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ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง กรณีศกึ ษา
ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น
ได้ แก่ กลยุทธ์ เกี่ยวกับผู้สง่ สาร กลยุทธ์ เกี่ยวกับสาร และกลยุทธ์ เกี่ยวกับ
การช่องทางการสื่อสาร โดยลักษณะเครื อข่ายของสมาชิกกลุ่มแกนน�ำ
ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็ นเครื อข่ายการสื่อสาร
ในการกระจายข้ อมูลแบบวงล้ อ กับเครื อข่ายการสื่อสารแบบรู ปดาวที่มี
ศูนย์กลางในการกระจายข้ อมูล คือกลุม่ แกนน�ำชุมชนส่งสารไปยังสมาชิก
ในชุมชนและเครื อข่ายที่เป็ นพันธมิตร ส่วนรูปแบบการสื่อสารที่ใช้ คือการ
สื่อสารที่ไม่เป็ นทางการภายในเครื อข่ายโดยเน้ นใช้ สื่อบุคคลเป็ นผู้สง่ สาร
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Abstract
This research on “Communication Strategies and Network 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 communication 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.

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�ำปี 2561

223

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

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�ำ

การสือ่ สารเป็ นเครื่ องมือหนึง่ ที่ชว่ ยให้ มนุษย์สามารถสืบทอดและ
ส่งต่อวัฒนธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ สิง่ ทีค่ วรและไม่ควรปฏิบตั ิ การปรับ
ตัวให้ เข้ ากับธรรมชาติ การรู้ จกั ใช้ ทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดจนมรดกทาง
วัฒนธรรมอืน่ ๆ ทีท่ ำ� ให้ มนุษย์สามารถพัฒนาชีวติ และความเป็ นอยูต่ อ่ ไปได้
ในแต่ละชัว่ อายุคน ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครฯ เป็ นอีก
ชุมชนหนึง่ ทีก่ ารสือ่ สารเข้ ามามีบทบาทในการพลิกฟื น้ คืนชีวติ ให้ กบั ชุมชน
จากกระแสโลกาภิวตั น์และทุนนิยมเปลีย่ นชุมชนหัวตะเข้ จากชุมชนดังเดิ
้ ม
ตังอยู
้ ร่ ิมคลองประเวศบุรีรมย์ (เข้ าซอยลาดกระบัง 17) บ้ านเรือนเป็ นบ้ าน
ห้ องแถวเรือนไม้ ริมน� ้ำเก่าแก่ วิถชี วี ติ ของชาวบ้ านคือสัญจรทางเรือใช้ แม่น� ้ำ
ล�ำคลอง จนมีการตัดถนนผ่าน ห้ างสรรพสินค้ ารายล้ อมชุมชน ค่านิยมและ
วิถีชีวติ แบบคนเมืองขยายอิทธิพลเข้ าสูช่ มุ ชน คนรุ่นใหม่ในชุมชนเริ่มย้ าย
จากชุมชนออกไปใช้ ชวี ติ แบบคนเมือง จนเมือ่ ปี พ.ศ. 2555 กลุม่ สมาชิกใน
ชุมชนได้ ร่วมแรงร่วมใจฟื น้ ฟูชมุ ชนให้ กลับมามีชวี ติ อีกครัง้ โดยการพลิกฟื น้
ตลาดหัวตะเข้ ให้ เป็ นตลาดไม้ ริมน� ้ำ ท�ำให้ กลุม่ ผู้สงู อายุในชุมชนสามารถหา
รายได้ จากการขายสินค้ าต่างๆ รวมทังลู
้ กหลานในวัยท�ำงานเริ่ มย้ ายกลับ
เข้ ามาอาศัยและประกอบอาชีพภายในชุมชนหัวตะเข้ (นางอ�ำภา บุญยเจตุ,
สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2560) ด้ วยเหตุนี ้ผู้วจิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงกลยุทธ์
เครือข่ายการสือ่ สารของชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง ทีใ่ ช้ ในการเชือ่ มร้ อย
ให้ สมาชิกทีม่ คี วามหลากทางความคิด ทัศนคติ และประสบการณ์หลอมรวม
ความแตกต่างเหล่านี ้มาสูค่ วามเข้ าใจเดียวกันและสามารถพลิกฟื น้ ชุมชนให้
กลับมามีชวี ติ อีกครัง้
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษากลยุทธ์การสือ่ สารเพือ่ สร้ างชุมชนเข้ มแข็ง กรณีศกึ ษา
ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษารูปแบบของเครือข่ายการสือ่ สารของชุมชนหัวตะเข้ เพือ่
สร้ างชุมชนเข้ มแข็ง

226

นิยามศัพท์
กลยุทธ์การสือ่ สาร หมายถึง แนวทางการสือ่ สารที่ชมุ ชนหัวตะเข้
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทีไ่ ด้ ใช้ ในการด�ำเนินงานเพือ่ บรรลุเป้าหมาย ได้ แก่
กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้สง่ สาร กลยุทธ์การน�ำเสนอสาร กลยุทธ์การใช้ สื่อ และ
กลยุทธ์เกีย่ วกับผู้รับสาร
เครือข่ายการสือ่ สาร หมายถึง การสร้ างวิธีการแบบแผนการเชือ่ ม
ต่อส่วนต่างๆ ของระบบทังภายในและภายนอกโดยใช้
้
ชอ่ งทางการสือ่ สาร
ในรู ปแบบต่างๆ ในการถ่ายทอดและติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น สื่อบุคคล
สื่อเฉพาะกิจ สื่อมวลชน ซึง่ เครื อข่ายดังกล่าวอาจเป็ นเครื อข่ายที่มีตงแต่
ั้
ระดับเล็กไปจนถึงระดับใหญ่ซงึ่ ในการศึกษาครัง้ นี ้จะหมายถึง การสือ่ สาร
เพือ่ สร้ างชุมชนเข้ มแข็ง
ชุมชนเข้ มแข็ง หมายถึง การทีก่ ลุม่ องค์กร ชุมชน เครือข่าย ประชาคม
ผู้น�ำและสมาชิ กในชุมชน มี ส่วนร่ วมในการจัดการชุมชน โดยมี พืน้ ที่
สาธารณะ หรือเวทีในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม�ำ่ เสมอ และเป็ น
ไปอย่างเท่าเทียม ความเสมอภาค เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนได้ มสี ว่ นร่วมใน
