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ผลการวิจยัพบว่า กลยทุธ์การสื่อสารเพ่ือสร้างชมุชนเข้มแข็ง กรณีศกึษา

ชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น 

ได้แก่ กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้สง่สาร กลยทุธ์เก่ียวกบัสาร และกลยทุธ์เก่ียวกบั

การช่องทางการสื่อสาร โดยลกัษณะเครือข่ายของสมาชิกกลุ่มแกนน�า

ชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เป็นเครือขา่ยการสื่อสาร

ในการกระจายข้อมลูแบบวงล้อ กบัเครือข่ายการสื่อสารแบบรูปดาวท่ีมี

ศนูย์กลางในการกระจายข้อมลู คือกลุม่แกนน�าชมุชนสง่สารไปยงัสมาชิก

ในชมุชนและเครือข่ายท่ีเป็นพนัธมิตร สว่นรูปแบบการสื่อสารท่ีใช้คือการ

สื่อสารท่ีไมเ่ป็นทางการภายในเครือขา่ยโดยเน้นใช้สื่อบคุคลเป็นผู้สง่สาร

ค�าส�าคัญ: กลยทุธ์การสื่อสาร / เครือข่ายการสื่อสาร / ชมุชนเข้มแข็ง
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Abstract

This research on “Communication Strategies and Net-

work to Develop a Strong Community in the Case Study of Hua 

Ta Khe Community in Lat Krabang District, Bangkok” had the 

primary objectives to examine the communication strategies 

used in creating a strong community, as well as study the com-

munication network of Hua Ta Khe Community. This research 

was a qualitative research, whereby the data were collected 

from document analysis, participant observation, and in-depth 

interviews. The interviews were conducted both formally and 

informally on a one-on-one and group basis. According to the 

results, it was evident that the communication strategies of a 

strong community in the case study of Hua Ta Khe Community 

in Lat Krabang District, Bangkok can be classified into three  

aspects: 1) strategies relating to the sender; 2) strategies relating  

to the message; and 3) strategies relating to the channels 

of communication. In addition, the results indicated that the 

characteristics of the communication network of the leaders 

of Hua Ta Khe Community were in the forms of wheel network 

and star network with a center for disseminating information.  

In other words, the leaders of the community would deliver  

messages to members of the community and network of alliances.  
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The form of communication within the network was informal 

communication, with an emphasis on using personal media as 

the sender of messages.

Keywords: Communication strategies / Communication network /  

Strong community
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บทน�า

การสือ่สารเป็นเคร่ืองมือหนึง่ท่ีชว่ยให้มนษุย์สามารถสบืทอดและ 

สง่ตอ่วฒันธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ สิง่ท่ีควรและไมค่วรปฏิบตั ิการปรับ

ตวัให้เข้ากบัธรรมชาติ การรู้จกัใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดจนมรดกทาง

วฒันธรรมอ่ืน ๆ  ท่ีท�าให้มนษุย์สามารถพฒันาชีวิตและความเป็นอยูต่อ่ไปได้

ในแตล่ะชัว่อายคุน ชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานครฯ เป็นอีก

ชมุชนหนึง่ท่ีการสือ่สารเข้ามามีบทบาทในการพลกิฟืน้คืนชีวิตให้กบัชมุชน  

จากกระแสโลกาภิวตัน์และทนุนิยมเปลีย่นชมุชนหวัตะเข้จากชมุชนดัง้เดมิ

ตัง้อยูริ่มคลองประเวศบรีุรมย์ (เข้าซอยลาดกระบงั 17) บ้านเรือนเป็นบ้าน

ห้องแถวเรือนไม้ริมน�า้เก่าแก่ วิถีชีวิตของชาวบ้านคือสญัจรทางเรือใช้แมน่�า้

ล�าคลอง จนมีการตดัถนนผา่น ห้างสรรพสนิค้ารายล้อมชมุชน คา่นิยมและ

วิถีชีวิตแบบคนเมืองขยายอิทธิพลเข้าสูช่มุชน คนรุ่นใหมใ่นชมุชนเร่ิมย้าย

จากชมุชนออกไปใช้ชีวิตแบบคนเมือง จนเม่ือ ปี พ.ศ. 2555 กลุม่สมาชิกใน

ชมุชนได้ร่วมแรงร่วมใจฟืน้ฟชูมุชนให้กลบัมามีชีวิตอีกครัง้ โดยการพลกิฟืน้

ตลาดหวัตะเข้ให้เป็นตลาดไม้ริมน�า้ ท�าให้กลุม่ผู้สงูอายใุนชมุชนสามารถหา

รายได้จากการขายสนิค้าตา่งๆ รวมทัง้ลกูหลานในวยัท�างานเร่ิมย้ายกลบั

เข้ามาอาศยัและประกอบอาชีพภายในชมุชนหวัตะเข้ (นางอ�าภา บญุยเจต,ุ 

สมัภาษณ์, 8 ตลุาคม 2560) ด้วยเหตนีุผู้้ วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาถงึกลยทุธ์

เครือขา่ยการสือ่สารของชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั ท่ีใช้ในการเช่ือมร้อย

ให้สมาชิกท่ีมีความหลากทางความคดิ ทศันคต ิและประสบการณ์หลอมรวม

ความแตกตา่งเหลา่นีม้าสูค่วามเข้าใจเดียวกนัและสามารถพลกิฟืน้ชมุชนให้

กลบัมามีชีวิตอีกครัง้
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วัตถุประสงค์ของการวจิยั

1. เพ่ือศกึษากลยทุธ์การสือ่สารเพ่ือสร้างชมุชนเข้มแข็ง กรณีศกึษา

ชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร

2. เพ่ือศกึษารูปแบบของเครือขา่ยการสือ่สารของชมุชนหวัตะเข้ เพ่ือ

สร้างชมุชนเข้มแขง็

นิยามศัพท์

กลยทุธ์การสือ่สาร หมายถงึ แนวทางการสือ่สารท่ีชมุชนหวัตะเข้ 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีได้ใช้ในการด�าเนินงานเพ่ือบรรลเุป้าหมาย ได้แก่

กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้สง่สาร กลยทุธ์การน�าเสนอสาร กลยทุธ์การใช้สื่อ และ

กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้ รับสาร

เครือขา่ยการสือ่สาร หมายถงึ การสร้างวิธีการแบบแผนการเช่ือม

ตอ่สว่นตา่งๆ ของระบบทัง้ภายในและภายนอกโดยใช้ชอ่งทางการสือ่สาร

ในรูปแบบต่างๆ ในการถ่ายทอดและติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น สื่อบุคคล  

สื่อเฉพาะกิจ สื่อมวลชน ซึง่เครือขา่ยดงักลา่วอาจเป็นเครือขา่ยท่ีมีตัง้แต่

ระดบัเลก็ไปจนถงึระดบัใหญ่ซึง่ในการศกึษาครัง้นีจ้ะหมายถงึ การสือ่สาร

เพ่ือสร้างชมุชนเข้มแขง็

ชมุชนเข้มแขง็ หมายถงึ การท่ีกลุม่องค์กร ชมุชน เครือขา่ย ประชาคม 

ผู้ น�าและสมาชิกในชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน โดยมีพืน้ท่ี

