร และหน่วยงานดา้นพฒันาชมุชน  

 จากความสมัพนัธล์กัษณะต่างๆดงักล่าวจะเหน็ไดว้่าหน่วยงานของรฐัจะมคีวามสมัพนัธก์บัชมุชน

แตกต่างกนัออกไป โดยความสมัพนัธท์ีม่ตี่อกนัจะอยู่ในลกัษณะใดนัน้จะแปรเปลีย่นไปตาม    พนัธกจิของ

หน่วยงานหรอืบทบาททางสงัคมทีไ่ดร้บัมอบหมายให้ด าเนินการต่อชมุชน และความสมัพนัธน์ี้เองจะเป็น

ตวัก าหนดรูปแบบและลกัษณะการสื่อสารทีท่ ัง้สองฝ่ายมตี่อกนัตามโครงสรา้งหรอืบทบาททางสงัคมทีม่ตี่อ

กนั สอดคลอ้งกบัที ่Kammeyer อา้งถงึในธรีาพร ทวธีรรมเจรญิ (2553: 104) ซึ่งระบุวา่  

 
 “แม้โครงสร้างทางสงัคม จะเป็นแบบแผนของการปฏิสมัพันธ์และความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีฝั่ง

 แน่น แต่ก็สามารถทีจ่ะเกิดการเปลีย่นแปลงขึ้นได้ ไม่ว่าจะอยู่ในระดบับุคคล กลุ่ม และองค์กร

 หรือในด้านการเมือง เศรษฐกจิ และสงัคม ดงันัน้การศกึษาโครงสร้างชุมชนในด้านต่างๆ  ทัง้ที ่

 เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  จึงเป็นสิง่จ าเป็นทีท่ าให้สามารถทราบถึงบทบาท  และ

 ความสมัพนัธ์เชงิอ านาจระหว่างหน่วยต่างๆ  ในชุมชน และยงัท าให้สามารถสงัเกตบทบาทของ

 สถาบนั องค์กร และบุคคลต่างๆ ซึง่ท าหน้าทีข่บัเคลือ่น ผลกัดนัชุมชนให้มกีารเปลีย่นแปลงหรอื

 มพีลวตัยิง่ข ึ้น และทีส่ าคญักค็อื เมือ่เราเขา้ไปในชมุชนและไดศ้กึษาถงึโครงสรา้งของชมุชนจะท า

 ให้ได้เรยีนรู้วถิชีุมชนทีเ่กิดขึ้นจรงิอนัน าไปสู่การเกดิความเข้าใจชุมชน  และเหน็ภาพของชุมชน

 ได้ชดัเจนมากยิง่ขึ้น รวมทัง้ยงัช่วยท าให้สามารถจดัความสมัพนัธ์ของตนเองกบัชุมชนได้อย่าง

 เหมาะสม และไม่เกดิอุปสรรคต่อการเขา้ถงึชมุชน”  

2) รปูแบบการส่ือสารเพ่ือเช่ือมความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานกบัชมุชน 

 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเชื่อมความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานกบัชุมชน มีลกัษณะการปรบัให้มี

ความยดึหยุ่นตามความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยงานกบัชมุชนในลกัษณะดงัต่อไปนี้ 

 2.1  กลยุทธ์การให้การสนับสนุนแบบมีส่วนร่วม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจาก    

โรงไฟฟ้าทัง้สองแห่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยพบว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

เริม่ตระหนกัวา่การยอมรบัของชมุชนเป็นปัจจยัหนึ่งทีม่คีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ของพนัธกจิหลกัในการ

ด าเนินงานอย่างราบรื่น และการสรา้งความสมัพนัธอ์ย่างยัง่ยนืจะเกดิขึน้ไดต้่อเมื่อความสมัพนัธม์ลีกัษณะ

ของการมีส่วนร่วมระหว่างกัน ดังนัน้จึงเปลี่ยนจากความสัมพันธ์เชิงการให้หรือการวางตัวเป็นผู้มี

อุปการะคุณระหวา่งหน่วยงานกบัชุมชนเป็นความสมัพนัธฉ์ันทเ์พื่อนร่วมคดิและใชก้ลยุทธ์การสื่อสารเพื่อ

สรา้งกระบวนการมสี่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมพฒันาชมุชนร่วมกนัตามความตอ้งการของชมุชน 
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 2.2 กลยุทธ์การสื่อสารอย่างเป็นทางการผ่านกระบวนการประชาคม หรอืการท าประชา-