การคิดตัดสินใจ อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้ างความเข้ าใจร่วมกันในการทีจ่ ะแก้ ไข
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ปั ญหาและท�ำกิจกรรมการพัฒนาชุมชน จนสามารถเกิดการเปลีย่ นแปลง
หรือการพัฒนาในด้ านต่างๆภายในชุมชน
ระเบียบวิธวี จิ ยั
งานวิจยั นี ้ใช้ ระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยใช้
1.การสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม (Participant Observation) ด้ วย
การเข้ าร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน เพื่อสร้ างความคุ้นเคยกับสมาชิก
ในชุมชน และสังเกตพฤติกรรมการสือ่ สารของผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียในชุมชน
เช่น บนเวทีสาธารณะ วงเสวนา การประชุม กิจกรรมของชุมชน โดยผู้ศกึ ษา
ได้ อาศัยอยู่ภายในชุมชนในระยะเวลาหนึ่งเพื่อการเก็บข้ อมูลภาคสนาม
ในฐานะทีเ่ ป็ นส่วนหนึง่ ของชุมชน
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับสมาชิก
กลุม่ แกนน�ำจ�ำนวน 8 คนและสมาชิกชุมชนจ�ำนวน 20 คนที่เข้ าร่ วมใน
กระบวนการติดต่อสือ่ สารในระดับชุมชน ทังที
้ เ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
โดยท�ำการสัมภาษณ์แบบรายบุคคลโดยเน้ นการสัมภาษณ์บคุ คลทีม่ หี น้ าที่
รับผิดชอบแตกต่างกันไป เช่น กลุม่ แกนน�ำทีท่ ำ� หน้ าทีใ่ ห้ ความรู้แก่ชมุ ชนและ
นักท่องเทีย่ ว กับกลุม่ แกนน�ำทีท่ ำ� หน้ าทีค่ อยสนับสนุนอยูเ่ บื ้องหลัง และกลุม่
สมาชิกในชุมชนทีเ่ ป็ นพ่อค้ า – แม่ค้า กลุม่ ทีเ่ ป็ นเยาวชน และสมาชิกภายนอก
ทีเ่ พิง่ ย้ ายเข้ ามาในชุมชน เป็ นต้ น โดยเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกคือแนวค�ำถามส�ำหรับสัมภาษณ์ โดยอาศัยข้ อมูลจากแนวคิดและ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อมาเป็ นแนวทางในการสร้ างแนวค�ำถาม โดยแนวค�ำถาม
ในการสัมภาษณ์เป็ นค�ำถามปลายเปิ ด
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การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือ
ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีรวบรวมข้ อมูล (Methodological triangulation)
ที่แตกต่างกันในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเรื่ องเดียวกัน เช่น การวิเคราะห์
ข้ อมูลจากเอกสาร (Document analysis) การสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม
(Participant Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth Interview)
ทังแบบรายบุ
้
คคลและแบบกลุม่
นอกจากนี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ เ ข้ า สัง เกตการณ์ ก ารสัม ภาษณ์ เ พื่ อ ตรวจ
สอบความเที่ยงตรง โดยใช้ การสังเกตจากผู้เข้ าร่วมแต่ละคนระหว่างการ
สัมภาษณ์และตรวจสอบความตรงของแนวค�ำถามโดยเทียบกับแนวคิดและ
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง และตรวจสอบจากผู้เข้ าร่วมว่าเข้ าใจค�ำถามตรงกันหรือไม่
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis)
เพือ่ อธิบายถึงกลยุทธ์การสือ่ สาร และเครือข่ายการสือ่ สารของชุมชนหัวตะเข้
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครฯ โดยผู้วจิ ยั ได้ นำ� ข้ อมูลจากการวิเคราะห์
ข้ อมูลจากเอกสาร (Document analysis) ข้ อมูลจากการสังเกตการณ์แบบ
มีสว่ นร่วม (Participant Observation) และข้ อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) มาจัดเรียบเรียงข้ อมูล
แนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
1) แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ การสื่อสาร (Communication Strategy) กลยุทธ์ การสื่อสารเป็ นวิธีการสื่อสารที่ก�ำหนดขึน้ เพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ซงึ่ มีความแตกต่างกันไปในแต่ละปั ญหาแต่ละสถานการณ์
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ไม่มีสูตรส�ำเร็ จ กลยุทธ์ มักจะสร้ างขึน้ จากการประยุกต์แนวคิดทฤษฎี
และแนวทางการปฏิบตั ิที่เคยมีมา (พนม คลี่ฉายา, 2549, น. 4) กลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อพัฒนา (Development Communication) สามารถแบ่ง
ประเภทได้ ตามเกณฑ์ขององค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารได้ ดงั นี ้
กลยุทธ์ เกี่ยวกับผู้ส่งสาร กลยุทธ์ การสร้ างสาร กลยุทธ์ การใช้ ส่ือ และ
กลยุทธ์ เกี่ยวกับผู้รับสาร
2) แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายการสื่อสาร (Communication Network) การเกิดขึ ้นของเครื อข่ายการสื่อสารในด้ านพฤติกรรมของมนุษย์
นัน้ โดยปกติมนุษย์จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ กนั ซึง่ เป็ นการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่าวสารระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งหรื อมากกว่านัน้ การไหล