สาธารณะ หรือเวทีในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งสม�า่เสมอ และเป็น

ไปอยา่งเทา่เทียม ความเสมอภาค เพ่ือเปิดโอกาสให้ทกุคนได้มีสว่นร่วมใน

การคดิตดัสนิใจ อนัจะน�าไปสูก่ารสร้างความเข้าใจร่วมกนัในการท่ีจะแก้ไข
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ปัญหาและท�ากิจกรรมการพฒันาชมุชน จนสามารถเกิดการเปลีย่นแปลง

หรือการพฒันาในด้านตา่งๆภายในชมุชน

ระเบยีบวธีิวจิยั

งานวิจยันีใ้ช้ระเบียบวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)  

โดยใช้ 

1.การสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม (Participant Observation) ด้วย

การเข้าร่วมในกิจกรรมตา่งๆของชมุชน เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกบัสมาชิก

ในชมุชน และสงัเกตพฤตกิรรมการสือ่สารของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีในชมุชน 

เชน่ บนเวทีสาธารณะ วงเสวนา การประชมุ กิจกรรมของชมุชน โดยผู้ศกึษา

ได้อาศยัอยู่ภายในชมุชนในระยะเวลาหนึ่งเพ่ือการเก็บข้อมลูภาคสนาม 

ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของชมุชน 

2. การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) กบัสมาชิก

กลุม่แกนน�าจ�านวน 8 คนและสมาชิกชมุชนจ�านวน 20 คนท่ีเข้าร่วมใน

กระบวนการตดิตอ่สือ่สารในระดบัชมุชน ทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

โดยท�าการสมัภาษณ์แบบรายบคุคลโดยเน้นการสมัภาษณ์บคุคลท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบแตกตา่งกนัไป เชน่ กลุม่แกนน�าท่ีท�าหน้าท่ีให้ความรู้แก่ชมุชนและ

นกัทอ่งเท่ียว กบักลุม่แกนน�าท่ีท�าหน้าท่ีคอยสนบัสนนุอยูเ่บือ้งหลงั และกลุม่

สมาชิกในชมุชนท่ีเป็นพอ่ค้า – แมค้่า กลุม่ท่ีเป็นเยาวชน และสมาชิกภายนอก

ท่ีเพ่ิงย้ายเข้ามาในชมุชน เป็นต้น  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสมัภาษณ์แบบ

เจาะลกึคือแนวค�าถามส�าหรับสมัภาษณ์ โดยอาศยัข้อมลูจากแนวคดิและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อมาเป็นแนวทางในการสร้างแนวค�าถาม โดยแนวค�าถาม

ในการสมัภาษณ์เป็นค�าถามปลายเปิด
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การตรวจสอบความน่าเช่ือถอืของเคร่ืองมือ

ผู้ วิจยัได้ใช้วิธีรวบรวมข้อมลู (Methodological triangulation)  

ท่ีแตกต่างกนัในการเก็บรวบรวมข้อมลูเร่ืองเดียวกนั เช่น การวิเคราะห์

ข้อมลูจากเอกสาร (Document analysis) การสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม

(Participant Observation)  การสมัภาษณ์เชิงลกึ(In-Depth Interview)  

ทัง้แบบรายบคุคลและแบบกลุม่ 

นอกจากนีผู้้ วิจัยได้เข้าสังเกตการณ์การสัมภาษณ์เพ่ือตรวจ

สอบความเท่ียงตรง โดยใช้การสงัเกตจากผู้ เข้าร่วมแตล่ะคนระหวา่งการ

สมัภาษณ์และตรวจสอบความตรงของแนวค�าถามโดยเทียบกบัแนวคดิและ

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง และตรวจสอบจากผู้เข้าร่วมวา่เข้าใจค�าถามตรงกนัหรือไม่

การวเิคราะห์ข้อมูล

เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis) 

เพ่ืออธิบายถงึกลยทุธ์การสือ่สาร และเครือขา่ยการสือ่สารของชมุชนหวัตะเข้ 

เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานครฯ โดยผู้ วิจยัได้น�าข้อมลูจากการวิเคราะห์

ข้อมลูจากเอกสาร (Document analysis)  ข้อมลูจากการสงัเกตการณ์แบบ

มีสว่นร่วม (Participant Observation) และข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบ

เจาะลกึ (In-Depth Interview)  มาจดัเรียบเรียงข้อมลู 

แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

1) แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์การสื่อสาร (Communication Strat-

egy) กลยุทธ์การสื่อสารเป็นวิธีการสื่อสารท่ีก�าหนดขึน้ เพ่ือให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ซึง่มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละปัญหาแต่ละสถานการณ์
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ไม่มีสูตรส�าเร็จ กลยุทธ์มักจะสร้างขึน้จากการประยุกต์แนวคิดทฤษฎี

และแนวทางการปฏิบตัิท่ีเคยมีมา (พนม คลี่ฉายา, 2549, น. 4) กลยทุธ์

การสื่อสารเพ่ือพฒันา (Development Communication) สามารถแบ่ง

ประเภทได้ตามเกณฑ์ขององค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารได้ดงันี ้

กลยุทธ์เก่ียวกับผู้ส่งสาร กลยุทธ์การสร้างสาร กลยุทธ์การใช้สื่อ และ

กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้ รับสาร

2) แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายการสื่อสาร (Communication Net-

work) การเกิดขึน้ของเครือข่ายการสื่อสารในด้านพฤติกรรมของมนษุย์

นัน้ โดยปกติมนษุย์จะมีปฏิกิริยาตอบโต้กนัซึง่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมลู

ข่าวสารระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งหรือมากกว่านัน้ การไหล

ของการสื่อสารระหวา่งบคุคลจงึกลายเป็นรูปแบบท่ีเรียกวา่เครือขา่ยการ

สื่อสาร ซึง่สมาชิกในเครือข่ายจะท�าหน้าท่ีต่างๆ กนัไป เช่น แกนน�าเครือ

ข่าย, สมาชิกเครือข่าย และพนัธมิตร เป็นต้น(Roger & Kincaid, 1980)  

3) แนวคิดเก่ียวกบัชมุชนเข้มแข็ง (Strong Community) ชมุชน

เข้มแข็ง คือ การท่ีสมาชิกในชมุชนมีความสามารถในการบริหารจดัการได้

อย่างต่อเน่ือง และสามารถเผชิญกบัภาวะวิกฤติต่าง ๆ  ได้ ความเข้มแข็ง 

ของชุมชนเกิดจากการท่ีคนท่ีมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เข้ามาร่วมคิด  

