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การสื่อสารเพื่อส่งเสริมสังคมสุขภาวะ (Social Communication in Health Promotion) ถือเป็นหนึ่งใน
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Core Competencies)
การพัฒนาหลักสูตร “การสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ” (Health Communication for
Healthy Society: HCHS) จึงเกิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะเสริมพลังความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มนักปฏิบัติการ
พัฒนาสังคมที่ทํางานขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานด้านการสื่อสารเพื่อ
สร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะนําไปสู่สุขภาวะ ตั้งแต่ระดับปัจเจก กลุ่ม จนถึงระดับโครงสร้างและนโยบายของ
สังคม และสามารถในการวางแผน กําหนดกลยุทธ์ ปฏิบัติการ และประเมินผลในสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาวะให้บรรลุผล
เนื้อหาหลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 หรือ กลุ่มสาระที่ 1 หลักการสื่อสารเพื่อนํามาใช้สร้างเสริมสุขภาวะ (Introduction to
Communication) เป็นการให้ภาพรวมของหลักการ แนวคิด และกลยุทธ์ของการสื่อสารลักษณะต่างๆ จากนั้น
กลุ่มสาระที่ 2-4 จะดึงคุณลักษณะ (spec) การวางแผน ผลลัพธ์ที่ได้ และเครื่องมือหรือกลยุทธ์ที่นิยมใช้ใน
การสื่อสารแต่ละระดับออกมาแสดงและขยายให้เห็นภาพชัดเจน ดังนี้
ส่วนที่ 2 หรือ กลุ่มสาระที่ 2 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ (Communication
for Behavior Change) จะให้รายละเอียดของการสื่อสารระดับปัจเจกบุคคลและกลุ่มย่อย เช่น ครอบครัว
การสื่อสารภายในตน ฯลฯ
ส่วนที่ 3 หรือ กลุ่มสาระที่ 3 การสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Communication for
Social Mobilization)
พูดถึงการสื่อสารกลุ่มใหญ่ทมี่ ีการขยายตัวในแนวราบ เช่น ชุมชน สังคม เครือข่าย
ส่วนที่ 4 หรือ กลุ่มสาระที่ 4 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง (Communication for
Structural Change) เน้นการสื่อสารในแนวดิ่งเพื่อขับเคลื่อนหรือผลักดันนโยบายสาธารณะ
ส่วนที่ 5 หรือ กลุ่มสาระที่ 5 เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์งานสุข
ภาวะ (Technique & Approach for Social Communication in Health Promotion) จะหยิบยกกลยุทธ์
หลักๆ ที่ ภาคี สสส. นิยมใช้มาอธิบายในแง่มุมของการปฏิบัติหรือเทคนิควิธีในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ
โดยมุ่งให้ผู้เข้าอบรมทําความเข้าใจแก่นหลักของกลยุทธ์นนั้ ๆ วิเคราะห์บริบท พิจารณาต้นทุนที่มีอยู่ เพื่อจะได้
เลือกใช้กลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ กลุ่มสาระที่ 1 เป็นพื้นฐานความรู้ด้านการสื่อสารที่จะนําไปสู่การสื่อสาร 3 ระดับ และปิดท้ายด้วย
กลุ่มสาระที่ 5 ซึ่งเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่นําไปประยุกต์ใช้ได้ เปรียบได้ดังภาพของ “บ้าน” ดังต่อไปนี้

หลังคา = กลยุทธ์
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สําหรั
า บผู้ที่มีประะสบการณ์การทํางานด้านกการสื่อสารเพือสร้
่ างเสริมสขภาวะ
สุ
ซึ่งงกําลังทํางานดด้านสือ่ อยู่
และอาจมีมีความรู้หรือเชี
เ ่ยวชาญด้านเทคนิ
น
คการผลิตในภาคปฏิฏิบัติมาพอสมคควรแล้ว
หลักสูตรนี้จะเป็น
ประโยชนน์อย่างยิ่งในการยกระดับคววามรู้และนําไปสู่มุมมองใหม่ด้านการสื่อสาร ซึงจะช่ววยให้การทํางาานสื่อสาร
มีความละเอียดประณีตและเกิดผลสสัมฤทธิ์มากยิิง่ ขึ้น เพรราะหลักสูตรนีนี้มุ่งที่การติดตั้ง “เลนสส์ด้านการ
สื่อสาร” ในบริบทของงการขับเคลื่อนงานสร้
น
างเสริริมสุขภาวะให้ห้เกิดความคมชัด
เนืนื้อหาหลักสูตรที
ร ่จะนําเสนอในเอกสารนี้ จะทําให้เห็นว่วาทุกกิจกรรมมที่เรียกว่า “การสื่อสาร” นั้นอาศัย
การประชชุมของ “ธาตุตุทั้งสี่” ที่มีรหัสย่อว่า S-M
M-C-R (ผู้สงสาร-เนื
่ง
้อหาสสาร-ช่องทางสส่งสาร-ผู้รับสาร)
ส หาก
ขาดสิ่งใดดสิ่งหนึ่ง การสื่อสารไม่อาจจเกิดขึ้นได้ เฉฉกเช่นเดียวกัับสรรพสิ่งในโโลกที่ประกอบบขึ้นจากธาตุพืพ้นื ฐานคือ
ดิน น้ํา ลม
ล ไฟ
ในนการสื่อสารทีมี่ เป้าหมายเพืพื่อ “สร้างเสสริมสุขภาวะ”” (Health Communication) ไม่เพียงอาศัย
“ธาตุทั้งสี่” เป็นองค์ประกอบหลัก แต่ยังมีลกั ษณ
ณะเฉพาะตัวที่ผู้เกี่ยวข้องพึงต้
ง องตระหนัก นัน่ คือ แม้้เกี่ยวข้อง
กับ “สุขภาพ”
ข
ซึ่งเป็ป็นเรือ่ งใกล้ตัว จึงง่ายกว่าการสื่อสารเพืพื่อการพัฒนาใในบางประเด็น เช่น การรรณรงค์ลด
โลกร้อน ฯลฯ แต่ขณะเดี
ณ ยวกันก็ต้ตองเผชิญ “มายาคติ” หรื
ห อความเข้าใจผิ
ใ ด และคความไม่รู้ ของผู้คนต่าง
วัฒนธรรรม ต่างระดับความรู้ ต่างพืพื้นฐานประสบบการณ์ มากมายหลายด้าน ยิ่งไปกว่านั้นการสือ่ สารรเพื่อสร้าง
เสริมสุขภาวะยั
ภ
งเน้น “สร้างความมเปลี่ยนแปลงง” ไม่ใช่แค่บอกให้
บ
“รู้” ดังเช่นงานสุขศึกษา แต่มุม่งพาผู้คน
และสังคมม “ขยับ” ไปสสูจ่ ุดใหม่ที่ไกลลกว่าเดิม
สิงเหล่
ง่ านี้คอื แก่ก่นสาระและคววามท้าทายขออง “การสื่อสารเพื
ส ่อสร้างเเสริมสุขภาวะ” ดังรายละเอียดที่จะ
นําเสนอใในเอกสารนี้
ทังนี
้ง ้ เอกสารเนืนื้อหาหลักสูตรเล่
ร มนี้ถือเป็น “ฉบับย่อ” ที่ย่อยเนื้อหาคความรู้จากเอกกสารเนื้อหลักสู
ก ตรฉบับ
สมบูรณ์เพื
เ ่อให้กระชับ อ่านง่าย สําหรั
า บผู้สนใจในนเบื้องต้น
ท่านที
า ่สนใจศึกษาเนื้อหาในรรายละเอียด โดยเฉพาะะในภาคแนวคิคิด ทฤษฎี และกรณีตัตวอย่างที่
ชัดเจน สามารถอ่
ส
านเเพิ่มเติมได้จากเอกสารเนื
า
้อ กสูตรฉฉบับสมบูรณ์ต่ตอไป
อหกลั
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หาากเห็นเพียงแแค่ชื่อเอกสารร “หลักการรสือ่ สารเพื่อนํนาไปใช้เพื่อสร้
ส างเสริมสุขขภาวะ” หลลายคนคง
คิดว่าเป็นเรื
น อ่ งว่าด้วยหลั
ย กการที่มีมสี าระจริงจัง หรือแม้แต่
แ ยากจะเข้าถึ
า งในการใช้้งาน และะที่สําคัญ
ในขณะทีที่เนื้อหาของเเอกสารเป็นเรืรื่องเกี่ยวกับสุสขภาวะ (หรืรือสุขภาพหลลายๆ ด้าน) ก็อาจชวนสงสัยได้ว่า
แล้วการสื่อสารสําคัญจริ
ญ งหรือ การสื
ก อ่ สารเกี่ยวข้องกับสุขภาวะอย่
ข
างไร โลกของ “การสื่อสาร” และ
ช่
โลกของ “สุขภาวะ” ทีไ่ ม่มีสะพาานเชือ่ มโยงกักัน จะเป็นสอองโลกที่ “กออดรัดฟัดเหวีย่ยง” เอาไว้เชนไร
ผูเขี
้เ ยนขอยกตัตัวอย่างเปรียบเที
บ ยบให้เห็นจากข้
น
อความ 2 ชุด ทีจะว่
จ่ าไปแล้ว ก็มีเนือ้ หาไมม่แตกต่าง
กันมากนนัก ข้อความแรกเขียนไว้ว่วา

D

ra

“มนุษย์เป็นทรัพยากรสํ
พ
าคัญขอองการพัฒนาสัสังคมไทย คุณภาพชี
ณ
วิตของมมนุษย์จึงเป็นสิ่งงสําคัญ และเปปน็
ก
กลไกหลั
กที่จะขับเคลื
บ ่อนความก้ก้าวหน้า ควาามเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
ค ดังนัน้ จจึงเป็นหน้าที่ของ
อ
ม ษย์ทุกคนที่ตอ้ งดูแลเอาใจใสส่ในสุขภาพของตนเอง และคววรถือปฏิบัติเป็นกิจกรรมหรือยึึดเป็นแบบแผนใใน
มนุ
ก
การปฏิ
บัติให้มีสขภาพดี
ขุ
เมือ่ เกกิดปั ญหาต่างๆๆ ขึน้ ในสุขภาพ
พของตน เราก็ก็ควรจะหาทางงแก้ไขปั ญหาด้วย
ว
ตัวเองก่อน จนกว่
จ าจะรู้วา่ กาารแก้ปัญหานัน้ ไม่
ไ สามารถกระทําเองได้ เราจจึงค่อยใช้ วิธีกาารแสวงหาควาาม
ช่
ชวยเหลื
อจากคนอื่นในเรือ่ งของสุขภาพหรือความเจ็
ค
บป่ วยด้้านต่างๆ เช่ น แทนที่จะเป็นแค่ค่การไปพบแพททย์
ห อเจ้าหน้าที่สาธารณสุ
หรื
า
ขเมื่อเจ็
เ บป่ วย เราก็กควรจะหันมาออกกําลังกายออย่างสมํา่ เสมอ ต่อเนือ่ งทุกวัน
โดดยไม่ผัดวันประะกันพรุ ่ง หากกทุกคนสามารถถสร้างสุขภาพใให้ดีและแข็งแรงไ
งได้ด้วยตนเองกก่อนแล้ว เราาก็
ส
สามารถจะดํ
าเนินินชีวิตได้อย่างเเป็นปกติสุข”

ส่วนข้
ว อความทีทีส่ องเป็นคําขวั
ข ญที่เขียนไว้ว้แบบกระชันสั
้น ้นๆ แต่คล้องจองกั
อ
นว่า
“สุขภาพดีไม่มขาย
ขี ถ้าอยากไดด้ตอ้ งสร้างเอง”

โดดยพื้นฐานแล้ล้ว สองข้อความนี
ค
้กล่าวถึถึงเนื้อหาเดียวกันว่า ทุกวันนี้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญที่
ต้องเริ่มต้ตนจากเจ้าขอองสุขภาพทีควรดู
ค่
แลเองมมากกว่าจะเน้นพึ
น ่งพิงคนอื่น แต่ในแง่ขของวิธีการสือสารกลั
อ่
บ
มีความแแตกต่างกัน โดยข้
โ อความมแรกนั้นค่อนข้
น างยาว มีรายละเอียดขยายความเหตุผลมากมายย ขณะที่
ข้อความมทีส่ องกลับสัั้นๆ แต่รวบยยอดความคิดได้
ไ ทันที
แตต่ที่น่าสนใจก็ก็คือ หากเราเข้าใจความสํสาคัญของการรสือ่ สารแล้ว เราจะเลือกนําเนื้อหาเหลล่านี้ไปใช้
ในเงื่อนไไขหรือโอกาสสที่แตกต่างกัันได้อย่างมีประสิ
ป ทธิภาพ เช่น ถ้าเราอยู
า
่ในเงื่ออนไขที่ตอ้ งกาารสื่อสาร
เพื่อจับความสนใจหรื
ค
รือขมวดความมเข้าใจของผู้ฟังหรือผูอ้ ่านในทั
น นที อาจต้องใช้คคํําขวัญสัน้ ๆ ที่เป็น
ข้อความมทีส่ อง
แ หากอยู่ในเงื
แต่
น ่อนไขที่ต้องการอธิบายขยายความถึถึงทีม่ าและคววามจําเป็นในนการดูแล
สุขภาพขของตนเองแล้ล้ว การให้ข้อมู
อ ลที่ยาวและะมีรายละเอียดมากขึ
ย
น้ ก็ดูดูจะเป็นทางเลืลือกทีด่ ีกว่านั่นเอง
ฉะะนั้น แม้วา่ เราจะใช้การรสื่อสารกันอยยูแ่ ล้วทุกวัน แต่ความเข้ข้าใจคุณลักษษณะและควาามสําคัญ
ของการรสื่อสารต่างหหากจะทําให้กระบวนการ
ก
รทํางานด้านการส่งเสริมสุสขภาวะบรรรลุเป้าหมายไได้อย่าง
ชัดเจนแและมีประสิทธิ
ท ภาพอย่างแท้จริง
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ถ้าอธิบายแบบง่ายๆ การสื่อสารจะหมายถึง “การส่งสารจาก
ผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน”
ด้วยเหตุดังกล่าว
การสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่
องค์ประกอบธาตุทั้งสี่โคจรมาพบกัน อันได้แก่
(1) ผู้ส่งสาร
Sender หรือ “S”
(2) เนื้อหา/สาร/ข้อมูล/ความหมาย Message หรือ “M”
(3) สื่อ/ช่องทาง
Channel หรือ “C”
(4) ผู้รับสาร
Receiver หรือ “R”
และผลที่เกิดขึ้น
Effect หรือ “E”

หากการสื่อสารสําคัญ
แลวการสือ่ สาร
คืออะไร?

องค์ประกอบธาตุทั้งสี่ เมือ่ เชื่อมโยงกัน จะกลายเป็นสูตรที่เรียกว่า

S-M-C-R ดังภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1.1: องค์ประกอบการสือ่ สาร
Message

Channel

Receiver

Effect

(ผูส้ ่งสาร)

(เนื้อหา/ข ้อมูล/ข่าวสาร)

(ช่องทาง/สือ่ )

(ผูร้ บั สาร)

(ผลทีเ่ กิดขึ้น)

ft

Sender

การป้ อนกลับ (Feedback)

ra

และเมือ่ นําองค์ประกอบการสื่อสารมาเชือ่ มโยงกับการใช้งานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ เราอาจ
ต้องขยับขยายท่วงทีลีลาของการสือ่ สารกับประเด็นสุขภาวะออกไปในอีกหลากหลายแง่มมุ ได้แก่
(1) แม้การสื่อสารโดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากผูส้ ่งสารส่งเนื้อหาสารผ่านช่องทางต่างๆ ไปยังผู้รับสาร
แต่หากเป็นการทํางานด้านสุขภาวะ เราอาจต้องปรับและขยับการจัดวางความสัมพันธ์นี้ใหม่ ดังภาพ
ต่อไปนี้

D

แผนภาพที่ 1.2: ลักษณะการจัดวางความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการสือ่ สารในกระบวนการสือ่ สารสุขภาวะ

S

F

M
R

E
C

จากแผนภาพ เมื่อผูส้ ่งสารจะส่งเนื้อหาหรือเลือกใช้ช่องทางใดๆ ก็ตาม ควรเริ่มต้นจากการ
พิจารณาว่า การสื่อสารครัง้ นี้ ผู้ส่งสารจะตั้งเป้าหมายอะไร จากนั้นจึงวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าผู้รบั สารของ
ตนเป็นใคร
มีลักษณะเช่นไร
หลังจากนั้นค่อยออกแบบเนื้อหาและเลือกใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารที่
เหมาะสม จึงจะทําให้การสือ่ สารเกิดผลสําเร็จขึ้น
ตัวอย่างเช่น นักรณรงค์ที่เป็นผู้ส่งสารเรือ่ งการกินอาหารไม่หวานจะต้องพิจารณาก่อนว่า ใคร
คือผู้รับสาร เช่น หากเป็นกลุ่มผู้รับสารเพศหญิง อาจเลือกเนือ้ หาสารเกี่ยวกับการกินหวานควบคู่กับ
ความหมายของความอ้วน จากนั้นจึงเลือกช่องทางการสื่อสาร เช่น นิตยสารสตรี รายการผู้หญิงทางสื่อ
โทรทัศน์ และนําไปสู่การวัดผลทัศนคติหลังจากกลุ่มสตรีได้รับฟังเนื้อความแล้ว นอกจากนั้น ยังอาจ
ต้องเปิดช่องทางให้กลุ่มสตรีเสนอความคิดเห็นกลับมายังนักรณรงค์ เพื่อปรับการรณรงค์ให้เหมาะสม
ด้วย แต่หากผู้รับสารเป้าหมายเป็นกลุ่มครู นักเรียน และผูป้ กครองเด็ก เนื้อหาสารอาจต้องเกี่ยวพัน
กับการรณรงค์เรื่อง “เด็กไทยไม่กินหวาน” และใช้สอื่ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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(2) ในส่วนของผูก้ ระทําการสือ่ สารนั้น ถ้าผูส้ ่งสารคือผู้เริม่ ต้นกระบวนการสื่อสาร ต้องพิจารณา
คุณสมบัติด้านความน่าเชื่อถือและความน่าไว้วางใจของผู้ส่งสารก่อน เช่น หากเป็นผู้รู้เรื่องสุขภาพ เช่น
แพทย์หรือนักสาธารณสุข ก็มีความน่าไว้วางใจเป็นพื้นฐาน แต่หากใช้นักแสดงหรือผูม้ ีชื่อเสียงในการ
สื่อสาร แม้จะได้รับความน่าเชื่อถือ ก็อาจมีข้อจํากัดที่คนเหล่านี้ไม่เข้าใจเนื้อหาสารด้านสุขภาพโดยตรง
ส่วนผู้รับสารที่เปิดรับประเด็นสุขภาพนั้น อาจใช้เกณฑ์พิจารณาทีห่ ลากหลาย ตั้งแต่เกณฑ์
พื้นฐานด้านประชากรศาสตร์ (เช่น ความแตกต่างระหว่างเพศ อายุ รายได้ครัวเรือน อาชีพ ภูมิลําเนา
ครอบครัว ชาติพันธุ์ ซึ่งมีผลต่อการเปิดรับสารทีผ่ ิดแผกแตกต่างกันไป) เกณฑ์ด้านความหลากหลาย
ของสุขภาวะ (กลุ่มคนทีอ่ อ่ นแอหรือเจ็บไข้ได้ป่วยอยูแ่ ล้ว อาจสือ่ สารรณรงค์ได้ไม่ยากนัก เมือ่ เทียบกับ
กลุ่มคนทีส่ ุขภาพแข็งแรง ยังไม่เห็นความจําเป็นเรือ่ งการสร้างเสริมสุขภาพเท่าใดนัก) เกณฑ์ด้านการ
ยอมรับนวัตกรรมหรือเนื้อหาความรู้ใหม่ๆ ด้านสุขภาพ (คนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ยอมรับในระดับปาน
กลาง ขณะที่คนกลุ่มน้อยมักเป็นพวกที่ยอมรับเร็วมากหรือไม่กย็ อมรับช้าไปเลย) และเกณฑ์เรื่อง
อํานาจของผูร้ ับสาร (มีตั้งแต่กลุ่มเป้าหมายทีม่ ีอาํ นาจน้อยไปจนถึงการทํางานการสื่อสารกับกลุ่มผู้รับ
สารทีม่ ีอาํ นาจมาก เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง หรือบริษัทธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์ทําลายสุขภาพ)
ความเข้าใจกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายที่หลากหลายจะส่งผลต่อการเลือกใช้การสื่อสารที่แตกต่างกันไป

ft

(3) ส่วนเนือ้ หาสารที่เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพ การสื่อสารอาจครอบคลุมเรื่องราวมากกว่าสุขภาพ
กาย แต่กินความทั้งสี่เหลีย่ มสุขภาวะ อันได้แก่ สุขภาวะทางกาย ใจ สังคม ปัญญาหรือจิตวิญญาณ

D
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(4) ในประเด็นเรือ่ งช่องทางการสื่อสาร คําว่า “สื่อ” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ “สื่อมวลชน”
เท่านั้น แต่ทกุ อย่างเป็น “สื่อ” ได้ หากเราจะนําไปใช้เป็นช่องทางเพื่อเชื่อมโยงผู้ส่งสารกับผูร้ ับสารเข้า
ไว้ด้วยกัน ได้แก่ สื่อมวลชน (เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์) สื่อชุมชน (เช่น หอ
กระจายข่าว วิทยุชุมชน) สื่อพื้นบ้าน (เช่น ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ) สื่อใหม่ (เช่น อินเทอร์เน็ต) สื่อ
วัตถุ (เช่น ถ้วยแก้ว เสื้อยืด) สื่อสถานที่ (เช่น วัด มัสยิด โบสถ์) สื่อกิจกรรม (เช่น การจัดค่าย
การจัดงานอีเวนท์ การสาธิต) สื่อเฉพาะกิจ (เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ และอาจเป็นสื่อใหม่ผสมก็ได้)
สื่อเฉพาะกาล (เช่น งานเทศกาลทั้งในอดีตและสมัยใหม่) สื่อเฉพาะกลุ่ม (ซึ่งขึ้นอยู่กับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ) สื่อบุคคล (เช่น พระ อสม.) และเครือข่ายการสื่อสาร ดังแผนภาพด้านล่าง
แผนภาพที่ 1.3: ประเภทสือ่ ทีห่ ลากหลายของสือ่

(12) เครือข่ายการสือ่ สาร

(11) สือ่ บุคคล

(1) สือ่ มวลชน

(10) สือ่ กิจกรรม
ประเภทของสือ่

(9) สือ่ เฉพาะกลุม่

ช่องทางการสือ่ สาร

(2) สือ่ ชุมชน
(3) สือ่ พื้นบา้ น

(8) สือ่ เฉพาะกาล
(4) New Media
Tradition

(7) สือ่ เฉพาะกิจ

Modern
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(5) สือ่ วัตถุ
(6) สือ่ สถานที่

สองแบบจําลองของการสื่อสารสุขภาวะ
หากย้อนกลับไปที่องค์ประกอบธาตุทั้งสีข่ องการสือ่ สาร S-M-C-R เราสามารถสร้างแบบจําลอง
การสื่อสารสุขภาวะได้ 2 แบบ คือ แบบจําลองการถ่ายทอดข่าวสาร และ แบบจําลองการสื่อสารเชิง
พิธีกรรม ดังนี้
แผนภาพที่ 1.4: แบบจําลองการถ่ายทอดข่าวสาร
ผูส้ ่ง/ผูร้ บั มีบทบาท
ทีต่ ายตัว (fixed role)

เป็ นการสือ่ สารทางเดียว

S
M

เป้ าหมายเพือ่ การ
โน้มน้าวชักจูง

C
เป็ นกระบวนการถ่ายทอด
ขอ้ มูลข่าวสาร

ft

ผูส้ ่งมีอาํ นาจ
เหนือกว่าผูร้ บั

ra

R

D

แบบจําลองแรกเรียกว่า แบบจําลองการถ่ายทอดข่าวสาร (transmission model) มุ่งเน้นการ
ส่งสารจากผูส้ ง่ สารสร้างสารผ่านช่องทางและสูผ่ ู้รับสาร เป็นการสือ่ สารทางเดียว เป้าหมายจะเน้นการ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร เช่น ประกาศไข้หวัดนก ส่งเสริมการออกกําลังกาย การสื่อสารในลักษณะนี้ ผู้ส่ง
สารมักมีอาํ นาจมากกว่าผู้รบั สาร เน้นการสื่อสารเพือ่ การโน้มน้าวใจ เช่น หมอสั่งให้คนไข้กนิ อาหาร
ออกกําลังกาย รัฐรณรงค์เรื่องเอดส์กบั ประชาชน ฯลฯ ในแบบจําลองนี้ ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะมี
บทบาทตายตัวคือ ใครเป็นผู้ส่งสารก็จะเป็นไปตลอด ใครเป็นผู้รับสารก็จะเป็นผู้รบั สารไปตลอดเช่นกัน
แผนภาพที่ 1.5: แบบจําลองการสือ่ สารเชิงพิธกี รรม
ผูส้ ่ง/ผูร้ บั สลับ
บทบาทกันไปมา
ไม่ตายตัว (Role
shifting)

ผูท้ ส่ี อ่ื สาร
มีอาํ นาจเสมอกัน

เป็ นการสือ่ สารสองทาง

S1

R1

R2

S2

S3

R3

เป้ าหมายเพือ่ การสร้าง
ความเขา้ ใจร่วมกัน

เป็ นกระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
คู่สอ่ื สาร

พฤศจิกายน 2560 | 9

แบบบจําลองทีสองหรื
ส่
อ แบบบจําลองการสื่อสารเชิงพิธีกรรม (rituualistic com
mmunication model)
เปิดตัวด้วยผูส้ ่งสารสส่งสารผ่านช่องทางสู
อ
ผ่ ู้รับสาร
ส ซึ่งดูเหมืมือนไม่ตา่ งจาากแบบแรก แต่จังหวะทีสอง
่ส เมื่อ
ผู้รับสารรได้รับสารแล้ล้ว จะเปลี่ยนบทบาทกลา
น
ายเป็นผู้สง่ สารบ้าง ส่วนผู
น ้ส่งสารจะสสลับบทบาทกกลายเป็น
ผู้รับสารร ตัวอย่างกการสือ่ สารรูปแบบนี
ป
้คอื กาารสนทนาพูดคุยกัน เน้นการสื
น
่อสารสสองทาง อํานาจการ
า
สื่อสารขของผูส้ ่งสารแและผู้รบั สารจึจึงเท่าเทียมกััน เป้าหมาายเน้นการเข้ข้าใจร่วมกัน และที่สาํ คััญ การ
สื่อสารตตามแบบจําลอองที่สองนี้เองงที่ถอื เป็นหัวใจหลักของกการสร้างเสริมสุ
ม ขภาวะ เเพราะแบบจําลองการ
า
สื่อสารเชิชิงพิธีกรรมเป็ป็น
“ต้นธาร”
น
ข
ของการสื
่อสาารที่เรียกว่า
“การสื่ออสารแบบมีส่สว่ นร่วม”
(particiipatory com
mmunicatioon) ไม่วา่ จะเเป็น การสื่อสารเพือ่ ทําหน้
ห าที่ “ดึง” คนเข้ามามีส่วนร่วม
ในประเด็นสาธารณะเรื่องสุขภาววะ (เช่น การจัดเวทีชุชมชน การรจัดพื้นที่แลกกเปลี่ยนความมคิดเห็น)
“
ามามีมีส่วนร่วมในนกระบวนการรสือ่ สาร” (เช่น การมีสส่วนร่วมรับฟััง มีส่วน
หรือ สรร้างให้เกิด “การเข้
ร่วมในการผลิตสื่อ มีส่วนร่วมในกการวางแผนนนโยบายสื่อสาร)
ส

การทํางานสร้
ง
างเสสริมสุขภาวะต้องรู้จักระดั
ร บของการสื่อสารด้ด้วย

ra

ft

โดดยทั่วไป เรราจําแนกการรสื่อสารออกเป็น 6 ระดับ โดยยใช้จํานวนคนทีท่ าํ การสือสารและ
อ่
ความสัมพั
ม นธ์ระหว่างคนเหล่
ง
านันเป็
้น นเกณฑ์ แบ่งระดับการสื
ก ่อสารจาากคนจํานวนนน้อยสู่คนจํานวนมาก
นับตั้งแตต่ระดับการสื่อสารภายในบุคคล การสืสื่อสารระหว่างบุคคล กาารสื่อสารกลุ่ม การสื่อสาารองค์กร
และการรสือ่ สารมวลชชน การจําแนนกการสือ่ สาารเป็น 6 ระะดับก็เพื่อให้ทราบว่
ท า แต่ละระดับการรสื่อสารมี
คุณลักษณะแตกต่
ษ
างกัน มีกฎเกณ
ณฑ์กําหนดแแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการจัดการปประเด็นด้านสุสุขภาวะที่
ต่างกันไป ดังภาพต่อไปนี
อ ้
แผนภาพพที่ 1.6: ระดัดับการสือ่ สารสุขภาวะ
ข

D

การสืสือ่ สารมวลชน

การสือสารสาธารณะ
อ่
การสืสือ่ สารองค์กร
การรสือ่ สารกลุม่
กการสือ่ สาร
ระหหว่างบุคคล
กการสือ่ สาร
ภายใน
บุคคล

ในนขณะที่ การรสื่อสารภายใในบุคคล เป็ป็นการสื่อสารรทีเ่ กี่ยวข้องภภายในตัวบุคคล ผูส้ ่งสารรและผู้รับ
สารเป็นคนเดียวกัน จึงมีความเกีกี่ยวโยงกับจิตวิ
ต ทยาการสือสาร
่อ
กระบบวนการคิด ทบทวน แลละปัจจัยที่
พ กรรมสุขภาพ
ข
การรสื่อสารระหวว่างบุคคล เป็นการสือ่ สสารทีผ่ ู้ส่งสารรและผู้รับ
เกี่ยวข้องกับทัศนคติพฤติ
สารเป็นคนละคน แตต่มีจํานวนผูสื้สอื่ สารเพียง 2 คน การสืสื่อสารระดับนีม้ ุ่งเน้นจิตวิททยาการสือ่ สารด้าน
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ft

การโน้มน้าวจากสื่อบุคคล และหากบุคคลมีความแตกต่างกัน ทั้งในเชิงประชากรศาสตร์ จิตวิทยา และ
ความตระหนักเรื่องสุขภาวะ ก็จะส่งผลต่อการโน้มน้าวใจที่แตกต่างกัน
ส่วน การสือ่ สารกลุ่ม เป็นการเน้นการสื่อสารแนวระนาบ เน้นกลุ่มคนทีส่ ื่อสารซึ่งมีจํานวนสอง
คนขึ้นไป มีความใกล้ชิดกันทั้งในแง่วิถีชวี ิตและรสนิยมด้านสุขภาพ ทั้งนี้ หากมีการเสริมพลังให้แก่กลุ่ม
จะส่งผลให้กลุม่ รวมตัวกันเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะได้เป็นอย่างดี เช่น ครอบครัวช่วยให้คน
ในครอบครัวเลิกยาเสพติด ฯลฯ ในขณะที่ การสือ่ สารองค์กร เป็นการสื่อสารที่เน้นทั้งสือ่ สารภายใน
องค์กรซึ่งประกอบด้วยคนหลายๆ กลุ่ม (เช่น การสื่อสารระหว่างบุคลากรในโรงพยาบาล สถานีอนามัย
ฯลฯ) เพื่อให้คนในองค์กรมีความเข้าใจร่วมกัน กับการสื่อสารจากองค์กรหนึ่งไปสู่องค์กรหรือกลุ่มสังคม
อื่นๆ ภายนอก (เช่น สสส. ต้องสือ่ สารด้านสุขภาวะแนวใหม่ให้แก่ภาคประชาชน) และ การสื่อสาร
สาธารณะ เป็นการสื่อสารกับคนจํานวนมาก แต่ยังเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่เห็นหน้าค่าตากัน
มากกว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านตัวกลาง โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดข่าวสาร สร้างการมีสว่ นร่วม และ
สร้างความรูส้ กึ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สุดท้าย การสื่อสารมวลชน เป็นการสือ่ สารสําหรับคนหมู่มากที่อาจไม่รู้จักหน้าค่าตากันโดย
ผ่านสือ่ กลาง เช่น การใช้สื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ การ
สื่อสารมวลชนมุ่งเน้นการสื่อสารบนลงล่าง หรือการสื่อสารจากส่วนกลางเป็นหลัก เช่น การรณรงค์
แบบภาพรวม ซึ่งอาจเทียบไม่ได้กับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมทีก่ ระตุ้นคนให้เปลี่ยนแปลงได้มากกว่า
ทว่าก็สร้างพลังให้สังคมตระหนักถึงประเด็นสุขภาวะต่างๆ ได้ เช่น การได้รับข่าวสารโรคระบาด การ
ผลักดันนโยบายสุขภาวะต่างๆ

ra

แนวคิดทฤษฎีเป็นประหนึ่ง “แว่น” ที่ใช้ทํางานสื่อสารสร้างเสริมสุขภาวะ

D

หากไม่มแี นวคิดทฤษฎี การสื่อสารเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาวะก็ไม่อาจสัมฤทธิผ์ ลได้ ทั้งนีท้ ผี่ ่าน
มา หน่วยงานหรือภาคีด้านสุขภาวะมักเลือกอาศัยเฉพาะแนวคิดหรือทฤษฎีบางกลุ่มมาใช้งานเท่านั้น
โดยเฉพาะกลุ่มแนวคิดสํานักผลกระทบของสือ่ ที่มีตอ่ ผูร้ ับสารด้านสุขภาพ ทั้งๆ ที่จริงแล้ว ยังมีแนวคิด
สํานักอื่นๆ ทีส่ ามารถนํามาใช้ในงานสือ่ สารเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะได้เช่นกัน ดังภาพต่อไปนี้
แผนภาพที่ 1.7: กลุม่ แนวคิดต่างๆ ว่าด้วยการสือ่ สารกับการสร้างเสริมสุขภาวะ

ทฤษฎี
ปฏิสมั พันธ์เชิง
สัญลักษณ์และ
วัฒนธรรมศึกษา

ทฤษฎี
ผลกระทบของ
สือ่

กลุม่ แนวคิดว่าด้วย
การสือ่ สารสุขภาวะ

ทฤษฎีหน้าที่
นิยม

ทฤษฎีวพิ ากษ์
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(1) แนวคิดสํานักผลกระทบของสื่อ (media impact) มีคําถามว่าด้วยการทํางานการสือ่ สาร
กับการสร้างเสริมสุขภาวะหลายข้อ ในทํานองที่วา่
 สื่อสารอย่างไรจึงจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขความเข้าใจ ทัศนคติ ไปจนถึงพฤติกรรมความ
เสี่ยงต่อสุขภาพด้านต่างๆ เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารหวานมากเกิน
 สื่อสารอย่างไรที่จะผลักดันให้การขับเคลือ
่ นประเด็นเรือ่ งเมาไม่ขับกลายเป็นวาระแห่งชาติ
โดยเฉพาะเป้าหมายการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
 ใช้การสื่อสารอย่างไรที่จะรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และสาธารณชน กลายเป็นผู้รับสารที่
กระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อดูแลสุขภาพของตนก่อนเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้น
เพื่อตอบคําถามการทํางานเหล่านี้ กลุ่มแนวคิดสํานักผลกระทบของสื่อเป็นกลุม่ ทฤษฎีทสี่ นใจ
พลังของสือ่ ในการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ตั้งแต่การให้ความรู้ (knowledge) การปรับทัศนคติ
(attitude) และการเปลี่ยนพฤติกรรม (practice) ของผู้รับสาร ที่เรียกว่า “การเปลี่ยนแปลง K-A-P”
รวมถึงการใช้การสื่อสารเพือ่ เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยรวม ทั้งผ่านการเผยแพร่วฒ
ั นธรรม
ความคิดใหม่ๆ ด้านสุขภาวะ การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ และการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม เรา
อาจสรุปจุดยืนของแนวคิดกลุ่มสํานักผลกระทบของสือ่ ได้ดังภาพต่อไปนี้

ft

แผนภาพที่ 1.8: แนวคิดสํานักผลกระทบของสือ่

ออกแบบสือ่ และ
สร้างสารด้านสุขภาวะ

มีผลกระทบต่อ

ผูร้ บั สารและสังคมโดยรวม

ra

ผูส้ ่งสาร/ผูผ้ ลิตสือ่

D

(2) แนวคิดสํานักหน้าที่นิยม (functionalism) ในขณะทีแ่ นวคิดสํานักผลกระทบของสื่อเชื่อมั่น
ในพลังอํานาจของสือ่ ต่อผู้รบั สารและสังคม แต่หากเราย้ายโจทย์การทํางานมาตั้งต้นที่ว่า เพราะผู้รับ
สารแต่ละคนหรือกลุ่มคนในแต่ละสังคมมีความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย เราจะใช้การสื่อสารเพื่อ
ทําหน้าที่สร้างเสริมสุขภาวะที่สนองต่อความต้องการเหล่านั้นได้อย่างไร
เราก็ต้องขยับมาเลือกใช้
แนวคิดสํานักหน้าที่นิยมทีม่ จี ุดยืนดังภาพต่อไปนี้
แผนภาพที่ 1.9:

แนวคิดสํานักหน้าทีน่ ิยม

ความต้องการ ของปัจเจกบุคคล
หรือสังคม

กําหนดการมอบหมาย
การทํา หน้าที่

การสือ่ สารกับการสร้างเสริม
สุขภาวะด้านต่างๆ

(3) แนวคิดสํานักวิพากษ์ (critical theory) เนื่องจากสุขภาพไม่ใช่เรือ่ งที่เป็นไปตามธรรมชาติ
ล้วนๆ แต่เกี่ยวพันกับอํานาจของสังคมที่เข้ามากําหนดสุขภาวะด้านต่างๆ แนวคิดสํานักวิพากษ์จึงเอื้อ
ประโยชน์ต่อการทํางานการสื่อสารที่เกี่ยวพันกับอํานาจดังกล่าว
แนวคิดสํานักวิพากษ์มองว่า
สุขภาวะเป็นประเด็นที่อํานาจของสังคมได้เข้ามากําหนด
ความหมาย มีบางคนได้รับผลประโยชน์ ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะบริการสุขภาพที่
กลายเป็นธุรกิจ และสือ่ กลายเป็นเครื่องมือทีใ่ ช้ครอบงําความคิดให้เป็นไปตามอํานาจที่กําหนด เช่น
การที่สอื่ ใช้อาํ นาจทําให้ผิวขาวมีคุณค่ากว่าผิวคล้ํา การให้อํานาจโรงพยาบาลจัดการรักษาพยาบาล ฯลฯ
เมื่อเป็นดังนี้ หากมีการเสริมอํานาจและพลังความรูเ้ รื่องสุขภาวะและการสือ่ สาร ปัจเจกบุคคลก็จะมี
อํานาจในการผลักดันและดําเนินการด้านสุขภาวะได้ด้วย เช่น การพัฒนาให้คนไข้ดูแลตนเองด้านสุข
ภาวะ การพัฒนาให้ผู้หญิงตระหนักถึงปัญหาการถูกกระทําความรุนแรงของครอบครัวที่นําไปสูก่ ารต่อสู้
เรียกร้องสิทธิเหนือร่างกาย
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(4) แนวคิดสํานักปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์และสํานักวัฒนธรรมศึกษา จุดยืนของแนวคิดสํานัก
นี้เชื่อว่า การสื่อสารเกี่ยวข้องกับการผลิตความหมายของมนุษย์ ทัง้ นี้ ลองพิจารณาสองประโยคต่อไปนี้
“ยานี้กินแล้วแข็งแรง ไม่มโี รคภัยเบียดเบียน”
“ยานี้กินแล้วแข็ง แรงไม่มี โรคภัยเบียดเบียน”
โดยพื้นฐานแล้ว คําที่เรียงร้อยเป็นรูปประโยคทั้งสองไม่แตกต่างกัน แต่วิธีอ่านที่เว้นวรรคต่างกัน
กลับทําให้รูปประโยคทั้งสองมีความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิง การให้คําอธิบายแบบนี้คือจุดยืนของกลุ่ม
แนวคิดสํานักปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์และวัฒนธรรมศึกษา ที่สนใจการสร้างความหมายในการสร้าง
เสริมสุขภาวะในเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป
ในขณะเดียวกัน หากความหมายเป็นสิ่งที่การสือ่ สารสร้างขึ้นได้ ความหมายนั้นก็ย่อมใช้การ
สื่อสารปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน เช่น ความหมายของสุราที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละเงื่อนไข ขึ้นอยู่
กับว่าใครมีอํานาจสร้างและเปลี่ยนแปลงความหมาย และจะสร้างความหมายนั้นเพื่อผลประโยชน์อันใด
ดังภาพต่อไปนี้
แผนภาพที่ 1.10: ตัวอย่างการสร้างและเปลีย่ นแปลงความหมายของ “สุรา”

สุรา หมายถึง ของขวัญ ของกํานัล
มิตรภาพ การเข้าสมาคม

ra

ความหมายทีส่ ร้างขึ้น
โดยธุรกิจแอลกอฮอล์

สุรา หมายถึง เทวดา
เครื่องเซ่นไหว้สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์เบื้องบน

ft

ความหมายเดิม
(บริบทของพิธกี รรมท้องถิน่ สมัยก่อน)

ความหมายใหม่ท่ี สสส. สร้างขึ้น

สุรา หมายถึง ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

D

โดยสรุป ด้วยจุดยืนของแนวคิดทฤษฎีที่ต่างกันของทั้งสี่สํานัก จึงขึ้นอยู่กับภาคีผู้ทํางานขับเคลื่อน
สุขภาวะว่าจะตั้งโจทย์การใช้การสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะอย่างไร เพราะโจทย์ที่ต่างกันจะอาศัย
แนวคิดทฤษฎีเป็นประหนึ่ง “แว่น” หรือ “เลนส์” เพื่อออกแบบการสื่อสารทีแ่ ตกต่างกันไป

หากไร้กลยุทธ์การสื่อสาร การทํางานสุขภาวะก็ไม่สัมฤทธิ์ผล
เคยสังเกตหรือไม่ว่า “มวยวัด” ต่างกับ “มวยทีม่ ีเชิง” ตรงไหน คําตอบก็คือมวยวัดมักชกไปตาม
ยถากรรม ตาดีก็ชนะ ตาร้ายก็พ่ายแพ้ ในขณะที่มวยมีเชิงจะเป็นมวยที่วางหมาก วางเกมวางกลยุทธ์ไว้
ล่วงหน้า ชกแต่ละครั้งจึงมักจะเข้าเป้า และท้ายสุดก็มแี นวโน้มจะประสบชัยชนะมากกว่า
โดยปกติแล้ว หากเป็นเงื่อนไขในชีวิตประจําวันทัว่ ไป เราอาจพูดคุยสื่อสารกันแบบ “มวยวัด”
หรือ “by nature” คือเป็นไปตามธรรมชาติ แต่เมือ่ เราต้องการทําโครงงานสื่อสารสุขภาวะโดยมุ่งเป้าให้
เกิดสัมฤทธิผลสูงสุดแล้ว เราก็จําเป็นต้องใช้การทํางานแบบ “มวยมีเชิง” หรือวางแผนและออกแบบการ
สื่อสารแบบ “by plan” เอาไว้ก่อน ดังนัน้ เพื่อให้การสร้างเสริมสุขภาวะประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ จึงต้องรู้จัก “การใช้กลยุทธ์การสื่อสาร” ที่มีความแตกต่างหลากหลาย และสามารถเลือก
นํามาใช้ได้ตรงกับการทํางานสุขภาวะแต่ละแบบได้เป็นอย่างดี โดยกลยุทธ์การสือ่ สารหลักๆ ที่มักนํามา
ปรับใช้กับการทํางานสามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 1.11: ภาพรวมกลยุทธ์การสือ่ สารแบบต่างๆ ในการทํางานสร้างเสริมสุขภาวะ

D

จากประเภทของกลยุทธ์ที่หลากหลายนี้ อาจแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ 1. กลยุทธ์บริบทการ
สื่อสาร 2. กลยุทธ์ด้านผู้ส่งสาร 3. กลยุทธ์ด้านเนื้อหา 4. กลยุทธ์ด้านสือ่ และ 5. กลยุทธ์ด้านผู้รับสาร การ
สร้างเสริมสุขภาวะที่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากต้องรู้จักกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่มีความ
แตกต่างหลากหลายแล้ว ยังต้องเลือกนํามาใช้ให้สัมพันธ์กับองค์ประกอบของการสื่อสาร “อย่างมีกลยุทธ์” ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กลยุทธ์บริบทการสื่อสาร
เป็นการพิจารณาถึงบริบทที่เ กี่ยวข้ องกับการสื่อสาร ซึ่งได้รับอิ ทธิพลจากสํา นักวิพากษ์ และสํานั ก
ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์และสํานักวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งเชื่อว่า หากจะทําให้การสื่อสารประสบผลสําเร็จ
จําเป็นต้องพิจารณาถึงบริบทหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้บริบทที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้เกี่ยวข้อง บริบทสังคมชุมชน
และบริบทการสื่อสาร เช่น
 การวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง (stakeholder analysis) เป็นการพิจารณาว่า ประเด็นด้านการสื่อสาร
สุขภาวะนั้นใครคือผู้ที่เกี่ยวข้องบ้าง ทั้งคนภายในและคนภายนอก เพื่อที่ว่าจะสามารถดึงคนกลุ่ม
ดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาวะ ตัวอย่างเช่น ในประเด็นเรื่องเด็ก ผู้เกี่ยวข้อง
นอกจากเด็กแล้ว ยังหมายรวมถึงผู้ปกครอง ครู ผู้ใหญ่ คนในชุมชน คนภายนอกชุมชน เช่น
หน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กร NGOs ทั้งหมดจะก้าวมามีส่วนร่วมในขั้นตอนที่แตกต่างกัน เช่น คน
ภายนอกอาจจะสนับสนุนเงิน ความรู้ในการพัฒนาเด็ก ส่วนคนภายในชุมชน เช่น วัด อบต. อาจ
สนับสนุนสถานที่ งบประมาณ พ่อแม่จะทําหน้าที่ให้กําลังใจ และครูอาจเป็นผู้ช่วยเหลือดูแล
 การพิจารณาถึงบริบทสังคม/ชุมชน การวิเคราะห์ดังกล่าวจะทําให้ทราบว่า ประเด็นเรื่องสุขภาวะ
นั้น ภายในสังคม/ชุมชน มีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องได้บ้าง โดยทั่วไปการวิเคราะห์มักจะพิจารณาจาก
แง่ มุ ม ดั ง ต่ อ ไปนี้ การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม เทคโนโลยี ประวั ติ ศ าสตร์ พื้ น ที่
ภูมิศาสตร์ ยิ่งสามารถเข้าใจรายละเอียดมากเท่าไรก็จะทําให้สามารถเข้าใจประเด็นการสื่อสารสุข
ภาวะได้คมชัดยิ่งขึ้น
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นอกจากนั้น สําหรับนักการสื่อสารสุขภาพ มิติที่จําเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษาก็คือ บริบทการสื่อสารและ
สื่อในชุมชน ซึ่งหมายถึงการพิจารณาว่า ในชุมชนมีระบบการสื่อสารในรูปแบบใด มีสื่ออะไรที่ใช้ได้ในชุมชน
นั้น การพิจารณาดังกล่าวจะทําให้สามารถใช้และพัฒนาสื่อในความเป็นจริง ประหยัดงบประมาณได้อย่างดี
ตัวอย่างเช่น หากชุมชนมีสื่อวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว สื่อบุคคล ก็สามารถใช้สื่อเหล่านี้เพื่อเผยแพร่ประเด็น
สุขภาพ เช่น น้ําเสีย ยุงลาย/ไข้เลือดออก
ยิ่งไปกว่านั้น การสํารวจระบบการสื่อสารและสื่อยังช่วยพัฒนาระบบการสื่อสารให้เข้มแข็งมากขึ้น เช่น
หากพบว่าวิทยุชุมชน อสม. ยังไม่เข้มแข็ง ก็อาจช่วยพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้น ทํางานได้ดีขึ้น
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2. กลยุทธ์ด้านผู้ส่งสาร
เป็นการพิจารณาถึงกลยุทธ์ด้านผู้ส่งสาร ซึ่งมีหลากหลายกลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์เบื้องต้น และกลยุทธ์
ในการวางแผนการสื่อสาร เช่น
 การสื่อสารสองจังหวะ (two-step flow of information) เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
โดยจังหวะแรกจะผ่านสื่อมวลชน ต่อมาผู้รับสารคนแรกจะทําหน้าที่เป็นผู้นําความคิดเห็น (opinion
leader) ที่เปิดรับข่าวสารและเชื่อมประเด็นเพื่อเผยแพร่ต่อไปให้กับคนในชุมชน ผู้นําความคิดเห็น
ดังกล่าวมักมีลักษณะที่รับสิ่งใหม่เร็ว และสามารถสื่อสารเป็น ทั้งนี้ หากสามารถแสวงหากลุ่มผู้นํา
ความคิดเห็นได้ และนํามาพัฒนาศักยภาพ (empowerment) ให้กลุ่มผู้นําความคิดเห็นตระหนักถึง
การใช้การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเด็นเรื่องสุขภาวะ กลุ่มคนดังกล่าวก็จะช่วยทําให้เกิดการ
พัฒนาสุขภาวะได้เป็นอย่างดี
 การแสวงหาข่าวสารและการบริหารจัดการข่าวสาร (information seeking and management) กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาให้สื่อบุคคลแสวงหาข่าวสารด้านสุขภาพที่พึงประสงค์ และเมื่อ
ได้มาแล้ว ก็นําไปสู่การนําไปใช้ที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาให้ อสม. รู้ว่า จะค้น
ข่าวสารประเด็นสุขภาพได้จากที่ใด ทั้งสื่อบุคคลที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐ ปราชญ์ชุมชน เครือข่าย
และการค้ น หาผ่ า นสื่ อ มวลชนและสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น เมื่ อ ค้ น หาข่ า วสารได้ แ ล้ ว
จําเป็นต้องบริหารจัดการข่าวสาร ซึ่งหมายถึงทั้งการจัดเก็บให้เป็นระบบและการนําไปใช้ หรือการ
สื่อสารขาออกให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ เมื่อรู้จักหาข่าวสาร ต้องจัดเก็บข่าวสาร และแปลง
ข่าวสารเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมได้
 การสร้างบุคคลต้นแบบ (role model) สืบเนื่องจากแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ทางสังคม (social
learning theory) พบว่า สื่อมวลชนสามารถจะมีอิทธิพลในระยะเวลายาวนาน และสามารถสร้าง
ต้นแบบให้กับสังคม เพื่อให้เกิดการเลียนแบบ กลยุทธ์นี้มักจะใช้สําหรับกลุ่มเยาวชน โดยสร้าง
บุคคลที่น่าสนใจ ดึงดูด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสังคม
 การเจรจาต่อรอง (negotiation) แนวคิดนี้เชื่อถึงศักยภาพของบุคคลที่หากตระหนักรู้ในอํานาจ
และได้รับการพัฒนา ก็จะนําไปสู่การสื่อสารเพื่อการต่อรองได้ ทั้งนี้ การสื่อสารเพื่อการต่อรอง
มักจะใช้ยุทธวิธีที่หลากหลาย ตั้งแต่การเจรจา สนทนา การยื่นจดหมาย การล็อบบี้ การเดินขบวน
ประท้วง ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับเป้าหมายและสถานการณ์
 เครือข่ายการสื่อสาร (networking) ให้ความสนใจกับการรวมพลังของกลุ่มคนที่มีความสนใจใน
ประเด็นเดียวกัน และร่วมกันดําเนินการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ เช่น เครือข่ายงดเหล้า เครือข่ายสตรี
ลดความรุนแรง การดําเนินงานมักเน้นการใช้การสื่อสารเพื่อเชื่อมโยง การดําเนินกิจกรรมของ
เครือข่าย ทั้งหมดก็เพื่อร่วมอุดมการณ์เดียวกัน และที่สําคัญ เมื่อมีการผูกโยงเป็นเครือข่ายการ
สื่อสาร จะทําให้การขับเคลื่อนในเชิงสุขภาวะด้านต่างๆ มีความเข้มแข็งและมีพลังยิ่งขึ้น
3. กลยุทธ์ด้านเนื้อหา
ให้ความสนใจกับการคัดเลือกเนื้อหา (message selection) และการออกแบบสาร (message design)
เพื่อนําไปสู่เป้าหมายการเปลีย่ นแปลงทางสุขภาพ ซึ่งมักอยู่ในสํานักผลกระทบของสื่อเป็นหลัก ดังนี้
 การคัดเลือกเนื้อหา กลยุทธ์การคัดเลือกเนื้อหา ให้ความสนใจการคัดเลือกเนื้อหาที่มีความสําคัญ

และนําเสนอไปยังผู้เกี่ยวข้อง กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย ได้แก่ การกําหนดวาระ และการ
จัดระบบสารสนเทศ
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o การกําหนดวาระ
า
(agenda setting) จะให้ความสนใจต่
ค
อการที่สื่อมวลชชนซึ่งแม้จะไมม่มีพลังใน

