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บทคัดย่อ
การศึกษาเรือ่ ง กลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า
ภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
และลักษณะการดาเนินงานทางด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตามทัศนะของผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของฝ่ายสื่อสารองค์กร ผ่านระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูม ิ ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) และจากแหล่งข้อมูลทุตยภูม ิ ทีไ่ ด้
จากเอกสาร บทความและงานวิจยั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและการวิจยั เชิงสารวจ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลออกเป็ นสองกลุ่มคือ 1) ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลสายงานทางด้านการจัดกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ จานวน 2 คน และ 2) พนักงานระดับปฏิบตั ิการที่รบั ผิดชอบการจัดกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ จานวน 2 คน ผลวิจยั สรุป จากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-Structure
Interview) ซึง่ เป็ นวิธกี ารสัมภาษณ์ทผ่ี วู้ จิ ยั ต้องเตรียมแนวคาถามไว้เพื่อเป็ นแนวทางการสอบถาม
ต่อผู้ให้ข้อมูล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ หรือเปลี่ยนประเด็นคาถามไปจากที่
เตรียมไว้ โดยมีขอ้ ดีคอื ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสามารถตอบคาถามได้อย่างอิสระ และผูว้ จิ ยั ก็สามารถเลือก
ถามประเด็นทีส่ าคัญขณะสัมภาษณ์ได้ทนั ที
จากผลการวิจยั ในส่วนของกลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์นัน้ พบว่า การดาเนิน
นโยบายขององค์กรในเรื่องการวางแผนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ต้องจัดลาดับความสาคัญและให้
สอดคล้องกับชุมชนในแต่ละพืน้ ที่ และมีการนากลยุทธ์การค้นหาความต้องการหลัก ทาให้ชุมชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับกลุ่มสื่อมวลชนและผูน้ าชุมชน และกลยุทธ์
การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน มาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน เพื่อลดประเด็นความไม่

ง

เข้าใจในการดาเนินงานของ อีสท์ วอเตอร์ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูล ขยายความเข้าใจการ
ดาเนินธุรกิจด้านต่างๆ ซึง่ เป็ นนโยบายของฝา่ ยสื่อสารองค์กร และในส่วนของลักษณะการดาเนินงาน
ชุมชนสัมพันธ์ พบว่า การดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของกิจกรรมแต่ละโครงการ มีการดาเนินงาน
ทีเ่ ป็นขัน้ ตอน รูปแบบและวิธกี ารทีม่ งุ่ หวังจะสร้างความเข้าใจและถูกต้อง มีความรับผิดชอบ ใส่ใจ
และห่วงใยชุมชน ซึ่งเป็ นอีกภาระหน้าที่สาคัญที่องค์กรจะต้องดาเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับการให้ขอ้ มูลข่าวสาร และก่อให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างชุมชนและอีสท์ วอเตอร์

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รบั ความเมตตากรุณาเป็ นอย่างสูงจากอาจารย์
พัชรี พรหมคช อาจารย์ทป่ี รึกษาทีใ่ ห้คาเสนอแนะ แนวคิด ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
และเป็ นกาลังใจมาโดยตลอด พร้อ มทัง้ ขอบพระคุณอาจารย์ผ ศ.นฤมล วงศ์หาญ ประธาน
กรรมการสอบ และอาจารย์ด ร.สุท ธนิภ า ศรีไ สย์ กรรมการสอบ ที่ก รุณ าสละเวลาอัน มีค่า
เป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ในครัง้ นี้
กราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกท่านที่
สังสอน
่
ถ่ายทอดความรูด้ ๆี จนผูว้ จิ ยั สามารถเข้าใจถึงหัวใจหลักของการประชาสัมพันธ์อย่างลึกซึง้
ตลอดจนเพื่อนๆ พี่ น้ องรุ่น MC14 ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข กันมาตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยเฉพาะ
เพื่อนร่วมวิชาเอกพีอาร์ท่แี สนน่ ารัก คอยช่วยเหลือในเรื่องการเรียน และเป็ นกาลังใจสาคัญ
พีโ่ ชคพีช่ ายทีแ่ สนดีคอยดูแลและเป็ นแบบอย่างทีด่ เี สมอมา พีป่ ๊ กุ กี้ บอนนี่ เนส ออย ปาล์ม ซิม้
รวมถึง พีท ตากล้องจาเป็นเสียงเข้มสาหรับภาพถ่ายน่ารักๆให้ผวู้ จิ ยั และเพื่อนๆ เสมอมา อีกทัง้
ประสบการณ์ และมุมมองดีๆ ทีไ่ ด้รบั จากเพื่อนๆ ร่วมห้องเรียนทุกคน
ขอขอบคุณบริษทั East Water พี่ๆ ฝ่ายสื่อสารองค์กรสาหรับข้อมูลในการสัมภาษณ์
และพีป่ ้ อม ลลนา วิวธิ สุรการ สาหรับไอเดียดีๆ ในการทาวิจยั ฉบับนี้
ขอขอบคุณกาลังใจดีๆ จากพีธ่ รี ์ ทีอ่ ยูเ่ คียงข้างในยามท้อแท้หมดหวัง รับฟงั คาบ่นตลอด
24 ชม. และยังใจดีพาไปอ้วนกับอาหารแสนอร่อยทุกมือ้ ตลอดระยะเวลาในการทาวิจยั
สุ ดท้ายนี้ กราบขอบพระคุ ณครอบครัว ที่ แ สนอบอุ่ นคุ ณ พ่ อ เรือ งศัก ดิ ์ คุ ณ แม่เ ยาวดี
บุษบาศรี และครอบครัวที่เป็ นแรงผลักดัน เป็ นกาลังใจสาคัญในยามท้อแท้ และคอยเป็ นสารถี
ในการขับรถมารับมาส่งตลอดระยะเวลา 2 ปี ทาให้ผู้วจิ ยั ได้ก้าวเดินอย่างมันคง
่ และประสบ
ความสาเร็จมาถึงวันนี้ ผูว้ จิ ยั รูส้ กึ ซาบซึง้ ในความกรุณาของทุกท่านทีก่ ล่าวมาแล้ว จึงขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย

ปณยา บุษบาศรี
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บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
การดาเนิ น ธุ ร กิจ ขององค์ก รมุ่ง เน้ น การไม่แ สวงหาผลกาไรเป็ น วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก
ซึ่งบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) หรือ อีส ท์ วอเตอร์
ได้ให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่องในด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
การสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการดาเนินงานขององค์กร และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประชาชน
รวมทัง้ ได้รบั การสนับสนุนเกีย่ วกับการดาเนินงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีอ่ งค์กรจัดขึน้ จาก
ประชาชน ดังนัน้ องค์กรธุรกิจอย่างอีสท์ วอเตอร์จงึ จาเป็ นต้องระดมกลยุทธ์และกลวิธหี ลากหลาย
เข้ามาใช้ เพื่อให้ธุรกิจเกิดประโยชน์ สูงสุดตามวัต ถุ ประสงค์ท่อี งค์กรตัง้ ไว้ โดยดาเนินธุรกิจ
ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มุง่ เน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยคานึงถึง
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทัง้ การให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิง่ แวดล้อม โดยนาหลักการและแนวทางปฏิบตั ิท่ดี ตี ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับ
บริษทั จดทะเบียน ปี 2549 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งมุ่งหวังให้บุคลากร
ทุกระดับดาเนินงานอย่าง “โปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้” ผนวกกับภาค
สังคมและประชาชนหันมาให้ความสาคัญกับสิง่ แวดล้อมและชุมชนอย่างยั ่งยืน ส่งผลให้ทงั ้ การ
ประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) กรมชลประทานและบริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก
จากัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ มีการดาเนินการด้านกิจกรรมชุมชนสัม พันธ์อย่างจริงจัง
และต่อเนื่องผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ขี ององค์กร (อ้างถึงรายงาน
ประจาปี 2554)
การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมนับเป็ นปจั จัยสาคัญที่จาเป็ นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการ
ดาเนินกิจการต่างๆ ทัง้ ทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อีสท์ วอเตอร์ในฐานะเป็ น
หน่วยงานหนึ่งของภาคเอกชนได้เล็งเห็นความสาคัญกับการจัดการและรักษาสิง่ แวดล้อมควบคู่
ไปกับการดาเนินธุรกิจที่โปร่งใส และใส่ใจกับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ปฏิบตั ิการของ
บริษทั อย่างไรก็ดี เพื่อให้การจัดการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และประสิทธิผ ล การก าหนดขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อ มเพื่อ ให้เ ข้ากับลักษณะของ
องค์กรจึงเป็ นเรื่องจาเป็ น ในฐานะบริษทั ผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า

2

ในภาคตะวันออก อีสท์ วอเตอร์จงึ ได้กาหนดขอบเขตและนิยามของการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
ไว้ว่า “กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดาเนินธุรกิจของอีสท์วอเตอร์ จะต้องไม่เกิดปญั หากับสิง่ แวดล้อม
ต่อทุกกลุ่มทีม่ สี ่วนได้ส่วนเสีย”
ปจั จุบนั งานทางด้านการจัดกิจกรรมเพื่อ สังคมขององค์กรเกิดขึ้นมากมาย แต่ยงั ขาด
บทบาทในเรือ่ งของการบูรณาการงานทัง้ องค์กรให้สอดประสานกันได้ ซึง่ หน่ วยงานเช่นนี้จะไม่ม ี
ความจาเป็นเลยหากธุรกิจทราบว่าการจัดตัง้ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นหน้าที่
ซึง่ ทุกหน่วยงานในองค์กรต้องมีส่วนร่วมทัง้ ในเชิงนโยบายและการนาไปปฏิบตั ิ ไม่ใช่งานเฉพาะ
กิจอย่างที่ห ลายๆ หน่ วยงานดาเนินการขึ้นเพื่อ การแข่งขันกับคู่แข่งทางธุ รกิจ หรือ เพื่อการ
รับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนัน้ ธุรกิจจึงควรศึกษาให้เข้าใจว่า CSR มีความเกี่ยวโยง
กับแนวคิดการลงทุนเพื่อเพิม่ มูลค่าทางสังคมและตัวธุรกิจอย่างไร อาจไม่เห็นผลในวันนี้แต่ก็
อธิบายได้โดยใช้หลักการเดียวกับการซือ้ ประกัน เพื่อเพิม่ ความมันคง
่ ดังนัน้ แม้โลกจะเปลีย่ นไป
ในทิศทางใด หากธุรกิจสามารถพัฒนางาน CSR เป็ นนวัตกรรมทางนโยบายได้ ธุรกิจก็จะรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการทางสังคมได้อย่างยั ่งยืน และคาว่า
ธุรกิจกับสังคมจะมีความหมายทีใ่ กล้เคียงกันมากยิง่ ขึน้ แต่หากธุรกิจยังแยกไม่ออกว่ าอะไรคือ
CSR อะไรคือการลงทุนเพื่อสังคม หรืออะไรคือการสร้างภาพ การแก้ปญั หาก็จะอยู่วงิ่ วนอยู่ท่ี
เดิมแบบ “ทาดีแต่ไม่มอี ะไร” หมายความว่าประโยชน์ต่อสังคมก็ไม่เกิด ประโยชน์ต่อธุรกิจก็ไม่ม ี
แถมเสียเงินเปล่าและยังไปสร้างความขัดแย้งในชุมชน ดังนัน้ ต่อให้มอี งค์ความรู้อกี 100 เรื่อง
มีเครื่องมืออีก 100 อย่างธุรกิจไทยก็ไม่สามารถไปถึงความยังยื
่ นอย่างที่ต งั ้ ใจไว้ (อ้างถึง ใน
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม)
ฟิลปิ คอตเลอร์ กับ แนนซี่ ลี (อ้างถึงใน ม.ร.ว.รมณีฉัตร แก้วกิรยิ า, 2551: 315) ได้
ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์ก รว่า เป็ นพันธกิจในการปรับปรุงชุมชนให้
ดีขน้ึ ด้วยบทเรียนทางธุรกิจ และการให้ในสิง่ ที่องค์กรมีคอตเลอร์และลี ได้กาหนดรูปแบบของ
การดาเนินกิจกรรม โดยให้ความหมายไว้ว่าเป็ นกิจกรรมหลักทีด่ าเนินโดยบริษทั เพื่อสนับสนุ น
ประเด็นทางสังคมและทาให้พนั ธสัญญาในความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั โดยได้กาหนด
รูปแบบ ไว้ 6 ประเภท ได้แก่ การสนับสนุ นโครงการทีท่ าให้บุคคลมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (Corporate Social Marketing : CSM) การเป็ นผูส้ นับสนุ นใน
การโปรโมตกิจกรรมเพื่อสังคมหรือตัวองค์กร (Cause Promotion/ Cause Marketing) การบริจาค
เงินจากส่วนแบ่งการขายสินค้าหรือบริการภายในช่ว งเวลาที่กาหนดให้กบั องค์กรทางสังคม
(Cause Related Marketing) การบริจาคเงินให้กบั มูลนิธหิ รือองค์กรสาธารณกุศล (Corporate
Philanthropy) การสนับสนุ นให้พนักงานของบริษทั เป็ นอาสาสมัครเพื่อร่วมกิจ กรรมทางสังคม
กับชุมชน (Community Volunteering) การลงทุนหรือ การเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานของ
บริษัท (Socially Responsible Business Practices) เช่น การใช้วสั ดุรไี ซเคิลหรือลดการใช้
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บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อแสดงออกถึงการทาธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ บริษทั สามารถนาไป
ปฏิบตั ไิ ด้ตงั ้ แต่รปู แบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือแม้แต่การผสมผสานทุกรูปแบบในเวลาเดียวกันก็ได้
เช่นกัน นอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ระบบบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม(International
Organization for Standardization : ISO 14001: 2004) เป็ นอีกระบบหนึ่งที่อสี ท์วอเตอร์ให้
ความสาคัญและนามาใช้บริหารจัดสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นปญั หามลพิษทีส่ ่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
ซึง่ ถือเป็นระบบบริหารจัดการทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลและในประเทศเป็นอย่างมาก
บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด หรือ อีสท์ วอเตอร์ ก่อตัง้
ตามมติคณะรัฐมนตรีขน้ึ ในปี พ.ศ.2535 และได้นารูปแบบการบริหารแบบบริษัทมหาชนและ
กลไกของตลาดทุนมาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคของรัฐให้มปี ระสิทธิภาพ จึงเป็ นบริษทั
แปรรูปรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับสาธารณูปโภคด้านน้ าแห่งแรกในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อเป็ น
ศูนย์รวมในการบริหารจัดการน้ าดิบผ่ านท่อส่งน้ าขนาดใหญ่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และการ
ั่
อุปโภค-บริโภค โดยสนับสนุ นแผนงานพัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวั
นออก ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุร ี
ฉะเชิงเทรา และระยอง ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 10
ล้านบาท โดยมีการประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) เป็ นผูถ้ อื หุน้ 100% ต่อมาในปี 2540 อีสท์ วอ
เตอร์ ได้เพิม่ ทุนขึน้ ป็ น 1,000 ล้านบาท แปลงสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระดมเงินจากตลาดทุนเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ สนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้น้ า จวบจนปจั จุบนั มีทุนจดทะเบียน 1,663.73 ล้านบาท โดยมีผถู้ อื หุ้น
หลัก ได้แก่ การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.), บริษ ัท ผลิต ไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) (EGCO),
Norbax Inc.13, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), สถาบันการเงินทัง้ ในไทยและ
ต่างประเทศ และประชาชนทัวไป
่ ธุรกิจของอีสท์ วอเตอร์นนั ้ ถือเป็ นโครงข่ายท่อส่งน้ าทีส่ มบูรณ์
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพทีส่ ุดแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ าที่
เพิม่ ขึ้นในทุกๆ ปี อีสท์ วอเตอร์ลงทุนกว่า 6,000 ล้านบาทในการก่อสร้างโครงข่ายท่อส่งน้า
ความยาว 340 กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ าสาคัญในภาคตะวันออก ได้แก่ อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล
ดอกกราย คลองใหญ่และประแสร์ในจังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ าหนองค้อและบางพระ ในจังหวัด
ชลบุร ี ไปจนถึงแม่น้าบางปะกง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็ นโครงข่ายท่อส่งน้ าหรือ Water Grid
ทีท่ นั สมัยและสมบูรณ์ทส่ี ุดแห่งเดียวในประเทศ สามารถส่งน้ าดิบไปผลิตเป็ นน้ าประปาให้ชุมชน
ได้ใช้อุปโภค บริโภค ส่งเสริมธุรกิจการท่องเทีย่ ว และอุตสาหกรรม ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการทัง้
3 จังหวัด นอกจาก อีสท์ วอเตอร์ จะมุ่งมันและพั
่
ฒนาการให้บริการและลงทุนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้น้าทีม่ เี พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังคานึงถึงคุณภาพของน้ าดิบทีไ่ ด้รบั การ
ตรวจสอบให้อยู่ในระดับมาตรฐานการจัดการระดับการให้บริการ Service Level Management
(SLM) เพื่อให้แน่ ใจว่าผูใ้ ช้น้ าได้รบั บริการและน้ าทีม่ คี ุณภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผใู้ ช้
ตามวิสยั ทัศน์ของอีสท์ วอเตอร์ ในฐานะ “ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหารการจัดการน้ าอย่างครบ
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วงจร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผใู้ ช้น้ า ด้วยคุณภาพตามมาตราฐานสากล โดยคานึงถึง
ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม ภายใต้การกากับดูแลทีด่ ี ” (อ้างถึงในรายงานประจาปี 2554)
แผนภำพที่ 1 แสดงโครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนของฝ่ ำยสื่อสำรองค์กร
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูอ้ านวยการ
ฝา่ ยสื่อสารองค์กร

พนักงานประสานงาน

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
ฝา่ ยสื่อสารองค์กร
ผูจ้ ดั การ
แผนกประชาสัมพันธ์
พนักงานกิจการสัมพันธ์
(กรุงเทพฯ)

พนักงานกิจการสัมพันธ์
(ฉะเชิงเทรา)

ผูจ้ ดั การ
แผนกกิจการสัมพันธ์และ CSR

พนักงานกิจการสัมพันธ์
(ระยอง)

นักชุมชนสัมพันธ์
และสิง่ แวดล้อม
(กรุงเทพฯ)

ทีม่ า : ฝา่ ยสื่อสารองค์กร ปี 2554
ทัง้ นี้ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมาฝ่ายสื่อสารองค์กร มีบทบาทสาคัญในการดาเนินธุรกิจใน
มุม มองความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมในทุ ก ด้า น และสร้า งภาพลัก ษณ์ ท่ีด ีใ ห้ก ับ องค์ก ร มีก าร
ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาอย่างยังยื
่ นในการจัดทาแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบ เพื่อ
ตอบสนองความท้า ทายและมุ่ ง สู่ เ ป้ า หมายอย่ า งมีก ลยุ ท ธ์ รวมทัง้ ส่ ง เสริม และผลัก ดัน ให้
หน่ ว ยงานภายในองค์ก รและบริษัท ในกลุ่ ม ให้ส ามารถน ากรอบการด าเนิ น งานด้า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมไปถ่ายทอดสู่การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีการติดตามและรายงานผล
ตามลาดับขัน้ นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมันใจให้
่
กบั ฝ่ายบริหารในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
อย่างจริงจังและมีประสิทธิผลต่อสังคม ซึง่ ภายในฝ่ายสื่อสารองค์กร แบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
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ออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ แผนกกิจการสัมพันธ์ และ CSR รับผิดชอบในเรื่องการดาเนินงานด้าน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารทัง้ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี และระยอง โดย
มีเป้าหมายหลักคือ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนในพืน้ ทีป่ ฏิบตั ิการ และสร้างภาพลักษณ์ท่ี
ดีให้กบั องค์กร ส่วนแผนกประชาสัมพันธ์ มีหน้ าที่สนับสนุ นการดาเนินงานของแผนกกิจการ
สัมพันธ์และ CSR ผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์กจิ การบริษทั รวมถึงกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็ นเอกภาพ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ขององค์กร และพันธกิจ โดยหน้ าที่หลักของฝ่ายสื่อสารองค์กรจะเน้ นการเข้าถึงแก่น
แท้ของความต้องการ ความคาดหวังของชุมชนในพืน้ ทีเ่ พื่อการตอบสนองทีต่ รงต่อความต้องการ
ความคาดหวังและการพัฒนาชุมชนอย่างยังยื
่ น และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ดี แี ก่ชุมชนต่อ
บทบาทและความสาคัญขององค์กร ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกพร้อมการสนับสนุ นการดาเนิน
ธุรกิจขององค์กรอย่างเกือ้ กูลกันและกัน (อ้างถึงในรายงานประจาปี 2554)
ในปี 2554 อีสท์ วอเตอร์ดาเนินงานผ่านโครงการ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ทค่ี รอบคลุม
ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้ำนน้ำและสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย โครงการฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ า และ
สิง่ แวดล้อม (ปลูกป่า-ปล่อยพันธ์สตั ว์น้ า-ขุดลอกคูคลอง), โครงการระบบบาบัดน้ าเสีย โรงอาหาร
ในโรงเรียน, โครงการสนับสนุ นการทาฝนหลวง, และโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าแหล่งต้นน้ า
ของอ่างเก็บน้า 2. ด้ำนพัฒนำชุมชน ประกอบด้วย โครงการฝึกอบรมซ่อมบารุง ดูแลรักษาและ
บริหารกิจการประปาชุมชน, โครงการ “เพื่อนเยีย่ มเพื่อน” ให้กาลังใจผู้พกิ าร, โครงการน้ าดื่ม
สะอาดเพื่อ ชุม ชน และโครงการพบปะเครือ ข่า ยชุม ชน (ลดรายจ่า ย เพิ่ม รายได้ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง) 3. ด้ ำนพัฒนำเยำวชน โครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน้าด้วย 3R,
โครงการส่งเสริมการเรียนรูท้ กั ษะขัน้ พืน้ ฐานฟุตบอลเยาวชน “อบจ.อีสท์ วอเตอร์ อคาเดมี่” และ
การสนับสนุ นโครงการพัฒนาความรูท้ างธุรกิจเพื่อชุมชน (SIFE) และ 4. ด้ำนส่งเสริ มศำสนำ
กีฬำ และวัฒนธรรม โครงการกีฬ าเชื่อ มความสัมพันธ์ ระหว่างหน่ ว ยงานราชการท้อ งถิ่น
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนระยองยูธ “อบจ.-อีสท์ วอเตอร์ ลีก” และโครงการ "กฐินปี 2554"
ดังนัน้ แนวความคิดดังกล่าวได้รบั การปรับปรุง และพัฒนาระบบงาน ผ่านกระบวนการวางแผน
กลยุทธ์ทเ่ี น้นการสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนาชุมชนอย่างยังยื
่ นเป็ นหลัก (อ้างถึงในรายงาน
ประจาปี 2554)
จากผลวิจยั ปี 2554 อีสท์วอเตอร์ได้มอบหมายให้ศูนย์วจิ ยั เอแบค นวัตกรรมทางสังคม
การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ศึกษาการสารวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้
ถือ ผลประโยชน์ ร่ว ม (Stakeholder) ต่ อ อีส ท์ว อเตอร์ ในพื้น ที่ป ฏิบตั ิการจังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชลบุร ี และระยอง พบว่าผลการประเมินจากกลุ่มผู้ถอื ผลประโยชน์ร่วมทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถอื หุ้น
ลูกค้า คู่คา้ สื่อมวลชน อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ยกเว้นกลุ่มชุมชน หน่ วยงานราชการ ที่ประเมิน
อยูใ่ นระดับปานกลาง และได้มคี าแนะนาในเรื่องศักยภาพของการให้ขอ้ มูลข่าวสารเพิม่ เติม เช่น
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การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร การดาเนินงาน และการให้บริการของอีสท์ วอเตอร์ ขาดความ
รวดเร็วทันสมัยต่อเนื่องของข้อมูล ตลอดจนการศึกษากลยุทธ์และแนวทางดาเนินโครงการต่างๆ
ของหน่วยงานตัวอย่างทีร่ บั ผิดชอบบริหารจัดการน้ า ทัง้ น้ าประปาและน้ าดิบในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
จะเห็นว่าแต่ละหน่ วยงานใช้กลยุทธ์และแนวทางของกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าทีท่ แ่ี ตกต่างกันบ้าง เหมือนกันบ้าง ทัง้ ทีเ่ ป็ นหน่ วยงานดาเนินธุรกิจ
ด้านน้าทีใ่ กล้เคียงกัน ให้บริการอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน กล่าวคือ การประปาส่วนภูมภิ าค ทาการขนส่ง
น้ าประปาเป็ น หลัก สาหรับ กรมชลประทานและบริษ ัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาค
ตะวันออก จากัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ทาการขนส่งน้าดิบเป็ นหลัก (อ้างถึงในรายงาน
ประจาปี 2554)
จากปจั จัยดังกล่าวจึงเป็ นเหตุผลสาคัญทีอ่ สี ท์ วอเตอร์มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่ ชุมชน
ซึง่ ไม่อาจละเลยหรือทาเพียงแค่ฉาบฉวย แต่ต้องกระทาอย่างมีหลักเกณฑ์และต่อเนื่อง ดังนัน้
เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ได้ตงั ้ ไว้ นอกจากความตัง้ ใจจริงที่สะท้อนออกมาให้เห็น
เป็ นแผนการดาเนินงานที่มคี วามรอบคอบ รัดกุม พิถีพิถนั ในทุกขัน้ ตอนของการดาเนินงาน
ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนกระทังขั
่ น้ ตอนสุดท้าย เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับให้เกิดขึ้น แต่ถึง
อย่างไรก็ตามเพียงการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารการดาเนินโครงการก็ยงั ไม่เพียงพอทีจ่ ะก่อให้เกิด
การยอมรับการพัฒนาได้ องค์กรยังจะต้องสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ใี ห้เกิดขึน้ ระหว่างองค์กรกับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างชุมชนอีกด้วย เพราะความสัมพันธ์ในทางบวกย่อมส่งผลถึงแนวโน้มในการ
ตีความข้อมูลข่าวสารทีส่ ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เป็ นไปในทิศทางบวก ซึง่ จะเกิดทัศนคติทด่ี แี ละ
การยอมรับตามมา (พิทกั ษ์ ชูมงคล 2549 : 8)
ฉะนั น้ การศึก ษาครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย จึง สนใจศึก ษากลยุท ธ์ ก ารประชาสัม พัน ธ์ใ นรูป แบบ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อนาผลวิจยั เป็ นมาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการดาเนินงานขององค์กรที่เ หมาะสม
อันจะนามาซึง่ ประโยชน์สาหรับการพัฒนางานชุมชนสัมพันธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพต่อไป

ปัญหำนำวิ จยั
1. กลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ของบริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า
ภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) เป็นอย่างไร
2. ลักษณะการดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ของบริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า
ภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) เป็นอย่างไร
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วัตถุประสงค์ในกำรวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษากลยุทธ์ก ารจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ของบริษ ัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)
2. เพื่อ ศึก ษาลัก ษณะการดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ของบริษ ัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)

ขอบเขตของกำรศึกษำ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงกับ ผู้ท่ีม สี ่ว นเกี่ย วข้อ งในงานด้า นกิจ กรรมชุม ชนสัม พัน ธ์ บ ริษ ัท จัด การและพัฒ นา
ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(structured interview) คือ การสัมภาษณ์ทม่ี ชี ุดคาถามเตรียมไว้ก่อนการสัมภาษณ์ จานวน 4 คน
ได้แก่
1.นางสาวกันยานาถ
2.พ.อ.ชวลิต
3.นางสาวอังคณา
4.นางสาวเมธาพร

วีระพันธุ์
จารุกลัส
ปญั ญาอ่อง
นาคผิว

ผูอ้ านวยการฝา่ ยสื่อสารองค์กร
ผูจ้ ดั การแผนกกิจการสัมพันธ์ และ CSR
นักชุมชนสัมพันธ์และสิง่ แวดล้อม
พนักงานกิจการสัมพันธ์และ CSR

ระยะเวลาในการศึกษากลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ของบริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) จานวน 3 เดือน คือ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคมตุลาคม 2555

นิ ยำมศัพท์
กลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินใจวางแผนอย่างมีระบบ มีทศิ ทาง มีกระบวนการทางานที่
ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเพื่อให้องค์กรสามารถดารงอยู่ได้ในอนาคต โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝา่ ย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็ นการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน เพื่อให้
บรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจ (Mission) ขององค์กร และทาให้องค์กรอยูร่ อด ในระยะยาวได้
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กิ จกรรม หมายถึง รูปแบบ วิธ ีก าร ที่อีส ท์ วอเตอร์ได้เ ข้าไปมีส่ ว นร่ ว มจัดกิจกรรม
โครงการทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านน้ าและสิง่ แวดล้อม ด้านพัฒนาชุมชน ด้านพัฒนาเยาวชน และ
ด้านส่งเสริมศาสนา กีฬ า และวัฒนธรรม อาทิ โครงการรถน้ าเพื่อ ชุมชน โครงการปลูก ป่า
โครงการค่ายเยาวชน East Water Young Leader Camp โครงการ พบปะเครือ ข่ายชุมชน
“ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” (อบรมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน) ฯลฯ ในพื้นที่
ปฏิบตั กิ ารทัง้ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี และระยอง
ชุมชนสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสื่อสารของหน่ วยงานกับกลุ่มคน องค์กร หรือผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ใกล้เคียง หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่ วยงาน เพื่อสร้างความรูจ้ กั คุ้นเคย
และความเข้าใจอันดีต่อกัน ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารทัง้ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี และระยอง
โดยมุ่งหวังผลให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวเกิดทัศ นคติท่ดี กี บั หน่ ว ยงาน เกิด ความศรัทธา
ให้การสนับสนุนกิจการของหน่วยงาน ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อหน่วยงาน”

วิ ธีกำรศึกษำ
ใช้ข้อมูล วิจยั เชิงคุณ ภาพ โดยการสัมภาษณ์ แบบเชิง ลึก (In-depth Interview) โดย
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้บริหารระดับสูง และพนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กรซึ่ง
ทางานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด
(มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ จากนัน้ นาบทสัมภาษณ์ทไ่ี ด้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลในเรื่องของกลยุทธ์
และลักษณะการดาเนินงานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
ในการรวบรวมข้อ มูล จากแหล่ งข้อ มูล ประเภทบุค คล จะใช้ว ิธ ีก ารสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก
(In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครือ่ งมือในการวิจยั โดยมีประเด็นคาถามในการ
สัมภาษณ์ ดังนี้
ประเด็นคาถามหลักสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
1. การดาเนินนโยบายขององค์กรเป็นอย่างไร
1.1 แผนงานด้านประชาสัมพันธ์
1.2 แผนงานด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
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2. แนวทางการกาหนดนโยบายของการประชาสัมพันธ์เป็ นอย่างไร
2.1 การวางแผน / กลยุทธ์
2.2 การสื่อสาร
3. ใครเป็นผูก้ าหนดนโยบายของการประชาสัมพันธ์
4. กลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เป็นอย่างไร
4.1 การวางแผน
4.2 รูปแบบ
5. การประเมินผลทาได้อย่างไร
6. ท่า นคิด ว่ า กิจ กรรมชุ ม ชนสัม พัน ธ์ ข องบริษัท ควรปรับ ปรุง ด้า นใด หรือ ต้อ งการ
เพิม่ เติมอะไรบ้างในอนาคต
ประเด็นคาถามหลักสาหรับพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
1. การรับนโยบายปฏิบตั ขิ ององค์กรเป็นอย่างไร
1.1 แผนงานด้านประชาสัมพันธ์
1.2 แผนงานด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
2. การดาเนินงานมีแนวทางการปฏิบตั อิ ย่างไร
2.1 ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2 การวางแผน
3. กระบวนการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เป็นอย่างไร
4. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ได้แก่ใครบ้าง และมีรปู แบบ
ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็ นทางการ ส่งผลในภาพรวมของการจัดอย่างไร
5. การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์มลี กั ษณะโครงการ และรายละเอียดอย่างไรบ้าง
6. การประเมินผลทาได้อย่างไร
7. ปญั หาและอุปสรรคของงานชุมชนสัมพันธ์