ของการสื่อสารระหว่างบุคคลจึงกลายเป็ นรูปแบบที่เรี ยกว่าเครื อข่ายการ
สื่อสาร ซึง่ สมาชิกในเครื อข่ายจะท�ำหน้ าที่ต่างๆ กันไป เช่น แกนน�ำเครื อ
ข่าย, สมาชิกเครื อข่าย และพันธมิตร เป็ นต้ น(Roger & Kincaid, 1980)
3) แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้ มแข็ง (Strong Community) ชุมชน
เข้ มแข็ง คือ การที่สมาชิกในชุมชนมีความสามารถในการบริ หารจัดการได้
อย่างต่อเนื่อง และสามารถเผชิญกับภาวะวิกฤติต่าง ๆ ได้ ความเข้ มแข็ง
ของชุม ชนเกิ ด จากการที่ ค นที่ มี วัต ถุป ระสงค์ ร่ ว มกัน เข้ า มาร่ ว มคิ ด
ร่ วมมือท�ำ มีความเอื ้ออาทรต่อกัน มีการเรี ยนรู้ ร่วมกันซึ่งกันและกันใน
การปฏิบตั ิหรื อท�ำกิจกรรมต่างๆ ความเป็ นชุมชนจะท�ำให้ มีศกั ยภาพใน
การแก้ ไขปั ญหาทุกชนิดทังทางเศรษฐกิ
้
จ จิตส�ำนึก สังคม สิ่งแวดล้ อม
วัฒนธรรม การเมืองและสุขภาพ (ประเวศ วะสี, 2541, น. 46) โดยชุมชน
เข้ มแข็งมีความหมายใน 3 มิติ คือ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและ
มิติทางการเมือง
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ผลการวิจยั และอภิปรายผล
1) กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง กรณีศึกษา
ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาในประเด็น การสื่อสารของผู้น�ำชุมชนและสมาชิก
ในชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็ น 3
ประเด็น ได้ แก่ กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้สง่ สาร กลยุทธ์เกี่ยวกับสาร และกลยุทธ์
เกีย่ วกับช่องทางการสือ่ สารพบว่า
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1.1) กลยุทธ์เกีย่ วกับผู้สง่ สาร (Sender)
1.1.1) ใช้ แกนน�ำที่ได้ รับความเชื่อถือจากสมาชิกภายในชุมชน
กลุม่ แกนน�ำของชุมชนหัวตะเข้ ประกอบไปด้ วยกลุม่ คนทีม่ าจากหลากหลาย
อาชีพ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นคนทีอ่ าศัยอยูเ่ ดิมในชุมชุน เช่น อดีตข้ าราชการครู
พนักงานบริษทั เอกชน ข้ าราชการ อาจารย์วทิ ยาลัยเทคโนโลยี และเจ้ าของ
ร้ านค้ าในชุมชน เป็ นต้ น กลุม่ คนเหล่านี ้ล้ วนแต่เป็ นคนที่มีประสบการณ์
ความรู้และได้ รับความเชือ่ ถือและไว้ วางใจจากคนในชุมชน
1.1.2) การแบ่งท� ำหน้ าที่ กันตามความเชี่ ยวชาญของแกนน�ำ
แต่ละคน เช่น อดีตข้ าราชการครู ท�ำหน้ าที่เป็ นฝ่ ายวิชาการของชุมชน,
นักประชาสัมพันธ์ บริ ษัทเอกชนรับหน้ าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของชุมชน,
อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ท� ำหน้ าที่ถ่ายทอดและสอนการประดิษฐ์
รวมถึงออกแบบรูปจระเข้ จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของตลาดหัวตะเข้ และ
เจ้ าของร้ านค้ าทีม่ คี วามรู้ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า และมีความสามารถในการต่อ
รองกับสมาชิกภายในชุมชนเพื่อการใช้ พื ้นที่สว่ นกลางในการจัดกิจกรรม
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จะรั บหน้ าที่ ในการดูแลเครื่ องเสียง เวที และลานศิลปะเวลามี การจัด
กิจกรรมของชุมชน เป็ นต้ น
1.1.3) แกนน�ำและสมาชิกในชุมชนมีกรอบประสบการณ์ร่วมกัน
เนือ่ งจากกลุม่ แกนน�ำคือหนึง่ ในผู้ทอี่ าศัยอยูใ่ นชุมชนหัวตะเข้ จึงมีพื ้นฐาน
ร่ วมกันทังทั
้ ศนคติ ความเชื่อ รู ปแบบของภาษา และวัฒนธรรม และยัง
สามารถเลือกช่องทางการสือ่ สารให้ เหมาะกับคนกลุม่ ต่างๆในชุมชนได้ อย่าง
เหมาะสม จึงช่วยให้ การสือ่ สารกับสมาชิกในชุมชนเกิดผลสัมฤทธิ์
1.2) กลยุทธ์เกีย่ วกับสาร (M) มีดงั นี ้
1.2.1) ใช้ สารทีเ่ หมาะสมและโดนใจชุมชน เนือ่ งจากสมาชิกในชุมชน
ประกอบด้ วยสมาชิกหลายกลุม่ เช่น ผู้สงู อายุ วัยท�ำงาน วัยรุ่นหนุม่ สาวและ
เด็กๆ ดังนัน้ กลุม่ แกนน�ำจึงมีการออกแบบสารทีจ่ ะใช้ สอื่ สารให้ เหมาะกับ
สมาชิกกลุม่ ต่างๆในชุมชน เช่น กลุม่ ผู้สงู อายุจะใช้ สารทีเ่ ชือ่ มโยงกับความ
รุ่งเรื่ องในอดีตของชุมชนเพื่อโน้ มน้ าวให้ กลุม่ ผู้สงู อายุสนใจเข้ ามาร่วมกัน
พัฒนาชุมชน กลุม่ วัยท�ำงานใช้ สารทีม่ คี วามเป็ นวิชาการและหลักการในการ
โน้ มน้ าวให้ เห็นถึงศักยภาพและผลลัพธ์จากการพัฒนาชุมชนหัวตะเข้ และ
กลุม่ วัยรุ่นและเยาวชนรุ่นใหม่ จะไม่ใช้ สารทีเ่ ป็ นข้ อมูลเชิงวิชาการหรือหลัก
การแต่จะใช้ วธิ ีการพูดชักชวนให้ เข้ ามาท�ำกิจกรรมทีส่ นุกสนานในชุมชน เช่น
การวาดภาพกราฟฟิ ตี ้ หรือกิจกรรมการแสดงต่างๆ เป็ นต้ น
1.2.2) การสร้ างสารเพือ่ สือ่ สารโดยอ้ อม เมือ่ เกิดปั ญหาต่างขึ ้นใน
ชุมชนด้ วยวัยวุฒทิ แี่ ตกต่างกันของกลุม่ แกนน�ำบางคนกับกลุม่ ผู้สงู อายุใน
ชุมชน ท�ำให้ กลุม่ แกนน�ำผู้ทมี่ วี ยั วุฒนิ ้ อยกว่าสมาชิกในชุมชนในบางกรณีที่