การเปปลี่ ย นแปลงทัทั น ที ทั น ใด แ ต่ ก ลั บ มี อํ า นาาจในการจั ด วาระให้
ว
ผู้ ค น ได้ พู ด คุ ย หรือสนทนา
เกี่ยวกักับเรื่องที่สื่อมวลชนหยิ
ม
บมาานําเสนอ เช่น ในช่วงสงกกรานต์ สื่อมววลชนจะสามารถทําให้
คนทั่วไปพู
ไ ดคุยกันในประเด็
ใ
นเรื่องอันตรายจากการขับขี่ทีที่ไม่ปลอดภัยไได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ นัก
สื่อสารรสุขภาวะก็สามารถชู
า
ประเเด็นสุขภาวะใให้แก่สังคมได้ด้ โดยการประสานกับสื่อมวลชนให้
ม
เกิดกาารจัดวาระให้คนพู
ค ดถึงกัน
o การจัดระบบสารสน
ด
นเทศ (inform
mation mannagement) เนื่องจากเนื้อหหาสารมีจํานววนมาก มี
ความหหลากหลาย ดังนั้น เพื่อที่จะนําสารมาใช้ช้ได้จําเป็นต้องมี
ง การบริหารรจัดการระบบเนื้อหาให้
ง่าย สะดวกต่อการนนําไปใช้ในโอกกาสต่างๆ ตัวอย่างที่เห็นเด่ด่นชัดก็คือ สาารเรื่องสุขภาพพมีกระจัด
กระจาายในสื่อสังคมมออนไลน์ หาากมีการจัดระบบ ตัวเลข สถิติ ผลกระะทบ จะทําใหห้สามารถ
นํามาใใช้ในการเปลี่ยนแปลงสุ
ย
ขภาาวะสังคมได้อย่างดี ในช่วงหหลัง เนื่องจากกสารมีปริมาณ
ณมาก จึง
นํนาไปสู่การจัดการสารด้
ด
วยแแนวคิดเรื่อง อินโฟกราฟิก (infographhic) หรือการรคัดเลือก
สารที่สําคัญ แลละการออกแบบบให้เห็นภาพพ เสียง การรเคลื่อนไหว เพื่อทําให้
ผู้รับสารจดจํจําได้ง่าย ตัวอย่
อ างที่เด่นชัดคื
ด อ การออกแบบสารในนกรณีของ
น้ําท่วมในช่วงปี
ง 2554 โดดยใช้ปลาวาฬเเป็นสัญลักษณ
ณ์แทนน้ําที่ท่วมขัง
การออกแบบบสาร ต้องเเริ่มต้นจากกาารวิเคราะห์ผรัู้รับสารก่อน จึงจะออกแบบบสารเพื่อทําใหห้ผู้รับสาร
เกิดความเขข้าใจและโน้มน้นาวใจได้อย่างดี
ง กลยุทธ์ทใช้
ี่ใ บ่อย เช่น
o กลยุทธ์ธแรก กลยุทธ์ธการใช้อวัจนภาษาและวั
น
จนภาษา
จ
ประะกอบด้วยท่าททาง การแต่งกาย
ก ภาพ
กลิ่น สัสมผัส เวลา ฯลฯ เหล่านี้เเกี่ยวข้องกับการสื
ก ่อสารสุขภาวะทั้งสิ้น เช่น หากหมออต้องการ
สื่อสารรกับคนไข้ ไมม่เพียงแค่คําพูด อาจต้องใใช้สายตาและะอากัปกิริยาร่ร่วมด้วยเพื่อให้กําลังใจ
คนไข้ เป็นต้น นอกกจากนี้ยังมีเรื่องของ
อ
“สัญญะ”
ญ ซึ่งหมายถึถึง วัจนภาษาา อวันจนภาษษา สัญญะ
ที่ มิ ไ ด้ เป็ น เรื่ อ งธรรรมชาติ แต่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ โ ครรงสร้ า งสั ง คมมเป็ น ตั ว กํ า ห นดกระบวนกการสร้ า ง
ความหหมายของมนุษย์ ด้วยเหตุนนี้ ในการสื่อสารความหมา
ส
ายแต่ละกาละะ/เทศะ (time &
space) เราอาจต้ องพิ
อ จ ารณาสัั ญ ญะให้ ล ะเอีอี ย ดว่ า มี ก ฎเกณฑ์
ฎ
อ ะไรใในการกํ า หนนดสั ญ ญะ
ดังกล่าว
า เพื่อให้การรสื่อสารเกิดประสิ
ป ทธิภาพทีที่สุด ตัวอย่างเช่น ในกรณีการทํางานสื่อสารเรื
อ
่อ ง
สุรา เนื่องจากเหล้าในสังคมไทยเป็นสัญญะที่กําหนดไว้ในอดีตว่าเป็นนสิ่งมีคุณค่า ใช้ในงาน
พิธีกรรรม การไหว้ผีผีสางเทวดา เหล้าจึงมักปรากฏในงานศพพหรือเป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆ
แต่ในสัสังคมยุคใหม่ นักโฆษณากําหนดสั
า
ญญะเหล้าว่าเป็นเคครื่องดื่มของผูผู้ชาย และมีนัยของการ
เฉลิมฉลองความสํ
ฉ
าเร็จ ในทางกลับกัน การรสื่อสารของอองค์กรสุขภาพพได้ทําให้เหลล้าเปลี่ยน
ความหหมายเชิงสัญญะกลายเป็
ญ
นสินค้าบาปทําลายสุ
ล ขภาพต่อตนเอง
อ
ครอบบครัว สังคม
เมื่อเข้าใจสัญญะและกฎเก
ญ
กณฑ์ในการกําหนดความหหมายแล้ว นักกสื่อสารสุขภาาวะจึงต้อง
นํามาสสู่การกําหนดด “สัญญะเหลล้าใหม่” แทนนที่สัญญะเดิม (เหล้าคือคุณค่า ผู้ชาย และการ
เฉลิมฉลอง)
ฉ
ว่า กาารดื่มเหล้าเป็นสิ
น ่งผิด การให้เหล้าเท่ากับแช่
บ ง และต้องงดบริโภคเหหล้าในช่วง
เทศกาาลทางศาสนา (ดังวลีที่ว่า “งดเหล้
“
าเข้าพรรษา”)
พ
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 กลยุทธ์ จุด
ดเว้าวอน เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ชจูงใจผู้รับสาารในเชิงอารมมณ์ มักจะใช้ช้ใ นการสื่อสาารผ่านสื่อ

โฆษณา โดดยอาจใช้แนวททางดังนี้
- การใช้้ความกลัว เช่ช่น โฆษณาเรื่องอั
อ นตรายจาากการไม่สวมหมวกกันน็อก
- การใช้้อารมณ์ขัน เชช่น โฆษณา “จนเครียดกินเหล้
น า”
- การใช้้อารมณ์เศร้า เช่น โฆษณาาเรื่องแม่ต้องดูดูแลและทําศพพลูกที่ป่วยด้วยยโรคถุงลมโป่งพอง
- การใช้้ความโกรธ เชช่น โฆษณาการประท้วงควัวันบุหรี่มือสองงคุณทําร้ายฉันั ทําไม
- การให้้รางวัล เช่น โฆษณาการล
โ
ดความอ้วนแลล้วได้รางวัลเป็ป็นแฟนหรือคนนชืน่ ชอบ
 กลยุ ทธ์ก ารเรี
า ยบเรียงสสาร จะให้ความสนใจต่
ว
อการเรี
ก ยงข้อความเพื
ค
่อที่ทําาให้เกิดความมน่าสนใจ

แปลกใหม่ ดึงดูด และโนน้มน้าวใจ ทั้งนี้อาจทําได้ดงต่
ัง อไปนี้
- การจัดตํ
ด าแหน่งพื้นที่ อะไรสําคัญอยู
ญ ่หน้าหรือลําดับต้นๆ
16 | หลลักสูตรการสื่อสารเพื
ส ่อสร้างเสริมิ สุขภาวะ

-

การจัดเรียงลําดับเวลา ก่อน-หลัง
การจัดแบ่งหัวข้อ เพื่อทําให้เข้าใจได้ง่าย
การจัดลําดับตามหลักเหตุผล
การเสนอซ้ําๆ เพื่อตอกย้ําความเข้าใจของผูค้ น
การยกตัวอย่าง เพื่อขยายความเข้าใจ
การขยายความหมาย เช่น บุหรี่อาจมิใช่เรื่องร่างกาย แต่อาจเป็นเรื่องความสวย ความไม่แก่
ความสัมพันธ์กับครอบครัว บาป-บุญ เพื่อจะให้สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายได้

 กลยุทธ์สาระบันเทิง เป็นกลยุทธ์ที่มองว่า หากให้แต่สาระผู้รับสารอาจเบื่อหน่ายจึงพัฒนาสู่การให้

ความบันเทิงควบคู่กัน จึงจะทําให้เกิดความตระหนักรับรู้มากกว่า
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4. กลยุทธ์ด้านสื่อ
ในอดีตสื่อที่ถูกมองว่าได้ผลดีที่สุดและมีพลังก็คือสื่อมวลชน แต่ในยุคถัดมากลับมีการเริ่มตั้งคําถามต่อ
อิทธิพลของสื่อ รวมไปถึงข้อสังเกตถึงความหมายของสื่อทีม่ ีความหลากหลายแตกต่างตามแนวคิดสํานัก
วัฒนธรรมศึกษา ด้วยเหตุนี้ จึงทําให้การใช้สื่อจึงต้องหันกลับมาพิจารณากลยุทธ์สื่อเพื่อให้เหมาะกับกิจกรรม
และกลุ่มเป้าหมาย ที่สําคัญคือ
 กลยุทธ์การเลือกสื่อ หมายถึง การคํานึงถึงประเภทและคุณลักษณะของสื่อต่างๆ ก่อนนํามาใช้เพื่อ
สื่อสาร ในกรณีนี้ สื่อมิได้มีความหมายถึงสื่อมวลชนเท่านั้น สํานักวัฒนธรรมศึกษาขยายประเภท
สื่อออกไปกว้างขึ้น ได้แก่ สื่อบุคคลและเครือข่ายการสื่อสาร สื่อวัตถุ สื่อกิจกรรม สื่อพื้นบ้าน สื่อ
เฉพาะกิ จ สื่ อ ชุ ม ชน สื่ อ มวลชน และสื่ อ ใหม่ ด้ ว ยความที่ สื่ อ มี ค วามหลากหลาย การใช้ สื่ อ
จําเป็นต้องพิจารณาลักษณะของสื่อต่างๆ ทั้งข้อเด่นและข้อด้อย เพื่อจะนําไปสู่การสื่อสารสุขภาวะ
ได้อย่างดี ดังตารางด้านล่าง
ตารางที่ 1.1: กลยุทธ์การเลือกสือ่

ลักษณะ
สือ่ สารสองทาง มีอยู่ทวั ่ ไป ราคาถูก

D

สือ่ /ประเภท
สือ่ บุคคลและเครือข่าย
การสือ่ สาร
สือ่ วัตถุ
สือ่ กิจกรรม

สือ่ พื้นบ้าน
สือ่ เฉพาะกิจ
สือ่ ชุมชน
สือ่ มวลชน
สือ่ ใหม่

เป็ นวัตถุ สิง่ ของ มีความหมายแฝง
ได้แก่ แก้ว เสื้อยืด
สือ่ สารสองทาง
เน้นกระบวนการเข้าร่วม
เป็ นสือ่ ในอดีต มีมติ เิ ชิงวัฒนธรรม
เป็ นสือ่ ทีใ่ ช้เฉพาะกิจเฉพาะกาล
เช่น โปสเตอร์ สติก๊ เกอร์
เป็ นสือ่ ทีอ่ ยู่ภายในชุมชน

ข้อเด่น
มีปฏิสมั พันธ์ได้งา่ ย

สามารถสือ่ ความหมายในตัวเอง
ได้
สามารถเปลีย่ นแปลงทัศนคติ
พฤติกรรมได้
อยู่ภายในชุมชน
ใช้ในระยะเวลาและกลุม่ เป้ าหมาย
ในเวลาใดเวลาหนึ่ง
สือ่ สารความต้องการของคนใน
ชุมชน
สือ่ สารในวงกว้าง

เป็ นสือ่ ขนาดใหญ่
กลุม่ เป้ าหมายกว้าง
เป็ นสือ่ ทีเ่ ป็ นดิจทิ ลั สือ่ สารได้สองทาง มีการปรับเปลีย่ นแต่งเติมได้งา่ ย
เนื้อหาหลากหลาย
มีปฏิสมั พันธ์ได้ดี

ข้อด้อย
การขาดความรูด้ า้ นสุขภาวะ
ต้องมีการส่งเสริม
มักจะเป็ นสือ่ เงียบ
ต้องมีการอธิบายเสริม
ต้องใช้เวลาในการ
บริหารจัดการ
เริ่มสูญหาย
เมือ่ เปลีย่ นพื้นทีแ่ ละเวลา
อาจไม่ได้ผล
สือ่ สารเฉพาะในชุมชน
ขาดการมีปฏิสมั พันธ์ และ
ตกอยู่ในอํานาจของธุรกิจ
บุคคลหลายคนอาจเข้าไม่ถงึ
เนื้อหามีความหลากหลายมาก

สื่อบางชนิด เช่น สื่อวัตถุ อาจเป็นสื่อเชิงรับ หรือสือ่ ที่อยู่นิ่งกับที่ แต่เราอาจพัฒนาให้สื่อดังกล่าว
กลายเป็นสื่อเชิงรุก เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม หรือกรณีของโปสเตอร์ที่ติดอยู่ตามที่ต่างๆ ซึ่งเป็นสื่อ
เชิงรับ แต่หากนําโปสเตอร์นนั้ ไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ สือ่ เชิงรับก็จะกลายเป็นสื่อเชิงรุกได้เช่นกัน
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 กลยุทธ์การบริหารจัดการสื่อ คือ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อเพื่อเป้าหมายการสื่อสารสุขภาวะ ได้แก่

การผสมสื่อ (mixed media) การเรียกร้องผ่านสื่อ (media advocacy) สื่อมวลชนสัมพันธ์
(media relations) ซึ่งสองกลยุทธ์หลังได้ให้รายละเอียดไว้แล้ว
o การผสมสื่อ จะมุ่งเน้นการผสมสื่อที่หลากหลายเพื่อมุ่งเป้าการสื่อสารสุขภาวะให้ได้ผล เพราะ
แนวคิดดังกล่าวเชื่อว่า สื่อเดียวอาจมีข้อเด่น-ข้อด้อยแตกต่างกัน จึงควรผสมสื่อเพื่อลดจุดอ่อน
และยกระดับจุดเด่น เช่น การรณรงค์เรื่องออกกําลังกาย นอกจากจะใช้โฆษณาทางสื่อมวลชน
และรายการโทรทัศน์แล้ว ยังอาจใช้สื่อกิจกรรม การเข้าค่าย และการใช้สื่อใหม่ให้ร่วมโหวต
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ในการผสมสื่ อ นอกจากความหลากหลายของสื่ อ แล้ ว ต้ อ ง
คํา นึ ง ถึ ง การจั ด ลํ าดั บ สื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ เวลา เช่ น ในช่ ว งแรก สื่ อ ที่ ใ ช้เ ปิ ด ตั ว กิ จ กรรมให้
สาธารณชนรับรู้ควรเป็นสื่อมวลชน หรือเรียกว่า การใช้สื่อภาคพื้นอากาศ (air war) หลังจาก
นั้น ควรใช้สื่อที่เรียกว่าสื่อภาคพื้นดิน (ground war) หรือสื่อชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชนได้
เผยแพร่และดําเนินกิจกรรม ท้ายที่สุดอาจใช้สื่อมวลชนเพื่อสรุปประเด็นและเผยแพร่ในวงกว้าง
อีกครั้ง เราเรียกกลยุทธ์นี้ว่า คลื่นสามระลอก ซึ่งจะทําให้เกิดพลังในการดําเนินงานมากขึ้น
5. กลยุทธ์ด้านผู้รับสาร
จากแนวคิดอิทธิพลสื่อในช่วงหลังทําให้เกิดความจําเป็นในการวิเคราะห์ผู้รับสาร เพื่อให้การสื่อสารกับ
กลุ่มผู้รับสารมีประสิทธิภาพ และการยกระดับผู้รับสารให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสาร ดังนี้
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 การวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้รับสาร ในการสื่อสารสุขภาวะนั้น ไม่สามารถมองผู้รับสารเป็น
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มวลรวม เนื่องผู้รับสารมีความแตกต่างกันไปด้วยตัวแปรที่หลากหลาย ซึ่งจะส่งผลต่อการสื่อสารที่
ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ ผู้รับสารสามารถจําแนกได้ตามเกณฑ์ที่หลากหลาย ดังนี้
o ความแตกต่างเชิงประชากรศาสตร์-จิตวิทยา จะพิจารณาว่า ผู้รับสารมีความหลากหลาย ทั้ง
เพศ วัย อาชีพ รายได้ พื้นที่ วัฒนธรรม รวมถึงอาจยกระดับไปสู่การรวมกลุ่มเป็นชุมชน/
องค์กร โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการต่างกัน การสื่อสารจึงต้องต่างกันด้วย เช่น การสื่อสาร
กับกลุ่มผู้พิการทางสายตาจะใช้สื่ออักษรเบรลล์หรือสื่อใหม่
o ผู้รับสารที่ถูกกระทํา-กระตือรือร้น (passive and active audience) เป็นการพิจารณาว่า
ผู้รับสารจะมีลักษณะการรับสารแบบใด โดยทั่วไปมักจะมองว่า ผู้รับสารอ่อนแออ่อนด้อย และ
มักจะไม่รู้เท่าทันสื่อ ดังแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ (media literacy) ในอดีต ทว่า ในช่วงหลัง
ด้วยอิทธิพลของสํานักวัฒนธรรมศึกษา เริ่มมองผู้คนในฐานะผู้กระทํา และมองว่าผู้รับสาร
สามารถพลิกกลับมาเป็นผู้สื่อสารได้ เพียงแค่เสริมมิติด้านความรู้เรื่องสุขภาพและสื่อ ก็จะ
กลายเป็นผู้ส่งสารที่เป็นผู้กระทําและมีความรู้เท่าทันสื่อในตัว
o การรับสารเร็ว-ช้า เป็นการพิจารณาตามแนวคิดการเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งมองว่า ผู้รับสารจะ
ประกอบด้วยผู้เปิดรับสิ่งใหม่ 5 ระดับ คือ เร็ว ค่อนข้างเร็ว ปานกลาง ช้า และล้าหลัง โดย
คนส่วนใหญ่จะอยู่ตรงปานกลาง การสื่อสารจึงต้องคํานึงว่า กลุ่มเป้าหมายเป็นคนระดับใดด้วย
o ความป่วยและไม่ป่วย ในขณะที่เกณฑ์ข้างต้นเน้นมิติสื่อ เกณฑ์นี้มุ่งเน้นมิติสุขภาพเป็นหลัก
นั่นหมายความว่า ในการสื่อสารสุขภาวะ ผู้รับสารมีทั้งผู้ป่วยและผู้มีสุขภาพดี การสื่อสารกับ
กลุ่มผู้ป่วยอาจไม่ยากนัก เพราะผู้ป่วยมีแนวโน้มจะเชื่อข้อมูลที่บอก แต่การสื่อสารกับกลุ่มคน
ปกติอาจยากกว่า ต้องใช้การโน้มน้าวด้วยแนวทางต่างๆ
o อํ า นาจของคู่ สื่ อ สาร เกณฑ์ นี้ ว างอยู่ บ นสํ า นั ก วิ พ ากษ์ ซึ่ ง สนใจมิ ติ เ ชิ ง อํ า นาจเป็ น สํ า คั ญ
เนื่องจากการสื่อสารกับผู้มีอํานาจและผู้ไร้อํานาจต้องออกแบบให้แตกต่างกัน หากสื่อสารกับ
ผู้มีอํานาจ เช่น นักการเมือง การสื่อสารอาจไม่สามารถใช้การโน้มน้าวใจอย่างเดียวได้ อาจ
ต้องใช้หลักฐานเชิงสถิ ติ การเจรจาต่อรอง การเดินขบวนประท้วง การล็อบบี้ และการใช้
สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในลักษณะการเรียกร้องผ่านสื่อ จึงจะได้ผล

 การเสริมพลังผู้รับสาร ปัจจุบันแนวคิดด้านการสื่อสารหลายสํานัก ให้ความสนใจต่อมิติเชิงอํานาจ

ในสองด้าน ด้านหนึ่งคืออํานาจที่กดทับ และอีกด้านหนึ่งคืออํานาจในการปลดปล่อย ในกรณีหลังนี้
หากมีการเสริมศักยภาพแก่ผู้รับสาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อหาสุขภาวะหรือกลยุทธ์การสื่อสาร กลุ่ม
ผู้รับสารจะสามารถยกระดับให้กลายเป็นผู้ส่งสารในการสื่อสารประเด็นสุขภาวะให้สังคมได้อย่างดี
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กล่าวโดยสรุป กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาวะในที่นี้มีทางเลือกหลากหลาย เมื่อจะนํามาใช้ในโลกความเป็นจริง
เพื่อให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายการขับเคลื่อนงาน มักใช้ในลักษณะประสมประสานกัน นอกจากนั้น
หากมองเห็นภาพระดับการสื่อสารที่ดําเนินอยู่ภายใต้การขับเคลื่อน นัน่ คือ ปัจเจกบุคคล กลุ่ม/ชุมชน และ
นโยบายสังคม ได้ชัดเจน ก็จะยิ่งทําให้การเลือกกําหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในแต่ละสถานการณ์เป็นไปได้อย่างเฉียบ
คม และนําไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กงล้อสามประสานของแนวทางการสื่อสารเพือ่ ใช้สร้างเสริมสุขภาวะ
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ลักษณะของการสื่อสารสุขภาวะจําแนกได้เป็น 3 ระดับที่แตกต่างกันคือ (1) ปัจเจกบุคคล (2)
ครอบครัว/กลุม่ /ชุมชน และ (3) นโยบายสังคม โดยในแต่ละระดับจะใช้กลยุทธ์การสื่อสารทีแ่ ตกต่าง
กัน อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงานการสื่อสารเพือ่ สุขภาวะไม่สามารถแยกออกจากกันเป็นส่วนๆ ได้
แต่อาจต้องคิดการดําเนินงานแบบต่อเนือ่ งและประสานกัน กล่าวคือ การดําเนินงานในระดับปัจเจก
บุคคล
เพื่อเป็นการสร้างเสริมพลังและความเข้าใจให้แก่บุคคลเป็นลําดับแรก
อันจะนําไปสู่การ
ขับเคลื่อนในระดับครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และการเคลือ่ นไหวในระดับนโยบายสังคมในท้ายที่สุด
ดังเช่น การดําเนินงานด้านการลดการบริโภคบุหรี่ ต้องดําเนินงานตั้งแต่การทําให้บุคคลลดบุหรี่ การหา
มาตรการให้ครอบครัว กลุม่ ชุมชน สนับสนุนการลดบุหรี่ และการวางนโยบายเพื่อกําหนดกฎเกณฑ์
การห้ามขายห้ามโฆษณาส่งเสริมสินค้าบุหรี่ เป็นต้น โดยเราสามารถสรุปได้เป็นภาพกงล้อฟันเฟืองของ
แนวทางการทํางานที่หมุนไปอย่างต่อเนือ่ งและประสานกันดังนี้
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แผนภาพที่ 1.12: แนวทางการประสานการทํางานสือ่ สารเพือ่ สร้างเสริมสุขภาวะ
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การสือ่ สารเพือ่
เปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมสุขภาวะ
ของปัจเจกบุคคล

การสือ่ สารเพือ่
เปลีย่ นแปลงสุข
ภาวะครอบครัว
กลุม่ ชุมชน
การสือ่ สารเพือ่ เปลีย่ นแปลง
โครงสร้างและนโยบายสังคม

กล่าวโดยสรุป แนวทางการสื่อสารเพือ่ การเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ มีแนวทางทีแ่ ตกต่างไปตามเป้าหมาย
หรือระดับ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือปัจเจกบุคคล การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือกลุ่มชุมชน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือนโยบาย กลยุทธ์ที่ใช้ในการดําเนินการก็มีความแตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม ในโลกความเป็นจริง การเคลือ่ นไหวด้านการสือ่ สารสุขภาวะอาจมีการดําเนินการ
ในลักษณะสามแนวทางร่วมกัน กล่าวคือ การทําทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม/ชุมชน และนโยบาย ซึ่ง
จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะยั่งยืนมากกว่า ตัวอย่างเช่น กรณีของเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ
มักจะดําเนินการทั้งการปรับพฤติกรรม การให้ครอบครัว กลุ่ม ชุมชนมีสว่ นร่วม และการผลักดัน
นโยบายหรือกฎหมายเพื่อให้เกิดการควบคุมการดําเนินการทั้งหมด
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กลุ่มสารระที่ 2

เอกสารอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการ
กรุณางดเผยแพร่

การสือสารเพื
่อ
่อ
อการเปลี
่ย
ยนแปลง
พฤติกรรรมสุขภาพพ

นิธิดา แสสงสิงแก้ว
กรกนก อิงคนิ
ง นันท์

ft

กาารทํางานเปลีลี่ยนแปลงพฤฤติกรรมสุขภาาพด้วยกลยุทธ์
ท การสื่อสารรมีกระบวนกการสื่อสาร 3 ระดับ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู
อ ่ ได้แก่ (1) การสื่อสารภายในบุคคล (intrapersonal coommunicatioon) (2)
การสื่อสารระหว่
ส
างบุคคล (interppersonal coommunicatioon) และ (33) การสื่อสาารภายในกลุมเล็
่ม กหรือ
กลุ่มย่อย (small grooup commuunication) เชช่น ระดับครออบครัว คนใกล้ชิด และชุชุมชนเล็กๆ
เนืนือ้ หาส่วนนีมมุ้ งุ่ อธิบายการรสื่อสารแต่ละระดั
ะ บ และะวิเคราะห์การนํ
า าทฤษฎีและกลยุทธ์การสื
า ่อสาร
ที่เกี่ยวข้้องไปใช้เปลี่ยนแปลงพฤติ
ย
ติกรรมสุขภาพพด้วย โดยมีมี 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) การใช้การสือสารเพื
อ่
อ่
การเปลียนแปลงพฤติ
่
ติกรรมสุขภาาพ
(2)
คุณลักษณะพิ
ษ เศษขอองการสื่อสารรเพื่อการเปลีลีย่ นแปลง
่ย
ติกรรมสุขภาาพ และ (4) การ
พฤติกรรรมสุขภาพ (3) กลยุทธ์การสือ่ สารรเพือ่ การเปลียนแปลงพฤติ
สังเคราะะห์กรณีศึกษาาสู่การนําไปปปฏิบัติ

ทําไมต้้องใช้การสือสารเพื
่
่อการเปลี
ก
่ยนแแปลงพฤติกรรมสุ
ก
ขภาาพ
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อ่ ่ยนแปลงพฤติกรรมสสุขภาพเป็นการทํ
ก างานทีใ่ ช้ชการสื่อสารเข้ามาเป็นกลลยุทธ์ใน
กาารสื่อสารเพือเปลี
กระบวนนการเปลี่ยนพพฤติกรรมขอองมนุษย์ซึ่งมีลักษณะค่อนข้
น างซับซ้อน
มีการกําหนดเป้าหมายและ
ห
วัตถุประะสงค์การสื่อสารเพื
ส อ่ การเปลี่ยนแปลงทีที่ชัดเจน (ccommunicattion for change) เพื
เ ่อการมี
สุขภาพดีดีถ้วนหน้า โดยนักสื่อสารต้องมองงเห็นพลังของงการสือ่ สารภภายในตนเองงและการสือ่ สารระดั
ส
บ
บุคคลเสีสียก่อน หากกบุคคลที่เป็นผูส้ ่งสารไม่ปรั
ป บเปลี่ยนตัวเองแล้
ว
ว ก็ยากจะส่
ย
งต่อคความรูแ้ ละพฤติกรรม
การสร้างสุขภาพที่ถกต้
ูก องให้แก่ผ้อู ื่น ซึ่งหมายยถึงคนรอบข้้างและคนในสังคม ได้อย่างน่าเชื่อถือต่ตอไป
โดดยปกติแล้ว การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ
ด ้นได้ตามธธรรมชาติ เงืงื่อนไข และะเวลาที่ผ่านไป (เช่น
นาย ก. ต้องรอจนนเป็นโรคความมดันสูงก่อน จึงปรับพฤติติกรรมการกินโดยหันมาคควบคุมไขมัน)
น ซึ่งจะ
น างมีการกกําหนดวัตถุประสงค์
ป
และมีมีตัวช่วย เชช่น การสร้้างโอกาส
เห็นผลช้ช้าเมื่อเทียบกักับการเปลี่ยนอย่
เพื่อให้เห็นประสบกาารณ์จากคนรอบข้าง (เพืพื่อนสนิทเลิกเหล้
ก าแล้วมีสุสุขภาพดีขน้ึ มมาก ทําให้ผูผตู้ ิดเหล้า
คิดถึงสุขภาพของตั
ข
วเอง
เ
น้องชชายที่เคยอ้วนมากน้
น
ําหนักลดลงกว่
ก
าห้ากิ
า โลกรัมภายยในไม่กี่เดือนจากการ
น
ออกกําลัง) รวมถึงการสร้
ก างนิสัยให้
ย รักการจดดบันทึกลักษณ
ณะอาหารแตต่ละมื้อเพือ่ เปปรียบเทียบกัับน้ําหนัก
และระดัดับน้ําตาลเมือเวลาผ่
อ่
านไป
เหลล่านี้เป็นตัวอย่างของการนนําเครื่องมือททางการสื่อสาารมาช่วย
ปรับเปลีลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพระดดับบุคคลโดยยการตั้งเป้าหมายบางประ
ห
ะการ
จาากตัวอย่างข้างต้
า น หากผู้สื่อสารเริมแผนการเป
่
ปลีย่ นแปลงสุขภาพจากตัววเองโดยมีการกําหนด
เป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติ
น กรรม มีการวางแผผนงานอย่างเปป็นระบบและะต่อเนือ่ ง ก็ยย่อมจะเห็นผลลั
ผ พธ์ใน
การปรับเปลี
บ ่ยนพฤติกรรมสุขภาพพได้อย่างรวดดเร็วและมีประสิ
ร ทธิภาพโดดยการสื่อสารจะนํามาใช้เป็
เ นกล
ยุทธ์ในกการเปลี่ยนแปปลงพฤติกรรมในระดับคววามคิด ความมเชือ่ ทัศนคคติอันเป็นแรงงผลักดันจากกภายในที่
สําคัญต่อการปรั
อ
บเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ดังนั้นผูสื้สอ่ื สารควรต้องมองเห็
อ
นภาาพความเชื่อมโยงและ
ม
ต่อเนื่องใในการขยายผลเชิงพฤติกรรมของการ
ก
รสื่อสารในระะดับต่างๆ (ภภายในบุคคล ระหว่างบุคคล และ
ภายในกกลุ่มย่อย) แลละกําหนดวัตถุ
ต ประสงค์ ตลอดจนแนววทางการสื่อสารให้
ส สอดคล้องกับธรรมมชาติและ
คุณลักษณะของการสื
ษ
สือ่ สารระดับต่างๆ ด้วย
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ส อ่ สร้างเสสริมสุขภาวะ

ทําไมตองเริม่ ที่
การสือ่ สารภายในบุคคล

ต้นทางของการมีสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนต้องเริ่มที่ตัวเอง
การทําความเข้าใจแนวคิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ได้ผลอย่างจริงจังและยั่งยืนจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลเสียก่อน
โดยบุคคลต้องเล็งเห็นความสําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตัวเอง จากที่เคยมองว่าประชาชน
เป็นเพียงผู้รับบริการสุขภาพ ให้กลายเป็นเจ้าของสุขภาพที่ต้องรับผิดชอบสุขภาพของตนเอง
ถ้าตัวเองไม่เปลี่ยน ไปพูดให้คนอืน่ ฟัง ใครจะเชื่อ
ลองคิดดูว่าจะได้ผลหรือไม่ หากเราบอกให้คนรอบข้างเลิกสูบบุหรี่ แต่ตัวเองยังสูบบุหรี่อยู่ หาก
ผู้สอื่ สาร (คนที่เชิญชวนว่า ‘เลิกบุหรี่เถอะ มันไม่ด’ี ) ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้ ย่อม
ขาดความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้รับสาร รวมทั้งการพูดว่า “เทคนิคการเลิกบุหรี่มีเยอะแยะ เช่น การ
ข่มใจตัวเอง ไม่ยากหรอกน่า” แต่ผสู้ ่งสารไม่เคยมีประสบการณ์ข่มใจสู้กับความอยากสูบบุหรี่มาก่อน
สารทีส่ ่งก็ไม่สง่ พลังให้เกิดความน่าเชื่อถือและนําไปปฏิบัติตาม
การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลจึงมี
ความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะการบอกเล่าเรื่องราวผ่านประสบการณ์ตรงจะมีพลังและแรงส่งแข็งแกร่งที่
ส่งผลต่อระดับความคิด ความรูส้ ึก ของคนรอบข้าง
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“ความเข้าใจ” จากประสบการณ์ร่วมเป็นคุณสมบัตพิ ิเศษที่จะทําให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
สิ่งสําคัญหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลุ่ม คือ การมีประสบการณ์ร่วมที่คล้ายคลึงกัน
(shared experience) ในสถานการณ์ที่ผู้สอื่ สารต้องการช่วยผู้ติดเหล้าให้มีจิตใจแข็งแกร่งและไม่
กลับไปดื่มเหล้าอีก ผู้สอื่ สารที่เคยติดเหล้า (และชนะใจตัวเองมาก่อน) ย่อมเข้าใจความรู้สึกอยากเหล้า
เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถคาดเดาความรู้สึกทั้งทางกายและใจที่จะเกิดขึ้นระหว่างการบําบัดได้ กําลังใจ
และสารที่ผสู้ อื่ สารส่งให้กลุม่ เป้าหมายที่เป็นผู้ติดเหล้าย่อมเปี่ยมความเข้าใจอย่างแท้จริง ประสบการณ์
ของผูส้ ื่อสารคือปัจจัยสําคัญทําให้ผู้กําลังบําบัดยอมเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของผูส้ ื่อสารต่อไป
การสื่อสารลักษณะนี้มีจุดเด่นที่เป็นการสื่อสารแนวราบ เปิดโอกาสให้ทุกคนผลัดกันเป็นผู้ส่งและ
ผู้รับสาร เอือ้ ให้เกิดการรวบรวมเครือข่าย หรือการรวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็น มี
อิสระในการสร้างสารและปฏิสัมพันธ์การสื่อสาร ทั้งยังมีลักษณะไม่เป็นทางการ ทําให้เกิดความใกล้ชิด
สนิทสนม ไว้วางใจกันได้ง่าย เกิดความเข้มแข็งในกลุม่ ย่อย ซึ่งหมายรวมถึงกลุม่ ครอบครัว กลุ่มอาชีพ
กลุ่มความสนใจ ฯลฯ การสื่อสารลักษณะนี้จะมีความคล้ายในกลุม่ (grouplike) ที่มีลักษณะร่วมบาง
ประการเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น สายใยครอบครัว ความเป็นเครือญาติ ประสบการณ์ในอดีต

“คุณลักษณะพิเศษ” ของการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ในส่วนนี้จะจําแนกคุณลักษณะพิเศษของการสื่อสารใน 3 ระดับ ได้แก่ การสื่อสารภายในตนเอง การ
สื่อสารระหว่างบุคคล และการสือ่ สารระดับกลุม่ เล็ก ว่ามีจดุ เด่นและลักษณะเฉพาะอย่างไรบ้าง
คุณลักษณะเฉพาะนั้นสําคัญ เพราะหากผู้ออกแบบการสื่อสารเข้าใจความแตกต่าง จะวางแผนการ
สื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างมีกลยุทธ์ มีเป้าหมายชัดเจน และมีความต่อเนื่องจากการ
สื่อสารภายในบุคคลไปยังระดับอื่นๆ ง่ายต่อการประเมินผลและส่งผลโดยรวมต่อคุณภาพการสื่อสาร
และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่จะได้รับ
การสื่อสารภายในบุคคล (intrapersonal communication)
การสื่อสารภายในบุคคลหรือการสือ่ สารภายในตนเองเป็นเรื่องเฉพาะตัว
เป็นการสื่อสารที่
เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก ทีแ่ ต่ละบุคคลมีตอ่ ตนเอง เป็นกระบวนการซึ่งเกิดขึ้นภายในมนุษย์
ประกอบไปด้วยการใคร่ครวญ การตรึกตรอง การชั่งน้ําหนัก ที่ทําให้บุคคลได้ครุ่นคิดกับตัวเอง
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หลังจากกนั้นหากเกิดทัทศนคติเชิงบวกต่
บ อข้อมูลทีท่ได้รับหรือข้อแนะนําต่างๆ
ง รวมทั้งงเกิดความมุงมั
ง่ ่น มี
กําลังใจทีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ส่งผลให้เกิดการทดลองปปฏิบัติหรือนําไปใช้ และหหากเห็นผลลัพธ์
พ ได้จริง
จะเกิดความมัน่ ใจแลละนําไปสู่การรเปลี่ยนพฤติกรรม เป็ป็นการสะท้อนผลลั
น พธ์จากกประสบการณ์ภายใน
น ปธรรม (eexplicit knoowledge) เป็ป็นแรงระเบิดจากการ
ด
(implicitt experiencce) ไปสู่ควาามรู้ที่เห็นเป็นรู
เปลี่ยนแแปลงภายในสูสู่ภายนอก
กาารสื่อสารภายยในบุคคลที่เกิดขึ้นอาจเป็ปนการพูดคุยกับตนเอง (self-talk,
(
sself dialogue, inner
speech)) การชักชวนนให้ตัวเองคิด ทํา หรือเชืชือ่ เรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งหมมายรวมถึงกาารต่อต้าน ต่อรองทาง
อ
ความคิดอั
ด นเป็นความมขัดแย้งภายยในใจ เป็นปฏิ
ป สัมพันธ์ภายในตนเอง เช่น การรตั้งสติ การรรวบรวม
กําลังใจ การต่อรองงความรูส้ ึก การสะกดจิตตั
ต วเอง ฯลลฯ ลักษณะะของการสือ่ สสารเพื่อการสสร้างเสริม
สุขภาพทีที่ใช้การสื่อสาารภายในบุคคลเข้ามาช่วยก็
ย เช่น โครรงการตั้งสติก่กอนสตาร์ทเพพื่อลดปัญหาาอุบัติเหตุ
ในการขัับขี่ การรณรรงค์ ‘Just say no’ ไมม่ให้ยุ่งเกีย่ วกกับยาเสพติดของวัยรุ่น กการรณรงค์ให้หชาวไทย
สวดมนตต์ขา้ มปีเพื่อชาระจิ
ชํ ตใจแทนการฉลองในนผับบาร์ เป็นต้น
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ณ กษณะพิเศษของการสื
ศ
สือ่ สารภายในนบุคคล (inttrapersonal communiccation)
คุณลั
1. ผู้ส่งสาร (SSender: S) และผู้รับสารร (Receiver: R) เป็นคนนคนเดียวกัน
การรับ การส่ง และการไหลของข่าวสารจะเกิ
ว
ดขึน้ ในตัวบุคคลนั้นๆ การทีที่ S และ R เป็นคน
น ดโอกาสใหห้เกิดการสื่อสารได้อย่างเเต็มที่ โดยยไม่ต้องกําหนนดระยะเวลาาหรือขอบเขตตเนื้อหาที่
เดียวกันเปิ
ต้องการสือ่ สาร เกิดอิสระทางปฏิฏิสมั พันธ์ ปรราศจากข้อจํากั
า ดเรื่องระยะทาง เวลา รูปแบบ ประะเด็นและ
ป
ชัดเจจน เมื่อเทียบกั
บ บการสื่อสาารระดับอืน่ ๆ
การออกกแบบสารก็ไม่มจําเป็นต้องกกําหนดวัตถุประสงค์
2. มีอสิ ระเต็มที
ม ใ่ นการกําหนดเนื
ห
้อหาสสารและระยะะเวลาในการสืสื่อสาร
อย่างไรก็ตาม
ต
ข้อคววรระวังจากความอิสระคือการเปิ
อ
ดโอกาสให้เกิดการสื่อสารภายยในตัวเอง
จนมากเเกินไปอาจทําให้
า เกิดภาวะฟุ้งซ่าน คิดเรื
ด ่อยเปือ่ ย หรือจมปลักอยู
ก ่กับความคิด ความเชืชื่อ หรือ
ความเห็นของตัวเอง จนเป็นอุปสรรคต่
ส
อการรเปลี่ยนแปลงง การสื่อสาารภายในเป็นนกระบวนการรที่สังเกต
ยาก (implicit) เพพราะเกิดขึ้นภายในบุ
ภ
คคลแและยากจะบัังคับให้ปฏิบติตั ไิ ด้ จึงมีข้ออจํากัดในการรวัดระดับ
ความสําเร็
า จเป็นระยะะๆ ทางการสืสือ่ สาร
3. ต้องมีการฝึฝกฝนหรือสร้้างความเคยชิชินเพื่อให้เกิดผลสํ
ด าเร็จ
การสื่อสารแบบภายในตตนเองนั้นส่วนใหญ่
น มีเป้าหมายเพื
ห
่อการรควบคุมตนเอองอันเป็นต้นทางของ
น
พฤติกรรรมภายนอก ต้องมีการฝึกฝนให้
ก
เกิดความเคยชินเพพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เช่น ข้อแนะนําในการตั
ใ
้ง
สติก่อนสสตาร์ทเพื่อลดอุบัติเหตุในการขั
น บรถยนนต์น้นั
ล
กลุ่มเป้าหมาายอาจไม่สามมารถทําได้เลยหากไม่
ทราบว่าการตัง้ สติทําอย่
า างไร เช่น เทคนิคการรกําหนดลมหหายใจ การทํทาสมาธิ การรฝึกจดจ่ออยู่
ก
ต์ในใจ รวมถึงตั
ง วอย่างในกการรณรงค์ให้หวัยรุ่น “justt say no”
กับสิ่งใดดสิ่งหนึ่งหรือการสวดมนต์
คือกล่าวคํ
ว าว่า “ไม่” เมื่อต้องเกี่ยวข้
ว องกับยาเสสพติด ซึ่งคําแนะนํ
า
าให้ say no
อาจทําไดด้ยากเมื่อวัยรุร่นอยูก่ ับกลุมเพื
่ม ่อนที่ sayy yes กับยาาเสพติด
เนื่องจากกมีปัจจัยจิตวิทยาเรื่องควาามกดดันกลุม่ (peer preessure)
เข้ามาเกีกี่ยวข้อง ดังนัน้ วัยรุ่นจึงจาเป็
จํ นต้องเข้าใจเรื
า ่องทักษะ
ษ
การปฏิเสธ การต่อรอง และต้องฝึกึ ฝนการปฏิฏิเสธ
อ อ่ งเสียก่อน จึงจะ sayy no ได้
อย่างต่อเนื

22 | หลลักสูตรการสื่อสารเพื
ส อ่ สร้างเสสริมสุขภาวะ

แผนภาพที่ 2.1: คุณลักษณะพิเศษ (spec) ของการสือ่ สารภายในบุคคล

ผูส้ ่งสารและผูร้ บั สารเป็ นคนเดียวกัน
และมีรูปแบบเฉพาะในการสือ่ สาร

มีอสิ ระในการสือ่ สารเต็มที่
แต่ยากต่อการวัดผลลัพธ์

การสือ่ สารภายในบุคคล
(Intrapersonal
Communication)

ต้องฝึ กฝนเ
เพือ่ การควบคุมตนเอง
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การสื่อสารระหว่างบุคคล (interpersonal communication)
การสื่อสารระหว่างบุคคลใช้มากสําหรับงานสร้างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการให้ความรูแ้ ละข้อมูล
แบบสุขศึกษา ไปจนถึงการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่เน้นการสื่อสารแนวราบดังในปัจจุบัน เป็น
การสื่อสารในระดับ “คู่สื่อสาร” ซึ่งแต่ละบุคคลสามารถเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ในสัดส่วน
ค่อนข้างใกล้เคียงกัน เช่น การสื่อสารระหว่างแพทย์กับคนไข้ สามีกับภรรยา การสื่อสารในระดับนี้จะ
เปิดโอกาสให้คู่สนทนามีโอกาสพูดคุย ถามตอบ และผลัดกันทําหน้าที่ผสู้ ่งสาร โดยมีหัวใจสําคัญได้แก่
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สอื่ สาร
การสื่อสารระหว่างบุคคล หมายถึง การสือ่ สารที่ประกอบด้วยบุคคลสองคนสื่อสารกันเพื่อ
วัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น การติวสอบเข้า ม.4 การสั่งงานของหัวหน้างานกับลูกน้อง การชักชวนให้
ไปร่วมกิจกรรมของเพือ่ นบ้าน ฯลฯ หรือการสือ่ สารกันเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นการสื่อ
ความหมายของบุคคลสองคนขึ้นไปในชีวิตประจําวัน เช่น แม่คุยกับลูก เพื่อนคุยกับเพื่อน ฯลฯ การ
สื่อสารระหว่างบุคคลนี้เป็นรูปแบบการสือ่ สารที่มีพลังและมีโอกาสบรรลุจุดประสงค์ได้ดีทสี่ ุด เนื่องจากผู้
สื่อสารสามารถแสดงปฏิกิรยิ าตอบสนองต่อกันได้ค่อนข้างเต็มที่ ภายใต้เงื่อนไขของความสัมพันธ์ที่คู่สื่อ
สารเติมเต็มหรือเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) อย่างสมดุล
ในด้านปัจจัยความสัมพันธ์ของการสือ่ สารนั้น การสื่อสารระหว่างบุคคลมีความเฉพาะที่มองได้
จากลักษณะเนื้อหาหรือสารร่วมด้วย อาจมีมิติความสัมพันธ์ในด้านการควบคุม (control) มาเกี่ยวข้อง
เช่น ตํารวจหน้าหมู่บ้านชวนพ่อบ้านเข้าร่วมการรณรงค์เมาไม่ขับ มิติความสัมพันธ์ด้านความไว้วางใจ
(trust) เช่น ลูกชายอาจเลือกคุยเรื่องความรู้สึกทางเพศกับพ่อแม่มากกว่าครู และมิติความสัมพันธ์ด้าน
ความสนิทสนมใกล้ชิด (intimacy) เช่น เพื่อนสนิทชวนกันไปสวดมนต์ข้ามปี (Edna Rogers-Miller
และ Frank E. Millar (1976), อ้างถึงใน บุษบา สุธีธร, 2554)
คุณลักษณะพิเศษของการสื่อสารระหว่างบุคคล (interpersonal communication)
1. การสื่อสารมีลักษณะเป็นคูส่ ื่อสาร หรือคู่สนทนาที่ผสู้ ง่ สารและผู้รับสารผลัดกันสือ่ สาร และ
สามารถเปิดโอกาสให้ผู้รับสารได้สะท้อนผลตอบรับให้ผู้สอื่ สารทราบโดยทันที
การสื่อสารระดับนี้เปิดโอกาสให้คู่สอื่ สารสะท้อนผลการสื่อสารกลับไปยังผู้ส่งสารได้เสมอ
มี
ลักษณะการสนทนาที่เป็นธรรมชาติ
หรือเป็นการสื่อสารที่มีการไหลอย่างเสรี
(free
flow
communication) จึงอาจไม่จําเป็นต้องใช้บท (script) หรือเตรียมการออกแบบสารที่เป็นกิจจะลักษณะ
มากนักเมือ่ เทียบกับการสื่อสารในระดับกลุ่มหรือในระดับสื่อมวลชน ที่ยากจะคาดเดาผลตอบรับของ
ผู้รับสาร การสื่อสารระดับบุคคลเหมาะกับบริบทการสื่อสารทีม่ ีเป้าหมายชัดเจนเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยการโน้มน้าวชักจูง เช่น เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า หันมาควบคุมอาหาร ออกกําลังกาย
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2. เหมาะกับการสื่อสารด้านอารมณ์ การให้กําลังใจ หรือการสื่อสารทีม่ ีมิติเรือ่ งความลับ
(secrecy) เรื่องต้องห้าม (taboo) และเรื่องที่มีนัยความเป็นส่วนตัว (privacy)
โดยรวมๆ การสื่อสารระหว่างบุคคลเหมาะกับเรื่องละเอียดอ่อนที่เน้น “คุณภาพ” ของสื่อสาร
คุณลักษณะข้อนี้สอดคล้องโดยตรงกับประสิทธิภาพการสื่อสารที่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้ส่งสารอย่างมาก
กล่าวคือ นอกจากปัจจัยเรื่องความรู้สึกใกล้ชิดระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ผูส้ ง่ สารต้องมีคณ
ุ ลักษณะ
พิเศษที่มคี วามน่าไว้วางใจ (trustworthiness) มีความน่าเชื่อถือ (credibility) และมีภาพที่น่าศรัทธา
(faith) ในสายตาของผู้รับสาร การสือ่ สารจึงจะดําเนินไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ (เช่น
คนไข้แม้ไม่รู้จกั จิตแพทย์มาก่อน แต่รู้สึกไว้วางใจ เชื่อมั่นว่าจิตแพทย์จะช่วยให้หายได้ จึงเล่าปัญหาให้
ฟัง เป็นต้น)
แผนภาพที่ 2.2: คุณลักษณะพิเศษ (spec) ของการสือ่ สารระหว่างบุคคล
ลักษณะเป็ นคู่สอ่ื สารที่ S และ R
ผลัดกันรับส่งสารในปริมาณใกล ้เคียงกัน

การสือ่ สารระหว่างบุคคล
(Interpersonal Communication

รับการป้ อนกลับได้ทนั ที
ความสัมพันธ์และความ
ใกล ้ชิดของคู่สอ่ื สารสําคัญ
ความน่าไว ้วางใจ, ความ
น่าเชื่อถือ และศรัทธา
เป็ นเอกลักษณ์

ft

เตรียมการไม่มาก
อาจไม่ตอ้ งการบท
ค่อนขา้ งธรรมชาติ
สือ่ สารแบบเห็นหน้า
แต่ในสือ่ ใหม่
ไม่ตอ้ งก็ได้

ra

เหมาะกับการสือ่ สารด้านอารมณ์
การให้กาํ ลังใจและการสือ่ สารความลับ

D

การสื่อสารภายในกลุ่มย่อยหรือกลุ่มเล็ก (small group communication)
การสื่อสารกลุ่มย่อย หมายถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปรวมกัน แต่ต้องเป็น
กลุ่มที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไป
ทุกคนในกลุ่มสามารถพูดโดยสมาชิกทั้งหมดได้ยินไปพร้อมกันและ
ตอบสนองต่อกันได้ด้วย
คุณลักษณะสําคัญของการสื่อสารกลุม่ ย่อยคือการมีวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน สมาชิก
ของกลุ่มมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและมีอิทธิพลต่อกันในแนวระนาบไม่มากก็น้อย อย่างไรก็
ตามเมือ่ เทคโนโลยีพัฒนา รูปแบบการสื่อสารกลุม่ เล็กจึงไม่จาํ กัดเฉพาะแบบเผชิญหน้าเท่านัน้ แต่ยัง
เผชิญหน้าต่างสถานที่ก็ได้ เช่น การสื่อสารกลุม่ ย่อยเพื่อการประชุมสัมมนาผ่านวิดีโอคอล หรือไลน์
กลุ่ม กลุ่มปิดในสือ่ สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
ถึงแม้วา่ อาจจะไม่เห็นรหัสการสื่อสารทีเ่ กิดจากอวัจนภาษา (ภาษาท่าทาง รอยยิ้ม การแสดงออกทางสี
หน้า ท่านั่ง ฯลฯ) ที่ชัดเจนเท่ากับการสือ่ สารกลุม่ ย่อยแบบเห็นหน้าก็ตาม
ในทางวิชาการมีการแบ่งลักษณะความเป็นกลุ่มไว้หลายประเภท
ซึ่งอาจใช้เป็นกรอบในการ
กําหนดกลุ่มเป้าหมายย่อยในกิจกรรมการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ต่อไป ดังนี้
1. กลุ่มปฐมภูมิ (primary group) เป็นกลุ่มพื้นฐานทางสังคมทีด่ ํารงอยู่อย่างยาวนาน เช่น
สมาชิกในครอบครัว
หรือกลุ่มเพือ่ นสนิท
สมาชิกกลุ่มรูส้ กึ เป็นเจ้าของและได้รับการ
สนับสนุนจากสมาชิกในกลุม่ อยู่แล้วเป็นพื้นฐาน
2. กลุ่มสังคม หรือกลุ่มไม่เป็นทางการ (social or casual group) ได้แก่กลุ่มเพือ่ นที่พบปะกัน
เป็นประจํา เกิดจากเป้าประสงค์ด้านสังคมมากกว่าด้านงาน เช่น กลุ่มที่รวมตัวกันยามว่าง
เพื่อสังสรรค์ พักผ่อน แลกเปลี่ยนความคิด และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
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3. กลุ่มการศึกษา (educational group) หรือกลุ่มเรียนรู้ เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาทักษะบางอย่าง โดยมีผู้พูดหนึ่งคนหรือมากกว่าให้ข้อมูลแก่ผู้ฟังจํานวนหนึ่ง เช่น การ
เรียนการสอน การประชุมปฏิบัติการ การอภิปราย กลุ่มชมรม เป็นต้น
4. กลุ่มบําบัด (therapeutic group) เกิดจากการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น นัก
สังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มนี้สนใจการเปลี่ยนแปลง
ระดับค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม อาจไม่มีเป้าประสงค์รว่ ม แต่ละคนจะต้องหาทาง
แก้ไขปัญหาของตัวเอง แต่กลุ่มเป็นช่องทางในการมองปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
5. กลุ่มทํางาน (task group, work group) เป็นกลุ่มเฉพาะกิจเมือ่ ได้รับการมอบหมายชิ้นงาน
เช่น การหาข้อมูล การจัดทํานโยบาย ฯลฯ กลุ่มนี้มเี ป้าหมายของงานคือการบรรลุภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย รูปแบบของกลุ่ม เช่น การประชุมกรรมการ ผู้ถอื หุ้น ฯลฯ จะสลายตัวเมือ่
งานสําเร็จ (Brooks, 1978 อ้างถึงในจันทนา ทองประยูร, 2554)
รูปแบบของการสื่อสารกลุม่ ย่อยหรือกลุม่ เล็กที่เน้นในกลุ่มสาระ 2 อาจเทียบเคียงได้กับระดับ
กลุ่มปฐมภูมทิ ี่มีพื้นฐานหรือต้นทุนความสัมพันธ์ทางสังคมที่มนี ัยความใกล้ชิดยึดโยงอยู่ เช่น ครอบครัว
หรือสมาชิกในชุมชนเล็กๆ หรืออาจเป็นการรวมของกลุ่มเป้าหมายที่มลี ักษณะคล้ายคลึงกันมารวมตัว
กันเพื่อเป้าหมายบางอย่างก็ได้ เช่น การอบรมกลุม่ ย่อยของครูแผนกอนุบาลเพือ่ แลกเปลี่ยนเทคนิคการ
สอนสําหรับเด็กปฐมวัย
การสื่อสารภายในกลุ่มของผู้ปกครองทีม่ ีบุตรหลานมีภาวะออทิสซึมของ
โรงเรียน A หรือกลุ่มบําบัดของวัยรุ่นที่เคยติดยาเสพติดในหมู่บ้าน B เป็นต้น
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คุณลักษณะของการสือ่ สารภายในกลุ่มย่อยหรือกลุ่มเล็ก (small group communication)
1. ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะผลัดเปลี่ยนกันรับส่งสารและมีรูปแบบที่หลายหลายได้
ตัวอย่างเช่น มีลักษณะเป็นคู่สื่อสารหลายๆ คู่ หรือเป็นผู้สอื่ สารคนเดียวและสือ่ สารไปยังคน
กลุ่มเล็กๆ โดยผลัดกันเป็นผู้รับสารก็ได้ เช่น ภายในบ้านอาจเกิดการสื่อสารหลายรูปแบบ (พ่อกับแม่,
แม่กับลูก, พ่อกับลูก หรือพ่อแม่ลูกกําลังคุยกัน หรือลูกกําลังเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้พ่อแม่ฟังพร้อมกัน
กับปู่ย่าตายาย เป็นต้น) ดังนั้นรูปแบบการสื่อสารในระดับนี้จะเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น
2. มีกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการสือ่ สาร
การสื่อสารจะสัมฤทธิผ์ ลได้จําเป็นต้องวางเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การสือ่ สารที่ชัดเจนและ
สร้างความเข้าใจร่วมที่ตรงกัน เช่น เพื่อให้ข้อมูลความรู้ เพื่อให้ปฏิบัติตาม เพื่อสร้างการมีสว่ นร่วม ซึ่ง
แตกต่างจากการสื่อสารพูดคุยในชีวิตประจําวันทัว่ ไปที่ไม่ได้กาํ หนดเป้าหมาย
เช่น
การถาม
สารทุกข์สุกดิบที่ไม่มีหวั ข้อชัดเจนและไม่ต้องการผลลัพธ์ทางการสือ่ สาร
นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงวัตถุประสงค์ทางจิตวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ บําบัด เช่น
เป็นการสือ่ สารเพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์ เป็นเครื่องมือในการเสริมพลัง (empowerment) ให้
กําลังใจ (support) ในลักษณะของกระบวนการกลุ่ม (group support) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความคิดเห็น (sharing) เป็นต้น
3. ระดับความสัมพันธ์หรือคุณภาพของความสัมพันธ์ของกลุ่มสําคัญอย่างมาก
การสื่อสารกลุ่มย่อยควรต้องมองเห็นความสัมพันธ์ หรือความเชื่อมโยง ของสมาชิกในกลุ่มได้
อยู่บ้าง อาจเป็นทางกายภาพ เช่น ครอบครัวเดียวกัน กลุ่มเพื่อนสนิท กลุม่ เพือ่ นบ้านในซอย รวมทั้ง
มีอัตลักษณ์รว่ มหรือความคล้ายในกลุม่ (grouplike) บางอย่าง ซึง่ คนในกลุ่มจะรู้สึกได้ถึงความเป็นส่วน
หนึ่งหรือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม เช่น คนหมู่บ้านเดียวกัน ทํางานแผนกเดียวกัน สามีติด
เหล้าเหมือนกัน ลูกป่วยเป็นซึมเศร้าเหมือนกัน
การไหลของการสื่อสารระดับนี้มักเป็นแนวระนาบ
มีความสมดุลในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างผูส้ ่งสารและผู้รับสารเท่าๆ กัน ค่อนข้างเกิดอิสระในปฏิสัมพันธ์ ในขณะที่สมาชิกในกลุ่ม
สามารถผลัดกันทําหน้าที่เป็นผู้รับสารและผู้ส่งสารได้
ถึงแม้ในบางสถานการณ์อาจมีการกําหนดตัว
บุคคลทําหน้าที่ผู้นําการสนทนา (moderator) แต่ผู้นําการสนทนาจะทําหน้าที่กระตุ้นให้สมาชิกมี
บทบาทในการสื่อสารมากกว่าจะเป็นผูส้ ง่ สารที่ทรงอํานาจที่ทุกคนต้องฟัง และไม่ใช่การสื่อสารทางเดียว
พฤศจิกายน 2560 | 25