กำรทดสอบเครื่องมือในกำรวิ จยั
การทดสอบเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ มีรายละเอียด ดังนี้
ผูศ้ กึ ษานาแบบสัมภาษณ์ไปหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามทีจ่ ดั ทา
เสนอให้อาจารย์ท่ปี รึกษา และผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อตรวจสอบเนื้อหา ประเด็นคาถาม ความชัดเจน
ของคาถาม ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้ เพื่อขอคาแนะนาในการตรวจสอบแก้ไขให้
เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เป็ นข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตารา บทความ ผลงานวิจยั ที่ได้มกี ารทามา
ก่อน หนังสือ และแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับกลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชน
สัม พันธ์ เพื่อ ใช้ประกอบการก าหนดกรอบแนวคิด ในการศึก ษา และใช้อ้างอิง ในการเขีย น
รายงานผลการวิจยั เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 2555
ข้อมูลปฐมภูมิ
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Imterview) จากผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน
ฝ่ายสื่อสารองค์กรที่ทางานด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า
ภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ จานวน 4 คน คือ
1.นางสาวกันยานาถ วีระพันธุ์
ผูอ้ านวยการฝา่ ยสื่อสารองค์กร
2.พ.อ.ชวลิต
จารุกลัส
ผูจ้ ดั การแผนกกิจการสัมพันธ์ และ CSR
3.นางสาวอังคณา
ปญั ญาอ่อง นักชุมชนสัมพันธ์และสิง่ แวดล้อม
4.นางสาวเมธาพร
นาคผิว
พนักงานกิจการสัมพันธ์และ CSR

กำรวิ เครำะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล
ส่วนที่ 1

การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งปฐมภูม ิ : การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์
ขัน้ ตอนที่ 1 ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลซึง่ สัมภาษณ์ในเครือ่ งบันทึกเสียง มาถอดเทปแบบคาต่อคา
ขัน้ ตอนที่ 2 นาข้อมูลมาพิมพ์และจัดหน้าด้วยการให้ขอ้ มูลอยู่ในกระดาษ A4 โดยให้ขอ้ มูล
อยู่ในกระดาษเพียงครึ่งหน้ า ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็ นพื้นที่สาหรับการวิเ คราะห์
ข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 3 ผู้วจิ ยั นาข้อมูลมาจัดกลุ่มมโนทัศน์ (conceptualization) หากผู้ให้ขอ้ มูลหลัก
กล่ าวถึงเรื่อ งของกลยุทธ์และการดาเนิน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ของบริษัท
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) หรืออีส วอเตอร์
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการอ่านเอกสารจากหนังสือ ตารา บทความและการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้
นามาวิเคราะห์โดยการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้ เพื่อนามาวิเคราะห์เนื้อหาและเรีย บเรียง
ตามประเด็น ดังนี้

11

1. ผูบ้ ริหารของบริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)
มีแนวความคิดเรือ่ งการกาหนดกลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อย่างไร
2. พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร ของบริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก
จากัด (มหาชน) มีแนวทางลักษณะการดาเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อย่างไร

ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
1. ได้ทราบต้นแบบกลยุทธ์ดา้ นการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์
ซึง่ หน่วยงานตามกรณีศกึ ษาและหน่วยงานอื่นๆ ทีด่ าเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน สามารถนาไป
ใช้วางแผนกลยุทธ์ได้
2. สามารถนาข้อมูลใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนากลยุทธ์ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมโครงการต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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บทที่ 2
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั มุ่งศึกษากลยุทธ์การดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของผูบ้ ริหารและพนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษทั จัดการ และ
พัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้หา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาทาการวิเคราะห์ เพื่อนาไปแก้ไขและปรับปรุง เพิม่
ศักยภาพให้กบั องค์กรในด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่อไป
แนวคิ ดทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการทาวิ จยั แบ่งเป็ น
2.1 แนวคิ ดและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์
2.2 แนวคิ ดและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ธรุ กิ จ
2.3 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนสัมพันธ์
2.4 แนวคิ ดความรับผิดชอบต่อสังคม
2.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิ ด และทฤษฎีการประชาสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์
“การประชาสัมพันธ์ ” (Public Relations) เป็ นคาทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายมากในปจั จุบนั
ทัง้ ตามหน่ วยงาน องค์การ สถาบันต่างๆ และในหมู่สาธารณชนทัวไป
่ ที่เป็ นเช่นนี้น่าจะเป็ น
เพราะงานประชาสัมพันธ์กาลังได้รบั ความสนใจและการยอมรับจากประชาชนทัวไป
่ ในฐานะที่
การประชาสัมพันธ์เป็ นงานเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ต่อกันระหว่างหน่ วยงาน สถาบัน และ
กลุ่มประชาชนทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนัน้ การเข้าใจในความหมาย นิยามหรือคาจากัดความทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์ นับว่าเป็นสิง่ จาเป็นสาหรับผูเ้ ริม่ ทาการศึกษานี้ (วิรชั ลภิรตั นกุล, 2546 : 1)
Kelly (1967) (อ้างถึงในวิรชั ลภิรตั นกุล, 2546 : 9) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ เป็ นคาที่
ถูกนาไปใช้ในความหมายของการโฆษณาชวนเชื่อในหน่ วยงานธุรกิจ (Business propaganda
programs)
Bernays (1952 : 3 อ้างถึงในวิรชั ลภิรตั นกุล , 2546 : 9) ได้ให้คาจากัดความว่าการ
ประชาสัมพันธ์มคี วามหมาย 3 ประการ คือ
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1. เป็นการเผยแพร่ชแ้ี จงข่าวสารให้ประชาชนทราบ
2. ชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเห็นพ้องด้วยกับวัตถุประสงค์ และสนับสนุ นการ
ดาเนินการของสถาบัน
3. ประสานความคิดเห็นของกลุ่มประชากรทีเ่ กี่ยวข้องให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และ
วิธดี าเนินงานของสถาบัน
นงลักษณ์ สุทธิวฒ
ั นพันธ์ (2545 : 18) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็ นการดาเนินงาน
อย่า งมีระเบีย บแบบแผน และมีก ารกระท าอย่า งต่ อ เนื่ อ งกัน ไป เพื่อ สร้า งความเข้า ใจอัน ดี
ระหว่างสาธารณชนกับหน่วยงานขององค์กร ด้วยวิธที ป่ี ระชาชนยอมรับและมีการติดต่อไปมาทัง้
สองฝ่าย การประชาสัมพันธ์จะเป็ นการกระทา คาพูด สถานการณ์ใดๆทีม่ อี ทิ ธิพลในการชักจูง
ให้ประชาชนเห็นด้วย ช่วยเหลือสนับสนุ น ยิง่ ไปกว่านัน้ การประชาสัมพันธ์ยงั เป็ นการสารวจ
ประชามติว่าประชาชนมีทศั นคติต่อสถาบันองค์การอย่างไร ถ้าเห็นด้วยก็จะทาให้ดี ยิง่ ๆ ขึน้ แต่
ถ้าไม่เห็นด้วยก็จะต้องแก้ไขปรับปรุงต่อไป
เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 83) ได้ให้คานิยามว่า การประชาสัมพันธ์ เป็ นความพยายามที่
มีการวางแผนในการที่จะมีอทิ ธิพลเหนือกว่าความคิดจิตใจของสาธาณชนที่เกี่ยวข้อง โดยการ
กระทาสิง่ ทีม่ คี ุณค่าต่อสังคม เพื่อให้สาธารณชนเหล่านัน้ มีทศั นคติต่อหน่ วยงาน องค์การ ห้างร้าน
หรือสมาคม ตลอดจนภาพพจน์ทด่ี เี กีย่ วกับหน่วยงานต่างๆเหล่านัน้ เพื่อให้หน่ วยงาน ได้รบั การ
สนับสนุนและความร่วมมือทีด่ จี ากสาธารณชนทีเ่ กีย่ วข้องในระยะยาว ต่อเนื่องกันไปเรือ่ ยๆ
วิรชั ลภิรตั นกุล (2540 : 2) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่า การประชาสัมพันธ์
คือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี (Good Relationship) ระหว่างองค์การ
สถาบันกับกลุ่มประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อหวังผลในการร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชน
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2540 : 33) ได้สรุปความหมายของการประชาสัมพันธ์ไว้ว่า
หมายถึง การปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการของการสื่อสารที่ได้กาหนดไว้ เพื่อ ส่งเสริม
ความเข้าใจอันถูกต้องตรงกันในอันที่จะสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และความร่วมมือ ระหว่าง
สถาบันกับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย โดยการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ต่อเนื่องและหวังผล ระยะยาว
และพรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2530 : 2) ยังได้สรุปคุณลักษณะที่สาคัญของการประชาสัมพันธ์ไว้
ดังนี้
1. เป็ นการทางานทีม่ จี ุดหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสถาบันและประชาชน
ให้เกิดขึน้
2. เป็นการทางานทีม่ กี ารวางแผน สุขมุ รอบคอบ และมีการติดตามผลการทีไ่ ด้กาหนดไว้
3. เป็นการทางานในรูปของการสื่อสาร ซึง่ เป็นทัง้ การสื่อสารสองทางและเป็ นการสื่อสาร
ทีม่ จี ดุ มุง่ หมายเพื่อการโน้มน้าวใจ
4. เป็ น การทางานที่ต้อ งการมีอิท ธิพ ลต่ อ ความคิดเห็น หรือ ทัศ นคติข องประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
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5. เป็ นการทางานที่ต่อเนื่อง ไม่ใช่ทาเพียงครัง้ หรือสองครัง้ หรือทาเพียงชัวระยะเวลา
่
หนึ่งเท่านัน้
วิจติ ร อาวะกุล (2539 : 9) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ เป็ นการส่งเสริมและความพยายาม
ของหน่วยงานทีต่ อ้ งการความร่วมมือ ความเข้าใจในการปฏิบตั งิ านตามแผนงานเพื่อสร้างทัศคติ
ทีด่ จี ากจากประชาชนต่อหน่ วยงาน และก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมัน่ ความศรัทธา
เพื่อให้เกิดการยอมรับสนับสนุ นจากประชาชนในการดาเนินงานตามแผน นโยบายของหน่ วยงาน
ให้บรรลุตามพันธกิจเป้าหมายทีว่ างไว้ กล่าวโดยสรุปได้ดงั นี้
1.เพื่อชีแ้ จงให้ทราบ
2.เพื่อเผยแพร่ขา่ วสารต่างๆ
3.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
4.เพื่อโน้มน้าวให้เกิดการสนับสนุ นจากกลุ่มเป้าหมาย
5.เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ไว้วางใจ
6.เพื่อความเลื่อมใสศรัทธา
สุพณ
ิ ปญั ญามาก 2526 : 27-28) อธิบายไว้ว่า “ความพยายามทีม่ แี ผนทีจ่ ะมีอทิ ธิพลต่อ
ความคิดและทัศนคติของประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน”
Baskin, Aronoff & Lattimore (1997) ได้ให้คานิยามว่า การประชาสัมพันธ์ เป็ นการ
จัดการขององค์การเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีกบั ผู้รบั สารกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ย วกับ ความคิด เห็น (Opinion) ทัศ นคติ (Attitude) และค่ า นิ ย ม (Value) หรือ เป็ น การ
ติดต่อสื่อสารกับชุมชนทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์การกับสาธารณชน
ดังนัน้ กล่าวสรุปได้ว่า การประชาสัมพันธ์เป็ นกระบวนการสื่อสาร เผยแพร่ขอ้ มูลจาก
องค์กรหรือสถาบันไปสู่ประชาชนทีต่ ่อเนื่องและมีแบบแผน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิด
ความนิยมชมชอบ เลื่อมใสศรัทธา ความเข้าใจ ความไว้วางใจต่อองค์กร
ความสาคัญของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัม พัน ธ์ เป็ น งานที่ม ีข อบเขตกว้า งขวางมีร ะบบงานที่ซ ับ ซ้อ น แต่ ง าน
ประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็ นผู้นาขององค์การและบุคคล ทัง้ ยังช่วยให้เกิด
ความเข้า ใจ ความร่ว มมือ ทัง้ จากพนัก งานภายในและประชาชนภายนอกด้ว ย นับ ว่ า งาน
ประชาสัม พัน ธ์ม ีคุ ณ ค่ า ต่ อ สถาบัน ต่ า งๆ เป็ น อย่ า งยิ่ง ซึ่ง พอจะสรุ ป ความส าคัญ ของการ
ประชาสัมพันธ์ได้ ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของหน่ วยงานได้ดขี ้นึ
หมายถึง การสร้างความรูส้ กึ ประทับใจทีบ่ ุคคลหลายๆ กลุ่มมีต่อหน่ วยงานนัน้ ๆ รวมทัง้ ลูกจ้าง
ลูกค้า ผู้บริโภค ชุมชน พ่ อค้าและรัฐบาล โดยการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกับกลุ่ มชนเหล่านี้
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เผยแพร่ช้แี จงข่าวสารให้ประชาชนเห็นคุณความดี ให้เกิดความเลื่อมใสและสร้างความผูกพัน
ทางใจ
2. การประชาสัมพันธ์ช่วยป้องกันรักษาชื่อเสียงของหน่ วยงาน หมายถึง มีการพัฒนา
ปรับปรุงตัวเอง รวมทัง้ สินค้าและการบริการต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนแล้ว
โอกาสที่ประชาชนได้รบั ความไม่สะดวก เกิดความเข้าใจผิด หรือมองในแง่รา้ ยซึ่งจะเป็ นผลใน
การนาไปวิพากย์วจิ ารณ์ให้เกิดเสียชื่อเสียงย่อมไม่ม ี หรือมีน้อยมากเพราะเราได้ตรวจสอบความ
คิดเห็นทัศนคติของประชาชนและการปรับปรุงอยูเ่ สมอ
3. การประชาสัม พัน ธ์ช่ ว ยสร้า งความเข้า ใจที่ถู ก ต้ อ ง ท าให้เ กิด ความร่ ว มมือ กับ
หน่ วยงานและฝ่ายบริหาร เพราะการประชาสัมพันธ์เป็ นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง ฝ่าย
บริหารกับบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง ด้วยการให้ข่าวสารข้อเท็จจริงและความถูกต้อ ง มิได้เป็ น การจูงใจ
หรือโฆษณาชวนเชื่อด้วยกลวาจา ย่อมทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกับฝา่ ยบริหารขึน้
4. การประชาสัมพันธ์ช่ว ยการขายและการตลาด การประชาสัมพันธ์เ ป็ นการปูพ้ืน
ค่านิยม ทัศนคติทด่ี ี ให้เกิดกับหน่ วยงาน เมื่อประชาชนมีค่านิยม ความรูส้ กึ ทีด่ แี ล้วก็มใี จพร้อ ม
ทีจ่ ะรับฟงั ข่าวสาร การโฆษณาสินค้า หรือบริการต่างๆ ซึง่ เป็ นแรงกระตุ้นให้เกิด ความต้องการ
อยากได้และตัดสินใจซือ้ ในทีส่ ุด
ดังนัน้ กล่าวสรุปได้ว่า ความสาคัญของการประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความ
เป็ นผู้นาขององค์การและบุคคล ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทัง้ ยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ
ความร่วมมือ ทัง้ จากพนักงานภายในและประชาชนภายนอก
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
วิจติ ร อาวะกุล (2541) ได้จาแนกวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ไว้ตามเป้าหมาย
ของงาน 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์เ พื่อเสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ ตลอดจนชื่อ เสียงที่ดขี อง
องค์การ ในการดาเนินการประชาสัมพันธ์ขององค์การสถาบันใดๆ จะสาเร็จลุล่วงไปได้โดยดีนนั ้
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องได้รบั ความร่วมมือกับประชาชน ซึง่ ร่วมมือและสนับสนุ นจากประชาชน
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ประชาชนมีความศรัทธาและมีทศั นคติ ในทางบวกต่ อตัวองค์กร อันจะ
นามาซึง่ ความนิยมชื่นชม และชื่อเสียงขององค์การในสายตา และความรูส้ กึ นึกคิดของประชาชน
2. การประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์หรือชื่อเสียงที่ไม่ดี เมื่อเกิดเหตุการณ์ซ่งึ
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรืออาจมีผลกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และความมันคง
่ ของ
องค์การสถาบัน นักประชาสัมพันธ์จาเป็นต้องเร่งดาเนินการเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อย่าง
เร่งด่วนทีส่ ุด เพื่อคลีค่ ลายปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และนาชื่อเสียงทีด่ กี ลับคืนมาโดยเร็ว พร้อมป้องกันมิ
ให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อองค์การ
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3. การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดเป็นการนาความรูด้ า้ นการประชาสัมพันธ์มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ับ ความรู้เ รื่อ งหลัก การตลาด โดยมุ่ ง ให้เ กิด ความร่ ว มมือ และสนั บ สนุ น จาก
กลุ่มเป้าหมายในเชิงธุรกิจ โดยจะเน้นการเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการนัน้ ๆ ให้
ผู้ บ ริโ ภคเป้ าหมายได้ ร ับ ทราบและชัก ชวนโน้ ม น้ า วให้ เ กิด การเปลี่ย นแปลงทัศ นคติแ ละ
พฤติกรรม
นอกจากนี้วริ ชั ลภิรตั นกุล (2546) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ไว้
3 ประการ ดังต่อไปนี้
1.เพื่อสร้างความนิยมให้เกิดขึน้ ในหมูป่ ระชาชน
การสร้างความนิยมจากประชาชนโดยการปลุ กกระตุ้นให้ประชาชนเกิด ความนิย ม
ศรัทธา ในนโยบาย การดาเนินงานของสถาบัน และผลงานต่างๆ ที่ได้กระทาแล้ว ซึ่งเป็ นสิง่
ส าคัญ ที่ช่ ว ยสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของสถาบัน ให้เ ป็ น ไปด้ว ยความราบรื่น และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของสถาบัน
2.เพื่อเป็ นการป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดทีเ่ กิดขึน้
ชื่อเสียงขององค์กรเป็ นสิง่ สาคัญมาก ที่องค์กรต้องพยายามสร้าง ปกป้อง และรักษา
ชื่อ เสียงที่ดีขององค์ก รไว้ เพราะหากมีช่อื เสียงไปในทางลบ จะส่งผลต่ อ ภาพลักษณ์ ที่มตี ่ อ
สถาบันทางลบเช่นกัน องค์การจึงต้องดาเนินงานทีซ่ ่อื สัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ประพฤติดี เพื่อ
สร้างและรักษาชื่อ เสียงขององค์การ หากเกิดความเข้าใจผิด องค์การสามารถแก้ไขโดยการ
ประชาสัมพันธ์ในสิง่ ทีถ่ ูกต้องเพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้
3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
การสร้า งความสัม พัน ธ์ข องกลุ่ ม ประชาชน หรือ บุ ค ลากรภายในองค์ก รโดยทัว่ ไป
การประชาสัมพันธ์อาจแบ่งตามลักษณะงานกว้างๆ ได้ 2 ประเภท (วิรชั ลภิรตั นกุล , 2546) ดังนี้
3.1 การประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relations) คือ การสร้างความเข้าใจ
และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มบุคคลภายในองค์กรเอง ได้แก่ กลุ่มพนักงาน เจ้าหน้ าที่
รวมถึงนักการภารโรง คนขับรถ ภายในองค์การ สถาบันให้เกิดมีความกลมเกลียว สามัคคีกนั ใน
หมูผ่ รู้ ว่ มงาน รวมทัง้ การเสริมสร้างขวัญ ความรักใคร่ผกู พัน และจงรักภักดีต่อหน่วยงาน
3.2 การประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations) คือ การสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประชาชนภายนอกกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ประชาชนทัวไป
่ ลูกค้า ให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือกับสถาบันด้วยดี
วิรชั ลภิรตั นกุล (2540 : 145-146) ในการดาเนินงานใด ๆ ก็ตามจาเป็ นต้องกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั งิ านเพื่อเป็นแนวทางหรือกรอบในการดาเนินงาน การประชาสัมพันธ์ก็
เช่นเดียวกันต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งการกาหนดวัตถุประสงค์น้ีอาจแตกต่างกันไป
ขึน้ อยู่กบั วัตถุประสงค์และขอบข่ายหน้ าที่ความรับผิดชอบของหน่ วยงาน แต่ละแห่งเป็ นหลัก
ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์มหี ลักใหญ่ๆ 3 ประการ คือ
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1. เพื่อบอกกล่าวหรือชีแ้ จงเผยแพร่ให้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
และผลงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนข่าวคราวความเคลื่อนไหวขององค์กรให้กลุ่มประชาชน
ทีเ่ กี่ยวข้องได้รบั ทราบ ทาให้องค์กรเป็ นทีร่ จู้ กั เข้าใจและเลื่อมใส ตลอดจนทาให้ประชาชนเกิด
ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นไปในทางทีด่ ตี ่อองค์กร
2.เพื่อป้องกันและรักษาชื่อเสียงองค์กร เป็ นการกระทาที่ป้องกันมิให้กลุ่มประชาชนที่
เกีย่ วข้องกับสถาบันเกิดความเข้าใจผิดในตัวองค์กร การป้องกันรักษาชื่อเสียงไว้ก่อน ย่อมมีผล
ดีกว่า ทีจ่ ะต้องมาแก้ไขภายหลัง
3.เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด ทาให้เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง เมื่อมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
องค์กรเกิดขึน้ ในกลุ่มประชาชน จะต้องรีบดาเนินการแก้ไขโดยด่วนอย่างเหมาะสม และทันต่อ
เหตุการณ์
ดัง นัน้ กล่า วสรุป ได้ว่า วัต ถุ ป ระสงค์ข องการประชาสัม พัน ธ์เ พื่อ เป็ น เผยแพร่ช้ีแ จง
นโยบายการดาเนินงานทีถ่ ูกต้องและชัดเจน เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงให้กบั องค์กร โดยมุ่งเน้นให้
เกิดความร่วมมือและสนับสนุ นจากกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกเป็นหลัก