พจิารณ์ ส าหรบัหน่วยงานทีม่พีนัธกจิทีม่ผีลกระทบทัง้ทางบวกและลบต่อสาธารณชน ตวัอย่างเชน่งานของ

ส านักงานทางหลวงชนบท เนื่องจากเป้าหมายการท างานตามพนัธกจิของหน่วยงานคอืงานก่อสร้าง งาน

ซ่อมแซม บ ารุงรกัษาและงานใหค้ าปรกึษาใหค้วามรูใ้นสายงานดา้นการก่อสรา้งถนน ดงันัน้การสื่อสารเพือ่

การสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชนจงึมขี ึน้เพื่อให้งานที่ด าเนินการหรอืจะด าเนินการได้รบัการยอมรบัผ่าน

กจิกรรมประชาคมในลกัษณะที่เป็นทางการมลีายลกัษณ์อกัษรชดัเจน  มีการแจกแบบสอบถาม ถ่ายรูป 

สอบถามความเหน็ การท าขอ้ตกลงร่วมให้ลงนามร่วมกนั มกีารท ารายงานสรุปทุกข ัน้ตอน ทัง้นี้ข ัน้ตอน

การท าประชาคมเกดิขึน้ได้โดยอาศยัผูน้ าอย่างเป็นทางการในพื้นที่เป็นผูป้ระสานกบัชุมชนในพื้นที่เพื่อ

สรา้งกระบวนการมสี่วนร่วมในการเขา้ประชมุประชาคม ทัง้ระยะส ารวจออกแบบ ระยะก่อสรา้ง จนถงึระยะ

การส่งมอบงาน 

 2.3 กลยุทธ์การสื่อสารโดยผ่านสื่อผู้น าชุมชน กลยุทธ์นี้ เหมาะส าหรบัความสัมพันธ์ของ

หน่วยงานกบัชมุชนที่มพีนัธกจิตอ้งการตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานความจ าเป็นของชมุชนให้ได้มาก

ทีสุ่ด ตวัอย่างเช่นงานของ อบต. หรอืเทศบาล กลยุทธก์ารสื่อสารใชส้ื่อบุคคลคอืผูน้ าองค์กรและเจา้หน้าที่

ซึ่งด าเนินการตามพนัธกจิทุกคนเป็นหลกั  โดยผูน้ าองค์กรจะต้องเสยีสละเป็นแบบอย่างให้เจ้าหน้าที่ใน

องค์กรได้ถอืเป็นแบบอย่าง โดยยดึแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการสื่อสารแบบไม่เป็น

ทางการ และสื่อสารแบบเผชญิหน้า ในลกัษณะของการพูดคุย การเยี่ยมเยยีนถงึบ้าน การให้ค าปรกึษา 

หารอื การร่วมประชมุประชาคม มกีารวางแผนร่วมกนัตลอดจนร่วมด าเนินการเพื่อแกปั้ญหาของชมุชนเอง 

นอกจากนัน้ยงัมีการใช้กิจกรรมกลุ่ม การจดัตัง้ชมรม ประเภทต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  

ส าหรบัการใช ้สื่อประเภทอื่นๆเป็นการใชเ้พีอ่สนบัสนุนการแจง้ขา่วสาร  

 2.4 กลยุทธ์การสื่อสารหลายขัน้ตอนผ่านเครือข่าย กลยุทธ์นี้ใช้ได้ดีเมื่อความสมัพันธ์ใน

ลกัษณะการปกป้อง คุ้มครอง ป้องกนัด้านสุขภาพและความปลอดภยัของชุมชนโดยอาศยัพึง่พาชุมชนให้

เป็นเครอืขา่ยด าเนินพนัธกจิของหน่วยงานตวัอย่างเชน่งานของต ารวจ หรอืงานดา้นสาธารณสุข ผูท้ างาน

ด้านชุมชนสมัพนัธ์จะต้องใช้กลยุทธ์แสดงความจริงใจ ลงพื้นที่และพร้อมเรียนรู้ในความแตกต่างทาง

ความคดิ วฒันธรรมประเพณศีาสนา สรา้งการยอมรบัใหเ้กดิขึน้ โดยเริม่จากผูน้ าชมุชน ผูน้ าความคดิ ผูน้ า

ศาสนา จากนัน้จงึค่อยรุกคบืไปยงัมวลชนในพื้นที่ นอกจากนัน้ยงัใชค้วามคดิสรา้งสรรค์ในการออกแบบ