ต้ องมีการให้ ความรู้หรือบอกข้ อด้ อยเพือ่ พัฒนาตัวเอง จึงไม่สามารถสือ่ ความ
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หมายไปตรงๆ ได้ เช่น การเข้ าไปพูดหรือเข้ าไปวิพากษ์วจิ ารณ์ซงึ่ อาจส่งผลให้
เกิดความไม่พอใจกับสมาชิกในชุมชน ดังนัน้ กลุม่ แกนน�ำจึงต้ องมีการสร้ าง
สารเพือ่ สือ่ สารโดยอ้ อมๆแทน เช่น การจัดอบรมความรู้ หรือการจัดโครงการ
เข้ าไปสอนเด็กๆประดิษฐ์ ของเล่น ผู้ใหญ่ที่ดแู ลเด็กๆก็จะเกิดการเรี ยนรู้
ร่วมด้ วย หรือการท�ำวีดโี อคลิปให้ รบั ชมแทนการเข้ าไปสือ่ สารโดยตรง เป็ นต้ น
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1.3) กลยุทธ์การใช้ ชอ่ งทางการสือ่ สาร (Channel)
1.3.1) การใช้ ชอ่ งทางการสื่อสารของกลุม่ แกนน�ำด้ วยกันเองมี 3
ช่องทางด้ วยกัน คือ อีเมล แอปพลิเคชันไลน์ และสือ่ บุคคล
1.3.2) การใช้ ชอ่ งทางการสื่อสารของแกนน�ำกับสมาชิกในชุมชน
พบว่ามีการแบ่งกลุม่ สมาชิกในชุมชนออกเป็ นสามกลุม่ ย่อยและในแต่ละ
กลุ่มย่อยนันมี
้ การใช้ ช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกัน ดังนี ้ แกนน�ำกับ
สมาชิกสูงวัย จะใช้ สื่อบุคคลในการสื่อสาร, แกนน�ำกับสมาชิกวัยท�ำงาน
จะใช้ แอปพลิเคชันไลน์เป็ นช่องทางหลักในการสือ่ สาร และแกนน�ำกับสมาชิก
วัยรุ่นและเด็กจะใช้ สอื่ กิจกรรมในการสือ่ สาร
1.3.3) การใช้ ชอ่ งทางการสือ่ สารของแกนน�ำกับนักท่องเทีย่ ว พบว่า
มีชอ่ งทางการสือ่ สารระหว่างแกนน�ำและนักท่องเทีย่ ว คือ สือ่ ออนไลน์ เช่น
เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ตา่ งๆ
2) รูปแบบเครือข่ ายการสื่อสารเพื่อสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง ชุมชน
หัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พบว่าองค์ประกอบและลักษณะการสือ่ สาร เครือข่ายการสือ่ สารของ
ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานครแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่
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คือ แกนน�ำเครือข่าย สมาชิกเครือข่าย และพันธมิตร
2.1) แกนน�ำเครื อข่าย ได้ แก่ กลุม่ แกนน�ำซึง่ เป็ นสมาชิกในชุมชน
หัวตะเข้ ซึง่ กลุม่ แกนน�ำชุมชนหัวตะเข้ มบี ทบาทในการสือ่ สารเป็ นคนควบคุม
เครือข่ายชุมชนเข้ มแข็ง เนือ่ งจากมีความสามารถในการควบคุมและกระจาย
ข่าวสารให้ กบั สมาชิกในชุมชน ทังนี
้ ้ยังสามารถโน้ มน้ าวใจสมาชิกในชุมชน
ให้ ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนเดิมให้ กลายเป็ นชุมชนทีม่ คี วามเข้ มเข็ง
2.2) สมาชิกในเครือข่าย คือ สมาชิกภายในชุมชนเอง ชุมชนใกล้เคียง
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจ�ำนวน 6 หน่วยงาน ที่ให้ การสนับสนุน
และเข้ ามามีสว่ นร่วมกับแกนน�ำชุมชน ได้ แก่ ชุมชนวัดสุธาโภชน์, วิทยาลัย
ช่างศิลป์, ลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง, ส�ำนักงานเขตลาดกระบัง ชมรมลาดกระบังสัมพันธ์ และ
สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง มีการสื่อสารแบบสองทาง (Two - ways
communication) นอกจากนี ้ยังพบ ผู้ปลีกวิเวก (Isolate role) เป็ นสมาชิก
และเครือข่ายทีม่ กั เก็บตัว ไม่คอ่ ยสุงสิงหรือติดต่อสือ่ สารกับสมาชิกคนอืน่ ๆ
ในชุมชนซึง่ คือ สมาชิกในชุมชนที่ไม่เห็นด้ วยกับกลุม่ แกนน�ำและเป็ นกลุม่
ผู้สงู อายุทไ่ี ม่เปิ ดรับมุมมองใหม่
2.3) พันธมิตรหรือผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสีย ได้ แก่ หน่วยงานภายนอกที่
ไม่ได้ เป็ นสมาชิกในชุมชนแต่มีสว่ นช่วยในการสนับสนุนทางด้ านกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีจ่ ดั ขึ ้นภายในชุมชน ได้ แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง, ส�ำนักงานเขตลาดกระบัง, ชมรมลาดกระบังสัมพันธ์ และ
สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง
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แผนภาพที่ 1 รูปแบบเครือข่ายการสือ่ สารและการไหลเวียนของข้ อมูลข่าวสาร
ของชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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3) ลักษณะรูปแบบเครือข่ ายและการไหลของข้ อมูลข่ าวสาร
ของชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จากแผนภาพที่ 1 แสดงให้ เห็นถึงลักษณะเครื อข่ายของชุมชน
หัวตะเข้ กบั เครือข่ายการสือ่ สารภายนอกชุมชนและผลทีช่ มุ ชนได้ รบั ซึง่ ผู้วจิ ยั
น�ำมาวิเคราะห์ตามแนวคิดเกีย่ วกับเครือข่ายการสือ่ สาร พบว่า ทิศทางในการ
สือ่ สาร (Direction) ของเครือข่ายภายนอกกับชุมชนมีทศิ ทางการสือ่ สารใน
แนวระนาบ (Horizontal Network) แบบสองทาง (Two – ways communication)
คือเป็ นการสือ่ สารทีแ่ กนน�ำชุมชนและสมาชิกโดยเครือข่ายเข้ ามาช่วยเหลือ