แผนภาพพที่ 2.3: คุณลั
ณ กษณะพิเศษ (spec) ของกาารสือ่ สารกลุม่ ย่ยอย
รูปแบบขของการสือ่ สารหลากหลาย
อาจเป็ นคู่สืสอ่ื สารหลายคู่หรือื ผูส้ อ่ื สาร
คนนเดียวไปยังกลุม่ ก็ได้

กการสือ่ สารกลุ่มเล็ล็ก
(Small Group
G
Commuunication)

มีการกําหนดเป้ าหมาย
ห
ทีช่ ดั เจนในการสือสาร
่

มีควาามคล ้ายในกลุม่
((grouplike)

กลยุทธ์การสื่อสารรเพื่อการเปปลี่ยนแปลงงพฤติกรรมมสุขภาพ
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กาารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมสุขภาพเป็นสิ
น ่งที่ท้าทาย ในที่น้จี ะกล่
ะ าวถึงการรสือ่ สารในหนน่วยที่เล็ก
ที่สุดคือระดั
ร บตนเอง ระดับคู่สื่อสาร
อ
จนไปปถึงระดับกลุมย่
่ อย การรใช้กลยุทธ์กาารสื่อสารจะททําให้การ
สื่อสารสส่งไปถึงผู้รับสารอย่
ส างมีประสิ
ร ทธิภาพทีทีส่ ุด
ควรรมีออกแบบกการสื่อสารโดดยวิเคราะห์บริ
บ บทการ
สื่อสาร วางแผนล่วงหน้
ง าว่าใครจจะเป็นผู้ส่งสาารและผู้รับสาาร คัดเลือกเนื
ก อ้ หา/ออกกแบบสารให้เหมาะสม
และได้ผลรวมถึ
ผ
งเลือกใช้สอื่ และชช่องทางเพื่อใหห้บรรลุถึงเป้าหมายที
า
่ตอ้ งการ
ง
เนืนือ้ หาส่วนนีจ้ ะยกตัวอย่างกลยุทธ์สําคัญ
ั ที่นําไปประะยุกต์ใช้ในทาางปฏิบัติได้ รวมทั้งยกกตัวอย่าง
กรณีศึกษา เพื่อให้เห็นภาพความมเชือ่ มโยงโดยยแบ่งตามระดับการสือ่ สาารที่กล่าวมากก่อนหน้านี้
แผนภาพพที่ 2.4: การใ
รใช้กลยุทธ์การสืสือ่ สาร

D

บริบทการสื
ท อ่ สาร

ผูส่ส้ งสาร

ผูร้ บั สาร

กลยุทธ์
ท การสือ่ สาร

เนื้ อหา

สือ่

กลยุทธ์ด้ดานบริบทกาารสื่อสาร:
การวิเครราะห์ผู้เกี่ยวข้อง (stakeeholder anaalysis)
กาารวิเคราะห์วาใครคื
่
อผู้เกียวข้
ย่ องในการรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนั
ข
้นบ้าง จะส่งผลต่
ผ อการ
เลือกกลลยุทธ์การสื่อสาร
ส เช่น หากกลุ
ห
่มที่เกี่ยวข้
ย องเป็นเพืพื่อนร่วมชัน้ ของกลุ่มเป้าหหมายวัยรุ่น ย่ยอมมีผล
ต่อการอออกแบบเนื้อหาสาร
ห
(การรใช้ภาษาวัยรุ่นที่ไม่เป็นทาางการ) ช่องทางในการส่งสาร รวมถึงการช่
ง วย
ให้เห็นภาพผู
ภ ส้ ่งสารทีที่ชัดเจนขึ้น (เพื
( ่อนชวนเพืพื่อนออกกําลังกายอาจได้้ผลกว่าผูใ้ หญ
ญ่หรือครูพดู เป็นต้น)
แผนภาพพที่ 2.5: การรวิเคราะห์ผูเ้ กี่ยวขอ้ งเพือ่ เลือกกลยุ
ก ทธ์ดา้ นบริริบทการสือ่ สารรทีเ่ หมาะสม
เป้ าหมมาย
วัยรุ่น

กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้อง
เพือนร่
อ่ วมชัน้
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เนื้อหาสารร
ภาษาวัยรุ่น

ช่องทาางส่งสาร
เพือ่ นชชวนเพือ่ น

การวิเคราะห์บริบทชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง (community/individual approach)
ในการออกแบบการสื่อสารกลุ่มย่อย ต้องมีความเข้าใจในบริบทของชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย อัน
รวมถึงสภาพแวดล้อม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ลักษณะชุมชน และลักษณะสมาชิกในชุมชน รวมทั้ง
วิธีคิด ทัศนคติ และประสบการณ์ต่อเรื่องใดเรือ่ งหนึ่ง ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการออกแบบการสื่อสารได้
เหมาะสม สามารถโน้มน้าวใจและทําให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้
กลยุทธ์ด้านผู้ส่งสาร
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การให้ความสําคัญกับสือ่ บุคคล (personal media)
สื่อบุคคลมีความสําคัญและมีอิทธิพลสูงเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ เป็นสื่อที่
ทํางานได้ทุกระดับการสื่อสาร ตั้งแต่ภายในตนเอง ระหว่างบุคคล จนถึงกลุ่มย่อย เช่น การรณรงค์เลิก
บุหรี่ในหมู่บ้านใช้สื่อบุคคลคือกลุ่ม อสม. โดยให้กลุ่ม อสม. เริ่มเลิกบุหรี่ด้วยตัวเองก่อน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจเมือ่ อสม. ต้องการแนะนําให้คนใกล้ชิดหรือชาวบ้านเลิกบุหรี่ เป็นต้น
ในระดับการสือ่ สารระหว่างบุคคลและกลุม่ ย่อยนั้น สื่อบุคคลมีบทบาทอย่างมากเพราะสามารถ
สื่อสารได้ทั้งความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ และเป็นต้นแบบให้ผู้รับสารได้ดว้ ย สื่อบุคคลมักต้องมีความ
น่าเชื่อถือ เข้าถึงได้ง่าย และมีคุณลักษณะพิเศษ เช่น ความคุ้นเคยกับผู้รับสาร เป็นต้นทุนเดิม หากใน
การวางแผนสือ่ สารกําหนดตัวสื่อบุคคลได้ถูกต้อง การดําเนินกิจกรรมการสือ่ สารเพื่อการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมนั้นๆ ก็มีโอกาสสําเร็จสูงขึ้นด้วย
การค้นหาสือ่ บุคคลที่มีธรรมชาติของการโน้มน้าวใจให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
มีความสําคัญ สื่อบุคคลในที่นี้อาจเป็นสมาชิกในชุมชนหรือผู้นําชุมชน เช่น อสม. ผู้ใหญ่บ้าน พยาบาล
แกนนําสตรี พระ นักเทศน์ ปราชญ์ชาวบ้าน นักลิเก นักลําตัด ครู รวมไปถึงแกนนําเยาวชน เป็นต้น
สื่อบุคคลต้องมีคุณสมบัติ 2 ส่วน คือ ความน่าไว้วางใจ (trustworthiness) และความน่าเชื่อถือ
(credibility) ทั้งบุคลิกภาพ ต้นทุนทางสังคม และความรูว้ ิชาการเกี่ยวกับสุขภาพ ตัวอย่างเช่น พระ
หรือนักเทศน์อาจน่าศรัทธา น่าไว้ใจ แต่อาจขาดความรู้ความชํานาญเรื่องการเลิกบุหรี่ หรือพยาบาล
อาจมีความรูด้ ้านสุขภาพ แต่เข้าถึงยากและชาวบ้านอาจไม่ศรัทธาเพราะอายุน้อย เป็นต้น การเลือกสื่อ
บุคคลมาใช้ในงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพจึงต้องรักษาสมดุลระหว่างการสื่อสาร เพื่อให้ได้ผล
ตามวัตถุประสงค์โดยคํานึงถึงบทบาทหรือสถานภาพของผู้ส่งสารร่วมด้วย (เช่น หากพระมีความเข้าใจ
เรื่องสุขภาวะ ก็อาจเทศน์เรื่องจิตวิญญาณโดยเชื่อมโยงกับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ได้ เป็นต้น)
สื่อเชิงรุกและสือ่ เชิงรับ
สื่อบุคคลเป็นได้ทั้งสือ่ เชิงรุกและเชิงรับ เช่น หากเป็นงานที่เน้นการส่งเสริมป้องกัน อาจต้องการ
สื่อบุคคลทําหน้าที่รุกเข้าไปหากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้
โน้มน้าวใจเพื่อให้เห็นประโยชน์ของ
ประเด็นสุขภาพที่ต้องการสือ่ สาร แต่หากเป็นงานกลุ่มของการรักษาหรือเยียวยาอาจใช้กลยุทธ์สื่อบุคคล
เชิงรับได้ เช่น การตั้งหน่วยพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นจุดให้บริการผูป้ ่วยเรื้อรัง เป็นต้น
กลยุทธ์ด้านเนื้อหา
การออกแบบเนื้อหาสารอย่างมีกลยุทธ์ (message design)
ขั้นตอนการออกแบบสารมีความสําคัญยิง่ ต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายในงานสื่อสารทุกระดับ เช่น การรณรงค์ให้ผู้สูงอายุออกกําลังกาย หากสื่อสารว่าการออก
กําลังนั้นทําเพือ่ ตัวผูส้ ูงอายุเอง อาจไม่ได้ผลในคนที่รู้สกึ ว่าไม่อยากทําเพื่อตัวเองแล้ว แต่หากออกแบบ
เนื้อหาสารใหม่โดยชวนให้ผู้สูงอายุออกกําลังกายเพื่อจะได้อายุยืน อยู่เลี้ยงหลานได้นานๆ หรือเพื่อให้
ร่างกายแข็งแรง จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน ก็อาจทําให้ผู้สูงอายุลุกขึ้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
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นอกจากนั้น การออกแบบเนื้อหาสารยังหมายรวมถึงการเลือกใช้ภาษาและสไตล์การสื่อสารทีต่ รง
ตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมายด้วย เช่น การใช้ภาษาถิ่นเพือ่ รณรงค์การเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
อาหารดิบ อันเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลําไส้ของคนอีสาน หรือการที่พ่อแม่ใช้ภาษาวัยรุ่น
หรือภาษาที่เป็นกันเอง เพื่อการสือ่ สารเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น
กลยุทธ์ด้านสือ่

ra

ft

การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วม (participatory communication)
การสร้างการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม เป็นกลยุทธ์ที่ทําให้การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน การมีสว่ นร่วมในทางการสื่อสารหมายรวมถึงการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ที่เปิดโอกาส
ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ เช่น หากเป็นระดับผู้ส่งสารหรือผูผ้ ลิต ก็เปิดโอกาสให้ได้ทํา ได้
กําหนดกระบวนการด้วยตัวเอง
หากเป็นระดับผู้รับสาร
ก็กระตุ้นให้เป็นผู้รับสารที่กระตือรือร้น
สามารถตอบโต้ แสดงความคิดเห็น ซักถาม เสริมข้อมูล ซึ่งหมายถึงโอกาสที่จะสลับบทบาทการเป็นผู้
ส่งสารและผู้รบั สารได้ การพัฒนาตัวบุคคลจากผู้รับสารให้กลายเป็นผู้ส่งสาร เป็นการหยิบยืม กลยุทธ์
ด้านการเสริมแรงผู้รับสาร มาใช้ร่วมกับการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
การสื่อสารรูปแบบนี้จะเชื่อมั่นในศักยภาพของคู่สอื่ สาร สอดคล้องกับกระบวนทัศน์เรื่อง “สร้าง
นํา ซ่อม” ที่ต้องการให้บุคคลกระตือรือร้นต่อกิจกรรมสุขภาพ นอกจากนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนยังหมายรวมถึงกลไกในการเพิ่มพืน้ ที่สาธารณะเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เช่น การตั้งเวทีชาวบ้าน
เพื่อสือ่ สารปัญหาสุขภาพที่มีร่วมกัน กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อสร้างสุขภาพโดยดึงเครือข่ายเยาวชนใน
หมู่บ้านเข้าร่วม การจัดตัง้ กลุ่มหรือชมรมสามีเลิกเหล้า เพื่อสร้างการมีสว่ นร่วมของกลุ่มผูห้ ญิงให้มี
พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นต้น กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วม
นั้นใช้มากในการสื่อสารชุมชน แต่ก็ยังปรับใช้ในการสื่อสารระดับกลุ่มย่อยได้เช่นเดียวกัน ด้วยการเปิด
โอกาสให้สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสสื่อสารและสะท้อนความคิดในพื้นที่กลาง ซึง่ เป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันใน
การสื่อสารครัง้ นั้น
โดยปกติการสร้างการมีสว่ นร่วมในกลุม่ เล็กจะเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเปิด
โอกาสให้เกิดการมีสว่ นร่วมมากกว่าในกลุ่มใหญ่ที่ไม่สามารถสือ่ สารกันได้อย่างทั่วถึง

D

การใช้สื่อผสม (mixed media)
แม้สอื่ บุคคลจะมีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับตนเอง ครอบครัว และชุมชนดี
ที่สุด
แต่การใช้สอื่ ผสมถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่เอื้อให้งานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพผ่านการ
สื่อสารเป็นไปอย่างครบถ้วน ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ตัวอย่างการนําสือ่ ชุมชนมาใช้ร่วม
สื่อสารประเด็นสุขภาพ ได้แก่ สื่อหอกระจายข่าว สือ่ กิจกรรม (เช่น กิจกรรมค่ายเยาวชน การจัด
มหกรรมสุขภาพ เป็นต้น) รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ของชุมชน เช่น โปสเตอร์ ป้ายไวนิล แผ่นพับ
เนื่องจากแต่ละสื่อมีเอกลักษณ์และความเฉพาะตัวที่เลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งอาจมี
ขอบเขตในเชิงความรู้ การมีส่วนร่วม และความคาดหวังในระดับต่างกัน นอกจากนั้น ผู้ออกแบบการ
สื่อสารอาจพิจารณาสือ่ เฉพาะของชุมชน เช่น สื่อพิธีกรรมหรือสื่อพื้นบ้านในชุมชนที่มีความเข้มแข็งมา
ใช้ประกอบได้เช่นกัน เช่น ชุมชนหนึ่งรื้อฟื้นพิธีกรรมหล่อเทียนถวายวัดในช่วงเข้าพรรษา และใช้
พิธีกรรมนี้สื่อสารเพื่อหล่อหลอมหัวใจของลูกหลานในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน อันเป็นมิติสุขภาพใน
ความหมายสุขภาวะ ร่วมกับการใช้สื่อป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีแกนนําเป็นสือ่ บุคคลที่เป็นที่
รู้จักในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บา้ น พระ เป็นต้น
กลยุทธ์ด้านผู้รับสาร
การเสริมแรงให้ผู้รับสาร (empowerment)
การเสริมแรง เสริมพลัง และเสริมศักยภาพ ให้ผู้รับสาร เป็นกลยุทธ์สําคัญที่ทาํ ให้พฤติกรรม
สุขภาพที่ปรับเปลี่ยนไปมีความต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น การให้กําลังใจผูส้ ูงอายุให้ออกกําลังกายเพื่อลด
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ปัญหาสุขภาพ จากนั้นก็เสริมแรงให้ผสู้ งู อายุซึ่งเคยเป็นผู้รับสารรูส้ ึกมั่นใจในวิถสี ุขภาพของตนเอง เป็น
แรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้คนในครอบครัวและชุมชนต่อไป รวมถึงการสร้างกลไกเสริมแรงแบบ
กลุ่ม เช่น การจัดตั้งกลุ่มผูส้ ูงอายุในหมู่บ้านเพื่อทําหน้าที่บอกเล่าและชักชวนให้คนในหมูบ่ ้านร่วมกัน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น อีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
(อสม.) เนื่องจาก อสม. คือสมาชิกในชุมชนที่ได้รบั การเสริมแรงผ่านการให้ความรูแ้ ละทําหน้าที่ด้าน
การดูแลสุขภาพให้คนในหมู่บ้านแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อาจดูแลชาวบ้านได้ไม่ทั่วถึง การออกแบบ
กิจกรรมการสื่อสารทีม่ ีลักษณะเสริมแรง เพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะด้านสุขภาพ และให้กําลังใจในการ
ทํางานอย่างต่อเนื่อง จะทําให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืนมาก
ขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจะเกิดจากตัว อสม. ในระดับการสื่อสารภายในบุคคลก่อน จากนั้นจึง
ขยายผลไปสูค่ รอบครัวของ อสม. และหมู่บ้านที่ อสม. อาศัยและรับผิดชอบพื้นที่อยู่

การสังเคราะห์กรณีศึกษาสู่การนําไปปฏิบัติ

ft

สําหรับกรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพในระดับบุคคลที่ขยายผลไปสู่ระดับ
ครอบครัวและชุมชนได้นั้นมีอยู่หลากหลาย โดยในที่นี้จะนําเสนอกรณีศึกษา 2 ตัวอย่าง เพื่อให้ได้เห็น
ภาพการนําการสื่อสารไปใช้เพื่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์แตกต่างกัน
กรณีศึกษา 1 ปฏิบัติการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง หัวใจ และเบาหวาน ของ
ชาวตําบลหันคา อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (ดวงพร คํานูณวัฒน์ และคณะ, 2552)
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กรณีศึกษานี้เกิดขึ้นจากนักวิจัยในโครงการและชาวบ้านอําเภอหันคาได้ตั้งวงสนทนาร่วมกัน และ
กําหนดประเด็นปฏิบัติการเพื่อนําการสื่อสารมาสร้างสุขภาวะให้คนในชุมชน
โดยพบว่าชาวหันคามี
พฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้องที่ทําให้เกิดความเจ็บป่วย เช่น นิยมทานอาหารรสจัด ไม่ชอบออกกําลังกาย
เป็นต้น จึงมีความเห็นตรงกันว่า การสร้างสุขภาพเป็นเรื่องเร่งด่วนสําหรับชาวหันคาและได้กําหนด
ประเด็นเรื่องการลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง หัวใจ และเบาหวาน เป็นเป้าหมายของ
การดําเนินงาน จากนั้นได้มีการสร้างสือ่ ที่ทําให้ผู้ป่วย รวมไปถึงชาวบ้านกลุ่มเสีย่ ง (ญาติและครอบครัว
ผู้ป่วย) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของพฤติกรรมของตนที่มีผลต่อความรุนแรงของโรคและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และได้คิดค้นเครื่องมือ ได้แก่ “บัญชีสุขภาพ” มาใช้ในการดําเนินโครงการ
สื่อ “บัญชีสุขภาพ” เป็นเครื่องมือการสื่อสารหลักเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ โดย
ผู้ป่วย 150 คน จะบันทึกกิจกรรมสุขภาพ เช่น รับประทานอะไร ออกกําลังกายหรือไม่ในแต่ละวัน
และให้ อสม. ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขติดตามผล นอกจากบัญชีสุขภาพ ยังทําสปอตเสียงสําหรับ
กระจายเสียงทางหอกระจายข่าวและวิทยุชุมชน ป้ายไวนิล เอกสารข้อมูลสุขภาพสําหรับเผยแพร่ใน
เสียงตามสายของโรงเรียน และจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ เสริมความรูส้ ขุ ภาพให้สมาชิกในชุมชนด้วย
ผลลัพธ์
หลังจากนําสือ่ บัญชีสุขภาพไปใช้ พบว่า ผู้ใช้มีทศั นคติที่ดีขึ้นต่อการสร้างสุขภาพ เรียนรู้การดูแล
สุขภาพด้วยตนเองผ่านการใช้บัญชีสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายเห็นลักษณะพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง
เห็นพฤติกรรมที่ทาํ เป็นประจําหรือพฤติกรรมที่ไม่เคยทํา และเมือ่ เชื่อมโยงกับผลการตรวจสุขภาพ ก็ทํา
ให้ผู้ป่วยเข้าใจผลของพฤติกรรมสุขภาพที่มีต่อตนเอง จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น กินอย่าง
ระวังมากขึ้น ออกกําลังกายมากขึ้น พักผ่อนมากขึ้น และดูแลสุขภาพของตนอย่างถูกวิธีมากขึ้น บัญชี
สุขภาพยังเป็นบันทึกสําคัญที่ อสม. ย้อนกลับไปศึกษาข้อมูลในอดีตของผูป้ ่วยที่ตนดูแลได้ และเป็น
ประโยชน์ในฐานะตัวกลางทําให้เกิดความใกล้ชิดและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในขณะที่
กระบวนการจัดทําสือ่ บัญชีสุขภาพเป็นการเปิดมิติใหม่ด้านรูปแบบการสื่อสารชุมชนที่สร้างความเข้มแข็ง
พฤศจิกายน 2560 | 29

ให้ชุมชน สมาชิกได้คิด ทํา และเรียนรูร้ ่วมกัน โดยใช้ภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนเป็นองค์ประกอบ
เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเรียนรู้วิธีทํางานแบบใหม่ในเรื่องสุขภาพที่เน้นกระบวนการมีสว่ นร่วม
การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างตามมิติการสือ่ สาร
ระดับการสือ่ สาร
กลยุทธ์
การสือ่ สารภายในบุคคล:
บริบทการสือ่ สาร: นักวิจยั วิเคราะห์ร่วมกับชาวบา้ น พบว่าชาวบ้านหันคามีภาวะเสีย่ งต่อ
“เขียนบันทึกสุขภาพ”
การเป็ นโรคความดันโลหิตสูง หัวใจ และเบาหวาน
การสือ่ สารระดับกลุ่มย่อย:
สือ่ : สือ่ ผสม ได้แก่ บัญชีสุขภาพ สปอตเสียง ป้ ายไวนิล เอกสารขอ้ มูลสุขภาพ และ
อสม./แกนนํา กับคนในหมูบ่ า้ น
การจัดกิจกรรมพิเศษ
ผูร้ บั สาร: ผูส้ ่งสารและผูร้ บั สารเป็ นคนเดียวกัน ใช้บญั ชีสุขภาพเป็ นเครื่องมือสํารวจ
พฤติกรรมสุขภาพตนเองว่าสัมพันธ์กบั ปัญหาสุขภาพของตนหรือไม่ ทําให้ไตร่ตรองและ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได้ในทีส่ ุด

กรณีศึกษา 2 โครงการพลิกมุมมองเรือ่ งเพศ คุยกับลูกเชิงบวก (สสส.)
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ที่มา/กิจกรรม
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศของ สสส. ต้องการลดปัญหาแม่วัยรุ่น โดยมีจุดเน้นสําคัญที่
การปรับฐานคิดเรื่องเพศในสังคมไทย พร้อมการเสริมทักษะและความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศให้แก่ผู้ใหญ่
และวัยรุ่น เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ที่ผ่านมา สสส. พบว่า การ
สนับสนุนให้พอ่ แม่ผู้ปกครองพูดคุยเรื่องเพศกับลูกหลานอย่างมีความรู้ความเข้าใจที่ดีพอ เป็นวัคซีนทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชน และสามารถทําได้ทุกครอบครัว โดยมีหลักการง่ายๆ
คือ “การเปิดโอกาสคุย (ซึง่ จะช่วย) ปิดโอกาสพลาด” แค่มคี วามรูแ้ ละเข้าใจที่ถกู ต้องในสามเรื่อง คือ
ทัศนคติเรื่องเพศ ความรู้เรื่องเพศ ทักษะพูดคุยสื่อสาร ก็ช่วยให้เด็กตัดสินใจด้วยตัวเองได้อย่าง
ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ โดย สสส. ได้จัดทําชุดเครือ่ งมือสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะการคุยเรื่อง
เพศกับลูก รวมถึงมีหลักสูตรอบรม “พลิกมุมมองเรือ่ งเพศ คุยกับลูกเชิงบวก” เพื่อเสริมทักษะให้พ่อแม่
ได้มีวัคซีนที่ดที ี่สุดในการสร้างภูมิคมุ้ กันป้องกันปัญหานี้ให้ลูกหลานอย่างได้ผล
หลักสูตร “พลิกมุมมองเรือ่ งเพศ คุยกับลูกเชิงบวก” เป็นการอบรมที่ช่วยให้ผปู้ กครองได้ทบทวน
เรียนรู้ทั้งจากตัวเองและผูอ้ นื่ ทดลองคิด และฝึกทักษะสําคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการสือ่ สารเรื่อง
เพศเชิงบวกกับลูกหลาน สือ่ สารในครอบครัวได้อย่างเป็นมิตร ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ
ผลลัพธ์
ทําให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เปิดใจ มีมมุ มองใหม่เรือ่ งเพศ เพิ่มทักษะการฟังอย่างเข้าใจ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีตามบริบทของแต่ละครอบครัว โดยมีเป้าหมายให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เป็น “วัคซีน”
เพิ่มภูมิคมุ้ กันให้ลูกหลาน สามารถวางแผนชีวิตลูกเรือ่ งเพศเพื่อการใช้ชีวิตให้เป็นสุขและปลอดภัยได้
การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างตามมิติการสือ่ สาร
ระดับการสือ่ สาร
การสือ่ สารระหว่างบุคคล:
ระหว่างพ่อแม่กบั ลูก
การสือ่ สารกลุ่มย่อย:
กลุม่ พ่อแม่ในขณะอบรม

กลยุทธ์
การออกแบบสาร: สือ่ สารเรื่องเพศเชิงบวก
่
ม่ (group support)
ผูร้ บั สาร (ในระหว่างการอบรม): เพิม่ ความมันใจจากกลุ
และเพิม่ พลัง (empowerment)

30 | หลักสูตรการสื่อสารเพือ่ สร้างเสริมสุขภาวะ

เอกสารอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการ
กรุณางดเผยแพร่
เข็มพร วิรุฬราพันธ์
ดวงพร คํานูณวัฒน์

กลุ่มสาระที
ส
่3

การรสื่อสารเพพื่อขับเคลืื่อนสังคมและ
ชุมชนสูสู่การสร้างเสริมสุขภาวะ
ข
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การขับเคคลื่อนสังคมโโดยมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดขึนอยู
้น ่เสมอ มีมพลัง และะสร้างความเปลี่ยนแปลงไได้ การ
ขับเคลื่อนสั
อ งคมอาจเเกิดจากความมไม่ตั้งใจ ไมม่มเี ป้าหมายย และไม่ได้วางแผน เป็ป็นการขับเคลื่อนตาม
อารมณ์ (ความชอบบ ความสะดววกสบาย แลละอื่นๆ) หรือเป็นไปตามมสภาพแวดล้้อมขณะนั้น นํามาซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงทังด้
้ง านดีและเสีสียต่อชุมชนแและสังคม เช่น การทีผู่ ้คนในสังคมมหันมาสนใจและนิยม
ชมชอบกการบริโภคอาาหารด่วน (ffast food) เพราะความมสะดวกสบายย และดูทนั สสมัย ทั้งที่การบริ
า โภค
อาหารด่ด่วนส่งผลเสียต่
ย อสุขภาพ หรือนิยมใชช้ถุงพลาสติกเพราะความ
ก
สะดวกสบายย ทั้งที่พลาาสติกเป็น
วัสดุย่อยยากและส่
ย
งผลเสี
ผ ยต่อสภภาพแวดล้อม เป็นต้น ส่วนการขับเคลื่อนสังคมอีกกรูปแบบหนึงเป็
่ง นการ
ขับเคลื่อนที
อ ่เกิดจากคความตั้งใจ มีเป้าหมายชััดเจน และมีมีการวางแผนนการขับเคลื่ออน ผลที่ได้มัมกั ก่อเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในนทางทีด่ ีต่อชุมชนและสังคม
ค
เป้าหมายเป็
ห
นการรขับเคลื่อนเชิชิงพัฒนาคุณภาพชีวิต
ญ ค่ นในชุชุมชนและสังคมเผชิ
ค
ญอยู่ เช่น การรณ
ณรงค์เลิกเหลล้า ลดการใช้ช้ถุงพลาสติก เป็นต้น
แก้ไขปัญหาที
หากการรขับเคลื่อนสําเร็
า จจะส่งผลลดีตอ่ สุขภาพและสิ่งแวดล้ล้อมของชุมชนนและสังคม
แนนวทางการขับเคลื
บ ่อนสังคมที่นําไปสู่การสร้
า างเสริมสุขภาวะชุมชนและสั
ช
งคม จะเกิดจากความ
จ
ตั้งใจของงผู้เกีย่ วข้อง มีเป้าหมายและมีการวางแผนการขัขับเคลื่อน เป็
เ นการดําเนินินงานที่มุ่งสรร้างความ
เข้มแข็งให้
ใ แก่ครอบคครัว กลุ่มคนน ชุมชน แลละสังคม มีการทํ
า างานเชิงเครื
ง อข่าย เชช่น เครือข่ายงดเหล้
ย
า
เครือข่ายต่
ย อต้านบุหรี่ เป็นต้น บุคคลที่ร่วมกาารขับเคลือ่ น ไม่วา่ จะเป็นสมาชิ
น
กกลุม่ ชุมชน สังคม หรือ
เครือข่าย ต่างมีใจแและความต้องการที
อ
่จะเปลีลี่ยนแปลงสังคมให้
ง
ดีขึ้น จึงเป็นการรวมตัวของบุบคคลและ
กลุ่มบุคคลที
ค ม่ ีความคิคิดและความต้องการคล้ายกัน
มีสว่ นร่วมในกการขับเคลื่อนนงานเพือ่ แสววงหาแนว
ทางการพพัฒนาชุมชนนและสังคมร่วมกั
ว น ทํางานในลักษณะร่
ษ วมมือ บนพื้นฐฐานความเท่าเที
า ยมกัน
ปฏิสัมพัันธ์ระหว่างกัันมีลักษณะเเป็นแนวระนาาบ รับฟังกันในเชิ
น งปรึกษาหารื
ษ อ เสริมพลังให้กัน เป็นการ
ขับเคลื่อนสั
อ งคมด้วยพพลังกลุ่มและะเครือข่าย ไมม่ใช่ด้วยพลังของคนหรือองค์
อ กรแห่งใดดแห่งหนึ่ง
อยย่างไรก็ตาม การสื่อสารรเพื่อขับเคลื่อนชุ
อ มชนและะสังคมมีความมยุ่งยากและสลับซับซ้อน เพราะ
เกี่ยวข้องกับคนจํานววนมากที่มีความหลากหลา
ว
ายและแตกตต่าง เมื่อมีคนจํ
ค านวนมาก ความคิดเห็
ด นและ
ความต้องการก็
อ
ย่อมมีมีจาํ นวนมากกตามไปด้วย อีกทั้งการรขับเคลื่อนปรระเด็นสุขภาววะในชุมชนแและสังคม
เป็นการเคลือ่ นที่ของงสาระระหว่างผูส้ ่งสารและผู้รับสารทีต้ต่ อ้ งเป็นไปอยย่างทั่วถึงและะต่อเนื่อง
การ
ก นเหตุให้สาระนั
ส ้นเกิดการผิ
ก ดเพีย้ นขึขึน้ ได้
เคลื่อนทีที่ของสาระในแต่ละครั้งมักเป็
กาารขับเคลื่อนชชุมชนและสังคมในที
ง
่นเ้ี ป็นการขั
น บเคลือนที
่ ่ภาคประะชาชนมีส่วนนอย่างสําคัญ ซึ่งการ
ขับเคลื่อนโดยภาคปร
อ
ระชาชนนี้เป็นองค์
น ประกออบหนึ่งของกาารขับเคลือ่ นสังคมสูส่ ังคมมสุขภาวะ
ตาม
แนวคิดสามเหลี
ส
่ยมเขขยื้อนภูเขาขอองประเวศ วะสี
ว (2548) ที่กล่าวว่า การขับเคลืลื่อนประเด็นสุ
น ขภาวะ
ให้บรรลุลุเป้าหมายในนสภาวะสังคมที่ซับซ้อนเเป็นเรื่องยากก เปรียบเสมืมือนการเขยื้อนภูเขา ควรบูรณา
การการทํางานของ 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาควิชาการร ภาครัฐแลละการเมือง ภาคสุดท้ายคือภาค
ประชาชชน
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1. ในการขับเคลือ่ นชุมชนและสังคมทีส่ ร้างความเปลี่ยนแปลงและนําไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะ
ได้นั้น ชุมชนและสังคมต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติในการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน/สังคม มี
ความเป็นพลเมือง (citizenship) ประพฤติดี ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ มีสาํ นึกรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เห็นประโยชน์ร่วม ไม่นิ่งดูดาย กระตือรือร้นที่จะร่วมแก้ปญ
ั หา
หรือร่วมสร้างสรรค์สุขภาวะ และประการสําคัญ การขับเคลื่อนสังคมและชุมชนจะเป็นไปอย่างมีพลัง
หากผู้ร่วมขับเคลื่อนมีความรู้สึกและอารมณ์ร่วมในประเด็นที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง
2. การรวมกลุม่ และเครือข่ายของพลเมือง
เป็นการระดมพลังในการขับเคลื่อนสังคมประเด็น
สาธารณะ สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชน ในขณะเดียวกันเป็นการพัฒนาศักยภาพของคน กลุ่ม
คน และเครือข่าย ในการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงและความรูส้ กึ รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม การรวมตัวอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะเป็นพลังมวลชน สามารถ
ผลักดันการขับเคลื่อนสังคมและชุมชนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่าย คือ 1) เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก ช่วยให้เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ และแนวร่วมใหม่ 2)
เป็นการเพิ่มโอกาสในการแก้ปัญหา เพราะเป็นการระดมความคิดเห็นและความร่วมมือของฝ่ายต่างๆ
หากไม่มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายแล้ว ปัญหานั้นๆ อาจแก้ไขไม่สําเร็จ 3) เกิดการพึ่งพาตนเอง 4) เกิด
การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น 5) เกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย และ 6) เกิดอํานาจหรือพลัง
จากความสามัคคี มิตรภาพ การพึ่งพากันของสมาชิก
เครือข่ายจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนสังคม แต่จะขับเคลื่อนสังคมสําเร็จมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับการสื่อสารภายในเครือข่ายและการสือ่ สารระหว่างเครือข่ายกับสังคม เช่น งานวิจัย
ของชัยวัฒน์ ล้วนคงสมจิตร (2550) ศึกษาการสื่อสารในเครือข่ายของโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบ
บุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้าน พบว่า การที่โครงการฯ ดําเนินงานรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ ซึ่งเริ่มจากการ
รวมตัวของบุคคลทีม่ ีพื้นฐานความคิดเดียวกัน มีความสนใจใกล้เคียงกัน ก่อตั้งโครงการฯ ขับเคลื่อน
สังคมขึ้นโดยกลุ่มแกนนําและเครือข่าย ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2529 มีผลงานที่สร้างความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม อาทิ การสร้างค่านิยมใหม่ในการไม่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะในสังคมเมืองและกลุ่มผูม้ ี
การศึกษาสูง อัตราการสูบบุหรี่ที่ลดลงทั้งในเพศชายและหญิง การผลักดันมาตราการและกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง การจํากัดพื้นที่สูบบุหรี่ เป็นต้น ปัจจัยความสําเร็จส่วนหนึ่งมาจากเครือข่ายที่มีความ
หลากหลาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ สือ่ มวลชน ศิลปิน
นักกีฬา องค์กรสตรี รวมถึงการให้ความสําคัญกับการสื่อสาร ใช้การสื่อสารสองทางระหว่างกลุ่มแกน
นําที่ส่วนใหญ่เป็นแพทย์ การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการระหว่างกลุ่มและองค์กรในเครือข่าย ใช้สื่อ
บุคคลสร้างความน่าเชื่อถือ น่าสนใจ สือ่ กิจกรรมสร้างการรับรู้และการมีสว่ นร่วมอย่างกว้างขวาง และ
สื่อมวลชนในการสื่อสารกับสังคม
3. การขับเคลื่อนสังคมและชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมของผู้เกี่ยวข้อง ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย (stakeholder) และเครือข่าย (network) ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2551) กล่าวว่า การ
ระดมพลังทางสังคมให้ความสําคัญกับการประสานความความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรจากทุกภาคส่วน
ในสังคมที่มคี วามพร้อม
4. การมีผู้นําการขับเคลื่อนทีม่ ีคุณสมบัติของการเป็นผู้นาํ ที่ดี มีความรู้ ความสามารถ และ
บุคลิกภาพดี ผู้เข้าร่วมขับเคลื่อนให้ความไว้วางใจ เชื่อถือ และศรัทธา เป็นกลไกสําคัญของความสําเร็จ
ในการขับเคลือ่ นสังคมและชุมชน
5. การขับเคลื่อนชุมชนและสังคมมีการสื่อสารเป็นเครือ่ งมือสําคัญ
เป็นการสื่อสารในระดับ
กลุ่มคน เครือข่าย ชุมชน และสังคม ที่ต้องอาศัยการสื่อสารระดับบุคคลที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐาน
ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อส่งต่อข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล-ความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ กระตุ้นปลุกเร้า
ความรูส้ ึก
โน้มน้าวให้เห็นด้วยหรือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู/้
สุขศึกษา (health education) ส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) หรือสือ่ สารสุขภาพ (health
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สุขศึกษาา (health education) ส่งเสริมสุขภาพ
ภ (healtth promotioon) หรือสือ่อสารสุขภาพ (health
communnication) ต้ตองใช้การสือสารผ่
อ่
านสื่อรูปแบบต่างๆๆ เช่น แบบปากต่อปากก (face to
t face
communnication) สือมวลชน
อ่
(m
mass media) สื่อสังคม (social media) กิจกรรม (event)
ความสําคัญ
ั ก็คือ การสืสือ่ สารเพื่อการขับเคลื่อนชุ
น มชนและสัังคมไม่มีสูตรรสําเร็จทีน่ ําไปใช้ได้ใน
ทุกกรณี การสื่อสารรแต่ละกรณีต้ตองวางแผนแและออกแบบบให้เหมาะสมม นอกจากเเป้าหมายและะประเด็น
ของการขขับเคลื่อนทีมีม่ ลี ักษณะเฉพพาะแล้ว การสื
ก ่อสารยังครอบคลุ
ง
มผูร้ ับสารจํานววนมาก ต่างมี
า ความ
คิดเห็นต่ตอประเด็นกาารขับเคลื่อนตต่างกัน ดังนัน้ การสื่อสารภายในกลุ
ส
ลุ่มและระหว่าางกลุ่ม การวิเิ คราะห์
ผู้รับสารรในฐานะผู้รวมมี
ว่ สว่ นได้ส่วนเสี
ว ย (stakeholder analysis) การออกแบบบเนื้อหา (m
message
design) และวิธีการสืสื่อสาร (meddia design) ที่เหมาะสมกับผู้รับสารจึจึงมีความสําคคัญ
6.. การมีการติติดตามและปประเมินผล (monitoring
(
and evaluaation) ซึ่งเป็ป็นองค์ประกออบสําคัญ
ของการดําเนินการโคครงการ นอกกเหนือจากกการวางแผน (planning หรื
ห อ projectt design) และ
แ การ
ดําเนินงาานตามแผน (implemenntation) การติดตามแลละประเมินผลลสามารถบ่งบบอกถึงความมก้าวหน้า
ปัญหา อุปสรรค ผลสํ
ผ าเร็จ แลละผลกระทบจจากการดําเนินินงาน ซึ่งเป็ป็นประโยชน์น์ต่อการกํากับ เร่งรัด
บ ง ทั้งในระหว่างดําเนินโครงการแล
น
ละเมื่อโครงการเสร็จสิน้ แลล้ว
และปรับปรุ
การประเมิมินผลการสือ่ สารเพื่อขับเคคลื่อนสังคมเป็นกระบวนกการเก็บรวบรรวมและวิเครราะห์
ข้อมูลกาารดําเนินงานนสื่อสารของโโครงการ เช่น การประเมิมินเรื่อง เวลลา งบประมาาณ สัดส่วนขของงานที่
ทําเสร็จ สัดส่วนพืนที
้น ่ทไี่ ด้ผลตาามเป้าหมาย เป็นต้น การประเมิ
ก
นผลการสื
ผ
อ่ สาารเพื่อขับเคลือนสั
่ งคม
ประเมินได้
น จากองค์ประกอบการสื
ป
สื่อสาร ผู้ส่งสาร
ส สาร สือ่ และผู้รบั สาร ซึ่งเป็นปัจจจัยนําเข้าทีทํท่ าให้เกิด
การสื่อสาร
ส (input evaluation) กระบวนกการสื่อสาร (process evaluation)
e
ความเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลผผลิตของการดํดําเนินงาน (output evvaluation) และผลกระททบที่เกิดขึ้นจากความ
จ
เปลี่ยนแแปลงนั้น (ouutcome/impaact evaluatioon)

บทบาททของการสือสารในการ
่อ
รขับเคลื่อนชุ
น มชนและะสังคมสุขภาวะ
ภ

D

การสื่อสารมี
ส บทบาทสนับสนุนการขับเคลื่อนชุชุมชนและสังคม ในการรเสริมสร้างสุสุขภาวะ ซึงเป็
ง่ นการ
เปลี่ยนแแปลงชุมชนและสังคมในเชิชิงพัฒนา กาารสื่อสารทําหน้
ห าทีใ่ น 3 ลัลกษณะ ดังนี้
1. เป็นช่องทาางหรือสะพานน ทําให้คนในชุ
น มชน/สังคมเกิ
ง
ดความมรู้และความเข้าใจประเด็นสุ
น ขภาพ
อย่างถูกต้อง
อ ครบถ้วน และทันเหตุการณ์ ด้วยการถ่ายทอดข้
ย
อมูลขข่าวสารด้านสุสุขภาวะสู่
ประชาชน กลั่นกรองแและตรวจสอบข้อมูลข่าวสสารด้านสุขภาาวะ สอน แแนะนํา ให้คํคาํ ปรึกษา
ด้านสุขภาวะ เป็นต้น
2. เป็นเครื่องมือกระตุ้นใหห้คนในชุมชนนและสังคมเกิกิดพฤติกรรมมสุขภาวะ ด้วยการกําหนดวาระ
ห
ข่าวสารด้านสุ
า ขภาวะที่ต้องการสร้างเสริ
ง ม สร้างความหมาย
า
ยและอัตลักษษณ์ประเด็นขับเคลื่อน
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในพฤติ
ง
กรรมสุ
ร ขภาพ สนับสนุนกาารจัดกิจกรรมมรณรงค์ด้านสุ
น ขภาวะ
เป็นต้น
3. เป็นเวทีให้เกิดการรวมตัว
เป็นพลังในกการขับเคลื่อนชุ
น มชนและสัสังคมสุขภาวะะด้วยการ
ประสานงาานกับกลุ่มคนนและเครือข่ายด้
า านสุขภาวะที่เกีย่ วข้อง แลกเปลี่ยนและรวบรรวมความ
คิดเห็นของบุคคลทีม่ ารรวมกลุ่ม
สร้างการมีมีสว่ นร่วมในกการวางแผนแและการขับเคคลื่อนงาน
ระดมความมคิด ร่วมแก้ก้ไขปัญหาการรขับเคลื่อน เป็นต้น
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1. การสื่อสารเพือ่ การขับเคลือ่ นสุขภาวะชุมชนและสังคมจําเป็นต้องกําหนดเป้าหมาย และการ
วางแผนการดําเนินงาน ทัง้ ประเด็นสุขภาวะที่ต้องการขับเคลื่อน ระดับความเปลีย่ นแปลงที่ต้องการให้
เกิด (ความรู้ ทัศนคติ หรือ พฤติกรรม) และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ ความชัดเจนเหล่านี้มี
ความสําคัญต่อการกําหนดบทบาทและวิธีการสื่อสารทีเ่ หมาะสม
2. ระดับการสื่อสารที่ใช้ในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคม
เป็นการสื่อสารระดับกลุ่มคน
เครือข่าย ชุมชน และสังคม
3. ใช้ทั้งการสือ่ สารทางเดียวและการสือ่ สารสองทาง โดยจะให้ความสําคัญกับการสื่อสารสอง
ทางซึ่งเป็นการสื่อสารในแนวระนาบระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารทีม่ คี วามเสมอกัน มากกว่าการสื่อสาร
ทางเดียว ซึง่ เป็นการสื่อสารในแนวดิ่งหรือแนวตั้งขึ้นที่ผู้ส่งสารมีอาํ นาจในการสือ่ สารเหนือกว่าผู้รับสาร
ที่ใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
(participatory communication) เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคม
กล่าวคือ
รูปแบบสําคัญของการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนและสังคมเป็นการสือ่ สาร
ระหว่างผูส้ ่งสารและผู้รบั สารที่เท่าเทียมกัน สามารถสลับบทบาทการส่งสารและการรับสารระหว่างกัน
ได้ การสือ่ สารมีลักษณะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อน สมาชิกของ
กลุ่ม เครือข่าย ชุมชน และสังคม มีส่วนร่วมได้ ทั้งในการทําความเข้าใจประเด็นขับเคลื่อนและใน
กระบวนการขับเคลื่อน เช่น ในงานวิจัยของดวงพร คํานูณวัฒน์ และคณะ (2552) เรื่อง การสื่อสาร
เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม กรณีปฏิบัตกิ ารลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง หัวใจ และ
เบาหวาน ของชาวหันคา จังหวัดชัยนาท ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องและผูส้ นใจชาวหันคาเข้าร่วมพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีชุมชนถึงเหตุและผลของการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง หัวใจ และ
เบาหวาน ซึ่งเป็นประเด็นสุขภาวะที่ชุมชนต้องการขับเคลื่อน และชาวหันคาได้เข้ามามีสว่ นร่วมใน
กระบวนการสื่อสาร ทั้งการรับฟัง การผลิต การแก้ปัญหา และการวางนโยบายการสื่อสาร โดยกลุ่ม
คนที่มีความสามารถและสนใจการสือ่ สารชุมชนได้ร่วมกันวางแผนและผลิตสื่อชุมชน
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าวจนสําเร็จ
4. ผู้ส่งสารในการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสังคมมีลักษณะเป็นกลุ่มคน ประกอบด้วยคน
จํานวนมาก ทํางานเป็นทีม รับผิดชอบและจัดให้เกิดการส่งสารไปยังกลุ่มคนเป้าหมาย คัดเลือก
ประเด็นการสือ่ สาร สร้างบรรยากาศการสื่อสารแบบเท่าเทียม เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนความเข้าใจร่วมกัน ความชัดเจนในเป้าหมายของการขับเคลื่อน การมี
อารมณ์รว่ มในการขับเคลื่อน และความพร้อมร่วมมือดําเนินการ
5. สาระ หรือเนื้อหา เกี่ยวกับสุขภาวะของชุมชนและสังคมในประเด็นที่ต้องการขับเคลื่อน ซึง่
หมายถึง การส่งสารทีเ่ อือ้ ให้ผู้คนในชุมชนและสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ครอบคลุมสุขภาพกาย สุขภาพจิต การมีความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
6. สื่อทีใ่ ช้ในการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนและสังคม เป็นสื่อที่เอือ้ ต่อการแลกเปลีย่ นความคิด
และข้อมูลข่าวสารของสมาชิกในกลุ่ม เครือข่าย ชุมชนและสังคม จึงใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น
เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยผ่านสื่อใหม่สอื่ ออนไลน์ หรือ แม้แต่สอื่ วัฒนธรรมประเพณี สื่อ
พื้นบ้าน สื่อชุมชน นอกจากนี้ ยังใช้สื่อแบบผสมผสาน (mixed media) โดยใช้สื่อหลากหลายประเภท
ในเวลาเดียวกันเพื่อสือ่ สารประเด็นเดียวกัน
7. ผู้รับสารมีจํานวนมาก มีความเหมือนและความต่างในแง่ต่างๆ ทั้งลักษณะประชากรศาสตร์
เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพ ฯลฯ ความเกี่ยวข้องกับประเด็นขับเคลื่อน เช่น เป็นผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลที่จะเกิดจากการขับเคลื่อน เป็นผู้มีความคิดเห็น ความเชือ่
และทัศนคติ ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิต ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาวะที่
ขับเคลื่อน การดําเนินงานสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสังคมจึงจําเป็นต้องศึกษาผู้รับสาร เพื่อความ
เข้าใจผูร้ ับสารที่ถูกต้อง อันจะส่งผลต่อการกําหนดวิธีการสื่อสารเพื่อเข้าถึงผู้รับสารทีม่ ีประสิทธิภาพ
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กาารสื่อสารเพือขั
อ่ บเคลือ่ นชุมชนและสังคมสุ
ค ขภาวะเป็ป็นการสื่อสารระดับกลุ่มคคน เครือข่าย ชุมชน
และสังคม
ค ทีม่ ุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดในคนจํ
ใ
านวนนมากในชุมชนนและสังคม เป็นการเชือมต่
่อ อจาก
การสื่อสารระดั
ส
บบุคคล
ค โดยเมื่อการสื่อสารสามารถทําให้้บุคคลมีความมรู้ ความเข้าาใจ และมีพฤติกรรม
สุขภาพทีที่ถูกต้องแล้ว การสื่อสารระดับกลุ่มคน
ค เครือข่าย
า ชุมชนและสังคม จะสานต่อควาามรูค้ วาม
เข้าใจแลละการมีพฤติกรรมสุขภาพพของบุคคลเหหล่านั้น ก่อเกิ
อ ดเป็นการรสร้างเสริมกการมีสุขภาวะะในระดับ
กลุ่ม ชุมชน
ม และสังคม
ค เกิดการรรวมตัวของคนในชุมชนแลละสังคมเป็นพลังสร้างความเปลี่ยนแปปลงต่อไป
กาารสื่อสารระดดับกลุ่มคน เครือข่าย ชุมชน และสัังคม จะสัมฤทธิ
ฤ ์ผลก็ต่อเเมื่อสมาชิกแต่ละคนมี
ความคิด ทัศนคติ และความตต้องการ ต่อประเด็
อ
นการรขับเคลื่อนคคล้ายกัน สมมาชิกมีความมรู้ มีจิต
สาธารณ
ณะ และมีควาามเข้าใจการสือ่ สารเชิงแลลกเปลี่ยน ปาริชาต สถาาปิตานนท์ (22549) กล่าวว่า การ
ปรับเปลีลีย่ นวัฒนธรรรมการสื่อสารร ตั้งแต่ระบบบคิด ทัศนคติติ การพูด การฟั
ก ง การอ่อ่าน และการรตัดสินใจ
เป็นรากฐานสําคัญขอองการพัฒนาากระบวนการสนทนาที่รบฟั
บั งความคิดเห็
ด น การเคารพความมคิดผูอ้ ื่น
อ ่ประชุม เป็นกระบวนนการพื้นฐานนของการสือ่ สารในสั
ส
งคมปประชาธิปไตยย ซึ่งการ
ตลอดจนนเคารพมติของที
ปรับเปลีลีย่ นดังกล่าวเเป็นผลจากกาารที่บุคคลมีการสื
ก ่อสารภาายในตนเองทีที่ถูกต้อง
อีกทั
ก ้ง เมือ่ การสื
ก ่อสารชุมชนและสังคมยกระดั
ค
บเปป็นการสื่อสาารระดับสังคมมใหญ่ที่เชื่อมร้
ม อยพลัง
ของกลุมคนจากภาค
่ม
ส่วนต่างๆ ทัง้ ในส่วนของงชุมชน ภาคประชาสังคมม ภาครัฐ แลละภาคสื่อสาารมวลชน
ที่มีความมเข้มแข็งและะมีพลัง เป็ป็นเครือข่ายรรวมพลังผลักดั
ก นให้เกิดกาารเปลี่ยนแปลงในระดับสัังคมใหญ่
หรือประะเทศ เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดั
น
ดับโครงสร้างขของสังคม นําไปสู่การรเปลี่ยนแปลงงนโยบาย
สาธารณ
ณะ ซึ่งครอบคคลุมการสร้างเสริ
ง มสังคมสสุขภาวะระดัับประเทศได้้อีกด้วย
กาารขับเคลื่อนสสังคมในประเด็นเลิกเหล้า การสื่อสารระดับบุคคลที
ค ่มีประสิสิทธิภาพจะช่วยในการ
ว
สร้างเสริริมความรู้และะความเข้าใจที่ถูกต้องเกียวกั
ย่ บผลของกการดื่มเหล้า ที่ทําร้ายทังงตนเองและค
้
ครอบครัว
เมื่อแต่ละบุ
ล คคลตระหหนักว่าการดืดื่มเหล้าเป็นเรืรื่องผิดและเลิลิกดื่มเหล้า การสือ่ สารรระดับกลุ่ม เครือข่าย
ชุมชนแลละสังคม
จะช่วยสานนต่อความคิดของคนเหล่
ด
านั
า ้นให้เป็นกลลุ่มเป็นก้อนทีที่มีพลัง
สามารถ
ขับเคลื่อนนํ
อ าพาให้คนส่
น วนใหญ่ในชุ
น มชนและสัสังคมเห็นคล้อยตามและเลิ
อ
ลิกดื่มเหล้าไดด้ในทีส่ ุด