ร่วมมือท�า มีความเอือ้อาทรต่อกนั มีการเรียนรู้ร่วมกนัซึ่งกนัและกนัใน

การปฏิบตัิหรือท�ากิจกรรมต่างๆ ความเป็นชมุชนจะท�าให้มีศกัยภาพใน

การแก้ไขปัญหาทกุชนิดทัง้ทางเศรษฐกิจ จิตส�านึก สงัคม สิ่งแวดล้อม 

วฒันธรรม การเมืองและสขุภาพ (ประเวศ วะสี, 2541, น. 46) โดยชมุชน

เข้มแข็งมีความหมายใน 3 มิติ คือ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสงัคมและ

มิติทางการเมือง 
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ผลการวจิยัและอภปิรายผล

1) กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษา

ชุมชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาในประเด็น การสื่อสารของผู้น�าชมุชนและสมาชิก

ในชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร แบง่ออกเป็น 3 

ประเดน็ ได้แก่ กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้สง่สาร กลยทุธ์เก่ียวกบัสาร และกลยทุธ์

เก่ียวกบัชอ่งทางการสือ่สารพบวา่

1.1) กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้สง่สาร (Sender) 

1.1.1) ใช้แกนน�าท่ีได้รับความเช่ือถือจากสมาชิกภายในชุมชน  

กลุม่แกนน�าของชมุชนหวัตะเข้ประกอบไปด้วยกลุม่คนท่ีมาจากหลากหลาย

อาชีพ ล้วนแล้วแตเ่ป็นคนท่ีอาศยัอยูเ่ดมิในชมุชนุ เชน่ อดีตข้าราชการครู 

พนกังานบริษัทเอกชน ข้าราชการ อาจารย์วิทยาลยัเทคโนโลยี และเจ้าของ

ร้านค้าในชมุชน เป็นต้น กลุม่คนเหลา่นีล้้วนแตเ่ป็นคนท่ีมีประสบการณ์ 

ความรู้และได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากคนในชมุชน  

1.1.2) การแบ่งท�าหน้าท่ีกันตามความเช่ียวชาญของแกนน�า

แต่ละคน เช่น อดีตข้าราชการครูท�าหน้าท่ีเป็นฝ่ายวิชาการของชุมชน, 

นกัประชาสมัพนัธ์บริษัทเอกชนรับหน้าท่ีฝ่ายประชาสมัพนัธ์ของชมุชน, 

อาจารย์วิทยาลยัเทคโนโลยี ท�าหน้าท่ีถ่ายทอดและสอนการประดิษฐ์

รวมถงึออกแบบรูปจระเข้จนกลายเป็นสญัลกัษณ์ของตลาดหวัตะเข้ และ

เจ้าของร้านค้าท่ีมีความรู้ด้านอปุกรณ์ไฟฟ้า และมีความสามารถในการตอ่

รองกบัสมาชิกภายในชมุชนเพ่ือการใช้พืน้ท่ีสว่นกลางในการจดักิจกรรม 
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จะรับหน้าท่ีในการดูแลเคร่ืองเสียง เวทีและลานศิลปะเวลามีการจัด

กิจกรรมของชมุชน เป็นต้น

1.1.3) แกนน�าและสมาชิกในชมุชนมีกรอบประสบการณ์ร่วมกนั 

เน่ืองจากกลุม่แกนน�าคือหนึง่ในผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนหวัตะเข้ จงึมีพืน้ฐาน

ร่วมกนัทัง้ทศันคติ ความเช่ือ รูปแบบของภาษา และวฒันธรรม และยงั

สามารถเลอืกชอ่งทางการสือ่สารให้เหมาะกบัคนกลุม่ตา่งๆในชมุชนได้อยา่ง

เหมาะสม จงึชว่ยให้การสือ่สารกบัสมาชิกในชมุชนเกิดผลสมัฤทธ์ิ

1.2) กลยทุธ์เก่ียวกบัสาร (M) มีดงันี ้

1.2.1) ใช้สารท่ีเหมาะสมและโดนใจชมุชน เน่ืองจากสมาชิกในชมุชน

ประกอบด้วยสมาชิกหลายกลุม่ เชน่ ผู้สงูอาย ุวยัท�างาน วยัรุ่นหนุม่สาวและ

เดก็ๆ ดงันัน้ กลุม่แกนน�าจงึมีการออกแบบสารท่ีจะใช้สือ่สารให้เหมาะกบั

สมาชิกกลุม่ตา่งๆในชมุชน เชน่ กลุม่ผู้สงูอายจุะใช้สารท่ีเช่ือมโยงกบัความ

รุ่งเร่ืองในอดีตของชมุชนเพ่ือโน้มน้าวให้กลุม่ผู้สงูอายสุนใจเข้ามาร่วมกนั

พฒันาชมุชน กลุม่วยัท�างานใช้สารท่ีมีความเป็นวิชาการและหลกัการในการ

โน้มน้าวให้เหน็ถงึศกัยภาพและผลลพัธ์จากการพฒันาชมุชนหวัตะเข้ และ

กลุม่วยัรุ่นและเยาวชนรุ่นใหม ่จะไมใ่ช้สารท่ีเป็นข้อมลูเชิงวิชาการหรือหลกั

การแตจ่ะใช้วิธีการพดูชกัชวนให้เข้ามาท�ากิจกรรมท่ีสนกุสนานในชมุชน เชน่ 

การวาดภาพกราฟฟิตี ้หรือกิจกรรมการแสดงตา่งๆ เป็นต้น 

1.2.2) การสร้างสารเพ่ือสือ่สารโดยอ้อม เม่ือเกิดปัญหาตา่งขึน้ใน

ชมุชนด้วยวยัวฒิุท่ีแตกตา่งกนัของกลุม่แกนน�าบางคนกบักลุม่ผู้สงูอายใุน

ชมุชน ท�าให้กลุม่แกนน�าผู้ ท่ีมีวยัวฒิุน้อยกวา่สมาชิกในชมุชนในบางกรณีท่ี

ต้องมีการให้ความรู้หรือบอกข้อด้อยเพ่ือพฒันาตวัเอง จงึไมส่ามารถสือ่ความ
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หมายไปตรงๆ ได้ เชน่ การเข้าไปพดูหรือเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ซึง่อาจสง่ผลให้

เกิดความไมพ่อใจกบัสมาชิกในชมุชน ดงันัน้ กลุม่แกนน�าจงึต้องมีการสร้าง

สารเพ่ือสือ่สารโดยอ้อมๆแทน เชน่ การจดัอบรมความรู้ หรือการจดัโครงการ

เข้าไปสอนเด็กๆประดิษฐ์ของเล่น ผู้ ใหญ่ท่ีดแูลเด็กๆก็จะเกิดการเรียนรู้ 

ร่วมด้วย หรือการท�าวีดีโอคลปิให้รับชมแทนการเข้าไปสือ่สารโดยตรง เป็นต้น

1.3) กลยทุธ์การใช้ชอ่งทางการสือ่สาร (Channel)