กจิกรรมเพื่อการประชาสมัพนัธอ์งคก์าร การสรา้งความร่วมมอืกบัสื่อในชมุชน และสื่อมวลชนในทอ้งทีเ่พื่อ

ผลกัดนัใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมาย 

 2.5 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการให้ความรู้  ความเข้าใจ การส่งเสริม สนับสนุนและการ

ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการประกอบอาชพีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดขีองชุมชนผ่านผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เช่น
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งานด้านการพฒันาชมุชน หรอืการพฒันาด้านการเกษตร ตวัเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรฐัจดัเป็นสื่อบุคคล

ส าคญัที่จะสื่อสารกบัชุมชน กลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผูป้ระกอบอาชพีต่าง ๆ 

เชน่ กลุ่มเกษตรกร กลยุทธก์ารสื่อสารมกัด าเนินการขัน้ตน้โดยผา่นแกนน าส าคญั ไดแ้ก่ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 

ผูน้ าความคดิ ทัง้นี้ตวัเจา้หน้าทีผู่น้ าการเปลีย่นแปลงจะตอ้งสร้างความเชือ่ถอื ไวว้างใจ ดว้ยเทคนิคส าคญั

ไดแ้ก่ การสรา้งความรู้สกึเป็นพวกเดยีวกนั  มคีวามเขา้ใจพื้นที่ของตวัเอง ลงพืน้ที่สม ่าเสมอและแสดงให้

เกดิความเชือ่มัน่ดว้ยการลงมอืปฏบิตัริ่วมกนักบัชมุชน 

ในประเด็นเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารนี้ นับเป็นประเดน็ที่มคีวามส าคญั การที่ผูป้ฏิบตังิานจะใชก้ล

ยุทธ์ใดในการสื่อสาร นอกจากการพจิารณาในประเด็นความสมัพนัธ์หรอืเป้าหมายในการท างานตาม

พนัธกจิองค์การแล้ว การเลอืกใชก้ลยุทธ์การสื่อสารยงัเป็นเรื่องที่ผู้ท างานชุมชนสมัพนัธ์จ าเป็นต้องมี

ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการวเิคราะห์ชุมชน ทักษะการออกแบบสาร การเลือกใช้สื่อหรือ

กจิกรรมเพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสรา้งการมสี่วนร่วมของชมุชนใหไ้ดใ้นทุกระดบัของการ

สื่อสารได้แก่ ระดบัการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่นการพูดคุย พบปะ เยี่ยมเยยีน การสื่อสารระดบักลุ่ม 

ไดแ้ก่การประชมุระดมสมอง การร่วมคดิ ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ระหวา่งชมุชนกบัหน่วยงาน การ

สื่อสารระดบัสาธารณชน ได้แก่การประชุม การจดัเวทปีระชาคม การจดัท าประชาพจิารณ์เพื่อพจิารณา

เรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจในประเดน็อนัส่งผลกระทบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกลุ่มต่างๆ  ตลอดจนกล

ยุทธ์ในระดบัมวลชน เมื่อต้องการสร้างความรู้ความเขา้ใจในระดบัมวลชนจ านวนมาก เพื่อสร้างความ

สนบัสนุนร่วมมอืกบัหน่วยงาน  

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการท างานชุมชนสัมพันธ์ต่ างมีข้อสรุปและ

ความเหน็ที่สอดคล้องกบั ปารชิาต ิสถาปิตานนท์ และคณะ (2549: 27) ซึ่งได้ประมวลแนวคดิหลกัของ

กระบวนทศัน์แบบทางเลอืกเกีย่วกบัการสื่อสารเพื่อการพฒันา ไวด้งัต่อไปนี้คอื  

“ ไม่ว่าโครงการพัฒนาต่างๆ จะให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมในฐานะวธิีการ (means) หรือ

 เป้าประสงค ์(ends) ของการพฒันาต่าง ๆ กต็าม แต่เราไม่สามารถปฏเิสธได้วา่ การสือ่สารเป็นสิง่

 ทีป่รากฏขึน้ในกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในงานพฒันา แนวคดิเกีย่วกบัการสือ่สารใน

 การพฒันาสงัคม ได้ปรบัเปลีย่นการสือ่สารจากเดมิ ซึง่ไดแ้ก่ การสือ่สารภายใตก้ระบวนทศัน์หลกั