กลยุทธ์การสื่อสารรในการขับเคลื่อนชุมชนและสั
ช
งคมสุ
ค ขภาวะะ
กลยุทธ์การสื
ก อ่ สารในนการขับเคลืลือ่ นชุมชนแลละสังคมสุขภาวะด้
ภ
านผูส่ส้ งสารและสือ่
เป็ป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่มฐานคิ
ฐี
ดจากแนวคิดสํานักผลกระทบสื
ผ
อ่ (media im
mpact) ที่เชือว่
อ่ า ผู้ส่ง
สารและสือ่ ที่ใช้มีควาามสําคัญต่อการดํ
ก าเนินงานสื่อสาร โดยผู้ส่งสารเป็ป็นผูม้ ีความรูรู้ความสามารรถ และ
า
บรู้และการเปลี
ล
่ยนแปลงในผู
น
้รับสาร ผูส่้ส่งสารเป็นผู้กกาหนดประเด็
ํ
ด็นเนื้อหา
สื่อมีพลัังสามารถสร้างการรั
(agendaa setting) กําหนดสื่อ และบริหารรจัดการการสืสื่อสารตลอดดทั้งกระบวนกการ ใช้สอื่ บุคคลเป็น
กลยุทธ์การสื
ก อ่ สารด้วยการเลื
ว
อกบบุคคลทีน่ ่าเชืชอถื
่ อและเป็นที
น ่ยอมรับ
เป็นนผู้นําการเปลีลีย่ นแปลง
(changee agent) เป็นผู้นาํ ความคิคิด (opinionn leader) แลละเป็นต้นแบบ (role model)
กาารสื่อสารเป็นการสื
น
่อสารททางเดียว ซึงเหมาะในกา
่
ารสื่อสารประะเด็นใหม่ทผี่ ู้รับสารยังไม่รู้จัก ไม่
คุ้นเคย ขาดความรู้และข้อมูล ในกรณีของหมวกกั
อ
นน็อกหรือหมววกนิรภัยในสมัยที่คนเริม่ เห็
เ นความ
น
ารขับขี่จักรยยานยนต์ การสื่อสารเริมจากการ
่ม
จําเป็นในนการสวมหมมวกกันน็อกเพพื่อป้องกันอันตรายจากก
แนะนําหมวกกั
ห
นน็อกให้
ก สังคมรู้จัก จากนั้นจึงกระตุ้นความมสนใจให้เห็นความสํ
น
าคัญ และสื่อสารรให้ผู้ขับขี่
รถจักรยยานยนต์สวมหมวกกันน็อก
อ การดําเนินงานแต่ละช่
ะ วงต้องอาศัศัยการสือ่ สารรที่มีผสู้ ่งสารรและสือ่ ที่
เลือกใช้เป็
เ นกลยุทธ์สํสําคัญ
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ช่วงแนะนํา
แนวคิดการแพร่กระจายนวัตกรรม (diffusion of innovation) เสนอไว้ว่า ช่วงแรกของ
การสื่อสารเพือ่ ขับเคลือ่ นสิง่ ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความรู้ สิ่งของ ฯลฯ คือช่วงให้ความรู้
(knowledge stage) เป้าหมายของการขับเคลื่อนคือการทําให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจเหตุผลและ
ที่มาของการนําเสนอสิ่งใหม่/นวัตกรรม เนื้อหาจึงเป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปญ
ั หา
และความจําเป็นของการมีสิ่งใหม่/นวัตกรรม ผูส้ ่งสารเป็นผู้ตั้งประเด็น ออกแบบเนื้อหาสาระ
และเลือกใช้สอื่ ด้วยความเชือ่ มั่นในพลังของสือ่ นั้น ซึ่งมักเป็นสือ่ หรือช่องทางที่กระจายข้อมูลไปยัง
ผู้รับสารได้อย่างทั่วถึง เช่น สื่อมวลชน สื่อสังคม สือ่ ออนไลน์ เป็นต้น
ช่วงกระตุ้นให้เกิดความสนใจและความตระหนักในความสําคัญ
ผู้ส่งสารทําหน้าที่โน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้สนใจในประเด็นสุขภาวะที่ขับเคลื่อน หรือเป็น
ช่วงโน้มน้าว (persuasion stage) ตามแนวคิดการแพร่กระจายนวัตกรรม ผู้ส่งสารกําหนด
เนื้อหา ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความสามารถ และประโยชน์ของสิ่งใหม่ เลือกใช้สื่อที่
สร้างความสนใจและมีความน่าเชื่อถือ
โดยผู้ส่งสารต้องมีความเชื่อมัน่ ในพลังสื่อบุคคลและ
สื่อมวลชน
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ช่วงปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ผู้ส่งสารต้องการสื่อสารเพือ่ ให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ดังที่อธิบายไว้ใน
แนวคิดการแพร่กระจายนวัตกรรม ครอบคลุม 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงตัดสินใจ (decision stage)
ช่วงปฏิบัติการ (implementation stage) และช่วงยืนยันการปฏิบัติการ (confirmation stage)
ซึ่งผู้ส่งสารมีเป้าหมายทําให้กลุ่มเป้าหมายได้ไตร่ตรอง ประเมินค่า ตัดสินใจยอมรับ และนําไป
ปฎิบัติ กลยุทธ์การสื่อสาร คือ การกําหนดกลุ่มคนเป้าหมายทีม่ ีความเฉพาะ เกี่ยวข้องโดยตรง
กับประเด็นการขับเคลื่อน จากนั้นใช้สอื่ ที่ทําให้กลุม่ เป้าหมายได้เรียนรู้และสัมผัสสิ่งใหม่ ด้วยการ
ใช้สื่อกิจกรรมทดลองใช้ด้วยตนเอง มีการสื่อสารผ่านสื่อบุคคลที่มคี วามน่าเชื่อถือสูง การสือ่ สาร
โดยการอ้างอิงบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลทีม่ ีความน่าเชือ่ ถือ ใช้สอื่ แบบเจาะจงถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น
จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสนทนากลุม่ การนัดหมายพูดคุยรายบุคคล เนื้อหาสร้าง
ความเข้าใจและมั่นใจในสิ่งที่ขับเคลื่อน

นอกจากนี้ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อกระตุ้นความสนใจ สร้างการยอมรับ และทําให้ผู้รับสาร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ยังสามารถใช้การสื่อสารซึ่งออกแบบเป็นชุดกิจกรรม ดําเนินงานสือ่ สารเป็น
กระบวนการเพื่อสร้างกระแสสังคม หรือที่เรียกว่าการรณรงค์ (campaign) รวมถึงการเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารโดยใช้สื่อหลายประเภทประกอบกัน ตามแนวคิดการสื่อสารเพื่อสังคม (social communication)
เช่น สื่อบุคคล เครือข่าย การจัดเหตุการณ์พิเศษ (special event) การจัดนิทรรศการ การเขียน
บทความ (editorial support) เป็นต้น
กรณีตัวอย่างของการขับเคลื่อนสุขภาวะโดยใช้กลยุทธ์การรณรงค์ ได้แก่ งานวิจัยของณัฎฐณิชา
นาคงเมือง (2547) เรื่อง กระบวนการสร้างกระแสการออกกําลังกายผ่านสื่อมวลชนของกระทรวง
สาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีนโยบายด้านสุขภาพตามทฤษฎีใหม่ด้านสุขภาพ ได้เลือก
ประเด็น "การออกกําลังกายเพื่อนําไปสูก่ ารสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชน” รูปแบบการสื่อสารใช้การ
สื่อสารรณรงค์ (campaign) โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนทีม่ คี วามเชี่ยวชาญเรื่องการ
รณรงค์ การวิจัยพบว่า การดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทําให้สามารถสร้างกระแสการออก
กําลังกายให้เป็นที่สนใจและระดมการมีส่วนร่วมจากประชาชนได้ แต่ข้อจํากัดก็คือ การรณรงค์ครั้งนี้
มิได้มีการแยกแยะกลุ่มเป้าหมาย (ตามหลักการรณรงค์ที่ด)ี โดยคาดหวังจะได้ประชาชนทุกกลุ่มแบบ
มวลชน นอกจากนั้นยังดําเนินการไม่ครบขั้นตอน เช่น ขาดขั้นตอนการทดสอบตัวสาร (message
testing) ขั้นตอนการประเมินผล ทั้งกระบวนการที่ใช้และการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในทุกมิติ
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กลยุทธ์การสือ่ สารในการขับเคลือ่ นชุมชนและสังคมสุขภาวะด้านผูร้ ับสาร
เป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่ให้ความสําคัญกับผู้รับสาร
เชื่อว่าผู้รับสารที่มีจํานวนมากนั้นมี
คุณลักษณะแตกต่างหลากหลาย มีความเป็นสมาชิกของกลุ่มในสังคม มีความรู้และความคิดเห็นต่อ
ประเด็นขับเคลื่อน มีความต้องการและความคาดหวังจากการสือ่ สาร ดังนั้น หากต้องการให้การสื่อสาร
สําเร็จ การทําความเข้าใจผู้รับสาร และการออกแบบการสื่อสารที่สอดคล้องกับความต้องการและความ
คาดหวังของผูร้ ับสาร จึงเป็นกลยุทธ์สําคัญ
การสื่อสารแบบมีกลยุทธ์จําเป็นต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายชัดเจน
โดยต้องระบุได้ก่อนว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของการขับเคลื่อน จากนัน้ จึงศึกษากลุม่ เป้าหมายผูร้ ับสาร (target audience analysis)
ใน 3 ด้าน คือ 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (demographic approach) ข้อมูลพืน้ ฐานของ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น เนื่องจาก
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกันส่งผลต่อวิธีการสื่อสารทีแ่ ตกต่างกัน เช่น วิธีสื่อสารของผู้สูงอายุ
แตกต่างจากการสื่อสารของวัยรุ่น เป็นต้น 2) วัฒนธรรมและวิถีการดําเนินชีวิต (cultural/life style
approach) ศึกษาความคิด ความเชื่อ และวิถีการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นการขับเคลื่อน
หากต้องการรณรงค์ให้กลุ่มวัยรุ่นหญิงเลิกบุหรี่ นอกจากข้อมูลประชากรศาสตร์แล้ว ยังต้องศึกษา
ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติที่วัยรุน่ หญิงมีต่อบุหรี่และการสูบบุหรี่ เหตุผลที่สูบ มีความคิดจะเลิก
หรือไม่ พฤติกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การได้มา ปริมาณ สถานที่ เวลาสูบ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ทําให้ผู้
วางแผนการสือ่ สารรูจ้ ักกลุม่ เป้าหมายในระดับลึกถึงความคิดและพฤติกรรม
จึงกําหนดประเด็นการ
สื่อสาร (key message) และออกแบบสาระ (message design) ที่ตรงประเด็นและโดนใจ
กลุ่มเป้าหมาย และ 3) พฤติกรรมการสื่อสาร (communication behavior approach) ศึกษาวิธีการ
สื่อสารที่กลุม่ เป้าหมายใช้ในชีวิตประจําวัน วิธีการสื่อสารที่ถนัด สือ่ ที่นิยมใช้ เช่น ชอบคุยกับเพื่อน ไม่
อ่านหนังสือพิมพ์ ใช้ไลน์ เฟซบุ๊ก และอินเทอร์เน็ตเพื่อหาและแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น และเมือ่
เชื่อมโยงกับประเด็นขับเคลือ่ น พวกเขามีวิธีการสื่อสารอย่างไร เช่น พูดคุยเฉพาะในกลุ่ม ร่วมกิจกรรม
ที่หน่วยงานจัด ฟังความคิดเห็นของใครบางคน เป็นต้น ข้อมูลส่วนนี้จะทําให้ผวู้ างแผนการสือ่ สารเข้าใจ
วิธีการสื่อสาร โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาของกลุม่ เป้าหมาย นําไปสู่การกําหนดวิธีการสือ่ สาร การ
เลือกสือ่ การใช้สื่อแบบผสมผสาน ได้ถกู ต้องเหมาะสม และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
เมื่อผู้รับสารเลือกรับสารและเลือกใช้สื่อตามความสนใจและความต้องการของตน ความเข้าใจที่ได้
จากการศึกษากลุ่มเป้าหมายผู้รับสารจึงมีความสําคัญและเป็นฐานในการออกแบบการสื่อสาร แนวคิด
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (uses and gratification) ของผู้รับสาร เชื่อว่าการสื่อสารต้อง
ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม /ชุมชน ผู้ส่งสารมีหน้าที่สอื่ สารตามความคาดหวังของผู้รบั สาร และ
เชื่อว่าการสื่อสารต้องออกแบบสําหรับผูร้ ับสารที่มคี วามเฉพาะ เช่น การสื่อสารโภชนาการสําหรับ
ผู้สูงอายุ การสื่อสารการออกกําลังกายสําหรับคนทํางาน เป็นต้น
กลยุทธ์การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถด้านการสื่อสาร (empowerment of communication competency) ให้ผู้รบั สาร เกิดจากความคิดเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะที่ปรับเปลีย่ นจากการ
มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับบุคคล ไปให้ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อบุคคล กลุม่ คน ชุมชน และสังคม มีการปรับเป้าหมายการสือ่ สารจากการสือ่ สารเพือ่ โน้มน้าวใจให้
คนเปลี่ยนพฤติกรรม มาเป็นการสื่อสารเพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถให้แก่บุคคล กลุ่มคน
ชุมชน และสังคม สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุม่ เป็นเครือข่ายทีม่ ีบทบาทสร้างเสริมสุขภาวะของตนเอง
และของสังคม
กลยุทธ์เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถนี้เป็นการเสริมสร้างทั้งความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นการขับเคลื่อน ความคิดเห็นหรือทัศนคติ ความสามารถในการสื่อสาร และความมัน่ ใจในการ
ปฏิบัติงาน Julian Rappaport (อ้างใน สุรพล พยอมแย้ม, 2545) ให้คําจํากัดความของการเพิ่ม
สมรรถนะและขีดความสามารถว่า เป็นการผนึกสิ่งต่างๆ เข้าไว้ในตัวบุคคล โดยสามารถเพิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถใน 3 ด้าน คือ ความคิดความเข้าใจตนเองในด้านบวก (positive self-concept)
ความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ต่อสถานการณ์สงั คมและสิ่งแวดล้อม (critical understanding) และความ
เชี่ยวชาญในการปฏบัติการ (skill development)
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การรู้เท่าทันการสื่อสาร (media, information and digital literacy) เป็นกลยุทธ์การเพิ่ม
สมรรถนะและขีดความสามารถด้านการสื่อสารให้ผู้รับสาร นี่คือสมรรถนะสําคัญทีท่ ําให้บุคคลเข้าถึง
ข้อมูลและความรู้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตและตัดสินใจ รวมถึงสร้างวิจารณญาณใน
การปกป้องตนเองและคนใกล้เคียงจากการสื่อสารที่เป็นภัยและไม่พงึ ประสงค์ นอกจากนั้น ยังเอื้อให้
เกิดการสื่อสารที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างเสรีภาพในการแสดงความเห็น ซึ่งนําไปสู่การเป็นพลเมืองที่
กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในพื้นทีส่ าธารณะบนฐานของข้อมูลและความเป็นเหตุเป็นผล
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กลยุทธ์การสือ่ สารในการขับเคลือ่ นชุมชนและสังคมสุขภาวะด้านการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
การขับเคลื่อนสังคมมีลักษณะการรวมตัวของบุคคลจํานวนมากกว่า 2 คน มีความเชือ่ มโยงกัน
เป็นเครือข่าย มีมมุ มองต่อประเด็นปัญหาของสังคมและชุมชนในแนวเดียวกัน มีวสิ ัยทัศน์ร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงสังคม มีจิตอาสา มีความรูส้ ึกร่วมรับผิดชอบต่อการขับเคลือ่ นเพื่อสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง มารวมกลุม่ กันในลักษณะเท่าเทียม มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน มีการ
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันในฐานะของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย (stakeholders) องค์ประกอบที่จะ
ทําให้เครือข่ายดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง
คือ
การที่สมาชิกของเครือข่ายต่างไว้วางใจซึ่งกันและกัน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กันและกัน โดยนําจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง
ทําให้ได้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นในลักษณะพลังทวีคูณ มากกว่าผลลัพธ์ที่ได้เมื่อต่างคนต่างอยู่
ด้วยคุณลักษณะของกลุ่มบุคคลผู้รว่ มขับเคลื่อนสังคมดังกล่าวข้างต้น การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วม
(participatory communication) จึงเป็นกลยุทธ์สําคัญของการผลักดันให้กลุ่มเครือข่ายสามารถ
ขับเคลื่อนสังคมได้ เนือ่ งจากกลยุทธ์นี้ใช้ปรัชญาและแนวคิดด้านประชาธิปไตยในการสื่อสารระหว่าง
สมาชิกในกลุม่ เช่น การคํานึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของบุคคลที่ส่งผลถึงสิทธิการสื่อสารที่เท่าเทียม
กัน จึงเป็นการสื่อสารสองทางและการสื่อสารในระนาบ มีการสลับบทบาทการเป็นผู้รับสารและผู้ส่งสาร
นอกจากนี้ การมีจิตสํานึกและคํานึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเหนือประโยชน์ส่วนตน และการ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน ส่งผลให้เกิดการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และการปฏิบัติตาม
แนวทางที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสมาชิกส่วนใหญ่ โดยเชื่อว่าการสื่อสารเชิงประชาธิปไตยนี้จะนําไปสู่
การเพิ่มพลังให้สมาชิกกลุม่ และสังคม เป็นการกระตุ้นให้รู้สึกเป็นเจ้าของประเด็นสุขภาวะและกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ ที่ได้ร่วมกันกําหนด การมีสว่ นร่วมในการดําเนินการทําให้เกิดการเอาใจใส่ดูแล และ
ตรวจสอบโครงการต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง นําไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาวะของสังคม
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์หลักของการสือ่ สารชุมชน (community communication)
เพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน กล่าวคือ ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริม่ กระบวนการสื่อสาร นัน่ คือ การ
วางเป้าหมายการสื่อสาร และร่วมงานในส่วนของ ผู้สง่ สาร (sender) โดยอาจเข้าร่วมทีมผู้ส่งสาร เป็น
ผู้ส่งสารเอง หรือร่วมจัดเตรียมการส่งสาร ร่วมคัดเลือกข้อมูล จัดหา ระบุแหล่งข้อมูล เพื่อนํามาเป็น
เนื้อหาสาร (message) ร่วมนําเสนอเนือ้ หาผ่านสือ่ ชุมชน (channel) ในรูปแบบที่สอดคล้องกับภาษา
และวัฒนธรรมของชุมชน ส่งผลให้ผู้รับสาร (receiver) รับสารได้ง่าย และมีส่วนร่วมในการสื่อสารได้
โดยการประเมินผลการสือ่ สารที่เกิดขึ้นและการแสดงความคิดเห็นต่อผู้ส่งสาร เนื้อหา และรูปแบบการ
นําเสนอ นั่นคือ ชุมชนสามารถแสดงปฏิกิริยาป้อนกลับ (Feedback) ได้ง่าย นับเป็นลักษณะเด่นของ
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนที่สําคัญ
กรุงเทพฯ: สหายพัฒนาการพิมพ์.
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เอกสารอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการ
กรุณางดเผยแพร่
รศ. ดร. เกศินี จุฑาวิจิ ิตร
อภิญญาา ตันทวีวงศ์

กลุ่มสาระที่ 4:

การสืสื่อสารเพืพื่อการเปลีลี่ยนแปลลงเชิงโครรงสร้าง

ทั้งที่มีความรูเรื่องสุขภาพ...
แตทาํ ไมคนนบางคน
จึงไม
ง ยอมเปลี่ยนพฤติ
น กรรม

อํ
อานาจ:
มือที่มอง (ไม่) เห็น
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า
ด…
หลลายคนตั้งคําถามชวนคิ
ในนที่สุด จากบบทเรียนการทํทํางานอันยาววนาน ก็พบวว่า ปัญหาพฤติกรรมสุขภภาพไม่ได้เกิดจากการ
ด
ขาดข้อมูลข่าวสารหรืรือการไม่มีความรู
ว ้เพียงอยย่างเดียว แต่ต่เกี่ยวเนื่องด้วยปั
ว จจัยต่างๆ มากมาย ทั้งระบบ
คุณค่า ความคิ
ค
ด ควาามเชื่อ ความมเคยชิน วิถีชีชวี ิต บุคลิกลักษณะ อาชีพสถานภาพทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
กาารปรับเปลี่ยนพฤติ
น กรรมสสุขภาพที่ไม่พึพงึ ประสงค์ของปั
อ จเจกบุคคลและกลุ
ค
่มคคนในสังคมจึงไม่อาจ
สําเร็จได้ด้โดยการ “อััดฉีด” เพียงคความรู้เท่านัน้ แต่ต้องใช้ “อํานาจ” เป็ป็นเครื่องมือดด้วย
“อํอํานาจ” ในทีนี่ ้ คือ นโยบบาย/กฎหมายย/กฎระเบียบ/มาตรการ
บ
กาารผลักดันให้ห้เกิดการเปลียนแปลงเชิ
ย่
งโครงสร้
โ
าง คือ การรผลักดันให้เกิดนโยบาย/กกฎหมาย/
กฎระเบียบ/มาตรการ ที่เป็น “สิสิ่งแวดล้อมใหหม่” ในสังคมม สิ่งแวดล้อมใหม่นี้จะเข้า้ ไปเกื้อหนุน บีบเค้น
หรือบังคับ ให้บุคคลลเปลี่ยนพฤติติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประะสงค์ รวมททั้งทําให้สังคมมได้รับผลกรระทบจาก
พฤติกรรรมที่ไม่พึงปรระสงค์น้อยลงง เช่น กฎหหมายห้ามสูบบุหรี่ในทีส่ าธธารณะ ช่วยลดปัญหา “ควันบุหรี่
มือสอง” กฎหมายห้ามโฆษณาบุ
า
ห ่และแอลกกอฮอล์ ช่วยป้ป้องกันนักสูบนั
หรี
บ กดื่มหน้าใใหม่ เป็นต้น
การ
อ่
่ยนแแปลงเชิงโครรงสร้างจึงเป็นการสื
น
่อสารทีที่มคี วามสําคัญในแง่ของ
กาารสื่อสารเพือการเปลี
ยกระดับการเปลี
บ
่ยนแปลงให้
น
เกิดนโยบายที
ด
นํ่นาํ ไปใช้กับคนนทั้งสังคม
“นโยบาย”หรืรือ “นโยบายสาาธารณะ” มี 4 ระดับ
1. นโยบบายระดับชาติได้ดแก่ กฎหมาย นโยบาย มาตรรการ ที่มีผลบังคั
ง บใช้ ทัว่ ประเททศ
2. นโย บายระดั บท้ อ งถิ
ง ่ น โดยองค์กรปกครองส่
ก
วนท้
ว อ งถิ่น เช่ น การจั ด ลานนศิ ล ปวัฒ นธรรรม
ลานกีฬา กาารเพิ่มพืน้ ที่สีเขียวและสวนสาธารณะ การส่งเสริ
ง มการรวมกกลุ่มเกษตรกรอิอินทรีย์ ฯลฯ
่และส่งเสสริมบรรยากาศศให้
3. นโยบบายระดับหน่วยงานหรื
ย
อองค์กรเช่
ก น การจัดสถานที
ส
พนักงานอออกกําลังกาย กาารปิ ดไฟและเครืรื่องปรับอากาศศในช่ วงเวลาพักเพื
ก ่อประหยัดพ
พลังงาน
การเพิ่มปริมาณผั
ม
กในอาหาารกลางวันของงโรงเรียน ฯลฯ
4. นโยบบายระดับชุ มชนนหรือพืน้ ที่ เช่ น การจัดเวรยาามรักษาความปปลอดภัยภายในนชุ มชน
การจัดการจุ ดเสี
ด ่ยงอุ บัติเหตุ ฯลฯ

โดยสรุป การสื
ก ่อสารเพืพือ่ การเปลี่ยนแปลงเชิ
น
งโครงสร้างเป็นการสื
ก ่อสารที่ชช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และประะสิทธิผลความมสําเร็จของกการเปลีย่ นแปปลงให้ครอบคคลุมกลุม่ ประะชากรหรือพื้นที่เป้าหมายยทั้งหมด
ภายในระยะเวลาที่รวดเร็
ว วโดยการใช้ “สภาพพแวดล้อม” เป็นเครื่องเหหนี่ยวนํา และเป็น “เงื่อนไข”
น ให้
บุคคลแลละสังคมเปลี่ยนพฤติกรรมม
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การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง: ความสําคัญ
การสื่อสารเพือ่ ขับเคลือ่ นสุขภาวะมีหลายระดับ ตั้งแต่การสื่อสารภายในตนเอง การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มย่อย การสื่อสารกลุม่ ใหญ่กับชุมชนหรือสาธารณชน และการสื่อสารเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
การสื่อสารเพือ่ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมีความสําคัญต่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ
ในฐานะ “เครือ่ งมือ” ของการต่อรองและการแสวงหาประชามติ
กล่าวคือ ในด้านหนึ่ง เป็น การสื่อสารที่ต้อง “ต่อรอง” กับอํานาจรัฐ เพือ่ ให้รับรอง (ร่าง)
กฎหมายที่ชอบธรรมและเอื้อต่อประโยชน์สุข (ภาวะ) ของประชาชน หรือเพือ่ คัดค้าน (ร่าง)
กฎหมายที่ไม่ชอบธรรมหรือนํามาซึ่งความเหลือ่ มล้าํ
ในอีกด้านหนึง่
เป็นการสื่อสารที่ตอ้ งแสวงหาความชอบธรรมให้เกิดประชามติ
จน
กลายเป็น “นโยบายสาธารณะ” ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมนัน้ ๆ เห็นชอบและนําไปปฏิบัติร่วมกัน
ดังนั้น การสื่อสารจึงเข้ามามีบทบาทในทุกขั้นตอนของวงจรนโยบาย ตั้งแต่การก่อตัวนโยบายการ
กําหนดนโยบายการตัดสินใจการนํานโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล โดยแต่ละขั้นตอนนั้นจะต้อง
อาศัยรูปแบบและกลยุทธ์การสื่อสารที่แตกต่างกัน
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การสื่อสารเพือ่ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจําเป็นต้องใช้การสือ่ สารร่วมกันหลายระดับ
ทั้ง
การสื่อสารแนวระนาบ และ การสื่อสารแนวไขว้ กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น สื่อมวลชน ผู้มี
ส่วนได้เสีย ผู้สนใจ ฯลฯ เพื่อช่วยหนุนเสริมหรือกดดันให้ การสื่อสารแนวดิง่ ที่มุ่งไปยังผู้มอี ํานาจ
ตัดสินใจ (decision maker) มีประสิทธิภาพและบรรลุความสําเร็จ โดยเป้าหมายสําคัญอยู่ทกี่ ารสร้าง
ความตระหนักร่วมการสร้างแรงสนับสนุนหรือการเพิม่ อํานาจต่อรอง
ในขณะที่ การสื่อสารแนวดิ่งจาก “ล่างขึ้นบน” เป็นการสือ่ สารที่มุ่งสื่อกับผูม้ ีอํานาจในการ
ตัดสินใจโดยตรงเป้าหมายหลักอยู่ที่การชี้ขาดผลลัพธ์หรือความสําเร็จ
ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมด้วยว่า ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายหนึ่งๆ นั้น ย่อมมีบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่เสียผลประโยชน์อยู่ด้วย
เช่น
อุตสาหกรรมยาสูบและเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์เป็น
อุตสาหกรรมที่มีผลประโยชน์มหาศาลภายใต้ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างอํานาจรัฐ
อํานาจทุน
และอํานาจทางการเมือง การเคลือ่ นไหว/ผลักดันเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายสาธารณะจึงมักถูก
ขัดขวาง หน่วงเวลา หรือเตะถ่วงให้ล่าช้า ตลอดจนทําให้ไม่สามารถนําไปใช้บังคับได้จริง
ปรากฏการณ์เช่ นนีม้ ีกรณีตัวอย่างมากมายทัง้ ในและต่างประเทศ อาทิ การผลักดันกฎหมาย “เมาแล้วขับ”
ของกลุ่มคุณแม่ต่อต้านเมาแล้วขับในสหรัฐอเมริกาที่เผชิ ญกับการต่อต้านคัดค้านจากผู ้มีอํานาจรัฐซึ่ งไม่
สนับสนุนกฎหมายควบคุมคนเมาแล้วขับ การผลักดัน พ.ร.บ .ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ถูกโจมตีจากกลุ่มธุ รกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
กรณีการเปลี่ยนข้อความเตือนเป็นภาพคําเตือนบนซองบุ หรี่ถูกธุ รกิจบุ หรี่ภายในประเทศและบริษัทบุ หรี่ข้าม
ชาติคัดค้านและพยายามขัดขวางการผลักดันกฎหมายทุกวิถีทาง เป็นต้น

ในการวางแผนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง จึงต้องให้ความสําคัญกับ การ
วิเคราะห์กลุม่ ผู้มีสว่ นได้เสีย (stakeholder analysis) และ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สังคมการเมือง อย่างใกล้ชิดเพื่อนําไปใช้ในการคัดเลือกเนือ้ หาออกแบบสารและวางแผนการสื่อสาร
แบบมีกลยุทธ์
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ดังนั้น ในการสื่อสารแนวดิ่ง แม้จะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือการสื่อสารภายในกลุ่มเล็ก
ก็ต้องมีการคัดเลือกเนือ้ หาและออกแบบสารให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุม่ อย่างเฉพาะเจาะจง
แผนภาพที่ 4.1: เป้ าหมายการสือ่ สารแต่ละแบบทีม่ งุ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้าง
สือ่ มวลชน
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย

การสือสาร
แนวระนาบ
การสือสาร
แนวไขว้

การสือ่ สาร
แนวดิ่ง

ผูม้ ีอาํ นาจ
ตัดสินใจ

ผูส้ นใจ

เป้ าหมาย: สร้างความตระหนักร่วม
สร้างแรงสนับสนุนเพิม่ อํานาจต่อรอง

เป้ าหมาย: จุดชี้ขาดผลลัพธ์และความสําเร็จของการสือ่ สาร

การปะทะแรงต้านและแรงฝืด
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สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จนกลายเป็น “ลักษณะเฉพาะ” ของการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้าง คือ การปะทะกับแรงต้นต้านและแรงฝืด เพราะมี “ฝ่ายตรงข้าม” ที่เสียผลประโยชน์ คน
กลุ่มนี้จะหาทางตอบโต้หรือสู้กลับ ดังนั้น การวางแผนการสือ่ สารต้องใช้กลยุทธ์สื่อสารทุกรูปแบบเพื่อ
“แก้เกม” (counteract) ตามประเด็นจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย
การระดมกลยุทธ์สื่อสารทุกรูปแบบเพื่อ “แก้เกม” ให้ “ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา” เป็นเรื่องปกติ
เมื่อต้องสือ่ สารระดับนี้ เพราะคุณสมบัตขิ อง “โครงสร้าง” ในบริบททางสังคม อันหมายถึงระบบ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนหรือองค์กรที่มรี ะเบียบหรือกฎเกณฑ์ในรูปแบบต่างๆ กํากับจนเกิดลักษณะที่
เป็นแบบแผนนั้น ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับ (1) กลุม่ คนจํานวนมาก และ (2) มีรูปแบบปฏิบตั ิอันเป็น
แบบแผนกํากับอยู่ในปัจจุบนั
โดยสาระที่ซอ่ นเร้นอยู่เบื้องหลังผูเ้ กี่ยวข้องจํานวนมากและแบบแผนที่
ดํารงอยู่ก็คือ “ผลประโยชน์” ในรูปแบบต่างๆ ที่จัดสรรจนลงตัวแล้ว สภาพเช่นนี้ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า
“แรงฝืดแรงต้าน” จากกลุ่มผูท้ ี่ยอมรับให้คุณค่าหรือได้ประโยชน์จากโครงสร้างที่เป็นอยู่ ซึ่งจะแปร
สถานะเป็น “ฝ่ายตรงข้าม” ที่สร้างอุปสรรคขัดขวาง ต่อต้านความพยายามในการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเดิมเสมอ
แรงต้านแรงฝื ด สืบเนื่องมาจาก 3 ประเด็นหลัก คือ
1.
ไม่ต้องการสูญเสียรายได้หรือผลกําไร เพราะนโยบายที่ผลักดันจะเพิ่มต้นทุนหรือลดโอกาส
แสวงหาผลประโยชน์ เช่ น การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย การเก็บภาษี เพิม่ การจํากัดช่ วงอายุ ผู้ซือ้
การลดช่ องทางจําหน่าย ฯลฯ
2. ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพราะเคยได้ประโยชน์ สะดวกสบาย สอดคล้องกับความเชื่อ
3. ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างหรือการบริหารจัดการ เพราะกลัวการสูญเสียอํานาจการ
ควบคุม หรือต้องดิน้ รนแสวงหาวิธีการทํางานใหม่

จะเห็นว่า แรงฝืดแรงต้านต่อการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมีที่มาจากหลายส่วน
ทั้งจากภาคธุรกิจ หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ รวมทั้งประชาชนก็เป็น “ฝ่ายตรงข้าม” ในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มเป้าหมายในการสือ่ สารเพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจึงมี
ความซับซ้อนและต้องการการวิเคราะห์ให้ชัดเจนเพื่อการวางแผนให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ กรณีที่แรง
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ต้านมาจจากผลประโยยชน์ ต้องใช้ช้การสือ่ สารแแบบต่อรอง กรณีที่เกิดจากความไม่รรู้้ไม่เข้าใจ ต้อ้ งใช้การ
สื่อสารเพพื่อสร้างความมเข้าใจ กรณี
ณีที่เกิดจากคววามเข้าใจผิด ต้องใช้การสสื่อสารเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิ
า ด
รูปธรรมของ
ป
“แรงฝืดแรงต้
แ าน” ที่ผมู้ ีอาํ นาจจและเกี่ยวข้องในกระบวน
อ
นการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างมั
า กนํามาใชช้และกลายเป็ป็น “โจทย์ย์” ที่ต้องออกแบบกลยุทธ์
ท และกิจกรรรมการสือ่ สาารมาเป็น
เครื่องมือจั
อ ดการ ได้้แก่ การปฏิเสธข้
เ อมูลว่ามีข้อผิดพลาดด มีช่องโหว่ การเตะถ่วงงการตัดสินใจจให้ล่าช้า
กว่าปกติติ และการเลือกรับข้อเสนนอปลีกย่อย โดยหลบหลีกประเด็
ก
นที่เป็นสาระสําคัญและประชาาสัมพันธ์
หรือให้ข่ขา่ วว่าได้รับปฏิบัติตามข้อเสนอแล้ว
ดังนั
ง ้น ในการรสื่อสารเพื่อการเปลี
ก
่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ซึ่งเกีกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบุ
ข คคล
จํานวนมมาก จึงต้องมี
ง กระบววนการวิเคราะะห์ผู้มีส่วนไดด้ส่วนเสีย เพื่อให้เห็นภาพผู้ทมี่ สี ่วนเกี่ยวข้อง
นับตั้งแตต่ 1) กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องกับการตั
บ
ดสินใจจกําหนดนโยยบาย 2) กลุ่มผูท้ ี่จะได้แและเสียประโโยชน์จาก
โครงสร้าง/นโยบายที
า
ที่เป็นเป้าหมาายความเปลี่ยนแปลง
ย
3) กลุ่มผู้ที่ไม่เกี
เ ่ยวข้องโดยตรง แต่สามมารถโน้ม
น้าวชักชวนให้
ช เข้าร่วมสนั
ม บสนุน และ 4) กลุ่มทีไ่ ม่ส่งผลใดๆ อันจะเป็
น นข้อมูลลสําคัญในการกําหนด
แผนงานนและกลยุทธ์์การสือ่ สารไดด้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยั
ป
ดทรัพยากร และสสามารถจัดกาาร “แรง
ฝืดแรงต้ต้าน” ได้อย่างตรงประเด็น
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ตัวอย่
อ างการสื่อสาารแบบ “แก้เกมม”
กรณีการผลักดั
ก น ร่าง พ.รร.บ. ควบคุมผลลิตภัณฑ์ยาสูบฯ เข้าสู่การพิจารณาของสภ
จ
านิติบัญญัติแห่หงชาติให้
ทันก่กอนปิ ดสมัยปรระชุ มในช่ วงรัฐบาล
บ
“อานันท์ท2” ที่มีนายออานันท์ ปั นยารรชุ น เป็นนายกรรัฐมนตรี ใกล้หมดวาระ
ห
ขณ
ณะที่มีร่างกฎหมายรออยู ่เป็นจํานวนมาก
า
ท่ามกลาง
ม
“ข่าววงงใน” ที่ว่า บริษัษัทบุ หรี่ต่างชาติติทุ่มความพยาายามที่จะ
ล้มร่รางกฎหมายนีให้
ใ้ ได้ และมีเค้าจะทํ
จ าสําเร็จเพราาะมี “มือที่มองงไม่เห็น” จัดลําดัดบร่างกฎหมายยนีใ้ ห้ไปอยู ่เกือบรั
บ ง้ ท้าย
นพ.หทัย ชิ ตานนท์
ต
ประธานนมู ลนิธิสุขภาพ
พไทย และ ศ. นพ.ประกิต วาาทีสาธกกิจ เลลขาธิการมู ลนิธิธิรณรงค์
เพื่อการไม่
อ
สูบบุ หรี่ จึงตัดสินใจสู้เฮื
เ อกสุดท้ายแบบบ “เทหมดหหน้าตัก” โดยจัจับมือกันบุ กห้อองผู ้สื่อข่าวประจําสภาฯ
ด้วยท่
ย าทีผิดหวังสิน้ อาลัย ให้ข้อมู ลที่เกิดขึน้ แลละชี้ว่า หาก ร่่างพ.ร.บ.ฯ ยังไม่
ไ เข้าสู่การพิจาารณาวาระ 1 ในเช้ า
้
พรุ งนี
่ ้ ก็ต้องตกไปปแน่นอน และชีประเด็
นว่าลําดับที่พลิกผันไปนีนีช้ ีใ้ ห้เห็นว่า ไทยยกลัวสหรัฐฯ แและรัฐบาลเห็นแก่
แ พ่อค้า
่
ก ทธ์การสื่อสารทางตรงแ
อ
บบนีไ้ ด้ผล เพรราะทําให้สื่อมวลชนมองเห็นปั ญหาและ
ญ
บุ หรีมากกว่าเด็กไทย ปรากฏว่ากลยุ
เข้าหนุนช่ วยอย่างเต็
ง มที่ ทัง้ ในพืนที
น้ ่ข่าวและคอลัลัมน์ท่ีวางแผงเเช้ าวันรุ ่งขึน้ เช่ชน คอลัมน์ของง “ไต้ฝุ่น” ในน ไทยรัฐ
ระบุบตรงถึงประธานนสภาฯ คือนายยอุ กฤษ มงคลนนาวิน ขอให้พจารณาร่
ิจ
างกฎหหมายนีโ้ ดยเร่งดด่วน
จากนัน้ คณะทํางานเดินหน้น้าต่อระลอกสอองในวันรุ ่งขึน้ โดยนํ
โด าคณะ “เยยาวชนปอดสะออาด” ในฐานะผ
ผู ้ท่ีจะตก
“เหยื่อ”
หากร่างกกฎหมายนีห้ ลุดวาระพิ
ด
จารณ
ณา มามอบกระะเช้ าดอกไม้แก่ปประธานสภาฯ และรอง
เป็น
นายยกรัฐมนตรี สํําทับด้วยผู ้แทนนชมรมแพทย์ชนบทในฐานะผู
ช
ผู ้เชี่ ยวชาญด้านสุ
น ขภาพยื่นหนนังสือต่อประธาานสภาฯ
ขอใให้เร่งการพิจารรณา ร่าง พ.รร.บ.ฯ นี้ การสืสื่อสารแบบ “แก้
“ เกม” อย่างเท่
า าทันเหตุกาารณ์เช่ นนีส้ ่งผลให้ ร่าง
พ.รร.บ.ฯ ดังกล่าวไได้รับการ “ลัดคิว” บรรจุ เป็นวาระแรกของวั
ว
ันนัน้ และผ่านโดดยไม่มีการซักถาม
ส่วนในระดั
น
บภาพยย่อย เช่ น การสื่อสารเพือ่ รณ
ณรงค์ลดการดืมเครื
ม่ ่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรรับน้อง โดย สสส.
ส มุ ่ง
สื่อสารกั
ส บกลุ่มนิสิตนักศึ กษา “น้องใหม่” ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้
เ าหมาย “ลูลูกค้ารายใหม่” ของธุ รกิจเคครื่องดื่ม
แอลลกอฮอล์ตลอดดมา เริ่มต้นด้วยการออกสสปอตรณรงค์ผ่
ผานสื่อกระแสหลัก และขอคความร่วมมือจาากบริษัท
แกรรมมี่จํากัด (มหหาชน) แต่งเพลงเกี่ยวกับการรรับน้องใหม่เผยยแพร่ เพื่อกระตุน้ ให้นิสิตนักศึ กษาทัว่ ประเทศศเข้าร่วม
โครงการ จากนัน้ ใช้
ใ สื่อบุ คคล โดยยร่วมมือกับเครืรือข่ายองค์กรงงดเหล้าซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มเยาววชน ลงพืน้ ทีสื่ส่อื สาร
ไปยัยังสถาบันการศึ กษาทัว่ ประเทศศ และชักชวนให้ห้นสิ ิตนักศึ กษาทีที่เข้าร่วมโครงกการออกสํารวจจแหล่งจําหน่าย
เครืรองดื
่ ่มมึนเมารออบสถานศึ กษา เป็นต้น
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คู่สื่อสารหลักในระดับนี้เป็นการสื่อสารระหว่าง ผู้ทตี่ ้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
แต่ไม่ได้มอี ํานาจในการกําหนดนโยบาย กับ ผู้ที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายซึ่งอยู่ท่ามกลางกลุ่ม
ทุนและกลุม่ ผลประโยชน์หลายกลุ่ม
ผู้ที่มอี ํานาจในกระบวนการกําหนดนโยบาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีบทบาทหน้าทีใ่ นการ
นําเสนอหรือให้คําปรึกษาในการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการ ระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ ทัง้ ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ และผู้มีบทบาทในการตัดสินใจว่า มาตรการ ระเบียบ กฎหมาย หรือนโยบายใด
ควรมีผลในการบังคับใช้ในระดับชาติ ได้แก่ คณะรัฐมนตรี, สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (สส.) และ
สมาชิกวุฒสิ ภา (สว.), รัฐมนตรีว่าการกระทรวง, อธิบดี, คณะกรรมการผู้บริหารองค์กรของรัฐ ฯลฯ
ส่วนระดับท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกสภา อบจ./เทศบาลนคร/เทศบาลตําบล/ อบต. เป็นต้น
นอกจากอํานาจที่เกิดจากสถานภาพ บทบาท และภารกิจ หรืออํานาจที่มีพลังแทรกแซง
กระบวนการกําหนดนโยบายแล้ว ยังมีอํานาจที่มาจากแหล่งอื่นๆ อีก เช่น อํานาจทุน ได้แก่ เงิน
ผลประโยชน์ พลังต่อรองทางเศรษฐกิจ อํานาจการสื่อสาร ได้แก่ โอกาสที่เหนือกว่าในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้ข้อมูลแก่คนจํานวนมาก และ อํานาจความดี ได้แก่ ชื่อเสียง การเป็นที่เคารพนับถือ
ศรัทธา ได้รับความไว้วางใจจากสังคม
การสื่อสารในระดับนี้ต้องตระหนักถึงการสื่อสารในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเงื่อน
“อํานาจ”
ขณะเดียวกัน ก็ไม่อาจใช้ “สูตร” ใดสูตรหนึ่งในการออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารได้ แต่ต้องพิจารณาถึง
“ทิศทางลม” หรือบรรยากาศทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลาให้ถอ่ งแท้ เช่น เป็นช่วงที่ “ประชาธิปไตย
เบ่งบาน” หรือ “เป็นยุคอํานาจรวมศูนย์” ฯลฯ เพื่อเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสม

กลยุทธ์การสื่อสาร: เลือกให้ได้ ใช้ให้เป็น

D

เนื่องจากการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเกี่ยวข้องกับผูร้ ับสารและผูส้ ่งสารจํานวน
มาก และมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างสลับซับซ้อน รวมทั้งการวิเคราะห์แรงฝืด-แรงต้านและ
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางการวางแผนการสื่อสารแบบมีกลยุทธ์ได้ดงั นี้
1. การวิเคราะห์ผู้รับสาร ต้องวิเคราะห์ทั้งมิติผลประโยชน์ (ใครได้ใครเสีย มากน้อยขนาดไหน),
มิติอิทธิพล (ใครมีอิทธิพลต่อผู้มอี ํานาจตัดสินใจ อิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อม) และมิติอํานาจต่อรอง
(กลุ่มหรือเครือข่ายใดบ้างทีม่ ีอํานาจต่อรองสูง)
2. การคัดเลือกเนื้อหาและการออกแบบสาร จะต้องโน้มน้าว/เว้าวอน โดยใช้ทั้ง “ข้อมูล” และ
“อารมณ์ความรู้สึก” ให้เหมาะกับผู้รับสารเป็นกรณีไป โดยยึดหลักการสื่อสารและออกแบบที่แตกต่าง
ตามวัฒนธรรมของผู้รับสาร
3. ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามชี้ให้เห็นว่าทุกกลุม่ ต่างก็ได้ผลประโยชน์ (win-win ทุกฝ่าย)โดย
มี “ผลประโยชน์ของสาธารณะ” เป็นทีต่ ั้ง หรืออาจเป็นกรณีที่สาธารณะได้ประโยชน์ แต่มีบางฝ่ายที่
ต้องเสียสละบ้าง
4. สื่อบุคคลที่เป็น “ผู้ส่งสาร” “ผู้นําการเคลื่อนไหว” หรือ “ผู้เข้าเจรจาต่อรอง” จะต้องได้รับ
การ “เสริมพลัง” ด้านข้อมูลและทักษะการสื่อสาร เพื่อให้มี “อํานาจ” เท่ากับคู่เจรจา โดยที่แต่ละคน
อาจต้องมี “จุดเด่น” ที่แตกต่างกัน
5. มุ่งการนําเสนอข้อมูลเพื่อโน้มน้าวให้กลุม่ ผู้ได้รับผลกระทบ
หรือได้ประโยชน์จากความ
เปลี่ยนแปลง เห็นความสําคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เพื่อเป็น
“แนวร่วม” ที่จะเป็นผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ หรือกดดันตรงไปยังกลุ่มผู้กําหนด
นโยบายและสร้าง “ข่าว”
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6. การสื่อสารกับสื่อมวลชนมุง่ การ ตีกรอบ (Framing) ข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการจับประเด็น
ติดตามความเคลื่อนไหวและเลือกสรรแง่มุมไปนําเสนอต่อสาธารณชน รวมถึงเป็น “กระบอกเสียง” ไป
ยังผู้กําหนดนโยบายได้ตามทิศทางความเปลี่ยนแปลงทีเ่ ป็นเป้าหมาย
7. การติดตามและประเมินผล ต้องทําอย่างเคร่งครัดและจริงจัง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เชิงรุก
เชิงรับ และนํามาใช้ในการปรับแผนการสื่อสารให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
การกําหนดกรอบประเด็นมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการทํางานกับสื่อมวลชน และจะส่งผลต่อ
การรับรู้ของสาธารณชน สิ่งที่ต้องคํานึงถึง ได้แก่ 1) การกําหนดกรอบต้องบอกว่าปั ญหาคือ
อะไร และปั ญหานัน้ มีความสําคัญอย่างไร เพื่อให้ปัญหานัน้ ได้รับความสนใจ 2) การกําหนด
กรอบต้องชี้ให้เห็นถึงวิธีการแก้ไขปั ญหาว่า ต้องดําเนินการอย่างไร และ 3) การกําหนดกรอบ
ต้องเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหาว่า เป็นเรื่องทางนโยบาย การปกครอง (กฎหมาย)

การวางแผนการสื่อสารแบบมีกลยุทธ์
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การวางแผนการสื่อสารแบบมีกลยุทธ์มี 8 องค์ประกอบ คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ผู้รับสารเป้าหมาย หน่วยขับเคลื่อนการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร
ทรัพยากรและงบประมาณ และการติดตามประเมินผล
1. การวิเคราะห์สถานการณ์ (situation analysis) ในเรื่องนีจ้ ําเป็นต้องมีความรอบด้าน
ครอบคลุมทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์สถานการณ์ในทีน่ ี้หมายรวมถึงข้อมูลเชิงประเด็น
สถานการณ์ทวั่ ไป และสถานการณ์การสื่อสาร ซึ่งเป็นปัจจัยนําเข้าที่มีความสําคัญต่อการวางแผนการ
สื่อสารแบบมีกลยุทธ์ ดังนี้
1.1 กําหนดเป้าหมายที่มคี วามเป็นไปได้และเป้าหมายทีม่ ีความท้าทาย
1.2 กําหนดผูร้ ับสารเป้าหมายการออกแบบเนื้อหาและการเลือกช่องทางการสือ่ สาร
1.3 นําไปสู่ขอ้ เสนอเชิงนโยบายที่มีน้ําหนักและช่วยในการตัดสินใจว่า อะไรควรเป็นนโยบาย
สาธารณะ เช่น ผลการวิจัยเรื่องน้ําตาลในสูตรนมของทารก เป็นข้อมูลสนับสนุนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงประกาศยกเลิกการผสมน้ําตาลในสูตรนมทารก เป็นต้น
1.4 กําหนด entry point ของการสื่อสาร เช่น entry point ของเรื่องแอลกอฮอล์ คือ
อุบัติเหตุเป็นต้น
1.5 เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส หรือนําสถานการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การมีกระแส
พระราชดํารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมว่า เด็กๆ สูบบุหรี่กันมากเป็น “ต้นทาง” ที่นํามาสู่
นโยบายและมาตรการห้ามวางซองบุหรี่ ณ จุดขาย
องค์ประกอบของการสื่อสารแบบมีกลยุทธ์
ระดับทีร่ บั ได้

ระดับทีร่ บั ไม่ได้
2. เป้ าหมาย
ชัดเจน

1. วิเคราะห์

3. วัตถุประสงค์
วัดได้

5. หน่วยขับเคลือ่ น
การสือ่ สาร

การวางแผนการสือ่ สาร
แบบมีกลยุทธ์

6. ทรัพยากร
งบประมาณ
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4. กลุม่ เป้ าหมาย
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
5. ติดตาม ประเมินผล