1.3.1) การใช้ชอ่งทางการสื่อสารของกลุม่แกนน�าด้วยกนัเองมี 3  

ชอ่งทางด้วยกนั คือ อีเมล แอปพลเิคชนัไลน์ และสือ่บคุคล 

1.3.2) การใช้ชอ่งทางการสื่อสารของแกนน�ากบัสมาชิกในชมุชน  

พบวา่มีการแบง่กลุม่สมาชิกในชมุชนออกเป็นสามกลุม่ยอ่ยและในแตล่ะ

กลุ่มย่อยนัน้มีการใช้ช่องทางการสื่อสารท่ีแตกต่างกนั ดงันี ้ แกนน�ากบั

สมาชิกสงูวยั จะใช้สื่อบคุคลในการสื่อสาร, แกนน�ากบัสมาชิกวยัท�างาน  

จะใช้แอปพลเิคชนัไลน์เป็นชอ่งทางหลกัในการสือ่สาร และแกนน�ากบัสมาชิก

วยัรุ่นและเดก็จะใช้สือ่กิจกรรมในการสือ่สาร 

1.3.3) การใช้ชอ่งทางการสือ่สารของแกนน�ากบันกัทอ่งเท่ียว พบวา่

มีชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งแกนน�าและนกัทอ่งเท่ียว คือ สือ่ออนไลน์ เชน่ 

เฟซบุ๊ก และเวบ็ไซต์ตา่งๆ 

2) รูปแบบเครือข่ายการส่ือสารเพื่อสร้างชุมชนเข้มแขง็ ชุมชน

หวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวัดกรุงเทพมหานคร

พบวา่องค์ประกอบและลกัษณะการสือ่สาร เครือขา่ยการสือ่สารของ

ชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานครแบง่ได้เป็น 3 กลุม่ 
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คือ แกนน�าเครือขา่ย สมาชิกเครือขา่ย และพนัธมิตร

2.1) แกนน�าเครือขา่ย ได้แก่ กลุม่แกนน�าซึง่เป็นสมาชิกในชมุชน 

หวัตะเข้ ซึง่กลุม่แกนน�าชมุชนหวัตะเข้มีบทบาทในการสือ่สารเป็นคนควบคมุ

เครือขา่ยชมุชนเข้มแข็ง เน่ืองจากมีความสามารถในการควบคมุและกระจาย

ขา่วสารให้กบัสมาชิกในชมุชน ทัง้นีย้งัสามารถโน้มน้าวใจสมาชิกในชมุชน

ให้ความร่วมมือในการพฒันาชมุชนเดมิให้กลายเป็นชมุชนท่ีมีความเข้มเขง็

2.2) สมาชิกในเครือขา่ย คือ สมาชิกภายในชมุชนเอง ชมุชนใกล้เคียง  

และหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนจ�านวน 6 หนว่ยงาน ท่ีให้การสนบัสนนุ

และเข้ามามีสว่นร่วมกบัแกนน�าชมุชน ได้แก่ ชมุชนวดัสธุาโภชน์, วิทยาลยั 

ช่างศิลป์, ลาดกระบงั, สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบงั, ส�านกังานเขตลาดกระบงั ชมรมลาดกระบงัสมัพนัธ์ และ

สภาวฒันธรรมเขตลาดกระบงั มีการสื่อสารแบบสองทาง (Two - ways  

communication) นอกจากนีย้งัพบ ผู้ปลกีวิเวก (Isolate role) เป็นสมาชิก

และเครือขา่ยท่ีมกัเก็บตวั ไมค่อ่ยสงุสงิหรือตดิตอ่สือ่สารกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ   

ในชมุชนซึง่คือ สมาชิกในชมุชนท่ีไมเ่หน็ด้วยกบักลุม่แกนน�าและเป็นกลุม่ 

ผู้สงูอายท่ีุไมเ่ปิดรับมมุมองใหม่

2.3) พนัธมิตรหรือผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ได้แก่ หนว่ยงานภายนอกท่ี

ไมไ่ด้เป็นสมาชิกในชมุชนแตมี่สว่นชว่ยในการสนบัสนนุทางด้านกิจกรรม

ตา่ง ๆ ท่ีจดัขึน้ภายในชมุชน ได้แก่ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ

ทหารลาดกระบงั, ส�านกังานเขตลาดกระบงั, ชมรมลาดกระบงัสมัพนัธ์ และ

สภาวฒันธรรมเขตลาดกระบงั
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แผนภาพที่ 1 รูปแบบเครือขา่ยการสือ่สารและการไหลเวียนของข้อมลูขา่วสาร
ของชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

235

3) ลักษณะรูปแบบเครือข่ายและการไหลของข้อมูลข่าวสาร 

ของชุมชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวัดกรุงเทพมหานคร

จากแผนภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงลกัษณะเครือข่ายของชุมชน 

หวัตะเข้กบัเครือขา่ยการสือ่สารภายนอกชมุชนและผลท่ีชมุชนได้รับ ซึง่ผู้วิจยั

น�ามาวิเคราะห์ตามแนวคดิเก่ียวกบัเครือขา่ยการสือ่สาร พบวา่ ทิศทางในการ

สือ่สาร (Direction) ของเครือขา่ยภายนอกกบัชมุชนมีทิศทางการสือ่สารใน

แนวระนาบ (Horizontal Network) แบบสองทาง (Two – ways communication)  

คือเป็นการสือ่สารท่ีแกนน�าชมุชนและสมาชิกโดยเครือขา่ยเข้ามาชว่ยเหลอื

สนบัสนนุชมุชนในด้านตา่งๆ อาทิ ท�ากิจกรรมตา่งๆทัง้ในด้านการสร้างตลาด

จนไปถงึงานทางด้านวฒันธรรม นอกจากนีทิ้ศทางการสือ่สารภายในชมุชน

มีทิศทางการสือ่สารในแนวระนาบ (Horizontal network) เชน่เดียวกบัเครือ

ขา่ย ท่ีสมาชิกมีความเทา่เทียมและไมมี่การสัง่งานจากสมาชิกใดสมาชิกหนึง่ 

แตเ่ป็นการร่วมกนัก�าหนดและด�าเนินการกิจกรรมตา่ง ๆ

นอกจากนีย้ังพบว่า เครือข่ายการสื่อสารของชุมชนหัวตะเข้  

เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร  มีลกัษณะและการไหลของข้อมลู

ขา่วสาร 2 รูปแบบ ดงันี ้

- การสือ่สารแบบวงล้อ (Wheel Network) เป็นการสือ่สารท่ีกลุม่ 

แกนน�าชุมชน หัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

เป็นศนูย์กลางของการสือ่สารและเป็นตวัท่ีเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยอ่ืนๆรวมทัง้

การมีบทบาทเชิงการสือ่สารเป็นดาวเดน่ (Star) และยงัท�าหน้าท่ีในการตอ่

และรับข้อมลูมากระจายตอ่ในเครือขา่ย โดยใช้หนึง่ในผู้ ท่ีเป็นแกนน�าเป็น

สะพาน (Bridge) ท�าหน้าท่ีเช่ือมประสานสมาชิกในชมุชนกบักลุม่พนัธมิตร

และกลุม่แกนน�าชมุชนยงัท�าหน้าท่ีเป็นลา่ม (Liaison) คือ การท�าหน้าท่ีเช่ือม
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กลุม่ตา่ง ๆ  ท่ีไมไ่ด้ตดิตอ่กนัโดยตรงเข้าด้วยกนัทัง้ในเชิงการสง่ข้อมลูและการ