สนับสนุนชุมชนในด้ านต่างๆ อาทิ ท�ำกิจกรรมต่างๆทังในด้
้ านการสร้ างตลาด
จนไปถึงงานทางด้ านวัฒนธรรม นอกจากนี ้ทิศทางการสือ่ สารภายในชุมชน
มีทศิ ทางการสือ่ สารในแนวระนาบ (Horizontal network) เช่นเดียวกับเครือ
ข่าย ทีส่ มาชิกมีความเท่าเทียมและไม่มกี ารสัง่ งานจากสมาชิกใดสมาชิกหนึง่
แต่เป็ นการร่วมกันก�ำหนดและด�ำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ
นอกจากนี ย้ ัง พบว่ า เครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารของชุม ชนหัว ตะเข้
เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีลกั ษณะและการไหลของข้ อมูล
ข่าวสาร 2 รูปแบบ ดังนี ้
- การสือ่ สารแบบวงล้ อ (Wheel Network) เป็ นการสือ่ สารทีก่ ลุม่
แกนน� ำ ชุ ม ชน หัว ตะเข้ เขตลาดกระบัง จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร
เป็ นศูนย์กลางของการสือ่ สารและเป็ นตัวทีเ่ ชือ่ มต่อกับเครือข่ายอืน่ ๆรวมทัง้
การมีบทบาทเชิงการสือ่ สารเป็ นดาวเด่น (Star) และยังท�ำหน้ าทีใ่ นการต่อ
และรับข้ อมูลมากระจายต่อในเครื อข่าย โดยใช้ หนึง่ ในผู้ที่เป็ นแกนน�ำเป็ น
สะพาน (Bridge) ท�ำหน้ าทีเ่ ชือ่ มประสานสมาชิกในชุมชนกับกลุม่ พันธมิตร
และกลุม่ แกนน�ำชุมชนยังท�ำหน้ าทีเ่ ป็ นล่าม (Liaison) คือ การท�ำหน้ าทีเ่ ชือ่ ม
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กลุม่ ต่าง ๆ ทีไ่ ม่ได้ ตดิ ต่อกันโดยตรงเข้ าด้ วยกันทังในเชิ
้ งการส่งข้ อมูลและการ
รับข้ อมูล เพือ่ มากระจายต่อในชุมชนและการเป็ นผู้ควบคุมข้ อมูลกลุม่ แกนน�ำ
มีหน้ าทีใ่ นการควบคุมและกระจายข่าวสารต่าง ๆ ให้ กบั ชุมชน อาจกล่าวได้
ว่าการไหลของข้ อมูลทังเข้
้ าและออกจะมีกลุม่ แกนน�ำชุมชนเป็ นศูนย์กลางใน
การรับและกระจายข่าวสารให้ กบั สมาชิกในชุมชนและกลุม่ พันธมิตร
- เครือข่ายการสือ่ สารรูปดาว (Star Network) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
สมาชิกทุกคนรวมทัง้ พันธมิตร ได้ ตดิ ต่อสือ่ สารกันได้ ทวั่ ถึงและเป็ นอิสระ ไม่มี
ศูนย์กลางทีเ่ ป็ นทางการ เครือข่ายประเภทนี ้จะรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ
ของงานสูง ซึง่ ศูนย์กลางคือแกนน�ำชุมชนและการเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกใน
ชุมชนสามารถเข้ ามาแสดงความคิดเห็นหรือมีการระดมสมองเพือ่ การท�ำงาน
ทังนี
้ ้แกนน�ำยังเป็ นผู้นำ� ทีไ่ ด้ รบั ความเคารพจากชุมชนแต่ไม่ได้ มอี ำ� นาจทีห่ า่ ง
กันจนเกินไป ท�ำให้ ลดช่องว่างระหว่างแกนน�ำและสมาชิกในชุมชน
อภิปรายผลการวิจยั
1) กลยุทธ์ การสื่อสารชุมชนชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- กลยุ ท ธ์ เกี่ ย วกั บ ผู้ ส่ งสาร (Sender) ในกระบวนการ
เผยแพร่ ความคิดเกี่ยวกับการท�ำเป็ นชุมชนเข้ มแข็งของชุมชนหัวตะเข้
เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร แกนน�ำชุมชนถือได้ วา่ มีบทบาทและ
อิทธิพลต่อสมาชิกในชุมชนเป็ นอย่างมาก ทังในแง่
้
การถ่ายทอดสาร เป็ นผู้
ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จึงสามารถท�ำให้ สมาชิกในชุมชน
เกิดการยอมรับและยอมเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการใช้ ชวี ติ ซึง่ สอดคล้ อง
กับอรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท (2537) ทีก่ ล่าวว่าอิทธิพลของผู้สง่ สารเป็ นสิง่
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จ�ำเป็ นและเป็ นแนวทางในการก�ำหนดกลยุทธ์ตา่ ง ๆ ซึง่ สิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลมาก
ทีส่ ดุ ในการเป็ นผู้สง่ สารคือ ความน่าเชือ่ ถือซึง่ ประกอบไปด้วย บุคลิกภาพของ
ผู้สง่ สาร ความรู้และความสามารถในการส่งสาร คุณสมบัตใิ นการสือ่ สาร หรือ
การเชือ่ มโยงไปยังผู้รบั สาร ความมีพลัง การมีพื ้นฐานร่วมกัน นอกจากนี ้แกน
น�ำในฐานะผู้สง่ สารต้ องมีความสามารถในการโน้ มน้ าวใจหรือดึงความสนใจ
ของสมาชิกในชุมชน แกนน�ำแต่ละคนจะมีบคุ ลิกและวิธกี ารทีแ่ ตกต่างกันไป
- กลยุทธ์ เกี่ยวกับสาร (Message) สารเป็ นอีกส่วนที่ส�ำคัญ
ในกระบวนการสื่ อ สารของชุม ชนหัว ตะเข้ เขตลาดกระบัง จัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ทางแกนน�ำชุมชนจึงได้ ให้ ความส�ำคัญกับสารเป็ น
อันดับต้ นในการสือ่ สารแต่ละครัง้ ซึง่ เนื ้อหาสารจะต้ องสอดคล้ องและเหมาะ
สมกับสมาชิกกลุม่ ต่างๆและบริ บทของสมาชิกในชุมชน ซึง่ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของกิปสันและฮานนา (Gibson & Hanna, 1992, อ้ างถึงใน อดิพล
เอื ้อจรัสพันธุ์ 2553, น. 121) ทีก่ ล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ทีผ่ ้ สู ร้ างสรรค์สารต้ อง
ค�ำนึงถึงสิง่ ต่อไปนี คื้ อ คุณภาพของเนื ้อหาการสร้ างสาร ต้ องค�ำนึงถึงเนื ้อหา
ของสารทีส่ อื่ ออกมาว่ามีคณ