อิทธิพล
ผลประโยชน์
อํานาจต่อรอง
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2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (strategic goal) หมายถึงการกําหนดผลลัพธ์หรือการ
เปลี่ยนแปลงกว้างๆ ที่ตอ้ งการให้เกิดในอนาคต โดยพิจารณาและวิเคราะห์ควบคู่กับสถานการณ์และ
ข้อมูลในปัจจุบัน เชื่อมโยงกับแนวโน้มข้างหน้า เป้าหมายจะมีลักษณะเป็นปรัชญามากกว่าและกว้างกว่า
วัตถุประสงค์ ทั้งยังเป็นสิ่งทีก่ ําหนดวัตถุประสงค์อีกต่อหนึ่ง เช่น เป้าหมายคือการสร้างสังคมปลอดบุหรี่
เป้าหมายอาจจําแนกได้ 2 ระดับ คือ เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ และ เป้าหมายที่มีความ
ท้าทาย ตัวอย่างของเป้าหมายระดับแรก ได้แก่ การมีพื้นที่ปลอดบุหรี่ในบ้านและในที่สาธารณะ ส่วน
เป้าหมายทีม่ คี วามท้าทาย ได้แก่ การให้ทุกพื้นที่ในสังคมเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ เป็นต้น
3. วัตถุประสงค์ (objective) หมายถึงการกําหนดผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนว่า
ต้องการให้เกิดอะไรขึ้น กับใคร เมื่อใด โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่วดั ผลได้ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมี
ความสําคัญต่อการวางแผนการสื่อสารแบบมีกลยุทธ์ในแง่ที่จะช่วยกําหนดว่า อะไรคือประเด็นสําคัญ
หรือ “สาระหลัก” (key message) ในการสื่อสาร ทั้งนี้ ก่อนจะกําหนดวัตถุประสงค์ จําเป็นต้องทราบ
ข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เช่น
เดิมภาพคําเตือนบนซองบุหรี่มีขนาดเท่ากับร้อยละ 55 ของขนาดซอง ดังนั้นการวางแผนการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์อาจกําหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารว่า “เพื่อให้บริษัทผู้ผลิตบุหรี่พมิ พ์ภาพคําเตือนพิษภัย
บนซองบุหรี่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เท่ากับร้อยละ 85” เป็นต้น
4. ผู้รับสารเป้าหมาย (target audience) หมายถึงการกําหนดว่าในสถานการณ์การสื่อสาร
หนึ่งๆ ใครควรเป็นผู้รับสารเป้าหมาย เพื่อวัตถุประสงค์อะไร โดยช่องทางใด การกําหนดตัวผูร้ ับสารมา
จาก การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder analysis) หรือผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนั้นๆ โดยทั่วไปแล้ว การวิเคราะห์ผมู้ ีส่วนได้เสียควรทําอย่างน้อย 4 มิติ คือ
4.1 มิติผลประโยชน์ เป็นการวิเคราะห์วา่ ใครคือผูท้ ี่ได้ประโยชน์หรือผู้เสียผลประโยชน์จาก
การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนานโยบายสาธารณะได้หรือเสียในระดับมาก ปานกลาง หรือน้อย เช่น
นโยบายให้มีสัดส่วนรายการเด็กในโทรทัศน์มากขึ้น กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือเด็กและเยาวชน
4.2 มิติอิทธิพล เป็นการวิเคราะห์ว่า ใครคือผูท้ ี่มอี ิทธิพลทางความคิดและทางการกระทํา
ต่อกลุ่มผลประโยชน์เหล่านั้น เช่น เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มได้รับประโยชน์จากนโยบายการเพิ่ม
สัดส่วนรายการทีวีในโทรทัศน์ แต่กลุ่มทีม่ ีอิทธิพลอาจหมายถึงสปอนเซอร์ ผู้สนับสนุนรายการ เป็นต้น
4.3 มิติอํานาจต่อรอง เป็นการวิเคราะห์วา่ กลุ่มใดบ้างทีม่ ีอํานาจต่อรอง และอํานาจต่อรอง
ดังกล่าวอยู่ในระดับมาก ปานกลาง หรือน้อย เช่น มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวมีอาํ นาจต่อรองค่อนข้างสูง
สําหรับนโยบายการเพิ่มสัดส่วนรายการทีวีในโทรทัศน์ เป็นต้น
4.4 มิติความรู้และทัศนคติ เป็นการวิเคราะห์ว่า กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีพื้นฐานความรู้
และทัศนคติต่อประเด็นที่ตอ้ งการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไร เช่น บางกลุ่มไม่มีความรูค้ วามเข้าใจ
ขณะที่บางกลุ่มรู้แบบผิดๆ ไม่เข้าใจสาระสําคัญหรือข้อเท็จจริงรอบด้าน หรือบางกลุ่มรู้ขอ้ มูลทุกด้าน
แต่เลือกอยู่ฝา่ ยตรงข้ามเพราะไม่ต้องการเสียประโยชน์ ฯลฯ ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์เหล่านี้จะ
นําไปสู่การออกแบบเนื้อหาและกลยุทธ์ทจี่ ะนําไปใช้สอื่ สารกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มโดยตรง การ
วิเคราะห์ผมู้ ีสว่ นได้เสียช่วยให้เห็นภาพ mapping กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และวิเคราะห์ได้ว่า ควร
สื่อสารเรือ่ งอะไร กับใคร เมือ่ ใด ในประเด็นสาระใด เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
การวิเคราะห์ผู้มสี ่วนได้เสียร่วมกับการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด
อาจทําให้เราได้
พันธมิตรจากกลุ่มผู้เสียประโยชน์ก็ได้ เช่น นโยบายห้ามโฆษณาเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์
ปรากฏว่าบริษัทบุญรอดเป็นพันธมิตรกับกลุ่มเคลือ่ นไหวนโยบายเรื่องนี้ เพราะ สิงห์ โดน ช้าง แย่ง
ส่วนแบ่งทางการตลาดจากการโฆษณาทางโทรทัศน์ เป็นต้น
5. หน่วยขับเคลือ่ นการสื่อสาร (prime mover) หมายถึงองค์กรแกนนําหรือเจ้าภาพหลักที่ทํา
หน้าที่ขับเคลือ่ นการสือ่ สารเพื่อการเปลีย่ นแปลง การขับเคลื่อนการสื่อสารโดยทัว่ ไปมี 2 ลักษณะ คือ
หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรือ่ งนั้นๆ โดยตรง เป็นหน่วยขับเคลื่อน อีกลักษณะ
หนึ่ง ภาคประชาสังคม หรือภาคประชาชน เป็นหน่วยขับเคลื่อน โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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6.. กลยุทธ์การสื
า อ่ สาร หมายถึงการออกแบบกาารสื่อสารโดยยการเลือกใช้ช้กลวิธีต่างๆ ในทุก
องค์ประะกอบ ทั้งผู้ส่งสาร
ง ผู้รับสาาร สาร และะช่องทางการรสื่อสาร เพือนํ
อ่ าไปสู่เป้าหหมายการเปลีลีย่ นแปลง
เชิงโครงสร้าง โดยสิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการกําหนดกลยุทธ์การสื่อสารรระดับนี้ในเบืบื้องต้น ได้แก่
แ การ
จัดเรียงอองค์ประกอบการสือ่ สารเพพือ่ เปลีย่ นแปปลงโครงสร้าง ไม่ได้เรียงลําดับ S-M-C-R แต่มักให้
ความสําคั
า ญกับ R หรื
ห อผู้รบั สารเป็นสําคัญ แบบบจําลองการสื่อสารจึงเป็ป็น S-R-M-CC-E
กลยุทธ์การสื
า อ่ สาร ปรระกอบด้วย กลยุทธ์ด้านผู
น ส้ ่งสาร ด้านผู
า ้รับสาร ด้านเนือ้ หา และด้าน
ช่องทางสือ่ สาร ซึ่งจะะกล่าวโดยละะเอียดในหัวข้ขอถัดไป
7. ทรัพยากรรและงบประมมาณ (ressource andd budget) หมายถึงงเครื่องมือ อุปกรณ์
มาจาากหน่วยขับเคคลื่อนการสือสารหรื
งบประมมาณ และอืนๆ
น่ ที่ชว่ ยสนันับสนุนการดําเนิ
า นงาน ซึงอาจได้
่
อ่
อ
เจ้าภาพหหลักและเครือข่าย ทรัพยากรและงบป
ย
ประมาณเป็นเงื
น ่อนไขสําคัญ
ั ประการหนึนึ่งของการดําเนิ
า นงาน
ให้บรรลุผลสําเร็จ
8.. การติดตามและประเมิมินผล (monnitoring andd evaluation) หมายถึงงกระบวนการรรวบรวม
ข้อมูล
ง ณค่าและปประสิทธิภาพการดําเนินงาานตามวัตถุประสงค์
ป
ที่
เพื่อตรววจสอบและตััดสินใจในเชิงคุ
แ าขับเคคลื่อนการสื่อสารและเครื
ส
อข่
อ ายได้ทราบบผลสะท้อนกกลับ จุดแข็ง จุดอ่อน
กําหนด ซึ่งจะทําให้แกนนํ
ของการดําเนินงาน เพื่อการปรับปรุ
บ งเปลี่ยนแแปลง การปประเมินผลอาาจจําแนกได้ 3 ระดับ คือ การ
น
ร การประเมิมินผลลัพธ์ และการประเมิมินผลกระทบบ โดยแต่ละรระดับจะมีแนวคํ
น าถาม
ประเมินกระบวนการ
หลักเพื่อใช้
อ รวบรวมข้ข้อมูล
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กลยุทธ์ด้ดานผู้ส่งสารร
1. การเลือกสืสือ่ บุคคล สือ่ บุคคลทีทีส่ ําคัญคือแกกนนําหรือผูนาการขั
้นํ
บเคลื่อนและบุคคลลต้นแบบ
“แกนนํา”
า หรือ“ผูนํ้นาํ การขับเคลืลื่อน” ต้องเป็ป็น “นักเคลือนไหว”
่อ
ที่ “กัดติด” สถาานการณ์ มีคุคณ
ุ สมบัติ
“การเป็นผู
น ้นํา” เช่น มีความรู้ทั่วไป มีทกั ษะกการสื่อสาร ฯลฯ มี “ทุนทางสั
น
งคม” เช่น ความนน่าเชื่อถือ
เครือข่ายหลากหลาย
ย
ย และสามารรถเชื่อมโยงพพลังความรู้ พลังสังคม และอํานาจรััฐเข้าด้วยกัน โดยคน
เหล่านี้จะเกิดจากกระบวนการทํางานร่
า วมกันอย่
อ างต่อเนื่อง
้น นด้านความน่าเชื่อถือ/ศศรัทธาแล้ว ควรเป็น
ส่วน “บุคคลต้นแบบบ” นอกจากกจะต้องมีตนทุ
ก ่มเป้าหมาายรู้สึกถึง “คความใกล้ชิด” และ “เข้าถึงได้” เช่น ปราชญ์
ป
ชาวบ้บ้าน อสม. เจจ้าอาวาส
บุคคลที่กลุ
ศิลปิน ฯลฯ กล่าวอีกนัยหนึ่ง สื่อบุคคลโดยธรรมชาติเป็ปนสื่อทีม่ ีอิทธิพลต่อการสสร้างการเปลีลีย่ นแปลง
จ คคลเพพราะเป็นการรสื่อสารสองททาง อย่างไไรก็ตาม คุณสมบัติเบื้อองต้นของการรเลือกสื่อ
ระดับปัจเจกบุ
บุคคลเพืพื่อเป็นผู้นําแลละเป็นบุคคลลต้นแบบ คือ การเลือกบุบุคคลทีม่ ี 3 พลังในตัวเออง ได้แก่ พลลังศรัทธา
(น่าเชื่อถือ ไว้วางใจไได้) พลังสือสาร
อ่
(มีข้อมูลและทักษะการสือ่ สาร) และ พลังเเชิงรุก (มียทธศาสตร์
ุท
ทํางานเชิชิงรุกมากกว่าตั
า ้งรับ)
2. การสร้างเครือข่ายการรสื่อสาร คือกลยุทธ์การรวมพลังกลุลุ่มบุคคลที่มคีความสนใจในนประเด็น
เดียวกันและจากกลุ
น
่ม
มคนหลายกล
ลุ่ม ก็จะกลายยเป็นเครือข่าย
า ซึ่งเป็นกาารสื่อสารแนววระนาบเป็นพัพนธมิตร
และแนววร่วม
ผู้สง่ สารทีที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและะเครือข่ายจะเป็นผู้ส่งสารรที่มีพลังในกาารสื่อสาร
โดยเฉพาะถ้ามีพันธมิมิตรต่างประเเทศที่เกีย่ วข้องกั
อ บประเด็นสาธารณะข
น
ของการเคลื่อนไหว
พัพนธมิตร
ต่างประเทศจะเป็นผู้ส่งสารที่มีนาหนั
้ํา ก แลละมีอทิ ธิพลตต่อการตัดสินใจเลื
น อกรับนนโยบายสาธาารณะของ
ผู้กําหนดดนโยบาย
สื่อบุบคคลแต่ละคนก็มีข้อจํากัดในนตัวเอง เช่ น พระภิ
พ กษุ ได้รับความศรั
ค
ทธา ไดด้รับความไว้วางใจ
า
ดู น่ าเชื
า ่ อ ถื อ ในสายยตาของผู ้ รั บ สารเป้
ส า หมาย แต่ อ าจขาดคววามรู้ ค วามเข้ าาใจ และไม่ มี ข้อมู
อ ล
ซึ่งส่งผลให้ไม่มีพลังในการสื
ง
่อสาร หรือพยาบาลวิชาชีพมีพลังในการสื
ใ
่อสาร แแต่ไม่ทํางานเชิงรุ
งก
เป็นต้ตน ในแง่นี้ กลยุ ทธ์สําคัญคือการวางตําแหนน่งสื่อบุ คคลให้หลากหลาย
ห
ครรบทุก
่ชดั เจน เสสริมรับ และสออดคล้อง
องคค์ประกอบ แต่ละคนรับผิดชอบบประเด็นการสือสารที
อ่
กับสาระหลั
ส
กที่นําไปปสู่การเปลี่ยนแปปลงเชิงโครงสร้าง
า
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กลยุทธ์ด้านผู้รับสาร
1. การวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้รับสาร แม้ว่าการวิเคราะห์ผมู้ ีส่วนได้เสียจะช่วยให้เราจําแนก
ได้ว่าควรสือ่ สารประเด็นใด กับใคร เมื่อใด หรือในจังหวะใด แต่ผู้รบั สารแต่ละกลุ่มก็ยังมีความแตกต่าง
กัน ไม่อาจสือ่ “สาระ” เดียวกันผ่าน “ช่องทาง” เดียวกันได้เสมอไป เกณฑ์การวิเคราะห์ความแตกต่าง
มีหลายมิติ สรุปได้ดังนี้
1.1 มิติประชากรศาสตร์ เป็นการพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ
การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจ ถิ่นที่อยู่อาศัย ศาสนา ฯลฯ ซึ่งแต่ละลักษณะอาจมีจิตวิทยาการ
สื่อสาร วิธีการเปิดรับสื่อ ภาษาและวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน เช่น ภาพและข้อความที่ใช้สอื่ สารกับชาว
อูรักลาโว้ยและชาวปกาเกอะญอจะไม่เหมือนกัน เป็นต้น
1.2 มิติการยอมรับนวัตกรรม มาจากแนวคิดเรื่องการเผยแพร่นวัตกรรม โดยพบอัตราการ
ยอมรับนวัตกรรมมีลักษณะเป็นระฆังคว่าํ จําแนกกลุ่มผู้รับตามความช้าหรือเร็วในการยอมรับได้ 5
กลุ่ม คือ กลุม่ ริเริ่ม (innovator) กลุ่มรับเร็วส่วนแรก (early adopter) กลุ่มรับเร็วส่วนมาก (early
majority) กลุ่มรับช้าส่วนมาก (late majority) และกลุ่มล้าหลัง (laggard) ซึ่งแต่ละกลุม่ มีความคิด
ความเชือ่ ความต้องการการสื่อสารต่างกัน รูปแบบและวิธีการสื่อสารกับแต่ละกลุ่มจึงต้องต่างกันด้วย
1.3 มิติอํานาจ การสื่อสารกับผู้ที่มอี ํานาจกับผู้ที่ไม่มีอาํ นาจ (หรือไม่รู้สึกว่าตนมีอํานาจ) มี
ความแตกต่างกัน เช่น การสื่อสารกับผู้มอี ํานาจเชิงวิชาการ ต้องเน้นการสื่อสารเชิงหักล้างข้อมูลด้วย
หลักฐานเชิงประจักษ์ การสื่อสารกับผูม้ อี ํานาจทางการเมือง ต้องเน้นทั้งข้อมูลและการโน้มน้าวใจควบคู่
กับกลยุทธ์แบบอื่นๆ เป็นต้น
1.4 มิติแรงขับจากภายใน กล่าวคือการสือ่ สารกับผู้รับสารที่มี “แรงขับจากภายใน” ในทิศทาง
ที่สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างกับผู้ที่ไม่มีแรงขับจากภายใน
ย่อมมีความยากง่ายในการ
สื่อสารต่างกันและต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน
2. การเสริมพลังผู้รับสาร คือการเพิ่มอํานาจและเติมเต็มศักยภาพให้ผู้รับสาร ทัง้ ด้านเนื้อหา
ข้อมูลสุขภาวะและทักษะการสื่อสาร ซึ่งจะทําให้พวกเขากลายเป็นผู้ส่งสารทีม่ พี ลังต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายการสื่อสารแนวระนาบ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการสร้างพลังการสื่อสารจาก
ภาคพลเมืองด้วย “การบอกต่อ” หรือแบบ “ปากต่อปาก” นั่นเอง
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กลยุทธ์ด้านเนื้อหา
1. การคัดเลือกเนื้อหา หมายถึงการกําหนด “สาระหลัก” ที่เป็นประเด็นนําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เช่น การใช้ประเด็น “ควันบุหรี่มือสอง” เป็นสาระหลักเพื่อนําไปสู่นโยบาย
เรื่องพื้นที่ปลอดบุหรี่ การใช้ “อุบัติเหตุ” เพื่อนําไปสู่นโยบายเมาไม่ขับ เป็นต้น
1.1 การกําหนดวาระ (agenda setting) คือการหยิบยกให้ประเด็นนโยบายที่ต้องการให้
เกิดขึ้นหรือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นวาระสําคัญของสื่อมวลชน ซึ่งเรื่องที่สอื่ ให้ความสนใจใน
การนําเสนอ จะเป็นการ “จุดประกาย” ให้กลายเป็นประเด็นสาธารณะที่สังคมกล่าวขวัญถึงต่อไป
1.2 การจัดระบบสารสนเทศ (information management) เนื่องจากทุกวันนี้มีข้อมูล
ข่าวสารไหลเวียนเป็นจํานวนมากซ้าํ แล้วซ้ําเล่าและจริงบ้างไม่จริงบ้าง ดังนั้น การสื่อสารทีห่ วังผลการ
เปลี่ยนแปลงจําเป็นต้องจัดระบบข้อมูล ทั้งการเรียบเรียงและการนําเสนอ ให้น่าสนใจภายในเวลา
รวดเร็ว เช่น การนําเสนอด้วยคลิปสั้นๆ แทนวิดโี อยาวๆ การนําเสนอด้วยภาพการ์ตูนแทนข้อความ
หรือการใช้อินโฟกราฟิกเป็นต้น
2. การออกแบบสาร หมายถึงการจัดกระทําความรูค้ วามคิดหรือเรือ่ งราวที่เป็นเนือ้ หาสาระต่างๆ
ทั้งที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา ได้ยินด้วยหู หรือรับรู้ได้ด้วยสัมผัสต่างๆ และที่เป็น
รูปธรรม ให้อยู่ในสภาพทีใ่ ช้นําเสนอผ่านสื่อให้ผอู้ ื่นรับรู้ รับทราบ หรือเรียนรู้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ
ดังนั้น การออกแบบสารเพื่อการนําเสนอจึงมีความสัมพันธ์กับช่องทางของการนําเสนอ ซึ่งหมายถึง
"สื่อ" นั่นเอง โดยสื่อแต่ละประเภทมีหลักการและกระบวนการออกแบบสารที่ตอ้ งการนําเสนอแตกต่าง
กัน กลยุทธ์ในการออกแบบสารมีดังนี้
พฤศจิกายน 2560 | 47
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2.1 การใใช้วัจนภาษาแและอวัจนะภภาษา เป็นการพิ
ก จารณาวว่าเนื้อหาของงสารเหมาะวัวัจนภาษา
(ภาษาพูพูด/ภาษาเขียน)
น แบบใด อวัจนะภาษษา (ภาพ อาากัปกิริยา ท่าทาง วัตถุ เวลา ฯลฯ) แบบใด
และควรรใช้ผสมผสานนกันอย่างไร ภายใต้เงื่อนไขใด
น
โดยคคํานึงด้วยว่าอะไรคื
อ อ “จุดดร่วม” ระหว่างสาระ
หลัก (key messagee) ที่ผสู้ ่งสารรต้องการบอกกกับสาระหลัลักที่ผู้รับสารต้องการทราบบ
2.2 จุดเว้ว้าวอน เป็นการเลื
ก อกใช้จุจุดที่กระทบอารมณ์ความรูรู้สึกของผู้รับสาร เช่น ความกลั
ค
ว
ความรัก ความสุข ความเศร้า ความต้
ค
องการ ฯลฯ ถ้าใช้
ใ ความกลัวเรื
เ ่อื งพิษภัยขอองบุหรี่เป็นจุดเว้าวอน
สารทีอ่ อกแบบมาจะพ
อ
พูดถึงอันตราายจากการสูบบุ
บ หรี่ โดยยอาจสือ่ ด้วยภาพปืนหรือโโลงศพ ถ้าใช้
า ความ
ต้องการไได้รับการยออมรับเป็นจุดเว้
เ าวอน สาารทีอ่ อกมาอาาจเป็นสโลแกกนว่า “เท่ออย่างมีท่า ไม่พึ่งพา
บุหรี่” เปป็นต้น
ง
อ่ นําเสสนอโดยใช้ลาําดับของเวลาา เหตุผล
2.3 การเรียี บเรียงสารร เป็นการเรีรียบเรียงเรื่องราวเพื
และโวหารต่างๆ เช่น การบรรยาาย การพรรณ
ณนา การเปรีรียบเทียบ กาารยกตัวอย่าง ฯลฯ เพื่อให้
ใ ง่ายต่อ
ความเข้าใจ
า
โดยจะต้องนําเสสนอครอบคลลุมข้อมูลสารระหลักอย่างรรอบด้านด้วยความตื่นตาตืตื่นใจและ
เหมาะสมกับธรรมชาาติของสื่อทีมีม่ คี วามแตกต่างกั
า น และะในกรณีทใี่ ช้กลยุ
ก ทธ์การเจจรจาต่อรอง ซึ่งเป็น
ส
างบุคคลแบบเห็นหน้
น าค่าตา ก็ต้องออกแบบบการเรียบเเรียงสารอย่างมีบท (scrippt)
การสื่อสารระหว่
2.4 การใใช้สาระบันเทิทิง
เปป็นกลยุทธ์ทเชิ
ี่ ญชวนให้ติตดิ ตามเนื้อหาาสาระโดยได้ด้รับความ
เพลิดเพลินหรือความมบันเทิงไปพรร้อมกัน เช่น การรนําเสนอเรืองแต่
อ่
งแบบแฝฝงเรือ่ งจริง แต่ใน
ย นก็ต้องระมัดระวังสารระทีม่ ีความออ่อนไหวเปราะบางซึ่งอาจนนําไปสู่การสื่ออสารทีล่ ้มเหหลว
ขณะเดียวกั
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กรณีตัวอย่างหนึ
ง ่งได้แก่ การรออกแบบสารโโดยใช้วิธีการเปรีรียบเทียบด้วยข้ข้อมู ล กล่าวคือ ในอดีต ไทยใช้
ยารักษาวัณโรค
โร PBI ซึ่งเป็นยาที่มีราคาถูก มีมาตรฐานตํากว่
า่ ายาที่ใช้ ในสสหรัฐฯ และประะเทศอื่นๆ โดย
ความแตกต่างสําคัญคือมีผ้
ผูป้ ่ วยพียงครึ่งเดดียวที่ใช้ แล้วหาาย แม้กระทรวงงสาธารณสุขจะะเห็นปั ญหานี้
แต่ก็ไม่สามารรถเปลี่ยนไปใช้ ยาที
า ่ดีกว่าได้ เนืองจากติ
อ่
ดข้อจํากั
า ดเรือ่ งงบประะมาณจากรัฐบาล คําว่า “ไม่มีม
งบประมาณ” กลายเป็นวาทกรรมที่ทําให้ผูป่ป้ วยไทยในช่ วงนันัน้ ต้องใช้ ยาที่ไม่มได้มาตรฐาน ตต่อมา ในการ
่ยนแปปลงได้ออกแบบสารด้วยการนําเสนอข้
เคลื่อนไหวเพือการเปลี
อ่
า
อมู ลแบบบใช้ วิธีคดิ คํานนวณเชิง
เปรียบเทียบว่า ถ้าใช้ ยาที่ได้มาตรฐาน
ม
ต้องใช้
งใ เงินปี ละเท่าไรร และถ้าใช้ ติดต่อกัน 5 ปี เป็นเงิงินเท่าไร
และจะลดจํานวนผู ้ป่วยได้เท่าไร
า โดยแสดงให้ห้เห็นว่า งบประมมาณจํานวนเท่ท่านีม้ ีค่าเท่ากับกการ
ทําให้กองทัพอากาศขาดงบป
อ
ประมาณในการรซือ้ เครื่องบินเออฟ 16 ไปเพียงแค่ 1 ลําเท่านัน้

กลยุทธ์ด้ดานช่องทางงการสือ่ สาร
1. การเลือกสืสือ่ หมายถึง การเลืลือกที่จะใช้ชองทางการสื
อ่
อ่
อสารโดยคํ
านึงถึงประเภททและคุณลักษณะเฉพาะของสือ่ ซึ่งแต่ละสืสื่อมีท้งั จุดเด่นและจุ
น
ดด้อยในตั
ย วเอง
ตารางที่ 4.1:
4 คุณลักษณะของสื
ษ
อ่
ปประเภท
สือ่ บุคุ คล

คุณลักษณะ
ก
สือ่ สารสองทางง

สือ่ มวลชน
ม

สือ่ สารทางเดียว
ย

สือ่ ใหหม่

สือ่ ดิจทิ ลั
สือ่ สารสองทางง
มีความเจาะจงงในประเด็น
เนื้อหา/ พื้นที/่ เวลา

สือ่ เฉฉพาะกิจ
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จุจดเด่น
มีอทิ ธิพลต่อการโน้มน้าวใจจ
มีปฏิสมั พันธ์
สือ่ สารกับมววลชน
ช่วยจุดประกกาย สร้างกระแแส
ช่วยจุดประกกาย สร้างกระแแส
รวดเร็ว ปรับแต่
บ งเนื้อหาได้ง้ า่ ย
ตรงประเด็น

จุดด้อย
ความรูคความเข
้
า้ ใจเนื้อหา
อ
อาจไม่เทท่ากัน
ถูกแทรกแซงด้วย
อิทธิพลลธุรกิจ
เข ้าไม่ถงงคนทุ
ึ
กกลุม่
เนื้อหามมาก
เมือ่ เปลีลีย่ นพื้นที/่ เวลาา
อาจไม่ไได้ผล

ประเภท
สือ่ พื้นบา้ น

คุณลักษณะ
ให้ความรูส้ กึ ใกล ้ชิด
มีความเป็ นศิลปะ
และวัฒนธรรม
สือ่ ชุมชน
ให้ความรู้สกึ ใกล ้ชิด
สือ่ กิจกรรม/
สือ่ สารสองทาง
เหตุการณ์พเิ ศษ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

จุดเด่น
จุดด้อย
มีปราชญ์ เป็ นภูมปิ ญ
ั ญาชุมชน เริ่มสูญหาย

มีอยู่ในชุมชน
เปลีย่ นทัศนคติ
และพฤติกรรมได้

สือ่ สารได้เฉพาะในชุมชน
ต้องใช้เวลา ทรัพยากร
และงบประมาณมาก
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ดังนั้น การเลือกใช้สอื่ อย่างประสมประสาน หรือการใช้สื่อผสม (mixed media) จึงเป็นกล
ยุทธ์สําคัญการใช้สื่อที่หลากหลายจะช่วยเติมเต็มกันและกัน ทั้งในแง่ของการเข้าถึงสื่อ เช่น ผู้รับสาร
บางคนใช้สื่อใหม่ แต่ไม่ดูโทรทัศน์ หรือบางสื่อเป็นสื่อตั้งรับ ในขณะที่บางสื่อเป็นสื่อรุก และในแง่ของ
การสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา เช่น สปอตโทรทัศน์อาจให้รายละเอียดได้ไม่มากเท่าแผ่นปลิวหรือ
สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
2. การบริหารจัดการสือ่
หมายถึงกระบวนการการใช้สื่อผสมอย่างบูรณาการและชาญฉลาด
ภายใต้ทรัพยากรงบประมาณและเงื่อนไขที่มี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การบริหารจัดการสือ่ ประกอบด้วยการชี้แนะผ่านสื่อ (media advocacy) การรณรงค์
(campaign) การจัดการชุมชน (community management) สื่อมวลชนสัมพันธ์ (mediarelation) และ
การเจรจาต่อรอง (negotiation)
2.1 การชี้แนะผ่านสือ่ (media advocacy) เป็นกลยุทธ์การใช้สื่อมวลชนเพื่อกดดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ เพราะสื่อจะช่วยจุดประกายทําให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ใน
สังคม ซึ่งเมือ่ ทําควบคู่กับการรณรงค์และการปลุกพลังพลเมืองหรือพลังชุมชนแล้ว จะช่วยให้ผู้มอี ํานาจ
ตัดสินใจเชิงนโยบายได้ โดยตระหนักว่าเป็นเรื่องทีเ่ ป็นประโยชน์ ประชาชนให้ความสนใจ และการ
ตัดสินใจนั้นก็มีมวลชนเป็นหลังพิง อันเท่ากับการทําให้การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
เป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึน้ เมื่อผนวกกับการใช้กลยุทธ์อื่นร่วมด้วย
2.2 การรณรงค์ (campaign) เป็นกลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารที่ต้องบริหารจัดการสื่อที่
หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ใดโจทย์หนึ่ง ซึ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นปัญหา การหา
ทางออก และการร่วมกันลงมือปฏิบัติ การรณรงค์จึงเป็นกลยุทธ์ทางตรงในการเข้าถึงและสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร
และนับได้ว่าเป็นกลยุทธ์ทางอ้อมในการกดดันผู้มอี ํานาจ
ตัดสินใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
2.3 การจัดการชุมชน เป็นกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมด้านแนวร่วม รวมทั้งเป็นการ
สร้างอํานาจต่อรองให้แกนนําการเคลือ่ นไหวเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง การจัดการชุมชนเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยอาศัยการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะ
เป็นกระบวนการ เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักในปัญหาแสวงหาทางออกร่วมกัน และเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเป็นเรื่องที่มคี วามจําเป็นอย่างยิ่ง
2.4 สื่อมวลชนสัมพันธ์ (media relation) เป็นกลยุทธ์การสร้างและกระชับสัมพันธภาพที่ดี
กับสื่อมวลชนผ่านการจัดกิจกรรมเชิงประชาสัมพันธ์รว่ มกันเช่นการแถลงข่าว (press conference)
การจัดเหตุการณ์พิเศษ (special event) สื่อมวลชนสัญจร (press tour) การแสดงรอบสื่อมวลชน
(press preview) รวมถึงการจัดกิจกรรมสังสรรค์ เช่น งานเลี้ยงขอบคุณ งานปีใหม่ เป็นต้น
2.5 การเจรจาต่อรอง ในขณะที่การชี้แนะผ่านสือ่ การรณรงค์และสือ่ มวลชนสัมพันธ์เป็นกล
ยุทธ์ทางอ้อมที่ช่วยในการกดดันและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
การเจรจาต่อรอง
นับเป็นกลยุทธ์ทางตรงที่เข้าถึงผู้มอี ํานาจในการตัดสินใจ โดยอาศัยวิธีการต่างๆ หลากหลาย เช่น การ
วิ่งเต้น การสนทนา การยืน่ จดหมายเปิดผนึก การชุมนุมประท้วง ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทการสื่อสาร
และสถานการณ์ทางการเมือง
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กล่าวโดยสรุรป
กลยุทธ์การบริ
า หารจัดการสื
ก อ่ เป็นกลยุทธ์หลักขอองการสื่อสารรเพื่อการ
เปลี่ยนแแปลงเชิงโครงงสร้าง วัตถุถประสงค์สําคัญคือการชี้แจงเหตุผลแและความจําเป็ป็นที่ต้องเปลีลีย่ นแปลง
หรือกําหนดให้
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มีนโยบายนั้นๆ
โดยยมุ่งการเจรจาาต่อรองกับผูม้ อี ํานาจหน้า้ ที่ในการกําหนดหรื
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เปลี่ยนแแปลงนโยบายย และเจรจจากับเครือข่ายหรื
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ชี้แนะผ่านสื
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ณรงค์ การจัดการชุ
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มชน และสือ่ มวลชชนสัมพันธ์

การประะเมินผลกาารสื่อสาร
สาระสําคัญของการวั
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ดผลลว่าการสือ่ สาารเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงส
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สร้างนั้น “ไดด้ผล” หรือไม่
ไ ก็คือ
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อ ผลบังคับใช้
ใ จริงจัง (ennforcement)) เพื่อให้
เกิดผลคความก้าวหน้าด้
า านการสร้างเสริ
า มสุขภาาพสมดังเป้าหมายหรื
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อไมม่เป็นสําคัญ
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ตารางที่ 4.2:
4 แสดงระดับการประเมินผลการสื
น
อ่ สารรเพือ่ เปลีย่ นแปปลงเชิงโครงสร้า้ งและคําถามหหลัก

การประเมิมินผลลัพธ์
(Outcom
me Evaluationn)
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การประเมิมินผลกระทบ
(Impact Evaluation)

คําถามหลัก
1) เรื่องที
อ ก่ าํ หนดสามมารถเข ้าไปเป็ นวาระของสื
ว
อ่ หรืรือไม่
2) ประะเด็นทีก่ าํ หนดสสามารถกําหนดดกรอบจากมุมมองของผู
ม
ก้ าํ หนนดนโยบายหรือไม่
อ
3) ควาามครอบคลุมของสื
ข อ่ ต่างๆ ในนการนําเสนอข่าวในประเด็
า
นทีกํ่ าหนด
1) ประะเด็นดังกล่าวถูถูกกําหนดเป็ นวาระสาธารณะห
ว
หรือไม่ (Publicc agenda)
2) การรชี้แนะสาธารณ
ณะผ่านสือ่ สามารถสร้างแรงกดดดันต่อผูก้ าํ หนนดนโยบายในกาาร
เปลีลีย่ นแปลงหรือไม่
ไ
3) มีการประกาศใช้นโยบายดั
น
งกล่าวหรื
ว อเกิดการเปปลีย่ นแปลง
ได้แก่ นโยบายที
น
ถ่ กู นําเสนอนัน้ ได้รบั การปฏิบตั หิ รือไม่
อ ความจริงกาารชี้แนะสาธารณ
ณะผ่านสือ่
เป็ นเพียงกลยุทธ์หนึ่งในหลายกลยุ
ใ
ทธ์ธทม่ี สี ่วนในการรบรรลุเป้ าหมายยทีก่ าํ หนด ดังนันน้ ใน
ระยะสัน้ จึงมีความจําเป็
เ นต้องประเมินกระบวนการแ
น
และผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการชี้แนะ
น
สาธารณ
ณะผ่านสือ่ และปประเมินผลกระะทบในระยะยาาวต่อไป
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ระดับการประเมิ
ก
นผลล
การประเมิมินกระบวนการร
(Processs Evaluation))

50 | หลักสูตรการสื่อสารเพื
ส อ่ สร้างเสสริมสุขภาวะ

เอกสารอยู่ระหว่างดําเนิ นการ
กรุณางดเผยแพร่

กลุ่มสาระที่ 5

ช่องทาง เครื่องมือ เทคนิค
สําหรับการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสูส่ ุขภาวะ
เคยสังเกตไหมวา
“มวยวัด” ตางกับ
“มวยมีเชิง” ตรงไหน
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แผนภาพที่ 5.1: กลยุทธ์การสือ่ สารหลักๆ
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คําตอบก็คอื มวยวัดมักชกไปตามยถากรรม ตาดีก็ชนะ ตาร้าย
ก็พ่ายแพ้ ในขณะที่มวยมีเชิงจะเป็นมวยที่วางหมาก วางเกมวางกลยุทธ์ไว้
ล่วงหน้า ชกแต่ละครั้งจึงมักจะเข้าเป้า และท้ายสุดก็มีแนวโน้มจะประสบชัยชนะมากกว่า
โดยปกติแล้ว หากเป็นเงื่อนไขในชีวิตประจําวันทั่วไป เราอาจพูดคุยสื่อสารกันแบบ “มวยวัด” หรือ “by
nature” คือเป็นไปตามธรรมชาติ แต่เมื่อต้องการทําโครงงานสื่อสารสุขภาวะโดยมุ่งเป้าให้เกิดสัมฤทธิผลสูงสุด
เราจําเป็นต้องทํางานแบบ “มวยมีเชิง” หรือวางแผนและออกแบบการสื่อสารแบบ “by plan” เอาไว้ก่อน
ดังนั้น เพื่อให้การสร้างเสริมสุขภาวะประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงต้องรู้จัก “การใช้กลยุทธ์
การสื่อสาร” ที่มีความแตกต่างหลากหลาย และสามารถเลือกนําใช้ได้ตรงกับการทํางานสุขภาวะแต่ละแบบได้
เป็นอย่างดี โดยกลยุทธ์การสื่อสารหลักๆ ที่มักนํามาปรับใช้กับการทํางานสามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

กลยุทธ์ที่มีบทบาทสําคัญในการทํางานสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่
(1) การรณรงค์เพื่อสร้างกระแสสังคม (2) การชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบาย (3) กลยุทธ์การสื่อสาร
เครือข่ายด้านสุขภาวะ (4) การตลาดเพื่อสังคม และ (5) การประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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การรณรงค์เพื่อสร้างกระแสสังคม
อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ “การรณรงค์
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1.1 ความหมาย และ ลักษณะเฉพาะของการรณรงค์
การรณรงค์ (campaign) คือ การวางแผนการสื่อสารที่ถูกนําไปใช้ในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
ตลอดจนชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันการรณรงค์ถูกใช้ในงานสื่อสารสุขภาพอย่างแพร่หลาย ในมิติด้าน
การสื่อสารอาจพิจารณาความหมายของ “การรณรงค์” ได้ว่า “กระบวนการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจด้วยกิจกรรม”
โดยกิจกรรมการสื่อสารดังกล่าวต้องเกิดจากการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ (communication strategies) ทั้งกล
ยุทธ์ด้านสารและสื่อ โดยดําเนินการในช่วงระยะเวลาที่กําหนดและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่งของผู้รับสาร”
โดยการรณรงค์ส่วนใหญ่นั้นต้องการสื่อสารถึงนัยสําคัญ 6 ประการสําคัญ คือ
ประการแรก ต้องการให้ผู้รับสารเห็นคุณค่า ประโยชน์ หรืออันตราย ที่จะได้รับ
ประการที่สอง ต้องการให้ผู้รับสารเกิดการยอมรับและปฏิบัติตาม
ประการที่สาม ต้องการให้ผู้รับสารรับทราบความสําคัญหรือความจําเป็นและสาเหตุที่ต้องสื่อสาร
เรื่องนั้นๆ
ประการที่สี่ ต้องการให้ผู้รับสารตระหนักรู้และตระหนักคิดต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมแก้ไข
ประการที่ห้า ต้องการให้ผู้รับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงใน
ระดับความรู้ ทัศนคติ หรือพฤติกรรม
ประการที่หก ต้องการผู้รับสารเกิดความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนหรือร่วมมือในกิจกรรม
รณรงค์นั้น
ความหมายและนัยสําคัญข้างต้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของการรณรงค์ 5 ประการ ดังนี้
1) การรณรงค์ต้องเป็นกระบวนการที่ดําเนินด้วยกิจกรรม โดยหลักของการรณรงค์ส่วนใหญ่
ต้องการให้เกิด “กระแส” ที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ และต้องการให้เกิด “การ
เข้ามามีส่วนร่วม” ดังนั้น “กิจกรรม” จึงเป็นสื่อรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารที่ก่อให้เกิดผลทั้ง
สองประการได้เป็นอย่างดี ข้อควรคํานึงถึงประการสําคัญ คือ กิจกรรมที่ใช้ในการรณรงค์ต้อง
มี “การออกแบบ” กิจกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ การออกแบบกิจกรรมนั้นควรสอดรับ
กับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการออกแบบอย่างมี
กลยุทธ์ จึงควรออกแบบกิจกรรมทั้งในส่วนของ “รูปแบบกิจกรรม” และ เนื้อหากิจกรรม”
2) การรณรงค์ต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรมต่างๆ ในการรณรงค์กําหนดขึ้นเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ตั้งไว้ การกําหนดวัตถุประสงค์ของการรณรงค์ให้ชัดเจนจึงช่วยให้เห็นทิศ
ทางการดําเนินกิจกรรมอย่างมีเป้าหมายและวัดผลของการดําเนินกิจกรรมนั้นได้ว่าตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งในการรณรงค์หนึ่งๆ สามารถกําหนดวัตถุประสงค์ได้หลายประการ
3) การรณรงค์ต้องมีความต่อเนื่องในการดําเนินกิจกรรม การรณรงค์ประเด็นต่างๆ จําเป็นต้องมี
“ความต่อเนื่อง” ของกิจกรรมในระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากการรณรงค์เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ความรู้ ทัศนคติ หรือ พฤติกรรม ซึ่งการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้นั้น จําเป็นต้อง
ใช้ “เวลา” ระยะหนึ่ง ในแง่ของการสื่อสารแล้ว การจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้นั้น
ต้องดําเนินกิจกรรมหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ “ตอก ย้ํา ซ้ํา ทวน” นั่นเอง
4) การรณรงค์ต้องกําหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมและชัดเจนในการดําเนินกิจกรรม การกําหนด
ช่วงเวลาอย่างเหมาะสมและชัดเจนในการดําเนินกิจกรรม หมายถึง การกําหนดว่าจะเริ่ม
ดําเนินกิจกรรมเมื่อใดและจะสิ้นสุดเมื่อใด เนื่องจากการกําหนด “ช่วงเวลา” ที่เหมาะสมจะ
ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์เพื่อหวังผลทันทีทันใดหรือในระยะ
สั้นเพื่อให้เกิด “กระแส” ต้องดําเนินกิจกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามสถานการณ์ หรือ
เปรียบได้ดัง “การตีเหล็กเมื่อยังร้อน” นอกจากนี้การกําหนดระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดของ
กิจกรรมอย่างชัดเจนจะช่วยให้การกําหนดกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
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5) การรณรงค์ต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน การกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เข้า
ร่วมกิจกรรมหรือหวังให้เกิดผลจะช่วยให้การ “ออกแบบกิจกรรม” ได้เหมาะสมสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งการออกแบบในส่วนของรูปแบบกิจกรรมและเนื้อหาของกิจกรรม เพื่อให้
สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงประเด็น โดยกลุ่มเป้าหมายแยกได้ 2 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มเป้าหมายที่นักรณรงค์ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่รณรงค์โดยตรงหรือต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน
ทิศทางที่พึงประสงค์ เช่น กลุ่มคนสูบบุหรี่ เป็นต้น
(2) กลุ่มเป้าหมายที่นักรณรงค์ต้องการให้เป็น “แนวร่วม” แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อย คือ กลุ่ม
เคยเสี่ยง และยินดีเป็นแนวร่วม เช่น กลุ่มคนที่เลิกสูบบุหรี่และร่วมเป็นอาสาสมัครในการ
รณรงค์ เป็นต้น กลุ่มยังเสี่ยง แต่สมัครใจเป็นแนวร่วม เช่น นักเรียนที่อาสาเป็นแกนนํา
เตือนเพื่อนนักเรียนด้วยกันให้หลีกเลี่ยงยาเสพติด เป็นต้น กลุ่มไม่เสี่ยง แต่พร้อมเป็น
แนวร่วม เช่น คนที่ไม่เสี่ยง แต่มีสัมพันธภาพใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง และพร้อมทําหน้าที่
สื่อสาร เช่น ลูกกระตุ้นพ่อให้เลิกบุหรี่ เป็นต้น
1.2 วัตถุประสงค์ของการรณรงค์
การรณรงค์แต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร (inform)
การรณรงค์เพื่อโน้มน้าวใจให้คล้อยตาม (persuade) การรณรงค์เพื่อนําไปสู่การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
(mobilize)
และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การรณรงค์ในแต่ละสถานการณ์จําเป็นต้องกําหนด
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อให้ประสบความสําเร็จตามต้องการ การกําหนดวัตถุประสงค์การรณรงค์ทําได้จาก
เกณฑ์ต่างๆ หลายเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น
1) การกําหนดวัตถุประสงค์จากระดับของการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง คือ การกําหนดวัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเกิดความรู้ ระดับเกิดความ
เข้าใจ และ ระดับการนําไปใช้
ตัวอย่างเช่น การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ คือ
(1) เพื่อให้ทราบข้อดีของการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก: ระดับเกิดความรู้
(2) เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจว่ า ถุ ง ผ้ า ดิ บ ช่ ว ยลดการเกิ ด และการปนเปื้ อ นของสารประกอบ
ไดอ็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่มีอันตรายต่อชีวิต: ระดับเกิดความเข้าใจ
(3) เพื่อเริ่มใช้ถุงผ้าตั้งแต่วันนี้ และแบ่งปันถุงผ้าที่มีอยู่แก่ผู้อื่น เพื่อขยายวงกว้างของความพยายาม
ลดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน: ระดับการนําไปใช้
2) การกํ าหนดวัตถุ ประสงค์จ ากระดับผลลัพธ์ ที่ต้องการ คือ การกําหนดวัต ถุประสงค์ เพื่อ ให้เกิ ด
ผลลัพธ์ 3 ระดับ คือ ผลลัพธ์ระดับบุคคล ผลลัพธ์ระดับชุมชน/สังคม ผลลัพธ์ระดับประเทศ
ตัวอย่างเช่น การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ คือ
(1) เพื่อให้เกิดการกําจัดลูกน้ํา ยุงลาย ภายในครัวเรือน : ผลลัพธ์ระดับชุมชน
(2) เพื่อลดอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก : ผลลัพธ์ระดับประเทศ
1.3 ประเภทของการรณรงค์
กิจกรรมการรณรงค์ของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมในปัจจุบันจําแนกได้ 3 ประเภท คือ
1) การรณรงค์ทางการเมือง (political campaign) คือ การดําเนินกิจกรรมทางการสื่อสารเพื่อโน้ม
น้าวใจให้เกิดผลทางด้านการเมือง ตัวอย่างเช่น การรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
การรณรงค์เพื่อนําเสนอนโยบายของพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้ง เป็นต้น
2) การรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์ (advertising campaign) คือ การวางแผนการสื่อสารด้วยชุด
(series) ของการโฆษณาและกิจกรรมต่างๆ อย่างมีกลยุทธ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้า/
บริการ หรือเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรผู้ผลิตสินค้าในช่วงเวลาหนึ่งอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ
ถนนสีขาว โครงการรณรงค์ใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นต้น
3) การรณรงค์เพื่ออุดมการณ์ (campaign for ideology) คือ การรณรงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดต่างๆ
ตัวอย่างเช่น โครงการหมู่บ้านพอเพียง เป็นต้น
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ในการรณรงค์จําเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการดําเนินการในแต่ละขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวปัญหา/สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ “ประเด็นในการ
รณรงค์” โดยองค์กรที่ทําหน้าที่รณรงค์ต้องมีข้อมูลที่ทันสมัยและชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในการรณรงค์
โดยข้อ มูล ที่ควรรวบรวมและวิ เคราะห์ ได้แ ก่ ข้อ มูลระดั บพื้ นฐาน เช่น สถิติ หรื อตั วเลขต่างๆ ที่ ส ะท้อ น
สถานการณ์แวดล้อมเกี่ยวกับประเด็นที่รณรงค์ ทั้งในและต่างประเทศ บัญชีรายชื่อผู้ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
เป็นต้น ข้อมูลเชิงแนวปฏิบัติตนของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ทักษะชีวิต ที่
บุคคลกลุ่มเสี่ยงควรรู้และควรปฏิบัติ เป็นต้น ข้อมูลเชิงลึก เช่น รายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของ
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ การไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําด้านสุขภาพ เป็นต้น
ขั้นที่ 2 การวางแผนการรณรงค์ ในการรณรงค์ต้องมีการวางแผน (Plan)
องค์ประกอบต่างๆ 7
ประการสําคัญ ดังต่อไปนี้
(1) กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การวางแผนส่วนแรกเริ่มต้นเลย คือ การกําหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย โดยหลักง่ายๆคือควรพยายามกําหนดให้วัตถุประสงค์ของการรณรงค์สอดคล้อง
สัมพันธ์กับนโยบายหรือเป้าหมายระยะยาวขององค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
(change agent)
(2) กําหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ (Theme) คือ การวางแผนในส่วนของ “ประเด็น” หรือ
“ใจความสําคัญ” หรือ “สาระสําคัญ” ซึ่งควรเป็นประเด็นที่เป็นจุดสนใจที่ต้องการให้คนสนับสนุน
(3) กําหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ การวางแผนในส่วนของผู้รับสารที่ต้องการจะรณรงค์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับ
สารที่ เ ราต้ อ งการให้ บ รรลุ ผ ลในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง กั บ กลุ่ ม นั้ น ได้ แ ก่ กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก
กลุ่มเป้าหมายรอง
(4) กําหนดระยะเวลาการรณรงค์ คือ การวางแผนระยะเวลาที่ต้องการใช้ทรัพยากร เช่น งบประมาณ
บุคลากร เพราะจะทําให้เราประมาณการในส่วนของการใช้สื่อได้ นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึง
การกําหนดช่วงเวลาในการรณรงค์หรือโอกาสที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําการรณรงค์ว่าควรอยู่ในช่วงใด
วันเริ่มต้นและสิ้นสุดการรณรงค์
(5) กําหนดงบประมาณ คือ การวางแผนการเงินที่ต้องใช้ในการดําเนินการ ตลอดจนการวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรอื่นๆด้วย
(6) การเลือกใช้สื่อ คือ การวางแผนพิจารณาและกําหนดช่องทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําการสื่อสารไป
ยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลยุทธ์ในการเลือกใช้สื่อสามารถพิจารณาในแง่มุมต่างๆ ได้แก่ ชนิดของสื่อที่
ต้องใช้ ศักยภาพ/ข้อดีข้อด้วยของสื่อ ความสอดคล้องเหมาะสมของสื่อกับกลุ่มเป้าหมาย ความถี่/
ความบ่อยในการใช้สื่อ เป็นต้น
(7) การเลือกใช้สาร คือ การวางแผนในส่วนของเนื้อหา โดยการกําหนดเนื้อหาและรูปแบบข่าวสาร ซึ่ง
กลยุทธ์ในการเลือกใช้สารในการรณรงค์นั้น ต้องคํานึงถึง 2 ส่วนสําคัญ ได้แก่ (1) เนื้อหาสาระ
และรูปแบบของข่าวสารต้องสื่อถึง “ประเด็นหลัก” ในการรณรงค์ และ (2) เนื้อหาสาระและ
รูปแบบของข่าวสารต้องสื่อสารได้เข้าใจ ชัดเจน จําจําง่าย ไม่ซับช้อน
ขั้นที่ 3 นําแผนไปปฏิบัติ ขั้นตอนนี้เป็นการดําเนินกิจกรรมที่ได้ออกแบบไว้ให้เป็นไปตามเนื้อหาสาระ
และรูปแบบการสื่อสารตลอดจนการเลือกใช้สื่อ ดังที่กําหนดไว้
ขั้นที่ 4 ประเมินผลการรณรงค์และการทํางาน เป็นขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ของการ
เผยแพร่และการใช้สื่อ ทั้งนี้เพื่อจะได้นําผลการประเมินมาใช้เป็นประโยชน์และวางกลยุทธ์ต่อไป

3. เรียนรู้กลยุทธ์การรณรงค์จากกรณีศึกษา

“การรณรงคไมสูบบุหรี่ : มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่”
โครงการ “การรณรงค์เพื่อการไม่สบบุหรี่” เริ่มต้นในปี 2528 โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี โดยในช่วง
เริ่มต้น เน้น “การรณรงค์เชิงบวก” นําเสนอความรู้สึกในเชิงบวก หลีกเลี่ยงปฏิกิริยาต่อต้านจากสังคมบางส่วน
จึงเป็นกลยุทธ์สําคัญที่ทําให้กระแสการรณรงค์ดังกล่าวได้รับการตอบรับจากสังคมมาจนกระทั่งปัจจุบัน รวม
กว่า 30 ปี
ผู้เขียนทําการวิเคราะห์การรณรงค์ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พบประเด็นต่างๆ ที่สามารถ
นําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ 7 ประการ ดังนี้
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1) รณรงค์ อ ย่ า งมี ห ลั ก การ โดยในช่ ว งเริ่ ม ต้ น ของการดํ า เนิ น งานรณรงค์ มู ล นิ ธิ ฯ ใช้ ห ลั ก การ 3
ประการที่สําคัญ คือ (1) มีความต่อเนื่อง (2) มีข้อมูลวิชาการรองรับอย่างจริงจัง (3) มีแผนงาน
รองรับอย่างเป็นระบบ ซึ่งทั้ง 3 ประการดังกล่าวเป็นหลักการสําคัญที่ส่งผลให้การดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในเวลาต่อๆมาบรรลุเป้าหมายอย่างค่อยไปค่อยไปหากแต่มั่นคง
2) ทํางานเชิงประสานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีนัยสําคัญ ได้แก่
(1) สื่อมวลชน เป็นกลุ่มเป้าหมายอันดับต้นที่ต้องการดึงมาเป็นกําลังสําคัญในการรณรงค์อย่าง
ต่อเนื่อง
(2) ผู้มีอํานาจตัดสินใจในภาครัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มูลนิธิฯ ต้องการให้เป็นกลไกสําคัญใน
การผลักดันเชิงนโยบายเพื่อนําไปสู่กฎหมายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ และกฎหมายต่างๆ ที่ส่งผล
ให้อัตราการสูบบุหรี่ลดลง
(3) โรงเรียน โดยเฉพาะการประสานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรงเรียนนั้น การรณรงค์ของมูลนิธิฯ
เน้นใช้การสื่อสารเพื่อสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่โดยผสมผสานเข้าไปในระบบการเรียนการสอน
ของโรงเรียน (comprehensive school program) โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วัยอนุบาล เพื่อ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัย และบ่มเพาะค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่
3) รณรงค์อย่างมีกลยุทธ์ สามารถวิเคราะห์พบ “กลยุทธ์การใช้สื่อ” ที่ใช้ในการรณรงค์ดังนี้
ในช่วงเริ่มต้น เน้นใช้ชนิดของสื่อแต่น้อย หากแต่มีการเข้าถึงและกระจายไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้
กว้าง โดยสื่อที่ใช้ มีเพียง 2 ประเภท คือ สื่อรณรงค์ จํานวน 2 ชิ้น คือ สติ๊กเกอร์ “เขตปลอด
บุหรี่” และ สไลด์ชุด “คนกับบุหรี่” ซึ่งทั้งสองชนิดนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี เขตปลอดบุหรี่
กลายเป็นสื่อหลักที่ใช้ในการรณรงค์จนถึงปัจจุบัน สื่อมวลชน เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่โครงการได้
ให้ความสําคัญและความคาดหวังกับการเริ่มต้นของโครงการรณรงค์ฯ เพื่อให้มาเป็นแนวร่วมในการ
รณรงค์เพื่อร่วมผลักดันเชิงนโยบาย
ในช่วงต่อมา เน้นใช้สื่อที่หลากหลาย โดยมีการเพิ่มปริมาณสื่อเดิมที่เคยใช้ในช่วงแรก และเพิ่มสื่อ
สิ่งพิมพ์ เช่นโปสเตอร์ แผ่นพับ หนังสือ เป็นต้น สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ ฯลฯ และที่สําคัญคือ ใช้ สื่อ
กิจกรรม เพื่อขยายผลให้กว้างไกลออกไปยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมการวิ่งรณรงค์จากทุกภาคของ
ประเทศมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร โดยวางเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่พร้อม
รวบรวมรายชื่อแสดงประชามติเห็นด้วยกับการไม่สูบบุหรี่ กิจกรรมรณรงค์นี้ส่งผลให้สื่อมวลชนหัน
มาให้ ค วามสนใจและร่ ว มผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด กฎหมายควบคุ ม การสู บ บุ ห รี่ แ ละกฎหมายที่ ใ ห้ ค วาม
คุ้มครองสุขภาพคนส่วนรวมจากควันบุหรี่ นอกจากนี้มีการใช้สื่อบุคคลในการรณรงค์ ด้วยความเป็น
องค์กรที่ปลอดผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ จึงมีดาราหรือคนดังขวัญใจวัยรุ่นอาสามาเป็นตัวแทนในการ
สื่อ “เนื้อหาสาร” ที่ต้องการจะก่อให้เป็นกระแสค่านิยมใหม่ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยที่มี
ประสบการณ์ทุกข์ทรมานจากโรคที่มีสาเหตุจากบุหรี่ มาช่วยย้ําเตือนสังคมให้ตระหนักถึงอันตราย
ของการสูบบุหรี่ และในปัจจุบัน มีการใช้สื่อใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
www.ashthailand.or.th/ คลิปวิดีโอรณรงค์ต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
“กลยุทธ์การใช้สาร” พบว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เน้นให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โทษและพิษภัยของบุหรี่อย่างตรงไปตรงมา เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ทั้งที่เป็นการสื่อสารด้วยข้อความ
และสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ภาพที่ 5.1: ตัวอย่างเนื้อหาสือ่ ทีง่ า่ ยไม่ซบั ซ้อน
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นอกจากนี้ ยังเห็นได้ว่ากลยุทธ์ด้านสารที่มูลนิธิฯ ใช้ในการรณรงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารใน
3 ระดับ ได้แก่ การให้ข้อมูลทางสื่อสารมวลชน (mass communication) การให้ข้อมูลแบบเจาะ
เฉพาะกลุ่ม (selective communication) การให้ข้อมูลรายบุคคล (personal communication)
ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ด้านสารที่เน้นการสื่อสารเนื้อหาสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้กว้างที่สุด
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์ต่างๆ ได้ดังนี้
ในช่ ว งแรกของการรณรงค์ จะเน้ น “กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ ผลั ก ดั น นโยบาย” ซึ่ ง ต้ อ งการใช้
มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการทางการเมือง (political and legal action) มาเป็นกลไก
สําคัญในการจัดระเบียบของสังคมในเรื่องการสูบบุหรี่ เมื่อเกิดกฎหมายต่างๆ ตามเป้าหมายแล้ว
จึงเปลี่ยนไปใช้ “กลยุทธ์การสื่อสารแบบซึมลึก” โดยการเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทษ
และพิษภัยของบุหรี่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในเชิงกว้าง ให้ครอบคลุมคนทุกเพศทุกวัย ขณะที่ใช้ “กล
ยุทธ์การสร้างเครือข่าย” ไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดพลังหนุนเสริมการรณรงค์ให้แข็งแกร่งและมั่นคง
ขยายกลุ่มเป้าหมายให้หลากหลายกลุ่ม เห็นได้จากการดําเนินงานของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี 2536 เป็น
ต้นมา กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ได้รับการกําหนดให้มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเป็น
6 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้หญิง พระภิกษุ สํานักงาน และคนที่อยากเลิกสูบบุหรี่ โดยเนื้อหา
ในการรณรงค์ ลักษณะกิจกรรม และสื่อที่ใช้แตกต่างกันออกไป โดยกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสําคัญ
อันดับแรกในการรณรงค์ คือ เด็กและเยาวชน เพราะถือว่าการป้องกันตั้งแต่แรกเริ่มจะช่วยสกัดกั้น
ปัญหาอื่น ๆ ที่จะเกิดตามมาอย่างได้ผลที่สุด
ออกแบบกิจกรรมการรณรงค์บนงบประมาณจํากัด ด้วยข้อจํากัดด้านงบประมาณ โครงการฯ จึงพุ่ง
เป้าไปที่การรณรงค์ฯ ทางสื่อสารมวลชนที่สามารถกระจายข้อมูลในระดับกว้าง โดยเน้นสร้างสรรค์
กิจกรรมเพื่อให้สอดรับกับกระแสสังคม และไม่ยึดติดรูปแบบตายตัว เช่น การจัดกิจกรรมที่เข้ากับ
วาระพิเศษต่างๆ ได้แก่ วันพ่อ วันเด็ก วันวาเลนไทน์ จัดประกวดงานศิลปะ แข่งขันเต้นแอโรบิก
ฯลฯ ภายใต้เนื้อหารณรงค์เชิญชวนให้ทุกคนห่างไกลจากบุหรี่
การสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการร่วมรณรงค์ การรณรงค์จะเกิดความต่อเนื่องได้จําเป็นต้อง
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของสังคม จากการวิเคราะห์การรณรงค์ของมูลนิธิฯ พบ
การใช้ กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของสั ง คมที่ ห ลากหลาย ได้ แ ก่ การประกวดคํ า ขวั ญ
ประกวดวาดภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นระยะ กล่าวได้ว่าเป็นการนํากระบวนการ
ด้านการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) มาใช้ในการดําเนินกิจกรรมเฉพาะต่างๆ อย่างมี
เป้าหมายที่ชัดเจน และเน้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย
การรณรงค์ควรดําเนินการไปพร้อมกับการโน้มน้าวใจ เพื่อให้การรณรงค์บรรลุเป้าหมายจึงมีการใช้
การโน้มน้าวใจมาหนุนเสริมเพื่อสื่อสารให้เกิดการนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จากการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้เขียนมุ่งวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ด้านการสื่อสารในเชิงทฤษฎีมาเป็น
กรอบการวิเคราะห์ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมทุกประเด็น ดังนั้นหากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมใน
ระดับผู้เข้าร่วมอบรม จะเป็นการเติมเต็มได้ในภาคปฏิบัติ ซึ่งอาจพบกลยุทธ์อื่นๆ อีกมากในการ
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

7)

8)