2.2 แนวคิ ด และทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ธรุ กิ จ
ความหมายของการประชาสัมพันธ์ธรุ กิ จ
จากความหมายของการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และประเด็นซึง่ เป็ นหลักในการประชาสัมพันธ์
ทาให้สามารถนามาสรุปเป็นความหมายของการประชาสัมพันธ์ธุรกิจได้ว่า
รัตนาวดี ศิรทิ องถาวร (2548 : 35) ได้สรุปความหมายการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ไว้ว่า
เป็นการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การหรือหน่ วยงานธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
กับกลุ่มประชาชน โดยใช้วธิ กี ารบอกล่าวเผยแพร่ และชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย การดาเนินงาน
กิจกรรม รวมทัง้ ใช้ว ิธกี ารอื่นๆ ที่จะช่ว ยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ชื่อเสียงเกียรติคุ ณของ
องค์การธุรกิจไปสู่กลุ่มประชาชนตามเป้าหมายขององค์การธุรกิจทีไ่ ด้กาหนดไว้
รัตนาวดี ศิรทิ องถาวร (2546 : 153) ได้สรุปความหมายของการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ไว้ว่า เป็ นกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึง่ ประกอบด้วยการวางแผน การบริหารงานและ
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ โดยมุง่ หวังทีจ่ ะสร้างความพึงพอใจและกระตุ้นให้เกิด การซือ้
สินค้า จากการสื่อสารข้อมูลข่าวสารทีน่ ่ าเชื่อถือ ทาให้ผบู้ ริโภคเกิดการรับรูแ้ ละสนใจเกี่ยวกับ
องค์ก รและสิน ค้า จึง จะถือ ว่า เป็ น การประชาสัม พัน ธ์ส นับ สนุ น วัต ถุ ป ระสงค์ท างการตลาด
โดยตรง
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วิรชั ลภิรตั นกุล (2546 : 403) การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ คือ การดาเนินงานประชาสัมพันธ์
ของหน่ วยงานธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มประชาชน อันได้แก่ บริษทั ธุรกิจ โรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น โดยใช้วธิ กี ารบอกล่าวเผยแพร่ และชีแ้ จงเกี่ยวกับนโยบายการดาเนินงาน
รวมทัง้ วิธอี ่นื ๆ เพื่อทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และชื่อเสียงเกียรติคุณของหน่ วยงานนัน้
ไปสู่กลุ่มประชาชนเพื่อให้ได้รบั ความนิยมและความร่วมมื อจากกลุ่มประชาชนต่างๆ ในการ
สร้างสรรค์ผลสาเร็จแก่งานใดๆ ของหน่วยงานนัน้
องค์กรโดยเฉพาะธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจกับธุรกิจรอบข้าง มุง่ แต่จะกอบโกย
หวังผลกาไรเข้ากิจการ แต่ต่อมา ไอ วี ลี (Ivy Lee) บิดาของการประชาสัมพันธ์ ได้พยายามชีแ้ จง
ให้เจ้าของกิจการทัง้ หลายตระหนักว่า แนวความคิดนัน้ ไม่ถูกต้อง และได้เสนอแนวความคิดใหม่
ทีว่ ่า ธุรกิจควรต้องบาเพ็ญตนเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม (Good Corporate Citizen) โดยยึดถือ
คติว่า ถ้าสังคมเจริญธุรกิจก็เจริญตาม ทานองเดียวกันหากสังคมตกต่า ธุรกิจก็พลอยตกต่าไป
ด้วย สาหรับธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมนัน้ จะต้องมีแนวทางดังนี้
1. ผลิตสินค้าทีม่ คี ุณประโยชน์ต่อสังคม (Social Product)
2. จาหน่ายจ่ายแจกสินค้าทีเ่ หมาะสม ทีป่ ระชาชนจะหาซือ้ ได้ (Social Price)
3. มีกาไรเพียงพอทีจ่ ะอยูใ่ นสังคมได้โดยไม่เดือดร้อน (Social Profit)
ซึง่ แนวคิดนี้เป็ นทีย่ อมรับกันอย่างกว้างขวางในปจั จุบนั
ดังนัน้ การประชาสัมพันธ์ท่นี ามาใช้ในวงการธุรกิจ จึงเป็ นหน้าทีอ่ นั หนึ่งในการจัดการ
ธุรกิจ ทัง้ นี้เพราะเกี่ยวพันถึงการสร้างความสัมพันธ์ และรักษาไว้ซ่งึ ความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่าง
กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผูถ้ อื หุน้ กลุ่มลูกค้า เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อถือในตัวสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ของบริษทั หรือองค์การ และเพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั ได้รบั ความเลื่อมใส
และอยู่ในความนิยมของประชาชนตราบนานเท่านาน ในสังคมปจั จุบนั มีการนาเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาใช้ในการผลิตกันเป็ น อย่างมาก ธุรกิจต่างๆ จึงมีการแข่งขันกันสูง เพื่อให้
ขายสินค้าหรือบริการให้ได้มากทีส่ ุด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการสื่อสารใน
รูปแบบอื่นๆ จึงถูกนามาใช้เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจในผลิตผลของธุรกิจ โดยผ่านทางเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนสื่ออื่นๆ
ที่หน่ วยงานสามารถผลิตและเผยแพร่ได้เอง ซึ่งในการดาเนินประชาสัมพันธ์ธุรกิจ จึงมีหลัก
สาคัญๆ ทีใ่ ช้ดงั นี้คอื (วิรชั ลภิรตั นกุล : 2540 : 407-408)
1.เผยแพร่ช้แี จงข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย การดาเนินงาน กิจกรรม ผลงานให้แก่กลุ่ม
ประชาชนเป้าหมายและประชาชนทัวไปได้
่
ทราบและเข้าใจ
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2.สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มประชาชนต่างๆ เช่น กลุ่มพนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มผูถ้ อื หุน้
กลุ่มลูกค้าและผูบ้ ริโภค กลุ่มผูจ้ ดั ส่ง กลุ่มชุมชน เป็นต้น
3.สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานธุรกิจและนักธุรกิจอื่นๆ
4.สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั รัฐบาลและหน่วยงานราชการต่างๆ
5.สร้างภาพลักษณ์ท่ดี งี ามขององค์การ สถาบัน เพื่อชื่อเสียงเกียรติคุณ และความนิยม
เชื่อถือจากประชาชน
6.บริการสังคมและอานวยประโยชน์ด้านต่างๆ แก่ประชาชนและชุมชน หรือสังคมโดย
ส่วนรวม
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ธรุ กิ จ
รัต นาวดี ศิรทิ องถาวร (2548 : 40-41) ได้กล่าวสรุป การดาเนินการประชาสัมพัน ธ์
โดยทัวไปมี
่ วตั ถุประสงค์ทส่ี าคัญอยู่ 3 ประการ คือ
1.เพื่อสร้างความนิยมให้เกิดขึน้
องค์ก ารสถาบันใดที่สามารถสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนได้ ประชาชนจะช่ว ย
เสริมและสนับสนุ นการดาเนินงานขององค์การ สถาบันนัน้ วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
ในหัวข้อนี้ประกอบด้วยการกระตุ้นเพื่อสร้างและธารงไว้ซง่ึ ความนิยมเชื่อถือศรัทธาในนโยบาย
การดาเนินกิจการผลงานต่างๆ ขององค์การ สถาบันทาให้การดาเนินงานขององค์การ สถาบัน
เป็นไปด้วยความสะดวกราบรืน่
2.เพื่อปกป้องและรักษาชื่อเสียง
ชื่อเสียงขององค์การ สถาบันเป็ นสิง่ สาคัญเพราะชื่อเสียงของสถาบันมีส่วนเกี่ยวพันเชื่อมโยงไป
ภาพลักษณ์ (Image) ขององค์การ สถาบันนัน้ ด้วย ดังนัน้ องค์การทุกสถาบันทุกประเภทจึงต้อง
พยายามปกป้องรักษาชื่อเสียงของตนไว้ให้ดเี สมอ
3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี
ความสัมพันธ์ทด่ี ที ่อี งค์การ สถาบันจะต้องสร้างขึน้ เป็ นความสัมพันธ์กบั กลุ่มประชาชนภายใน
(Internal Publics) ซึง่ หมายถึง พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคลากรในระดับต่างๆ ขององค์การสถาบัน
นัน่ เอง ส่วนอีกลุ่มก็คอื กลุ่มประชาชนภายนอก (External Publics) คือ กลุ่มประชาชนภายนอก
องค์การทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ลูกค้า ผูบ้ ริโภค ผูน้ าท้องถิน่ ชุมชนในละแวกใกล้เคียง ฯลฯ
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การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่มประชาชนทัง้ สอง ควรเริม่ จากการประชาสัมพันธ์
กับกลุ่มประชาชนภายใน โดยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นต่ อองค์การ สถาบันในด้าน
นโยบาย วัต ถุ ป ระสงค์ก ารด าเนิ น กิจ การขององค์ก ร ตลอดจนสร้า งขวัญ ก าลัง ใจแก่ ก ลุ่ ม
ประชาชนภายในรูปแบบต่างๆ ถ้าความสัมพันธ์ภายในองค์การ สถาบันเป็ นไปด้วยความราบรื่น
คล่องตัวมีประสิทธิภาพ จะมีส่วนสาคัญต่อประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์กบั กลุ่มภายนอก
สาหรับกลุ่มประชาสัมพันธ์ภายนอกจะต้องสร้างความสัมพันธ์ดว้ ยการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเกิด ความรู้ค วามเข้า ใจในตัว สถาบัน และให้เ กิด ความร่ว มมือ แก่ ส ถาบัน ด้ว ยดี
จึงจาเป็นต้องอาศัยเครือ่ งมือสื่อสารต่างๆ มาช่วยเผยแพร่ขา่ วสารให้แพร่หลาย
ในการประชาสัมพันธ์ขององค์ การธุรกิจมีวตั ถุประสงค์โดยยึดถือเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ 3 ประการดังได้กล่าวไปในข้างต้น แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจมีอยู่ 5 ประการ คือ
1.เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
2.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี
3.เพื่อส่งเสริมการตลาด
4.เพื่อป้องกันและรักษาชื่อเสียง
5.เพื่อสารวจตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชน (ประจวบ อินอ๊อด ,2534 :744)
ประเภทของแผนงานประชาสัมพันธ์ธรุ กิ จ
รัตนาวดี ศิรทิ องถาวร (2548: 106-107) ได้แบ่งประเภทแผนงานประชาสัมพันธ์ ได้ดงั นี้
1. แผนการประชาสัมพันธ์ระยะสัน้ และระยะยาว เป็ นแผนทีม่ กี ารสร้างสรรค์และกาหนด
กิจกรรม และวิธ กี ารปฏิบตั ิต่างๆ เพื่อ จุดมุ่งหมายใดจุดมุ่งหมายหนึ่งโดยเฉพาะ และมีการ
ดาเนินการในระยะสัน้ เช่น การแนะนาสินค้าหรือบริการใหม่ ซึง่ ใช้เวลาตัง้ แต่ 1 สัปดาห์ จนถึง
2 ปี ส่วนแผนระยะยาวประมาณ 3-5 ปี เช่น การวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
เป็นต้น
2. แผนกลยุทธ์และกลวิธ ี แผนกลยุทธ์ค ล้ายกับแผนระยะยาว ซึ่งเป็ นการกระทา
กิจ กรรมและวิธ ีก ารปฎิบ ัติต่ า งๆ ตลอดจนการเตรีย มพัฒ นาศัก ยภาพที่ม ีอ ยู่ เพื่อ ให้ก าร
ดาเนินงานนัน้ บรรลุเป้าหมายใหญ่ขององค์การ ส่วนแผนกลวิธจี ะมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงคล้าย
กับแผนระยะสัน้ โดยระดมกิจกรรมและวิธกี ารปฏิบตั ติ ่างๆ ทีค่ าดว่าจะทาให้บรรลุ จุดมุ่งหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้โดยเร็ว
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บทบาทหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ธรุ กิ จ
รัตนาวดี ศิรทิ องถาวร (2548 : 43-44) ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าทีข่ องการประชาสัมพันธ์
ธุรกิจ มีดงั นี้
1.บทบาทต่อภาพลักษณ์ขององค์การธุรกิจ
การประชาสัมพันธ์ท่ดี จี ะสร้างภาพลักษณ์ทด่ี แี ก่องค์การธุรกิจให้เกิดขึน้ ในจิตใจของประชาชน
ซึง่ จะทาให้ประชาชนเกิดความประทับใจ ไว้วางใจ และได้รบั การยอมรับ การประชาสัมพันธ์จะมี
หน้าที่ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านบวกต่อหน่ วยงานธุรกิจตลอดจนสินค้าและบริการโดย
การเผยแพร่ขา่ วสารทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับองค์การอย่างสม่าเสมอ
2.บทบาทต่อแรงงานสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์จงึ มีหน้าที่เป็ นเครื่องมือในการเชื่อมโยงประสานและขจัดช่องว่างของความ
เข้า ใจผิด ตลอดจนสร้า งขวัญ และก าลัง ใจในการท างานแก่ พ นั ก งาน ลู ก จ้ า ง ด้ว ยวิธ ีก าร
ประชาสัมพันธ์ภายใน เช่น การจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ภายใน การพบปะสังสรรค์ระหว่าง
ผูป้ ฏิบตั งิ านในระดับต่างๆ ฯลฯ
3.บทบาทต่อการส่งเสริมการตลาด
โดยการสร้างความใจในกระบวนการการผลิต หรือคุณภาพของสินค้าและการบริการ ตลอดจน
นาวิธกี ารโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มาใช้เพื่อให้ประชาชนรับรูแ้ ละเข้าใจว่าหน่ วยงาน มีส่วน
ช่วยเหลือสังคมอย่างไร มีผลทาให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวองค์กรธุรกิจ
4.บทบาทต่อการสนับสนุนกิจการขององค์การธุรกิจ
การประกอบธุ รกิจ นอกจากได้ร บั การสนับสนุ นจากลูก ค้าแล้ว ยังต้อ งการการสนับสนุ นจาก
ประชาชนกลุ่มต่างๆ และจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นๆในรูปแบบต่างๆ ด้วย
5.บทบาทต่อตลาดแรงงาน
โดยมีหน้าที่หลักบอกล่าวชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบความเคลื่อนไหวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
กลุ่มเป้ าหมายในการประชาสัมพันธ์ธรุ กิ จ
รัต นาวดี ศิร ิท องถาวร (2548 : 45-47) ได้ จ าแนกกลุ่ ม เป้ าหมายที่จ ะต้ อ งท าการ
ประชาสัมพันธ์ตามสภาพความสัมพันธ์กบั องค์กร ทัง้ นี้เพื่อให้สามารถกาหนดเครื่องมือ สื่อ และ
กลยุท ธ์ใ นการประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ส อดคล้อ งกับ ความสนใจ ความต้ อ งการและรสนิ ย ม ของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อทาให้การดาเนินงานประชาสัมพันธ์เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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การจาแนกกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสามารถจาแนกได้ ดังนี้
1.กลุ่มประชาชนในองค์กร (Internal Publics)
หมายถึง กลุ่มประชาชนที่ทางานอยู่ในองค์การธุรกิจนัน้ ๆ หรือมีความสัมพันธ์อ ย่าง
ใกล้ชดิ กับองค์การเป็ นกลุ่มที่มผี ลประโยชน์ ร่วมกันโดยตรงกับ องค์การ ได้แก่ กลุ่มพนักงาน
ลูกจ้าง กลุ่มผูบ้ ริหาร และกลุ่มผูถ้ อื หุน้ เป็นต้น
2.กลุ่มประชาชนภายนอกองค์กร (External Publics)
หมายถึง กลุ่มประชาชนทีม่ ไิ ด้ปฎิบตั งิ านในองค์การธุรกิจ และเป็ นกลุ่มทีป่ ระกอบด้วย
กลุ่มบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั องค์การธุรกิจในระดับที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็ นกลุ่ม
ต่างๆ ได้ดงั นี้
2.1 กลุ่ ม ประชาชนภายนอกที่เ กี่ย วข้อ งกับ ธุ ร กิจ โดยตรง เป็ น กลุ่ ม ประชาชนที่ม ี
ความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับองค์การธุรกิจในแง่ของการให้ผลประโยชน์ต่อ องค์การธุรกิจ
ได้แก่ กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผูบ้ ริโภค กลุ่มตัวแทนจาหน่ าย และกลุ่มผูจ้ ดั ส่ง หรือขายวัสดุ
2.2 ชุมชนในละแวกใกล้เคียง (Community) เป็นกลุ่มประชาชนซึง่ พักอาศัย หรือดาเนิน
กิจ การต่ า งๆในบริเ วณใกล้เ คีย งกัน กับ ที่อ งค์ก ารธุร กิจ ตัง้ อยู่ห รือ ใกล้เ คีย งกัน กับ
องค์การธุรกิจจะเข้าไปดาเนินการ ซึง่ กลุ่มคนกลุ่มนี้อาจจะเป็ นกลุ่มครอบครัวพนักงาน
ญาติมติ ร หรือประชาชนทัวไปที
่ พ่ กั อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับองค์การนัน้ ๆ
3.หน่ ว ยงานราชการและหน่ ว ยงานธุรกิจที่เ กี่ยวข้อ ง (Government and Business
Organization)
เป็ นหน่ ว ยงานของรัฐตัง้ แต่ ระดับท้อ งถิ่นไปจนถึงระดับ กระทรวง ทบวง กรม หรือ
ระดับชาติ คือ รัฐบาล เพราะหน่ วยงานของรัฐในระดับต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนิน
ธุรกิจขององค์การธุรกิจเป็ นอย่างมาก เช่น การเข้ามาประกอบธุรกิจแข่งกับเอกชน การออก
กฎหมายควบคุมการดาเนินงานขององค์การธุรกิจ การกากับดูแลกิจการขององค์กรธุรกิจ ฯลฯ
ส่ ว นหน่ ว ยงานธุ ร กิจ ที่เ กี่ย วข้ อ ง หมายถึง หน่ ว ยงานธุ ร กิจ ที่ด าเนิ น ธุ ร กิจ ประเภท
เดียวกัน ธุรกิจทีต่ อ้ งพึง่ พาอาศัยกัน เพื่อประสานความร่วมมือและสนับสนุ นซึง่ กันและกัน อันจะ
ทาให้ธุรกิจอยูร่ อดและดาเนินไปด้วยดี เช่น สถาบันการเงินทีใ่ ห้กยู้ มื เงิน หรือสถาบันอื่นทีอ่ าจจะ
ร่วมทุนในอนาคต
4.กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มพลัง กลุ่มอิทธิพล หมายถึง กลุ่มทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความคิดหรือจูงใจให้กลุ่มประชาชนมีทศั นคติต่อองค์การธุรกิจ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้
ส่วนกลุ่มผลประโยชน์ (Interset Group) จะเป็ นกลุ่มที่มกี ารรวมตัวกันโดยมีเป้าหมายหลักอยู่
ที่ผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม และผลประโยชน์ด้านอื่นๆ เป็ นเป้าหมายรอง สาหรับกลุ่มพลัง
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(Pressure Group) เป็ นกลุ่มที่รวมตัวกันภายใต้พ้นื ฐานความคิดอุดมการณ์บางอย่างร่วมกัน
(Common Ideology) เป้าหมายหลัก ของกลุ่มจึง อยู่ท่อี ุ ด มการณ์ ส่ว นผลประโยชน์ อ่ืนของ
สมาชิกเป็ นเป้าหมายรอง กลุ่มประชาชนกลุ่มนี้สามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มได้ดงั นี้
4.1 สื่อมวลชน (Mass Media) เป็ นกลุ่มบุคคลที่ทาหน้ าที่ส่อื สารผ่านสื่อมวลชนไปสู่
ผู้รบั สารจานวนมาก ซึ่งการปฏิบตั ิงานด้านการสื่อสารของคนกลุ่มนี้จะมีลกั ษณะเป็ น
องค์กรหรือสถาบันซึง่ มีลกั ษณะการแบ่งงานกันทาอย่างกว้างขวาง มีนโยบายของตนเอง
ทีช่ ดั เจน ทาให้ความคิดเห็น ทัศนคติของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ มอี ทิ ธิพลต่อการชีน้ าความ
คิดเห็นและทัศนคติของประชาชน กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ได้แก่ นักหนังสือพิมพ์ ผูจ้ ดั รายการ
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ
4.2 กลุ่มผูน้ า หรือสหภาพแรงงาน (Trade Union) จัดอยู่ในกลุ่มผลประโยชน์ เป็ นสถาบัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมซึง่ รับรองโดยกฎหมาย เกิดขึน้ จากการรวมกลุ่มของคนงานหรือ
พนักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อปรับปรุงสภาพการทางานและความเป็ นอยู่
ของสมาชิกให้ดขี ้นึ โดยสหภาพแรงงานทาหน้ าที่เป็ นตัวแทน ผู้เจรจากับนายจ้างใน
เรื่องต่างๆ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ ฯลฯ และเรียกร้องความเป็ นธรรมเพื่อคนงานซึ่ง
กลุ่มประชาชนกลุ่มนี้มผี ลต่อความคิดของสมาชิกซึง่ เป็ นพนักงาน ลูกจ้างขององค์กรธุรกิจ
เป็นอย่างยิง่
4.3 กลุ่มนักวิชาการ หรือผูม้ คี วามสนใจเฉพาะเรื่อง จัดอยู่ในกลุ่มพลัง เป็ นกลุ่มนักวิชาการ
หรือผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ ที่ องค์การธุรกิจดาเนินกิจการอยู่
เช่น อาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบันการศึกษา นิสติ นักศึกษา ฯลฯ หรืออาจเป็ น
กลุ่มผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละความสนใจเฉพาะเรือ่ ง ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับธุรกิจ
5.กลุ่มประชาชนทัวไป
่ เป็ นกลุ่มที่อยู่ในสังคมนอกเหนือจากกลุ่มประชาชนที่ได้กล่าว
มาแล้วทัง้ หมด แม้ว่าจะไม่ได้เป็นกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับองค์การธุรกิจ
ลักษณะการประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิ จทัวไป
่
รัต นาวดี ศิร ิท องถาวร (2548 : 77-80) ได้ก ล่ า วสรุ ป องค์ก ารธุ ร กิจ ทัว่ ไปจะมีก าร
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ได้ดงั ต่อไปนี้
1.การประชาสัมพันธ์ภายใน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพนักงาน
ลูกจ้าง กับนายจ้างหรือฝ่ายบริหาร โดยการประชาสัมพันธ์จะเป็ นสื่อกลางทีจ่ ะนาเอาแนวความคิด
นโยบายมาจากฝ่ายบริหารไปสู่พนักงาน ลูกจ้าง และเป็ นสื่อกลางทีจ่ ะนาเอาความคิดเห็นต่างๆ
จากพนักงาน ลูกจ้างสู่ฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างบรรยากาศในการทางานทีด่ ี รวมทัง้ ลดช่องว่างของ
ความไม่เข้าใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
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2.การประชาสัมพันธ์ภายนอก เป็ นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุ่ม
ประชาชนภายนอกที่เ กี่ย วข้อ งกับ องค์ก ารธุ ร กิจ เช่ น ลู ก ค้า ผู้ ถือ หุ้น เจ้า หน้ า ที่ร าชการ
นัก วิชาการ หรือ หน่ ว ยงานในธุ ร กิจเดียวกัน ซึ่งการประชาสัมพัน ธ์ก็จะเป็ นสื่อ กลางในการ
เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการทางาน กิจกรรม ผลงานตลอดจนชื่อเสียงในด้านต่างๆ
ออกไปสูสาธารณชนภายนอก การประชาสัมพันธ์ภายนอกขององค์การธุรกิจจะดาเนินการใน
ลักษณะการจัดทาเอกสารเผยแพร่กจิ กรรมขององค์การ เช่น วารสาร แผ่นพับ จุลสาร หนังสือ
รายงานประจาปี ฯลฯ โดยบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนาองค์การ ภารกิจ หน้ าที่และความ
รับผิดชอบ รวมทัง้ กิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ ขององค์การธุรกิจทีไ่ ด้กระทาขึน้
3.การสร้างความสัมพันธ์กบั สื่อมวลชน เป็ นงานหลักอย่างหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
หรือเรียกกันว่า สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relation) โดยองค์การธุรกิจพยายามสร้างความสัมพันธ์
อันดีกบั สื่อมวลชน เพื่อมุง่ หวังใช้ส่อื มวลชนเป็ นสื่อกลางในการนาเอาข่าวสารทีอ่ งค์การต้องการ
ประชาสัมพันธ์ออกไปเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนให้ประชาชนได้รบั ทราบ
4.ชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations) เป็ นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีกบั ชุมชนใกล้เคียงที่องค์การตัง้ อยู่ โดยมุ่งหวังที่จะให้ชุมชนเกิดความเชื่อถือและเห็นว่า
องค์การเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน และพร้อมจะสนับสนุ นองค์การในด้านต่างๆ เช่น ด้านแรงงาน
รวมไปถึงสินค้าและบริการขององค์การด้วย องค์การธุรกิจดาเนินการประชาสัมพันธ์กบั ชุมชนใน
ลักษณะออกไปพบปะทาความรูจ้ กั คุ้นเคยกับผู้นาชุมชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู พระ ฯลฯ
และเมือ่ องค์การมีการจัดงานต่างๆ ก็เชิญผูน้ าชุมชนเหล่านี้มาร่วมด้วย นอกจากนี้ยงั ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน และช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาชุมชนใน
ด้านต่างๆ เช่น ให้การสนับสนุนเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมชุมชน เอื้อเฟื้อสถานที่ใน
การจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมความรูแ้ ก่ประชาชน หรือการเข้าไปร่วมในการจัดงานประเพณีต่างๆ
ของชุมชน เป็นต้น
5.การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ (Image) มีความสาคัญยิง่ ต่อการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ ถ้าองค์การธุรกิจใดมีภาพลักษณ์เป็ นทีป่ ระทับใจแก่ประชาชนก็จะได้รบั ความเชื่อถือ
และศรัทธาจากประชาชน ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวโยงไปถึงการได้รบั การสนับสนุ นสินค้าและบริการ
การอยากเข้ามาร่วมงานหรือเป็ นหุน้ ส่วนกับองค์การธุรกิจอีกด้วย ดังนัน้ ภาพลักษณ์ทด่ี ี จึงเป็ น
ส่วนเสริมทีส่ าคัญทีท่ าให้การดาเนินงานขององค์การธุรกิจบรรลุเป้าหมาย
องค์การธุรกิจได้ใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์ผสมผสานกับการกระทาความดี และ
ซื่อสัตย์สุจริตมาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ ซึง่ ดาเนินการออกมาหลายลักษณะ ดังนี้
5.1 การโฆษณาสถาบันหรือโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์
5.2 การส่งเสริมและจัดกิจกรรมสังคม
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กระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ธรุ กิ จ
รัตนาวดี ศิรทิ องถาวร (2548 : 109-110) ได้กล่าวสรุปการวางแผนการประชาสัมพันธ์
ธุ ร กิ จ มีข ัน้ ตอนในการจัด ทาแผนเป็ น ขัน้ ตอนที่ดาเนิ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในลัก ษณะของ
กระบวนการ (Process) ซึง่ ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.ขัน้ การวิเคราะห์และประเมินสานการณ์ขององค์การธุรกิจ สภาพการทีเ่ กีย่ วข้อง
2.ขัน้ การกาหนดวัตถุประสงค์ของการวางแผนประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
3.ขัน้ การกาหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย
4.ขัน้ การกาหนดกิจกรรมและสื่อทีใ่ ช้
5.ขัน้ การจัดทาโครงการและแผนปฏิบตั งิ าน
6.ขัน้ การกาหนดงบประมาณของการดาเนินงานกิจกรรม
7.ขัน้ การประเมินแผนงานประชาสัมพันธ์

2.3 แนวคิ ด และทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ก ับชุมชนนับว่าเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีกับกลุ่ มประชาชน
เป้าหมายทีส่ าคัญกลุ่มหนึ่งขององค์กรธุรกิจ และเป็นงานประชาสัมพันธ์ดา้ นหนึ่งทีอ่ งค์การธุรกิจ
ไม่ส ามารถละเลย หรือ มองข้า มไปได้ ดัง นัน้ องค์ก ารธุร กิจ ทุก แห่ง จึง กาหนดให้ง านชุม ชน
สัมพันธ์หลักอย่างหนึ่งขององค์การ
ความหมายและความสาคัญของชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations)
ชุมชน หมายถึง หน่ วยทางสังคมขนาดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้ว ยสมาชิกที่เ ป็ นกลุ่มก้อ น
อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน มีความเป็ นมาและสภาพความเป็ นอยู่คล้ายคลึงกัน มีความรูส้ กึ นึกคิด
และผลประโยชน์รว่ มกัน ตลอดจนตอบสนองความต้องการพืน้ ฐานของสมาชิกส่วนใหญ่ได้
Canfield & Moore (1977 : 300) (อ้างถึงใน วิรชั ลภิรตั นกุล, 2546 : 414) อธิบายว่า
ชุมชน หมายถึง กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกแห่งเดียวกัน ร่วมรัฐบาลเดียวกัน (share
the same government) และมีมรดกทางวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์รว่ มกัน
Steiner (อ้างถึงในจิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์, 2539 : 11) กล่าวว่า องค์ประกอบทีส่ าคัญ
ของชุมชน มี 3 อย่าง คือ กลุ่มบุคคล อาณาเขตของพืน้ ทีแ่ ละประโยชน์ทส่ี าคัญของชุมชน
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Anderson (อ้างถึงในบัญญัติ คานูนวัฒน์, 2532 : 17) กล่าวว่า ชุมชนไม่ใช่เฉพาะคนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งแต่รวมถึงสถาบันต่างๆ องค์การธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชนทีแ่ ท้จริง จึงประกอบด้วยบุคคล
ซึง่ มีความสนใจร่วมกันให้ได้รบั ความสาเร็จ
Haywood, 1984 : 85 (อ้างถึงใน รัตนาวดี ศิรทิ องถาวร, 2548 : 182) กล่าวว่า ชุมชน
สัมพันธ์ หมายถึง การที่องค์การธุรกิจดาเนินการประชาสัมพันธ์กบั ชุมชน โดยมีการวางแผน
และดาเนินการร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องที่จะรักษาและส่งเสริมสิง่ แวดล้อมที่ดใี นด้านต่างๆ
ของชุมชน ซึง่ จะเกิดประโยชน์รว่ มกันระหว่างองค์การธุรกิจและชุมชน
ในสังคมวิทยา ชุมชน หมายถึง โครงสร้างส่วนหนึ่งของระบบสังคม ซึง่ ประกอบไปด้วย
ระเบียบแผน และวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อนบ้าน เมือง จังหวัด หรือมลรัฐ ย่านการค้าธุรกิจ
หรือศูนย์กลางด้านต่างๆ เป็นต้น (Biddle, 1965 : 77)
ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2544 : 1 –2 ) ให้ความหมายชุมชนว่า กลุ่มชนที่อยู่รวมกัน และ
สมาชิกทุกคน ได้ให้ความสนใจ ในเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในชุมชนนัน้ ร่วมกัน มิเพียงแต่ให้
ความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะ แต่ให้ความสนใจโดยทัวไป
่ ซึ่งมีขอบเขตมากพอที่จะอยู่
ร่วมกันในชีวติ ประจาวัน
งานชุมชนสัมพันธ์ (community relations) คือ การทานุ บารุงชุมชนให้ชุมชนอยู่ดมี สี ุข
ด้วยองค์กรของเรา และที่สาคัญคือ อย่าไปทาลายสิง่ แวดล้อมของชุมชน อย่าไปสร้างอันตราย
ให้กบั ชุมชน อย่าไปทาลายรูปแบบการดาเนินชีวติ ของเขา และถ้าหากองคืกรทาสิง่ ใด ที่เป็ น
ปญั หาของชุมชน ไม่ควรใช้คาว่า “ทดแทน” ถ้าต้องรือ้ ศาลของเขาก็ต้องสร้างศาลใหม่ทดแทน
ถ้าไปซือ้ ทีด่ นิ เขามาสร้างโรงงาน ทาให้ชาวนาตกงานมากมายเราก็จา้ งเขามาทางาน ในโรงงาน
ของเราเป็ นการทดแทน หรือองค์กรไปไล่ทอ่ี ยู่ของชุมชน ก็ต้องหาที่อยู่ใหม่ให้เขา หาอาชีพให้
โดยอาจจะแจกพืชผักเพื่อให้เขาสามารถเลี้ยงชีพได้ หรือหาอาชีพทดแทนให้ ถ้าเขามีพชื ผัก
ออกมามากแล้วขายไม่ได้ เราก็ตงั ้ สหกรณ์ให้ เป็นต้น (เสรี วงศ์มณฑา , 2542 : 9)
ประจวบ อินอ๊อด (2527: 72) กล่าวว่า สถาบันหรือองค์กรกับประชาชนจะอยู่โดดเดีย่ ว
ไม่ได้ ประชาชนไม่สามารถดารงชีพอย่างสะดวกสบายเมือ่ ขาดสถาบันฉันใด สถาบันหรือองค์กร
ก็ไม่สามารถตัง้ อยูไ่ ด้ หากขาดการสนับสนุนจากคนในชุมชนฉันนัน้ สถาบันธุรกิจเป็ นผูส้ ร้างงาน
ให้ชุมชน ชุมชนก็ตอบแทนด้วยการให้แรงงาน ทาให้มกี ารลงทุน สนับสนุ นการซื้อสินค้า ฯลฯ
และเมื่อเป็ นเช่นนี้จงึ เป็ นหน้าที่ทส่ี ถาบันหรือองค์กรธุรกิจตระหนักถึ งความรับผิดชอบทีพ่ งึ มีต่อ
ชุมชน ไม่เพียงแต่การให้งานทา แต่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือ สนับสนุ นชุมชนในด้านต่างๆ เช่น
สนับสนุนการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม ฯลฯ หรือเรียกว่า “ชุมชน
สัมพันธ์” นันเอง
่
ดังนัน้ กล่าวสรุปได้ว่า จากความหมายของชุมชนจะเห็นได้ว่าชุมชนสัมพันธ์คอื ส่วนหนึ่ง
ของการประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจทีจ่ ะต้องมีการวางแผน และกระทาอย่างต่อเนื่อง โดย
มุ่งเน้นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาสิง่ แวดล้อมของชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สุขอนามัย
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ศิล ปวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพแวดล้อ มของชุ มชนให้ดียงิ่ ขึ้น โดยการจัดกิจกรรมดังกล่ า ว
จะต้องกระทาร่วมกับประชาชนในชุมชน ซึง่ ชุมชนจะได้รบั ประโยชน์ในแง่ของ การมีสงิ่ แวดล้อม
ที่ดี ทาให้ชุมชนมีคุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดี ส่ ว นองค์การธุ รกิจก็ได้รบั ความเลื่อ มใสศรัทธา สามารถ
ดาเนินธุรกิจได้อย่างราบรืน่ และประสบความสาเร็จ
วัตถุประสงค์ของชุมชนสัมพันธ์
วิรชั ลภิรตั นกุล (2546 : 417) ได้กล่าวถึงโครงการประชาสัมพันธ์ชุมชนหรือชุมชนสัมพันธ์
ว่ามีวตั ถุประสงค์ทส่ี าคัญๆ ดังนี้
1.เพื่อชีแ้ จงเรือ่ งราว ข่าวสารขององค์กรให้ชุมชนทราบ
2.เพื่อชีแ้ จงและตอบโต้ต่อข้อวิพากษ์วจิ ารณ์จากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ภายในชุมชน
ซึ่งอาจจะวิพากษ์วจิ ารณ์ด้วยความเข้าใจผิด หรืออาจได้รบั ข่าวสารการบอกเล่าอย่างผิดๆ ใน
เรือ่ งราวขององค์กร
3.เพื่อแสดงถึงความสาคัญขององค์กรที่มตี ่อชุมชนในฐานะที่ผู้สร้างสรรค์ความเจริญ
ให้กบั ชุมชนในท้องถิน่ รวมทัง้ เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนนัน้
4.เพื่อ ค้น หาและสดับ ตรับ ฟ งั ว่ า ประชาชนในชุ ม ชนมีค วามคิด เห็น หรือ พู ด คนถึง
นโยบาย และการดาเนินงานขององค์กรว่าอย่างไรบ้าง
5.เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน
6.เพื่อสร้างความสัมพันธ์สนิทสนมกับประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มผู้นา
ท้องถิน่
7.เพื่อให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนในชุมชนนัน้ ด้ว ยการมอบเงิน
สิง่ ของ อุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ
8.เพื่อแสดงบทบาทความเป็นผูน้ าด้านการส่งเสริมอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมอันดีงาม
9.เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน
10.เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬา
11.เพื่อร่วมมือกับองค์กรอื่นๆในชุมชน ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และเกิดการ
พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน
12.เพื่อ แสดงบทบาทการเป็ น พลเมือ งดี เป็ นนายจ้า งที่ดี เป็ น องค์ ก รที่ม ีประโยชน์
ช่วยเหลือกิจการการค้าต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม
รัตนาวดี ศิรทิ องถาวร (2548 : 183-184) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ทส่ี าคัญของ การทา
ชุมชนสัมพันธ์ ดังนี้
1.เพื่อบอกกล่าวชี้แจงข่าวสารและความเคลื่อนไหวขององค์การให้ชุมชนได้รบั ทราบ
เช่ น นโยบายการด าเนิ นงาน ปญั หาอุ ปสรรคในการด าเนิ นงาน และความช่ ว ยเหลือ ที่เ ป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนขององค์การธุรกิจนัน้
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2.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกบั ชุมชน โดยแสดงให้ชุมชนเห็นว่าองค์การธุรกิจได้
บาเพ็ญตนเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม เป็ นผูส้ ร้างสรรค์ความเจริญแก่ชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน รวมทัง้ การขจัดความเข้าใจผิดทีเ่ กิดขึน้ กับองค์การ
3.เพื่อสารวจและรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเกีย่ วกับองค์การธุรกิจ ความ
ต้องการของชุมชนในด้านต่างๆ ทัง้ นี้องค์การธุรกิจจะได้ดาเนินการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน
ให้สอดคล้อง และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
4.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี ององค์การธุรกิจในสายตาของชุมชน เช่น การช่วยส่งเสริม
กิจการของชุมชนด้วยการเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ (sponsor) ในการจัดทาสื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์
ของจังหวัดในการจัดงานประเพณีบุญบัง้ ไฟของจังหวัดยโสธร เพื่อจูงใจให้ประชาชนมาท่องเทีย่ ว
ซึ่งจะทาให้เศรษฐกิจของจังหวัดดีขน้ึ หรือให้ความสนับสนุ นเกี่ยวกับสาธารณกุ ศลของชุมชน
เช่น ช่วยเหลือด้านการศึกษา กีฬา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
5.เพื่อแสดงเจตนารมณ์ขององค์การธุรกิจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือชุมชน
เช่น การแสดงออกถึงความเป็ นผู้นาในการประพฤติดเี ป็ นพลเมืองดีของชุมชน รวมทัง้ มีการ
บาเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของชุมชน ตลอดจนสนับสนุ นให้ทุกคนในชุมชน
บาเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี และทาประโยชน์แก่สงั คมส่วนรวม
กล่าวโดยสรุปได้ดงั นี้ว่า การทาโครงการชุมชนสัมพันธ์นนั ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทีจ่ ะสร้าง
ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง ความรักใคร่ ความศรัทธาเชื่อถือขึน้ ในจิตใจของชุมชน เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ี
ขององค์การธุรกิจในสายตาของชุมชน อันจะนามาซึง่ แรงสนับสนุ นและความร่วมมืออันดี ซึง่ จะ
ส่งผลให้การดาเนินภารกิจขององค์กรเป็ นไปอย่างราบรื่น อันเป็ นปจั จัยสาคัญนาไปสู่ความสาเร็จ
ในทีส่ ุด
การประเมิ นผลของชุมชนสัมพันธ์
ในการจัด ท าโครงการชุ ม ชนสัม พัน ธ์ เ พื่อ เป็ น เครื่อ งมือ หนึ่ ง ในการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ จะเห็นได้ว่าหลักสาคัญของการดาเนินงานประชาสัมพันธ์กจ็ ะเริม่ ด้วยการทาวิจยั
เพื่อ หาข้อ เท็จ จริง ต่ า งๆ จากนั น้ ก็จ ะมีก ารท าเพื่อ แก้ ไ ขหรือ มีก ารกระท าที่จ ะช่ ว ย สร้า ง
ภาพลักษณ์ท่ดี ใี ห้แก่หน่ วยงาน และในที่สุดก็จะมีการประเมินผลการกระทาดังกล่าว ตามสูตร
R -A -C-E
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R-A-C-E Formula
การประเมินผล
(Evaluation)

การสือ่ สาร
(Communication)

การวิจยั
(Research)

การกระทา
(Action)