รับข้อมลู เพ่ือมากระจายตอ่ในชมุชนและการเป็นผู้ควบคมุข้อมลูกลุม่แกนน�า

มีหน้าท่ีในการควบคมุและกระจายขา่วสารตา่ง ๆ  ให้กบัชมุชน อาจกลา่วได้

วา่การไหลของข้อมลูทัง้เข้าและออกจะมีกลุม่แกนน�าชมุชนเป็นศนูย์กลางใน

การรับและกระจายขา่วสารให้กบัสมาชิกในชมุชนและกลุม่พนัธมิตร

- เครือขา่ยการสือ่สารรูปดาว (Star Network) เป็นการเปิดโอกาสให้

สมาชิกทกุคนรวมทัง้ พนัธมิตร ได้ตดิตอ่สือ่สารกนัได้ทัว่ถงึและเป็นอิสระ ไมมี่

ศนูย์กลางท่ีเป็นทางการ เครือขา่ยประเภทนีจ้ะรวดเร็วและเกิดประสทิธิภาพ

ของงานสงู ซึง่ศนูย์กลางคือแกนน�าชมุชนและการเปิดโอกาสให้สมาชิกใน

ชมุชนสามารถเข้ามาแสดงความคดิเหน็หรือมีการระดมสมองเพ่ือการท�างาน 

ทัง้นีแ้กนน�ายงัเป็นผู้น�าท่ีได้รับความเคารพจากชมุชนแตไ่มไ่ด้มีอ�านาจท่ีหา่ง

กนัจนเกินไป ท�าให้ลดชอ่งวา่งระหวา่งแกนน�าและสมาชิกในชมุชน

อภปิรายผลการวจิยั

1) กลยุทธ์การส่ือสารชุมชนชุมชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั 

จงัหวัดกรุงเทพมหานคร

- กลยุทธ์เก่ียวกับผู้ส่งสาร (Sender)  ในกระบวนการ 

เผยแพร่ความคิดเก่ียวกับการท�าเป็นชุมชนเข้มแข็งของชุมชนหวัตะเข้  

เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร แกนน�าชมุชนถือได้วา่มีบทบาทและ

อิทธิพลตอ่สมาชิกในชมุชนเป็นอยา่งมาก ทัง้ในแงก่ารถ่ายทอดสาร เป็นผู้

ท่ีมีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ จงึสามารถท�าให้สมาชิกในชมุชน

เกิดการยอมรับและยอมเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการใช้ชีวิต ซึง่สอดคล้อง

กบัอรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2537) ท่ีกลา่ววา่อิทธิพลของผู้สง่สารเป็นสิง่
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จ�าเป็นและเป็นแนวทางในการก�าหนดกลยทุธ์ตา่ง ๆ ซึง่สิง่ท่ีมีอิทธิพลมาก

ท่ีสดุในการเป็นผู้สง่สารคือ ความนา่เช่ือถือซึง่ประกอบไปด้วย บคุลกิภาพของ 

ผู้สง่สาร ความรู้และความสามารถในการสง่สาร คณุสมบตัใินการสือ่สาร หรือ

การเช่ือมโยงไปยงัผู้รับสาร ความมีพลงั การมีพืน้ฐานร่วมกนั นอกจากนีแ้กน

น�าในฐานะผู้สง่สารต้องมีความสามารถในการโน้มน้าวใจหรือดงึความสนใจ

ของสมาชิกในชมุชน แกนน�าแตล่ะคนจะมีบคุลกิและวิธีการท่ีแตกตา่งกนัไป 

- กลยุทธ์เก่ียวกับสาร (Message) สารเป็นอีกส่วนท่ีส�าคญั

ในกระบวนการสื่อสารของชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ทางแกนน�าชุมชนจึงได้ให้ความส�าคัญกับสารเป็น 

อนัดบัต้นในการสือ่สารแตล่ะครัง้ ซึง่เนือ้หาสารจะต้องสอดคล้องและเหมาะ

สมกบัสมาชิกกลุม่ตา่งๆและบริบทของสมาชิกในชมุชน ซึง่สอดคล้องกบั

แนวคดิของกิปสนัและฮานนา (Gibson & Hanna, 1992, อ้างถงึใน อดพิล 

เอือ้จรัสพนัธุ์ 2553, น. 121) ท่ีกลา่วถงึประเดน็ตา่ง ๆ  ท่ีผู้สร้างสรรค์สารต้อง

ค�านงึถงึสิง่ตอ่ไปนี ้คือ คณุภาพของเนือ้หาการสร้างสาร ต้องค�านงึถงึเนือ้หา

ของสารท่ีสือ่ออกมาวา่มีคณุคา่มีความเก่ียวข้องและความส�าคญัตอ่ผู้รับสาร

หรือไมอ่ยา่งไร สารท่ีสือ่ออกมานัน้จะมีเนือ้หามากน้อยเพียงใด ครอบคลมุ

ประเด็นใดบ้าง สารท่ีสามารถเข้าถึงผู้ รับสารได้ดี ต้องมีความเก่ียวข้อง

หรืออยูใ่นความสนใจของผู้ รับสารและมีผลกระทบตอ่ผู้ รับสาร และจ�ากดั 

ความลกึของสารเป็นการกระท�าวา่จะให้รายละเอียดกบัผู้ รับสารมากน้อย

เพียงใด สารนัน้มีความยากงา่ยขนาดไหน เชน่ เร่ืองของพืน้ท่ีและเวลา เป็นต้น

- กลยุทธ์การใช้ส่ือ (channel) การใช้สื่อเป็นอีกกลยทุธ์หนึง่ท่ี

ส�าคญัของชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในการ

เลอืกใช้สือ่แตล่ะครัง้ของการสือ่สาร แกนน�าจะประเมินสมาชิกในชมุชนก่อน
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ท่ีจะเลอืกใช้สือ่ในการสือ่สาร เชน่ การสือ่สารกบัผู้สงูอายสุมาชิกกลุม่แกน