4. ปัจจัยที่ส่งผลให้การรณรงค์ประสบความสําเร็จ
หากเมื่อพิจารณามาถึง “ผล” ที่เกิดขึ้นจากรณรงค์ คงยากจะปฏิเสธถึงผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการ
รณรงค์ในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลให้การรณรงค์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ประสบผลสําเร็จนั้น พบว่ามีหลายประการ ตัวอย่างเช่น
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1) การใช้กลยุทธ์ด้านบวกในการสื่อสารเพื่อนําเสนอและแก้ไขปัญหา ซึ่งกลยุทธ์ด้านบวกดังกล่าวทําให้
การรณรงค์ได้รับการยอมรับทั้งจากผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่ และเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความ
ร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ
2) กระบวนการดําเนินงานมีความครอบคลุมในทุกระดับ ทั้งในระดับการกําหนดนโยบาย ระดับสังคม
ระดับหน่วยย่อยของชุมชน และระดับปัจเจกชน
3) การสร้างเครือข่ายการรณรงค์ ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มาจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ชุมชน
ฯลฯ โดยเน้นการประสานงานและการสร้างเครือข่ายกับบุคคลต่างๆ ซึ่งทําให้การรณรงค์ขยายไปสู่
ประชากรกลุ่มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การสื่อสารด้วยข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัย ส่งผลให้ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง น่าเชื่อถือ และที่สําคัญ
มีข้อมูลจากหลายกลุ่ม มิใช่เฉพาะข้อมูลจากแพทย์เพียงฝ่ายเดียว โดยผู้รับสารได้มีโอกาสสลับ
บทบาทมาเป็นผู้ส่งสารนําเสนอ เช่น ผู้สูบบุหรี่ บุคคลในครอบครัวผู้สูบบุหรี่ ผู้ไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น
5) คณะทํางานประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ข้อดีของมูลนิธิฯ คือ มีคณะทํางานที่มีความรู้หลากหลาย
สาขา ทั้งด้านการแพทย์ สื่อมวลชน สังคมศาสตร์ และอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดการประสานองค์
ความรู้ในการทํางานและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
6) มีแผนการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีการกําหนดกิจกรรมอย่างชัดเจน ปัจจัยประการนี้ส่งผลให้
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ประสบความสําเร็จในการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง
7) กําลังเงิน ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งในการรณรงค์ที่ต้องมีเพียงพอให้การดําเนินกิจกรรมให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งไว้ มิฉะนั้น การ
ดําเนินกิจรรมอาจหยุดชะงักหรือล้มเหลวได้ กรณีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ แม้จะมีกําลังเงินในการ
ดําเนินการไม่มาก หากแต่มีความคล่องตัวในการใช้จ่าย ส่งผลให้การดําเนินการเป็นไปอย่างดี
อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานหรือองค์กรใดที่จะนําการรณรงค์ไปใช้ ควรประเมินกําลังด้านต่างๆ
ทั้ง กําลังคน กําลังเงิน กําลังเครือข่าย ซึ่งจะเป็นทั้งกําลังหลักและกําลังหนุนเสริม หากสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดมีมากพอ อาจช่วยเสริมอีกสิ่งหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น หากมีกําลังเครือข่ายมาก ก็อาจช่วยหนุนให้
ไม่ต้องใช้กําลังเงินมาก เป็นต้น
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การชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบาย
ณัฐวิภา สินสุวรรณ
กลยุทธ์การชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบายเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิดการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนา (Development communication) ซึ่งเกิดขึ้นช่วงหลังสงครามโลกและมีเป้าหมายในการใช้การ
สื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศด้อยพัฒนาในทวีปเอเชีย ลาตินอเมริกาและแอฟริกาทั้งในแง่ปัญหาสุขภาพ
และสาธารณสุข ปัญหาความยากจนและปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของสังคม ฯลฯ แนวคิดการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องผ่านฐานคิดของกระบวนทัศน์หลักซึ่งมีกลยุทธ์การสื่อสารที่นิยม เช่น
กลยุทธ์การรณรงค์ (Campaign) กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม (Social marketing) กลยุทธ์สาระบันเทิง
(Edutainment) ส่วนกระบวนทัศน์ใหม่มีกลยุทธ์การสื่อสาร เช่น การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory
communication) และการชี้แนะผ่านสื่อ (Media advocacy) (Waisbord, 2001)
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กระบวนทัศน์หลักของแนวคิดการสื่อสารเพื่อการพัฒนามีกลยุทธ์สําคัญๆ เช่น กลยุทธ์การรณรงค์ที่อยู่
บนฐานคิดว่าปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลเกิดจากความไม่รู้ข้อมูลด้านสุขภาพหรือมีความรู้ไม่
เพียงพอ ดังนั้นนักรณรงค์ด้านสุขภาพจึงใช้การสื่อสารให้ข้อมูลและความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อหวังผลให้ประชาชน
ที่ได้รับความรู้แล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงของตนเองไปสู่การมีสุขภาพที่ดี เมื่อนักรณรงค์นิยามปัญหา
สุขภาพว่าเกิดจากการขาดข้อมูลและความรู้ นักรณรงค์จึงใช้การสื่อสารเพื่อรณรงค์ให้ข้อมูลและความรู้ด้าน
สุขภาพกับประชาชนแต่เมื่อดําเนินงานผ่านไปนักรณรงค์กลับพบว่าเมื่อประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ดี
แล้วแต่ประชาชนก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มีสุขภาพดีได้ เช่น นักรณรงค์เพื่อควบคุมการสูบ
บุหรี่ในยุคแรกๆ เชื่อว่าประชาชนสูบบุหรี่เพราะไม่รู้ว่าบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อตัวผู้สูบเองและผู้ได้รับ
ควันบุหรี่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียงและโรคอื่นๆ จึงสื่อสารให้ความรู้กับประชาชน
ถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่แต่ก็ยังมีประชาชนที่รู้ว่าบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้
กลยุทธ์การชี้แนะผ่านสื่อจึงเป็นกลยุทธ์การสื่อสารใหม่ที่นักรณรงค์นํามาใช้เพื่อต่อยอดการดําเนินงาน
รณรงค์ด้านสุขภาพ กลยุทธ์การชี้แนะผ่านสื่ออยู่ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ซึ่งไม่เชื่อว่าปัญหาสุขภาพเกิดจาก
of
knowledge) ซึ่งเป็นปัญหาด้านช่องว่างของข้อมูลข่าวสาร
การขาดความรู้เรื่องสุขภาพ (Lack
(Information gap) แต่นิยามปัญหาสุขภาพว่าเกิดจากช่องว่างของอํานาจ (Power gap) หรือช่องว่างของ
นโยบาย (Policy gap) กล่าวคือนักรณรงค์ด้านสุขภาพมองว่าปัญหาสุขภาพไม่ได้เกิดจากการที่ประชาชนขาด
ข้อมูลและความรู้อีกต่อไปแต่ปัญหาสุขภาพเกิดจากระบบโครงสร้างและนโยบายที่เกี่ยวข้อง นักรณรงค์ด้าน
สุขภาพจึงเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
บุคคลแทน ด้วยการผลักดันนโยบายในฐานะที่นโยบายเป็นมาตรการที่มีอํานาจในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมใน
สังคม ภายใต้กลยุทธ์การชี้แนะผ่านสื่อนักรณรงค์เชื่อว่าเมื่อบุคคลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงได้
ด้วยตนเอง การใช้มาตรการด้านนโยบายด้านสุขภาพมาควบคุมบุคคลน่าจะทําให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและมีสุขภาพที่ดีได้ เช่น การผลักดันนโยบายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเพื่อบังคับผู้สูบบุหรี่ไม่ให้
สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะซึ่งจะช่วยปกป้องผู้ไม่สูบบุหรี่ไม่ให้สูดควันบุหรี่มือสอง
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นักวิชาการได้นิยามความหมายของกลยุทธ์การชี้แนะผ่านสื่อเช่น
การชี้แนะผ่านสื่อคือ กลยุทธ์การใช้สื่อมวลชนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการริเริ่มเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
และนโยบายทางสังคมการชี้แนะผ่านสื่อมุ่งเน้นให้สื่อสนใจประเด็นนโยบายสาธารณสุขโดยอาศัยการมีส่วนร่วม
และการสร้างพลังร่วมจากภาคสังคม (Wallack et al., 1993)
การชี้แนะผ่านสื่อ คือ กลยุทธ์การใช้สื่อมวลชนเพื่อกดดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเชิง
สุขภาพ (Wallackand Dorfman, 1996)
การชี้แนะผ่านสื่อ คือ การชี้แนะผ่านสื่อเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การชี้แนะ
ผ่านสื่อจะทําให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนบทบาทของสื่อเพื่อกดดันการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
(Jernigan and Wright, 1996)
การชี้แนะผ่านสื่อ คือ กลยุทธ์การใช้สื่อมวลชนร่วมกับการจัดการชุมชนเพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะ
เชิงสุขภาพ โดยให้ความสําคัญกับบทบาทของข่าวที่ปรากฏในสื่อร่วมกับการโฆษณา (Rice and Atkin, 2001)
หากพิจารณาการให้นิยามการชี้แนะผ่านสื่อของนักวิชาการสรุปความหมายได้ว่ากลยุทธ์การชี้แนะผ่าน
สื่อคือกลยุทธ์การใช้สื่อหรือช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทั้งนี้กลยุทธ์การชี้แนะผ่านสื่อให้ความสําคัญทั้งกับการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนเพราะเชื่อว่าสื่อมวลชนคือช่องทาง
ที่จะกดดันให้ผู้มีอํานาจในการออกกฎหมายสนใจและการสื่อสารบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือกลุ่ม
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย

ลักษณะเฉพาะของกลยุทธ์การชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบาย
Amidei (1991 อ้างถึงใน Wallack et al, 1993) อธิบายว่า การชี้แนะ (Advocacy) มีคุณลักษณะ
สําคัญ ดังนี้
1. การชี้แนะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิและนักชี้ประเด็นผ่านสื่อต้องกระตุ้นให้บุคคลตระหนักถึงสิทธินั้น
ตลอดจนกระตุ้นให้บุคคลกระทําการบางอย่างเพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง เช่น สิทธิในสุขภาพที่ดี สิทธิที่จะอยู่
ในชุมชนที่ไม่มีมลพิษสิทธิที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีควันบุหรี่ ฯลฯ
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2. การดําเนินงานการชี้แนะต้องกําหนดเป้าหมายเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการดําเนินการชี้แนะอาจมี
บุคคลหลากหลายกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเป้าหมายของการดําเนินงานต้องชัดเจน
3. การชี้แนะให้ความสําคัญกับการดําเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มบุคคล ชุมชนหรือสังคม
4. การชี้แนะเชิงนโยบายมุ่งเน้นว่าองค์กรได้ทํางานผลักดันนโยบายในทางที่ควรจะเป็น เช่น นักชี้แนะ
ด้านโภชนาการต้องเรียกร้องเพื่อกดดันองค์กรด้านอาหารและยาเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับฉลากอาหาร
โดยฉลากอาหารต้องระบุข้อมูลโภชนาการที่ชัดเจน
ณัฐวิ ภ า สิน สุวรรณ (2560) ระบุลั กษณะสํ าคั ญของแนวคิ ดการชี้แนะผ่ านสื่ อเมื่อพิ จารณาในเชิ ง
องค์ประกอบของการสื่อสารโดยเปรียบเทียบกับแนวคิดการรณรงค์ไว้ดังนี้
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แผนภาพที่ 5.2: ความแตกต่างระหว่างแนวคิดการสือ่ สารรณรงค์สาธารณะกับแนวคิดการชี้แนะผ่านสือ่

D

1. ผู้ส่งสาร (Sender) ผู้ส่งสารในการสื่อสารรณรงค์สาธารณะส่วนใหญ่เป็นบุคคลในหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ สามารถป้องกัน
ตนเองจากปัญหาสุขภาพและโรคภัยต่างๆ ได้ ในขณะที่ผู้ส่งสารในการชี้แนะผ่านสื่อส่วนใหญ่เป็นองค์กร
พัฒนาเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือกลุ่มบุคคลในสังคมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพ
2. เนื้อหาสาร (Message) เนื้อหาสารในการสื่อสารรณรงค์สาธารณะในประเด็นสุขภาพส่วนใหญ่
มักเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค สาเหตุของโรค การป้องกันและการรักษา เนื่องจากแนวคิดการสื่อสาร
รณรงค์สาธารณะเชื่อว่า ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาระดับปัจเจกบุคคล การแก้ไขจึงควรเริ่มที่ระดับบุคคลด้วย
การให้ข้อมูล เพราะเมื่อได้รู้ข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องแล้ว บุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เอง อย่างไรก็ตาม
แนวคิดการชี้แนะผ่านสื่อไม่ได้ให้ความสําคัญกับการให้ข้อมูลระดับบุคคล แต่เน้นการนําเสนอข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงเพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะที่จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล โดย
มองว่าปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลต้องแก้ไขในระดับสังคมและโครงสร้างในสังคม (ระดับนโยบาย)
3. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) การสื่อสารรณรงค์สาธารณะเน้นการกระจายข้อมูลเชิงสุขภาพ
ไปยังประชาชนในสังคม ช่องทางการสื่อสารที่นิยม ได้แก่ การสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การให้ข้อมูลระหว่าง
แพทย์กับคนไข้ การสื่อสารกลุ่ม เช่น การให้ข้อมูลในเครือข่ายผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ การสื่อสารในกลุ่มผู้ติด
เชื้อเอชไอวี และการสื่อสารมวลชน ใช้สื่อมวลชนกระจายข้อมูลสุขภาพ การชี้แนะผ่านสื่อก็ใช้ช่องทางการ
สื่อสารแบบเดียวกัน แต่ต่างกันในรายละเอียด กล่าวคือ แนวคิดการชี้แนะผ่านสื่อเน้นใช้การสื่อสารระหว่าง
บุคคลเพื่อเจรจาต่อรองกับผู้มีอํานาจในการออกกฎหมาย (lobby) การสื่อสารกลุ่มใช้ในหมู่แกนนําเพื่อประชุม
วางแผนกําหนดทิศทางการดําเนินการ ส่วนสื่อมวลชนเป็นหัวใจหลักของการชี้แนะผ่านสื่อที่นักรณรงค์ต้องทํา
ให้ประเด็นที่ต้องการชี้แนะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน และรายงานไปยังคนในสังคม เพื่อกดดันให้ผู้มี
อํานาจในการออกกฎหมายสนใจอีกทอดหนึ่ง
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4. ผู้รับสาร (Receiver) กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายของการสื่อสารรณรงค์สาธารณะคือ ประชาชน
ทั่วไปหรือผู้ที่ต้องการเข้ารับการบริการรักษาสุขภาพ ในขณะที่กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายของการชี้แนะผ่านสื่อให้
ความสําคัญกับ ผู้กําหนดนโยบาย กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และนักการเมืองที่มีอํานาจในการออกกฎหมาย
5. ผลกระทบ (Effect) การสื่อสารรณรงค์สาธารณะเป็นแนวคิดที่อยู่ภายใต้การดําเนินงานแบบ
ดั้งเดิม ที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้บุคคลมีความรู้ (Knowledge) โดยเชื่อว่าเมื่อบุคคลมีความรู้แล้ว
เขาจะปรับทัศนคติ (Attitude) ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Practice/Performance) ที่ถูกต้อง อย่างไรก็
ตาม แนวคิด การชี้แนะผ่านสื่อกลับไม่เชื่อในเส้นทาง K-A-P เพราะจากประสบการณ์การสื่อสารรณรงค์ด้าน
สุขภาพ พบว่า แม้ประชาชนจะมีความรู้แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของ
ตนเองได้ เช่น บุคคลรู้ว่าบุหรี่เป็นภัยต่อสุขภาพแต่กลับไม่สามารถหยุดพฤติกรรมสูบบุหรี่ได้ แนวคิดการ
ชี้แนะผ่า นสื่อ จึง มองว่า การปรับ เปลี่ยนพฤติ กรรมของบุ คคลจําเป็น ต้อ งใช้สิ่ งแวดล้ อมทางสั งคม (social
environment) มาช่วยสนับสนุน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลแทน โดยอาศัยนโยบายหรือ
กฎหมายมาบังคับบุคคลนั้น เช่น การออกกฎหมายกําหนดพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่เพื่อจํากัดการสูบบุหรี่
ของบุคคล ทําให้บุคคลนั้นต้องหยุดสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่โดยปริยายเพราะไม่อาจฝ่าฝืนกฎหมายได้

ขั้นตอนการดําเนินกลยุทธ์การชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบาย
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กลยุ ท ธ์ ก ารชี้ แ นะผ่ า นสื่ อ เพื่ อ ผลั ก ดั น นโยบายเป็ น การสื่ อ สารที่ ต้ อ งมี ก ารวางแผน (Planned
communication) ผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (Center for Health Policy Research, 2002; Lewis and
Lewis, 2015; Mattson and Lam, 2016)
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1. การจัดตั้งทีมชี้แนะผ่านสื่อ (Assembling the team)
ก่อนที่กระบวนการชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบายสุขภาพจะเริ่มขึ้นนั้น ขั้นตอนแรก คือ การจัดตั้ง
ที ม ชี้ แ นะผ่ า นสื่ อ ซึ่ ง ควรประกอบไปด้ ว ยผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นสุ ข ภาพ ชุ ม ชนที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาต่อรองกับนักการเมืองหรือผู้มีอํานาจในการออก
กฎหมาย (Lobbyist) โดยแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันไปในการชี้แนะผ่านสื่อ
1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ หมายถึง แพทย์ บุคคลที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ หรือแพทย์เฉพาะ
ทาง ซึ่งจะช่วยผลักดันนโยบายด้วยการใช้ความรู้ด้านสุขภาพมาสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น สูตินารีแพทย์
ควรเป็นทีมผลักดันนโยบายสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งรังไข่ หรือในการผลักดันนโยบายควบคุมยาสูบ มี
นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งปอด เป็นหนึ่งในทีมแกนนํา ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสุขภาพจะทําให้การชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบายสุขภาพมีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือ ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญของแพทย์นํามาซึ่งความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียงของแพทย์ช่วยสนับสนุนให้สังคมสนใจ ประเด็นการ
ชี้แนะข้อมูลและเนื้อหาสาร (message) ด้านสุขภาพที่มาจากแพทย์จึงมีแนวโน้มจะได้รับการยอมรับจากสังคม
1.2 เครือข่ายและชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย
ความสําเร็จของการชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบายประการหนึ่ง คือ การได้รับความร่วมมือจาก
เครือข่าย โดยความร่วมมือนี้มาจากชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มบุคคล ชมรม สมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มสถาบันทางการแพทย์ ฯลฯ เครือข่ายและชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
นโยบายเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์เพื่อผลักดันนโยบาย เช่น การผลักดัน พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้รับความร่วมมือจัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ให้สาธารณชนเห็นความ
จําเป็นที่ต้องปรับปรุง พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2535 เป็นเวลา 25 ปี
ให้ทันสถานการณ์กลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่มาของการชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดัน
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จากเครือข่ายต่างๆ เช่น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบ
บุหรี่ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายหมออนามัย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี่ สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงแห่งประเทศไทย เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ฯลฯ ความ
ร่วมมือของเครือข่ายเป็นกําลังสําคัญที่ทําให้การผลักดันนโยบายนี้ประสบความสําเร็จในเวลาต่อมา
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร
แม้ทีมชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบายสุขภาพจะมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและบุคคลกลุ่มนี้
มีความรู้เกี่ยวกับโรค การรักษาและการป้องกันโรค กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่เข้ามามีส่วนร่วมในทีมชี้แนะ
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ผ่านสื่อมักมีความรู้และได้รับการอบรมด้านบริหารจัดการชุมชนและนโยบายสาธารณะ แต่การชี้แนะผ่านสื่อ
เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการสื่อสารและการใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสนับสนุนต่างๆ เพื่อสื่อสาร
ประเด็นนโยบายไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารจึงเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญใน
ฐานะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและออกแบบเนื้อหาสารเพื่อการชี้แนะผ่านสื่อรวมทั้งมีส่วนช่วยวางแผนกิจกรรม
การรณรงค์เพื่อสนับสนุนการผลักดันนโยบายรวมทั้งการประเมินผลกิจกรรมการสื่อสารด้วย
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาต่อรองกับนักการเมืองหรือผู้มีอํานาจในการออกกฎหมาย
ทีมชี้แนะผ่านสื่อจําเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาต่อรองกับนักการเมืองหรือผู้มีอํานาจในการออก
กฎหมาย หรือล็อบบี้ยิสต์ เพราะล็อบบี้ยิสต์คือผู้ที่สามารถโน้มน้าวใจผู้มีอํานาจในการออกกฎหมาย โดยส่วน
ใหญ่ล็อบบี้ยิ สต์จะมีช่องทางหรือสัม พันธภาพกับ นักการเมื องหรือผู้มีอํ านาจในการออกกฎหมาย ซึ่งเป็ น
กลุ่มเป้าหมายของการชี้แนะผ่านสื่อ ดังนั้น การจัดตั้งทีมชี้แนะผ่านสื่อจึงเปรียบเสมือนการจัดตั้งกลุ่มแกนนํา
ในการวางแผนการดําเนินงานชี้แนะผ่านสื่อเพื่อกําหนดทิศทางและเป้าหมายว่าจะดําเนินการอย่างไร การ
ชี้แนะผ่านสื่อต้องกําหนดบุคคลขึ้นมาเป็นกลุ่มผู้นําเพื่อวางแผน/กําหนดทิศทางการดําเนินงานซึ่งควรพิจารณา
จากคุณลักษณะสําคัญคือความสามารถในการเป็นผู้นํา (leadership)
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2. การพัฒนาแผนกลยุทธ์การชี้แนะผ่านสื่อ (Developing media advocacy plan)
การวางแผนกลยุทธ์การชี้แนะผ่านเป็นขั้นตอนที่ทีมชี้แนะผ่านสื่อต้องดําเนินการ ได้แก่ การวิเคราะห์
สถานการณ์ (analyzing situation or formative research) การกําหนดเป้าหมายเชิงนโยบาย (setting
policy goal) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (identifying target audience) และกําหนดประเด็นหรือเนื้อหา
การสื่อสาร (identifying issue and message)
2.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ (analyzing situation or formative research)
เมื่อนักชี้แนะผ่านสื่อจัดตั้งทีมชี้แนะผ่านสื่อซึ่งจะทําหน้าที่เป็นผู้นําในการวางแผนชี้แนะผ่านสื่อได้แล้ว
ทีมชี้แนะผ่านสื่อต้องวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ต้องการผลักดัน เช่น จุดแข็ง (strengths)
จุ ด อ่ อ น (weaknesses) โอกาส (opportunities) และอุ ป สรรค (threats) ที ม ชี้ แ นะผ่ า นสื่ อ จะวิ เ คราะห์
สถานการณ์ผ่านข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับนโยบายสุขภาพ นอกจากนั้นยังต้องวิเคราะห์ว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมาย (target audience) ของการชี้แนะผ่านสื่อ หากทีมชี้แนะผ่านสื่อวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดี ก็จะ
พัฒนาเนื้อหาสาร (message development) ได้ตรงกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย
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ตารางที่ 5.2: ตัวอย่างการวิเคราะห์สถานการณ์

ประเด็นวิเคราะห์

จุดแข็ง
(Strengths)
- ทีมชี้แนะผ่านสือ่ มี
ประสบการณ์ในการสือ่ สาร
เพือ่ ผลักดันนโยบาย

จุดอ่อน
(Weaknesses)
- ทีมชี้แนะผ่านสือ่ ขาดความรู ้
และประสบการณ์ในการ
ทํางานสือ่ สารเพือ่ ผลักดัน
นโยบายสุขภาพ
- ทีมชี้แนะผ่านสือ่ มีบคุ คลทีม่ ี - ทีมชี้แนะผ่านสือ่ และ
ชือ่ เสียงซึง่ สือ่ มวลชนสนใจ
เครือข่ายขาดความร่วมมือ
หรือมีความขัดแย้งกัน
- การชี้แนะผ่านสือ่ มีเครือข่าย - ทีมชี้แนะผ่านสือ่ และ
พร้อมให้ความร่วมมือและ
เครือข่ายมีเป้ าหมายการ
สนับสนุน
ทํางานต่างกัน
- การดําเนินงานชี้แนะผ่านสือ่ - การดําเนินงานชี้แนะผ่านสือ่
มีงบประมาณสนับสนุน
มีงบประมาณไม่เพียงพอ
อย่างเพียงพอ
หรือขาดงบประมาณ
สนับสนุน

โอกาส
(Opportunities)
- สือ่ มวลชนสนใจ
นโยบายทีต่ อ้ งการ
ผลักดัน
- สาธารณชนสนใจ
นโยบายทีต่ อ้ งการ
ผลักดัน
- การดําเนินงานชี้แนะ
ผ่านสือ่ ไม่มคี ู่แข่งหรือ
กลุม่ คัดค้าน
- นโยบายทีต่ อ้ งการ
ผลักดันมีกระแส
สนับสนุนจากภาค
สังคมหรือสาธารณชน

อุปสรรค
(Threats)
- ชุมชนทีเ่ กี่ยวข ้องหรือ
สาธารณชนไม่สนใจ
นโยบายทีต่ อ้ งการ
ผลักดัน
- ขาดเครือข่ายสนับสนุน
การดําเนินงานชี้แนะ
ผ่านสือ่
- การดําเนินงานมีกลุม่ ที่
คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย
กับนโยบาย
- ช่วงเวลาในการ
ดําเนินงานชี้แนะผ่านสือ่
ไม่เอื้ออํานวยหรือ
กระชัน้ ชิดเกินไป
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2.2 การกําหนดเป้าหมายเชิงนโยบาย (setting policy goal)
การกําหนดเป้าหมายเชิงนโยบาย นักชี้ประเด็นผ่านสื่อต้องนิยามให้ได้ก่อนว่าอะไรคือประเด็นปัญหาที่
ต้องการแก้ไข โดยควรพิจารณากรอบการกําหนดเป้าหมายจากคําถามสําคัญ 2 ประการ ได้แก่ ประเด็น
(issue) อะไรที่เป็นปัญหาและต้องการแก้ไข
และแนวทาง (solution) ใดจะเป็นทางออกของปัญหานั้น
จากนั้นนักชี้ประเด็นผ่านสื่อจึงจะสามารถกําหนดข้อเสนอทางนโยบาย (policy proposal) ได้
2.3 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (identifying target audience)
กลุ่ ม เป้ า หมายของการชี้ แ นะผ่ า นสื่ อ ประกอบด้ ว ย 2 กลุ่ ม สํ า คั ญ ได้ แ ก่ ผู้ มี อํ า นาจในการกํ า หนด
นโยบายและกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (policy maker and stakeholders) หรือเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายหลักและ
กลุ่มเป้าหมายรอง (primary and secondary target audiences)
ผู้ มี อํ า นาจในการกํ า หนดนโยบายเป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก ที่ นั ก ชี้ แ นะผ่ า นสื่ อ ให้ ค วามสํ า คั ญ เพราะ
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้มีอํานาจในการออกกฎหมายที่นักชี้แนะผ่านสื่อต้องการผลักดัน
กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง แต่เป็นกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นปัญหาหรือ
นโยบายที่นักชี้แนะผ่านสื่อผลักดัน กลุ่มเป้าหมายรองนี้จะมีอิทธิพลกับกลุ่มเป้าหมายหลัก เช่น ชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา
2.4 กําหนดประเด็นหรือเนื้อหาการสื่อสาร (identifying issue and message)
ประเด็นหรือเนื้อหาการสื่อสารในการชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบายควรสื่อสารง่าย ไม่ซับซ้อน
ตรงไปตรงมา และอยู่ในกรอบที่กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ ทีมชี้แนะผ่านสื่อต้องพัฒนาและออกแบบสารให้ดึงดูด
ความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น การใช้ข้อมูลสถิติหรือสารที่กระตุ้นอารมณ์ประกอบภาพและข้อมูลต่างๆ
เป้าหมายสูงสุดของการชี้แนะผ่านสื่อ คือ การใช้สื่อเพื่อผลักดันนโยบาย/กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
ดังนั้น การชี้แนะผ่านสื่อควรสื่อสารประเด็นเพื่อไปสู่เป้าหมายเชิงนโยบายว่าปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นเป็นเรื่องช่อง
โหว่ของนโยบาย (problem as policy gap)
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3. การสื่อสาร (Communication)
ขั้นตอนการสื่อสาร คือ ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติงาน (Implementation) ตามแผนกลยุทธ์ที่กําหนดไว้
หรือกล่าวได้ว่าขั้นตอนการสื่อสาร คือ ขั้นตอนการเผยแพร่ประเด็นและเนื้อหาสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่าน
การเลือกใช้สื่อหรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ นักชี้แนะผ่านสื่อจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับสื่อหรือช่องทางการ
สื่อสารที่จะเลือกใช้และรู้จังหวะของการใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยอาจเลือกใช้สื่อต่างๆ ดังนี้
3.1 สื่อมวลชน เช่น การให้สัมภาษณ์นักข่าว การทําสกู๊ปข่าวสื่อสารผ่านหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
3.2 สื่อบุคคล เช่น การใช้แพทย์หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการแพทย์เพื่อผลักดันนโยบายสุขภาพ
การใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ในนโยบายที่ต้องการผลักดัน เช่น นักเศรษฐศาสตร์ นําเสนอข้อมูลใน
การผลักดันนโยบายขึ้นภาษีบุหรี่และสุรา การใช้บุคคลเพื่อล็อบบี้ผู้มีอํานาจ
3.3 สื่อกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษ การแถลงข่าว การจัดสัมมนาและการประชุมเพื่อเป็น
ช่องทางนําเสนอประเด็นไปยังผู้มีอํานาจผ่านการให้สื่อมวลชนนําเสนอข่าว
3.4 สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ สื่อเครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูบ
(Youtube) เพื่อช่วยในการหล่อเลี้ยงกระแสข่าวให้อยู่ในความสนใจของคนในสังคม
4. การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลเป็นขั้นตอนที่นักชี้แนะผ่านสื่อประเมินและวิเคราะห์ท่าทีหรือปฏิกิริยาของผู้มีอํานาจใน
การออกกฎหมายซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักตลอดจนกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มสื่อมวลชนหรือกลุ่ม
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย นักชี้แนะผ่านสื่อต้องติดตาม วิเคราะห์และประเมินว่ากลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้นั้น
กลุ่มบุคคลต่างๆ ข้างต้นมีท่าทีอย่างไร เห็นด้วยหรือคัดค้านเพื่อที่จะได้นําผลการประเมินกลับมาปรับปรุงกล
ยุทธ์การชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบายต่อไป
ทั้งนี้ การประเมินแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่
4.1 การประเมินกระบวนการ (Process) คือ การประเมินผลกระบวนการสื่อสารเพื่อชี้แนะผ่านสื่อ
ใน 3 ระดับ ได้แก่ กลุ่มผู้มีอํานาจในการออกกฎหมายหรือนักการเมือง กลุ่มสื่อมวลชน และกลุ่มชุมชนหรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย
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4.2 การประเมิ น ผลลั พ ธ์ (Outcome) คื อ การประเมิ น ว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารชี้ แ นะผ่ า นสื่ อ เพื่ อ ผลั ก ดั น
นโยบายประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
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กรณีศึกษากลยุทธการชี้แนะผานสื่อเพื่อผลักดันนโยบาย: การผลักดันมาตรการหามตั้งแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย
เนื้อหาในส่วนนี้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่อาศัยกลยุทธ์การชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบาย
ซึ่งเป็นผลการวิจัยของจารึก ไชยรัตน์ (2552) ศึกษาเรื่องการชี้แนะสาธารณะเพื่อผลักดันมาตรการห้ามตั้ง
แสดงบุหรี่ ณ จุดขาย ผลการศึกษาพบกระบวนการชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบาย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ (analysis) พบว่า ทีมชี้แนะผ่านสื่อดําเนินการวิเคราะห์สถานการณ์และ
ข้อมูลเพื่อใช้ในการชี้แนะผ่านสื่อ ได้แก่
(1.1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการโดยศึกษาข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการตั้งแสดง
บุห รี่ ณ จุ ด ขายในประเทศไทย สถานการณ์ ก ารดํา เนิ น การในต่ า งประเทศผลกระทบต่อ เยาวชนตลอดจน
การศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย
(1.2) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับมาตรการ
ห้ามตั้งแสดงบุหรี่ ณ จุดขายเช่น ผู้กําหนดนโยบาย ผู้เสียผลประโยชน์ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้ทําหน้าที่ชี้แนะ
ผ่านสื่อและผู้สนับสนุนการชี้แนะผ่านสื่อ
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนชี้แนะ (planning)พบว่า การวางแผนชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันมาตรการ
ห้ามตั้งแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยๆ ได้แก่
(2.1) การจัดตั้งคณะทํางานและทีมงานเพื่อปรึกษาในการวางแผนชี้แนะสาธารณะและการชี้แนะ
สาธารณะผ่านสื่อประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น นพ.หทัย ชิตานนท์
ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทยซึ่งทํางานผลักดันนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยมานาน
หลายทศวรรษ รศ. ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และตัวแทนจากเครือข่ายร่วม
สนับสนุน เช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(2.2) การกําหนดกรอบเนื้อหา (frame the issue) คือ ทีมชี้แนะผ่านสื่อประชุมวางแผนกําหนด
ประเด็นเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยมีประเด็น คือ มาตรการห้ามตั้งแสดงบุหรี่ ณ จุดขายเพื่อปกป้อง
เยาวชนไม่ให้เข้ามาเป็นลูกค้าหน้าใหม่ของบริษัทบุหรี่และเพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าเป็นนักสูบหน้าใหม่และ
นํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระราชทานความห่วงใย
ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2547
(2.3) การกําหนดกรอบเพื่อการเข้าถึงสื่อ (frame for access) คือ ภายหลังการกําหนดกรอบ
เนื้ อ หาแล้ ว ที ม ชี้ แ นะผ่ า นสื่ อ ได้ ว างแผนปฏิ บั ติ ก ารสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ เช่ น การเขี ย นบทความตี พิ ม พ์ ใ น
หนังสือพิมพ์ การแถลงข่าว การออกรายการทอล์กโชว์ (talk
show) ทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ การจัด
กิจกรรม พิเศษ (event) และการประชุมเพื่อประเมินแผนปฏิบัติการชี้แนะผ่านสื่อ
(2.4) การวิเคราะห์ข้อกังขา ข้อโต้แย้งและกฎระเบียบที่ต้องการ คือ ทีมชี้แนะผ่านสื่อร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันมาตรการ เช่น กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานนิติบัญญัติ เพื่อพิจารณา
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการห้ามตั้งแสดงบุหรี่ ณ จุดขายว่าเข้าข่ายการโฆษณาตาม พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 หรือไม่ โดยจากการตีความพบว่าเข้าข่ายความผิดมาตรา 3 และ มาตรา 8
แห่งพระราชบัญญัติฯ หลังจากนั้นจึงกําหนดแนวทางการห้ามตั้งแสดงบุหรี่ ณ จุดขายและกําหนดวันบังคับใช้
มาตรการคือวันที่ 24 กันยายน 2548 ซึ่งตรงกับวันมหิดล
ขั้นตอนที่ 3 การระดมสรรพกําลัง (mobilization) คือ การระดมภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ทั้ง
ภาคราชการ ภาควิชาชีพ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมขับเคลื่อนมาตรการห้ามตั้งแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย เช่น
สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ภาคีปกป้องไทยพ้น
บุหรี่ กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ชมรมแพทย์ชนบท สมาคมหมออนามัย
ชมรมนักกฎหมายเพื่อสังคม มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เครือข่ายเยาวชนงดเหล้าและบุหรี่เพื่อคุณภาพชีวิต
(Nona club)
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการชี้แนะสาธารณะ (action) คือ การปฏิบัติการสื่อสารตามแผนปฏิบัติงานที่
กําหนดไว้ เช่น การแถลงข่าวห้ามตั้งแสดงบุหรี่ ณ จุดขาย การเขียนบทความเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน การ
นําเสนอข่าวผ่านโทรทัศน์และวิทยุ การจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมสมุทรปราการนําร่อง: เปิดถนนปลอด
โฆษณาบุ ห รี่ ณ จุ ดขาย การโฆษณาประกาศบั งคั บใช้ก ฎหมายในหนัง สือ พิม พ์ ทั้ง นี้ พบว่า ในขั้น ตอนนี้
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นอกจากทีมชี้แนะผ่านสื่อลงมือปฏิบัติการสื่อสารแล้ว ยังมีเหตุการณ์การต่อต้านจากผู้เสียผลประโยชน์ เช่น
ร้านค้าปลีก 7-11 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ยังคงตั้งแสดงบุหรี่ และการซื้อพื้นที่โฆษณาแสดงความเห็นคัดค้าน
จากฝ่ายผู้เสียผลประโยชน์ แต่ฝ่ายชี้แนะสามารถตอบโต้ได้ทันท่วงที จนสามารถบังคับใช้มาตรการได้ในที่สุด
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (evaluation)คือ ขั้นตอนการติดตามและประเมินสถานการณ์จากการ
ปฏิบัติการ โดยพบว่าการชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันมาตรการห้ามตั้งแสดงบุหรี่ ณ จุดขายมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยทีมชี้แนะผ่านสื่อติดตามปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้องกับมาตรการว่ามีท่าทีและความคิดเห็น
อย่างไรกับมาตรการและได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ จึงสามารถนําผลการประเมินมาวางแผนสื่อสารเพื่อ
ตอบโต้กับฝ่ายผู้เสียผลประโยชน์ที่พยายามคัดค้านและสื่อสารเพื่อสร้างความสับสนให้สาธารณชนได้ทันท่วงที
ขั้นตอนที่ 6 ความต่อเนื่อง (continuity) คือ ขั้นตอนหลังจากการบังคับใช้มาตรการแล้วปรากฏว่ายัง
มีร้านค้าปลีกร้านค้าปลีก 7-11 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทําให้ทีมชี้แนะต้องประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ดํ า เนิ น การสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ เพื่ อ กดดั น ผู้ เ สี ย ผลประโยชน์ ซึ่ ง ไม่ ย อมปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย เช่ น กระทรวง
สาธารณสุขส่งจดหมายเตือนร้านค้าปลีก 7-11 ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เครือข่ายเยาวชนแถลงข่าวบอยคอต
ร้านค้าปลีก 7-11 หากยังไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมาย นพ.หทัย ชิตานนท์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าร้านค้า
ปลีก 7-11 ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทบุหรี่ปีละร้อยล้านบาทและเครือข่ายภาคประชาชนแจ้งความ
จับร้านค้าปลีก 7-11 พร้อมทั้งการสื่อสารเพื่อกดดันผู้บริหารของร้านค้าปลีก 7-11 จนในที่สุดร้านค้าปลีก 7-11
ไม่สามารถทนแรงเสียดทานจากกระแสสังคมได้ ยอมปฏิบัติตามกฎหมายในที่สุดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2548 หลังประกาศบังคับใช้กฎหมายมานาน 2 เดือน
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ปัจจัยที่เอื้อต่อความสําเร็จ
การดําเนินงานชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบายนอกจากจะมีการวางแผนที่ดีแล้วยังพบว่ามีปัจจัยต่างๆ
ที่ส่งผลให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยด้านบุคคล หมายถึงการมีเจ้าภาพหลักในการทํางานและแกนนํามีความน่าเชื่อถือ กล่าวคือ
การมีองค์กรหลักรับผิดชอบและบุคคลที่เป็นแกนนําที่ทํางานด้วยความทุม่ เท จริงจัง มีความสามารถในการ
ประสานการทํางานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ดึงให้มาร่วมสนับสนุนการดําเนินงานชี้แนะ
ผ่านสื่อได้ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่ผู้มีอํานาจในการออกกฎหมายให้การสนับสนุน ซึ่งนับเป็นปัจจัยสําคัญที่
ส่งผลให้การผลักดันนโยบายประสบความสําเร็จได้ เนื่องจากการออกกฎหมายหรือมาตรการใดๆ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนักการเมือง ซึ่งเป็นผู้ที่มีอํานาจในการเห็นชอบอนุมตั ิหรือไม่อนุมัตกิ ฎหมาย ฉะนั้น หาก
ผู้บริหารประเทศ และนักการเมืองที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและเห็นประโยชน์ของนโยบายที่นักชี้แนะผ่านสื่อ
ต้องการผลักดัน โอกาสที่นโยบายนัน้ จะประสบความสําเร็จก็สูงไปด้วยเช่นกัน
2. ปัจจัยด้านสาร หัวใจสําคัญประการหนึ่งของการชี้แนะผ่านสื่อ คือ การสื่อสารประเด็นและข้อมูลไป
ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นและข้อมูลควรมีความน่าเชื่อถือถูกต้องและชัดเจน
3. ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสาร กลยุทธ์การชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบายให้ความสําคัญกับการ
ใช้สื่อมวลชนสนับสนุนการสื่อสารประเด็นที่นักชี้แนะผ่านสื่อต้องการสื่อสารไปสู่ผู้มีอํานาจในการออกกฎหมาย
หากได้รับการการสนับสนุนและความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าว ก็มีโอกาสที่ผู้มีอํานาจในการ
ออกกฎหมายจะให้สนใจนโยบาย
4. ปัจจัยด้านบริบท บริบทในที่นี้หมายถึงกระแสสังคมภายในประเทศการชี้แนะผ่านสื่อทีไ่ ด้รับความ
ร่วมมือนําเสนอให้เป็นข่าวจากสื่อมวลชนยังไม่เพียงพอที่จะทําให้ผู้มีอํานาจในการออกกฎหมายเห็นชอบกับ
นโยบายแต่ทีมชี้แนะผ่านสื่อยังต้องอาศัยกระแสสังคมหรือเสียงสนับสนุนจากสาธารณชนร่วมด้วยเพื่อกระตุ้น
ให้นโยบายได้รบั ความเห็นชอบจากผู้มีอํานาจเร็วขึ้น

ปัจจัยที่ส่งผลให้ต่อความล้มเหลว
การดําเนินงานชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบายอาจไม่ประสบความสําเร็จด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านสาร นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การชี้แนะผ่านสื่อไม่ประสบความสําเร็จ ได้แก่ การขาด
ข้อมูลข่าวสารที่จะใช้ในการชี้แนะเพื่อผลักดันนโยบาย การสื่อสารข้อมูลผิดประเด็น การสื่อสารข้อมูลที่ไม่มี
น้ําหนักหรือไม่น่าเชื่อถือ ไม่สามารถโน้มน้าวผู้มีอํานาจให้สนับสนุนนโยบายที่ต้องการผลักดันได้ และองค์กร
หรือทีมชี้แนะผ่านสื่อไม่มีความพร้อมหรือขาดความเชี่ยวชาญในการเตรียมข้อมูล เนื่องจากบางครั้งโอกาสหรือ
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จังหวะในการชี้แนะเกิดขึ้นกะทันหัน นักชี้แนะผ่านสื่อไม่ทันเตรียมข้อมูลเพื่อสื่อสาร นักชี้แนะผ่านสื่อมืออาชีพ
จึงต้องเตรียมข้อมูลให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. ปัจจัยด้านทีมงานหรือองค์กร กลยุทธ์การชี้แนะผ่านสื่อต้องอาศัยทักษะการสื่อสารหลายรูปแบบทั้ง
การสื่อสารระหว่างบุคคลกับผู้มีอํานาจ (ล็อบบี้) การสื่อสารกลุ่มกับเครือข่ายหรือชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมทั้งการสื่อสารกับสื่อมวลชน ทีมชี้แนะผ่านสื่อต้องมีทักษะการสื่อสารแต่ละระดับจึงจะประสบความสําเร็จ
3. ปัจจัยด้านบริบทการเมือง บริบทการเมืองนับเป็นปัจจัยสําคัญในการชี้แนะผ่านสือ่
เนื่องจาก
นักการเมืองหรือผู้มีอํานาจในการออกกฎหมายมีความเชื่อมโยงกับภาคการเมือง นักชี้แนะผ่านสื่อมืออาชีพ
ตระหนักดีว่าแม้จะวางแผนกระบวนการชี้แนะผ่านสื่อมาดีเพียงใด หรือสื่อมวลชนให้ความร่วมมือนําเสนอข่าว
เพื่อสนับสนุนนโยบายมากเพียงใด แต่หากนักการเมืองหรือผู้มีอํานาจในการออกกฎหมายไม่เห็นด้วย การ
ผลักดันนโยบายก็ยากจะสําเร็จได้
กลยุทธ์การชี้แนะผ่านสื่อเป็นกลยุทธ์ที่อาศัยทักษะการสื่อสารเพื่อสื่อสารประเด็นหรือสารไปยังผู้มี
อํานาจในการออกกฎหมาย ทั้งนี้ กลยุ ทธ์ก ารชี้แนะผ่ านสื่ อไม่อาจดํ าเนินงานผลัก ดัน นโยบายให้ ป ระสบ
ความสําเร็จได้ง่ายหากองค์กรหรือทีมงานชี้แนะผ่านสื่อขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการชี้แนะผ่านสื่อ องค์กร
หรือทีมงานที่ดําเนินการผลักดันนโยบายจึงควรทําความเข้าใจกลยุทธ์การชี้แนะผ่านสื่อและเพิ่มเติมทักษะด้าน
การสื่อสารเพื่อใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในการชี้แนะผ่านสื่อเพื่อผลักดันนโยบายเพื่อให้ดําเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
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การตลาดเพื่อสังคม
สุชาดา พงศ์กติ ติวิบูลย์
การตลาดเพื่อสังคมเป็นการนําแนวคิดทางการตลาดที่เคยใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ มาใช้ในการ
ดําเนินการเพื่อประโยชน์ทางสังคม แนวคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 1951- 1952 เมื่อ G.D.Weibe ตั้งคําถามว่า “Why
can’t you sell brotherhood and rational thinking like you sell soap?” ทําไมเราถึงจะขายความเป็น
ภราดรภาพหรือความเป็นพี่น้องเหมือนที่เราขายสบู่ไม่ได้ การตลาดเพื่อสังคมจึงเป็นการนําแนวคิดทางการ
ตลาดและเทคนิคทางการตลาดมาเป็นเครื่องมือสําคัญในการออกแบบกลยุทธ์แผนรณรงค์การเปลี่ยนแปลง
สังคม ทั้งด้านความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรม ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาสังคม

1. ความหมาย คําจํากัดความ คุณลักษณะของการตลาดเพื่อสังคม
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1.1 ความหมาย/ คําจํากัดความ
รายงานการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Report) อธิบายว่า การตลาดเพื่อสังคม คือ การนํา
เทคนิคการตลาดเพื่อการพาณิชย์มาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาสังคม นั่นหมายความว่า คือ การนําหลักการ
เดียวกันของการนําเทคนิคการตลาดที่ใช้ในการขายสินค้านํามาจูงใจ โน้มน้าวคนให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ขายคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแทนที่จะขายสินค้า ในขณะที่การตลาดเชิงพาณิชย์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนให้ซื้อ
สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องนั ก การตลาดเอง แต่ ก ารตลาดเพื่ อ สั ง คมพยายามเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมคนเพื่อผลประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง หรือเพื่อผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม
ส่วนผู้ที่ตั้งชื่อว่า “Social Marketing” คือ Kotler & Zaltmann (1971 อ้างในพรทิพย์ สัมปัตตะวณิช,
2547) ซึ่งตีพิมพ์บทความเรื่อง “Social Marketing: an Approach to Planned Social Change” ลงใน
Journal of Marketing โดยนิยามว่า คือ การออกแบบ การดําเนินงาน และการควบคุม/กํากับโครงการต่างๆ
ที่มีเป้าหมายให้มีอิทธิพลต่อการยอมรับความคิดทางสังคม (social idea) และเกี่ยวข้องกับการวางแผน การ
กําหนดราคา การสื่อสาร การแพร่กระจาย และการวิจัยทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคมจึงเป็นกลไกที่เชื่อม
ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์กับการการดําเนินการทางสังคม
ต่อมาในช่วงเริ่มต้นศตวรรษที่ 21 Kotler, Roberto และ Lee (2002) ได้ปรับปรุงคํานิยามของ
การตลาดเพื่อสังคมว่า คือ “การนําเอาหลักการและกลวิธีต่างๆ ของการตลาดไปใช้เพื่อมีอิทธิพลทําให้บุคคล
กลุ่มเป้าหมายยอมรับ ปฏิเสธ ปรับเปลี่ยน ละเลิกพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความสมัครใจ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่มและสังคมโดยรวม
ในขณะที่วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ (2555: 65-83) ให้ความหมายว่า การตลาดเพื่อสังคม คือ การนํา
แนวคิด หลักการ วิธีการของการตลาดเชิงพาณิชย์มาใช้ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อปรับปรุง แก้ไขคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมบางกลุ่ม หรือทั้งหมดของสังคมให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยปราศจากวาระซ่อนเร้น
โดยสรุปแล้ว แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมจึงเป็นการใช้แนวคิดทางการตลาดเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ จากความคิดที่ว่า การยอมรับแนวคิดทางสังคมต่างๆ ก็
เหมือนกับการยอมรับผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งจําเป็นต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความจําเป็น ความ
ต้องการ การรับรู้ ทัศนคติและรูปแบบพฤติกรรมต่างๆของลูกค้าก่อน
1.2 คุณลักษณะของการตลาดเพื่อสังคม
การตลาดเพื่อสังคมนําเอาหลักการและแนวคิดของการตลาดเชิงพาณิชย์มาประยุกต์ใช้โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การดําเนินโครงการรณรงค์ด้านการตลาดเพื่อสังคมจึงมีคล้ายคลึง
กับการตลาดทั่วไป โดยมีคุณลักษณะดังนี้ (Kotler, Roberto และ Lee, 2002: 5-8)
1.2.1 การตลาดเพื่อสังคมขายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในขณะที่นักการตลาดภาคธุรกิจมุ่งขาย
ผลิตภัณฑ์และบริการ แต่นักการตลาดเพื่อสังคมขายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงแบบระยะยาว (long term) แต่ในแนวทางการปฏิบัติ อาจเริ่มจากการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติหรือความรู้สึกเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด
1.2.2 การตลาดเพื่อสังคมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยความสมัครใจ นักการตลาดเพื่อสังคมรณรงค์
เพื่อให้กลุม่ เป้าหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยความสมัครใจมากกว่าการบีบบังคับโดยกฎหมาย
ด้วยความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงด้วยความสมัครใจยั่งยืนกว่า ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ท้ายทายมาก
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1.2.3 การตลาดเพื่อสังคมใช้หลักการและเทคนิคต่างๆ ทางการตลาดในการดําเนินการ เช่น การให้
ความสําคัญกับลูกค้า (customer oriented) โดยการทําวิจัยตลาด (market research) เพื่อให้
เข้าใจความจําเป็น ความต้องการ ความเชื่อ ปัญหา ความสนใจ และพฤติกรรมต่างๆ ของตลาด
เป้าหมาย (target market) ก่อนจะกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจน และเลือก
เครื่องมือการตลาดที่เรียกว่า 4Ps คือ สินค้า (product) ราคา (price) สถานที่ (place) และ
การส่งเสริมการขาย (promotion) และมีการตรวจสอบและประเมินผลหลังนําแผนไปปฏิบัติด้วย
1.2.4 การตลาดเพื่ อ สั ง คมเลื อ กและมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กลุ่ ม เป้ า หมายเพี ย งกลุ่ ม เดี ย ว เนื่ อ งจากตลาด
ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความจําเป็นและความต้องการที่แตกต่างกัน นักการตลาดเพื่อสังคมจึง
ต้องมีการแบ่งส่วนของตลาด (market segments) และศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละตลาดใน
การดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด
1.2.5 ผู้รับประโยชน์ คือปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสังคมโดยรวม ในการตลาดเชิงพาณิชย์ ผู้รับ
ประโยชน์ได้แก่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของธุรกิจ แต่การตลาดเพื่อสังคมทําเพื่อคุณภาพชีวิตของปัจเจก
บุคคล กลุ่มบุคคล หรือสังคมโดยรวม
ถึงแม้การตลาดเพื่อสังคมจะนําแนวคิดและหลักการของการตลาดทั่วไปมาประยุกต์ใช้ แต่เป้าหมาย
สุดท้ายเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในทิศทางที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้มีหลายระดับ ทั้งการเปลี่ยนแปลง
ระดับความคิด (cognitive change) การเปลี่ยนแปลงการกระทํา (action change) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(behavioral change) และที่ยากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงระดับค่านิยม (value change)

2. ขั้นตอนการออกแบบด้านการตลาดเพื่อสังคม
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กระบวนการวางแผนการตลาดเพื่อสังคมเป็นการนําแนวความคิดทางการตลาดมาเป็นแนวทางหลักใน
การวางแผนแต่ละขั้นตอน Kotler (1989) แบ่งขั้นตอนการวางแผนการตลาดเพื่อสังคมไว้ 8 ขั้นตอน ดังนี้
แผนภาพที่ 5.3: กระบวนการวางแผนการตลาดเพือ่ สังคม
การกําหนดปัญหา

D

การวิเคราะห์ปจั จัยแวดล ้อมการตลาดเพือ่ สังคม
การวางวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพือ่ สังคม

การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกกลุม่ ผูย้ อมรับเป้ าหมาย
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
การเสนอข้อได้เปรียบทีแ่ ตกต่าง
การวางแผนกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพือ่ สังคม
การปฏิบตั ติ ามแผนงานและการประเมินผล

ที่มา: พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2547)
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ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปัญหา (problem definition)
ปัญหาในแง่มุมของการตลาดเพื่อสังคมจะเป็นเรื่องความต้องการของสังคม (social need) เป็นหลัก
โดยเน้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคม (quality of life) ซึ่งความจําเป็นและความต้องการของแต่ละ
สังคมย่อมแตกต่างกัน แต่ละสังคมต่างมีปัญหาที่ต้องแก้ไข หรือมีคุณภาพชีวิตที่ต้องปรับปรุง การกําหนด
ปัญหาอาจใช้เกณฑ์ในการพิจารณา เช่น (ก) เป็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงในสังคม เช่น สังคมมีผู้ป่วยมะเร็ง
จํานวนมาก จนมะเร็งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คนในสังคมเสียชีวิตจํานวนมาก (ข) ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมสูงและยาวนาน เช่น ปัญหาการไม่รู้หนังสือของประชากร ปัญหาจากการท้องในกลุ่มวัยรุ่น (ค) ปัญหาที่
สังคมให้ความสนใจ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การพยายามแก้ปัญหา
ต่างๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะทําให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมสูงขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมการตลาดเพื่อสังคม (analyzing the social marketing environment)
ขั้นตอนต่อมา คือ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแผนรณรงค์ทางการตลาดเพื่อสังคมเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลว่า จะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะประสบความสําเร็จ หรือเป็นข้อมูลแก่องค์กรหรือสถาบันต่างๆ ใน
การสนับสนุนแผนรณรงค์การตลาดเพื่อสังคมนั้นๆว่าจะมีปัจจัยใดบ้างที่เป็นอุปสรรค เช่น สภาพเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง กฎหมาย สิ่งแวดล้อม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการทําการตลาดเพื่อสังคม
ขั้นตอนที่ 3 การวางวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อสังคม (social marketing objectives)
การวางวั ต ถุ ป ระสงค์ ท างการตลาดเพื่ อ สั ง คม หรื อ การกํ า หนดจุ ด มุ่ ง หมายขององค์ ก รที่ มุ่ ง หวั ง ให้
กลุ่มเป้าหมายกระทําตาม มีหลักเกณฑ์คือ กําหนดให้เฉพาะเจาะจง (specific) สามารถวัดได้ (measurable)
และสามารถกระทําให้สําเร็จได้ (attainable) ดังนั้น การกําหนดวัตถุประสงค์เริ่มแรกอาจกําหนดแบบกว้างๆ
หรือทั่วไป เช่น ต้องการให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากนั้นควรชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมหรือการกระทําที่
ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลง เช่น คนในชุมชนกินอาหารปรุงสุก 100 เปอร์เซ็นต์ ในอีก 5 ปี
ขั้นตอนที่ 4 การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกกลุ่มผู้ยอมรับเป้าหมาย (market segmentation and
selection of target adoptors)
ด้วยข้อจํากัดทางด้านทรัพยากร ดังนั้น นักการตลาดเพื่อสังคมต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนักการ
ตลาดต้องแบ่งกลุ่มเป้าหมายหรือตลาดเป็นกลุ่มย่อยๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อยของตลาดจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน
เช่น ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ลักษณะด้านจิตวิทยา หรือลักษณะด้านพฤติกรรม กระบวนการแบ่งตลาด
ออกเป็นส่วนๆ ที่แตกต่างกัน และพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดสําหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละส่วนจะ
เป็นการเพิ่มโอกาสของความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น ในการณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ แบ่งตลาดย่อย
โดยใช้พฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นเกณฑ์ได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่ กลุ่มผู้เคยสูบบุหรี่ กลุ่มผู้สูบบุหรี่ไม่
มากนัก กลุ่มผู้สูบบุหรี่จัดมาก จากนั้นจึงเลือกว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (consumer behavior analysis)
การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคจะทํ า ให้ นั ก การตลาดเพื่ อ สั ง คมทราบถึ ง การต่ อ ต้ า นการเปลี่ ย นแปลง
(resistance to change) โดยใช้แนวทางวิธีการวิจัยทางการตลาด โดยเฉพาะการสัมภาษณ์เจาะประเด็นแบบ
กลุ่ม (focus group interview) ที่ทําให้ได้ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่ลึกซึ้งมากกว่าการวิจัยเชิงสํารวจ ข้อมูล
ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนด้านการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
ขั้นตอนที่ 6 การเสนอข้อได้เปรียบที่แตกต่าง (differential advantages)
เนื่องจากแต่ละส่วนย่อยตลาดมีความต้องการที่แตกต่างกัน นักการตลาดเพื่อสังคมจึงต้องมีวิธีนําเสนอ
ข้อมูลต่อกลุ่มต่างๆ ที่แตกต่างกัน ข้อได้เปรียบที่จะนําเสนอในแต่ละส่วนย่อยของตลาดต้องเป็นไปตามมุมมอง
ของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะพิจารณาว่าข้อเสนอใดที่มีคุณค่าในใจของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เช่น
การวางแผนครอบครัว กลุ่มที่แต่งงานมีบุตรแล้วต้องการวิธีการคุมกําเนิดที่เสนอประโยชน์ของการมีชีวิต
ครอบครัวที่มีความสุขเมื่อมีบุตรจํานวนน้อย โดยสินค้าที่ต้องการมักเป็นการทําหมันมากที่สุด รองลงมาคือการ
ใช้ยาคุมกําเนิด แต่กลุ่มที่เพิ่งเริ่มแต่งงาน ข้อเสนอที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการคือการมีลูกเมื่อพร้อมจะทําให้
ชีวิตครอบครัวอบอุ่น สินค้าที่เสนออาจเป็นถุงยางอนามัยเป็นอันดับแรก รองลงมาคือยาคุมกําเนิด เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 7 การวางแผนกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสังคม (social marketing strategies planning)
ขั้นตอนนี้จะสอดคล้องกับหลักการ 4Ps (Product, Price, Place, Promotion) ของหลักการตลาดเชิง
ธุรกิจ คือ การพัฒนาสินค้าที่ถูกต้อง ด้วยราคาที่เหมาะสม มีช่องทางการจัดจําหน่ายที่เข้าถึงลูกค้าและมีการ
ส่งเสริมการขายที่ดี ดังนี้