ุ ค่ามีความเกีย่ วข้ องและความส�ำคัญต่อผู้รบั สาร
หรือไม่อย่างไร สารทีส่ อ่ื ออกมานันจะมี
้ เนื ้อหามากน้ อยเพียงใด ครอบคลุม
ประเด็นใดบ้ าง สารที่สามารถเข้ าถึงผู้รับสารได้ ดี ต้ องมีความเกี่ยวข้ อง
หรื ออยูใ่ นความสนใจของผู้รับสารและมีผลกระทบต่อผู้รับสาร และจ�ำกัด
ความลึกของสารเป็ นการกระท�ำว่าจะให้ รายละเอียดกับผู้รับสารมากน้ อย
เพียงใด สารนันมี
้ ความยากง่ายขนาดไหน เช่น เรื่องของพื ้นทีแ่ ละเวลา เป็ นต้น
- กลยุทธ์ การใช้ ส่ ือ (channel) การใช้ สื่อเป็ นอีกกลยุทธ์หนึง่ ที่
ส�ำคัญของชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการ
เลือกใช้ สอื่ แต่ละครังของการสื
้
อ่ สาร แกนน�ำจะประเมินสมาชิกในชุมชนก่อน
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ทีจ่ ะเลือกใช้ สอื่ ในการสือ่ สาร เช่น การสือ่ สารกับผู้สงู อายุสมาชิกกลุม่ แกน
น�ำจะเลือกการเข้ าหาเพื่อพูดคุยโดยใช้ สอื่ บุคคลและภาษาไม่เป็ นทางการ
การสือ่ สารกับกลุม่ คนวัยท�ำงานสมาชิกในกลุม่ แกนน�ำจะใช้ การยกตัวอย่าง
หรื อบอกแผนการคร่าวๆและบอกถึงผลตอบแทนที่จะได้ รับในการร่วมมือ
นันๆและสามารถใช้
้
ชอ่ งทางออนไลน์ตา่ งๆในการสือ่ สารกับสมาชิกกลุม่ นี ้
ได้ อีกด้ วย เช่น แอปพลิเคชันไลน์ เป็ นต้ น การสือ่ สารกับเด็กและเยาวชน
กลุม่ สมาชิกแกนน�ำจะน�ำเสนอโดยสือ่ กิจกรรม เช่น การชวนเล่นเกมส์ทใี่ ห้
เยาวชนมีสว่ นร่วม เป็ นต้ น สือ่ จะต้ องมีประสิทธิภาพและความน่าเชือ่ ถือ ซึง่
แกนน�ำชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ เลือกสือ่ ที่
หลากหลายตามกลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะสือ่ สารด้ วย ทังการใช้
้
สอ่ื บุคคลกับกลุม่
ผู้สงู อายุ การใช้ สอื่ ใหม่ (New media) กับกลุม่ วัยรุ่นและวัยท�ำงาน และ
การใช้ สอื่ บูรณาการ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของวิทยาธร ท่อแก้ ว (2549,
น.4--42) ได้ ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้ สอื่ โดย
พิจารณาในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้ ด้ านความสะดวกในการเข้ าถึงโดยพิจารณา
ว่ า สื่ อ ใดที่ ผ้ ูรั บ สารเป้ าหมายจะเข้ า ถึ ง ง่ า ยที่ สุด ด้ า นการควบคุม สื่ อ
หมายถึง ความสามารถหรือประสิทธิภาพของสือ่ ทีจ่ ะไปถึงผู้รบั โดยพิจารณา
จากการครอบคลุมพื ้นทีห่ รือบริเวณทีผ่ ้ไู ด้รบั สารอาศัยอยู่ ด้านประสิทธิผลของ
สือ่ พิจารณาได้ จากการเรียกความสนใจ การให้ ความเข้ าใจการชักจูงและการ
สร้ างความจ�ำ และด้ านความน่าเชือ่ ถือ โดยทัว่ ไปกล่าวกันว่าสือ่ โทรทัศน์เป็ น
สือ่ ทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ ในแง่ของข่าวสารมากทีส่ ดุ รองลงมาคือสือ่ สิง่ พิมพ์
ส่วนการก�ำหนดกลยุทธ์การใช้ สอื่ จะเป็ นการวิเคราะห์วา่ ควรใช้ สอื่
อะไร ด้ วยวิธีการใด ที่จะสามารถท�ำให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการสือ่ สาร
นันได้
้ ซึ่งจะเป็ นหน้ าที่ของแกนน�ำชุมชนที่จะเลือกใช้ สื่อใดสื่อหนึ่งหรื อ
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หลากหลายสือ่ รวมกันโดยพิจารณากลุม่ เป้าหมายเป็ นหลัก ซึง่ สอดคล้ อง
กับพนม คลีฉ่ ายา (2549, น. 7) ได้ สรุปเกีย่ วกับการใช้ สอื่ ว่าต้ องพิจารณา 2
ประเด็นคือ วิธีการใช้ สอื่ เป็ นการพิจารณาถึง วิธีการเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย
และวิธีการประยุกต์ใช้ สื่อให้ เกิดผลตามที่ต้องการ และประเภทของสื่อ
เป็ นการพิจารณาว่าจะใช้ สอื่ อะไร อย่างไร
2) รูปแบบเครือข่ ายการสื่อสารเพื่อสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง กรณี
ศึกษาชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รู ปแบบเครื อข่ายการสื่อสารของชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร สามารถวิเคราะห์เครือข่ายการสือ่ สารได้ 2 ประเด็นย่อย
ตามที่ ปาริชาต สถาปิ ตานนท์ (2547) สรุปไว้ คือ การระบุบทบาทเชิงการ
สือ่ สารของบุคคลต่างๆในเครื อข่ายและทิศทางการไหลเวียนของข้ อมูลใน
เครือข่าย ซึง่ น�ำไปสูก่ ารรับรู้ภาพรวมของเครือข่าย ซึง่ สะท้ อนโครงสร้ างการ
สือ่ สารในชุมชนหัวตะเข้ มรี ายละเอียดดังต่อไปนี ้
- การระบุบทบาทเชิงการสือ่ สารของบุคคลต่างๆในเครือข่าย บทบาท
เบื ้องต้ นของบุคคลในเครือข่ายโดยภาพรวมในแต่ละเครือข่ายมักจะประกอบ
ไปด้ วยบุคคล 3 กลุม่ ได้ แก่
แกนน�ำเครือข่ายคือ แกนน�ำชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ท�ำหน้ าที่เป็ น ดาวเด่น (Star) ในเครื อข่ายโดยมีหน้ าที่
เชื่อมสัมพันธ์ กบั สมาชิกในชุมชนและชุมชนใกล้ เคียงโดยมีการส่งข้ อมูล
ความรู้ไปสูภ่ ายนอกรวมทังเป็
้ นผู้รับข่าวสารเข้ ามากระจายต่อให้ สมาชิกใน
ชุมชน อีกทังยั
้ งเป็ นผู้ประสานงานและด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ทังนี