 แห่งความทนัสมยันิยม ซึง่เน้นการสือ่สารจากบนลงล่าง หรอืการสือ่สารจากผูม้อี านาจในสงัคม 

 (อาท ิรฐั) ลงไปไปยงัประชาชน ไปสู่การสือ่สารแบบใหม่ภายใตก้ระบวนทศัน์แบบทางเลอืก ซึง่ให้

 ความส าคัญกับกระบวนการสือ่สารแบบมีส่วนร่วม (participatory communication) ซึ ่งให้

 ความส าคญักับการสนทนาโต้ตอบกนัในลกัษณะของการปรึกษาหารอืกนั เพือ่เปิดโอกาสให้
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 สมาชกิในสงัคมไดห้นัหน้าเขา้หากนั พูดจา เจรจากนั เพือ่ท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลขา่วสารเบื้องตน้ 

 หลกัการ และแนวทางทีห่ลากหลายส าหรบัการตดัสนิใจร่วมกนัเกีย่วกบัสงัคมของตน”  

3) ความรู้ท่ีจ  าเป็นซ่ึงหน่วยงานของรฐัจ าเป็นต้องเสริมศกัยภาพให้ผูท้ างานชมุชนสมัพนัธ ์ 

 จากการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทัง้ 12 คนให้ความเหน็ตรงกนัว่าความรู้ที่จ าเป็นซึ่งหน่วยงาน

ของรฐัจ าเป็นตอ้งเสรมิศกัยภาพใหก้บัผู้ท างานชมุชนสมัพนัธไ์ดแ้ก่ความรูใ้นเรื่องต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

 3.1 ความรูเ้กีย่วกบัภูมสิงัคมของชมุชนในทุกดา้นไดแ้ก่ สภาพภูมศิาสตรก์ารใชป้ระโยชน์จาก

พื้นที่ ลกัษณะโครงสร้างทางประชากร โครงสร้างทางสงัคม บทบาทผูน้ าต่างๆ ในชุมชน การประกอบ

อาชพี วถิชีวีติ สภาพทางเศรษฐกจิ วฒันธรรม ความเชื่อในพืน้ที่ รวมถงึปัญหาดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ภายในชมุชน  

 3.2  ความรู้และทกัษะด้านการสื่อสาร ได้แก่ วธิกีารประสานงาน ความเขา้ใจในบทบาทของ

สื่อบุคคลโดยเฉพาะผูน้ าชมุชนประเภทต่างๆ และการใชป้ระโยชน์จากสื่อบุคคลเพื่อเป้าหมายการพฒันา 

การพฒันาบุคลิกภาพ การมีมนุษยสมัพันธ์ การท างานเป็นทีมและทักษะด้านการติดต่อสื่อสารในทุก

รูปแบบ 

 3.3  ความรู้เกี่ยวกบัองค์กรของตนเองและด้านระเบยีบและกฏหมายที่มีความเกี่ยวข้องกบั

การท างานในหน้าที ่   

4) ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้การท างานชมุชนสมัพนัธป์ระสบความส าเรจ็ 

 ปัจจยัทีส่่งเสรมิใหห้น่วยงานของรฐัท างานชมุชนสมัพนัธป์ระสบความส าเรจ็ซึ่งรวบรวมจากการให้

สมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั มคีวามคดิเหน็ตรงกนัดงัต่อไปนี้  

 4.1  การไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงาน จากผูบ้งัคบับญัชา  

 4.2  การได้รบัการส่งเสรมิศกัยภาพให้มแีนวคดิในการท างานชุมชนสมัพนัธ์ไปในแนวทางที่

ถูกตอ้ง 

 4.3  การไดร้บัการสนบัสนุนจากผูน้ าในทอ้งถิน่  

 4.4  การยดึความตอ้งการและความสะดวกของชมุชนเป็นส าคญักล่าวคอืตอ้งให้ ความส าคัญ

กบัการรบัฟังเสยีงจากชมุชนในเวลาทีช่มุชนสะดวก สรา้งบรรยากาศความไวเ้นื้อเชือ่ใจและความร่วมมอื 

 4.5  ความเสยีสละของเจา้หน้าที ่ผูน้ าทอ้งถิน่และอาสาสมคัรในชมุชนทีม่จีติอาสา 
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 4.6. การสรา้งเครอืขา่ยชมุชนใหเ้กดิการขยายความรู้ เกดิการพฒันาตนเองอย่างกวา้งขวาง 