แผนภาพที่ 1 สูตร R -A -C-E
ทีม่ า : John E. Marston , 1979 : 195
รัตนาวดี ศิรทิ องถาวร (2548 : 182) ได้กล่าวถึง ชุมชนสัมพันธ์ ก็คอื การดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์กบั ชุมชนในอันทีจ่ ะสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์การธุรกิจกับชุมชน
ดังนัน้ ในการดาเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์จงึ มีกระบวนการในการดาเนิน การประชาสัมพันธ์
ด้านอื่นๆ ขององค์กรธุรกิจ
ประเภทของกิ จกรรมเพื่อชุมชน
Roger Haywood (1984 : 84-86) ได้แบ่งประเภทกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนไว้หลายประการ เช่น
1. การพบปะและการประชุม คือ การจัดให้มกี ารพบปะหรือประชุม เพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นซึง่ กันและกัน เป็ นการเปิดโอกาสให้ฝา่ ยจัดการได้มโี อกาสพบปะบุคคลสาคัญ
ภายนอก เช่น ผูน้ าทางความคิดในสังคม ผูน้ าในท้องถิน่ และชุมชนต่างๆ เพื่อรับฟงั ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ อันเป็ นการเสริมสร้างต่อกันของทุกฝา่ ยจัดการได้มโี อกาส
พบปะบุคคลสาคัญภายนอก เช่น ผูน้ าทางความคิดในสังคม ผูน้ าในท้องถิน่ และชุมชนต่างๆ เพื่อ
รับฟงั ความคิดห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจต่อกัน
ของทุกฝา่ ย
2. การเปิ ดให้เ ข้าเยี่ยมชมหน่ ว ยงานขององค์กร ซึ่งทาให้กลุ่มบุค คลที่เ ยี่ยมชมเกิด
ความรูค้ วามเข้าใจในการดาเนินงานขององค์กร เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ขี องชุมชนและ
กลุ่มเป้าหมาย
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3.การอุปถัมภ์งานของชุมชน หมายถึง การทีอ่ งค์กรได้รบั การสนับสนุ นจากชุมชน โดย
มีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ที่จะปรับ ปรุงสภาพความเป็ นอยู่ชุม ชน หรือ ท้อ งถิ่น ได้แ ก่ การส่ งเสริม
ปรับปรุงทางด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านวัฒนธรรม ด้านนัทนาการ ฯลฯ
4.การให้การสนับสนุ นแก่องค์กรต่างๆ หมายถึง การที่องค์กรหรือบริษทั เข้าไปจัดการ
หรือดาเนินการใดๆ ให้แก่องค์กรต่างๆในชุมชน เพื่อสร้างความนิยมศรัทธาให้เกิดขึน้ เช่น การ
เข้าไปฝึกอบรมพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้ชุมชน การจัดฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน ในท้องถิน่
5.การสร้า งความสัมพันธ์กับ สื่อ มวลชนท้อ งถิ่น โดยร่ว มสนับ สนุ นหรือ ทาโครงการ
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
6.สนับสนุ นให้พนักงานของโรงงาน/บริษทั เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน หรือเป็ น
ตัวแทนของโรงงานในกลุ่มต่างๆ
การวางแผนและกาหนดโครงการชุมชนสัมพันธ์
รัตนาวดี ศิรทิ องถาวร (2548 : 115-116) การวางแผนและกาหนดโครงการชุมชนสัมพันธ์
สามารถกาหนดให้เป็ นแผนงานระยะสัน้ หรือระยะยาว ซึง่ จาเป็ นต้องอาศัยการตัดสินใจร่วมกัน
ระหว่างฝา่ ยบริหารขององค์การ และฝา่ ยปฏิบตั กิ ารของโครงการ รวมทัง้ จะต้อง มีกาหนดการใช้
สื่อหรือเครือ่ งมือในการดาเนินการด้วย สิง่ ทีต่ ้องพิจารณาในการวางแผนโครงการชุมชนสัมพันธ์
มีดงั นี้
1.กลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาดูว่ากลุ่มประชาชนกลุ่มใดในชุมชน คือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ และต้องกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมเช่นไร รวมทัง้ พิจารณาว่าควรจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อประเมินกับกลุ่มเป้าหมายก่อนเริม่ โครงการ และมีกจิ กรรมใดบ้างที่
สามารถกระตุน้ ให้กลุ่มเป้าหมายสนใจและเข้าร่วมโครงการ
2.ควรด าเนิน การด้ว ยตัว เองหรือ ร่ว มกับ หน่ ว ยงานอื่น ๆ นัก ประชาสัมพัน ธ์จ ะต้อ ง
พิจารณาว่าโครงการชุมชนสัมพันธ์ทก่ี าหนดขึน้ นัน้ องค์การธุรกิจสามารถดาเนินการด้วยตนเอง
หรือไม่ หรือควรจะร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็ นผู้ร่วมโครงการ เพื่อจะทาให้โครงการ
ดังกล่าวได้รบั ความสนใจ ความเชื่อถือและความร่วมมือจากชุมชนมากขึน้ เช่น โครงการด้าน
อนามัยอาจจะร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขระดับอาเภอ จังหวัด หรือระดับประเทศ โครงการ
กีฬา ควรจะร่วมกับโรงเรียน สถานศึกษาหรือไม่ หรือโครงการฟื้นฟูโบราณสถานควรจะร่วมกับ
กรมศิลปากร เหล่านี้เป็นต้น
3.ควรดาเนินโครงการภายในหรือ ภายนอกองค์การ ในการวางแผนโครงการชุมชน
สัม พัน ธ์ นั ก ประชาสัม พัน ธ์จ ะต้ อ งพิจ ารณาว่ า การด าเนิ น โครงการให้ ไ ด้ผ ลดีนั ้น ควรจะ
ดาเนินการชุมชนสัมพันธ์ ภายในองค์การหรือออกไปดาเนินการภายนอกองค์การ เพื่อให้ได้
วัตถุประสงค์ของโครงการ และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การด้วย เช่น โครงการชุมชน
สัมพันธ์ทม่ี งุ่ แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองดีขององค์การธุรกิจ โดยรักษาสภาพแวดล้อมและไม่
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ก่อ ให้เกิดมลพิษ ทางน้ าแก่ ชุมชน เนื่อ งจากโรงงานอยู่ติดกับแม่น้ า ควรจะดาเนินการโดยที่
โรงงานมีเครือ่ งมือในการบาบัดน้าเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้าแล้ว ก็ควรจะดาเนินโครงการโดยเปิด
ให้ค นในชุมชน นักเรียน นักศึกษา เข้าชมวิธ ีการผลิต และการบาบัดน้ าเสียของโรงงาน ซึ่ง
โครงการดังกล่าวสามารถกระทาภายในองค์การได้ เป็ นต้น
4.กาหนดวิธกี ารให้โครงการสามารถเข้าถึงผู้นาทางความคิดของชุมชน การกาหนด
โครงการชุมชนสัมพันธ์ควรคานึงถึงวิธกี ารทีจ่ ะทาให้โครงการดังกล่าวสามารถเข้าถึงและเป็ นที่
ยอมรับของผูน้ าทางความคิดของชุมชน ซึง่ จะทาให้การดาเนินการสู่กลุ่มเป้าหมายเป็ นไปอย่าง
ราบรืน่ และบรรลุตามทีก่ าหนดไว้
การดาเนิ นงานตามแผนและโครงการชุมชนสัมพันธ์
รัตนาวดี ศิรทิ องถาวร (2548 : 117-118) กิจกรรมต่างๆทีใ่ ช้ในการดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์
มักจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ตามวัตถุประสงค์ทวไปของการท
ั่
าชุมชนสัมพันธ์
1.วัตถุประสงค์แรก : การแสดงออกถึงการเป็ นพลเมืองที่ดขี องสังคม โดยการเข้าร่วมหรือให้
ความสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน กิจกรรมทีด่ าเนินการ ได้แก่
1.1 การเป็ นสมาชิกในเครือข่ายของชุมชน โดยการสนับสนุ น ให้พนักงานในระดับต่างๆ
ตัวแทนขององค์การธุรกิจ หรือบริษทั เป็ นสมาชิกหรือมีส่วนร่วมในกลุ่มต่างๆ ทีส่ าคัญ
ของชุมชน เช่น กลุ่มกีฬาประเภทต่างๆ ของท้องถิน่ กลุ่มพัฒนาสิง่ แวดล้อมของชุมชน
กลุ่มผู้ใช้แรงงานในชุมชน รวมทัง้ สมาคม หรือมูลนิธริ ะดับท้องถิน่ ต่างๆ หรือในการจัด
งานและกิจกรรมชุมชน
1.2 การเปิ ดเข้าเยีย่ มชมหน่ วยงาน เช่น ผู้นาความคิด สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา
ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ก ลุ่ มบุค คลที่เข้าชมเกิดความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน ของ
องค์การธุรกิจ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี แี ก่ชุมชน
1.3 การให้บริการด้านสิง่ อานวยความสะดวกแก่ชุมชน เช่น อนุ ญาตให้กลุ่มประชาชน
ในชุมชนมีโอกาสเข้ามาใช้สถานที่ หรือวัสดุอุปกรณ์ของบริษทั หรือโรงงานได้ เช่น เข้า
มาเล่นกีฬาในสนามกีฬาของโรงงาน ให้ใช้หอ้ งประชุมในการจัดประชุมหรืองานสาคัญๆ
ของชุมชน เป็นต้น
1.4 การอุปถัมภ์งานของชุมชน คือ การทีอ่ งค์การให้การสนับสนุ นงาน หรือกิจกรรมของ
ชุมชน ด้วยการให้ทุนสนับสนุ นในกิจกรรมของชุมชน เช่น ทุนการศึกษา กีฬา การก่อสร้าง
และซ่อมแซมถาวรวัตถุต่างๆ เช่น วัด สะพาน ถนน โรงเรียน สถานีอนามัย ฯลฯ รวมทัง้
การเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น จัดขบวนแห่ในงานสาคัญของท้องถิน่ เป็นต้น
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1.5 การสนับสนุนแก่องค์การต่างๆ ของชุมชน หมายถึง การทีอ่ งค์การธุรกิจหรือบริษทั
เข้าไปจัดหรือดาเนินการใดๆ ให้แก่องค์การต่างๆ ในชุมชน เช่น จัดฝึ กอบรมพัฒนา
กลุ่มยุวเกษตรกรให้ชุมชน การจัดฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนในท้องถิน่
1.6 การส่งบุคลากรเป็ นวิทยากร หรือเป็ นตัวแทนในการบรรยาย อภิป ราย หรือสัมมนา
ที่จดั ขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็ นโอกาสที่ดที ่วี ทิ ยากรซึ่งเป็ นตัวแทนขององค์การธุรกิจได้พูด
และเผยแพร่ช่อื เสียงขององค์การให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย
1.7 การสร้า งความสัม พัน ธ์อ ัน ดีกับ สื่อ มวลชนท้อ งถิ่น โดยร่ ว มสนั บ สนุ น หรือ ทา
โครงการร่วมกับสื่อมวลชนในท้องถิน่ นัน้ อย่างต่อเนื่อง
2.วัตถุประสงค์ท่สี อง : การแสดงออกถึงการเป็ นส่วนหนึ่งของโครงสร้างชุมชนด้วยการสร้าง
เครือข่ายโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน และตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
ชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมทีด่ าเนินการ ได้แก่
2.1 การพบปะและการประชุม คือการจัดให้มกี ารพบปะหรือประชุม เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึง่ กันและกัน รวมทัง้ เป็ นการปรึกษาหารือขอคาแนะนากับบุคคลสาคัญใน
ชุมชน เช่น ผู้นาทางความคิดในสังคม หรือ ผู้นาท้อ งถิ่นของชุมชนต่ างๆ เพื่อ รับฟ งั
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลเหล่านี้ อันจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ฝ่ายจัดการได้
มีโอกาสพบปะบุคคลสาคัญชุมชน และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันของทุกฝา่ ย
2.2 การจัดตัง้ คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ระดับท้องถิน่ ขึน้ โดยองค์การธุรกิจเป็ นแกนนา
ในการจัดตัง้ และร่ว มคัดเลือ กบุค คลที่จ ะเข้า มาร่ว มเป็ น คณะกรรมการ เพื่อ ดาเนิน
โครงการชุมชนสัมพันธ์ต่างๆในท้องถิน่
2.3 จัดหาอาสาสมัคร เพื่อช่วยในการปฏิบตั งิ านชุมชนสัมพันธ์ โดยเริม่ จากพนักงาน
ขององค์การธุรกิจระดับต่างๆ ตลอดจนประชาชนในชุมชนทีต่ ้องการจะเข้าร่วมโครงการ
ชุมชนสัมพันธ์ขน้ึ
2.4 ดาเนินการสารวจและวิจยั เกีย่ วกับชุมชนในด้านต่างๆ โดยอาจจะดาเนินการร่วมกับ
ฝา่ ยวิจยั ขององค์การ หรือองค์การอื่นๆ ในชุมชน ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนใน
ชุมชนในการให้ขอ้ มูลเพื่อการวิจยั ซึง่ จะเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ าคัญในการดาเนินใดๆ ให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ขัน้ ตอนการกาหนดกิ จกรรมและสื่อที่ใช้
รัตนาวดี ศิรทิ องถาวร (2548 : 115-118) พิจารณากาหนดกิจกรรมและสื่อทีใ่ ช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ซ่งึ จะต้องระบุอยู่ในแผนงานประชาสัมพันธ์นัน้ เป็ นขัน้ ตอนที่สาคัญอีกขัน้ ตอน
หนึ่ง เพราะสื่อและกิจกรรมต่างๆ ทีถ่ ูกกาหนดขึน้ มาใช้เป็ นพาหนะทีน่ าข่าวสารทีอ่ งค์การธุรกิจ
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ต้องการจะประชาสัมพันธ์ ไปสู่กลุ่มประชาชนเป้าหมายที่กาหนดไว้ จึงมีประเด็นสาคัญที่นัก
ประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจจะต้องนามาวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือก ดังนี้
1.กลุ่มเป้าหมาย ผูว้ างแผนงานประชาสัมพันธ์จะต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์
ตามทีก่ าหนดไว้อย่างละเอียดในทุกๆ ด้านต่อไปนี้
1.1 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร พิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเปิ ดรับข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจจากสื่อใดมากที่สุด มีความเชื่อถือในสื่อใดมากที่สุด
มีความถีใ่ นการเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆในลักษณะใด
1.2 เขตหรือพืน้ ทีท่ ก่ี ลุ่มเป้าหมายอาศัยอยู่ การวิเคราะห์เขตหรือพืน้ ทีท่ ม่ี กี ลุ่มเป้าหมาย
พักอาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือชนบท มีส่อื ใดบ้างทีเ่ ข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพืน้ ทีห่ รือเขต
นัน้ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.สื่อและกิจกรรม การตัดสินใจเลือกใช้ส่อื หรือกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์นัน้ ผู้ท่ตี ดั สินใจ
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของสื่อ และกิจกรรมอย่างลึกซึ้ง โดยพิจารณาหลาย
แง่มมุ เกีย่ วกับสื่อและกิจกรรม ดังนี้
2.1 ลักษณะของสื่อและกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
2.1.1 สื่อที่ควบคุมได้ คือ สื่อที่องค์การธุ รกิจสามารถควบคุมการผลิต และ
เผยแพร่ไ ด้ เช่น แผ่ นพับ จดหมายข่าว วารสารภายใน ภาพยนตร์โฆษณา
สถาบัน
2.1.2 สื่อทีค่ วบคุมไม่ได้ คือ สื่อทีต่ ามปกติแล้วองค์การหรือสถาบันทางธุรกิจ
ไม่ส ามารถควบคุ มการเผยแพร่ได้โดยตรง แต่ ต้อ งอาศัยสื่อ มวลชน ในการ
เผยแพร่ให้ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
2.2 ประเภทของสื่อ หมายถึง การแบ่งประเภทออกเป็ นสื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อกิจกรรม
สื่อเอกสารสิง่ พิมพ์ เป็นต้น
2.3 กิจกรรมที่ส่ ง เสริม การดาเนิน ขององค์การธุ ร กิจ นักประชาสัม พันธ์ส ามารถใช้
เหตุการณ์หรือสิง่ ทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานตามปกติขององค์การธุรกิจทีไ่ ด้จดั ทาขึน้ เป็ น
อย่างดีและมีระบบ
2.4 กิจ กรรมที่ส่ งเสริมองค์การในด้านต่ างๆ กิจ กรรมประชาสัมพันธ์ท่สี ร้า งขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนองค์การธุรกิจ สามารถแยกเป็น ดังนี้
2.4.1 กิจกรรมที่ส่ งเสริมลักษณะขององค์กร ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริม
ลักษณะขององค์การธุรกิจนัน้ องค์การควรเลือกลักษณะที่ต้องการเน้ นให้คน
ทัวไปทราบ
่
และลักษณะทีเ่ ลือกควรเป็นทีส่ นใจต่อคนทัวไป
่ กิจกรรมทีก่ ระทานี้
ได้แ ก่ การจัดส่งบทความ หรือ บทสารคดี ไปเผยแพร่หนังสือ พิมพ์ นิต ยสาร
วารสาร การโฆษณาสถาบัน
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2.4.2 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสวัสดิการสังคม องค์การธุรกิจสามารถจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมหรือสวัสดิการสังคมในด้านต่างๆ ได้มากมาย เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ทีด่ แี ก่องค์การ เช่น ด้านการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียน
ให้แก่โรงเรียน การสร้างโรงเรียน การให้ความร่วมมือในโครงการฝึกอบรมแก่
สถานศึกษา และด้านการสาธารณสุขด้วยการมอบเงินสมทบสร้างตึกในโรงพยาบาล
การมอบเครือ่ งมือ และอุปกรณ์การแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ฯลฯ
และยังสามารถสนับสนุ นสวัสดิการสังคมในด้านอื่นๆ เช่น การเกษตร ศิลปวัฒนธรรม
การกีฬา ด้านสังคม ชีวติ ความเป็นอยู่ ศาสนา เป็นต้น นอกจากนี้องค์การธุรกิจยังสามารถดาเนินการ
เพื่อชักชวนให้คนทัวไปร่
่ วมมือกันเพื่อความเจริญก้าวหน้าทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับประเทศ
ขัน้ ตอนการจัดทาโครงการและแผนปฏิ บตั ิ งาน
รัต นาวดี ศิรทิ องถาวร (2548 : 119-120) ได้กล่าวสรุป ขัน้ ตอนการจัดทาแผนงาน
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจ มี 2 ระดับ คือ
1.การจัดทาแผนโครงการ เป็นการสร้างแผนแนวทางปฏิบตั งิ านประชาสัมพันธ์อย่างกว้างๆ โดย
ครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังนี้
1.1 นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางการประชาสัมพันธ์ท่กี าหนดขึน้ มา โดย
สามารถวัดผลและตรวจสอบได้
1.2 กลุ่มเป้าหมาย กาหนดกลุ่มเป้าหมายใดเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลัก และกลุ่มใดเป็ น
กลุ่มเป้าหมายรอง รวมทัง้ กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่จะได้รบั ประโยชน์ หรือผลกระทบจาก
การดาเนินขององค์การ
1.3 ประเด็น (Theme) หรือแนวหัวข้อเรื่องที่ต้องการจะเน้นในการประชาสัมพันธ์ กับ
กลุ่มเป้าหมาย
1.4 ผู้ร บั ผิด ชอบ ซึ่งหมายถึง หน่ ว ยงานผู้ร บั ผิด ชอบและผู้ค วบคุ มการปฏิบตั ิ งาน
ประชาสัมพันธ์ตามแผนงานทีก่ าหนดไว้
2.การจัด ทาแผนปฏิบตั ิง าน เป็ นการจัด ทารายละเอีย ดโครงการเพื่อ นาไปใช้ป ฏิบตั ิงานได้
แผนปฏิบตั งิ านจะครอบคลุมองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
2.1 ระบุ บุ ค ลาการผู้ร ับ ผิด ชอบในการปฏิบ ัติง านแต่ ล ะกิจ กรรม ซึ่ง ก าหนดอยู่ใ น
โครงการตลอดจนหน่ ว ยงานที่จ ะต้อ งขอความร่ว มมือ และความช่ว ยเหลือ ในการ
ปฏิบตั งิ านประชาสัมพันธ์
2.2 ระบุวสั ดุอุปกรณ์และสิง่ อานวยความสะดวกทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ านในแต่ละ
กิจกรรม
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2.3 กาหนดตารางเวลาการปฏิบตั งิ าน โดยกาหนดวันของการเริม่ ต้นและสิน้ สุดของการ
ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม โดยเรียงลาดับก่อนหลังของกิจกรรมเพื่อสะดวก ในการ
ปฏิบตั งิ าน และสามารถตรวจสอบประเมินผลได้
2.4 กาหนดสื่อและกิจกรรมทีพ่ อจะใช้โดยละเอียด เช่น ถ้ากาหนดว่าใช้ส่อื วิทยุโทรทัศน์
ก็ต้องกาหนดให้ชดั เจนว่าจะใช้โทรทัศน์สถานีใด ออกอากาศช่วงเวลาใด หรือถ้าเป็ น
หนังสือพิมพ์ ก็กาหนดว่าจะใช้ช่อื หนังสือพิมพ์อะไร
2.5 กาหนดงบประมาณ เป็ นการกาหนดค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในช่วงเวลาต่างๆ ของ
การดาเนินการประชาสัมพันธ์ รวมทัง้ แหล่งเงินทุนทีจ่ ะหามาได้ดว้ ย
ขัน้ ตอนการกาหนดงบประมาณของการดาเนิ นกิ จกรรม
รัตนวดี ศิรทิ องถาวร (2548 : 120-121) ได้กล่าวสรุปการกาหนดงบประมาณทีจ่ ะต้อง
ใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ เป็ นการดาเนินการ
หลังจากที่ได้มกี ารวางแผนงานประชาสัมพันธ์จนถึงขัน้ การจัดทาแผนโครงการและแผนปฏิบตั ิ
การโดยคิดคานวณค่าใช้จา่ ยสาหรับการดาเนินการในกิจกรรมทุกประเภทตามแผนงานทีก่ าหนดไว้
รวมทัง้ จานวนบุคลากรทีจ่ ะต้องใช้ในการดาเนินงานโดยต้องคานึงถึงการเปลีย่ นแปลงด้านราคา
ทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลงในอนาคตด้วย
การประเมิ นผลกิ จกรรมชุมชนสัมพันธ์
รัตนาวดี ศิร ทิ องถาวร (2548 : 190) กล่าวว่า เมื่อองค์การธุรกิจได้ดาเนินงานตาม
โครงการชุมชนสัมพันธ์ท่กี าหนดไว้ในขัน้ สุดท้ายก็จะเป็ นการประเมินผลการดาเนินงาน ชุมชน
สัมพันธ์เป็นระยะ ดังนี้
1.ประเมินผลก่อนเริม่ โครงการ เป็ นการประเมินสภาพความต้องการของชุมชน และ
ความจาเป็นทีอ่ งค์กรจะต้องจัดทาโครงการนัน้ ซึง่ เป็นการนาข้อมูลจากขัน้ ตอนทีห่ นึ่งทีไ่ ด้ศกึ ษา
หรือค้นคว้าวิจยั มาประเมินด้วยนัน่ เอง นอกจากนี้ยงั ต้องประเมินศักยภาพและทรัพยากรทีม่ อี ยู่
ซึง่ สามารถนามาใช้กบั โครงการได้ เพื่อจะช่วยให้การวางแผนและกาหนดโครงการเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
2.ประเมินผลระหว่างดาเนินงาน เป็นการประเมินเพื่อเรียนรูถ้ งึ ความสาเร็จ ข้อบกพร่อง
ปญั หา อุ ปสรรคของงานชุ มชนสัมพันธ์ท่ที าไปแล้ว บางส่ วน เพื่อ หาทางแก้ไ ขปรับปรุง หรือ
เปลีย่ นแปลงเพื่อทีจ่ ะได้ดาเนินงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
3.ประเมินผลเมื่อสิน้ สุดการดาเนินงาน เป็ นการประเมินผลเมื่อสิน้ สุดเวลากาหนด ของ
โครงการชุมชนสัมพันธ์นัน้ เพื่อสรุปว่าผลการดาเนินการชุมชนสัมพันธ์ได้รบั ผลสาเร็จมากน้อย
เพียงใด บรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้หรือไม่
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ส่วนวิธกี ารประเมินผลนัน้ สามารถกระทาได้เช่นเดียวกับการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
ทัวไป
่ คือ ใช้วธิ กี ารสังเกตจากผูท้ ใ่ี ห้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ และการวิจยั
เพื่อการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน อันเนื่องมาจาก
โครงการชุมชนสัมพันธ์นนเอง
ั่
กล่าวโดยสรุปได้ดงั นี้ว่า การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ทาให้เกิดความเชื่อถือและความ
ร่วมมือประชาชนในชุมชน ซึ่ง สามารถนาข้อมูลจากการประเมินผลในการจัดกิจกรรมมาวิจยั
พัฒนาให้เกิดกิจกรรมทีด่ แี ละเกิดประโยชน์สงู สุดต่อชุมชน

2.4 แนวคิ ดความรับผิดชอบต่อสังคม
ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม
สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (World Business Council for Sustainable
Development) (CSR : Meeting Changing Expectations,1999) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์ก ร คือ ความมุ่งหมายหรือ พันธะสัญ ญาที่ธุร กิจมีอ ยู่อ ย่างต่อ เนื่ อ งในการที่จ ะ
ประพฤติปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงคุณภาพ
ชีว ิต ของผู้ใ ช้แ รงงานตลอดจนครอบครัว ของเขาเหล่ านัน้ ตลอดจนมีส่ ว นร่ว มในการพัฒนา
เศรษฐกิจในการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ และสังคมในวงกว้าง
คอทเลอร์ และลี (Kotler & Lee, 2005 : 32) ได้กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรเป็นพันธกิจในการปรับปรุงชุมชนให้ดขี น้ึ ด้วยบทเรียนทางธุรกิจ และการให้ในสิง่ ทีอ่ งค์กรมี
อาร์ เวน มอนดี้ (Mondy, 1998 : 22) ได้กล่าวว่า ข้อผูกมัดของผูบ้ ริหารในการหาวิธที ่ี
จะรักษาหรือปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ขององค์กร เพียงอย่างเดียว
ริกกี้ ดับเบิลยู กริฟฟิน (Griffin, 1996 : 11) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อ
สังคมว่า เป็ นข้อผูกพันและเป็ นหน้ าที่ขององค์กรที่มหี น้ าที่ในการปกป้องและให้ประโยชน์ ต่อ
สภาพแวดล้อมรอบข้าง
วอเรน อาร์ พลังเกตต์ (Plunkett, 1994 : 819) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมว่า เจตนาทีไ่ ม่เพียงพอจะสร้างทางธุรกิจของบุคคลและองค์กรของคนฝ่ายเดียวแต่ยงั
ป้องกัน และสร้างสรรค์ผลประโยชน์นนั ้ ๆ ให้แก่บุคคลอื่นและให้แก่สงั คม รวมถึงความพยายาม
หลีกเลีย่ งไม่กระทาการใด ๆ ให้บุคคลอื่นและสังคมต้องเสียหายอีกด้วย
เนตร์พณ
ั ณา ยาวิราช (2551 : 41) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรว่า หมายถึง การทีอ่ งค์การตัง้ ใจทีจ่ ะกระทาให้เกิดประโยชน์ให้แก่สงั คม อันนอกเหนือจาก
กฏกาหนด โดยองค์การอาจกาหนดไว้เป็ นข้อบัญญัตทิ างจริยธรรมทีป่ ระกอบด้วยความรับผิดชอบ
ต่อบุคคลต่างๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบต่อผู้ถอื หุ้น ความ
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รับผิดชอบต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อ คุณภาพของสินค้าหรือ บริการ ความรับผิดชอบต่อ
พนักงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เป็นต้น
รมณีฉตั ร แก้วกิรยิ า (2551 : 3) ได้นิยามไว้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร หรือ
บรรษัทบริบาล คือ การยอมรับพันธกิจว่าจะปรับปรุงความเป็ นอยู่ของชุมชนให้ดขี น้ึ โดยอาศัย
ดุลพินิจอย่างอิสระในการเลือกแนวทางปฏิบตั ทิ างธุรกิจและการใช้ทรัพยากรขององค์กร
ไพบูลย์ วัฒนศิรธิ รรม (2549 : 3) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR)
อาจสรุปได้ดงั นี้ คือ (1) ไม่ทาสิง่ ทีเ่ ป็ นผลเสียต่ อสังคมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม (2) ทาสิง่ ทีเ่ ป็ น
คุณประโยชน์ต่อสังคมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม (3) พัฒนาตัวเองให้มคี ุณธรรม คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพอย่างดีทส่ี ุด
อานาจ ธีระวนิช (2547 : 390) ได้ใ ห้ค วามหมายของความรับผิดชอบต่อ สังคมของ
องค์กรไว้ว่า คือพันธะการรับรูเ้ กี่ยวกับบทบาทของธุรกิจในสังคมใหม่ นักธุรกิจยุคใหม่ท่เี ป็ น
เสมือนผู้พทิ กั ษ์ผลประโยชน์ ของลูกค้า บุคลากร ผู้จดั หา เจ้าหนี้ รัฐ ชุมชน สิง่ แวดล้อม และ
สาธารณชนควบคู่กบั การแสวงหากาไร
นิวฒ
ั เจริญชัยกุล (2546 : 21) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่าเป็ น
เรือ่ งของบทบาท ภาระหน้าที่ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล กลุ่มบุคคลสมาชิกของ
สังคมหรือของประเทศ รวมถึงนโยบาย กิจกรรม ที่อ งค์กรภาคธุรกิจได้จดั ขึ้น เพื่อ ให้ค วาม
ช่วยเหลือ ปรับปรุง และส่งเสริมให้สภาพสังคมโดยรวมดีข้นึ ขณะเดียวกันประชาชนเองก็ม ี
ความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ
เสนาะ ติเยาว์ (2544 : 36) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ภาระที่
บริษัทจะต้องดาเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทัง้ ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของบริษัทและต่อชุมชน
ภายนอกด้วย ความรับผิดชอบของบริษทั จึงเป็นภาระทีบ่ ริษทั มีต่อผูม้ สี ่วนร่วมในบริษทั
บัณฑิตา ทรัพย์กมล (2544, หน้า 15) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้
ว่าเป็นเรือ่ งของหลักจริยธรรม คุณธรรม บทบาท และหน้าที่ รวมถึงนโยบาย กิจกรรม ทีอ่ งค์กร
ภาคธุรกิจได้จดั ขึน้ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ปรับปรุง และส่งเสริมให้สงั คมและประชาชนมีความ
เป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ
สมยศ นาวีการ (2530 : 35) ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่าเป็ น
การพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของธุรกิจต่อ กลุ่มต่างๆ ทัง้ หมดภายใน
สังคมนัน้ ภายหลังจากพิจารณาถึงผลกระทบดังกล่าวแล้ว ผู้บริหารควรจะทาการตัดสินใจใน
ลักษณะทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อบุคคลส่วนมาก คือ ให้ความยุตธิ รรมกับกลุ่มต่างๆ ภายในสังคมมากทีส่ ุด
กล่ าวโดยสรุปได้ดงั นี้ว่า การดาเนินงานหรือกิจกรรมความรับผิดชอบต่ อสังคมต้อ ง
คานึงถึงเรื่องของบทบาท หน้าที่ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ คุณธรรมจริยธรรมของ
กลุ่มบุคคล หรือองค์กร เพื่อนาไปสู่การดาเนินธุรกิจทีป่ ระสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ น
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องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2539 : 57-61) ได้กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
1. ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) เป็ นการพิจารณาว่า
องค์การจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนอกเหนือจากการแสวงหากาไร
2.ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย (Legal Responsibility) เป็ นกิจกรรมทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย และข้อกาหนดทัง้ หมด
3.ความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ (Ethical Responsibility) เป็ นภาระความรับผิดชอบ
ขององค์การเกีย่ วกับหลักศีลธรรมและค่านิยม ซึง่ ควบคุมการทางานและการตัดสินใจขององค์การ
4.ความรับผิดชอบในการใช้ดุลยพินิจ (Discretionary Responsibility) ความรับผิดชอบ
ด้านนี้ขน้ึ อยู่กบั วิจารณญาณ และทางเลือกส่วนตัว โดยคิดว่าบริษทั ควรมีซง่ึ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม คือ บทบาทและภาระหน้าที่
ของบุค คลหรือ องค์ก ร เพื่อ ช่ว ยเหลือ ปรับปรุงและส่งเสริมให้ส ภาพสังคมโดยรวมดีข้นึ โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ขององค์กร เพียงอย่างเดียว
ขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคม
ขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคม (Areas of social Responsibility) มีทงั ้ หมด 7 ด้าน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ 2545 : 95)
1.ด้านชุมชน (The Community) องค์กรทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมจะต้องสร้างจุดเด่นขึน้ ใน
ชุมชน เช่น เป็ นผูน้ าในการช่วยเหลือและแก้ปญั หาให้กบั สังคม
2.ด้านสุขภาพและสวัสดิการ (Health and Welfare) องค์กรมีความเชื่อว่า การลงทุนใน
สุขภาพและการจัดสวัสดิการให้กบั ชุมชน เป็ นความรับผิดชอบด้านสังคมทีม่ คี ุณค่าและจาเป็ น
สาหรับพนักงานบริษทั และชุมชนขนาดใหญ่ ตัวอย่างโครงการด้านสุขภาพและสังคม จะสร้าง
ค่านิยมในชุมชน ซึง่ จะทาให้บริษทั มีอทิ ธิพลต่อผูล้ งทุนและสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั บริษทั ด้วย
3.ด้านการศึกษา (Education) องค์กรจานวนมากที่มคี วามสนใจในความรับผิดชอบ
ด้านการศึกษา ผูบ้ ริหารมีความตระหนักว่าจะต้องปรับปรุงการศึกษาทัง้ ระดับประถม มัธยมศึกษา
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทัง้ ในด้านการบริจาคเงินด้านการศึกษา การประชาสัมพันธ์และด้านอื่นๆ
4.ด้านสิทธิมนุ ษยชน (Human Rights) บางองค์กรมุ่งความรับผิดชอบด้านสังคมในการ
รณรงค์สทิ ธิมนุษยชน เช่น ความเท่าเทียมกันของเพศชายและเพศหญิงในการได้รบั การจ้างงาน
5.ด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (The Natural Environment) องค์กรจานวนมากได้
ตัดสินใจเลือกการแก้ปญั หาด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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และการสร้างจิตสานึกในการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ผลิตสินค้าทีไ่ ม่เป็ นอันตราย
ต่อสิง่ แวดล้อม
6.ด้านสิทธิของผูบ้ ริโภค (Consumer Rights) บางองค์กรได้เน้นในเรื่องของสิทธิผบู้ ริโภค
โดยคานึงถึงผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพ มีความปลอดภัย และการโฆษณาทีเ่ ป็ นความจริง (Truthful
Advertising)
7.ด้านวัฒนธรรม (Culture) เป็ นการเรียนรูแ้ ละการคิดร่วมกัน ตลอดจนการแสดงออก
ระหว่างกลุ่มบุคคลหรือสังคม ธุรกิจทีใ่ ห้การสนับสนุ นด้านศิลปวัฒนธรรมเชื่อว่าเป็ นรูปแบบหนึ่ง
ของความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถส่งเสริมการรูจ้ กั บริษทั ตลอดจนสร้างความรูส้ กึ และ
ทัศนคติทด่ี ใี ห้เกิดกับบริษทั ได้ แนวคิดทีใ่ ห้การสนับสนุ นเหตุการณ์ดา้ นวัฒนธรรมถือว่าเป็ นการ
ลงทุนด้านคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ สาหรับลูก ค้าชุมชนในท้องถิน่ บุคลากร และผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องกับ
องค์กร ถือว่าสามารถสร้างวัฒนธรรมทีด่ ใี ห้กบั กลุ่มเหล่านี้ได้