้ ้ตัวแกน
น�ำเองคือผู้ควบคุมข้ อมูล (Gatekeeper)ในเครื อข่ายของชุมชนหัวตะเข้
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โดยเป็ นผู้ที่คดั เลือกว่าข่าวสารใดควรปรึกษาหารื อกันในกลุม่ แกนน�ำหรื อ
น�ำไปเผยแพร่ ต่อสมาชิกในชุมชนและพันธมิตร เมื่อสมาชิกกลุม่ แกนน�ำ
พิจารณาแล้ วจึงเริ่มการเผยแพร่ข้อมูลให้ กบั สมาชิกและพันธมิตรหรือชุมชน
ใกล้ เคียงซึง่ หนึง่ ในสมาชิกในกลุม่ แกนน�ำจะท�ำหน้ าที่สะพาน(Bridge)ใน
การเชือ่ มประสานสมาชิกในชุมชนกับแกนน�ำรวมทังชุ
้ มชนใกล้ เคียง เราอาจ
เรียกเครือข่ายรูปแบบนี ้ว่า เครือข่ายการสือ่ สารทีเ่ กิดขึ ้นเองหรือเครือข่ายการ
สื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ นอกจากนี ้สมาชิกในกลุม่ แกนน�ำยังท�ำหน้ าที่
ล่าม (Liaison) ทีท่ ำ� หน้ าทีใ่ นการเชือ่ มกลุม่ ต่าง ๆ ทีไ่ ม่ได้ ตดิ ต่อกันเข้ าด้ วย
กัน คือ กลุม่ ภาครัฐและสมาชิกชุมชน ซึง่ ถือเป็ นเครือข่ายการสือ่ สารแบบ
เป็ นทางการ ซึง่ สอดคล้ องกับพัชนี เชยจรรยาและคณะ (อ้ างถึงใน อดิพล
เอื ้อจรัสพันธุ์, 2553) กล่าวว่า เครือข่ายการสือ่ สารแบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ
คือ เครือข่ายการสือ่ สารทีเ่ กิดขึ ้นเอง (Emergent Communication Network)
หรือเครือข่ายการสือ่ สารแบบไม่เป็ นทางการ กล่าวคือ การสือ่ สารทีแ่ กนน�ำ
ใช้ สอื่ สารกับสมาชิกในชุมชน โดยมากจะเป็ นการใช้ สอื่ บุคคลและใช้ ค�ำพูด
แบบไม่เป็ นทางการ รูปแบบภาษาทีค่ นในชุมชนคุ้นเคย ในพื ้นทีท่ บี่ รรยากาศ
ผ่อนคลาย เช่น การพบปะพูดคุยกันของกลุม่ แกนน�ำทีก่ บั สมาชิกในชุมชนที่
ตลาดสด หรือสวนสาธารณะ เป็ นต้ น และเครือข่ายการสือ่ สารทีถ่ กู ก�ำหนดไว้
(Prescribed Communication Network) หรือเครือข่ายการสือ่ สารแบบเป็ น
ทางการ (Formation Network) หรือรูปแบบการสือ่ สารทีแ่ กนน�ำชุมชนใช้ ใน
การติดต่อสือ่ สารกับภาครัฐทีเ่ ป็ นพันธมิตรและสมาชิกเครือข่าย
กลุม่ ของพันธมิตร คือ หน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิกใน
ชุมชนแต่มสี ว่ นช่วยในการสนับสนุนทางด้ านกิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ดั ขึ ้นภายใน
ชุมชน ทีห่ ลังจากได้ มกี ารติดต่อสือ่ สารกันกับแกนน�ำชุมชนหัวตะเข้ เพือ่ แลก
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เปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกันและเครื อข่ายภายนอกได้ แก่ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง ส�ำนักงานเขตลาดกระบัง ชมรม
ลาดกระบังสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง เมือ่ พิจารณาถึงการรวม
ตัวของพันธมิตรเครื อข่ายแล้ ว พบว่า เป็ นการรวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์
ทีเ่ ป็ นประโยชน์สว่ นรวม กล่าวคือ ทังพั
้ นธมิตรและแกนน�ำชุมชนต่างก็ได้ ชว่ ย
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้ างชุมชนเข้ มแข็งซึง่ ชุมชนอืน่ ๆสามารถน�ำไป
เป็ นโครงการน�ำร่องเพือ่ พัฒนาชุมชนอืน่ ๆ ให้ กลายเป็ นชุมชนเข้ มแข็ง ตลอด
จนสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั สมาชิกในชุมชนนัน้ ๆ ให้ เกิดความตระหนักและ
รักความเป็ นชุมชนมากขึ ้น ส่วนผลประโยชน์ทที่ างแกนน�ำได้ รับคือ การมี
ผู้ทพี่ ร้ อมเข้ ามาช่วยเหลือชุมชนเมือ่ ชุมชนต้ องการท�ำกิจกรรม ส่วนพันธมิตร
ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้ างชุมชนเข้ มแข็งออกไปเพือ่ เผยแพร่ตอ่ ชุนชนอืน่ ๆ
ทีป่ ระสบปั ญหาต่าง ๆ
- ทิศทางการไหลเวียนของข้ อมูลในเครื อข่าย คือเรื่ องราวที่ถูก
ถ่ายทอดจากคนหนึง่ ไปสูอ่ กี คนหนึง่ โดยการวิจยั ครัง้ นี ้วิจยั พบว่า ทิศทาง
การไหลของข่าวสารภายในชุมชนมี ทิศทางการสื่อสารในแนวระนาบ
(Horizontal Network) แบบสองทาง (Two – ways communication)
คือ สมาชิกมีความเท่าเทียมและไม่มีการสัง่ งานจากสมาชิกคนใดคนหนึง่
แต่เป็ นการร่ วมกันก�ำหนดและด�ำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนทิศทาง
การไหลของข่าวสารระหว่างชุมชนหัวตะเข้ กบั เครื อข่ายอื่นๆเป็ นการการ
สื่อสารแบบวงล้ อ (Wheel Network) โดยกลุ่มแกนน�ำชุมชนหัวตะเข้
เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็ นศูนย์กลางของการสือ่ สารและ
เป็ นตัวที่เชื่อมต่อกับเครื อข่ายอื่นๆ สอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ องรูปแบบการ
สือ่ สารของ Leavitt (1964) ทีพ่ บว่า รูปแบบการสือ่ สารภายในภาคีเครือข่าย
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แบบมีศนู ย์กลางเป็ นการสือ่ สารทีค่ นใดคนหนึง่ หรือหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึง่ เป็ นศูนย์กลาง หรือทางผ่าน โดยทีส่ มาชิกคนอืน่ ๆ ไม่มกี ารติดต่อกัน