68 | หลักสูตรการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ

ra

ft

7.1 การกําหนดกลยุทธ์สินค้า
สินค้าของการตลาดเพื่อสังคมมีตั้งแต่(ก) สินค้าทางความคิด (social idea) ซึ่งจับต้องไม่ได้ เช่น
ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ หรือค่านิยม (ข) การกระทําหรือการปฏิบัติทางสังคม (social practice) ซึ่ง
บางครั้งอาจเริ่มจากการเปลี่ยนการกระทําเพียงครั้งเดียว หรือชั่วคราว ก่อนจะนําไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรม
(ค) สินค้าที่จับต้องได้ (tangible object) เช่น ถุงยางอนามัย หมวกนิรภัย เนื่องด้วยสินค้ามีความ
หลากหลาย ดังนั้น ในการรณรงค์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลูกค้าต้องตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาและ
และตระหนักว่าสินค้าที่นําเสนอเป็นทางแก้ของปัญหา
7.2 การกําหนดกลยุทธ์ราคา
ในที่นี้ คือ การลงทุนที่ลูกค้าต้องต้องยอมรับเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่ต้องการ สําหรับสินค้าการตลาดเพื่อ
สังคม (social marketing product) ราคานี้รวมถึงราคาที่เป็นจํานวนเงิน (money costs) ราคาค่าเสียโอกาส
(opportunity cost) ราคาที่ต้องสูญเสียพลังงาน (energy cost) ราคาในการเสียเวลา (time cost) ราคาด้าน
จิตใจ (psychic costs) และราคาด้านสังคม (social cost) หากลูกค้ารับรู้ว่าราคา (cost) นั้นสูงกว่าคุณค่า
ของประโยชน์ที่จะได้รับ (benefit) ลูกค้าก็จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
7.3 กลยุทธ์การวางสินค้า
การวางสินค้า หมายถึง การจัดทําให้สินค้านั้นมีอยู่ตามร้านค้าต่างๆ ที่นําสินค้าไปเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้ หากเป็นสินค้าที่จับต้องได้ ระบบหรือช่องทางการจัดจําหน่ายจะประกอบไปด้วยคลังสินค้า รถขนส่งสินค้า
ช่องทางการขาย ร้านค้าปลีก แต่สินค้าที่จับต้องไม่ได้ การวางสินค้ามีความชัดเจนน้อยกว่า ดูยากกว่า เพราะ
จะหมายถึงช่องทางที่ลูกค้าจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย
7.4 กลยุทธ์การส่งเสริมสินค้า
การส่งเสริมสินค้าประกอบได้ด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ ต่อไปนี้แบบผสมผสานกัน ได้แก่ การโฆษณา
การขายตรง การประชาสั มพัน ธ์ การส่ งเสริมการขาย เพื่อ สร้างและธํารงรักษาความต้องการสินค้ าทาง
การตลาดเพื่อสังคม
ขั้นตอนที่ 8 การปฏิบัติตามแผนงานและการประเมินผล (Implementation and Evaluation)
ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ย คื อ การดํ า เนิ น การตามแผนงานที่ ว างไว้ และการควบคุ ม แผนงานให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ รวมถึงการประเมินผลแผนงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไร
เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงโครงการรณรงค์เพื่อสังคมต่อไป
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3. วิเคราะห์กลยุทธ์ผ่านกรณีศึกษา

กรณีศึกษาที่เลือกมานําเสนอเป็นกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมในโครงการรณรงค์เพื่อลดการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ในปี 2552 ที่เป็น
โครงการหลักจํานวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” โครงการรณรงค์ “รับน้อง
ปลอดเหล้า” และโครงการรณรงค์ “ของขวัญปลอดเหล้า” ไม่ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งทั้ง
สามโครงการดําเนินการรณรงค์ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 (ณัฐพล สงวนทรัพย์, 2552)
ในการนําแนวคิดการสื่อสารการตลาดมาประยุกต์ใช้กับ 3 โครงการดังกล่าว สสส. ได้วิเคราะห์ปัญหา
สภาพแวดล้อมทางสังคม (social environment) ประกอบกับการใช้ข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยและบทเรียน
การรณรงค์ของเครือข่ายเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบแนวคิดของโครงการและกาวางแผนการใช้กลยุทธ์สื่อ
(media strategy) และกลยุทธ์สาร (message strategy) เพื่อสร้างการรับรู้ ปรับเปลี่ยนค่านิยม และจูงใจให้
กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โครงการทั้ ง สามได้ กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารให้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กลยุทธ์การรื้อถอนสิ่งที่เป็นปกติ (de-normalize) เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมเดิมของ
กลุ่มเป้าหมาย และใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม (social marketing) กําหนดวัตถุประสงค์การสื่อสารเพื่อ
เสนอสินค้าทางความคิด (social product) หรือสินค้าที่เป็นการประพฤติทางสังคม (social practice) เพื่อ
เป็นทางเลือกให้กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตามได้ง่าย
ส่วนกลยุทธ์การแบ่งส่วนการตลาด (market segmentation) ใช้การแบ่งตามหลักประชากรศาสตร์
(demographic segmentation) คือ เกณฑ์รายได้และพื้นที่อาศัยเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ สสส. ใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักในตรา
สินค้า (brand awareness) ให้กับเทศกาลที่รณรงค์ โดยใช้ชื่อโครงการในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
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โครงการรณรงค์ไม่ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นของขวัญปีใหม่ “ให้เหล้าเท่ากับแช่ง” และ “ของขวัญปลอด
เหล้า” โครงการงดเหล้าในช่วงวันเข้าพรรษา “งดเหล้าเข้าพรรษา” และโครงการงดเหล้าในงานรับน้อง “รับ
น้องปลอดเหล้า” เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจดจําข้อความหลัก (key message) ที่ใช้รณรงค์ได้
ส่วนกลยุทธ์การใช้ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อสังคม (social marketing mix) สสส. ใช้กลยุทธ์นี้ใน
การวางแผนการตลาดเพื่อสังคม โดยทั้งสามโครงการได้สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่
(ก) กลยุทธ์สินค้า (product strategy) โดยการพัฒนาสินค้าทางความคิด (social product) คือ “การ
เลิกดื่มเหล้า” และสินค้าที่เป็นการประพฤติปฏิบัติทางสังคม (social practice) คือ “วิธีเลิกเหล้า” หรือ
“กิจกรรมทางเลือกที่ไม่ดื่มเหล้า” เช่น “การไม่ให้เหล้าเป็นของขวัญ” “กิจกรรมความสุขทดแทนการดื่มเหล้า”
และ “การรับน้องโดยไม่ใช้เหล้า”
(ข) กลยุทธ์ราคา (price strategy) ทั้งที่เป็นตัวเงิน (monetary) และไม่ได้เป็นตัวเงิน (nonmonetary)
คือความสูญเสียทางด้านจิตใจ (psychological risks and losses) ได้แก่ ความสุขและเวลาจากการทํา
กิจกรรมทางเลือกเพื่อทดแทนความสุขจากการดื่มเหล้า โดยชี้ให้กลุ่มเป้าหมายได้วิเคราะห์ถึงการลงทุน (costbenefitanalysis) เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(ค) กลยุทธ์การใช้ช่องทางและสถานที่ (channel & place strategy) ในลักษณะพื้นที่ (space) เป็น
ช่องทางในการแพร่กระจายสินค้าทางสังคม โดยส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสถานที่ใกล้
ตัว ได้แก่ การส่งเสริมของขวัญที่มีประโยชน์ในช่องทางห้างสรรพสินค้า และใช้มหาวิทยาลัยเป็นช่องทางใน
การส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์รับน้องปลอดเหล้า
(ง) กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด (promotion strategy) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์สื่อ (media strategy) ได้แก่ การใช้สื่อมวลชน (mass media) ภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์ การแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา เป็นสื่อหลักในการรณรงค์เพื่อให้
เข้าถึง (reach) กลุ่มเป้าหมายได้จํานวนมาก ประกอบกับสื่อสนับสนุน (support media) เพื่อรณรงค์ใน
สถานที่ที่ สสส. ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ(IMC) ได้แก่ เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ และการส่งข้อความสั้น (SMS) เป็นช่องทางในการสื่อสารโต้ตอบ
(interactive) กับกลุ่มเป้าหมาย และใช้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (marketing event) เพื่อเป็นช่องทาง
(channel) ในการแพร่สินค้าทางความคิดเพื่อการหนุนเสริมการรณรงค์ทางสื่อมวลชน และเปิดโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในโครงการรณรงค์ของ สสส. ด้วย
นอกจากนี้ ยังใช้กลยุทธ์ขับเคลื่อนนโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย (law & policy enforcement
strategy)
ในการรณรงค์เชิงรุกเพื่อสร้างกระแสสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐตาม พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทั้งสามโครงการ ได้แก่ การจัดกระเช้าปลอดเหล้า การห้ามขาย
เหล้าในวันเข้าพรรษา และการห้ามดื่มเหล้าในสถานศึกษา ประกอบกับการใช้เครือข่ายเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง
การกระทําผิดกฎหมาย และการเรียกร้องผ่านสื่อ เพื่อกดดันให้ผู้บริหารภาครัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาทางสังคมที่ฝังรากลึกในสังคมมานาน สสส. จึง
จําเป็นต้องมีการดําเนินกลยุทธ์พันธมิตรการสร้างและใช้พันธมิตร (create partnership strategy) โดยมีการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (strategic partner) ซึ่งมีบทบาทในการ
รับผิดชอบงานโดยตรงหรือเป็นองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แก่ เครือข่าย
องค์กรงดเหล้าและประชาคมงดเหล้าจังหวัด เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ครปอ.)
มู ล นิ ธิ เ พื่ อ นเยาวชนเพื่ อ การพั ฒ นา เครื อ ข่ า ยเยาวชน เครื อ ข่ า ยพระสงฆ์ นั ก พั ฒ นา หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เป็นต้น โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชี้ให้เห็นประโยชน์จาก
การรณรงค์ร่วมกันจนนําไปสู่การระดมพลังในการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อควบคุมและลดปัญหาจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมโดยมีสื่อมวลชนเป็นพันธมิตรที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
ข้อเรียกร้องไปสู่การกําหนดวาระข่าวสารเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ สสส. มีการดําเนินกลยุทธ์สนับสนุนทุน (purse string strategy) ให้กับแผนงานทุน
อุปถัมภ์ฯ และ สคล. ในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนกับเครือข่ายประชาคมงดเหล้าและนิสิตนักศึกษาในการ
จัดกิจกรรมรณรงค์ระดับพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทน (replace) การให้ทุน (sponsorship) เพื่อ
ส่งเสริมการตลาดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยังเป็นการสนับสนุนทุนให้กับเครือข่ายดําเนิน
กิจกรรมรณรงค์ระดับพื้นที่ให้หนุนเสริมการรณรงค์ทางสื่อมวลชน (mass media) ของ สสส. เพื่อเป็น
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ช่องทางที่สามารถรณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ (อ่านรายละเอียดการวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
เพื่อสังคมเพิ่มเติมได้ที่ ณัฐพล สงวนทรัพย์, 2552)
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การทําการตลาดเพื่อสังคม ถึงแม้ว่าจะนําหลักการ 4Ps ของหลักการตลาดมาใช้ในการดําเนินงาน แต่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนในสังคมและประเด็นที่ดําเนินการมักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ลูกค้าไม่
ต้องการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ความสําเร็จของการทําการตลาดเพื่อสังคมยังมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบอีก เช่น
1.1 พันธมิตร
เนื่องด้วยการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมทั้งประเด็น
สังคมและประเด็นสุขภาพเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนจนเกินกว่าที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะสามารถดําเนินการได้
ประสบความสําเร็จเพียงลําพัง จึงมีความจําเป็นที่จะต้องหาพันธมิตรที่เป็นองค์กรหรือกลุ่มคนในชุมชนเข้าร่วม
ในการดําเนินงานจึงจะประสบความสําเร็จ นักการตลาดเพื่อสังคมจึงต้องแสวงหาองค์กรหรือกลุ่มคนที่มี
เป้าหมายเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับเราและหาวิธีการทํางานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย
1.2 นโยบาย
โครงการการตลาดเพื่อสังคมจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้ดี หากมีการเปลี่ยนนโยบายหรือมีนโยบายที่เอื้อต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะทําให้การ
เปลี่ยนพฤติกรรมทําได้ง่ายขึ้นและสามารถรักษาสภาพเช่นนั้นให้คงอยู่ระยะยาว
1.3 งบประมาณ เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นการกระทําที่ฝังรากลึกมานานของคนใน
สังคมจะต้องใช้เวลานาน และบางพฤติกรรมเช่น การสูบบุหรี่หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น บริษัท
เจ้ า ของธุ ร กิจ ซึ่ ง มีง บประมาณจํ านวนมากต่ า งแสวงหาวิ ธี ก ารและกลยุท ธ์ ใ หม่ ใ นการจู งใจ ดัง นั้ น การทํ า
การตลาดเพื่อสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจึงต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและใช้ระยะเวลานาน ซึ่งนั่น
หมายถึง การที่ต้องมีระบบและกลไกในการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการเช่นกัน
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การทําการตลาดเพื่อสังคมโดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวมีความท้าทายอย่างมาก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น (Kotler and
Andreasen, 1991 อ้างในชลลดา ตันติกิตติชัย, 2555)
4.1 การวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม
เนื่องด้วยการทําการตลาดเพื่อสังคมมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคมโดยรวม สมาชิก
ในสังคมจึงมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์การทํางาน ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องทําความเข้าใจกับกลุ่มต่างๆ
เช่น รัฐบาล สื่อมวลชน หรือนักวิชาการ เป็นต้น และในบางสถานการณ์ก็มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
4.2 การทํางานกับประเด็นที่อ่อนไหว
นักการตลาดเพื่อสังคมจะต้องเข้าใจถึงประเด็นที่ค่อนข้างจะอ่อนไหว เนื่องจากพฤติกรรมทางสังคมที่
ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ พฤติกรรมส่วนตัวที่อ่อนไหวได้ง่าย เช่น การคุมกําเนิด การเลี้ยงดูบุตร
ด้วยนมแม่ การงดเสพยาเสพติด การเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีระดับความเกี่ยวข้อง (Involvement) สูงต่อ
กลุ่มเป้าหมาย จึงทําให้ยากต่อการทําวิจัยเพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
4.3 การมองไม่เห็นคุณประโยชน์ที่ชัดเจน
พฤติกรรมที่นักการตลาดเพื่อสังคมต้องการเปลี่ยนแปลงมักมองไม่เห็นประโยชน์ที่ชัดเจน เช่น การฉีด
วัคซีนป้องกันโรคในอนาคต การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคเอดส์ การเลิกสูบบุหรี่ทําให้ไม่เกิดมะเร็งปอด
เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องอนาคตและยังมองไม่เห็น ทําให้กลุ่มเป้าหมายไม่เห็นประโยชน์
4.4 การเปลี่ยนแปลงใช้ระยะเวลายาวนาน
เป้ า หมายในการเปลี่ ย นของนั ก การตลาดเพื่ อ สั ง คมคื อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมซึ่ ง เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงแบบระยะยาว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงจึงต้องใช้ระยะเวลายาวนาน เนื่องจากต้องมีการสื่อสาร
ข้อมูลจํานวนมากด้วยวิธีการที่หลากหลายไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สรุป การตลาดเพื่อสังคมถือได้ว่าเป็นแนวคิดใหม่ในสังคมไทยแต่เป็นแนวคิดที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม
ไปทิศทางและระดับที่ต้องการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดและพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ นับว่าเป็น
กลยุทธ์ที่สําคัญกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาประเทศ
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กลยุทธ์เครือข่ายการสื่อสาร เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มักนํามาใช้ในการดําเนินงานด้านสุขภาวะ โดยเฉพาะ
ในระดับชุมชนและระดับการปรับเปลี่ยนนโยบาย เนื่องมาจากเป็นกลยุทธ์ที่ดําเนินงานบนพื้นฐานของความ
ร่วมมือร่วมใจของเครือข่าย ซึ่งทําให้เกิดพลังในการผลักดันประเด็นสุขภาวะได้อย่างมาก ลําดับแรกจะนําเสนอ
ให้เห็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสาร ประกอบด้วย ความหมาย ลักษณะ และบทบาท เมื่อ
เข้าใจแล้วจึงนําไปสู่การบริหารจัดการเครือข่ายการสื่อสาร เพื่อให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งและกลายเป็นพลัง
ผลักดันการทํางานด้านสุขภาวะ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสาร
เครือข่าย (network) คือ การรวมตัวกันของทุกสรรพสิ่ง นับตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องจักร กลไก เซลล์
และแม้กระทั่งผู้คน โดยการรวมตัวกันนั้น จะมีเป้าหมายบางอย่างและมีการประสานเชื่อมต่อกัน สําหรับใน
ที่นี้จะให้ความสนใจต่อเครือข่ายสังคม (social network) หรือการรวมตัวกันของผู้คน โดยจะให้ความสนใจ
ต่อการเชื่อมต่อกันของคนหรือสมาชิก มีลักษณะการรวมตัวกันในแนวนอน มีเป้าหมายบางอย่างร่วมกัน นั่นก็
คือ “การช่วยเหลือกันและกัน” ดังคํากล่าวที่ว่า “พริกอยู่บ้านเหนือ เกลืออยู่บ้านใต้ ข่าตะไคร้อยู่บ้านพี่บ้าน
น้อง” ซึ่งอาจมาจากการ “ขาด” บางสิ่ง การขาดนั้น อาจไม่ได้หมายความถึงทรัพยากร “เงิน” แต่อาจหมาย
รวมถึง “คน” และ “ความรู้” ด้วย การรวมตัวเป็นเครือข่ายจึงเสมือนการเติมเต็มซึ่งกันและกัน
หากจะสรุปถึงลักษณะเด่นของเครือข่ายสังคม พบว่า
1. เป็นการเชื่อมโยงกัน โดยหน่วยเล็กที่สุดคือ คน แล้วค่อยๆ ขยายสู่กลุ่ม องค์กร จังหวัด ประเทศ
และหรืออาจเป็นระดับโลก
2. มีลักษณะผูกพันบนความต้องการหรือเป้าหมายเดียวกัน เช่น เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เครือข่ายครู
บรรณารักษ์ เครือข่ายลดอุบัติเหตุ หรือแม้กระทั่งเครือข่ายแฟนคลับ
3. มีลักษณะเกื้อกูลกัน หรือมีลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน
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4. มีโครงสร้าง และมีการเชื่อมกันในแนวระนาบมากกว่าแนวดิ่ง
5. มีลักษณะเป็นวัฏจักร คือ เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย จึงต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้เครือข่ายดํารงอยู่ได้
6. มีการติดต่อสื่อสารทําให้เกิดการโยงใย
จากลักษณะเด่นของเครือข่ายในหัวข้อที่ 6 เป็นประเด็นที่นักนิเทศศาสตร์หรือนักการสื่อสารจะให้ความ
สนใจในประเด็นนี้เป็นพิเศษ และให้ความสนใจต่อมิติการสื่อสาร และยกระดับเป็น “เครือข่ายการสื่อสาร”
(network communication) โดยมองว่า การสื่อสารจะเป็นเสมือนเส้นประสาทที่จะเชื่อมตัวเครือข่ายให้
เข้มแข็งได้ นิเทศศาสตร์จึงจะต้องตรวจสอบว่า ในเครือข่ายมีการสื่อสารเป็นอย่างไร ใครคือผู้ส่งสาร ใครคือ
ผู้รับสาร เนื้อหาที่ไหลเวียนในเครือข่ายคืออะไร จะใช้ช่องทางหรือสื่ออะไร ฯลฯ หากไม่สมบูรณ์ก็จะต้อง
พัฒนาการสื่อสาร
นอกจากนั้น ตามแนวคิดเรื่องบทบาทหน้าที่ (functionalism) นักนิเทศศาสตร์จึงเชื่อว่า เมื่อเครือข่าย
การสื่อสารสมบูรณ์ก็สามารถนําไปใช้เพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ในแวดวงธุรกิจ มักจะใช้เครือข่ายการ
สื่อสารในแง่ของการขายสินค้า การขายตรง เพราะมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงคนได้มาก ในแวดวงราชการ
เครือข่ายการสื่อสารมักจะถูกใช้ในแง่ทั้งด้านบวกและลบ ดังที่รู้จักกันดีในนาม “เส้นสาย” และสําหรับในแวด
วงสุขภาวะ เครือข่ายการสื่อสารก็เริ่มได้รับความสนใจ และนํามาใช้เพื่อการพัฒนาสุขภาวะ โดยเฉพาะการ
สื่อสารในระดับกลุ่ม/ชุมชน และนโยบาย จนสามารถประมวลบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสุข
ภาวะได้ ดังนี้
1. การใช้เครือข่ายการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาวะ เพราะสามารถแพร่กระจายได้
ในวงกว้าง เช่น การใช้เครือข่าย อสม. แพร่กระจายความรู้ด้านสุขภาวะในระดับชุมชน รวมถึงการ
ใช้เครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อแพร่กระจายสุขภาวะในระดับวงกว้าง ซึ่งหากไม่ใช่เครือข่ายการสื่อสาร
แล้ว การเผยแพร่อาจไม่สามารถทําได้อย่างรวดเร็ว และในบางครั้งก็อาจใช้งบประมาณมาก
2. การใช้เครือข่ายการสื่อสารเพื่อการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และการระดมทรัพยากรในลักษณะการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เช่น การใช้เครือข่ายบุหรี่ในต่างประเทศ เพื่อนําข้อมูลมาต่อสู้ผลักดัน
กฎหมายบุ ห รี่ หรื อ กรณี ที่ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ย สสส. ได้ หั น มาทํ า งานร่ ว มกั บ สสส. ก็ เ พื่ อ การได้
แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสุขภาวะแบบใหม่
3. การใช้เครือข่ายการสื่อสาร เพื่อจะทําหน้าที่เชื่อมโยงจิตใจและเป้าหมายของเครือข่ายเดียวกัน
4. การใช้เครือข่ายการสื่อสารเพื่อการระดมพลังในการผลักดันนโยบายต่างๆ เช่น ในช่วงของการ
ผลักดันนโยบายด้านสุรา จะต้องใช้เครือข่ายต่างๆ นับตั้งแต่เยาวชน สื่อมวลชน องค์กรเอกชน
วิชาชีพด้านสุขภาพ หน่วยงานราชการต่างๆ โดยแต่ละเครือข่ายจะทําหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่มี
เป้าหมายร่วมกันคือ การขยับเขยื้อนนโยบายสุราให้มีความทันสมัยมากขึ้น

การบริหารจัดการเครือข่ายการสื่อสาร

แม้ว่า เครือข่ายการสื่อสารจะได้รับการยอมรับว่า มีบทบาทในการดําเนินการหลากหลายด้าน แต่โดย
ส่วนใหญ่เรามักจะปล่อยให้เครือข่ายการสื่อสารดําเนินการไปอย่างตามมีตามเกิด ซึ่งก็จะส่งผลกระทบสําคัญ
ต่อเครือข่ายการสื่อสารคือ อาจทําหน้าที่ไม่เต็มที่ ไม่ทําหน้าที่ รวมถึงเครือข่ายมีวัฏจักรล้มหายไปหากไม่มีการ
ดูแล ดังนั้น ในส่วนที่สองจะเกี่ยวข้องกับการดําเนินการเพื่อจะทําให้เครือข่ายการสื่อสารมีความมั่นคงยั่งยืน
โดยจําแนกเป็นสามระดับคือ ระดับเบื้องต้น การบริหารจัดการให้เครือข่ายการสื่อสารมีองค์ประกอบสมบูรณ์
และทําหน้าที่ ระดับที่สอง การบริหารจัดการเครือข่ายการสื่อสารตามวัฏจักรของเครือข่าย และระดับที่สาม
การบริหารจัดการเครือข่ายการสื่อสารตามขนาดของเครือข่าย รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การบริหารจัดการเครือข่ายให้มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์และทําหน้าที่ตามที่ต้องการ
กาญจนา แก้วเทพ (2552) ชี้ว่า เครือข่ายก็เหมือนกับร่างกายมนุษย์ หากร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรง
ได้ จะประกอบไปด้วยสามส่วน คือ ส่วนแรก การมีเลือดฝาด ซึ่งเทีย บได้กับ “การมีจุดมุ่งหมาย การมี
จิตสํานึกร่วมกัน” ส่วนที่สอง การมีโครงสร้างกระดูกที่แข็งแรง ซึ่งเทียบได้กับ “การมีสมาชิก และมีโครงสร้าง
เครือข่าย” และส่วนที่สาม การมีเส้นประสาท เทียบได้กับ “การมีการสื่อสารที่ดี” ทั้งนี้ หากเครือข่ายการ
สื่อสารมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์แล้ว ก็สามารถนําไปสู่ “การผลักดันให้เครือข่ายทําหน้าที่” ต่อไปได้
ในการดําเนินการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการสื่อสาร จึงต้องสํารวจว่า (1) เครือข่ายมีเป้าหมาย จิตสํานึก
เป็นเช่นไร (2) โครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารมีครบหรือไม่ (3) มีระบบการสื่อสารในเครือข่ายหรือไม่อย่างไร
พฤศจิกายน 2560 | 73

และ (4) เครือข่ายมีการทําหน้าที่หรือไม่ หลังจากนั้น หากขาดในส่วนใด จึงจะนําไปสู่การพัฒนาเครือข่าย
การสื่อสารในแต่ละด้าน ดังตารางสรุปนี้
ตารางที่ 5.3:

การพัฒนาเครือข่ายการสือ่ สาร

การพัฒนาเครือข่ายการสือ่ สาร
1. เครือข่าย

2. โครงสร้าง
3. ระบบการสือ่ สาร

4. บทบาทหน้าที่

การพัฒนา/เสริมพลัง
- การเสริมจิตสํานึก เป้ าหมายเครือข่าย
- การเสริมความรูท้ เ่ี ครือข่ายต้องการ

แนวทาง/เครือ่ งมือการพัฒนา
การอบรม การสัมมนา/การจัดเวทีชมุ ชน เพือ่
ทบทวนจิตสํานึก และการเสริมความรูท้ เ่ี ครือข่าย
ต้องการ
- การเสริมความรูเ้ รื่องโครงสร้างเครือข่าย การอบรม การสัมมนา/ การจัดเวทีชมุ ชน เพือ่
ตําแหน่ง การเชื่อมโยงกันของเครือข่าย
ทบทวนโครงสร้างเครือข่าย
- การเสริมความรู ้ การสือ่ สารในระดับกวา้ ง การอบรม การสัมมนา/การจัดเวทีชมุ ชน การดูงาน
การสือ่ สารภายในและภายนอกเครือข่าย การสาธิต การทํากิจกรรม เพือ่ ให้เห็นคุณค่าและ
ลักษณะของการสือ่ สารในและนอกเครือข่ายทีด่ ี
- การเสริมความรูเ้ รื่องบทบาทหน้าทีข่ อง
การอบรม การสัมมนา/การจัดเวทีชมุ ชน การดูงาน
เครือข่าย นําไปสู่การขยายบทบาทหน้าที่ การยกตัวอย่าง
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จากตารางข้างต้น สามารถอธิบายได้เพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้
1.1 การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่าย
การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่าย จะให้ความสนใจเลือดฝาด และความรู้ที่ไหลเวียนในเครือข่าย
สามารถจําแนกได้ ดังนี้
ลําดับแรก คือ การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับจิตสํานึกของการมุ่งเน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะนําไปสู่
การรวมตัวกัน โดยเฉพาะการรวมตัวกันเพื่อการช่วยเหลือมากกว่ารับอย่างเดียว หากไม่แล้วเครือข่ายก็จะไม่
เกิดขึ้น
ลําดับที่สอง คือ การพัฒนาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของเครือข่ายตนเองว่า การรวมตัวกันนั้นทําเพื่อ
เป้ า หมายอะไร โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว การรวมตั ว กั น ของผู้ ค นจํ า นวนมากบ่ อ ยครั้ ง ที่ เ ป้ า หมายอาจแตกต่ า ง
หลากหลายจึงจําเป็นต้องมีการกําหนดเป้าหมายร่วมกัน และอาจต้องใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อให้
ได้รับทราบความต้องการของแต่ละกลุ่มบุคคล เมื่อได้จุดมุ่งหมายแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาให้เกิดเป็นเป้าหมาย
ที่คนในเครือข่ายยอมรับ ผลิตซ้ําและกระจายจุดมุ่งหมายให้รับรู้ต่อไปด้วย
อนึ่ง โดยทั่วไปจุดมุ่งหมายของเครือข่าย มักจะมีการกําหนดในการก่อตั้งเครือข่าย ทว่า ในแต่ละช่วงเวลาของ
เครือข่ายการกําหนดจุดมุ่งหมายก็อาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในช่วงเริ่มต้น อาจมุ่งเน้น
การแพร่กระจายข่าวสาร ต่อมาเมื่อ เครือข่า ยขยายตัวเป้าหมายอาจขยายไปสู่ การรณรงค์เ พื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง และเมื่อประสบกับปัญหาบางอย่างก็อาจมีเป้าหมายเพื่อการรวมตัวปรับเปลี่ยนนโยบาย
ลําดับที่สาม การเสริมพลังในด้านความรู้ที่เครือข่ายนั้นต้องการ กาญจนา แก้วเทพ (2558) อธิบาย
ว่า ในหลายกรณี เครือข่ายเองก็มีความต้องการความรู้เฉพาะ เช่น เครือข่ายสุขภาวะด้านโรคเอดส์ การเสริม
พลังจึงต้องเกี่ยวข้องกับการให้เครือข่ายมีความรู้ในการดําเนินงานมากขึ้น ทั้งนี้ แนวทางในการเสริมพลัง
เครือข่ายอาจทําได้ตั้งแต่การฝึกอบรม การดูงาน การสัมมนา การสื่อสารผ่านการพูดคุย การประชุม และการ
ถอดบทเรียน
1.2 การพัฒนาโครงสร้างเครือข่าย
หากเทียบเครือข่ายเสมือนบ้าน ก็จะพบว่า เครือข่ายที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องมี
โครงสร้าง นับตั้งแต่ เสา ฝาผนัง หลังคา ในกรณีของเครือข่ายคือ “ตําแหน่ง” ไม่ว่าเครือข่ายจะมีขนาดใหญ่
หรือเล็ก จะต้องประกอบด้วย ตําแหน่งต่างๆ เหล่านี้เพื่อจะทําหน้าที่ทําให้เครือข่ายมีความมั่นคง ดังนี้
1. ศูนย์กลาง ของเครือข่าย หรือเรียกว่า แกนนํา (star) จะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย
ที่สมาชิกจะมุ่งเข้าหามากที่สุด อาจทําหน้าที่เป็นประธาน
2. ผู้ประสานงาน/ติดต่อสื่อสาร หรือเรียกว่า liaison ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานเครือข่าย หากเป็น
เครือข่ายขนาดเล็ก อาจเป็นคนเดียวกับแกนนําก็ได้ แต่หากเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ก็จะแยกออกมา เป็น
เสมือนผู้ช่วยติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข่าวสารให้กบั สมาชิก
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3. ชุมสายย่อย หรือโหนด (node) ในกรณีที่เครือข่ายขนาดใหญ่มาก มีพื้นที่กว้าง จําเป็นต้องมี
ชุมสายย่อย คอยทําหน้าที่ประสานงานกันระหว่างศูนย์กลางกับสมาชิกอื่นๆ เพื่อจะทําให้เกิดการสื่อสาร
รวดเร็ว ทําให้สมาชิกตระหนักถึงความเป็นอัตลักษณ์ร่วมในเครือข่าย ทั้งนี้ การมีโหนด อาจทําได้ตั้งแต่กรณี
ของโหนดแต่ละภาคหรือตามพื้นที่ หรือการมีโหนดที่แยกตามประเด็น เช่น กรณีบุหรี่ อาจมีโหนดด้านวิชาชีพ
โหนดด้านการรักษาพยาบาล โหนดด้านการเลิกบุหรี่ เป็นต้น
4. สมาชิก คือ คนที่สนใจในประเด็นร่วมกันและเข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่าย สมาชิกเหล่านี้
เข้าร่วมบนจิตสํานึกและเป้าหมายร่วมกัน มีเส้นสายสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารกัน ทําให้ธํารงอยู่ในเครือข่ายได้
5. สมาชิกพิเศษ ได้แก่ (1) ระหัดวิดน้ํา หมายถึง คนที่อยู่ตรงชายแดนของเครือข่าย ทําหน้าที่
ติดต่อประสานกับภายนอกเครือข่าย นําข่าวสารจากนอกสู่ในและจากในสู่นอก โดยเฉพาะการติดต่อกับ
พันธมิตร (2) ผู้โดดเดี่ยว คือ สมาชิกที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากเครือข่าย สมาชิกเหล่านี้ มักจะขาด
จิตสํานึก ขาดการติดต่อสื่อสาร ทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวจากเครือข่าย ในจุดนี้อาจต้องใช้การสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้
สมาชิกกลุ่มนี้กลับมาในเครือข่าย
6. พันธมิตร หมายถึง บุคคล เพื่อน องค์กร สถาบันต่างๆ ที่อยู่นอกเครือข่าย แต่สนใจเข้า
ร่วมกับเครือข่าย ยิ่งมีพันธมิตรมากก็ยิ่งทําให้เครือข่ายเข้มแข็งมาก เพราะมีผู้สนับสนุนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
จําเป็นต้องบริหารจัดการพันธมิตร เช่น การคัดกรองพันธมิตรที่ดี การประสานงานอย่างเป็นประจํา ด้วย
สื่อมวลชนถือเป็นพันธมิตรหนึ่งที่สําคัญ เครือข่ายต้องให้ความสนใจตั้งแต่การทํารายชื่อนักข่าว เพราะโดยส่วน
ใหญ่แล้ว นักข่าวมักเปลี่ยนสถานที่ทํางานสม่ําเสมอ การให้ความสนใจประสานติดต่อกับนักข่าว การส่งข่าว
คราวความคืบหน้าของเครือข่ายอย่างสม่ําเสมอ ในบางองค์กรจะจัดตั้งหน่วยงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ (media
relations) ซึ่งก็คือระหัดวิดน้ําแบบหนึ่งที่ติดต่อกับพันธมิตรนั่นเอง ทั้งหมดนี้เขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้

สมาชิก
สมาชิก

โหนด

สมาชิก
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สมาชิก

สมาชิก
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ผูป้ ระสานงาน

โหนด
สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก
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ผูโ้ ดดเดี่ยว
สมาชิก

สมาชิก
ระหัดวิดนํ้ า

พันธมิตร พันธมิตร
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แผนภาพนี้อธิบายได้ว่า โครงสร้างเครือข่ายด้านบนเป็นเครือข่ายที่มีลักษณะใหญ่และสมบูรณ์ มีแกนนํา
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง มี ผู้ ป ระสานคอยทํ า หน้ า ที่ ป ระสานการดํ า เนิ น งานของเครื อ ข่ า ย อี ก ทั้ ง มี โ หนด ทํ า หน้ า ที่
เชื่ อ มโยงสมาชิ ก ในพื้ น ที่ /ประเด็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยมี ร ะหั ด วิ ด น้ํ า ทํ า หน้ า ที่ เ ชื่ อ มโยงพั น ธมิ ต รภายนอก
นอกจากนั้น จากแผนภาพยังเห็นการเชื่อมโยงของเครือข่ายได้อย่างเด่นชัด ในทัศนะของนักวิชาการด้านการ
สื่อสาร จะพิจารณาโครงสร้างของเครือข่ายว่า เปรียบเสมือน “ระบบเปิด” (open system) ที่นอกจากจะมี
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การติดต่อสื่อสารภายในเพื่อทําให้เกิดการเชื่อมโยงกันแล้ว ยังต้องมีการประสานงานกับภายนอกเพื่อทําให้เกิด
การไหลเวียนข่าวสารและได้รับพลังการช่วยเหลือจากภายนอกอีกด้วย
เมื่อทราบโครงสร้างของเครือข่ายที่ควรจะเป็นแล้ว แนวทางการพัฒนาโครงสร้างเครือข่าย สามารถ
ดําเนินการได้ด้วยการพิจารณาว่า
ลําดับแรก เครือข่ายมีโครงสร้างหรือไม่ ภายในโครงสร้าง มีบุคคลที่อยู่ในตําแหน่งและทําหน้าที่หรือไม่
อย่างไร หากไม่มีก็อาจต้องเพิ่มหรือเสริมโครงสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง หากเครือข่ายมีขนาดใหญ่ จําเป็นต้อง
สร้างโหนด หรือชุมสาย เพื่อเป็นตัวเชื่อมสมาชิกในแต่ละส่วนแต่ละพื้นที่ เช่น กรณีของเครือข่ายผู้สูงอายุ จ.
พิจิตร พบว่า การรวมตัวกันของผู้สูงอายุที่มีข้อจํากัดร่างกาย จึงต้องหาผู้ประสานงานเป็นคนรุ่นกลาง เป็น
ผู้ช่วยเหลือ ยิ่ งไปกว่ านั้น ปริมาณคนรุ่นกลางที่น้ อยทํา ให้ผู้สูงอายุในชมรมจึ งต้องมองหาคนรุ่นกลางที่ มี
ศักยภาพในการทํางานกับชมรมเพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของชมรม (กําจร หลุยยะพงศ์, 2552)
ลําดับที่สอง ยังอาจต้องพิจารณาถึงมิติเชิงเวลาว่า โครงสร้างนั้น มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวหรือไม่
เพราะในบางครั้งเมื่อกาลเวลาผ่านไป ก็อาจต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ
เช่น การปรับผู้นํา ผู้ประสานงาน คณะกรรมการ รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ในองค์กร
ลําดับที่สาม การตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ภายในโครงสร้างนั้นว่า เป็นอย่างไร มีลักษณะเป็นไปใน
ทิศทางบวกหรือตรงกันข้าม หากมีความสัมพันธ์ในเชิงลบ ก็จําเป็นต้องพัฒนาให้เครือข่ายมีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวก เพื่อให้เครือข่ายดํารงอยู่ได้ เช่น การจัดสัมมนา การท่องเที่ยว เพื่อสานสายพันธ์ในเครือข่าย
1.3 การพัฒนาการสื่อสารในเครือข่าย
การสื่อสารภายในเครือข่ายเสมือนกับเส้นประสาทที่เชื่อมโยงร่างกายหรือเครือข่าย ดังนั้น หากเรา
สามารถพัฒนาการสื่อสารได้ก็จะทําให้เครือข่ายมีความมั่นคง เพราะการสื่อสารทําให้เกิดการเชื่อมโยงของ
เครือข่ายทั้งหมด แนวทางการพัฒนาการสื่อสารในเครือข่ายสามารถจําแนกได้สามด้าน คือ การสื่อสารใน
ระดับกว้าง การสื่อสารภายใน และการสื่อสารภายนอก ซึ่งทําได้โดยผ่านกระบวนการ empower ความรู้ด้าน
การสื่อสารแต่ละด้านให้แก่เครือข่าย ทั้งการอบรม การดูงาน สัมมนา
ด้านแรก การพัฒนาการสื่อสารในระดับกว้าง คือ การพัฒนาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร ได้แก่
- องค์ ป ระกอบการสื่ อ สาร ประกอบด้ ว ย ผู้ ส่ ง สาร เนื้ อ หา ช่ อ งทาง และผู้ รั บ สาร (S-M-C-R)
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของช่องทางการสื่อสาร (C) จะขยายตัวจากสื่อมวลชนสู่สื่อทุกประเภท
เช่น สื่อกิจกรรม สื่อบุคคล สื่อชุมชน และที่สําคัญ จําเป็นต้องใช้สื่อที่หลากหลายและประสมสื่อ
(mixed media) โดยคํานึงถึงสภาพการณ์และสภาพของสื่อมากกว่าการเลือกสื่อเพียงสื่อเดียว
- ความเข้ าใจเรื่ องทิ ศทางการสื่ อสาร ในเครือ ข่ายการสื่อ สาร จํ าเป็ นต้ องมี ทิศทางการสื่อ สารที่
หลากหลาย ตั้งแต่บนลงล่าง ล่างขึ้นบน และแนวระนาบ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วม อย่างไรก็ดี อาจต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ในการสื่อสารเช่นกัน เช่น หากเป็นช่วงวิกฤติ
การสื่อสารที่ดีอาจต้องเน้นการสื่อสารแบบบนลงล่าง แต่หากเป็นช่วงปกติ อาจใช้การสื่อสารแบบ
ล่างขึ้นบน และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมจึงจะดีที่สุด
- การสื่อสารทางเดียวและสองทาง โดยทั่วไปหากเป็นการสื่อสารภายในกลุ่ม หรือองค์กรมักจะเน้น
การสื่อสารทิศทางเดียว แต่หากเป็นการสื่อสารเครือข่ายจะต้องเปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารสอง
ทาง ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในเครือข่าย
- การสื่อสารพูดคุยและลายลักษณ์ และการสื่อสารแบบเป็นกันเองและทางการ ถึงแม้การสื่อสาร
แบบลายลักษณ์และเป็นทางการ อาจดูเหมือนได้ผลดี แต่ในช่วงเวลาปกติ การสื่อสารในเครือข่ายที่
อาจไม่เป็นทางการ การติดต่อสื่อสารแบบใช้การพูดคุย การโทรศัพท์ ก็อาจทําให้เกิดความรวดเร็ว
ได้เช่นกัน ถ้าจะรอให้เกิดการประชุมก็อาจใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน
- การสื่อสารชุมชนและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม การสื่อสารสุขภาวะในปัจจุบันมักก้าวไปสู่ระดับ
ชุมชน หากใช้สื่อชุมชน เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน สื่อพื้นบ้าน และเน้นให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วม ก็จะช่วยให้การสื่อสารสําเร็จได้อย่างดี เพราะเป็นการดําเนินการจากความต้องการของชุมชน
- ขอบเขตการสื่อสาร เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่มีทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย ทั้งนี้ ในแต่ละ
เรื่องของการสื่อสารอาจต้องพิจารณาว่า จะสื่อสารเฉพาะภายในหรือภายนอก
- การสื่อสารขาเข้าและขาออก เป็นการพิจารณาระบบการสื่อสารในเครือข่ายที่มีลักษณะระบบเปิด
ที่จะต้องสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย หากจะยึดติดการสื่อสารภายในอย่างเดียวก็อาจไม่
ทําให้เกิดการพัฒนาความรู้จากภายนอกและการระดมพลังจากภายนอกได้
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การสื่อสารทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เป็นการพิจารณาระหว่างการสื่อสารที่อาจอยู่นิ่งกับที่หรือเชิงรับ
กับการพัฒนาไปสู่การสื่อสารเชิงรุก หรือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ เช่น กลุ่มพันธมิตร
- การวางแผนการสื่อสาร หมายถึง ความรู้ในการจัดการการสื่อสารที่เป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการรับ
ฟังหรือการสํารวจปัญหา การวางแผน การดําเนินการ และการประเมินผล ทั้งนี้ การวางแผนการ
สื่อสารจําเป็นต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารว่าคือใคร วัตถุประสงค์ เนื้อหา และช่องทางใดจะ
นําสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการสื่อสารภายในและภายนอกเครือข่าย
ด้านที่สอง การพัฒนาการสื่อสารภายในเครือข่าย หมายถึง การพัฒนาให้เครือข่ายเข้าใจถึงการ
สื่อสารในเครือข่ายว่า เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เครือข่ายดํารงอยู่ได้ ดังนั้น จึงอาจต้องพัฒนาในส่วนต่างๆ ดังนี้
- การปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในเครือข่าย ให้มีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งบนลงล่าง
ล่างขึ้นบน และแนวระนาบ เพื่อให้เหมาะกับสภาพการณ์
- การจัดการการสื่อสารให้มีความถี่ให้สม่ําเสมอ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ตั้งแต่สื่อ
บุคคล สื่อกิจกรรม สื่อใหม่ เพื่อให้ข่าวสารไหลเวียนในเครือข่าย หากมีการสื่อสารที่มีความถี่ต่ํา ก็
จะประสบปัญหาเครือข่ายอาจอ่อนแอและเริ่มสูญสลายไปได้
- ความเข้าใจกลยุทธ์ในการสื่อสารภายในเครือข่าย ในยามที่เครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร
(เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย) ก็จําเป็นต้องใช้แนวทางการสื่อสารที่ต่างกัน (รายละเอียดในหัวข้อถัดไป)
- การจัดการเนื้อหาการสื่อสารให้ช่วยสนับสนุนเครือข่าย เช่น การจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับประเด็นที่เครือข่ายดําเนินการ การเผยแพร่ข้อมูลนั้นทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย
ด้านที่สาม การพัฒนาระบบการสื่อสารภายนอกเครือข่าย จะหมายถึงตั้งแต่การสื่อสารกับพันธมิตร
และการสื่อสารกับภายนอกเครือข่าย ซึ่งอาจเป็นทั้งกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารประเด็น และกลุ่มต่อต้าน ซึ่ง
จะอาศัยกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน
- การสื่อสารกับพันธมิตร เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยน อาจต้องเน้นการเจรจรา การ
ต่อรอง การแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้พันธมิตรได้รับทราบ
- การสื่อสารกับภายนอก เพื่อเป้าหมายการดําเนินงานต่างๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้ การรณรงค์
การผลักดันนโยบาย แต่ละเป้าหมายจะใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่แตกต่างกัน เช่น กลยุทธ์การรณรงค์
อาจต้อ งเน้น การใช้ ฐ านข้ อ มูล เพื่ อ การวางแผนการดํ าเนิ น งาน โดยใช้ สื่อ ที่ ห ลากหลาย ในช่ ว ง
ระยะเวลาเดียวกัน เพื่อเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงแก่บุคคลกลุ่มเป้าหมาย ส่วนกลยุทธ์ด้านการ
ผลักดันนโยบาย มักจะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตรงกันข้าม เครือข่ายอาจต้องเรีย นรู้การ
วิเคราะห์กลุ่มตรงกันข้าม การใช้ฐานข้อมูลเป็นหลัก ร่วมกับการแสวงหาเครือข่ายต่างๆ เพื่อจะรวม
พลังในการดําเนินการ เช่น เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายผู้มีอํานาจทางการเมือง
1.4 การพัฒนาบทบาทหน้าที่ของเครือข่าย
เครือข่ายแต่ละเครือข่ายจะมีบทบาทหน้าที่ของตน การทําหน้าที่ของเครือข่ายเป็นเสมือนเครื่องยืนยันที่
จะทํ า ให้ เ ครื อ ข่ า ยดํ า รงอยู่ ไ ด้ เครื อ ข่ า ยที่ ไ ม่ ทํ า หน้ า ที่ ห รื อ ไม่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ อ าจล่ ม สลาย ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น
เครือข่ายอาจมีหน้าที่เพียงอย่างเดียว แต่หากเราสามารถขยายบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายดังกล่าวออกไปก็ยิ่ง
ทําให้เครือข่ายมีคุณค่าและมีการเจริญเติบโต ในการดําเนินงานเพื่อจะทําให้เครือข่ายพัฒนาบทบาทหน้าที่นั้น
อาจทําได้ดังนี้ การอบรม การจัดสัมมนา การจัดเวทีชุมชน การดูงาน และการยกตัวอย่าง
ตัวอย่างเช่น เครือข่ายครูในอดีต อาจรวมตัวกันโดยมีบทบาทหน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนการ
สอน แต่เมื่อมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้เข้าไปเห็น จึงได้พัฒนาเครือข่ายครูดังกล่าวให้กลายเป็นนัก
รณรงค์ด้านบุหรี่ เครือข่ายมีบทบาทหน้าที่เพิ่มเติมและทําให้เครือข่ายได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากครูที่สนใจเฉพาะ
การเรียนการสอนแต่ก็ขยับไปสู่การรณรงค์เรื่องบุหรี่ (สุรัชตา ราคา, 2551)
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2. การบริหารจัดการตามวัฏจักรของเครือข่ายการสื่อสาร
เครือข่ายเปรียบได้กับสิ่งมีชีวิตมีลักษณะเป็นวัฏจักร กล่าวคือ มีการเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย หากไม่มีการ
บริหารจัดการเครือข่ายก็จะส่งผลให้เครือข่ายอาจก้าวไปสู่ภาวะของการล้มหายตายจากไปได้ กาญจนา แก้ว
เทพ (2558) จึงเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการวัฏจักรของเครือข่ายอย่างน้อยสามด้านคือ การสร้าง การ
บํารุงรักษา และการรื้อฟื้นเครือข่าย ซึ่งจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการสื่อสารภายในเครือข่ายเป็นสําคัญ
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2.1 กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย
ในช่วงของการก่อตั้งนี้ เป็นจังหวะเวลาที่จะระดมสมาชิก รวมถึงบรรดาพันธมิตร เข้าร่วมกับเครือข่าย
สมาชิกอาจมีความแตกต่างหลากหลาย การดําเนินงาน จึงจําเป็นต้องสื่อสารให้สมาชิกเข้าใจถึงจุดประสงค์ของ
เป้าหมายหรือตัวตนของเครือข่าย การทําให้สมาชิกเข้าใจการดําเนินงาน การเผยแพร่ข่าวสาร และอื่นๆ การ
สื่อสารจะก้าวมามีบทบาทที่หลากหลายในช่วงการก่อตั้งและมีแนวทางการดําเนินงานที่หลากหลาย ดังนี้
ตารางที่ 5.5: บทบาทของการการสือ่ สารในการสร้างเครือข่าย
บทบาทของการสือ่ สารในการสร้างเครือข่าย
1. การสือ่ สารเพือ่ ทราบตัวตน/เป้ าหมายของเครือข่าย
2. การกระตุน้ ให้เกิดความสนใจเข้าร่วมเครือข่าย
ทัง้ สมาชิกและพันธมิตร
3. การเชื่อมโยงปัจเจกบุคคลเข้ากับเครือข่าย
4. การสร้างความเป็ นหนึ่งเดียวกันในเครือข่าย
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5. การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ซึง่ จะหมายรวมถึงสมาชิก
และพันธมิตรด้วย
6. การเผยแพร่ขา่ วสารให้แก่เครือข่าย

แนวทาง
การสํารวจและการเผยแพร่เอกลักษณ์/เป้ าหมายของเครือข่าย
การใช้สอ่ื บุคคล เช่น ดารา ผูน้ าํ ทีม่ คี วามน่าสนใจ การใช้สอ่ื เฉพาะกิจ
สือ่ กิจกรรม เพือ่ โน้มน้าวใจให้เกิดการเข้าร่วมเครือข่าย
การสร้างให้ปจั เจกรูส้ กึ เป็ นหนึ่งกับเครือข่าย ด้วยการรับน้อง การสือ่ สาร
ทีม่ คี วามสมํา่ เสมอ การประชุม
การลดความแตกต่างกันของเครือข่าย นอกจากให้เข้าใจเป้ าหมาย
เครือข่ายแล ้ว ยังอาจใช้สญั ลักษณ์เพือ่ ร่วมกัน เช่น สี เพลง เสื้อ
การจัดกิจกรรม การสือ่ สารเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในระยะยาว
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การกระจายข่าวสารให้มคี วามสมํา่ เสมอ เปิ ดช่องทางการสือ่ สารที่
หลากหลาย และมีทศิ ทางทีห่ ลากหลายด้วย ทัง้ บนลงล่าง ล่างขึ้นบน
และแนวระนาบ
การสร้างการมีส่วนร่วมให้สมาชิกเครือข่ายดําเนินกิจกรรมร่วมกัน โดย
มักจะใช้การจัดการประชุม