2.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
พิทกั ษ์ ชูมงคล (2549) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ ์การสร้างชุมชนสัมพันธ์ของ
โรงไฟฟ้าราชบุร ี โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูม ิ ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับงานชุมชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าราชบุร ี และจากแหล่งข้อมูลทุตยภูม ิ ทีไ่ ด้
จากเอกสาร บทความและงานวิจยั ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง และการวิจยั เชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากประชาชนทีอ่ าศัยอยุ่ในชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า จานวน
400 คน ผลการวิจ ยั ในส่ ว นของกลยุทธ์เ พื่อ สร้างความสัมพันธ์ กับชุ ม ชนของโรงไฟฟ้ านั น้
พบว่ามีการดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์อย่างเป็ นขัน้ ตอน และมีการนากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน ผลการวิจยั ในส่วนของกลยุทธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
ของโรงไฟฟ้านัน้ พบว่ามีการดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์อย่างเป็ นขัน้ ตอน และมีการนากลยุทธ์
ต่างๆ มาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน สามารถแบ่งกลยุทธ์ท่ใี ช้ได้เป็ น 2 ประเภท คือ
(1) กลยุทธ์เกี่ยวกับการใช้ส่อื ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การใช้ส่อื ผสมผสาน, กลยุทธ์การสร้าง
เครือ ข่ายบุค คล และกลยุทธ์ข ยายกลุ่ ม เป้ า หมาย (2) กลยุท ธ์เ กี่ย วกับ การดาเนิน กิจ กรรม
สาธารณะ ประกอบไปด้วย กลยุทธ์คน้ หาความต้องการ กลยุทธ์การจัดหน่ วยงานลงพืน้ ที่ กลยุทธ์
การสื่อสารหลายระดับ กลยุทธ์เข้าเป็ นส่วนหนึ่งในชุมชน กลยุทธ์การพัฒนาแบบมีส่ว นร่ว ม
กลยุทธ์การสื่อสารแนวราบ กลยุทธ์การสร้างความรูแ้ ละขยายประสบการณ์ กลยุทธ์สร้างองค์กร
พันธ์มติ รในพืน้ ที่ กลยุทธ์การเปิดเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะ กลยุทธ์พฒ
ั นาและจ้างแรงงานและกลยุทธ์
การจัดกิจกรรมตามโอกาส ผลการศึกษาในส่วนของการรับรูข้ ่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการ
ยอมรับโรงไฟฟ้าราชบุรขี องชุมชน พบว่า (1) ชุมชนมีการรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าจากสื่อ
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ต่างๆ ในระดับน้อย โดยรับรูจ้ ากสื่อสิง่ พิมพ์ของโรงไฟฟ้ามากทีส่ ุด (2) ชุมชนมีความรูเ้ กี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าในระดับปานกลาง โดยมีความรูเ้ กี่ยวกับกิจกรรมในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรพี ฒ
ั นา
มากทีส่ ุด (3) ชุมชนมีทศั นคติทด่ี ตี ่อโรงไฟฟ้า โดยมีทศั นคติทด่ี ตี ่อกิจกรรมในโครงการโรงไฟฟ้า
ราชบุรพี ฒ
ั นาเป็ นส่วนใหญ่ (4) ชุมชนมีการยอมรับโรงไฟฟ้าราชบุรอี ยู่ในระดับปานกลาง โดย
เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารหมู่บา้ นมากทีส่ ุด (5) การรับรูข้ ่าวสารเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์ของ
โรงไฟฟ้า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับความรูเ้ กี่ยวกับโรงไฟฟ้า (6) การรับรูข้ ่าวสาร
เกีย่ วกับงานชุมชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติทม่ี ตี ่อโรงไฟฟ้า ซึง่
จะมีความสัมพันธ์ในระดับต่ามากถึงระดับปานกลาง แตกต่างกันไปในแต่ละสื่อ (7) การรับรู้
ข่ า วสารเกี่ย วกับ งานชุ ม ชนสัม พัน ธ์ ข องโรงไฟฟ้ า มีค วามสัม พัน ธ์เ ชิง บวกกับ การยอมรับ
โรงไฟฟ้า ซึง่ จะมีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามากถึงระดับปานกลาง แตกต่างกันไปในแต่ละสื่อ (8)
ความรูเ้ กี่ยวกับโรงไฟฟ้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับทัศนคติท่มี ตี ่อโรงไฟฟ้า
(9) ความรูเ้ กี่ยวกับโรงไฟฟ้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการยอมรับโรงไฟฟ้า
(10) ทัศนคติทม่ี ตี ่อโรงไฟฟ้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการยอมรับโรงไฟฟ้า
นิสากร โลกสุทธิ (2551) ศึกษาเรื่องการใช้กจิ กรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษทั สิงห์ คอเปอร์เรชัน่ จากัด และศึกษาต่อไปว่าผลจากการทา
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนัน้ ได้ส่งผลอย่างไรต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์ของบริษทั และตัว
สินค้า ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่ว น คือ ส่ว นที่หนึ่งเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะจง และการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร บทความ และการวิจยั ต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนทีส่ องเป็นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้การวิจยั เชิงสารวจ ด้วยการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม จานวน 400 ชุด ผลวิจยั เชิงคุณภาพพบว่า ใช้การปรับภาพลักษณ์ขององค์กร
ด้วยการเชื่อมโยงคุณสมบัตขิ ององค์กรในระบบความจาของผูบ้ ริโภคใน 4 มิติ ได้แก่ คุณสมบัติ
คุณประโยชน์ หรือทัศนคติท่มี ตี ่อสินค้าและการบริการ พนักงานและการสร้างความสัมพันธ์
คุณค่าและโปรแกรมขององค์กร และความน่ าเชื่อถือของค์กร ผลวิจยั เชิงปริมาณพบว่า การรับรู้
ภาพลักษณ์ท่ดี ขี องบริษทั สิงห์ คอเปอร์เรชัน่ จากัด มีความสัมพันธ์กบั การทากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Governance) และจริยธรรม (Ethic)
เพื่อความเจริญเติบโตทีม่ นคง
ั ่ ยังยื
่ น โดยไม่สร้างผลกระทบทางลบกับทัง้ ยังต้องดาเนินกิจกรรม
เพื่อช่วยเหลือสังคม และสิง่ แวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและนอกองค์กร
พิสชา สมบูรณ์สนิ (2553) ศึกษากระบวนการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ SCG ทีม่ สี ่วนร่วมของสื่อมวลชน โดยงานวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษากระบวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคมของ SCG ใน
โครงการ SCG รักษ์น้ าเพื่ออนาคต รวมถึงการศึกษาถึงทัศนคติของสื่อมวลชน และการมีส่วนร่วม
ของสื่อมวลชนในการนาเสนอข่าวสารของโครงการผ่านทางช่องทาง การสื่อสารต่างๆ โดยใช้
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การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research)
ประกอบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) กับเจ้าหน้าทีผ่ มู้ สี ่วนรับผิดชอบในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ และเจ้าหน้ าที่ผู้รบั ผิดชอบดูแลโครงการ SCG รักษ์น้ าเพื่อ อนาคต
นอกจากนี้ยงั ทาการสัมภาษณ์พนักงานทัวไปของ
่
SCG สื่อมวลชนทีเ่ คยทาข่าวเกี่ยวกับโครงการ
SCG รักษ์น้าเพื่ออนาคต แบ่งเป็นสื่อมวลชนระดับชาติ และสื่อมวลชนท้องถิน่ ผลการวิจยั พบว่า
ในการประชาสัมพันธ์โครงการ SCG รักษ์น้ าเพื่ออนาคต SCG ดาเนินการสื่อสารผ่านทางสื่อมวลชน
หรือสื่อมวลชนสัมพันธ์ ซึง่ SCG ใช้หลักสื่อมวลชนสัมพันธ์ในการบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์
กับสื่อมวลชน และการบริหารประเด็นเกีย่ วกับโครงการ SCG รักษ์น้าเพื่ออนาคต
มินทร์ฐติ า จิราธรรมวัฒน์ (2553) ศึกษาเรื่อ งการรับรู้และทัศ นคติท่ปี ระชาชนมีต่อ
ภาพลักษณ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ของบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ระดับการรับรู้และทัศนคติท่ปี ระชาชนมีต่อการดาเนินการด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมของ
องค์กรบริษทั ปตท.จากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ประชากรจานวน
400 คน ทีม่ อี ายุระหว่าง 18-60 ปี อาศัยอยู่ใน 6 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตวังทองหลาง
เขตสาทร เขตจตุจกั ร เขตบึงกุ่ม เขตบางพลัด และเขตราษฎร์บูรณะ สาหรับเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อ มูล เป็ นแบบสอบถาม และใช้โปรแกรมสาเร็จ รูป ที่ส ถาบัน คอมพิว เตอร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหงใช้ในการประมวลผลข้อมูล ผลจากการศึกษาสามารถสรุปเป็ นข้อเสนอแนะ
ได้ดงั นี้ (1) บริษทั ปตท.จากัด (มหาชน) ควรดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เข้มข้น
ยิง่ กว่าเดิมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนเจาะจงให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ (2) บริษทั ปตท.จากัด (มหาชน) ควรเพิม่ การใช้ส่อื บุคคลอ้างอิงเพื่อ
ประโยชน์ทางการประชาสัมพันธ์ในเชิงลึกให้มากขึน้ (3) บริษทั ปตท.จากัด (มหาชน) ควรเข้า
ไปจัดกิจกรรมทีใ่ กล้ชดิ กับสังคมมากขึน้ เพื่อให้เกิดการรับรูท้ เ่ี พิม่ มากขึน้ ในอนาคต (4) ประชาชน
มีทศั นคติเชิงบวกมากขึน้ ต่อการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บริษทั
ปตท.จากัด (มหาชน) ในด้านของสิง่ แวดล้อม คาดว่าเป็ นผลเกิดจากภาวะโลกร้อน จึงทาให้
ประชาชนตื่นตัวและสนใจมากขึน้ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรดาเนินโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ให้มากขึน้ (5) บริษทั ปตท.จากัด (มหาชน) มีการสื่อสารให้ประชาชนเกิดการรับรูม้ าก จึงก่อให้เกิด
ทัศนคติเชิงบวกต่อการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนัน้ องค์กรควรดาเนินการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป
วิภาดา วีระสัมฤทธิ ์ (2553) ศึกษาเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ทีม่ ี
ผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) การวิจยั
ครัง้ นี้มงุ่ หมายเพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทีม่ ผี ลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของ
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) ตัวแปรอิสระได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์
และความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมขององค์ก ร (CSR) 5 ด้า น ได้แ ก่ การกากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี
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การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
และการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ตัวแปรตาม ได้แก่ ความจงรักภักดีของลูกค้าของบริษทั แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างคือ ผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีข่ องบริษทั แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) ทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปีขน้ึ ไป ในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมูล สถิติท่ใี ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล คือ ค่าร้อ ยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย Independent t-test, One Way Anova
และสถิตกิ ารวิเคราะห์เชิงถดถอยพหุฐาน (Multiple Regression Analysis)
ฐปนีย์ วิชญธน (2554) ศึกษาเรื่องการสร้างตัวชีว้ ดั ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
พลังงานในประเทศไทย การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวชีว้ ดั ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจพลังงานในประเทศไทยและเพื่อค้นหาปจั จัยสะท้อนตัวชี้วดั ความรับผิดชอบต่อสังคม
และจัดลาดับความสาคัญของตัวชีว้ ดั ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลัง งานในประเทศไทย
ซึ่ง เป็ นองค์ก รที่มกี ารท ากิจกรรมความรับ ผิดชอบต่ อ สัง คมและอยู่ใ นตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย จานวน 3 องค์กรในธุรกิจพลังงาน ได้แก่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) บริษัท
บางจาก ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และ บริษทั ผลิตไฟฟ้า EGCO จากัด โดยใช้ระเบียบวิจยั
2 แบบ คือ ระเบียบวิธ ีว ิจยั เชิงคุ ณภาพเพื่อ ค้นหาตัว ชี้ว ดั สาหรับการประเมินผลการดาเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่ อ สังคมของธุ รกิจพลัง งาน และหาป จั จัยต่ างๆซึ่ง เป็ นตัว ชี้ว ดั ที่ม ี
อิทธิพลต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงาน โดยจะดาเนินการวิจยั ด้วยวิธ ี
การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth interview) สัมภาษณ์นัก
วิชาชีพและนักวิชาการและบุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และระเบียบวิธวี จิ ยั เชิง
ปริม าณ โดยท าการวิจ ัย เชิง ส ารวจเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ศึก ษาจ านวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า ตัวชีว้ ดั ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงาน ในประเทศไทยมี 6 ปจั จัย
หลัก และมีต ัว ชี้ว ัดความรับ ผิดชอบต่ อ สัง คม 49 ตัว ชี้ว ัด และผลการวิจ ยั เชิง ปริม าณพบว่ า
ประชาชนทัวไป
่ และบุคลากรในธุรกิจพลังงาน ได้จดั ลาดับความสาคัญปจั จัยหลักดังนี้ 1.ปจั จัย
ด้านความสัมพันธ์ต่อกลุ่มเป้าหมายและสังคม 2. ปจั จัยด้านความพึงพอใจ ของผู้อยู่อาศัยใน
ชุมชนบริเ วณรอบบริษ ัท 3. ปจั จัยด้านความพึง พอใจของผู้มสี ่ว นได้ส่ว นเสีย 4. ปจั จัยด้าน
เศรษฐกิจ 5. ปจั จัยด้านการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 6.ปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบตัวชีว้ ดั สาหรับการประเมินผลการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจพลังงานในประเทศไทย พบว่ามี 7 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ ที่ 1 ตัวชีว้ ดั
ในด้านความเชื่อใจและการสนับสนุนจากหน่ วยงาน องค์ประกอบที่ 2 ตัวชีว้ ดั ในด้านความพึงพอใจ
ของสื่อมวลชนและผูน้ าทางความคิด องค์ประกอบที่ 3 ตัวชีว้ ดั ในด้านการจัดการด้านงบประมาณ
และรายได้ องค์ประกอบที่ 4 ตัวชีว้ ดั ในด้านเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่ 5 ตัวชีว้ ดั ในด้านชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ทด่ี ขี ององค์กร องค์ประกอบที่ 6 ตัวชีว้ ดั ในด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชน องค์ประกอบ
ที่ 7 ตัวชีว้ ดั ในด้านความพึงพอใจของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
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บทที่ 3
ผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรือ่ ง กลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า
ภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
และลักษณะการดาเนินงานทางด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ตามทัศนะของผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของฝา่ ยสื่อสารองค์กร ผ่านระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษา
จากการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Document analysis) ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) บุคลากรระดับบริหารจานวน 2 คน และพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารทีร่ บั ผิดชอบ
การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ จานวน 2 คน ซึง่ มีรายชื่อสรุปได้ดงั นี้
1. นางสาวกันยานาถ วีระพันธุ์
ผูอ้ านวยการฝา่ ยสื่อสารองค์กร
2. พ.อ.ชวลิต จารุกลัส
ผูจ้ ดั การแผนกกิจการสัมพันธ์ และ CSR
3. นางสาวอังคณา ปญั ญาอ่อง
นักชุมชนสัมพันธ์ และสิง่ แวดล้อม
4. นางสาวเมธาพร นาคผิว
พนักงานกิจการสัมพันธ์ และ CSR

ผลการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1.กลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
1.1 การกาหนดนโยบายขององค์กร
1.2 การดาเนินนโยบายขององค์กร
1.3 การรับนโยบายขององค์กร
2.ลักษณะการดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์
2.1 รูปแบบการดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์
2.2 กระบวนการ
2.3 การประเมินผล
2.4 ปญั หาและอุปสรรค
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1.กลยุทธ์การจัดกิ จกรรมชุมชนสัมพันธ์
1.1 การกาหนดนโยบายขององค์กร
จากบทสัมภาษณ์ ด้ว ยวิสยั ทัศ น์ ขององค์กร “มุ่งสู่การเป็ นผู้นาด้านการจัดการน้ า
อย่างมีคุณค่า เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม” และตลอดเวลาทีผ่ ่านมาอีสท์ วอเตอร์
ได้สงสมประสบการณ์
ั่
ตอกย้าในเรื่องความเชีย่ วชาญและพัฒนา “โดยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยสือ่ สำร
องค์กรมีหน้ำทีก่ ำหนดนโยบำยขององค์กร มอบหมำยให้กบั ระดับปฏิบตั กิ ำร – หัวหน้ำส่วนงำน
มีรบั ผิดชอบโดยตรง ซึ่งจะสามารถแบ่งเป็ นสองด้านหลักๆ ซึ่งด้านแรกจะเป็ นเรื่องการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร ผ่านสื่อประเภทต่างๆ จะเป็ นส่วนดูแลรับผิดชอบของแผนกประชาสัมพันธ์
และอีกด้านจะเป็ นส่วนของแผนกกิจการสัมพันธ์และ CSR มีหน้าทีห่ ลักการจัดกิจกรรม ชุมชน
สัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ที งั ้ ในส่วนราชการ และชุมชนในพื้นที่ปฏิบตั ทิ งั ้ สามจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี และระยอง ซึ่งเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ ท่ดี ใี ห้อ งค์กรในภาพรวม โดยให้
ความส าคัญ กับผู้มสี ่ ว นได้ส่ ว นเสียทุกกลุ่ ม (กันยานาถ วีร ะพันธุ์ , สัมภาษณ์ 27 กัน ยายน
2555) ทัง้ นี้ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ตระหนักถึงความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน และ
สังคม ซึง่ มีการกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม มีการวางแผนงาน
เป็นแผนการดาเนินงานประจาปี โดยใช้กลยุทธ์หลักในการทาให้ชุมชน เกิดความพึงพอใจสูงสุด
สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับกลุ่มสื่อมวลชนและผู้นาชุมชน นับเป็ น กลยุทธ์หนึ่งทีม่ คี วามสาคัญ
เพราะทัง้ สองกลุ่มนี้นับว่ามีอทิ ธิพลต่อความคิดของชาวบ้านในพื้นที่ ในฐานะผู้นาทางความคิด
(Opinion Leader) เช่น นายกอบต. กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ ทีเ่ ชื่อว่า บางคนจะยอมรับเรื่องต่างๆ
ได้ต่อเมื่อได้รบั การยืนยันจากผู้นาทางความคิดของตนเองเสียก่อน และใช้การประชาสัมพันธ์
เป็ นเครื่องมือสนับสนุ นในเรื่องภาพลักษณ์องค์กรทีจ่ ะเป็ นตัวขับเคลื่อนออกมาในทิศทางที่ดใี ห้
สาธารณะชนได้รบั รู้ และเข้าใจ (พ.อ.ชวลิต จารุกลัส, สัมภาษณ์ 4 ตุลาคม 2555)
อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาผูบ้ ริหารมีขอ้ ค้นพบว่า กลุ่มเป้าหมายหลักทีเ่ น้นการ
ทาชุมชนสัมพันธ์มากคือ ชาวบ้านในพื้นที่ปฏิบตั ิการทัง้ สามจังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี
และระยอง ซึ่ง ผู้อานวยฝ่ายสื่อสารองค์กร จะเป็ นผู้กาหนดนโยบายขององค์กรให้กบั หัวหน้ า
ระดับ ปฏิบ ัติก ารของงานด้ า นชุ ม ชนสัม พัน ธ์ และด้ า นประชาสัม พัน ธ์ ตระหนั ก และเห็น
ความสาคัญในการดาเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ขอ้ มูล ขยายความเข้าใจการดาเนินธุรกิจ ของ
อีสท์วอเตอร์ต่อชุมชน และเพื่อร่วมพัฒนาชุมชน โดยการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ต่อ
ชุมชนในด้านต่างๆ ซึ่งเป็ นนโยบายของฝ่ายสื่อสารองค์กร และเพื่อเป็ นการตอกย้าภาพลักษณ์
ทีด่ ใี ห้กบั กลุ่มเป้าหมายอย่างชาวบ้านในชุมชนในทางบวก

45

1.2 การดาเนิ นนโยบายขององค์กร
จากบทสัมภาษณ์ การกาหนดกลยุทธ์ทางด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ นอกจะ
เป็ นกิจกรรมทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความตัง้ ใจ และตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องอีสท์
วอเตอร์อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่การกากับ ดูแล กิจการทีด่ ี การ
ส่ ง เสริม พัฒ นาชุ ม ชนและสิ่ง แวดล้อ ม การมีส่ ว นร่ว มกับ ชุ ม ชน และส่ ว นราชการ ในพื้น ที่
ปฏิบตั ิการ เพื่อ เป็ นการตอกย้าเรื่อ งการสร้างความรับรู้ด้านภาพลักษณ์อ งค์กร ในเรื่อ งการ
วางแผนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ในขณะที่บางกิจกรรมก็ยงั ไม่ตอบโจทย์ ถึงความต้องการของ
ชุม ชน เพราะฉะนัน้ เราก็ต้อ งค านึ ง ถึง ความต้อ งการของชุม ชนในแต่ ล ะพื้น ที่เ ป็ นหลัก ด้ว ย
เพื่อทีจ่ ะวางแผนการทากิจกรรม โดยกิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะเน้น ในเรื่องเกี่ยวกับ
ชุมชนโดยตรง และเน้นในเรื่องของภาพลักษณ์องค์กรควบคู่ไปด้วย ซึง่ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
แบ่งออกมาเป็ น 4 ด้านหลักคือ 1.ด้านเยาวชน 2.ด้านการพัฒนาทางด้านการศึกษา 3.ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม 4.ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทอ้ งถิน่ (กันยานาถ
วีระพันธุ์ , สัมภาษณ์ 27 กันยายน 2555) เนื่องจาก บริษทั อีสท์วอเตอร์ มีแนวท่อพาดผ่านทัง้
สาม จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี และระยอง ซึง่ มีความยาว 340 กิโลเมตรเพราะฉะนัน้ จัด
กิจกรรมอย่างไรให้ครอบคลุมครบทัง้ 3 พื้นที่ แต่เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ ซึ่งได้จดั ลาดับความสาคัญของแต่ละพื้นที่ โดยเลือกจากพืน้ ที่ชุมชนที่มปี ระเด็นความไม่
เข้าใจในการดาเนินงานของอีสท์ วอเตอร์ จากนัน้ ก็จะวางแผนและลงพืน้ ทีป่ ระสานงานกับผูน้ า
ในท้อ งถิ่น ในการจัด กิจ กรรมต่ า งๆ อีก ครัง้ ซึ่ง จะเห็น ได้ว่ า การสร้า งความสัม พัน ธ์ท่ีดีกับ
หน่ วยงานต่างๆ ในพื้นที่สาคัญมากน้อยเพียงใด กิจกรรมทุกโครงการจะสามารถเดินต่อสาเร็จ
ลุล่วงไปได้กเ็ กิดจากความร่วมมือทีด่ ี จากคนในพืน้ ที่ (ชวลิต จารุกลัส, สัมภาษณ์ 4 ตุลาคม 2555)
อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาผูบ้ ริหารมีขอ้ ค้นพบว่า การดาเนินนโยบายขององค์กร
ในเรือ่ งการวางแผนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต้องจัดลาดับความสาคัญและ ให้สอดคล้องกับชุมชน
ในแต่ละพื้นที่ เพื่อลดประเด็นความไม่เข้าใจในการดาเนินงานของ อีสท์ วอเตอร์และสามารถ
ดาเนินกิจกรรมโครงการให้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
1.3 การรับนโยบายขององค์กร
จากบทสัมภาษณ์ นอกจากโครงการทีม่ งุ่ เน้นเป้าหมายในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร อีสท์ วอเตอร์
ยังดาเนินโครงการเพื่อส่ งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อ มในวงกว้าง ผ่านนโยบายทางด้านการ
พัฒนาคุ ณ ภาพชีวติ และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้ นการทากิจกรรมอันหลากหลาย โดยตระหนักถึง
ความสาคัญของความรับผิดชอบต่อชุมชนให้ครอบคลุมพืน้ ที่ทงั ้ สามจังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา
ชลบุร ี ระยอง งานกิจกรรมโครงการที่รบั นโยบายมา “จะเป็ นงำนในลักษณะกำรประชำสัมพันธ์
องค์ก รผ่ ำ นกิจ กรรม และยัง มีเ ผยแพร่ ข้อ มูล กำรทำธุ ร กิจ ของบริษัท ” (เมธาพร นาคผิว ,
สัม ภาษณ์ 28 กัน ยายน 2555) ซึ่ง มีพ้ืน ที่ต ลอดแนวท่ อ ครอบคลุ ม ทัง้ สามจัง หวัด ได้แ ก่
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ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี และระยอง เป็ นระยะถึง 340 กม. ให้ทราบลักษณะธุรกิจของอีสท์วอเตอร์
อย่างไร และมีการทากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชนตลอดแนวเส้นท่ออย่างไรบ้าง โดยสอดแทรก
ผ่า นกิจ กรรมที่ม ผี ู้ร บั ผิด ชอบในแต่ ล ะโครงการ และในแต่ ล ะกิจ กรรมจะมีก ลุ่ ม เป้ า หมายที่
แตกต่างกันไป (อังคณา ปญั ญาอ่อง, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2555)
อย่างไรก็ต ามจากผลการศึกษาของพนักงาน มีข้อ ค้นพบว่า การรับนโยบายของ
องค์กร ในเรือ่ งจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต้องจัดลาดับความสาคัญและให้สอดคล้องกับชุมชนใน
แต่ละพื้นที่ ทัง้ นี้เพื่อลดประเด็นความไม่เข้าใจในการดาเนินงานของอีสท์ วอเตอร์ ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรเข้าไปเพื่อลดช่องว่างความเข้าใจผิด และสร้างการ
รับรูท้ ด่ี ใี ห้กบั องค์กร
2.ลักษณะการดาเนิ นงานชุมชนสัมพันธ์
2.1 รูปแบบการดาเนิ นงานชุมชนสัมพันธ์
จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของกิจกรรมแต่ละ โครงการ
ล้วนเกิดจากแนวคิดทีม่ ุ่งเน้นคนในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารเป็ นหลัก สู่การนามาปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์
ได้จริง มีการดาเนินงานทีเ่ ป็ นขัน้ ตอน ด้วยรูปแบบและวิธกี ารทีม่ ุ่งหวังจะสร้าง ความเข้าใจและ
ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ ใส่ใจและห่วงใยชุมชนซึ่งเป็ นอีกภาระหน้ าทีส่ าคัญ ทีอ่ งค์กรจะต้อง
ดาเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องควบคู่ไปกับการให้ขอ้ มูลข่าวสาร และก่อให้เกิดเป็น ความสัมพันธ์
ทีด่ รี ะหว่างชุมชนและอีสท์ วอเตอร์ ซึง่ จากบทสัมภาษณ์ แนวทางปฏิบตั เิ หล่านี้จะเริม่ ต้นโดยที่
เราจะเรียงลาดับตามความสาคัญในลักษณะจากประเด็นต่างๆ ที่ม ี กับบริษทั ทัง้ ด้านบวก และ
ด้านลบ ส่วนรูปแบบในการสื่อสารเบือ้ งต้นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ จะประสานงานด้วยตนเองทาง
โทรศัพ ท์ หรือ ติดต่ อ ผ่ านทางหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งโดยตรง กรณีท่ีผ ลสาเร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว
(อังคณา ปญั ญาอ่อง, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2555) ทางแผนกประชาสัมพันธ์จะคอยสื่อสารนาไป
ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกอย่างผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม ได้แก่ ชุมชน สื่อมวลชน ลูกค้า
ผู้ถอื หุ้นได้รบั ทราบถึงแผนการดาเนินงาน ลักษณะกิจกรรมโครงการซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมี
กลุ่มเป้าหมายทีแ่ ตกต่างกันไป โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบ (เมธาพร
นาคผิว, สัมภาษณ์ 28 กันยายน 2555)
2.2 กระบวนการการดาเนิ นงานชุมชนสัมพันธ์
จากบทสัมภาษณ์ของพนักงานทีร่ บั ผิดชอบงานด้านชุมชนสัมพันธ์ มีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของอีสท์วอเตอร์ได้ดงั นี้ เพื่อเผยแพร่ความรูข้ ยายความเข้าใจ
การดาเนินงานของอีสท์วอเตอร์ต่อชุมชน และเพื่อร่วมพัฒนาชุมชน โดยการทากิจกรรมสาธารณะ
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ที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนในด้านต่างๆ ในแต่ละโครงการต้องมีการทาแผนทัง้ ปี (Action Plan)
เริม่ ต้น ตัง้ แต่ เ ขีย นโครงการ ขออนุ ม ตั ิโ ครงการ จนดาเนิน การแล้ว เสร็จ โดยมีโ ครงการที่
รับผิดชอบหลัก ได้แก่ โครงการนวัตกรรม 3R ซึง่ ได้แนวคิดการนานวัตกรรมการใช้ให้น้อยลง
การใช้ซ้าและการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือนวัตกรรม 3R (Reduce Reuse Recycle) สู่การ
นามาประยุกต์ใช้จริงกับทรัพยากรน้าและความเชื่อในศักยภาพของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ อีสท์วอเตอร์
จึงร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมริเริม่ โครงการประกวดนวัต กรรม
จัดการน้าด้วย 3R เพื่อส่งเสริมเยาวชนตัง้ แต่ระดับอาชีวศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา ให้มโี อกาส
แลกเปลีย่ นประสบการณ์และแสดงทักษะความสามารถในการคิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่
ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการด้านน้ าทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อชุมชนและภาคอุตสาหกรรม “ในแต่ละกิจกรรมเป็ นกิจกรรมทีเ่ รำทำอย่ำงต่อเนือ่ งอย่ำงโครงกำร
นวัตกรรม 3R ปีน้ ีเป็ นปีที ่ 3 แล้ว เหตุผลทีท่ ำโครงกำรนวัตกรรม 3R สิง่ ทีเ่ รำคำดหวังสูงสุดก็คอื
สิง่ ประดิษฐ์คอื ไม่จำเป็ นต้องเป็ นสิง่ ประดิษฐ์ทไี ่ ด้รบั รำงวัลชนะเลิศ แต่สงิ ่ ประดิษฐ์น้ ีต้องเข้ำรอบ
และสำมำรถนำเอำมำใช้ได้จริงกับชุมชนในพื้นทีข่ องเรำ” และจะได้เกิดเป็ นต้นแบบนวัตกรรม 3R
ที่เ อามาใช้ประโยชน์ ไ ด้จริงกับชุมชน นี่จงึ เป็ น วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ที่ท างอีส ท์ว อเตอร์มุ่ง หวัง
(อังคณา ปญั ญาอ่อง, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2555) กิจกรรมต่อเนื่องอีกโครงการ ได้แก่ โครงการ
พบปะเครือข่ายชุมชน ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (สอนอาชีพแม่บา้ น)
ในแต่ละกิจกรรมจะเป็ นการสอนเพื่อเพิ่มทักษะ และถ้ามีศกั ยภาพเพียงพอก็สามารถนาไปเป็ น
อาชีพเสริมจากงานประจา (เมธาพร นาคผิว, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2555)
อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาของพนักงาน มีขอ้ ค้นพบว่า กิจกรรมต่างๆ สะท้อนให้
เห็นถึงความใส่ใจ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่ของการพัฒนา ซึ่งพยายาม
เรียนรูก้ บั ชุมชนเพื่อเข้าถึงความต้องการแท้จริง ทาความเข้าใจตลอดจนช่ วยเหลือชุมชนนัน้ ๆ
ด้วยการนาความเชีย่ วชาญด้านน้า ซึง่ ถือเป็นทรัพยากรทีส่ าคัญต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ รามีมาด้วยการ
แบ่งปนั อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงร่วมแบ่งปนั ในสิง่ ทีเ่ รารูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงานต่างๆ และ
ชุมชนในพืน้ ที่
2.3 การประเมิ นผล
การประเมินผลเป็นตัวชีว้ ดั ในเรื่องการทากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ว่าจะออกมาในทิศทางใด
ทาให้อ งค์ก รทราบข้อ มูล เพื่อ ยึดแนวทางนาไปปรับ ปรุง แก้ไ ขในกิจ กรรมอื่น ต่ อ ไป จากบท
สัมภาษณ์ของผู้บริหาร แบ่งการประเมินผลเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ แรกจะเป็ นการประเมินผล
ความพึง พอใจกิจ กรรมโครงการของแต่ ล ะโครงการ ขัน้ ที่ส องเป็ นภาพกว้า งซึ่งจะเป็ นการ
ประเมินจากกลุ่มพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการสื่อสาร เรียกว่าการสารวจความพึงพอใจของแต่ละ
กลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ซึง่ ชุมชนและหน่ วยงานส่วนราชการก็เป็ นหนึ่ง ในกลุ่มผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ด้วยเช่นกัน (กันยานาถ วีระพันธุ์ , สัมภาษณ์ 27 กันยายน 2555)
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อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาของผู้บริหารและพนักงาน มีขอ้ ค้นพบว่า ในเรื่องของ
การประเมินผลในแต่ละกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ
เพื่อทาให้เราทราบถึงความต้องการหลักของชุมชน โดยจากข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุง หรือ
เพิม่ เติมในเรื่องการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ของบริษทั ฯ ในครัง้ ต่อๆไป (ชวลิต จารุกลัส ,
4 ตุลาคม 2555) เพื่อทีจ่ ะเอามาวางแผน ปรับปรุงแผนงานประจาปี (Action Plan) ในปี ต่อไป
นอกจากนี้จากการประเมินผลในลักษณะเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือแล้ว ยังมี
การประเมินในรูปแบบของการนับจานวนผู้ท่มี าเข้าร่วมในกิจกรรม ดูภาพรวมว่ามีคนเข้าร่วม
เยอะมากน้ อ ยแค่ ไ หน วัด ความร่ว มมือ และความพึง พอใจ โดยวัด จากทัศ นคติท ัว่ ไปจาก
แบบสอบถามที่ทางผู้รบั ผิดชอบโครงการได้ดาเนินการทาขึ้นมาด้ว ย (อังคณา ปญั ญาอ่ อ ง,
5 ตุลาคม 2555) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจกิจกรรมในแต่ ละโครงการก็จะมีการสรุปผลการดาเนินงาน
ภาพรวมทัง้ หมด เพื่อรายงานสรุปผลส่งให้ผู้บงั คับบัญชาโดยตรงอย่างผู้จดั การ แผนกกิจการ
สัมพันธ์ และ CSR อีกครัง้ เพื่อจะได้นาข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนปรับปรุง พัฒนาให้กิจกรรม
ทุกกิจกรรมมีศกั ยภาพมากยิง่ ขึน้ (เมธาพร นาคผิว, 28 กันยายน 2555)
2.4 ปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ จากการศึกษาสามารถสรุปเป็ นประเด็นปญั หา
ได้ดงั นี้
(1) ปัญหาเรื่องการสื่อสาร
การสื่อ สารเป็ น ส่ ว นส าคัญ ในการท าให้กิจ กรรมโครงการ เผยแพร่ อ อกไปให้
กลุ่มเป้าหมาย และบุคคลภายนอกได้รบั ทราบข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ชัดเจนและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโครงการทีไ่ ด้ตงั ้ เอาไว้ โดยจากบทสัมภาษณ์ของพนักงาน
“ยกตัวอย่างเช่น โครงการนวัตกรรม 3R ก็ลุน้ ตลอดในเรื่องผลงานสิง่ ประดิษฐ์ ทีส่ ่ง
เข้า ประกวด มีผู้ร่ว มส่ ง ผลงานไม่ ค่ อ ยตรงตามเป้ าที่ไ ด้ต ัง้ ไว้” การสื่อ สารที่ไ ม่
ครอบคลุมต่อเนื่องจึงนับว่าเป็ นอุปสรรคในการดาเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ
ได้เช่นกัน (อังคณา ปญั ญาอ่อง, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2555)
(2) ปัญหาเรื่องขนาดพื้นที่
เนื่อ งจากพื้นที่ปฏิบตั ิการของอีส ท์ วอเตอร์มขี อบเขตครอบคลุ มทัง้ สามจังหวัด
ฉะเชิง เทรา ชลบุ ร ี และระยอง นั บ ว่ า เป็ น อุ ป สรรคส าคัญ ประการหนึ่ ง เพราะ
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านต้องใช้เวลาในการเดินทาง ไม่สามารถลงไปทากิจกรรมและทา
การสื่อ สารภายนอกให้ช าวบ้า นและคนในชุ ม ชนได้ ใ นเวลาพร้อ มๆกัน แม้จ ะมี
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เจ้าหน้าที่ทางานด้านชุมชนสัมพันธ์มาช่วยซึ่งมีจานวน 4 คน ก็ยงั ไม่เพียงพอต่อ
ขนาดพืน้ ทีแ่ ละจานวนประชากรทีม่ าก (เมธาพร นาคผิว, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2555)
(3) ปัญหาด้านอาคารสถานที่ไม่เอื้ออานวย
เนื่องจากบางสถานที่ค่อนข้างอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เช่น อาเภอท่าตะเกียบ อาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เรียนหรือผู้ฝึกอบรม (โครงการพบปะเครือข่าย
ชุมชน) อาคารสถานที่ค่อนข้างเก่า ผุพงั ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างใน
รายละเอียดลงไปอีก (เมธาพร นาคผิว, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2555)