น�าจะเลอืกการเข้าหาเพ่ือพดูคยุโดยใช้สือ่บคุคลและภาษาไมเ่ป็นทางการ  

การสือ่สารกบักลุม่คนวยัท�างานสมาชิกในกลุม่แกนน�าจะใช้การยกตวัอยา่ง

หรือบอกแผนการคร่าวๆและบอกถงึผลตอบแทนท่ีจะได้รับในการร่วมมือ

นัน้ๆและสามารถใช้ชอ่งทางออนไลน์ตา่งๆในการสือ่สารกบัสมาชิกกลุม่นี ้

ได้อีกด้วย เชน่ แอปพลเิคชนัไลน์ เป็นต้น การสือ่สารกบัเดก็และเยาวชน

กลุม่สมาชิกแกนน�าจะน�าเสนอโดยสือ่กิจกรรม เชน่ การชวนเลน่เกมส์ท่ีให้

เยาวชนมีสว่นร่วม เป็นต้น สือ่จะต้องมีประสทิธิภาพและความนา่เช่ือถือ ซึง่

แกนน�าชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ได้เลอืกสือ่ท่ี

หลากหลายตามกลุม่เป้าหมายท่ีจะสือ่สารด้วย ทัง้การใช้สือ่บคุคลกบักลุม่ 

ผู้สงูอาย ุการใช้สือ่ใหม ่ (New media) กบักลุม่วยัรุ่นและวยัท�างาน และ

การใช้สือ่บรูณาการ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของวิทยาธร ทอ่แก้ว (2549, 

น.4--42)  ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการเก่ียวกบักลยทุธ์การใช้สือ่โดย

พิจารณาในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ ด้านความสะดวกในการเข้าถงึโดยพิจารณา

ว่าสื่อใดท่ีผู้ รับสารเป้าหมายจะเข้าถึงง่ายท่ีสุด ด้านการควบคุมสื่อ  

หมายถงึ ความสามารถหรือประสทิธิภาพของสือ่ท่ีจะไปถงึผู้รับ โดยพิจารณา

จากการครอบคลมุพืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีผู้ได้รับสารอาศยัอยู ่ด้านประสทิธิผลของ

สือ่ พิจารณาได้จากการเรียกความสนใจ การให้ความเข้าใจการชกัจงูและการ

สร้างความจ�า และด้านความนา่เช่ือถือ โดยทัว่ไปกลา่วกนัวา่สือ่โทรทศัน์เป็น

สือ่ท่ีมีความนา่เช่ือถือ ในแงข่องขา่วสารมากท่ีสดุ รองลงมาคือสือ่สิง่พิมพ์

สว่นการก�าหนดกลยทุธ์การใช้สือ่จะเป็นการวิเคราะห์วา่ควรใช้สือ่

อะไร ด้วยวิธีการใด ท่ีจะสามารถท�าให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการสือ่สาร

นัน้ได้ ซึ่งจะเป็นหน้าท่ีของแกนน�าชุมชนท่ีจะเลือกใช้สื่อใดสื่อหนึ่งหรือ 
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หลากหลายสือ่รวมกนัโดยพิจารณากลุม่เป้าหมายเป็นหลกั ซึง่สอดคล้อง

กบัพนม คลีฉ่ายา (2549, น. 7) ได้สรุปเก่ียวกบัการใช้สือ่วา่ต้องพิจารณา 2 

ประเดน็คือ วิธีการใช้สือ่ เป็นการพิจารณาถงึ วิธีการเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย

และวิธีการประยกุต์ใช้สื่อให้เกิดผลตามท่ีต้องการ และประเภทของสื่อ  

เป็นการพิจารณาวา่จะใช้สือ่อะไร อยา่งไร 

2) รูปแบบเครือข่ายการส่ือสารเพื่อสร้างชุมชนเข้มแขง็ กรณี

ศกึษาชุมชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร

รูปแบบเครือข่ายการสื่อสารของชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร สามารถวิเคราะห์เครือขา่ยการสือ่สารได้ 2 ประเดน็ยอ่ย

ตามท่ี ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2547) สรุปไว้ คือ การระบบุทบาทเชิงการ

สือ่สารของบคุคลตา่งๆในเครือขา่ยและทิศทางการไหลเวียนของข้อมลูใน

เครือขา่ย ซึง่น�าไปสูก่ารรับรู้ภาพรวมของเครือขา่ย ซึง่สะท้อนโครงสร้างการ

สือ่สารในชมุชนหวัตะเข้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- การระบบุทบาทเชิงการสือ่สารของบคุคลตา่งๆในเครือขา่ย บทบาท

เบือ้งต้นของบคุคลในเครือขา่ยโดยภาพรวมในแตล่ะเครือขา่ยมกัจะประกอบ

ไปด้วยบคุคล 3 กลุม่ ได้แก่

แกนน�าเครือขา่ยคือ แกนน�าชมุชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ท�าหน้าท่ีเป็น ดาวเดน่ (Star) ในเครือขา่ยโดยมีหน้าท่ี

เช่ือมสมัพนัธ์กบัสมาชิกในชมุชนและชมุชนใกล้เคียงโดยมีการส่งข้อมลู

ความรู้ไปสูภ่ายนอกรวมทัง้เป็นผู้ รับขา่วสารเข้ามากระจายตอ่ให้สมาชิกใน

ชมุชน อีกทัง้ยงัเป็นผู้ประสานงานและด�าเนินกิจกรรมตา่งๆ ทัง้นีต้วัแกน

น�าเองคือผู้ควบคมุข้อมลู (Gatekeeper)ในเครือข่ายของชมุชนหวัตะเข้  
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โดยเป็นผู้ ท่ีคดัเลือกวา่ขา่วสารใดควรปรึกษาหารือกนัในกลุม่แกนน�าหรือ

น�าไปเผยแพร่ต่อสมาชิกในชมุชนและพนัธมิตร เม่ือสมาชิกกลุม่แกนน�า

พิจารณาแล้วจงึเร่ิมการเผยแพร่ข้อมลูให้กบัสมาชิกและพนัธมิตรหรือชมุชน

ใกล้เคียงซึง่หนึง่ในสมาชิกในกลุม่แกนน�าจะท�าหน้าท่ีสะพาน(Bridge)ใน

การเช่ือมประสานสมาชิกในชมุชนกบัแกนน�ารวมทัง้ชมุชนใกล้เคียง เราอาจ

เรียกเครือขา่ยรูปแบบนีว้า่ เครือขา่ยการสือ่สารท่ีเกิดขึน้เองหรือเครือขา่ยการ

สื่อสารแบบไมเ่ป็นทางการ นอกจากนีส้มาชิกในกลุม่แกนน�ายงัท�าหน้าท่ี

ลา่ม (Liaison) ท่ีท�าหน้าท่ีในการเช่ือมกลุม่ตา่ง ๆ ท่ีไมไ่ด้ตดิตอ่กนัเข้าด้วย

กนั คือ กลุม่ภาครัฐและสมาชิกชมุชน ซึง่ถือเป็นเครือขา่ยการสือ่สารแบบ

เป็นทางการ ซึง่สอดคล้องกบัพชันี เชยจรรยาและคณะ (อ้างถงึใน อดพิล  

เอือ้จรัสพนัธุ์, 2553) กลา่ววา่ เครือขา่ยการสือ่สารแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ 

คือ เครือขา่ยการสือ่สารท่ีเกิดขึน้เอง (Emergent Communication Network) 