 4.7  ความสามารถด้านการสื่อสารและการประชาสมัพันธ์ของเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานชุมชน

สมัพนัธ์ การสร้างความสนับสนุนร่วมมอืกบัสื่อมวลชนและการให้ความส าคญักบัการประชาสมัพนัธ์เพื่อ

ประโยชน์ขององคก์รเป็นทีต่ ัง้ 

5) ปัญหาอปุสรรคของการท างานชมุชนสมัพนัธ ์

             จากการสมัภาษณ์ปัญหาอุปสรรคของการท างานชุมชนมีความหลากหลายและความหนัก-เบา

แตกต่างกนัตามลกัษณะการท างานของหน่วยงาน อย่างไรกต็ามปัญหาที่เป็นภาพรวมซึ่งผูใ้ห้สมัภาษณ์

กล่าวถงึไดแ้ก่ 

 5.1  การขาดนโยบายทีช่ดัเจน ความไม่เขา้ใจในความส าคญัของการท างานชุมชนสมัพนัธท์ี่มี

ต่อภาพลกัษณ์และพนัธกจิองคก์าร ของผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบั 

 5.2  การท างานชมุชนสมัพนัธด์ว้ยแนวคดิทีแ่ตกต่างของหน่วยงานอื่นภายในองคก์ารเดยีวกนั 

ตลอดจนแนวคิดการท างานชุมชนสมัพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการให้เป็นไปใน

แนวทางเดยีวกนั ขาดเครอืขา่ยการท างาน 

 5.3  ผูท้ างานขาดความรู้ความเขา้ใจชุมชนที่จะไปพฒันาและขาดทกัษะในการท างานชุมชน

สมัพนัธอ์ย่างถูกตอ้ง  

 5.4  ชมุชนขาดความรู้ความเขา้ใจในสทิธขิองตน ขาดความสนใจที่จะให้ความร่วมมอืในการ

พฒันาหรอืการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนตลอดจนการไม่ยอมเสียประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์

สาธารณะ   

 การถอดบทเรยีนจากผูป้ระสบความส าเรจ็ในการท างานชุมชนสมัพนัธค์รัง้นี้ยงัมขีอ้จ ากดัอยู่บ้าง

ในเรื่องจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลซึ่งไม่อาจอา้งองืไปเป็นตวัแทนของผูท้ างานกบัชมุชนอกีจ านวนมากทัว่ประเทศ 

อย่างไรกต็ามจากการไดม้โีอกาสสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัทุกคน ผูว้จิยัพบวา่ ความส าเรจ็ของพวกเขาอยู่

บนพื้นฐานของความเสยีสละ ความมุ่งมัน่ และความเขา้ใจทีว่่า งานชุมชนสมัพนัธ ์เป็นงานทีต่้องใชเ้วลา

ในการสร้างความสมัพนัธ์ สรา้งความผูกพนัและความไวเ้นื้อเชื่อใจ ต้องอาศยัความรู้ความสามารถและ

ความเข้าใจในวถิีชุมชนและความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานชุมชนสมัพันธ์ของ

หน่วยงานของรฐัหลายหน่วยงานมกัเป็นงานฝาก มใิชเ่ป็นงานหลกัของผูป้ฏบิตังิานประจ าในหน่วยงานจงึ

ท าให้ผู้ปฏิบตังิานไม่สามารถเติบโตในสายงานด้านชุมชนสมัพนัธ์ การท างานจึงเน้นที่จิตอาสา  ความ

เขา้ใจในคุณค่าของการท างานชมุชนสมัพนัธ์ และความเสยีสละของผูป้ฏบิตังิานเป็นส าคญั 



12 
 

 
2. ผลการพฒันาชดุฝึกอบรมเรื่อง กลยทุธก์ารท างานชมุชนสมัพนัธ์ 

 คณะผู้วจิยัร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท างานกบัชุมชนได้พัฒนาชุดฝึกอบรมผู้ปฏิบตัิหน้าที่

ชมุชนสมัพนัธใ์ห้กบัหน่วยงานของรฐั ใชแ้นวทางการจดัชุดกจิกรรมการฝึกบรมแบบผสมทัง้การบรรยาย 

การจดักจิกรรมกลุ่มและกจิกรรมรายบุคคล โดยอาศยัแนวคดิทฤษฎวี่าดว้ยการศกึษาผูใ้หญ่ประกอบดว้ย