สรุปผลการศึกษา
จากสรุปผลการศึกษา และวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับ กลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) โดยผู้ว จิ ยั ตัง้
วัตถุประสงค์การศึกษาครัง้ นี้ เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และลักษณะการ
ดาเนินงานทางด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตามทัศนะของผูบ้ ริหาร และพนักงานของฝ่ายสื่อสาร
องค์กร ผ่านระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึง่
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลออกเป็นสองกลุ่มคือ 1) ผูบ้ ริหารระดับสูงทีด่ ูแลสายงานทางด้านการ
จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ จานวน 2 ท่าน และ 2) พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารที่รบั ผิดชอบการจัด
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ จานวน 2 ท่าน โดยอาศัยการแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (SemiStructure Interview) เป็ นวิธ ีก ารสัมภาษณ์ ท่ผี ู้ว ิจ ยั ต้อ งเตรีย มแนวคาถามไว้เ พื่อ เป็ น แนว
ทางการถามต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามสถานการณ์ หรือเปลีย่ นประเด็นคาถาม
ไปจากที่เตรียมไว้ก็ได้ ซึ่งมีขอ้ ดีท่ผี ู้ให้ขอ้ มูลสามารถตอบคาถามได้อย่างอิสระ และผู้วจิ ยั เอง
ก็สามารถเลือกถามประเด็นทีส่ าคัญขณะสัมภาษณ์ได้ทนั ที จากผลการศึกษาผูว้ จิ ยั สามารถสรุป
มุมมองของผูใ้ ห้ขอ้ มูลออกเป็นประเด็นสาคัญดังนี้
1.กลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
1.1 การกาหนดนโยบายขององค์กร
1.2 การดาเนินนโยบายขององค์กร
1.3 การรับนโยบายขององค์กร
2.ลักษณะการดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์
2.1 รูปแบบการดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์
2.2 กระบวนการ
2.3 การประเมินผล
2.4 ปญั หาและอุปสรรค

50

จากประเด็นทัง้ หมดข้างต้น ทาให้ผวู้ จิ ยั เห็นว่าในปจั จุบนั การดาเนินนโยบายทางด้าน
การสื่อสารองค์กรที่ต้องดูแลรับผิดชอบอยู่จะแบ่งออกเป็ น 2 ด้านหลักคือ ด้านกิจการสัมพันธ์
และด้านประชาสัมพันธ์ ซึง่ ทัง้ สองด้านต้องเดินควบคู่กนั เนื่องจากบริษทั อีสท์วอเตอร์ทาธุรกิจ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรด้านน้า ซึ่งจะมีประเด็น ที่ละเอียดอ่อน สาหรับชุมชนในพื้นที่ทงั ้
สามจังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี และระยอง ค่อนข้างมาก เพราะฉะนัน้ การวางกลยุทธ์
ทางด้านชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมชุมชนจึงค่อนข้างเป็ นสาระสาคัญที่ต้องให้ความสาคัญ ส่วน
งานทางด้านประชาสัมพันธ์กจ็ ะเป็ นตัวขับเคลื่อน สื่อสารให้บุคคลภายนอกได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ผลการดาเนินงาน และในด้านกิจกรรมที่ชดั เจนขององค์กร เพื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ี
ทัง้ นี้ภาพรวมทัง้ หมดก็ยดึ ถือ ตัว วิส ยั ทัศ น์ ขององค์กร เป็ นตัว เชื่อ มโยงกับพันธกิจ ถึงจะมา
กาหนดการวางแผนกลยุทธ์ของหน่ วยงานว่าฝ่ายสื่อสารองค์กร ทาให้กลุ่มชุมชนในพื้นที่เกิด
ความพึงพอใจสูงสุด ทัง้ ในเรือ่ งการดาเนินงานและการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ทุกโครงการ
จากการศึก ษาการดาเนิน งานโครงการพบว่า มีก ารดาเนิน งานอย่า งเป็ น ขัน้ ตอน
5 ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
1.ขัน้ ตอนการค้นหาความต้องการ
ก่อนมีการดาเนินโครงการนัน้ อีสท์วอเตอร์ได้ให้ศูนย์วจิ ยั เอแบค นวัตกรรมทาง
สังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ศึกษาการสารวจความพึงพอใจของ
กลุ่มผู้ถือผลประโยชน์ ร่วม (Stakeholder) ต่ อ อีสท์วอเตอร์ ในพื้นที่ปฎิบตั ิการทัง้ สามจังหวัด
ได้แ ก่ จัง หวัด ฉะเชิง เทรา ชลบุ ร ี และระยอง เพื่อ ท าการศึกษาข้อ มูล ด้านประชากร ข้อ มูล
ทางด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลด้านสังคม สภาพปญั หาในพืน้ ที่และความคิดเห็นของชาวบ้านที่ม ี
ต่อองค์กร เพื่อนาข้อมูลมาจัดทาแผนการดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ต่อไป การศึกษา
ข้อ มูล ดัง กล่ า วนับ เป็ น ขัน้ ตอนแรกของการด าเนิ น โครงการกิจ กรรมชุ ม ชนสัมพัน ธ์ใ นทุ ก ๆ
โครงการ ซึ่งข้อมูลจะถูกนามาเป็ นแนวทางสาคัญสาหรับทาแผนงานของโครงการที่สอดคล้อง
เหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่
2.ขัน้ ตอนการประสานงานกับผูน้ าชุมชน
เมื่อโครงการได้รบั การอนุ มตั ิ และสอดคล้องตรงตามความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่แล้ว อีสท์ วอเตอร์ก็ได้จดั ส่งทีมผู้รบั ผิดชอบโครงการลงพื้นที่อีกครัง้ เพื่อเริม่ ดาเนิน
กิจกรรมโครงการในระยะแรก โดยเริม่ จากเข้าพบผูน้ าในท้องถิน่ เช่น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ฯลฯ พร้อมชีแ้ จงทีม่ าของกิจกรรมโครงการ พร้อมทัง้ เชิญชวน
ให้ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่อไป
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3.ขัน้ ตอนการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชาวบ้านเข้าร่วมกิ จกรรม
ขัน้ ตอนนี้จะมีการชี้แจงให้ชาวบ้านได้รบั รู้และทาความเข้าใจ รายละเอียด ของ
โครงการ และร่วมตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่สนใจตรงตามความต้องการและความพร้อม ซึง่ จะมี
ความแตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่
4.ขัน้ ตอนการผลักดันและพัฒนา
เป็ น ขัน้ ตอนที่มุ่ ง เน้ น แนวทางการพัฒ นา และกิจ กรรมที่ไ ด้ ด าเนิ น การ เช่ น
กิจกรรมอบรมอาชีพแม่บ้าน โครงการ ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
กิจ กรรมดัง กล่ า วชาวบ้า นจะได้เ ข้า มามีส่ ว นร่ว มอย่า งแท้ จ ริง โดยมีเ จ้า หน้ าที่ผู้ร บั ผิด ชอบ
โครงการคอยสนับสนุนและให้คาแนะนา และติดตามผลอย่างใกล้ชดิ
5.ขัน้ ตอนการประเมิ นผล
การประเมิน ผลกิจ กรรมเป็ น ขัน้ ตอนสุ ด ท้า ย ซึ่ง เป็ น การประเมิน อย่ า งง่า ย โดยใช้
แบบสอบถาม เพื่อ น ามาปรับ ปรุ ง และพัฒ นากิจ กรรมที่ก าลัง ด าเนิ น การอยู่ รวมถึง ท ราบ
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการทากิจกรรมครัง้ ต่อๆ ไป

อภิ ปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเชิงคุณภาพ เรื่อง กลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ บริษทั จัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) แบ่งเป็นประเด็นดังนี้
1.กลยุทธ์การจัดกิ จกรรมชุมชนสัมพันธ์
การก าหนดกลยุ ท ธ์ท างด้า นการจัด กิจ กรรมชุ ม ชนสัม พัน ธ์ ฝ่ า ยสื่อ สารองค์ ก รได้
ตระหนักถึงความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ซึง่ มีการกาหนดนโยบายด้าน
การพัฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต และสิ่ง แวดล้อ ม โดยผู้อ านวยการฝ่ ายสื่อ สารองค์ก รเป็ น ผู้ก าหนด
นโยบายขององค์กรให้กบั หัวหน้า – พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร โดยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ด้านหลัก คือ ด้านกิจการสัมพันธ์ และด้านประชาสัมพันธ์ มีการวางแผนงานเป็ น
แผนการดาเนินงานประจาปี โดยใช้กลยุทธ์หลักในการทาให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจสูงสุ ด
สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับกลุ่มสื่อมวลชนและผู้นาชุมชน นับเป็ นกลยุทธ์หนึ่งที่มคี วามสาคัญ
เพราะทัง้ สองกลุ่มนี้นับว่ามีอทิ ธิพลต่อความคิดของชาวบ้านในพื้นที่ ในฐานะผู้นาทางความคิด
(Opinion Leader) เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ ทีเ่ ชื่อว่า
ชาวบ้านบางคนจะยอมรับเรือ่ งต่างๆ ได้ต่อเมื่อได้รบั การยืนยันจากผูน้ าทางความคิดของตนเอง
บวกกับงานประชาสัมพันธ์เ ข้ามาเป็ นตัว สนับสนุ น ส่งเสริม ภาพลักษณ์ อ งค์กร ทัง้ ยัง เป็ นตัว
ขับเคลื่อนสื่อสาร เผยแพร่กิจกรรมโครงการออกมาให้สาธารณะชนได้รบั รู้ และเข้าใจถูกต้อง
ชัดเจน สอดคล้องกับทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ อ้างถึง วิจติ ร อาวะกุล (2539 : 9) เป็ นการ
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ส่งเสริมและต้องการความร่วมมือ ความเข้าใจในการปฏิบตั งิ านตามแผนงานเพื่อสร้างทัศนคติทด่ี ี
จากประชาชนต่อ หน่ ว ยงาน และก่อ ให้เ กิดความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ มั ่น ความศรัทธา
เพื่อ ให้เ กิด การยอมรับ สนั บ สนุ น จากประชาชนในการด าเนิ น งานตามแผน นโย บายของ
หน่ วยงาน ให้บรรลุตามพันธกิจเป้าหมายทีว่ างไว้
เนื่องจากบริษทั อีสท์ วอเตอร์ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรด้านน้ า ซึง่ จะมี
ประเด็นที่ค่ อนข้างละเอียดอ่อนสาหรับชุมชนในพื้นที่ทงั ้ สามจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี และ
ระยอง ค่อนข้างมาก เพราะฉะนัน้ การวางกลยุทธ์ทางด้านชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมชุมชนจึง
ค่อนข้างเป็ นสาระสาคัญที่ต้องให้ความสาคัญ สอดคล้องกับทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ อ้างถึงเสนาะ
ติเยาว์ (2544 : 36) ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ภาระที่บริษทั จะต้องดาเนินงานที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทัง้ ผู้ถอื หุ้นหรือเจ้าของบริษัทและต่อชุมชนภายนอกด้วย ความรับผิดชอบของ
บริษทั จึงเป็นภาระทีบ่ ริษทั มีต่อผูม้ สี ่วนร่วมในบริษทั ส่วนงานทางด้านประชาสัมพันธ์กจ็ ะเป็ นตัว
สนับสนุ น ผลัก ดัน งานที่จะทาให้กิจกรรมชุมชนนัน้ ได้ถูกเผยแพร่อ อกไป เพื่อ เป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ดี ี โดยมุ่งหวังที่จะให้ชุมชนเกิดความเชื่อถือและเห็นว่าองค์ก รเป็ นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน
ทัง้ นี้ภาพรวมทัง้ หมดก็ยดึ ถือตัววิสยั ทัศน์ขององค์กร เชื่อมโยงกับพันธกิจ ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม อ้างถึงรมณีฉตั ร แก้วกิรยิ า (2551 : 3) ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร หรือบรรษัทบริบาล คือ การยอมรับพันธกิจว่าจะปรับปรุงความเป็ นอยู่ของ
ชุมชนให้ดขี น้ึ โดยอาศัยดุล ยพินิจอย่างอิสระในการเลือกแนวทางปฏิบตั ทิ างธุรกิจและการใช้
ทรัพยากรขององค์กร ถึงจะมากาหนดการวางแผนกลยุทธ์ของหน่ วยงานว่าฝ่ายสื่อสารองค์กร
สอดคล้อ งกับทฤษฎีก ารประชาสัมพันธ์ อ้างถึง วิร ชั ลภิร ตั นกุ ล (2540 : 145-146) ในการ
ดาเนินงานใด ๆ ก็ตามจาเป็ นต้องกาหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั งิ านเพื่อเป็ นแนวทางหรือ
กรอบในการด าเนิ น งานท าให้ ก ลุ่ ม ชุ ม ชนในพื้น ที่เ กิด ความพึง พอใจสูง สุ ด ทัง้ ในเรื่อ งการ
ดาเนินงาน การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ทุกโครงการ กิจกรรมต่างๆสะท้อนให้เห็นถึงความใส่
ใจ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่ของการพัฒนา ซึ่งพยายามเรียนรูก้ บั ชุมชน
เพื่อเข้าถึงความต้องการแท้จริง ทาความเข้าใจตลอดจนช่วยเหลือชุมชนนัน้ ๆ ด้วยการนาความ
เชี่ยวชาญด้านน้ า ซึ่งถือเป็ นทรัพยากรที่สาคัญต่ อสิง่ แวดล้อมที่เรามีมาด้วยการแบ่งปนั อย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงร่วมแบ่งปนั ในสิง่ ทีเ่ รารูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงานต่างๆ และชุมชนในพืน้ ที่
2.ลักษณะการดาเนิ นงานชุมชนสัมพันธ์
รูปแบบของกิจกรรมแต่ละโครงการล้วนเกิดจากแนวคิดที่มุ่งเน้นคนในพื้นทีป่ ฏิบตั กิ าร
เป็ นหลัก สู่การนามาปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์ ได้จริง แนวทางปฏิบตั ิเหล่านี้เริม่ ต้นที่เรียงลาดับ
ตามความสาคัญจากประเด็นต่างๆ ซึง่ อีสท์ วอเตอร์ได้การดาเนินงานชุมชนสัมพันธ์ทต่ี ่อเนื่อง
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ตามแบบแผนและวิธกี ารทางการประชาสัมพันธ์ท่นี าเอาหลักการทางด้านการสื่อสารมาปรับใช้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับชุมชน จากแนวคิดการสร้างชุมชนสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎี
ชุมชนสัมพันธ์ อ้างถึง วิรชั ลภิรตั นกุล (2546 : 417) ได้กล่าวถึงชุมชนสัมพันธ์ว่า เพื่อ สร้าง
ความสัมพันธ์สนิทสนมกับประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มผูน้ าท้องถิน่ ด้วยแนวคิด
การสร้างชุมชนสัมพันธ์จะช่วยให้อสี ท์ วอเตอร์และชุมชนสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
เปรียบเสมือนเข้าไปตัง้ อยูใ่ นใจของชาวบ้านในฐานะเพื่อนบ้านทีด่ อี กี ด้วย
ขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคม (Areas of social Responsibility) สอดคล้อ งกับ
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม อ้างถึง ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ 2545 : 95) ในด้านชุมชน
(The Community) องค์กรทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมจะต้องสร้างจุดเด่นขึน้ ในชุมชน เช่น เป็ นผูน้ าใน
การช่วยเหลือและแก้ปญั หาให้กบั สังคม กิจกรรมโครงการต่างๆ ของอีสท์วอเตอร์ ล้วนสะท้อน
ให้เห็นถึงความใส่ใจ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่ของการพัฒนา ซึง่ พยายาม
เรียนรู้กบั ชุมชนเพื่อเข้าถึงความต้องการแท้จริง โดยในแต่ละโครงการต้องมีการทาแผนทัง้ ปี
(Action Plan) มีลาดับขัน้ ตอนตัง้ แต่เขียนโครงการ ขออนุ มตั โิ ครงการ จนดาเนินการแล้วเสร็จ
ซึง่ โครงการหลัก ได้แก่ โครงการนวัตกรรม 3R ซึง่ ได้แนวคิดการนานวัตกรรมการใช้ให้น้อยลง
การใช้ซ้าและการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือนวัตกรรม 3R (Reduce Reuse Recycle) ด้วย
การนาความเชี่ยวชาญด้านน้ า ซึ่งถือเป็ นทรัพยากรที่สาคัญต่อสิง่ แวดล้อมที่เรามีมาด้วยการ
แบ่งปนั อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงร่วมแบ่งปนั ในสิง่ ทีเ่ รารูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงานต่างๆ และ
ชุมชนในพืน้ ที่ กิจกรรมต่อเนื่องอีกโครงการ ได้แก่ โครงการพบปะเครือข่ายชุมชน ลดรายจ่าย
เพิม่ รายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (สอนอาชีพแม่บ้าน) สอดคล้องกับทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์
อ้างถึง Roger Haywood (1984 : 84-86) ได้แบ่งประเภทกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนไว้หลายประการ เช่น การพบปะและการประชุม คือการจัดให้มกี ารพบปะหรือประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ฝ่ายจัดการได้มโี อกาส
พบปะบุคคลสาคัญภายนอก เช่น ผู้นาทางความคิดในสังคม ผู้นาในท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ
เพื่อรับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ อันเป็ นการเสริมสร้างต่อกันของ
ทุกฝ่ายจัดการได้มโี อกาสพบปะบุคคลสาคัญภายนอก เช่น ผูน้ าทางความคิดในสังคม ผูน้ าใน
ท้องถิน่ และชุมชนต่างๆ เพื่อรับฟงั ความคิดห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ อันเป็ น
การเสริมสร้างความเข้าใจต่อกันของทุก ฝ่าย ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะเป็ นการสอนเพื่อให้รู้ เพิ่ม
ทักษะเสริมทักษะ และถ้ามีศกั ยภาพเพียงพอก็สามารถนาไปเป็นอาชีพเสริมจากงานประจา
อย่างไรก็ตามการประเมินผลเป็ นตัวชี้วดั ในเรื่องการทากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ว่าจะ
ออกมาในทิศทางใด ทาให้องค์กรทราบข้อมูลเพื่อยึดแนวทางนาไปปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมอื่น
ต่อไป แบ่งการประเมินผลเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ แรกจะเป็ นการประเมินผลความพึงพอใจ
กิจ กรรมโครงการของแต่ ล ะโครงการ ผู้เ ข้า ร่ว มกิจ กรรมสามารถแสดงความคิด เห็น หรือ
เสนอแนะ เพื่อทาให้เราทราบถึงความต้องการหลักของชุมชน โดยจะข้อเสนอแนะต่างๆ มา
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ปรับปรุง หรือเพิม่ เติมในเรือ่ งการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่ างๆ ของบริษทั ฯ ในครัง้ ต่อๆ ไป ขัน้ ที่
สองเป็ นภาพกว้างซึ่งเป็ นการประเมินจากพันธมิตรเพื่อส่งเสริมการสื่อสาร เรียกว่า การสารวจ
ความพึงพอใจของในแต่ละกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ในการดาเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ จากการศึกษาสามารถสรุปเป็ นประเด็นปญั หาได้ดงั นี้
(1) ปัญหาเรื่องการสื่อสาร
การสื่อ สารเป็ น ส่ ว นส าคัญ ในการท าให้กิจ กรรมโครงการ เผยแพร่ อ อกไปให้
กลุ่มเป้าหมาย และบุคคลภายนอกได้รบั ทราบข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ชัดเจนและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโครงการทีไ่ ด้ตงั ้ เอาไว้ การสื่อสารทีไ่ ม่ครอบคลุมต่อเนื่อง
จึงนับว่าเป็นอุปสรรคในการดาเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ ได้เช่นกัน
(2) ปัญหาเรื่องขนาดพื้นที่
เนื่อ งจากพื้นที่ปฏิบตั ิการของอีส ท์ วอเตอร์มขี อบเขตครอบคลุ มทัง้ สามจังหวัด
ฉะเชิง เทรา ชลบุ ร ี และระยอง นั บ ว่ า เป็ น อุ ป สรรคส าคัญ ประการหนึ่ ง เพราะ
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านต้องใช้เวลาในการเดินทาง ไม่สามารถลงไปทากิจกรรมและทา
การสื่อสารภายนอกให้ชาวบ้านและคนในชุมชนได้ในเวลาพร้อมๆ กัน
(3) ปัญหาด้านอาคารสถานที่ไม่เอื้ออานวย
เนื่องจากบางสถานที่ค่อนข้างอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เช่น อาเภอท่าตะเกียบ อาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เรียนหรือผู้ฝึกอบรม (โครงการพบปะเครือข่าย
ชุมชน) อาคารสถานที่ค่อนข้างเก่า ผุพงั ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่าง ใน
รายละเอียดลงไปอีก

ข้อเสนอแนะ
ผลการศึก ษา กลยุท ธ์ก ารจัด กิจ กรรมชุม ชนสัม พัน ธ์ ข องบริษ ัท จัด การและพัฒ นา
ทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.ควรมีการเพิม่ เติมในเรือ่ งประชาสัมพันธ์กจิ กรรมในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เผยแพร่ทงั ้ ให้คนภายในองค์กร และนอกองค์กรได้รบั ทราบข้อมูล ข่าวสารในการทากิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์
2.ควรมีก ารปรับ รู ป แบบของกิ จ กรรมชุ ม ชนสัม พั น ธ์ ใ ห้ เ หมาะสมกับ พื้ น ที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย
3.นาผลการวิจยั ไปปรับปรุงกลยุทธ์ ทางด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และกลวิธ ี
การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มผูร้ บั สารมากยิง่ ขึน้
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4.ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และนาผลประเมิน
ดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการดาหนดกลยุทธ์ทางการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

ข้อแนะนาสาหรับในการศึกษาครัง้ ต่อไป
ผู้ศกึ ษามีขอ้ เสนอแนะว่าอาจจะศึกษาในเรื่องการทากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์หน่ วยงาน
ภาครัฐ ว่ามีขอ้ จากัดทีแ่ ตกต่างกันอย่างไรบ้าง
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ภาคผนวก ก.
Interview Form
ชื่อ........................................................ นามสกุล .............................................................
ตาแหน่ง ...............................................บริษทั .................................................................
ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ .........................สถานที่ ...........................................................
วัน เวลา ทีส่ มั ภาษณ์ ……………………………………………………………………………
แนวคาถามในการสัมภาษณ์ ผบ้ ู ริ หารระดับสูง (Interview Form)
1. การดาเนินนโยบายขององค์กรเป็นอย่างไร
1.1 แผนงานด้านประชาสัมพันธ์
1.2 แผนงานด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
2.แนวทางการกาหนดนโยบายของการประชาสัมพันธ์/การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เป็น
อย่างไร
2.1 การวางแผน
2.2 การสื่อสาร
3.ใครเป็ นผูก้ าหนดนโยบายในเรือ่ งการประชาสัมพันธ์ / การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
4.กลยุทธ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ / การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เป็นอย่างไร
4.1 การวางแผน
4.2 รูปแบบ
4.3 การสื่อสาร
5.การประเมินผลทาได้อย่างไร
6.ท่านคิดว่าการประชาสัมพันธ์ / การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของบริษทั ควรปรับ ปรุงด้านใด
หรือควรเพิม่ เติมอะไรบ้างในอนาคต
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แนวคาถามในการสัมภาษณ์ -พนักงานระดับปฏิ บตั ิ การ (Interview Form)
1.การรับนโยบายปฏิบตั ขิ ององค์กรเป็นอย่างไร
1.1 แผนงานด้านประชาสัมพันธ์
1.2 แผนงานด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
2.การดาเนินงานมีแนวทางการปฏิบตั อิ ย่างไร
2.1 ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2 การวางแผน
2.3 การสื่อสาร
3. กระบวนการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เป็นอย่างไร
4. ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ได้แก่ใครบ้าง และ มีรปู แบบความสัมพันธ์อย่าง
เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ส่งผลในภาพรวมของการจัดอย่างไร
5. การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์มลี กั ษณะโครงการ และรายละเอียดอย่างไรบ้าง เป็ นโครงการที่
ทาต่อเนื่องหลายปี หรือ จบเป็นครัง้ ๆ
6. การประเมินผลทาได้อย่างไร
7. ปญั หาและอุปสรรคของงานชุมชนสัมพันธ์
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คาสัมภาษณ์ คุณกันยานาถ วีระพันธุ์
ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการฝ่ ายสื่อสารองค์กร
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2555
ให้แนะนาตัวก่อนค่ะ
คาตอบ : ดิฉนั กันยานาถ วีระพันธุ์ ดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการฝา่ ยสื่อสารองค์กร บริษทั จัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) หรือเรียกสัน้ ๆว่า อีสท์วอเตอร์ค่ะ
การดาเนินนโยบายขององค์กร เป็นอย่างไร
คาตอบ : จริงๆ นโยบายด้านสื่อสารองค์กรทีด่ ูแลรับผิดชอบอยู่จะแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ก็คอื ด้าน
กิจการสัมพันธ์ และด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งทัง้ สองด้านต้องเดินควบคู่กนั นะค่ะ เนื่องจากบริษทั
เราเนี่ยทาธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรด้านน้ า ซึง่ จะมีประเด็น Sensitive สาหรับชุมชน
ในพืน้ ทีท่ งั ้ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี และระยอง เพราะฉะนัน้ การวางกลยุทธ์ทางด้านชุมชน
สัม พัน ธ์ หรือ กิ จ กรรมชุ ม ชนจึง ค่ อ นข้ า งเป็ น สาระส าคัญ ที่จ ะให้ ค วามส าคัญ ส่ ว นด้ า น
ประชาสัมพันธ์เป็ นตัว Support งานทีจ่ ะทาให้กจิ กรรมชุมชนนัน้ ได้ถู กเผยแพร่ออกไป อีกอย่าง
หนึ่งคือเรื่องการประชาสัมพันธ์จะดูในตัวภาพลักษณ์ ตัว Corporate ก็จะเป็ นเรื่อง Vision ของ
องค์กร แง่หนึ่งก็คอื งานประชาสัมพันธ์จะคอย Support งานทางด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ แต่
อีกแง่หนึ่งงานประชาสัมพันธ์กต็ อ้ งดูภาพกว้างขององค์กรด้วย
แนวทางการกาหนดนโยบายของฝา่ ยสื่อสารองค์กร เป็ นอย่างไร
คาตอบ : แนวทางการกาหนดนโยบายนะค่ะ เริม่ มาจากตัว Vision และ Mission ขององค์กรอยู่
แล้ว คือเราต้องดูจาก Vision ขององค์กรว่าเราจะเป็ นผูน้ าทางด้านการจัดการน้ า โดยดูแลทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยังยื
่ น โดย Vision ก็จะแบ่งออกมาเป็ น Mission ใน Mission นึงก็คอื
ต้องดูแลผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียโดยรวม ซึง่ ในแง่ทท่ี างฝ่ายสื่อสารองค์กรรับมาก็คอื
ในแง่เรือ่ งภาพลักษณ์องค์กรในภาพกว้าง และในแง่เรือ่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับชุมชน เพราะชุมชนเองก็
เป็น Stakeholder ทีเ่ ราต้องดูแล พอเราได้อย่างนี้เราก็จะมีการเชื่อมโยง Mission เรียบร้อยแล้ว
ถึงจะมากาหนดแผนกลยุทธ์ของหน่ วยงานว่าฝ่ายสื่อสารองค์กรต้องมีการทาอย่างไรบ้าง ซึ่ง
แผนกลยุทธ์ของเราก็คอื ต้องทาให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยใช้ตวั การประชาสัมพันธ์
เป็ นตัว Support ตัวภาพลักษณ์ทจ่ี ะ เป็ นตัวขับเคลื่อนออกมาให้สาธารณะชนได้เห็น มันถึงจะ
เกิดเป็นการวางแผนงานเป็น Action Plan ต่อค่ะ