หรือเครือขา่ยการสือ่สารแบบไมเ่ป็นทางการ กลา่วคือ การสือ่สารท่ีแกนน�า

ใช้สือ่สารกบัสมาชิกในชมุชน โดยมากจะเป็นการใช้สือ่บคุคลและใช้ค�าพดู

แบบไมเ่ป็นทางการ รูปแบบภาษาท่ีคนในชมุชนคุ้นเคย ในพืน้ท่ีท่ีบรรยากาศ

ผอ่นคลาย เชน่ การพบปะพดูคยุกนัของกลุม่แกนน�าท่ีกบัสมาชิกในชมุชนท่ี

ตลาดสด หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น และเครือขา่ยการสือ่สารท่ีถกูก�าหนดไว้ 

(Prescribed Communication Network) หรือเครือขา่ยการสือ่สารแบบเป็น

ทางการ (Formation Network) หรือรูปแบบการสือ่สารท่ีแกนน�าชมุชนใช้ใน

การตดิตอ่สือ่สารกบัภาครัฐท่ีเป็นพนัธมิตรและสมาชิกเครือขา่ย 

กลุม่ของพนัธมิตร คือ หน่วยงานภายนอกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกใน

ชมุชนแตมี่สว่นชว่ยในการสนบัสนนุทางด้านกิจกรรมตา่ง ๆ  ท่ีจดัขึน้ภายใน

ชมุชน ท่ีหลงัจากได้มีการตดิตอ่สือ่สารกนักบัแกนน�าชมุชนหวัตะเข้ เพ่ือแลก
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เปลี่ยนข้อมลูระหวา่งกนัและเครือข่ายภายนอกได้แก่ สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ส�านกังานเขตลาดกระบงั ชมรม

ลาดกระบงัสมัพนัธ์ สภาวฒันธรรมเขตลาดกระบงั เม่ือพิจารณาถงึการรวม

ตวัของพนัธมิตรเครือขา่ยแล้ว พบวา่ เป็นการรวมตวักนัเพ่ือผลประโยชน์  

ท่ีเป็นประโยชน์สว่นรวม กลา่วคือ ทัง้พนัธมิตรและแกนน�าชมุชนตา่งก็ได้ชว่ย

เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการสร้างชมุชนเข้มแข็งซึง่ชมุชนอ่ืนๆสามารถน�าไป

เป็นโครงการน�าร่องเพ่ือพฒันาชมุชนอ่ืน ๆ  ให้กลายเป็นชมุชนเข้มแข็ง ตลอด

จนสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัสมาชิกในชมุชนนัน้ ๆ  ให้เกิดความตระหนกัและ

รักความเป็นชมุชนมากขึน้  สว่นผลประโยชน์ท่ีทางแกนน�าได้รับคือ การมี 

ผู้ ท่ีพร้อมเข้ามาชว่ยเหลอืชมุชนเม่ือชมุชนต้องการท�ากิจกรรม สว่นพนัธมิตร

ได้ข้อมลูเก่ียวกบัการสร้างชมุชนเข้มแข็งออกไปเพ่ือเผยแพร่ตอ่ชนุชนอ่ืน ๆ 

ท่ีประสบปัญหาตา่ง ๆ 

- ทิศทางการไหลเวียนของข้อมลูในเครือข่าย คือเร่ืองราวท่ีถูก

ถ่ายทอดจากคนหนึง่ไปสูอี่กคนหนึง่ โดยการวิจยัครัง้นีวิ้จยัพบวา่ ทิศทาง

การไหลของข่าวสารภายในชุมชนมีทิศทางการสื่อสารในแนวระนาบ  

(Horizontal Network) แบบสองทาง (Two – ways communication) 

คือ สมาชิกมีความเทา่เทียมและไมมี่การสัง่งานจากสมาชิกคนใดคนหนึง่  

แต่เป็นการร่วมกันก�าหนดและด�าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนทิศทาง

การไหลของข่าวสารระหว่างชมุชนหวัตะเข้กบัเครือข่ายอ่ืนๆเป็นการการ

สื่อสารแบบวงล้อ (Wheel Network) โดยกลุ่มแกนน�าชุมชนหัวตะเข้  

เขตลาดกระบงั จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นศนูย์กลางของการสือ่สารและ

เป็นตวัท่ีเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยอ่ืนๆ สอดคล้องกบัแนวคิดเร่ืองรูปแบบการ

สือ่สารของ Leavitt (1964) ท่ีพบวา่ รูปแบบการสือ่สารภายในภาคีเครือขา่ย 
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แบบมีศนูย์กลางเป็นการสือ่สารท่ีคนใดคนหนึง่ หรือหนว่ยงานใดหนว่ยงาน

หนึง่เป็นศนูย์กลาง หรือทางผา่น โดยท่ีสมาชิกคนอ่ืน ๆ ไมมี่การตดิตอ่กนั

โดยตรงแตต้่องผา่นคนกลาง นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของรณชาต ิ

บตุรแสนคม (2545) ท่ีพบวา่ คณุฉตัรชยั เชือ้รามญั เป็นศนูย์กลางข้อมลูของ

เครือขา่ยขบวนการตาสบัปะรดโดยมีหน้าท่ีเป็นผู้รับเร่ืองราว และแจ้งขา่วสาร

ไปยงัสมาชิกผา่นการใช้จดหมาย และท�าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานกบัหนว่ย

งานภายนอกท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอความร่วมมือ  อยา่งไรก็ตามหากพิจารณา

ภาพรวมของทิศทางการไหลของข้อมลูข่าวสารของเครือข่ายแล้วพบว่า

เป็นการสือ่สารรูปดาว (Star Network) คือ เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก 

ทุกคนรวมทัง้ พันธมิตร ได้ติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วถึงและเป็นอิสระ  

ไม่มีศูนย์กลางท่ีเป็นทางการ เครือข่ายประเภทนีจ้ะรวดเร็วและเกิด

ประสทิธิภาพของงานสงู ซึง่ศนูย์กลางคือแกนน�าชมุชนและการเปิดโอกาส

ให้สมาชิกในชมุชนสามารถเข้ามาแสดงความคดิเหน็หรือมีการระดมสมอง

เพ่ือการท�างาน ทัง้นีแ้กนน�ายงัเป็นผู้น�าท่ีได้รับความเคารพจากชมุชนแตไ่ม่

ได้มีอ�านาจท่ีหา่งกนัจนเกินไป ท�าให้ลดชอ่งวา่งระหวา่งแกนน�าและสมาชิก

ในชมุชน 

สรุป

กลยทุธ์การสื่อสารในการสร้างชมุชนเข้มแข็งของชมุชนหวัตะเข้

ประกอบด้วย 3 กลยทุธ์หลกั ได้แก่ กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้สง่สาร (S) กลยทุธ์

การสร้างสาร (M) และกลยทุธ์การใช้สือ่ (C) สว่นเครือขา่ยการสือ่สารนัน้

ประกอบไปด้วยบคุคล 3 กลุม่ คือ กลุม่แกนน�าเครือขา่ย กลุม่สมาชิกเครือ

ขา่ย และกลุม่พนัธมิตรเครือขา่ย โดยมีทิศทางการไหลแบบเครือขา่ยวงล้อ  
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(Wheel Network) และมีการสื่อสารการสื่อสารแบบมีศูนย์กลาง  