เอกสาร สื่อและกจิกรรมการอบรมดงัต่อไปนี้ 

 2.1 รูปแบบเอกสารทีพ่ฒันาขึน้เป็นชดุฝึกอบรมประกอบดว้ย 

 คู่มอืส าหรบัวทิยากร เป็นการรวบรวมสื่อการสอนอย่างมรีะบบ มคีวามสมบูรณ์ สามารถน าไปใช้

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยในคู่มอืวทิยากรมกีารระบุแนวคดิ วตัถุประสงคข์องการให้ความรู้ใน

แต่ละหวัขอ้พรอ้มแผนการสอนและสื่อหรอืกจิกรรมทีจ่ะใชป้ระกอบการอบรมอย่างละเอยีดชดัเจน 

  เอกสารประกอบการอบรมส าหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรม เป็นการรวบรวมเนื้อหาเชงิวชิาการในหวัขอ้

ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถใชป้ระกอบการอบรม และใชใ้นการคน้ควา้อ้างองิเนื้อหา

วชิาการในเรื่องนัน้ๆไดด้ว้ยตนเอง 

 2.2  หวัขอ้หรอืประเดน็ที่ก าหนดในการจดัอบรมมปีระเดน็ส าคญั ๆ เป็นไปตามผลการวเิคราะห์

ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูป้ระสบความส าเรจ็ในการท างานชุมชนสมัพนัธ์กล่าวคอื  1) กลยุทธ์การ

ท างานชุมชนสมัพนัธ์  2) การศกึษาภูมิสงัคมชุมชน 3) การสื่อสารกบัชุมชน 4) บุคลกิภาพการท างาน

ชมุชนสมัพนัธ ์ 5) การพูดเพื่อการสื่อสารชุมชน 6) ประชาคม:การสร้างเครอืข่ายและ 7) กรณีศกึษาการ

สื่อสารชมุชน 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เข้ารบัการอบรมด้วยชุดฝึกอบรมกลยุทธ์การท างานชุมชน

สมัพนัธ ์ 

 ในด้านผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของผู้เข้ารบัการอบรมจ านวน 31 คนจากหน่วยงานของรฐั 16

แห่งทีท่ างานเกี่ยวขอ้งกบังานชมุชน ตวัอย่างเชน่ ส านกัส่งเสรมิสุขภาพกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์คุ้มครองสวสัดิภาพชุมชนกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ การเคหะแห่งชาต ิ

ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั เป็นตน้ พบว่า ผูเ้ขา้รบัการอบรมท าคะแนนแบบทดสอบหลงัการอบรมได้

สูงกว่าการท าแบบทดสอบก่อนการอบรม โดยมคี่าเฉลี่ยเพิม่ขึน้จาก 5.07 คะแนน เป็น 7.11 จากคะแนน

เตม็ 10  
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4. ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารบัการอบรมท่ีมีต่อชดุฝึกอบรมกลยทุธ์การท างานชมุชนสมัพนัธ ์พบว่า 

ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการจดัอบรม และประโยชน์ที่

ไดร้บัจากการเขา้อบรมในระดบัมาก  

 จากผลสมัฤทธิท์างการศกึษาและความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมดงักล่าวขา้งต้น ท าใหเ้ชื่อ

ได้ว่าหลกัสูตรที่พฒันาขึน้นี้ น่าจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการจดัอบรมให้กบัหน่วยงานที่มีความ

ตอ้งการอบรมหวัขอ้นี้ในโอกาสต่อไปไดต้ามวตัถุประสงค์ของโครงการทีต่้องการใหห้ลกัสูตรที่พฒันาแล้ว

สามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามยัง่ยนื  อย่างไรกต็ามควรมกีารขยายเวลาในการอบรม

เพิม่ขึน้มากกวา่สองวนัและมกีารอบรมภาคสนามประกอบด้วยจะท าให้การฝึกอบรมมคีวามสมบูรณ์มาก

ขึน้ 

 

 

ภาพ การอบรมเชงิปฏิบตัิการ “กลยุทธ์การท างานชุมชนสมัพนัธ์ส าหรบัผู้ปฏิบตังิานชุมชนสมัพนัธ์ใน

หน่วยงานรฐั”  ระหวา่งวนัที ่12 – 13 ธนัวาคม 2555 ณ โรงแรมทเีค พาเลซ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการท างานชมุชนสมัพนัธ์ 