โดยตรงแต่ต้องผ่านคนกลาง นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของรณชาติ
บุตรแสนคม (2545) ทีพ่ บว่า คุณฉัตรชัย เชื ้อรามัญ เป็ นศูนย์กลางข้ อมูลของ
เครือข่ายขบวนการตาสับปะรดโดยมีหน้ าทีเ่ ป็ นผู้รบั เรื่องราว และแจ้ งข่าวสาร
ไปยังสมาชิกผ่านการใช้ จดหมาย และท�ำหน้ าทีเ่ ป็ นผู้ประสานงานกับหน่วย
งานภายนอกทีเ่ กี่ยวข้ องเพือ่ ขอความร่วมมือ อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
ภาพรวมของทิศทางการไหลของข้ อมูลข่าวสารของเครื อข่ายแล้ วพบว่า
เป็ นการสือ่ สารรูปดาว (Star Network) คือ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ สมาชิก
ทุก คนรวมทัง้ พัน ธมิ ต ร ได้ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกัน ได้ ทั่ว ถึ ง และเป็ นอิ ส ระ
ไม่มี ศูน ย์ ก ลางที่ เ ป็ นทางการ เครื อ ข่า ยประเภทนี จ้ ะรวดเร็ ว และเกิ ด
ประสิทธิภาพของงานสูง ซึง่ ศูนย์กลางคือแกนน�ำชุมชนและการเปิ ดโอกาส
ให้ สมาชิกในชุมชนสามารถเข้ ามาแสดงความคิดเห็นหรือมีการระดมสมอง
เพือ่ การท�ำงาน ทังนี
้ ้แกนน�ำยังเป็ นผู้นำ� ทีไ่ ด้ รับความเคารพจากชุมชนแต่ไม่
ได้ มอี ำ� นาจทีห่ า่ งกันจนเกินไป ท�ำให้ ลดช่องว่างระหว่างแกนน�ำและสมาชิก
ในชุมชน
สรุป

กลยุทธ์ การสื่อสารในการสร้ างชุมชนเข้ มแข็งของชุมชนหัวตะเข้
ประกอบด้ วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้ แก่ กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้สง่ สาร (S) กลยุทธ์
การสร้ างสาร (M) และกลยุทธ์การใช้ สอื่ (C) ส่วนเครือข่ายการสือ่ สารนัน้
ประกอบไปด้ วยบุคคล 3 กลุม่ คือ กลุม่ แกนน�ำเครือข่าย กลุม่ สมาชิกเครือ
ข่าย และกลุม่ พันธมิตรเครือข่าย โดยมีทศิ ทางการไหลแบบเครือข่ายวงล้ อ
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(Wheel Network) และมี ก ารสื่ อ สารการสื่ อ สารแบบมี ศูน ย์ ก ลาง
(Centralized Communication)
ประโยชน์ จากงานวิจยั
1. เป็ นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การและเครือข่าย
สือ่ สารของชุมชนหัวตะเข้ และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้ อง
2. งานวิจยั ชิ ้นนี ้ศึกษาชุมชนทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการสร้ างชุมชน
เข้ มแข็ง ผลการวิจยั จึงมีประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร หรื อชุมชนสนใจ
สามารถท�ำไปพัฒนาและปรับให้ เข้ ากับบริบทของตนเอง
3. งานวิจยั ชิ ้นนี ้สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์และ
เครือข่ายการสือ่ สารของชุมชนอืน่ ๆทีส่ นใจได้
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั ครัง้ นี ้
1. การประชาสัมพันธ์ ชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ยังไม่เป็ นระบบและมุง่ เน้ นการใช้ สอ่ื บุคคลเป็ นสือ่ หลักใน
การส่งสาร ซึง่ ปั จจุบนั มีเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาไปมาก ชุมชนจึงควรใช้ ประโยชน์
จากเทคโนโลยีการสือ่ สารให้ มากขึ ้น
2. โดยมากผู้ส่งสารของแกนน�ำชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง
จังหวัดกรุ งเทพมหานครจะท�ำหน้ าที่เป็ นสื่อบุคคลเอง ซึ่งผู้วิจัยคิดว่า
ส่วนตัวแกนน�ำบางท่านมีการถ่ายทอดความคิดและทัศนคติของตนเอง
มากเกินไป ท�ำให้ ผลผลิตของความคิดออกมาเป็ นรูปแบบเดียว ซึง่ ถ้ ารูปแบบ
ความคิดเหล่านันไม่
้ มคี วามหลากหลาย สมาชิกในชุมชนก็จะมีมมุ มองหรือ
แนวคิดเพียงมุมมองเดียว
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3. บทบาทในการน�ำชุมชนยังเน้ นทีแ่ กนน�ำเป็ นหลัก หากในอนาคต
กลุม่ แกนน�ำกลุม่ นี ้ยุตบิ ทบาทลงจะท�ำให้ การพัฒนาชุมชนไม่สามารถเดิน
หน้ าต่อได้ ดังนันจึ
้ งควรมีระบบการจัดการองค์ความรู้เพื่อให้ คนรุ่นใหม่ๆ
ในชุมชนสามารถเข้ ามาท�ำหน้ าที่ตอ่ ไปได้ ถ้าแกนน�ำบางท่านต้ องการยุติ
บทบาท

244

ข้ อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่ อไป
1. ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษาชุมชนทีป่ ระสบปั ญหาเกีย่ วกับ
เครือข่ายการสือ่ สารในชุมชน หรือการสร้ างเครือข่ายชุมชนเข้ มแข็ง เพือ่ น�ำ
ผลการศึกษามาเปรี ยบเทียบหรื อต่อยอดเพื่อค้ นหาวิธีการสือ่ สารหรื อการ
สร้ างชุมชนเข้ มแข็งทีเ่ หมาะสมต่อไป
2. การศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ เครื อข่ายการ
สื่อสารเพื่อการสร้ างชุมชนเข้ มแข็งของชุมชนหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วจิ ยั พบว่าถึงแม้ สมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชนจะให้
ความร่วมมือ แต่กม็ สี มาชิกอีกกลุม่ ทีแ่ ยกตัวออกไป จึงควรมีการศึกษาถึง
สมาชิกชุมชนกลุม่ นี ้เพิม่ เติมด้ วย
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