(Centralized Communication)

ประโยชน์จากงานวจิยั

1. เป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์การและเครือขา่ย

สือ่สารของชมุชนหวัตะเข้และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

2. งานวิจยัชิน้นีศ้กึษาชมุชนท่ีประสบความส�าเร็จในการสร้างชมุชน

เข้มแข็ง ผลการวิจยัจงึมีประโยชน์แก่หนว่ยงาน องค์กร หรือชมุชนสนใจ

สามารถท�าไปพฒันาและปรับให้เข้ากบับริบทของตนเอง 

3. งานวิจยัชิน้นีส้ามารถใช้เป็นแนวทางในการศกึษากลยทุธ์และ

เครือขา่ยการสือ่สารของชมุชนอ่ืนๆท่ีสนใจได้

ข้อเสนอแนะจากการวจิยัครัง้นี ้

1. การประชาสมัพันธ์ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ยงัไมเ่ป็นระบบและมุง่เน้นการใช้สือ่บคุคลเป็นสือ่หลกัใน

การสง่สาร ซึง่ปัจจบุนัมีเทคโนโลยีท่ีพฒันาไปมาก ชมุชนจงึควรใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีการสือ่สารให้มากขึน้

2. โดยมากผู้ส่งสารของแกนน�าชุมชนหวัตะเข้ เขตลาดกระบงั 

จังหวัดกรุงเทพมหานครจะท�าหน้าท่ีเป็นสื่อบุคคลเอง ซึ่งผู้ วิจัยคิดว่า  

ส่วนตวัแกนน�าบางท่านมีการถ่ายทอดความคิดและทศันคติของตนเอง 

มากเกินไป ท�าให้ผลผลติของความคดิออกมาเป็นรูปแบบเดียว ซึง่ถ้ารูปแบบ

ความคดิเหลา่นัน้ไมมี่ความหลากหลาย สมาชิกในชมุชนก็จะมีมมุมองหรือ

แนวคดิเพียงมมุมองเดียว
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3. บทบาทในการน�าชมุชนยงัเน้นท่ีแกนน�าเป็นหลกั หากในอนาคต

กลุม่แกนน�ากลุม่นีย้ตุบิทบาทลงจะท�าให้การพฒันาชมุชนไมส่ามารถเดนิ

หน้าตอ่ได้ ดงันัน้จงึควรมีระบบการจดัการองค์ความรู้เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ๆ

ในชมุชนสามารถเข้ามาท�าหน้าท่ีตอ่ไปได้ถ้าแกนน�าบางท่านต้องการยตุิ

บทบาท

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวจิยัครัง้ต่อไป

1. ในการศกึษาครัง้ตอ่ไปควรศกึษาชมุชนท่ีประสบปัญหาเก่ียวกบั

เครือขา่ยการสือ่สารในชมุชน หรือการสร้างเครือขา่ยชมุชนเข้มแขง็ เพ่ือน�า

ผลการศกึษามาเปรียบเทียบหรือตอ่ยอดเพ่ือค้นหาวิธีการสือ่สารหรือการ

สร้างชมุชนเข้มแขง็ท่ีเหมาะสมตอ่ไป

2. การศกึษาครัง้นี ้ เป็นการศกึษาเก่ียวกบักลยทุธ์เครือข่ายการ

สื่อสารเพ่ือการสร้างชุมชนเข้มแข็งของชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบงั 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัพบวา่ถงึแม้สมาชิกสว่นใหญ่ในชมุชนจะให้ 

ความร่วมมือ แตก็่มีสมาชิกอีกกลุม่ท่ีแยกตวัออกไป จงึควรมีการศกึษาถงึ

สมาชิกชมุชนกลุม่นีเ้พ่ิมเตมิด้วย



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

245

บรรณานุกรม

วิทยา ทอ่แก้ว. (2549). ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (พิมพ์ครัง้ท่ี 2).  

 นนทบรีุ: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.

ปาริชาติ สถาปิตานนท์. (2547). ประเด็นหลกัในการศึกษาการสือ่สาร  

 และเครือข่าย. เอกสารประกอบการสอน, คณะนิเทศศาสตร์,  

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ประเวศ วะส.ี (2541). ประชาคมต�าบล. กรุงเทพฯ. ส�านกัพิมพ์มตชิน.

พนม คลีฉ่ายา. (2549). การประยกุต์สือ่เพือ่การพฒันา 1. เอกสารประกอบ 

 การบรรยายวิชา 2803675. อดัส�าเนา.

รณชาต ิบตุรแสนคม. (2545). เครือข่ายและกระบวนการท�าข่าว ของส�านกัข่าว 

 เด็กและเยาวชน “ขบวนการตาสบัปะรด”. วิทยานิพนธ์ปริญญา 

 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลยั.

อดพิล เอือ้จรัสพนัธุ์. (2553). เครือข่ายและกลยทุธ์การสือ่สารของสถาบนั 

 พฒันาการเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ จงัหวดัสพุรรณบรีุย์ มูลนิธิกสิกรรม 

 ธรรมชาติ . วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะ 

 วารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.

อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท. (2537). การสือ่สารเพือ่การโนม้นา้วใจ. กรุงเทพฯ:  

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.

Leavitt, H. J. (1964). Managerial Psychology. Chicago: The University  

 of Chicago Press.

Rogers, E. M., & Kincaid, L. (1981). Communication networks toward  

 a New paradigm for research. New York: The Free Press.



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

246

Bibliography

Adipon Euajarusphan. (2010). Network and communication strategy  

 of Organic Cultivation Institute Suphanburi Province,  

 Agrinature Foundation. Master Degree Thesis, Faculty of  

 Journalism and Mass Communication, Thammasat University.  

 (In Thai).

Leavitt, H. J. (1964). Managerial Psychology. Chicago: The University  

 of Chicago Press.

Orawan Pilun-Owad. (1994). Persuasive Communication. Bangkok:  

 Chulalongkorn University. (In Thai).

Parichart Stapitanon. (2004). Key Points of Study on Communication  

 and Networking. Handout, Chulalongkorn University, Faculty  

 of Communication Arts. (In Thai).

Phnom Kleechaya .(2006).Applied Media for Development I. Handout. 

 Copy. (In Thai).

Prawet Wasri. (1998). Community. Matichon Public Company limited. 

 (In Thai).

Rogers, E. M., & Kincaid, L. (1981). Communication networks toward  

 a New paradigm for research. New York: The Free Press.



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

247

Ronnachat Butsaenkhom. (2002). THE NETWORK AND THE  

 NEWSMAKING PROCESS OF THE YOUTH’S NEWS  

 AGENCY”PINEAPPLY EYES MOVEMENT. Master degree  

 thesis, Chulalongkorn University, Faculty of Communication  

 Arts, Department of Public Relations. (In Thai).

Wittaya Tokeaw.(2006). Professional Experiences in Communication  

 Arts (2nd edition). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open  

 University. (In Thai).