63

ใครเป็นผูก้ าหนดนโยบายทางด้านการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
คาตอบ : จริงๆแล้ว....หัวหน้าส่วนเป็ นผูก้ าหนด ก็คอื ผูอ้ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร จะเป็ นผูท้ ่ี
โยนนโยบายลงไปให้กบั ระดับปฏิบตั งิ าน เราเหมือนกับเน้นแต่ไม่ได้เหมือนกับเป็ น Centralized
แต่จะเป็ น Decentralized เราจะให้ผู้ปฏิบตั ิไประดมความคิดกลับขึน้ มานาเสนอว่า ถ้าเผื่อเรา
วางแผนแบบนี้ ใ ห้เ ข้าถึง ชุม ชนแบบนี้ คุ ณ ควรจะต้อ งท าอย่างไรบ้า ง ในเชิง ประชาสัม พัน ธ์
เหมือนกัน ถ้าเกิดเราแตกเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับภาพกว้าง เกีย่ วกับเรื่องเชิงลึกของชุมชนเนี่ย คุณจะ
วางแผนอย่างไร ก็คอื ให้ทางผู้ปฏิบตั ิงานระดับแผนกทัง้ สองแผนก ก็คอื ประชาสัมพันธ์ และ
กิจการสัมพันธ์ มาระดมความคิดนาเสนอขึน้ มาพร้อมทัง้ Budget ด้วยค่ะ
กลยุทธ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เป็นอย่างไร
คาตอบ : อย่างทีเ่ มื่อกี้ได้กล่าวไปก็คอื เราจะ Concern เรื่องประเด็นชุมชน แต่ในขณะเดียวกัน
เราก็ Concern เกีย่ วกับภาพลักษณ์องค์กรด้วย เพราะฉะนัน้ ในเรื่องการวางแผนกิจกรรมชุมชน
เราจะ Concern สองประเด็นนี้เป็ นหลัก และก็คดิ ว่าเราจะ Drive ตัวความเป็ นผูน้ าด้านน้ าลงไป
ให้ถึงกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ในขณะที่บางทีกิจกรรมก็ยงั ไม่ตอบโจทย์ถึงความต้องการของ
ชุมชน เพราะฉะนัน้ เราก็ตอ้ งดูความต้องการของชุมชนด้วย เพื่อทีจ่ ะวางแผนการทากิจกรรม ซึง่
กิจกรรมของเราจะมีหลากหลายรูปแบบ ก็ จะมีตวั ที่เน้นภาพลักษณ์ก็ม ี ตัวที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับ
ชุมชนก็มกี ็คอื ตามที่ชุมชนต้องการ และจะเห็นว่าตัวกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์มนั จะแบ่งออกมา
เป็น 4 ด้าน คือ 1.ด้านเยาวชน 2.ด้านการพัฒนาทางด้านการศึกษา 3.ด้านพัฒนาคุณภาพชีวติ
และสิง่ แวดล้อม 4.ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิน่ ซึ่งพวกนี้เป็ นอะไรที่เราจะฟงั
จากความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น บวกกับ Vision ของเราว่าเป็ นอย่างไร ตัวที่เ ราเป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านน้ าจะตรงกับโจทย์ของชุมชนได้อย่างไร ยกตัวอย่างว่า การทีจ่ ะ Drive ตัว
ภาพลักษณ์ไปสู่ตวั ชุมชน ปกติเราจะเน้นกิจกรรมชุ มชนที่ Concern ทางด้านน้ า อย่างเช่น ค่าย
เยาวชน East Water Young Leader Camp เป็ นโครงการทีเ่ น้นให้เด็กและเยาวชนในพืน้ ที่
ปฏิบตั กิ ารทัง้ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี และระยอง ได้เห็นความสาคัญการอนุ รกั ษ์น้ าและ
สิง่ แวดล้อม อันนี้เราก็จะใส่ความรูท้ างด้านน้ าเข้าไป กิจกรรมโครงการประกวดนวัตกรรม 3R
ทางด้านน้ าขึน้ มา เพื่อที่จะเน้ นหนักเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆที่ประดิษฐ์คดิ ค้นจากน้ องๆนิสติ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยมีแนวคิดจะนาสิง่ ประดิษฐ์ท่เี ข้ารอบนาไปต่อ
ยอดใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ชุมชนที่เราดูแลอยู่ค่ะ หรือไม่ก็ จะเป็ นการปรับปรุงและอบรมระบบ
ประปาชุมชน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของชุมชนที่ยงั ไม่มนี ้าประปาใช้ ถึงแม้ว่ามีระบบ
ประปาอยู่แ ต่ ระบบก็ย งั ใช้ไ ม่ไ ด้ อัน นี้ เ ราก็เ ข้า ไปมีส่ว นแก้ไ ข ซึ่ง จะช่ว ย Drive ในเรื่อ งตัว
ภาพลักษณ์ได้ดว้ ยค่ะ หรือโครงการรถน้าดื่มเคลื่อนทีเ่ พื่อชุมชน ซึง่ ลงระบบ RO ติดตัง้ ไว้บนรถ
น้า เพื่อวิง่ ให้บริการชุมชน คอยสนับสนุ นช่วยเหลือกิจกรรมงานต่างๆของทุกหน่ วยงานในพืน้ ที่
ตัวนี้กจ็ ะเป็ นช่วยสร้างในเรื่องของ Image อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็ นความต้องการของชุมชนในเรื่อง
ของปากท้อ ง ชุ ม ชนบอกว่ า การที่เ ราท ากิจ กรรมอะไรต่ า งๆเขาไม่ค่ อ ยสนใจหรอก เขาจะ