 1.1 การสร้างความเขา้ใจที่ถูกต้องตรงกนัเกี่ยวกบัความส าคญัของการท างานชุมชนสมัพนัธ์

กบับุคลากรภายในองค์การทุกฝ่ายทุกระดบัของหน่วยงาน ตลอดจนควรเปิดโอกาสใหช้มุชนเขา้มามสี่วน

ร่วมในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีห่น่วยงานของรฐั  

 1.2 การสื่อสารเพื่อสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัใหเ้กดิขึน้ในระหวา่งหน่วยงานในองคก์ารเดยีวกนั 

สรา้งความเขา้ใจกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในเป้าหมายการท างานดา้นชมุชนและใหค้วามชว่ยเหลอืร่วมมอื

อย่างจรงิใจต่อเพื่อนผูท้ างานในหน่วยงานอื่น ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นชมุชนสมัพนัธ์   

 1.3   เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรฐัที่ท างานกบัชุมชนจะต้องปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างด้วยความ

อดทน จรงิจงั ไม่ย่อทอ้ สร้างความส าเรจ็ด้วยผลงานใหเ้ป็นที่ยอมรบั พยายามท าความเขา้ใจชมุชนผ่าน

เครือข่ายที่วางใจได้ มีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดี และพยายามหาเครือข่ายแนวร่วมด้วยการจดักิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์และเป็นทีส่นใจใหเ้หมาะสมกบัแต่ละชว่งวยั เพื่อชว่ยสรา้งกลุ่มขยายเครอืขา่ยให้ชมุชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการท างานใหม้ากขึน้  

 1.4    การเสรมิศกัยภาพใหค้วามรูแ้นวทางการท างานชมุชนสมัพนัธท์ีถู่กตอ้งใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน

ทัง้ในภาคทฤษฏแีละการให้ค าปรกึษาของรุ่นพี่ผูป้ฏบิตังิานชุมชนและผูน้ าท้องถิน่อย่างใกล้ชดิในการลง

พืน้ทีใ่นภาคปฏบิตัเิป็นแนวทางแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ทีน่่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสม 

 1.5 การสร้างความเขา้ใจกบัชุมชนถงึบทบาท และสิทธขิองชุมชนในการรกัษาผลประโยชน์

ของชุมชนในแนวทางที่ถูกต้อง ในกรณีที่เกดิความขดัแย้งเกี่ยวกบัประโยชน์สาธารณะที่จะเกิดขึ้นกบั

ชุมชน แนวทางแก้ไขของหน่วยงานของรฐัคือการท าหน้าที่เป็นตวักลางสร้างการยอมรบัให้เกดิขึน้มาก

ทีสุ่ด ตอ้งมกีารเจรจาเพื่อสรา้งความเขา้ใจในทุกข ัน้ตอนของการด าเนนิการ โดยยดึประโยชน์ของชมุชนให้

ไดม้ากทีสุ่ด 

2. ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการน าผลการวิจยัไปใช้ในการจดัฝึกอบรม  

 2.1  วธิกีารจดัฝึกอบรมควรเพิม่ในสว่นของการฝึกภาคปฏบิตัใินพืน้ทีช่มุชนในหวัขอ้การศกึษา

ภูมสิงัคมชมุชน และการสื่อสารชมุชนเพิม่ขึน้จากการให้ความรู้ความเขา้ใจภาคทฤษฏี ดงันัน้จงึควรเพิม่

จ านวนวนัในการฝึกอบรมเพิม่ขึน้มากกวา่ 2 วนั หรอือาจแบ่งจดัเป็นสองชว่งเวลา ชว่งเวลาแรกเป็นช่วง

ของการให้ความรู้ภาคทฤษฏ ีและช่วงต่อไปเป็นช่วง การให้ทกัษะภาคปฏบิตัใินหวัขอ้ที่ส าคญัเช่น การ

จดัท าแผนทีท่างสงัคม การจดัเวทปีระชาคม เป็นตน้ 
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 2.2   ในกรณีหากมกีารน าหลกัสูตรไปใชใ้นโอกาสต่อไปและคณะวทิยากรเป็นผูอ้ื่นทีไ่ม่ไดเ้ป็น

ผูเ้ขยีนเอกสารการฝึกอบรมควรมกีารประชมุปฐมนิเทศคณะวทิยากรเพื่อสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัในวธิกีาร

และเป้าหมายการด าเนินการ 
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