64

Concern ในเรื่อ งทาอย่างไรเขาจะมีร ายได้ท่ีด ีข้นึ มากกว่า เราก็เ ลยมีก ารทาโครงการ ลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (อบรมอาชีพ ) ขึ้น มา ซึ่งถ้าจะพูดถึงความ
เชีย่ วชาญตรงนี้เรามีไหม เราไม่ม ี แต่ถามว่าเรายินดีทาให้ไหม เราคิดว่าเราเป็ นหน่ วยงานธุรกิจ
เราสามารถโทร หรือประสานงานขอความช่วยเหลือจากส่วนงานต่างๆได้ดกี ว่าทีช่ ุมชนจะลงไป
ไปทาเอง ก็เลยติดต่อผ่านทางหน่ วยงานอย่าง การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) บ้าง หน่ วยงาน
อื่นๆบ้าง เพื่อทีจ่ ะทาโครงการส่งเสริมอาชีพ ซึง่ เป็นกิจกรรมทีช่ ุมชนร้องขอ และเราก็เข้าไปช่วย
หรืออย่างเช่นกิจกรรมโครงการ กีฬาต่างๆ หรือจะเป็ นกิจกรรมชุมชนเล็กๆน้ อยๆที่เขาได้ขอ
ความช่วยเหลือมา เราก็คดิ ว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ ขาอยากได้ก็ยนิ ดีสนับสนุ น หรือจะเป็ นกิจกรรมงานบุญ
อย่างการทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ต้องการการเข้าถึงๆชุมชน และเป็ นการสร้าง
ความสัมพัน์ทด่ี กี บั ชุมชนอยูแ่ ล้วด้วยค่ะ
การประเมินผลทาได้อย่างไร
คาตอบ : เราจะประเมินผลเป็ น 2 Step นะค่ะ คือ Step แรกจะเป็ นการประเมินผลแบบที่เป็ น
กิจกรรมโครงการของเรา ซึง่ จะมีการประเมินความพึงพอใจตัวกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอยู่แล้ว แต่
อีก Step นึงทีเ่ ป็ นภาพกว้างซึง่ จะเป็ นการประเมินจาก Third Party นามา verify พอปลายปีก็
จะมีผเู้ ชีย่ วชาญจากสถาบันข้างนอก เขาเรียกว่ามาสารวจความพึงพอใจแต่ละ Stakeholder ซึง่
ชุมชนและหน่ วยงานส่วนราชการก็ป็นหนึ่งใน Stakeholder ด้วยเหมือนกัน ที่ต้องลงไปสารวจ
เพื่อทีจ่ ะได้ทราบข้อมูลที่ได้ตอบกลับมาในเรื่องของชุมชนเป็ นอย่างไร เพื่อทีจ่ ะเอามาวางแผน
ปรับปรุงแผน Action Plan ในปีถดั ไปค่
ท่านคิดว่าการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ควรปรับปรุงทางด้านใด หรือ
ควรเพิม่ เติมอะไรบ้างในอนาคต
คาตอบ : เครือ่ งเนื่องจากเราก็จะใช้ตวั ซึง่ เป็นการพัฒนาองค์กรอย่างยังยื
่ น มาเป็ นตัวหลัก และ
มี TQA หรือ Thailand Quality Award รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็ นรางวัลซึง่ มอบให้กบั องค์กร
ที่มเี ป็ นความเป็ นเลิศในการบริหารจัดการในทุกด้าน และมีผลประกอบการที่ดี โดยองค์กรที่
ได้ร บั TQA จะเป็ น องค์ก รที่ถูก ประกาศเกีย รติคุณ ว่า เป็ น องค์ก รที่ม คี ุณ ภาพมาตรฐานสูง
เทียบเท่าระดับโลก เราคิดว่าการปรับปรุงคงยังไม่ต้องปรับปรุงอะไร แต่รปู แบบการดาเนินงาน
จะต้องลงลึกไปเรือ่ ยๆ เพื่อให้เกิด Sustainable Development เกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ทัง้ นี้ก็
ขึน้ อยูก่ บั ชุมชนว่ามีความเข้มแข็งมากน้อยทีจ่ ะทา ก็ต้องเกิดการคัดกรองก่อน อันนี้มนั ก็คงต้อง
ใช้ระยะเวลา อย่างเช่น การปรับปรุงระบบประปาชุมชนจริงๆมันสามารถ Drive ไปสู่ธุรกิจได้
เช่น Social Enterprise ในอนาคตเราอาจจะผลักดันให้มนั เกิดขึน้ โดยทีม่ เี ราเป็ นทีป่ รึกษา หรือ
เป็ น ตัว ช่ ว ยแนะน าการที่จ ะท าให้ ชุ ม ชนเขามีค วามเข้ม แข็ง ยิ่ง ขึ้น นะค่ ะ ส่ ว นในเชิง การ
ประชาสัมพันธ์ก็เหมือนกัน คือจะเดินตามแผน เราจะทาจริงก่อนแล้วค่อยขยายผลออกไปก็จะ
ทาให้การตอบรับ การยอมรับนัน้ มีมากขึน้ ด้วยค่ะ
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คาสัมภาษณ์ พ.อ.ชวลิ ต จารุกลัส
ตาแหน่ ง ผูจ้ ดั การแผนกกิ จการสัมพันธ์และ CSR
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2555
ให้แนะนาตัวก่อนค่ะ
คาตอบ : ผมพันเอกชวลิต จารุกลัส ปจั จุบนั ดารงตาแหน่ ง ผูจ้ ดั การแผนกกิจการสัมพันธ์ และ
CSR บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) หรืออีสท์วอเตอร์
ครับ…
การดาเนินนโยบายขององค์กรทางด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เป็ นอย่างไร
คาตอบ : คือ ต้อ งเข้าใจภาระกิจของแผนกก่ อนนะครับ หน้ าที่หลักของแผนกก็ค ือ การสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดี และสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี องบริษทั ฯ ต่อหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนในพืน้ ที่
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ปฏิบตั ิการทัง้ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี และระยอง ให้
ยอมรับในการดาเนินงานทางด้านธุรกิจในเรื่องการบริหารจัดการน้ าของอีสท์วอเตอร์ เพื่อการ
ดาเนินงานของอีส ท์ว อเตอร์จะดาเนินการไปได้ด้ว ยดี การสร้า งความสัม พัน ธ์อ ัน ดีร ะหว่า ง
บริษทั ฯ และประชาชนในพืน้ ทีท่ งั ้ 3 จังหวัด ได้แก่ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี ระยอง รวมถึงหน่ วยงาน
ภาครัฐ อันได้แก่ ส่วนราชการของแต่ละจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การ
บริหารส่วนตาบล (อบต.) เทศบาล โดยการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม
ในทุกกลุ่มเป้าหมายของพืน้ ทีท่ งั ้ 4 ด้าน คือ 1.ด้านเยาวชน 2.ด้านการพัฒนาทางด้านการศึกษา
3.ด้านพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม 4.ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทอ้ งถิน่ โดยมี
กิจกรรมต่างๆ อาทิเ ช่น การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน East Water Young Leader Camp,
กิจกรรมการจัดประกวดนวัตกรรม 3R, การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนฯอายุไม่เกิน 12 ปี , โครงการ
เพื่อนเยีย่ มเพื่อน (คนพิการ), พบปะเครือข่ายชุมชน (อบรมสอนอาชีพกลุ่มแม่บ้าน) ฯลฯ ซึ่ง
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทงั ้ 3
จังหวัด ครับ ... ผลจากการดาเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ท่ผี ่านมาสร้างการรับรู้ให้กบั คนใน
ชุม ชนในพื้น ที่ซ่ึง เป็ น กิจ กรรมที่ส่ง เสริม ให้ป ระชาชนมีส่ว นร่ว มในการดาเนิน งานดัง กล่า ว
จึงส่งผลต่อภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อบริษทั ไปพร้อมๆกัน
การประชาสัมพันธ์เรื่องของการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ มีผลมากน้อยแค่ไหนกับคนในพื้นที่
ปฏิบตั กิ าร
คาตอบ : ต้องแยกให้ออกก่อนว่าการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมสัมพันธ์เนี่ย ...มันมี
ความใกล้เคียงกันมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ก็เป็ นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้กบั
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บริษทั ฯไปด้วย เพราะฉะนัน้ งานทัง้ สองด้านเนี่ยมันแยกกันไม่ออก มันจะต้องทาควบคู่กนั หรือ
เรียกได้ว่าต้องเดินไปพร้อมๆกัน แต่ทผ่ี ่านมาในการดาเนินการ เราจะเน้ นการลงพืน้ ทีไ่ ปสัมผัส
มีป ฏิส ัม พัน ธ์ก ับ ประชาชนโดยตรงในรูปแบบการจัด กิจ กรรมชุ มชนสัม พันธ์ใ นหลากหลาย
กิจกรรม เช่น การจัดพบปะเครือข่ายชุมชนในรูปแบบการจัดฝึกอบรมอาชีพให้กบั กลุ่มแม่บา้ น
ในแต่ ล ะชุ ม ชน การขุด ลอกคูค ลองกาจัด วัช พืช และปรับ ภูม ิท ัศ น์ ข องแม่น้ า ลาคลอง การ
อนุ รกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ในเรื่องการปลูกป่า-ปล่อยพันธ์สตั ว์น้ า เพื่อฟื้ นฟูและพัฒนา
แหล่งธรรมชาติ เป็ นต้น แต่ทงั ้ นี้ทงั ้ นัน้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ก็ต้องเกิดจากความต้องการจาก
ประชาชนในพืน้ ทีด่ ว้ ย ไม่ใช่เราคิดเองแล้วไปลงมือทา ก็จะเกิดความไม่ชดั เจนตรงตามต้องการ
ของประชาชน หัวใจหลักของการทางานด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เนี่ย ...เราต้องยึดถือ
ประชาชนเป็นหัวใจหลัก แล้วกิจกรรมก็จะเดินไปได้อย่างต่อเนื่อง ยังยื
่ นและเกิดประโยชน์สงู สุด
ใครเป็นผูก้ าหนดนโยบายทางด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
คาตอบ : ตามหลักการคือฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็ นผู้กาหนดนโยบายต่างๆออกมา หลักๆแบ่ง
ออกมาสองด้าน ด้านแรกจะเป็ นในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ผ่านสื่อประเภทต่างๆ
ก็จะเป็นในส่วนของแผนกประชาสัมพันธ์ และอีกด้านจะเป็ นในส่วนทีผ่ มดูแลรับผิดชอบโดยตรง
ก็ค ือ แผนกกิจการสัม พัน ธ์แ ละ CSR หน้ า ที่ห ลัก จะเป็ น ในเรื่อ งของการจัด กิจ กรรมชุม ชน
สัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ที งั ้ ในส่วนราชการ และชุมชนในพื้นที่ปฏิบตั ิทงั ้ 3 จังหวัด
ฉะเชิง เทรา ชลบุร ี และระยอง เพราะฉะนัน้ ผู้กาหนดนโยบายให้เ ราปฏิบตั ิก็คอื ฝ่ายสื่อ สาร
องค์กร เรียกได้ว่า เราจะคอยรับนโยบายจากผูบ้ งั คับบัญชา และนามาวางแผนปฏิบตั ใิ ห้ตรงตาม
วัตถุประสงค์หลักทีเ่ ขาได้กาหนดเอาไว้ครับ..
กลยุทธ์การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์มรี ปู แบบอย่างไร / มีลกั ษณะเป็นอย่างไรบ้าง
คาตอบ : ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าอีสท์วอเตอร์เนี่ยมีแนวท่อพาดผ่านทัง้ 3 จังหวัด คือ
ฉะเชิงเทรา ชลบุ ร ี และระยอง เพราะฉะนัน้ เราก็ต้องจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมครบทัง้ 3 พื้นที่
ตามแนวเส้นท่อซึง่ อีสท์วอเตอร์ผ่าน ซึง่ มีความยาวกว่า 340 กิโลเมตร แต่เพื่อให้การจัดกิจกรรม
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เราก็จะกาหนดพื้นที่ให้แคบลงมา โดยจะเลือกจากพื้นที่ชุมชนที่ม ี
ประเด็นความไม่เข้าใจในการดาเนินงานของอีสท์วอเตอร์ เราจะมาจัดลาดับความสาคัญของแต่
ละพืน้ ที่ จากนัน้ ก็จะวางแผนและลงพืน้ ทีป่ ระสานงานกับผูน้ าในท้องถิน่ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
อีกครัง้ อย่างโครงการที่เห็นภาพชัดๆก็คอื โครงการ “พบปะเครือข่ายชุมชน ลดรายจ่าย เพิม่
รายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” มีการจัดฝึ กอบรมอาชีพให้กลุ่มแม่บา้ น เช่น สอนทาน้ ายา
เอนกประสงค์ (น้ ายาล้างจาน/น้ ายาซักผ้า/น้ ายาปรับผ้านุ่ ม) สอนทาอาหารง่ายๆที่สามารถทา
รับประทานภายในครอบครัวและยังเป็ นช่องทางในการสร้างอาชีพเสริมได้ด้วยอย่างไส้กรอก
อีสาน ขนมจีบ ก๋วยเตีย๋ วลุยสวน หรือแม้แต่การทายาดมสมุนไพร ฯลฯ อีกโครงการ “อบจ.อีสท์
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วอเตอร์ระยองยูธลีก ” เป็ นโครงการที่อีส ท์ว อเตอร์จบั มือ กับทางองค์การบริหารส่ ว นจังหวัด
ระยอง ได้จดั กิจกรรมสาหรับเยาวชนในจังหวัดระยองทีม่ คี วามสามารถทางด้านกีฬา อายุไม่เกิน
12 ปี มาเข้าค่ายฝึกอบรมทักษะทางด้านฟุ ตบอล จากนัน้ ก็นาน้องๆเยาวชนทัง้ หมดที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมาเข้าแข่งขันฟุตบอล โดยกิจกรรมนี้จะเดินไปไม่ได้ถ้าไม่มพี นั ธมิตรที่ดอี ย่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.) นี่กเ็ รียกได้ว่าการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั หน่ วยงานต่างๆใน
พื้นที่สาคัญมากแค่ไหน กิจกรรมทุกอย่ างจะสามารถเดินต่อสาเร็จลุล่วงไปได้ก็เกิดจากความ
ร่วมมือทีด่ จี ากคนในพืน้ ทีน่ นเองครั
ั่
บ
มีวธิ สี ่อื สารอย่างไรให้ชุมชนเข้าใจถึงธุรกิจของอีสท์วอเตอร์
คาตอบ : คือหลักๆ เราก็ใช้โอกาสในการไปจัดกิจกรรมในแต่ละพืน้ ทีเ่ นี่ยแหละครับ...เราก็จะขอ
เวลาสักเล็กน้อย ช่วงไหนก็แล้วแต่กถ็ อื โอกาสพูดสอดแทรกการดาเนินงานของอีสท์วอเตอร์ไป
เล่ า ความเป็ น มาพอสัง เขปนะครับ ในเรื่อ งการด าเนิ น งานของอีส ท์ว อเตอร์ กิจ กรรมยก
ตัวอย่างเช่น การอบรมกลุ่มแม่บา้ น ก็ขออนุ ญาตกล่าวถึงประวัตขิ องบริษทั อีสท์วอเตอร์ ทีผ่ ่าน
มาเราไปทาอะไรมาบ้าง ชี้แจงวัตุ ถุประสงค์แสดงเจตนารมย์ท่ดี เี ข้าไปในตอนจัดกิจกรรมให้
ประชาชนในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ เข้าใจเรามากขึน้
มีการประเมินผลได้อย่างไร
คาตอบ : อืม...ในเรื่องของการประเมินผลเนี่ย หลักๆคือต้องเข้าใจภารกิจของเราก่อนนะครับ
ประชาชนในพื้นที่เ ขาไม่มภี าพลบ หรือ ไม่ม ีการต่ อ ต้านการดาเนิน การ หรือ ขัดแย้งต่ อ การ
ดาเนินการของบริษัทฯ ไม่มเี หตุการเกิดขึ้นมาเนี่ย ก็ถือว่าอันนัน้ หนะ เขาเข้าใจเราและ อีก
ทางนึงก็คอื เวลาเราไปทากิจกรรม เราก็จะมีเป็ นแบบประเมินผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละ
กิจกรรม ได้แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะในเรื่องทีอ่ ยากจะบอก ซึง่ เราก็ จะนาแบบประเมิน
ทัง้ หมดนี้มาสรุปผลภาพรวม เพื่อทาให้เราทราบถึงความต้องการหลักของชุมชน หรือแม้แต่
ข้อ เสนอแนะต่ างๆ จะได้นาสิง่ เหล่ าเนี้ยมาปรับปรุง หรือเพิ่มเติมในเรื่อ งการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ ของบริษทั ฯ ในครัง้ ต่อๆไปครับ
อยากให้ยกตัวอย่างกิจกรรมทีไ่ ด้ลงไปทาในชุมชน
คาตอบ : ก็คอื กิจกรรมฝึ กอบรมอาชีพแม่บ้าน โครงการพบปะเครือข่ายชุมชน ก็จะมีการฝึ ก
อาชีพต่างๆให้ชาวบ้าน อย่างเช่น การทาน้ ายาอเนกประสงค์ การทาไส้กรอกอีสาน การทาซูชิ
การทายาดมสมุนไพร ทัง้ นี้ทงั ้ นัน้ เป็ นการร้องขอจากพื้นที่นัน้ ๆว่าอยากเรียนวิชานัน้ วิชานี้ เรา
จะไม่สามารถกาหนดเอง แต่เราจะให้พน้ื ทีเ่ ป็นคนกาหนดมา อันนี้เป็นตัวอย่างทีห่ นึ่งนะ
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คิดว่ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ทผ่ี ่านมา ควรจะมีการปรับปรุงด้านไหน หรือเพิม่ เติมอะไรอีกบ้าง
คาตอบ : คงต้องดูพน้ื ทีเ่ ป็นหลัก เพราะแต่ละพืน้ ทีม่ นั ก็ไม่เหมือนกัน ต่างสถานการณ์ต่ างเวลา
มันก็ไ ม่เ หมือ นกัน แต่ เ ราก็พ ยายามจะพัฒนาให้มศี ักยภาพไปเรื่อ ยๆ ทุ่ มเทในเรื่อ งการจัด
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เช่น พวกปลูกปา่ ปล่อยพันธุส์ ตั ว์น้ า อบรมอาชีพแม่บา้ น ขุดลอกคูคลอง
พัฒนาแหล่งน้า มันก็มกี ารจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เป็ นหลัก แต่กต็ ้องเพิม่ ประสิทธิภาพขยายวง
กว้างให้มากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ เท่านัน้ เอง คือ จะไม่หยุดนิ่งเลือกทากิจกรรมเฉพาะพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึ่ง
ต้องเห็นความสาคัญกับทุกๆพื้นที่ทงั ้ 3 จังหวัด ทัง้ ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี และระยอง ส่วนในด้าน
ของงบประมาณ เพื่อที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้เร็วขึน้ ให้เขาเข้าใจเราได้ม ากขึน้ เท่านัน้ เอง
แต่รปู แบบก็คงเหมือนทีผ่ ่านมาครับ
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คาสัมภาษณ์ คุณอังคณา ปัญญาอ่อง
ตาแหน่ ง นักชุมชนสัมพันธ์ และสิ่ งแวดล้อม
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2555
ให้แนะนาตัวก่อนค่ะ / และมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอะไรบ้าง
คาตอบ : ชื่ออังคณา ปญั ญาอ่อง ตาแหน่ งนักชุมชนสัมพันธ์และสิง่ แวดล้อม ปจั จุบนั ได้ทางาน
ทีอ่ สี ท์วอเตอร์มา 3 ปีกว่าแล้วค่ะ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบก็คอื ทาธุรการเป็ นงานเกี่ยวกับเอกสาร
ของทางแผนก CSR ส่วนงานโครงการที่รบั ผิดชอบของตัวเองก็จะมีโครงการนวัต กรรม 3R
โครงการระบบบาบัดน้าเสีย และโครงการทางด้านสิง่ แวดล้อมต่างๆของบริษทั นะค่ะ
พืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารของอีสท์วอเตอร์มที ไ่ี หนบ้าง
คาตอบ : ถ้าแยกเป็ นสองส่วน มีทงั ้ ในเรื่องการทาโครงการก็จะเป็ นภาพโดยรวม ก็จะแบ่งเป็ น
โครงการทีอ่ ยู่นอกพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารก็จะเป็ นจังหวัดทีเ่ ราเข้าไปมีส่วนร่วม ช่วยเหลือสนับสนุ นใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น สนับสนุนน้าดื่มไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้าท่วม จ.อยุธยา และจ.นครสวรรค์
ส่วนโครงการทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารก็จะมีจงั หวัดฉะเชิงเทรา ชลบุร ี และระยอง แต่ว่าถ้าในทาง
ปฏิบตั กิ ค็ อื จะมีช่วยในส่วนโครงการอื่นๆ ของทางทีมงานในแผนกฯ ช่วยกันอีกที
การรับนโยบายไปปฏิบตั ขิ ององค์กรด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เป็นอย่างไร
คาตอบ : งานที่ได้รบั มอบหมายตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยก็จะทาโครงการด้านสิง่ แวดล้อ มที่เ ป็ น
โครงการของ CSR ในการลงพืน้ ทีช่ ุมชน หรือโครงการในภาพรวมทีเ่ กี่ยวกับสิง่ แวดล้อม ทีไ่ ด้
คิดก็จะมีเ กี่ยวกับเรื่อ งโครงการนวัต กรรม 3R มุ่ง เน้ น เกี่ย วกับ ด้า นน้ า เราก็เ ลยดูว่า เราจะ
สามารถท าอะไรได้บ้า ง คิดโครงการเกี่ยวกับ การประกวดแข่ง ขันในระบบอุ ด มศึก ษา และ
อาชีว ศึก ษา เกี่ยวกับการเอานวัต กรรม 3R มาจัดการด้านน้ า และก็อ ีกโครงการที่เ กี่ยวกับ
สิง่ แวดล้อมก็คอื เกีย่ วข้องกับชุมชนด้วยก็จะเป็ นเรื่องของระบบบาบัดน้ าเสีย เริม่ ต้นครัง้ แรกสุด
ที่ได้มโี อกาสเข้ามาทาโครงการนี้ท่แี รก ก็คอื ระบบบาบัดน้าเสียที่โรงเจวัดโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
ต่อมามีการขยายผลต่อในโครงการค่ายเยาวชน East Water Young Leader Camp นอกจาก
จะมอบทุนให้กบั โรงเรียนแล้ว แต่ การที่ให้เขาไปทาเป็ นรูปธรรมยังไม่ชดั เจน ว่าจะให้ไปทา
โครงการเกี่ยวกับอะไร จะมีการปรับปรุงโครงการนี้ขน้ึ มาใหม่ ก็คอื ให้ไปทาถังดักไขมันในโรง
อาหารของโรงเรียน โดยเริม่ ก็คอื จากแนวคิดพวกนี้ จึงเกิดเป็ นที่มาและเขียนออกมาเป็ นตัว
โครงการ ส่วนเรื่องตอนปฏิบตั กิ ็มไี ด้รบั ความช่วยเหลือจากหน่ วยงานภายนอกด้วย อย่างเช่น
ทรัพยากรธรรมชาติจงั หวัดฉะเชิงเทรา และได้รบั ความช่วยเหลือจากคณะกรรมการจากส่วน
ราชการในส่ ว นอื่น ๆ จากส านั ก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ (สวทช.)
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สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และก็มที รัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม องค์การจัดการน้ าเสีย ส่วนเพื่อนร่วมงานก็จะช่วยเหลือในส่วนต่างๆอย่างการลง
พืน้ ทีโ่ ดยเข้าไปช่วยกันดูแลเป็นบางส่วนค่ะ
การดาเนินงานมีแนวทางปฏิบตั อิ ย่างไร มีขนั ้ ตอนอย่างไร สื่อสารออกไปในทางทิศใดบ้าง
คาตอบ : รูปแบบในการสื่อสารเนี่ย เบือ้ งต้นเราก็จะเป็ นคนประสานงานเองทางโทรศัพท์ กรณีท่ี
ผลสาเร็จเรียบร้อยแล้ว อยากจะสื่อสารให้คนอื่นรับทราบว่าบริษทั เราทาอะไรบ้าง โครงการแบบ
นี้ทาอะไรยังไง ก็จะมีช่องทางจากทางแผนก PR ซึ่งเป็ นอีกแผนกนึงที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบใน
เรื่องการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมโครงการ ซึง่ จะนาโครงการเราไปถ่ายทอดเพื่อทาสกู๊ปกิจกรรม
โครงการฯ และสื่อสารออกไปยังสื่อภายนอกให้ได้รบั ทราบถึงกิจกรรมที่เราทาอย่างโครงการ
นวัต กรรม 3R ก็จะมีส่ อื หลายประเภท เนื่ อ งจากกลุ่ ม เป้ า หมายจะเป็ น นิ ส ิต นัก ศึก ษาระดับ
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทัง้ ประเทศ เขาก็จะสื่อออกไปทางช่อง Free TV ช่อง 3 5 7 9 เท่าที่
เขาจะออกได้ หรืออาจจะเป็ นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ อะไรอย่างนี้กจ็ ะมีออก
เหมือนกัน จะเน้นลงในคอลัมน์การศึกษาสะมากกว่า
แต่ว่าถ้าเป็ นโครงการระบบบาบัดน้ าเสียก็จะเป็ นสื่อท้องถิน่ ในพื้นที่จงั หวัดฉะเชิงเทรา ชลบุร ี
และระยอง เพราะเขาจะดูกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็ นกลุ่มโรงเรียน ชุมชนก่อนหรือกลุ่มทีเ่ กี่ยวข้อง ที่
น่าจะสนใจกับข่าวนี้กบั โครงการนี้
กระบวนการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เป็นอย่างไร
คาตอบ : คือแต่ละโครงการเราต้องมีการทาแผนทัง้ ปีอยู่แล้วว่า ในปีเนี้ยโครงการนี้ในแต่ละช่วง
เดือนนี้ทาอะไร เดือนนัน้ ทาอะไร อย่างเช่นเริม่ แรกโครงการนวัตกรรม 3R จะมีแผนของมันว่าจะ
เปิดโครงการเดือนมิถุนายน จนปิดรับสมัครถึงประมาณกันยายน ถึงต้นตุลาคม เราก็จะเริม่ จาก
การเขียนโครงการตัง้ แต่ก่อนเดือนมิถุนายน และจะขออนุ มตั ิโครงการในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคม พอได้รบั การอนุมตั เิ รียบร้อยแล้วเราถึงจะดาเนินโครงการต่อได้ และจะมีการเปิ ดรับ
สมัครในเดือนมิถุนายน-กันยายน และจะมีการมอบทุนสนับสนุ นทีมทีเ่ ข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ทีมละ
20,000 บาท เพื่อทีจ่ ะใช้เวลาไปทาสิง่ ประดิษฐ์จนถึงเดือนมีนาคม เพื่อให้คณะกรรมการได้รบั
ทราบและเห็นสิง่ ประดิษฐ์ในเบือ้ งต้นก่อนตัดสินจริงในวันประกาศผลรางวัล และประกาศผลจริง
พร้อมมอบรางวัลในช่วงระหว่างปลายเดือนมีนาคม ฉะนัน้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลชนะเลิศจากโครงการ
นวัตกรรม 3R จะได้รบั โอกาสได้ไปศึกษาดูงานทีต่ ่างประเทศด้วย อย่างปีล่าสุด (ปี 2555) ก็พา
น้องๆไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ช่วงเวลาที่ไปดูงานก็จะเป็ นช่วงเดือนมิถุนายน
ของปีทไ่ี ด้รบั รางวัล โครงการก็จะมีต่อเนื่องไปเรือ่ ยๆ ปี 4 ปี 5 ซึง่ มีอยูใ่ นแผนของมันอยูแ่ ล้วค่ะ
ส่วนโครงการระบบบาบัดน้าเสียก็จะเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมโครงการของค่ายเยาวชน East
Water Young Leader Camp ทีแ่ ต่ละโรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับค่ายฯแล้ว ก็จะมีการได้รบั
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มอบทุนการศึกษาจากทางบริษทั เราก็ต้องเตรียมรันกิจกรรมโครงการต่อแล้วว่าพื้นทีเ่ ขา แล้ว
ให้ให้คาแนะนาในขัน้ ตอนแรกเรื่องการออกแบบโดยใช้ถงั ยังไง ออกแบบยังไง ใช้วสั ดุอุปกรณ์
อะไรบ้าง ส่วนในขัน้ ตอนที่สองเราจะให้ช่วงเวลาในการทาสัก 4-5 เดือน โดยการให้ทาถังดัก
ไขมันจนเสร็จ แล้วเราก็จะมีการไปมอบป้ายโครงการฯ และออกไปประเมินผลในแต่ละโรงเรียน
ไปสอบถามว่าเป็ นยังไง ลองใช้หรือยัง มีปญั หาอะไรไหม ต้องการแก้ไขอะไรหรือเปล่า หรือ
อยากได้คาแนะนาอะไรเพิม่ เติมอีกบ้าง ก็ให้ทางโรงเรียนทาการประเมินผลกลับมา
ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ได้แก่ใครบ้าง และมีรูปแบบความสัมพันธ์
อย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ และส่งผลในภาพรวมของการจัดอย่างไร
คาตอบ : มันก็แล้วแต่โครงการอีก อย่างโครงการระบบบาบัดน้ าเสียก็มที ไ่ี ด้รบั ความกรุณาทีส่ ุด
จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็คอื คุณอดิศกั ดิ ์ ซึง่ เป็ น
นักวิชาการระดับ ซี 7
แต่ ถ้ า เป็ น โครงการประกวดนวัต กรรม 3R ได้ร ับ ความกรุ ณ าจากหลายๆ ที่จ ากสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม องค์การจัดการน้ าเสีย ก็คอื เรา
จะเรียนเชิญทางหน่ วยงานเขาแล้วเขาก็จะส่งตัวแทนมาเข้าร่วม อย่างบางที่ให้ความสาคัญมาก
อย่ า งองค์ ก ารจัด การน้ า เสีย ท่ า นคณะกรรมการก็ จ ะมาด้ว ยตัว เองเลย ก็ จ ะเป็ น หนึ่ ง ใน
คณะกรรมการด้วยค่ะ
ส่วนคนภายในของอีสท์วอเตอร์ ทีเ่ ป็นคณะกรรมการตัดสินก็คอื รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
คุณเจริญสุข วรพรรณโสภาค และก็ผเู้ ชีย่ วชาญจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านน้ าค่ะ
ก็คอื ดร.มงคลยา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินด้วย
การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์มลี กั ษณะโครงการ และรายละเอียดเป็ นอย่างไร เป็ นโครงการทีท่ า
ต่อเนื่องหลายๆปี หรือจบเป็นครัง้ ๆ
คาตอบ : ถามว่าต่อเนื่องไหมอย่างโครงการนวัตกรรม 3R ปีน้ีเป็ นปีท่ี 3 แล้ว ปีหน้าก็คงจะยังมี
ต่อไปเรื่อยๆ เหตุผลทีท่ าโครงการนวัตกรรม 3R สิง่ ทีเ่ ราคาดหวังสูงสุดก็คอื สิง่ ประดิษฐ์คอื ไม่
จาเป็ นต้องเป็ นสิง่ ประดิษฐ์ท่ไี ด้รบั รางวัลชนะเลิศ แต่ส ิ่งประดิษฐ์น้ีต้องเข้ารอบ และสามารถ
นาเอามาใช้ได้จริงกับชุมชนในพืน้ ทีข่ องเรา ซึง่ หมายถึงจังหวัดระยอง ชลบุร ี และฉะเชิงเทรา คือ
มัน จะได้ เ กิด เป็ น ต้ น แบบนวัต กรรม 3R ที่เ อามาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ริง กับ ชุ ม ชน นี่ จ ึง เป็ น
วัตถุประสงค์หลักที่ทางอีสท์วอเตอร์มุ่งหวัง และมีสงิ่ ประดิษฐ์สองตัวที่น่าจะเอามาใช้ประโยชน์
กับชุมชนได้ คือเป็ นสิง่ ประดิษฐ์ระบบบาบัดน้ าเสียในครัวเรือน ซึ่งได้รบั รางวัลชนะเลิศในปี น้ี
ด้ว ย ได้แ ก๊ส ชีวภาพเป็ นผลพลอยได้เ พื่อ จะเอาไปลงกับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาของ
ระยองทัง้ 2 เขต เขตละ 1 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนก็มถี งั ดักไขมันของเราอยู่แล้ว ก็ให้ไป
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รวมให้คุณภาพน้าดีขน้ึ ถ้าน้าดีขน้ึ ผ่านสิง่ ประดิษฐ์ของเราสามารถเอาไปต่อ Hydroponic ได้
และแถมยัง ได้แ ก๊ ส ชีว ภาพเป็ น ผลพลอยได้อีก โรงเรีย นก็ย ัง ลดค่ า ใช้จ่ า ยได้ด้ว ย ส่ ว นอีก
สิง่ ประดิษ ฐ์ จะเกี่ย วกับการเติมอากาศ ก็ ค ดิ ว่าจะเอาไปเติมอากาศแถวพื้นที่ อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา ก็ยงั ประสานกับหน่วยงานอยูแ่ ต่กย็ งั มาเยอะมาก แน่นอนก็ยงั ไม่มรี ะยะเวลาว่าเรา
จะเสร็จเมือ่ ไหร่
มีวธิ กี ารประเมินผลอย่างไรบ้าง
คาตอบ : เราก็จะมีแบบประเมินผลความพึงพอใจทุกครัง้ อย่างโครงการนวัตกรรม 3R ว่าการ
ประชาสัมพันธ์โครงการทัวถึ
่ งไหม ได้รบั ข้อมูลข่าวสารของโครงการได้อย่างไรในการที่คุณได้
เข้ามาร่วมสมัคร มีการสอบถามว่าในช่วงเวลาเหมาะสมไหมหรือจะมีการสอบถามในเรื่องของ
การจัดพิธกี ารมอบทุนฯ รูปแบบการแข่งขันเหมาะสมหรือเปล่า เขาก็จะเขียนในช่อข้อเสนอแนะ
กลับมาให้กบั ทางเรา
ส่วนในโครงการ ระบบบาบัดน้ าเสียเราก็จะมีการให้ทาแบบประเมินเหมือนกันค่ะ ทีเ่ ราเอาไปให้
คุณ ไปแนะนาคุณ มีปญั หามากน้อยแค่ไหน เราให้คาแนะนาชัดเจนไหม คุณหาวัสดุอุปกรณ์ง่าย
หรือเปล่า หาได้ไหม
ปญั หา และอุปสรรค ทีเ่ ปิดขึน้ มีอะไรบ้าง
ค าตอบ : ก็มบี ้า งอย่า งโครงการ นวัต กรรม 3R ก็ลุ้นตลอดเวลาว่า ได้ทีม ที่ส่ ง เข้าประกวด
สิง่ ประดิษฐ์เยอะไหม ตรงตามเป้าทีท่ างเรากาหนดไว้มากน้อยแค่ไหน แต่โดยส่วนตัวทีมเยอะไม่
ค่ อ ยซีเ รีย สมากนัก แต่ อ ยากให้ทีม ที่ส มัค รเข้ามามีคุ ณภาพ ประดิษ ฐ์ผ ลงานได้ส ามารถใช้
ประโยชน์ได้จริงๆ มากกว่า คือไม่ต้องมีคนเข้ามาสมัครมากหรอก แต่อยากให้แบบมีคุณภาพก็
เพียงพอแล้วค่ะ
และในส่วนของโครงการ ระบบบาบัดน้ าเสียก็มบี ้าง อาจจะเป็ นในส่วนของการประสานกับทาง
โรงเรียนสื่อสารไม่เข้าใจบ้าง ในส่วนของชุมชนก็เช่นเดียวกัน คือเวลาอธิบายในเรื่องวิธใี ช้ หรือ
คาแนะนา หรือบางทีเขาก็ทาเป็นไม่เข้าใจเรา
มีโครงการ หรือแผนในอนาคตทีอ่ ยากจะทาอีกหรือไม่ อย่างไรบ้าง
คาตอบ : ตอนนี้กจ็ ะมีในเรือ่ งตรวจคุณภาพน้า ทีเ่ กีย่ วกับต้นแหล่งน้าทายังไงให้ต้นแหล่งน้ าดีข้นึ
อันนี้จะเป็ นโปรเจ็คในอนาคตที่กาลังวางแผนอยู่ ตอนนี้เราได้แกนนามาหลายๆจุดแล้ว กาลัง
พยายามผนวกและประสานกับชุมชนและผูเ้ กี่ยวข้องในพืน้ ทีอ่ ยู่ค่ะ ในเบือ้ งต้นพืน้ ทีแ่ รกทีเ่ ราได้
มีโอกาสได้ไปร่วมก็คอื พืน้ ทีใ่ นอาเภอปลวกแดง จ.ระยอง เราก็กาลังวางแผนอยูว่ ่าจะทายังไงถึง
จะสามารถต่อยอดกับโครงการนี้ทจ่ี ะให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชนในพืน้ ที่ และมีความยังยื
่ นมากที่สุด
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คาสัมภาษณ์ คุณเมธาพร นาคผิว
ตาแหน่ ง พนักงานกิ จการสัมพันธ์ และ CSR
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2555
ให้แนะนาตัวก่อนค่ะ / และมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอะไรบ้าง
คาตอบ : ชื่อ เมธาพร นาคผิว ตาแหน่ ง พนัก งานกิจ การสัม พัน ธ์แ ละ CSR ประจาจัง หวัด
ฉะเชิงเทรา รับผิดชอบพืน้ ที่ฉะเชิงเทรา และชลบุร ี งานทีร่ บั ผิดชอบนะค่ะในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ก็จะมีงาน ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงฯ 22 ไร่ อีสท์วอเตอร์ พบปะเครือข่ายชุมชนจังหวัด
ฉะเชิงเทราและชลบุร ี และรับเป็ นวิทยากรจังหวัดระยอง งานโครงการเพื่อนเยีย่ มเพื่อน (คนพิการ)
งานชุมชนสัมพันธ์ในพืน้ ทีฉ่ ะเชิงเทรา และชลบุรคี ่ะ
การรับนโยบายปฏิบตั ขิ ององค์กรด้านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เป็นอย่างไร
คาตอบ : เป็นงานในลักษณะการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมขององค์กร และก็เผยแพร่ขอ้ มูลการทา
ธุรกิจของบริษทั ซึง่ มีพ้นื ทีต่ ลอดแนวท่อครอบคลุมทัง้ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุร ี และระยอง
ให้ทราบลักษณะธุรกิจของอีสท์วอเตอร์เ ป็ นอย่างไร และมีการทากิจกรรมเพื่อ ประโยชน์ ของ
ชุมชนตลอดแนวท่อ อย่างไรบ้าง โดยมีโครงการที่รบั ผิดชอบอย่างศูนย์การเรียนรู้เ ศรษฐกิจ
พอเพียงฯ 22 ไร่ อีสท์วอเตอร์ ซึง่ มีแนวคิดมาจากมีทด่ี นิ เปล่าทีไ่ ร้ค่าแถวพืน้ ที่บริเวณ อ.คลอง
เขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา อยู่ทงั ้ หมด 22 ไร่ จะทาอย่างไรที่ดนิ ถึงจะเกิดมูลค่า มีประโยชน์ต่อชุมชน
และประชาชนในพื้นที่การสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทากิจกรรม เรียนรูก้ ารทาการเกษตร เช่น
การปลูกข้าว การเลี้ยงปลา การปลูกพืชผักสวนครัว หรือรวมถึงการทาบ้านดิน ฯลฯ สามารถ
นาไปปรับปรุงต่อยอดในการทามาหากินในชุมชน ในครอบครัวได้ จากที่ดอี ยู่แล้วก็ให้ดยี งิ่ ขึ้น
โดยมีวทิ ยากรของการศึกษานอกโรงเรียนอ.คลองเขื่อน (กศน.) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญคอยให้
คาแนะนาด้วยค่ะ
การดาเนินงานมีแนวทางปฏิบตั อิ ย่างไร มีขนั ้ ตอนอย่างไร สื่อสารออกไปในทางทิศใดบ้าง
คาตอบ : แนวทางปฏิบตั ิ เราก็จะเริม่ ต้นโดยทีเ่ ราจะเรียงลาดับตามความสาคัญในลักษณะ เอ่อ ..
จากกระแสที่มกี บั บริษัททัง้ ด้านบวก และด้านลบ ซึ่งจะดูชุมชนที่ได้รบั ผลกระทบจากการทา
ธุรกิจของบริษทั ก่อนที่จะลงไปจัดกิจกรรมในพื้นที่นัน้ ๆค่ะลักษณะการสื่อสารส่วนใหญ่กจ็ ะลง
พูดคุยกับคนในพื้นที่โดยตรง โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ งานที่ได้รบั มอบหมายจะเป็ น กิจกรรม
โครงการพบปะเครือข่ายชุมชน ลดรายจ่ายเพิม่ รายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (อบรมอาชีพ
แม่บ้าน) เป็ นการลงพื้นที่ชุมชนที่สนใจอยากให้เราเข้าไปอบรมสอนอาชีพ เช่น สอนทาน้ ายา
อเนกประสงค์ จะเป็ นน้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า หรือแม้แต่น้ ายาปรับผ้านุ่ ม ซึง่ น้ ายาพวกนี้เรา
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มานังคิ
่ ดค่าใช้จา่ ยในแต่ละเดือนว่าครอบครัวๆหนึ่งใช้ในปริมาณทีม่ าก ราคาก็ค่อนข้างสูงแต่เรา
ก็จะไปแนะนาสอนวิธทิ าน้ ายาเหล่านี้ด้วยตัวเองซึง่ ไม่มคี วามยุ่งยาก ประหยัด ถ้ามีเวลาเหลือก็
สามารถเพิม่ รายได้อกี ช่องทางหนึ่งอีก หลักๆทีเ่ ราจะลงไปสอนชุมชนพวกกลุ่มแม่บา้ นก็จะเป็ น
พวกอาหารที่ทาง่ายๆ เช่น ซูชิ ขนมจีบ ซาลาเปา ก๋วยเตีย๋ วลุบสวย หรือแม้แต่ไส้กรอกอีสาน
ที่หลายๆคนคิดว่ามันทายาก มีขนั ้ ตอนเยอะ ซื้อรับประทานจะง่ายกว่า การทากิจกรรมพวกนี้
เราจะสอนกลุ่มแม่บา้ นทาแล้ว เราก็ยงั ให้สูตร เคล็ดลับต่างๆให้เขากลับไปทารับประทานทีบ่ า้ น
อีกด้วย ผลตอบรับค่ อนข้างดีมากจะมีชุมชนในพื้นที่ต่ างๆทัง้ 3 จังหวัด ค่อนข้างสนใจและ
อยากให้อีสท์วอเตอร์กลับไปสอนอีกครัง้ ทัง้ นี้ยงั มีกิจกรรมโครงการ เพื่อนเยี่ยมเพื่อน (คน
พิก าร) ซึ่ง เป็ น กิจ กรรมที่ท างอีส์ว อเตอร์ไ ด้ร ับ ความร่ ว มมือ จากสมาคมคนพิก ารจัง หวัด
ฉะเชิงเทรา นาของใช้จาเป็ นประเภทข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงเงินบริจาคช่วยเหลือให้กบั ผู้
พิการในแต่ละครัง้ ทีเ่ ราลงพืน้ ทีไ่ ปเยีย่ มค่ะ ซึง่ เราจะมีกาหนดไปเยีย่ มประมาณเดือนละ 1 ครัง้ ค่ะ
ส่ว นอีก กิจกรรมโครงการที่ทางอีส ท์ว อเตอร์ร่ว มกับส่ ว นราชในพื้นที่ทงั ้ 3 จังหวัด มีการจัด
กิจกรรมออกบูธจังหวัดเคลื่อนที่บาบัดทุกข์บารุงสุข ทางเราก็จะนาเกมส์แจกของรางวัลต่างๆ
มากมายไปร่วมเล่นกับทางประชาชนในแต่ละพืน้ ที่ การออกบูธกิจกรรมในงานนี้เป็ นอีกช่องทาง
หนึ่งในการประชาสัมพันธ์บริษทั ฯ ให้ประชาชน หรือชาวบ้านรูจ้ กั อีสท์วอเตอร์และเข้าใจเรามาก
ยิง่ ขึน้ ด้วยค่ะ
กระบวนการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เป็นอย่างไร
คาตอบ : การวางแผนการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ คือ ก็จะเป็ นลักษณะการวางแผนจาก
ผู้บงั คับบัญชาสายงานโดยตรงก็คอื พ.อ.ชวลิต จารุกลัส ผู้จดั การแผนกกิจการสัมพันธ์ และ
CSR ทัง้ นี้ทงั ้ นัน้ ก็เกิดจากการสารวจจากความต้องการเป็ นหลักจากหน่ วยงาน หรือประชาชน
ในพื้นที่ว่าต้องการให้อสี ท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมอย่างไรบ้างให้กบั คนในพืน้ ที่ อย่างถูกต้องตรง
กับความต้องการของคนในพืน้ ที่ให้มากทีส่ ุด อย่างโครงการ พบปะเครือข่ายชุมชน ลดรายจ่าย
เพิม่ รายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (สอนอาชีพแม่บา้ น)
ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ได้แก่ใครบ้าง และมีรูปแบบความสัมพันธ์
อย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ และส่งผลในภาพรวมของการจัดอย่างไร
คาตอบ : ก็จะมีผนู้ าชุมชน ประชาชนทัวไป
่ กลุ่มแม่บ้าน อสม. ผู้สูงอายุ หรือแม้แต่เยาวชนใน
พื้นที่ ฯลฯ ให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในพื้นที่ ส่วนใหญ่กิจกรรมเราก็จะประสาน
โดยตรงผ่านหน่ วยงานในพื้นที่ (อบต.) มีการเข้าไปพบปะ พูดคุยถึงตัวกิจกรรมโครงการที่เรา
อยากจะเข้า มาจัด จะเป็ น ลัก ษณะในรูปแบบที่เ ป็ น ทางการ โดยการส่ ง หนังสือ เรื่อ งการจัด
กิจ กรรม จะมีพ ิธ ีเ ปิ ด โดยหัว หน้ า ส่ ว นราชการ (นายกอบต.) มีก ารกล่ า ววัต ถุ ป ระสงค์ข อง
กิจกรรมที่มาร่วมในแต่ละพื้นที่นัน้ ๆ เพื่อที่จะได้สามารถติดตามผล นามาแก้ไขปรับปรุงให้ม ี
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ประสิทธิภ าพในครัง้ ต่ อ ไปได้ กิจ กรรมทุ ก กิจกรรมล้ว นต้อ งประสานงานตรงกับ หน่ ว ยงาน
ราชการ และประชาชน ชุมชนในพื้นที่ทุกครัง้ แต่ก็จะน้องๆทีมงานในแผนกกิจการสัมพันธ์มา
ช่วย Support ในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ทุกๆกิจกรรมเดินไปได้อย่างรางรืน่ ค่ะ
การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์มลี กั ษณะโครงการ และรายละเอียดเป็ นอย่างไร เป็ นโครงการทีท่ า
ต่อเนื่องหลายๆปี หรือจบเป็นครัง้ ๆ
คาตอบ : ในทุกๆกิจกรรมทีท่ า อย่างโครงการพบปะเครือข่ายชุมชน (อบรมอาชีพกลุ่มแม่บา้ น)
โครงการออกบูธทากิจกรรมงานจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ เพื่อนเยีย่ มเพื่อน (คนพิการ) ทุก
กิจกรรมจะเป็ นกิจกรรมที่ทาอย่า งต่ อ เนื่อ งนะค่ ะ โดยมีการเวียนมาครบรอบปี แต่ ใ นแต่ ล ะ
กิจกรรมจะเป็นการสอนเพื่อให้รู้ เพิม่ ทักษะเสริมทักษะ สามารถนาไปใช้กนั ใครครัวเรือนได้ และ
ถ้ามีศกั ยภาพเพียงพอก็สามารถนาไปเป็ นอาชีพเสริมจากงานประจาที่ทาก็ได้ เราจะเน้นการ
สอนทัก ษะส่ งเสริมความรู้มากกว่าที่จะสนับสนุ นเป็ นงบประมาณ แต่ ท่ยี งั ไม่เ ป็ นรูปเป็ นร่าง
สมบูรณ์ก็ คือ โครงการศูนย์การเรียนรูอ้ สี ท์วอเตอร์ เนื่องจากค่อนข้างใช้เวลาในการปรับพื้นที่
นาน คาดว่าจะเปิดให้คนชุมชนใช้อย่างเป็นทางการได้ในปี 2556 ค่ะ
มีวธิ กี ารประเมินผลอย่างไรบ้าง
คาตอบ : เราก็จะมีแบบประเมินผลความพึงพอใจ หลังจากที่จบการทากิจกรรมแต่ละกิจกรรม
โครงการทุกครัง้ ก็จะทาให้เราทราบข้อมูลจากผูร้ บั การฝึ กอบรม หรือผูเ้ รียนมีทกั ษะในกิจกรรม
นัน้ ๆ ว่ามีความเข้าใจมากน้ อยเพียงใด วิทยากรถ่ายทอดการฝึ กอบรมได้เป็ นอย่างไร และมี
ทัศนะคติกบั บริษทั ในด้านใด อยากจะแนะนาอะไรเพิม่ เติมหรือเสนอแนะอะไรก็จะสามารถกรอก
ข้อมูลใส่ในส่วนนี้ได้ค่ะ พอสิ้นปีเราก็จะมาสรุปกิจกรรมในแต่ละโครงการทาเป็ น Report ส่งให้
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงอย่างผูจ้ ดั การแผนกกิจการสัมพันธ์ และ CSR อีกครัง้ เพื่อจะได้นาข้อมูล
เหล่านี้มาวางแผนปรับปรุง พัฒนาให้กจิ กรรมทุกกิจกรรมมีศกั ยภาพมากยิง่ ขึน้ ค่ะ
ปญั หา และอุปสรรค ทีเ่ กิดขึน้ มีอะไรบ้าง
คาตอบ : 1.ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็ นในเรื่องของอาคารสถานที่ ไม่ค่อยเอื้ออานวยเท่าทีค่ วร เนื่องจาก
บางสถานทีค่ ่อนข้างอยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร ผูเ้ รียนหรือผูฝ้ ึกอบรม (โครงการพบปะเครือข่ายชุมชน)
อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวกในการเดินทาง และในการอบรมเท่าทีค่ วร 2.ผูเ้ ข้ารับการอบรมก็จะ
ถามเราว่ามีทุนให้ต่อยอดไหม / มีงบประมาณสนับสนุ นไหม 3.พืน้ ทีค่ ่อนข้างเยอะครอบคลุมถึง
3 จังหวัด อาจจะทาให้จดั กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ทิง้ ช่วงนานเกินไป 4.จะพิจารณาให้ความสาคัญ
กับพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หา เป็ นอันดับแรก
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ภาคผนวก ข.
ข้อมูลและประวัติส่วนตัวของผูใ้ ห้ข้อมูล
ผูบ้ ริ หารระดับสูง
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล คนที่ ห นึ่ ง ได้ แ ก่ คุ ณ กั น ยานาถ วี ร ะพัน ธ์ ป จั จุ บ ั น ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อ สารองค์กร บริษัท จัด การและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออกจากัด
(มหาชน) หรือ อี ส ท์ ว อเตอร์ อายุ 43 ปี จบการศึ ก ษาจากคณะบริห ารธุ ร กิ จ (บัญ ชี )
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึง่ มีประสบการณ์การทางานในด้านประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์
ของบริษทั อีสท์วอเตอร์ มากกว่า 10 ปี โดยดึงประสบการณ์ตรงดังกล่าวมาพัฒนา วางแผนให้
สอดรับกับนโยบายในเรื่องทางด้านประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ โดยติดตาม ดูแลผลการ
ด าเนิ น งานในเรื่อ งการสร้า งภาพลัก ษณ์ ท่ีดีต่ อ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ หน่ ว ยงานต้น สัง กัด ทัง้ การ
ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึง่ เป็ นความรับผิดชอบหลักของฝา่ ยสื่อสารองค์กร
ผู้ใ ห้ข้อ มูล คนที่ส องได้แก่ พันเอกชวลิต จารุกลัส ปจั จุบนั ดารงต าแหน่ ง ผู้จดั การ
แผนกกิจการสัมพันธ์ และ CSR อายุ 50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากโรงเรียนนายร้อย
พระจุ ล จอมเกล้ า เนื่ อ งจากผู้ ใ ห้ ส ัม ภาษณ์ เ คยรับ ราชการทหารมาหลายสิบ ปี บ วกกั บ
ประสบการณ์ตรงที่มโี อกาสลงไปทางานด้านมวลชนสัมพันธ์อยู่ท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทาให้ผูกพันกับคนในชุมชนและรู้ซ้งึ ถึงวิถีความเป็ นอยู่ของคนในชุมชนเป็ นอย่างดี จนเมื่อ ปี
2550 ได้รบั โอกาสอีกครัง้ ในการทางานทางด้านชุมชนสัมพันธ์ให้องค์กรเอกชนอย่างอีสท์วอ
เตอร์ ด้วยความที่เป็ นคนมีวนิ ัยค่อนข้างสูงเนื่องจากเคยรับราชการทางานทหารมานาน แต่ก็ม ี
ความเป็ นกันเอง พูดจาฉะฉาน น่ าเชื่อ ถือ เสียงดังตามบุค ลิกของทหาร ซึ่งทาให้พ .อ.ชวลิต
เหมาะกับการลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมทางด้านชุมชนสัมพันธ์ สามารถเข้าถึงชาวบ้านในชุมชน
สร้างความเป็ นกันเอง สร้างความคุน้ เคย ทาให้ลดประเด็นปญั หาทีช่ าวบ้านต่อต้านอีสท์วอเตอร์
ให้หมดลงไปได้
พนักงานระดับปฏิ บตั ิ การ
ผู้ใ ห้ข้อ มูล คนที่สามได้แก่ นางสาวอังคณา ปญั ญาอ่ อ ง ปจั จุบนั ด ารงต าแหน่ ง นัก
ชุมชนสัมพันธ์แ ละสิ่งแวดล้อ ม อายุ 29 ปี จบการศึกษาระดับปริญ ญาตรีค ณะวิทยาศาสตร์
สิง่ แวดล้อม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสิง่ แวดล้อม จาก
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สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ธนบุ ร ี (บางมด) ด้ว ยความที่ส นใจทางด้า นวิท ยาศาสตร์
สิง่ แวดล้อมมาตัง้ แต่สมัยเรียนปริญญาตรี และโท ประสบการณ์ตรงทาให้มโี อกาสได้ก้าวเข้ามา
ทางานด้านชุมชนสัมพันธ์ทอ่ี สี ท์วอเตอร์ ซึง่ บุคลิกของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เป็ นคนทีก่ ระฉับกระเฉง มัง่
ใจในตัวเอง มีแนวคิดใหม่ๆอยูต่ ลอดเวลา โครงการหลักทีไ่ ด้เข้ามาทาก็จะเป็ นโครงการทางด้าน
สิง่ แวดล้อมทางด้านน้ าบวกกับไอเดียของผู้ให้สมั ภาษณ์ จึงเกิดเป็ นโปรเจ็คต่ างๆที่น่าสนใจ
อย่างการจัดการน้าโดยดึงเอาตัว นวัตกรรม 3R มาประยุกต์ให้สามารถใช้ได้จริงในชุมชน และมี
ส่วนช่วยต่อยอดกิจกรรมให้ทางชุมชนในพืน้ ทีไ่ ด้อกี ทางหนึ่ง
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ส่ไี ด้แ ก่ คุ ณเมธาพร นาคผิว ปจั จุบนั ดารงต าแหน่ งเป็ น พนัก งาน
กิจการสัมพันธ์และ CSR อายุ 34 ปี จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎราชนครินทร์ ได้ร่วมงานกับอีสท์วอเตอร์มาเพียงแค่ 2 ปี แต่ดว้ ยประสบการณ์ดา้ นการ
ใช้ชวี ติ ซึง่ ผูกพัน และคลุกคลีกบั คนในชุมชนค่อนข้างมาก บวกับเคยทางานเป็ นครูสอนอาชีพที่
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา (กศน.) บุคลิกเป็ นคนเฮฮาสนุ กสนาน เป็ นกันเอง
และเคยทางานเป็ นครูท่กี ศน.มาหลายปี ทาให้ผู้ใ ห้สมั ภาษณ์ มภี าษีดีกว่าคนอื่นในเรื่อ งการ
เข้าถึงคนชุมชนได้ดโี ดยเฉพาะพืน้ ทีใ่ นจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาให้ลดประเด็นปญั หาต่างๆที่มคี น
ไม่เข้าใจในเรือ่ งการดาเนินธุรกิจของอีสว์ อเตอร์ หรือความไม่เข้าใจลงไปได้
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