7. การเปิ ดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกําหนดแผน
นโยบาย

D

สุรัชตา ราคา (2551) ได้ยกตัวอย่างให้เห็นถึงการก่อตัวของเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี 2548 ด้วยการสนับสนุนของ สสส. เพื่อเป้าหมายคือ การสนับสนุนให้ครูมีสมรรถนะ
และศักยภาพในการควบคุมยาสูบในหมู่เยาวชน หรือการเปลี่ยนครูให้กลายเป็นนักรณรงค์ ก่อนหน้านั้น เหล่า
บรรดาครูก็มีการรวมตัวกันอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว โดยผ่านการทํากิจกรรมกันในประเด็นเรื่องการศึกษา แต่
สําหรับกรณีนี้ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้พยายามกระตุ้นให้ครูได้หันมาทํากิจกรรมด้านรณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหรี่ โดยรวบรวมครูแกนนําจากโรงเรียนต่างๆ รวม 21 คน จาก 12 โรงเรียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ
ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องโทษบุหรี่ การช่วยลูกศิษย์ให้เลิกบุหรี่ การจัดทําหลักสูตรบุหรี่ในโรงเรียน เพื่อให้ครู
เหล่านี้มีความรู้ และที่สําคัญคือการปลุกจิตสํานึก การต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องบุหรี่แก่นักเรียนของตน และ
นําไปสู่การรวมตัวกันทํากิจกรรมเป็นเครือข่าย ซึ่งเท่ากับแทนที่การทํางานของมูลนิธิฯ
การจะรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่สมบูรณ์ สุรัชตา พบว่า เครือข่ายครูได้จัดระบบการสื่อสารเพื่อให้
เครือข่ายดํารงอยู่ได้ ทั้ง (1) การสื่อสารภายในแกนนํา ด้วยการสื่อสารผ่านการพูดคุย (2) การสื่อสารกับ
สมาชิก มักเป็นการสื่อสารผ่านสื่อบุคคล การประชุม การสัมมนา การสื่อสารผ่านวารสาร SMART และ (3)
การสื่อสารกับพันธมิตร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การช่วยเหลือ ได้แก่ การจัดประชุม การสัมมนา
อย่างไรก็ดี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ก็ยังเป็นเสมือนตัวกลางในการเชื่อมประสานไปยังหน่วยงานอื่นๆ
การเป็นพี่เลี้ยงที่ให้คําปรึกษาหารือ การมอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ครูไปใช้ในการรณรงค์ในโรงเรียน เช่น
ป้ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ สติ๊กเกอร์ สปอตรณรงค์ เป็นต้น ผลการดําเนินงาน พบว่า เครือข่ายครูพัฒนาเป็น
นักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้อย่างดี อีกทั้ง ยังส่งผลทางอ้อมให้นักเรียนแกนนํามาช่วยรณรงค์ด้วย
2.2 กลยุทธ์การบํารุงรักษาเครือข่าย
เมื่อเครือข่ายมีการเติบโตขึ้น ปัญหาส่วนใหญ่ที่จะตามมาคือ เครือข่ายอาจขยายตัวมากขึ้น ความ
ขัดแย้งเพิ่มขึ้น นั่นยังไม่นับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่มีสมาชิกหน้าใหม่ และอุดมการณ์ของสมาชิกที่
แตกต่างกัน เหตุนี้ ในช่วงที่สอง จึงจําเป็นต้องหันมาให้ความสนใจต่อการบํารุงรักษาเครือข่าย และการสื่อสาร
ก็ก้าวเข้ามามีบทบาทต่อการบํารุงรักษาเครือข่ายและมีแนวทาง ดังนี้
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ตารางที่ 5.6: บทบาทการสือ่ สารในการบํารุงเครือข่าย
บทบาทการสือ่ สารในการบํารุงเครือข่าย
1. การสือ่ สารเพือ่ สร้างประสานกิจกรรม
2. การสือ่ สารเพือ่ ขยายสมาชิกใหม่
3. การสือ่ สารเพือ่ รักษาสมาชิกเก่า

แนวทาง
การจัดกิจกรรมเพือ่ กระตุน้ ให้สมาชิกมาร่วมงาน
การจัดกิจกรรม การใช้สอ่ื บุคคล จูงใจให้ขยายสมาชิกใหม่
การจัดทําบัญชี การใช้จดหมายข่าว การจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
4. การสือ่ สารเพือ่ ระดมการมีส่วนร่วมทัง้ ในและนอกเครือข่าย การแจ้งให้ทราบถึงการดําเนินงานของเครือข่าย
5. การสือ่ สารเพือ่ ปกป้ องเครือข่าย กรณีทเ่ี กิดวิกฤติ หรือความ การวางแผนป้ องกัน การใช้การสือ่ สารเพือ่ ใกล่เกลีย่ ปัญหา การ
ขัดแย้งทัง้ ภายในภายนอก
เปิ ดเวทีการแลกเปลีย่ นความคิด
6. การสือ่ สารเพือ่ การพัฒนากลุม่ ย่อยๆ ในเครือข่าย
การจัดการฝึ กอบรม การดูงาน
7. การสือ่ สารเพือ่ ขยายบทบาทของเครือข่ายให้ทาํ หน้าทีไ่ ด้กว ้าง การขยายวัตถุประสงค์ของเครือข่าย เพือ่ ให้เครือข่ายทําหน้าทีท่ ่ี
ขึ้น
หลากหลาย
8. การสือ่ สารเพือ่ ทบทวนกิจกรรมและการประเมินกิจกรรม
การใช้การประชุม การถอดบทเรียนการดําเนินงาน
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ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์ (2560) ศึกษาเครือข่าย “เกษตรอินทรีย์” จังหวัดเชียงใหม่ที่รวมตัวกันมานาน
กว่า 20 ปี ส่งผลให้เกิดสมาชิกที่มีช่วงวัยแตกต่างกัน โดยจําแนกได้อย่างน้อยสองรุ่น คือ รุ่นเก่า และรุ่นใหม่
ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างวัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คืออุดมการณ์ของเครือข่าย ในขณะที่คนรุ่นเก่า
ต้องการทําเกษตรอินทรีย์แบบเดิมเน้นความยั่งยืน คนรุ่นใหม่ก็หวังขยายการตลาดให้มากขึ้นและเน้นกําไร
เครื อ ข่ า ยจึ ง ต้ อ งหั น หน้ า เข้ า มาร่ ว มกั น พู ด คุ ย โดยนั ก วิ จั ย ภายนอกทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น คนกลาง เปิ ด เวที
สาธารณะให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด อีกทั้ง รื้อฟื้นให้เห็นถึงเป้าหมายของเครือข่ายและอนาคตที่
เกิดจากการวางเป้าหมายร่วมกัน จนในที่สุด เครือข่ายก็ได้เรียนรู้ความต้องการของกันและกัน และนําไปสู่การ
ต่อรองและการอยู่ร่วมกันเป็นเครือข่ายที่ยังคงดํารงอยู่ได้
2.3 กลยุทธ์การรื้อฟื้นเครือข่าย
เมื่อเครือข่ายดําเนินงานผ่านไประยะหนึ่งแล้ว หากไม่บํารุงรักษาในหัวข้อที่ผ่านมา เครือข่ายก็อาจเริ่ม
ก้าวไปสู่ภาวะของการล้มหายตายจาก ดัชนีที่ชี้วัด เช่น จํานวนกิจกรรมลดลง สมาชิกหดหายไป จึงต้องรื้อฟื้น
เครือข่ายให้ดํารงอยู่ให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรื้อฟื้นด้านจิตใจ/อุดมการณ์ การรื้อฟื้นกิจกรรม การแสวงหา
คนรุ่นใหม่ที่จะสืบทอด การลดทอนความขัดแย้งภายใน ทั้งนี้ การสื่อสารจะก้าวมามีบทบาทที่หลากหลายต่อ
การรื้อฟื้นเครือข่ายและมีแนวทางดังตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 5.7: บทบาทการสือ่ สารในการรื้อฟื้ นเครือข่าย
บทบาทของการสือ่ สารในการรื้อฟื้ นเครือข่าย
1. การสือ่ สารเพือ่ แสวงหาความมันคงของเครื
่
อข่าย
2. การสือ่ สารเพือ่ สร้างความต่อเนื่องของเครือข่าย
3. การสือ่ สารเพือ่ สร้างกิจกรรมใหม่กบั สมาชิกรุ่นใหม่
4. การสือ่ สารเพือ่ สืบทอดงานจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ รวมถึง
การแสวงหาพันธมิตรใหม่ทช่ี ่วยสนับสนุน
5. การสือ่ สารเพือ่ เสริมสร้างบทบาทหน้าที่ รวมถึงการขยาย
บทบาทหน้าที่
6. การสือ่ สารเพือ่ สร้างระบบจูงใจในการทํางาน
7. การสือ่ สารเพือ่ ลดความขัดแย้งภายในเครือข่าย

แนวทาง
การทบทวนประวัตศิ าสตร์ของเครือข่าย
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความต่อเนื่อง
การจัดกิจกรรมรับสมาชิกใหม่
การจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู ้ การฝึ กอบรม การดูงาน
การแสวงหาพันธมิตร
การจัดกิจกรรมใหม่ๆ เพือ่ ขยายบทบาทหน้าที่
การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ทัง้ เรื่องเงิน ชื่อเสียง
การวางแผนเพือ่ ลดความขัดแย้ง

ทิพย์พธู กฤษสุนทร (2560) ได้ศึกษาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุสันทรายหลวง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเริ่มก้าวสู่
สภาวะล้มหายตายจากให้ฟื้นตัวขึ้นมา จากเดิมผู้สูงอายุรวมตัวกันเป็นชมรม แต่เนื่องด้วยสภาวะร่างกาย และ
ที่สําคัญคือ การขาดพันธมิตรที่ช่วยเหลืออย่างสม่ําเสมอ ทําให้ผู้สูงอายุที่รวมตัวกันไม่ได้ดําเนินกิจกรรม
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ต่อเนื่อง ทิพย์พธูจึงใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดเวทีให้ผู้สูงอายุและพันธมิตรที่เกี่ย วข้อง อันได้แก่
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตําบล กลุ่มอาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน กํานัน การศึกษานอก
ระบบ เจ้าหน้าที่เทศบาล ในพื้นที่ กลับมารวมตัวกันเพื่อดําเนินงานพัฒนาสุขภาวะของทั้งผู้สูงอายุและชุมชน
แนวทางการดําเนินการ ที่นักวิจัยใช้ก็คือ การจัดเวทีชุมชนให้ชมรมและชุมชนร่วมทบทวนเป้าหมายของ
ชมรม การประเมินศักยภาพของชมรม ทําให้กระตุ้นและรื้อฟื้นเจตนารมณ์ของชมรมและแสวงหาพันธมิตรที่
ช่วยเหลือ หลังจากเครือข่ายเริ่มเข้มแข็ง ได้ทดลองให้จัดกิจกรรม “รวมพลังสืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ” เพื่อ
ระดมพลังการทํางาน ผลการดําเนินงานพบว่า เครือข่ายผู้สูงอายุเริ่มรื้อฟื้น และมีผู้ช่วยสนับสนุนการทํางาน

3. การบริหารจัดการตามขนาดของเครือข่ายการสื่อสาร
การบริหารจัดการเครือข่าย ยังสามารถพิจารณาได้จากขนาดของเครือข่าย ในที่นี้สามารถจําแนกได้เป็น
สองขนาด คือ ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ สามารถสรุปได้ดังตารางด้านล่าง
ตารางที่ 5.8: การบริหารจัดการเครือข่าย
แนวทางการดําเนิ นงาน
- การกระตุน้ ให้เกิดการรวมตัว

แนวทางการใช้การสือ่ สาร
1. การสือ่ สารเพือ่ การสร้างจิตสํานึกของเครือข่าย
2. การสือ่ สารเพือ่ ให้สมาชิกเข้าใจเป้ าหมายร่วมกัน
ของเครือข่าย
3. การสือ่ สารเพือ่ จัดรูปแบบโครงสร้างองค์กร
4. การสือ่ สารเพือ่ ให้เกิดกิจกรรม
5. การสือ่ สารเพือ่ สร้างแรงจูงใจให้สมาชิก
โดยเฉพาะการเน้นมิตกิ ารให้และการรับ
เนื่องจากเป็ นเครือข่ายขนาดใหญ่ จําเป็ นต้องใช้การ
สือ่ สาร และช่องทางทีห่ ลากหลาย ให้ขา่ วสาร
ไหลเวียนอย่างสะดวก
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การบริหารจัดการเครือข่าย
เครือข่ายขนาดเล็ก

เครือข่ายขนาดใหญ่ทเ่ี กิดจากการ
กระตุน้ จากส่วนกลาง

D

เครือข่ายขนาดใหญ่ทเ่ี กิดจากการ
รวมตัวของเครือข่ายย่อย

- การกระตุน้ และบริหารจากส่วนกลาง
เช่น สสส.
- ต้องมีโหนดทําหน้าทีป่ ระสานการ
ทํางานเครือข่ายทีแ่ ตกต่าง
- กระตุน้ ให้เห็นความสําคัญของการ
รวมตัวเป็ นเครือข่ายใหญ่
- ระมัดระวังเรื่องการสัง่ การ

1. การสือ่ สารเพือ่ การวิเคราะห์ศกั ยภาพของเครือข่าย
ย่อย
2. การสือ่ สารเพือ่ สร้างความรูเ้ รื่องเครือข่าย
3 การสือ่ สารเพือ่ การหนุนเสริมให้เกิดการเชื่อมโยง
ของเครือข่ายย่อย

จากตารางข้างต้นสามารถอธิบายได้เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
3.1 เครือข่ายขนาดเล็ก
เครือข่ายขนาดเล็ก มักจะเป็นเครือข่ายในระดับพื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน เพื่อเป้าหมายการดําเนินการเพื่อ
ชุมชน ทว่า บรรดาเครือข่ายเหล่านี้เริ่มล้มหายตายจากไปและเริ่มหันไปพึ่งพาภายนอก จึงทําให้องค์กรพัฒนา
เอกชน และรัฐ เริ่มกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการหวนคิดถึงการสร้างเครือข่ายระดับชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง
ทั้งนี้ การสื่อสารจะมีบทบาทในการช่วยกระตุ้นทําให้เครือข่ายการสื่อสารเกิดการรวมตัวกัน โดยเน้นการสร้าง
จิตสํานึกเดียวกัน การจัดโครงสร้างองค์กร การวางระบบการสื่อสารภายในให้เข้มแข็ง การดําเนินงานจะไม่
แตกต่างจากกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายในหัวข้อที่ผ่านมา
3.2 เครือข่ายขนาดใหญ่
เครือข่ายขนาดใหญ่ สามารถจําแนกเป็นสองลักษณะ คือ เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากกระตุ้นจาก
ส่วนกลาง และเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเครือข่ายย่อย ดังนี้
กรณีแรก เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นจากส่วนกลาง มักจะเป็นเครือข่ายระดับจังหวัด
และประเทศ เป้าหมายก็คือ การระดม แลกเปลี่ยนทรัพยากรที่สูงขึ้น อีกทั้ง การสร้างพลังในการผลักดันการ
ดําเนินงาน เพราะหากเป็นเครือข่ายระดับพื้นที่ชุมชนก็อาจมีข้อจํากัดด้าน คน ทรัพยากร ความรู้ แต่เมื่อเป็น
เครือข่ายขนาดใหญ่ก็จะทําให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ง่าย
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แต่เมื่อเครือข่ายมีขนาดใหญ่ ก็จะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และมักเกิดขึ้นโดยมีหน่วยงานภายนอก
เป็นผู้กระตุ้น จึงจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการจากส่วนกลาง เพื่อทําหน้าที่ติดต่อประสานงานในเครือข่าย
ทั้งด้านทุน ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ การทํางานลักษณะนี้เป็นการทํางานของเครือข่ายของ สสส. เป็นส่วนใหญ่
แนวทางการทํางาน จําเป็นต้องวางผู้ประสานงานชุมทาง หรือโหนด เอาไว้ในพื้นที่ต่างๆ หรือตาม
ประเด็นต่างๆ เพื่อที่จะทําหน้าที่ในการถ่ายทอดข่าวสารจากส่วนกลางลงไป ในเวลาเดียวกันก็จะรับข่าวสาร
จากสมาชิกในพื้นที่ขึ้นมาสู่ส่วนกลาง และเนื่องจากขนาดของเครือข่ายมักจะมีขนาดใหญ่ จึงมักจะต้องใช้การ
สื่อสารหลากหลาย นับตั้งแต่ จดหมาย สื่อใหม่ สื่อกิจกรรม เช่น การฝึกอบรม การดูงาน การประชุ ม
ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อการทําให้เกิดการไหลเวียนของข่าวสารในเครือข่ายสอดรับกัน
ตัวอย่างเช่น โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข ซึ่งสนับสนุนโดย สสส. ทําหน้าที่ในการใช้และพัฒนาสื่อ
พื้นบ้านในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2549) ได้สรุปแนวทางการทํางานขององค์กรว่า
จําเป็นต้องมีการออกแบบองค์กรให้รัดกุม โดยมีทีมประสานงานกลางทํางานในส่วนกรุงเทพฯ ทําหน้าที่จัดสรร
ทุน การพัฒนาฝึกอบรมบรรดาศิลปิน นอกจากนั้น ยังต้องมีโหนดกระจายตามพื้นที่ต่างๆ แบ่งตามภาค คือ
เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ตะวันออก เพื่อจะเชื่อมโยงศิลปินที่ทํางานทั่วประเทศ อีกทั้ง เนื่องจากสื่อพื้นบ้าน มี
ความเกี่ยวข้องกับเยาวชน จึงจําเป็นต้องมี “ลูกโหนด” หรือโหนดตัวเล็ก ที่เชื่อมโยงบรรดาเยาวชนในแต่ละ
พื้นที่เข้าด้วยกัน และเพื่อที่จะทําให้การสื่อสารในโครงการไหลเวียนกัน นอกจากจะมีการจัดประชุมของทีม
ประสานงานกลางแล้ว ยังจําเป็นต้องมีการลงพื้นที่ การใช้จดหมายข่าว การจัดประชุมกับทีมโหนด ลูกโหนด
และแม้กระทั่งศิลปิน อีกทั้ง การจัดให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของศิลปิน ทั้งหมดก็เพื่อให้
เครือข่ายสามารถพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน
กรณีที่สอง เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเครือข่ายย่อย
ยังมีกรณีที่เครือข่ายย่อยมีอยู่แล้ว และเกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ การดําเนินงานจะต่าง
ไปอีกรูปแบบหนึ่ง ก็คือ การทําหน้าที่เชื่อมประสานเครือข่ายที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการระดมพลังการดําเนินงาน
ซึ่งแนวทางนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งของ สสส. เช่นกัน เพียงแต่ว่า บทบาทหน้าที่ของ สสส. ก็คือ การกระตุ้น
ให้เครือข่ายย่อยๆ ทั้งหลายต่างหันมาร่วมมือกัน และให้ความเข้าใจถึงการทํางานเชิงเครือข่ายว่า จะประสบ
ผลสําเร็จได้มากกว่าการอยู่เพียงลําพัง
ปัญหาที่มักเกิดขึ้นก็คือ การทํางานในลักษณะเช่นนี้เครือข่ายย่อยอาจมีความแตกต่างกันของอุดมการณ์
หรือจิตสํานึกที่แตกต่างกัน จึงต้องสร้างให้เครือข่ายเห็นอุดมการณ์/จิตสํานึกที่ตรงกันจึงจะประสบผลสําเร็จ
ข้อควรระวังอีกประการคือ เนื่องจากเครือข่ายดังกล่าวบางครั้งอาจอยู่ได้ด้วยตนเองแล้ว การดําเนินงาน
ประสานจึงอาจต้องเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานการทํางานมากกว่า การสื่อสารแบบการสั่งการ ซึ่ง
อาจจะสร้างความไม่พอใจกับเครือข่ายเดิมได้
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ (2549) จึงเสนอแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายบนเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว
ไว้ดังนี้ (1) การวิเคราะห์ศักยภาพของเครือข่ายย่อย เพื่อให้เห็นจุดเด่นจุดด้อย โอกาส ของตนเพื่อจะนําไปสู่
การสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ (2) การสร้างความรู้เรื่องเครือข่าย เพื่อให้พื้นที่หรือเครือข่ายย่อยเห็นความ
จําเป็นต่อการรวมตัวกัน เพื่อลบจุดด้อย เสริมจุดเด่น การสร้างพลังการทํางาน และ (3) การหนุนเสริมให้
เกิดการเชื่อมโยงของเครือข่ายย่อย ด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน การลงนามแลกเปลี่ยนเพื่อเกิดความ
ร่วมมือ (MOU) และทั้งสามช่วงนี้ หากพิจารณาในแง่มุมการสื่อสาร จะพบว่าการสื่อสารมีบทบาทในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
1. การสื่อสารเพื่อการจัดเวทีเพื่อให้เครือข่ายได้วิเคราะห์ศักยภาพของเครือข่ายย่อย
2. การสื่อสารเพื่อให้ความรู้เรื่องเครือข่าย โดยเฉพาะการวมตัวกันขนาดใหญ่จะได้ประโยชน์อย่างไร
3. การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างการเชื่อมโยงของเครือข่ายย่อยเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจใช้การประชุม การนัด
พบ การลงนาม MOU

บทสรุป
เครือข่ายการสื่อสารเป็นสิ่งที่ต้องเข้าไปบริหารจัดการ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากทั้งการบริหารจัดการ
เบื้องต้น เพื่อให้เครือข่ายมีองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ การบริหารจัดการตามวัฏจักรการสื่อสาร และการ
บริหารจัดการเครือข่ายตามขนาด ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้เครือข่ายการสื่อสารมีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และทําหน้าที่
เพื่อสุขภาวะ
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การประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารสุขภาวะ
สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง
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“การประชาสัมพันธ์” เป็นเทคนิคหรือกลยุทธ์สําคัญประเภทหนึ่งในการสื่อสาร เนื่องจากสามารถสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและสาธารณชนได้ องค์กรหลายแห่งใช้การประชาสัมพันธ์
เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ บอกกล่าวชี้แจง เผยแพร่นโยบาย หรือสร้างภาพลักษณ์อย่างกว้างขวาง โดยมุ่ง
ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งในส่วนขององค์กรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อให้องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบัน ดําเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับการเคลื่อนไปของสังคมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือแม้แต่เรื่องของการสาธารณสุขหรือการสร้างเสริมสุขภาพ
หากเราจะนิยามความหมายของการประชาสัมพันธ์ให้เฉพาะเจาะจงลงไปนั้น พบว่ามีทั้งนักวิชาการไทย
และต่างประเทศที่ได้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย เช่น
การประชาสัมพันธ์ หรือ Public Relations คําว่า Public หมายถึงสาธารณะหรือประชาชน และคําว่า
Relations หมายถึงความสัมพันธ์ เมื่อรวมกันจึงมีความหมายว่า การสร้างความสัมพันธ์กับสาธารณชน
สก็อต เอ็ม. คัทลิป, เอเลน เอช. เซนเตอร์ และเกล็น เอ็ม. บรูม (Scott M. Cutlip, Allen H.
Center,Glen M. Broom, 2000: 4) อธิบายความหมายของการประชาสัมพันธ์ว่า คือการจัดการที่กําหนด
เสริมสร้าง และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย คือระหว่างองค์กรกับ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ซึ่งความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรก็ขึ้นอยู่กับประชาชนกลุ่มต่างๆ เหล่านั้น
นั่นเอง และการประชาสัมพันธ์ยังถือเป็นเครื่องมือทางการบริหารสําคัญที่จะทําให้เกิดความเข้าใจ การยอมรับ
การให้ความร่วมมือ และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับประชาชน
บาสกิน อาโรนอฟฟ์ และแลทติมอร์ ( Baskin Aronoff and Lattimore, 1997: 5 อ้างถึงในอภิชัจ พุก
สวัสดิ์, 2556: 4) กล่าวว่า “การประชาสัมพันธ์เป็นการจัดการขององค์กรเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้รับ
สารกลุ่มต่างๆ เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจกับความคิดเห็น (opinion) ทัศนคติ (attitude) และค่านิยม (value)
หรือเป็นการติดต่อสื่อสารกับชุมชนทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรกับสาธารณะ
ส่วนนักวิชาการด้านประชาสัมพันธ์ของไทยได้ให้ความหมายสอดคล้องกันว่า “การประชาสัมพันธ์”
หมายถึ ง การเสริ มสร้ า งความสัม พั นธ์ แ ละความเข้ า ใจอั นดี ระหว่า งองค์ ก ารสถาบัน และกลุ่ม ประชาชนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชนนั่นเอง (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2546: 21)
พรทิพย์ พิมลสินธุ์. (2545: 12) ได้อธิบายการประชาสัมพันธ์ว่าหมายถึง ความพยายามที่มีการ
วางแผนและเป็นการกระทําที่ต่อเนื่อง ในอันที่จะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
โดยการกระทําสิ่งที่ดีมีคุณค่าให้แก่สังคม เพื่อให้ประชาชนเหล่านี้เกิดทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน กิจกรรมหรือ
สินค้าของหน่วยงาน และเพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือที่ดีจากประชาชนเหล่านี้ในระยะยาว
จากนิยามข้างต้น จะพบว่าการประชาสัมพันธ์ถือเป็นการสื่อสารที่เป็นกระบวนการ เพราะต้องกระทํา
อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลข่าวสาร การถ่ายทอดเนื้อหาสาระ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่จะ
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน คําว่า “กระบวนการ”
(process) หมายถึงปรากฏการณ์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา หรือหมายถึงการกระทําใดๆ ก็ตามที่ต่อเนื่องกัน มีผลกระทบซึ่งกันและ
กั น ดั ง นั้ น เมื่ อ นํ า คํ า ว่ า “กระบวนการ” มาใช้ คู่ กั บ “การประชาสั ม พั น ธ์ ” จึ ง หมายถึ ง ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์นั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ (อภิชัจ พุกสวัสดิ์,
2556: 7) ซึ่งขั้นตอนการประชาสัมพันธ์มี 4 ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน ได้แก่ 1. การวิจัย (research) 2. การ
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วางแผนและกําหนดแผนการปฏิบัติ (action/planning) 3. การสื่อสาร (communicating) และ 4. การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (evaluation) ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป
อย่างไรก็ดี ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าหลายองค์กรในประเทศไทยใช้การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือใน
การสื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในหลายมิ ติ ไม่ ว่ า จะเป็ น เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม หรื อ แม้ แ ต่ ก าร
สาธารณสุขหรือการเสริมสร้างสุขภาพ ในส่วนของการเสริมสร้างสุขภาพด้านสาธารณสุขนั้น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้รับรองสิทธิของบุคคลในการรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
และรับรองสิทธิของบุคคลในการได้รับข้อมูลข่าวสารโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต รวมถึงรับรองสิทธิชุมชนในการคุ้มครองอันตรายต่อสุขภาพอัน
นําไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชนอีกด้วย จากการระบุสิทธิดังกล่าวนี้หลายองค์กรจึงเล็งเห็นความสําคัญ
ของการบริหารจัดการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเสริมสร้างสุขภาวะของผู้คนในชุมชน เช่น
งานวิจัยของวัฒนา สว่างศรีและศิราณีย์ อินทรหนองไผ่ (2558) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ในชุมชน พบว่า การรวมกลุ่มกันของชุมชนเพื่อให้เกิดเป็นชุมชน
พึ่งตนเองได้นั้น ใช้กลไกการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์เป็นสําคัญ โดยมีการวางแผนงานล่วงหน้า ลงพื้นที่
ปฏิบัติจริงเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มต่างๆ ในชุมชนที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการสื่อสารที่หลากหลายในการ
ป้องกันการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในชุมชนได้เป็นอย่างดี(บุษบา สุธีธร, 2559: 16-17)
ในงานสาธารณสุ ข การประชาสั ม พัน ธ์ มี บ ทบาทเป็ น กลวิ ธี สํ า คัญ ในการดํ า เนิ น งานสาธารณสุ ข ทุ ก
ประเภท เพราะสามารถช่ วยให้ประชาชนมีความเข้ าใจที่ถูกต้องและเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ โดยใน
แผนพัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)
เน้นให้การประชาสัมพันธ์เป็นภารกิจสําคัญในแผนสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อช่วยในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนเป้าหมาย โดยระบุกลวิธีต่างๆ ที่มีการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือสําคัญไว้ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝน
อบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ในด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนให้ผลิตคู่มือและสื่อ
ในการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมุ่งเน้นการ กระจายข่าวสารและประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ยังให้ความสําคัญกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ภายในที่มุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคเป็นพิเศษด้วยเช่น
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อสม./ผสส. หมู่บ้าน หรือบุคคลอื่นที่มีบทบาทเหมาะสมในชุมชนเพื่อให้กลายเป็นสื่อบุคคล
ที่ เ ป็ น ผู้ นํ า ความคิ ด ให้ ช่ ว ยเผยแพร่ ข้ อ มู ล ความรู้ แ ทนเจ้ า หน้ า ที่ ต่ อ ไปได้ รวมทั้ ง เน้ น ให้ เ ร่ ง จั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์งานด้านสุขภาพที่เป็นมาตรฐานไว้ใช้ประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเสนอให้ปัดฝุ่น
ระบบสื่อมวลชนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ หอกระจายข่าว หรือที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน มาใช้ใน
งานประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพด้วย และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับต่างๆ เหล่านี้มี
ทักษะความรู้ทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการวิจัย ตลอดจนการเก็บข้อมูลควบคู่กันไปเพื่อจะได้สามารถ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดและแต่ละภูมิภาคได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประเด็นใหม่ๆ
ในการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์และเนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพต่างๆ อีกด้วย

บทบาทของการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข/งานสร้างเสริมสุขภาวะ
วาสนา จันทร์สว่าง และคณะ (2534: 54-55) ระบุว่างานสาธารณสุขนับเป็นงานสําคัญในการพัฒนา
สุขภาพของประชาชน เพราะต้องทําหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสุขภาพอนามัย ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ป้องกันโรคต่างๆ ตามขีด
ความสามารถของแต่ละบุคคลและแต่ละชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความกินดีอยู่ดี และการมีสุขภาพดี
ถ้วนหน้า โดยใช้การประชาสัมพันธ์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้ ซึ่งบทบาทของการ
ประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุขที่เห็นได้คือ
1. เผยแพร่ข่าวสารและเผยแพร่ความรู้ในงานสาธารณสุขไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมาย
รอง เช่นโครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่ กลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้สูบบุหรี่ ส่วนกลุ่มเป้าหมายรองคือสมาชิกใน
ครอบครัว ผู้ใกล้ชิดและผู้ร่วมงานรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่จะได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เป็นต้น เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถมีหลักในการปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ไม่ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งจะเป็น
ผลดีในการประหยัดงบประมาณของรัฐในการรักษาพยาบาลประชาชน
2. โน้มน้าวใจและชักจูงใจให้คล้อยตามรวมถึงปฏิบัติตามในเรื่องที่ขอความร่วมมือ ในบทบาทข้อนี้คือ
ต้องทําให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนทัศนคติและให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ เช่นไม่เพียงแต่ทําให้ผู้สูบบุหรี่เห็นว่า
บุหรี่มีอันตรายเท่านั้น แต่ยังมีความต้องการโน้มน้าวใจให้เลิกสูบบุหรี่ด้วย
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3. การป้องกันแก้ไขความเข้าใจผิด เช่นโรคติดต่อบางโรคเมื่อเป็นแล้วทําให้ถึงตายได้ เช่นโรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น เนื่องจากเป็นโรคที่ระบาดอย่างรุนแรงเมื่อไม่นานมานี้ ประชาชนจึงยังมีความ
เข้ า ใจผิ ด และขาดความรู้ ทั้ ง ในเรื่ อ งการป้ อ งกั น และการติ ด ต่ อ ดั ง นั้ น จํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งอาศั ย การ
ประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อป้องกันและควบคุมโรค
4. การกระตุ้ น เตื อ น หรื อ การเสนอข่ า วเป็ น ระยะ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนผู้ รั บ สารปฏิ บั ติ ต ามในที่ สุ ด
เนื่องจากในเบื้องต้นผู้รับสารอาจมีความรู้ความเข้าใจอยู่แล้ว แต่ยังไม่ตัดสินใจเปลี่ยนพฤติกรรม แต่การถูก
กระตุ้นบ่อยๆ อาจทําให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ เช่น เรื่องการสูบบุหรี่ หากมีการเสนอข่าว ตัวเลข หรือสถิติโรค
ที่เกี่ยวเนื่องกับบุหรี่ให้ฟังบ่อยๆ บางคนอาจเริ่มรู้สึกกลัวหรือตระหนักในพิษภัยของบุหรี่มากขึ้นจนเลิกสูบได้
5. การเสนอข่าวด่วน ในบางครั้งเมื่อเกิดกรณีมีโรคระบาดรุนแรง และแพร่ไปอย่างรวดเร็ว จําเป็นต้อง
มีการประชาสัมพันธ์อย่างเร่งด่วน โดยต้องมีการเสนอข่าวอย่างเร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนทราบถึงสภาพการณ์
ของโรคระบาดนั้นๆ เช่นในกรณีที่มีโรคซาร์ระบาดเป็นต้น
6. การเตรียมความรู้ด้านสุขภาพให้ชุมชน ในสภาวะปกติที่ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคระบาดในชุมชน ก็
จําเป็นต้องเตรียมชุมชนให้พร้อมรับสถานการณ์ไว้เสมอ โดยเฉพาะประชาชนในสองช่วงวัยสําคัญ ได้แก่ เด็ก
และผู้สูงอายุ เพราะเป็นสองช่วงวัยที่มีความอ่อนแอต่อโรคระบาดต่างๆ จําเป็นต้องมีการใช้การประชาสัมพันธ์
งานสาธารณสุขต่างๆ เพื่อให้ความรู้และป้องกันตัว เช่น ในช่วงก่อนถึงฤดูฝน ต้องเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก หรือในช่วงปลายฝนต้นหนาว ต้องให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวรับไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
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ขั้นตอนการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข/งานสร้างเสริมสุขภาวะ
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ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวเบื้องต้นไปแล้วว่าขั้นตอนการประชาสัมพันธ์มีทั้งสิ้น 4 ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันได้แก่
1. การวิจัย (Research / Fact finding) 2. การวางแผนและกําหนดแผนการปฏิบัติ ( Action / planning )
3. การสื่อสาร (Communicating) และ 4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) ซึ่งผู้เขียนจะขอพูด
ถึ ง รายละเอี ย ดของแต่ ล ะขั้ น ตอนและยกตั ว อย่ า งเพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพที่ ชั ด เจนขึ้ น สํ า หรั บ การนํ า ไปใช้ ใ นงาน
สาธารณสุขหรืองานสร้างเสริมสุขภาวะ

D

1. ขั้นตอนการวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูล (Research)
ถือ เป็ น ขั้น ตอนแรกของดํา เนิน งานประชาสัม พั นธ์ เป็ น การหาข้อ มู ลข้ อเท็ จ จริ งต่ างๆ การวิ จั ย เพื่ อ
รวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้อาจเริ่มจากการสํารวจเพื่อประเมินสถานการณ์ที่กําลังเผชิญ โดยอาจตั้งประเด็น
คําถาม ว่า “หน่วยงาน องค์กร และสถาบัน หรือโครงการของเราประสบปัญหาอะไรบ้าง และเรามีจุดอ่อน
จุดแข็งอย่างไร” หรือ “อะไรเกิดขึ้นในขณะนี้” ซึ่งวิธีในการค้นหาคําตอบข้อนี้ควรอาศัยหลักดังนี้
1.1 ให้นักประชาสัมพันธ์เฝ้าดูความเป็นไปในหน่วยงาน องค์กร หรือโครงการให้รอบด้าน ทั้งนี้ในการ
เฝ้าดูควรทําในลักษณะการเฝ้าระวังเหตุอยู่ตลอดเวลา ทั้งในยามปกติและในเวลาที่ต้องประสบกับภาวะวิกฤติ
เพื่อประโยชน์ในการเตรียมตัวแก้ปัญหา และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะได้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
1.2 นักประชาสัมพันธ์ควรรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับหน่วยงาน องค์กร หรือโครงการ
สุขภาพอย่างอย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อนําผลที่ได้ไปใช้ใดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ข้อมูลที่รวบรวมและ
วิเคราะห์แล้วควรจัดเก็บอย่างมีระบบ เพื่อสามารถนํากลับมาใช้ได้อีกเมื่อต้องการ โดยทําแฟ้มข้อมูลจัดเก็บ
ข้อ มู ล ตั ว เลขเกี่ย วกั บ หน่ ว ยงาน สถิ ติ ทุ ก ชนิ ดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บหน่ ว ยงานหรื อ โครงการสุ ข ภาพ กฎระเบี ย บ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งสุนทรพจน์ที่เผยแพร่ออกไป ภาพถ่าย อุปกรณ์ที่ผลิต ผลงาน และกิจกรรมที่ผ่านมา
รวมถึงประวัติและภาพผู้บริหารคนสําคัญ เอกสารที่หน่วยงานจัดทํา รายงานการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหน่วยงาน
จากสื่ อ มวลชนแขนงต่างๆ หนั งสือ อ้างอิ งที่เ ป็น ประโยชน์ต่อ หน่ว ยงาน รายชื่อ ผู้ส นใจหน่ วยงาน รายชื่ อ
หน่วยงานที่น่าสนใจ รายชื่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ และรายชื่อข้าราชการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน รายชื่อบุคคลในวงการสื่อสารมวลชน ทั้งที่เป็นบรรณาธิการ นักข่าว และนักวิจารณ์ทั่วไป เป็นต้น
1.3 จํานวนและแหล่งที่มาของทรัพยากรที่มีอยู่ กล่าวคือ สํารวจว่าในหน่วยงาน องค์กร และสถาบันมี
ทรัพยากรอะไรบ้าง และทรัพยากรอะไรเอื้อต่อการทํางานอะไร
1.4 เวลา นักประชาสัมพันธ์ต้องคํานึงถึงปัจจัยด้านเวลา ว่ามีเวลามากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้เวลายังมี
ความสําคัญมากในการวางแผนระยะสั้นหรือระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน
1.5 ปัญหา ทั้งภายในและภายนอก ที่อาจมีต่อหน่วยงาน องค์กร และสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อนํามาเป็น
องค์ประกอบในการวางแผนและเป็นข้อมูลการตัดสินใจในการทํางานด้านประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพที่สุด
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ft

2. การวางแผน (Planning/Action)
หมายถึง การกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ทํางานร่วมกันได้อย่างมีเป้าหมาย โดยอาจใช้การตั้งคําถามว่า “เราควรจะทําอะไรและทําเพื่ออะไร” การ
พิจารณาการวางแผนนั้นมีหลักการสําคัญดังนี้
2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์ (objective) จะต้องกําหนดหรือระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น ต้องการสร้าง
ความเข้าใจในสิ่งใดบ้าง หรือต้องการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพด้านใดบ้าง เป็นต้น
2.2 การกําหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย (target public) ต้องระบุให้ชัดว่ากลุ่มประชาชนเป้าหมาย
คือใคร ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง แต่ละกลุ่มมีพื้นฐานการศึกษาหรือภูมหิ ลังอย่างไร
รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนด้านจิตวิทยาและ ใครสามารถจะเป็น
ผู้นําความคิดเห็น (Opinion Leader) หรือมีอิทธิพลช่วยเราแพร่กระจายข่าวสารสู่ประชาชนอีกต่อหนึ่งได้บ้าง
2.3 การกําหนดหัวเรื่อง (themes) ต้องกําหนดให้แน่นอนว่าแนวหัวเรื่องนั้นจะเน้นทางใด ตลอดจน
การกําหนดสัญลักษณ์หรือข้อความสั้นๆ เป็นคําขวัญต่างๆ ที่จดจําง่าย ดึงดูดความสนใจ และเตือนใจได้ดี
2.4 กําหนดช่วงระยะเวลา (timing) จะต้องกําหนดช่วงระยะเวลาหรือจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น จะเริ่มเผยแพร่ล่วงหน้าเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องหรือปูพื้น เรียกความสนใจ
ก่อนถึงวันรณรงค์เพื่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เมื่อไร วัน-เวลาอะไร สิ่งเหล่านี้จะต้องกําหนดไว้ล่วงหน้า
2.5 การกําหนดสื่อและเทคนิคต่างๆ ต้องกําหนดว่าจะใช้สื่อหรือเครื่องมือใดบ้าง และมีเทคนิคอะไร
ร่วมด้วย
2.6 การกําหนดงบประมาณ จะต้องกําหนดงบประมาณที่จะใช้ดําเนินการให้ชัดเจน เพื่อมิให้เกิด
ปัญหาภายหลัง เช่น งบประมาณไม่พอ หรือต้องใช่จ่ายเกินงบ ฯลฯ
2.7 การกําหนดงบประมาณนี้ยังหมายรวมถึงการกําหนดบุคลากรต่างๆ ที่จะใช้ในการดําเนินการด้วย
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3. การสื่อสาร (Communication)
ขั้นตอนนี้เป็นการลงมือปฏิบัติและทําการสื่อสารตามที่วางแผนและกําหนดไว้แล้วในขั้นตอนที่ 2 อย่าง
เข้ ม งวด เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ เช่ น การจั ด ทํ า ป้ า ยประกาศต่ า งๆ การเผยแพร่ ข่ า วสารผ่ า น
สื่อมวลชน หรือการจัดกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ เป็นขั้นตอนที่ต้องพิจารณาว่า “ เราจะทําอย่างไรและจะพูด
อย่างไรเพื่อให้เหมาะสม”
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4. การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ หมายถึง การประเมินผลกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
จะดูว่าการดําเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง จุดมุ่งหมาย
ของการประเมินผลก็เพื่อพัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในอนาคต
ความสํา คัญ ของการประเมิน ผลก็ คือ การแสดงให้ เห็ นการดําเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์ใ นอดีต บอก
สถานภาพการทํางานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันของหน่วยงาน องค์กร และโครงการได้ และใช้ประโยชน์ในการ
คาดการณ์อนาคต สร้างความน่าเชื่อถือ และพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งในขั้นตอนนี้ เราสามารถปรับบางสิ่ง
บางอย่างในแผนและดําเนินการต่อเนื่องกันไป หรืออาจจะระงับแผนการดําเนินงานทั้งหมดก็ได้ เมื่อทราบว่า
“เราได้ทําอะไรไปแล้วบ้าง” (อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต, 2542: 3) การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
แบ่ ง ได้ 4 ประเภท โดยยึ ด เวลาเป็ น เกณฑ์ คื อ การประเมิ น ผลก่ อ นการดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์
(pretesting) การประเมินผลระหว่างการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ (during-testing) การประเมินผลหลังการ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ (post- testing) และการประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ทุกปี (annual-testing)
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จากกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่มีรายละเอียดทั้งหมด 4 ขั้นตอนที่นักประชาสัมพันธ์จะต้องดําเนินการ
แล้วนั้น เพื่อให้การทํางานราบรื่นยิ่งขึ้น เราอาจต้องวางแผนงาน ขั้นตอนการวางแผนงานประชาสัมพันธ์เป็น
ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการทําประชาสัมพันธ์ (ขั้นตอนที่ 2) เพราะเราจะได้สามารถประเมินสถานการณ์ของ
ข้อมูลโครงการ หรือกลุ่มเป้าหมายและเตรียมแนวทางการทํางานให้ตรงกับที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ ส่วนใหญ่ใน
ขั้นตอนนี้นักประชาสัมพันธ์มักจะใช้วิธีเขียนเป็นโครงการเพื่อให้ทีมงานได้มองภาพที่เข้าใจและชัดเจน ซึ่งการ
จัดทําโครงการประกอบด้วยหัวข้อหลักๆ ต่อไปนี้ ได้แก่
1. ชื่อโครงการ 2. การวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ปัญหาและสภาวการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3. เป้าหมาย 4. กลุ่มเป้าหมาย 5. กลยุทธ์และกลวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ 6. สถานที่ 7. งบประมาณ 8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงาน
10. การประเมินผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อโครงการ เป็นส่วนที่จะบอกว่าโครงการนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร มีส่วนเข้าไปมีส่วนสนับสนุน
โครงการสุขภาพในด้านใด เช่น โครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือ โครงการผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น
2. การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ปัญหา ในขั้นตอนนี้เป็นการสรุปสถานการณ์หรือเชื่อมโยง
ระหว่างการประชาสัมพันธ์กับแผนประชาสัมพันธ์ที่เรากําลังจะจัดทํา เพื่อที่จะสามารถมองเห็นถึงบทบาทของ
การประชาสั มพันธ์ หรือการสื่อ สารรูป แบบต่ างๆ ได้ เช่นขณะนี้คุณแม่รุ่น ใหม่อาจมีข้อ มูลความเข้ าใจผิ ด
เกี่ ย วกั บ สารอาหารในนมแม่ ว่ า มี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของทารก และมี ค วามเชื่ อ ผิ ด ๆว่ า นมแม่
หมดอายุได้ เป็นต้น ซึ่งหากเรารู้ข้อมูลนี้ เราอาจจําเป็นต้องวางแผนการใช้สื่อบุคคลคือผู้สื่อข่าวสาธารณสุข
หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (ผสส.และอสม.)หรือแม้แต่ตัวศิลปินดารา มาเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลในส่วนนี้เพิ่ม
ในขั้นตอนของการประชาสัมพันธ์
3. เป้าหมายของโครงการ (Goal) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังการดําเนินการเสร็จสิ้น ซึ่งเป้าหมายนี้ควร
มีตัวชี้วัดความสําเร็จเพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลด้วยหลังเสร็จสิ้นการดําเนินการด้วย เช่น เพื่อลด
จํานวนการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นในชุมชนให้มีจํานวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา นั่นหมายความว่าหากมี
จํานวนวัยรุ่นในชุมชนที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรลดน้อยกว่าปีที่แล้วก็ถือว่าสําเร็จตามเป้าหมาย
4. กลุ่ มเป้าหมาย หมายถึ งกลุ่ม ผู้มี ส่ว นได้ส่ วนเสี ย ต่ างๆ ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ โครงการ ทั้ง ในส่ว นของ
กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง เช่นโครงการผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ กลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้หญิง
วัยทํางานรุ่นใหม่ กลุ่มเป้าหมายรองคือ เยาวชน หรือคนในครอบครัว หรือคนที่อยากเลิกบุหรี่ เป็นต้น รวมถึง
กลุ่มตรงข้ามซึ่งมีผลประโยชน์ขัดกับโครงการของเราด้วย เช่นกลุ่มร้านค้าที่จําหน่ายบุหรี่ในพื้นที่เป็นต้น
5. กลยุทธ์ หมายถึงแนวทางในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ หรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ของการสื่อสาร ได้แก่การออกแบบสาร การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทุกประเภทเช่น สื่อท้องถิ่น สื่อชุมชน
สื่อพื้นบ้าน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเฉพาะกิจ หรือกิจกรรมเวทีชาวบ้านต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการนําเสนอแนวคิด
ข้อมูลหรือแนวปฏิบัติที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
6. สถานที่ และระยะเวลาดําเนินการ เช่น หากมีกิจกรรมหลายประเภทหรือมีการดําเนินการที่มี
ผู้เกี่ยวข้องด้วยจํานวนมาก ควรจัดทําเป็นตารางการดําเนินกิจกรรมย่อยๆ ตามวันเวลาและการกําหนดสถานที่
ที่ชัดเจน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
7. งบประมาณ ควรระบุหมวดงบประมาณ เช่นหมวดค่าจ้าง ค่าตอบแทน หมวดวัสดุอุปกรณ์ หมวด
ค่าใช้สอย และหมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเผื่อไว้ด้วย
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการคาดการณ์ว่าเมื่อได้ดําเนินโครงการสุขภาพดังกล่าวแล้วจะ
ได้รับประโยชน์อย่างไร เช่นหากการดําเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนในชุมชนใช้ทรายอะเบตร่วมกันกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย ได้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ การได้ลดจํานวนยุงลายที่เป็นพาหะนําไข้เลือดออกให้หมดไป
จากชุมชน หรือการลดความเสี่ยงด้วยการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออกในชุมชน เป็นต้น
9. ผู้รับผิดชอบโครงการหรือแผนงาน ควรระบุชื่อบุคคล หรือหน่วยงานผู้รับหลักในการทํางาน หรือ
ผู้รับผิดชอบร่วมกันในการดําเนินงานตามแผนงานอย่างชัดเจน
10. การประเมินผล การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการประชาสัมพัน ธ์
นับเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญและเป็นข้อมูลยืนยันความสําเร็จของโครงการ ซึ่งการติดตามประเมินผลนี้มี
ด้วยกัน 3 ระยะคือก่อนดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ และประเมินเมื่อสิ้นสุดการดําเนินการ
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แผนภาพที่ 1: กระบวนการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การไม่สูบบุหรี่

ที่มา: ฉัตรนภา อําพลพีรพันธ์, 2553: 104
อย่างไรก็ตาม การทํางานประชาสัมพันธ์มีข้อที่ควรคํานึงอีกประการหนึ่งที่จะทําให้การประชาสัมพันธ์
ราบรื่นและประสบความสําเร็จ นั่นคือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน แม้นักประชาสัมพันธ์จะมี
ความสามารถในการเขียนข่าว การจัดกิจกรรม มากเพียงไร ก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้หากขาด
สื่อกลางที่จะถ่ายทอดข่าวสารจากองค์การถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร โดยธรรมชาติแล้วสื่อมวลชนนั้น
มีอิสระ มีดุลยพินิจในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงาน ถ้าข่าวหรือกิจกรรมนั้นมีคุณค่าหรือมี
ประโยชน์ต่อสังคม สื่อมวลชนก็จะเผยแพร่ให้ อย่างไรก็ตาม การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนจะมีส่วน
ช่วยให้เกิดความรู้จักหน่วยงานและให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของเราได้ดีขึ้น
88 | หลักสูตรการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
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สื่อมวลชนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เป็นปัจจัย
สําคัญที่จะช่วยให้งานประชาสัมพันธ์ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวได้ เพราะเป็นช่องทางที่เป็นสื่อกลางการ
เผยแพร่ไปสู่สาธารณะชน สื่อมวลชนเป็นสื่อสาธารณะที่เข้าถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมายจึงมีอิทธิพลต่อการ
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์จําเป็นต้องสร้างความความสัมพันธ์ที่ดีต่อสื่อมวลชน
หลักการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนเริ่มต้นจากบุคลิกของนักประชาสัมพันธ์ ความเสมอภาคในการส่งข่าว
การส่งข่าวให้ถูกหน้า คุณภาพของเนื้อข่าวและภาพข่าว อย่าซื้อด้วยเงิน อย่าขอให้ปิดข่าว อย่าส่งข่าวไปทุก
หน้า ทําบัญชีรายชื่อสื่อมวลชนให้ถูกต้องทันสมัยผศ. ปิยฉัตร ล้อมชวการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวว่าทั้งบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์และคุณภาพข่าว รวมถึง
ความสัมพันธ์กับนักข่าวเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงอย่างมาก เพื่อที่จะให้การส่งข่าวนั้นราบรื่นไป ซึ่งรายละเอียดต่างๆ
มีดังต่อไปนี้ (ปิยฉัตร ล้อมชวการ,2550 : 121-124)
1.1 บุคลิกของประชาสัมพัน ธ์ ปกติ สื่อมวลชนกับนักประชาสัมพันธ์ จะทํางานใกล้ชิดกันอยู่แล้ว
คล้ายน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่า นักประชาสัมพันธ์เป็นผู้ให้ข่าวได้สารพัดทั้งที่เปิดเผยได้หรือไม่เปิดเผยข่าว ความ
ใกล้ชิดสนิทสนม ความเข้าใจในระบบงาน เข้าใจสภาพที่แท้จริงของสื่อมวลชนจะทําให้งานประชาสัมพันธ์ดูง่าย
ขึ้นสําเร็จขึ้น แต่ก็แน่นอนว่าความสามารถเฉพาะตัว พรสวรรค์ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บุคลิกของนัก
ประชาสัมพันธ์น่าจะเป็นองค์ประกอบสําคัญด้วย ปัจจุบันนักประชาสัมพันธ์มักจะทํางานกับสื่อมวลชนมาก
เพราะรู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ อาจเรียนมาด้วยกันมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นทุน งานประชาสัมพันธ์เริ่มใช้
มืออาชีพไม่ใช่ใครก็ได้ มีระบบ มีความคล่องตัว และให้ความสําคัญต่อการฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์โดยนัก
ประชาสั ม พั น ธ์ มื อ อาชี พ หรื อ บุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นหลายสาขาอาชี พ โดยเฉพาะผู้ ค ร่ํ า หวอดทาง
หนั ง สือ พิ มพ์ วิ ทยุ ก ระจายเสี ยง วิ ทยุ โ ทรทั ศน์ ล้ วนแต่จ ะช่ วยให้เ ข้ า ถึง ปั ญหาต่า งๆ ในแต่ ล ะด้า น ทํ า ให้
มองเห็นข้อบกพร่อง หรือกลยุทธ์ กลวิธีทีสําคัญๆ งานประชาสัมพันธ์เป็นศาสตร์ที่เรียนรู้กันไม่จบ บางแก้มุม
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ต้องทราบว่าจะเข้าถึงนักข่าวแต่ละสื่อ แต่ละแห่ง อย่างไร มีความ
รู้จักคุ้นเคยขนาดไหน ในกรณีที่หวังผลว่า ข่าวที่ส่งไปนั้นจะต้องได้ลง ซึ่งแม้จะไม่ทุกครั้ง แต่ก็ควรมี 3-4 แห่ง
ที่ลงให้ นักข่าวโดยทั่วไปชอบคนที่มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง รู้จักกาลเทศะ เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ หรือว่าโอกาส
ต่างๆ เช่น ครบรอบวันก่อตั้งของสื่อ กรณีเปลี่ยนผู้บริหาร ก็ต้องให้ความสําคัญโดยส่งการ์ดอวยพร หรือ
กระเช้าดอกไม้ มีความจริงใจเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่พอมีงานก็นํามาฝาก พอฝากเสร็จก็หายไป
คุณลักษณะเฉพาะตัวของนักประชาสัมพันธ์คือสิ่งที่สร้างความประทับใจแรกพบให้สื่อมวลชน เริ่มจาก
(1) การแต่งกายดี ประณีต เรียบร้อย รอบรู้ คล่องแคล่ว นุ่มนวล พร้อมที่จะเป็นมิตร ขยัน ฉลาด เอา
ใจใส่ สนใจสิ่งที่เกี่ยวคล่อง รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา
(2) รอบรู้ในองค์การที่ตนสังกัด ภารกิจที่รับผิดชอบ สถานการณ์ เหตุการณ์ วิทยาการณ์ อันทันสมัย
(3) ทักษะในการปฏิบัติงานซึ่งอาศัยเทคนิค ความคิด มนุษยสัมพันธ์ และการสื่อสาร
(4) ทัศนคติของนักประชาสัมพันธ์มีผลต่อการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อการประชาสัมพันธ์เป็น
อย่างมาก ทัศนะคติที่จําเป็นคือ ความรู้สึกนึกคิดในทางบวก ความมั่นใจ ความเลื่อมใสศรัทธา
1.2 ความเสมอภาคในการส่งข่าว ในบางครั้งนักประชาสัมพันธ์ส่งข่าวแจกให้ไม่ทั่วถึง บางฉบับได้รับ
ข่าวแจก ในขณะที่อีกหลายฉบับไม่ได้รับ หากเป็นข่าวสําคัญจะทําให้สื่อมวลชนที่ไม่ได้รับอาจเกิดความรู้สึกไม่
พอใจได้ ดังนั้นการส่งข่าวแจกควรส่งให้ทั่วถึงทุกฉบับ ไม่ควรเลือกเฉพาะที่นักประชาสัมพันธ์สนิทสนมเท่านั้น
แต่อย่าส่งข่าวไปทุกหน้าทุกคอลัมน์
1.3 ส่งข่าวให้ตรงฝ่ายข่าวที่ถูกต้อง สื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ ล้วนถูกจํากัดด้วยเนื้อที่และเวลา ในแต่ละวันจะมีข่าวแจก ทั้งเนื้อข่าวและภาพข่าว เข้ามาจํานวนมาก
แต่ด้วยเวลาและเนื้อที่ที่มีอยู่อย่างจํากัด จึงมีเพียงไม่กี่ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์จึงต้อง
ส่ ง ข่ า วให้ ต รงกั บ หน้ า ข่ า วหรื อ ฝ่ า ยข่ า วที่ ถู ก ต้ อ ง บ่ อ ยครั้ ง ที่ นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ส่ ง ข่ า วการศึ ก ษาไปลงหน้ า
เศรษฐกิจทําให้ข่าวขององค์การไม่ได้รับการเผยแพร่เนื่องจากการทํางานต้องแข่งกับเวลา สื่อมวลชนไม่มีเวลา
นําข่าวที่ส่งผิดหน้าหรือผิดฝ่ายไปส่งให้ฝ่ายที่ถูกต้อง ทั้งยังอาจทําให้สื่อมวลชนรู้สึกว่านักประชาสัมพันธ์ไม่
ศึกษาข้อมูลหรือใช้วิธีส่งกราดไปทั่ว ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม
1.4 คุณภาพของเนื้อข่าว บ่อยครั้งที่ภาพข่าวดูสมบูรณ์ดี แต่ตัวข่าวกลับขาดเนื้อหาสาระ เช่น
(1) เนื้อข่าวหรือภาพข่าว อ่านแล้วไม่ใช่ข่าว เหมือนอ่านโฆษณา หรือไม่ก็อวดอ้างสรรพคุณโดย
ขาดหลักฐานอ้างอิง
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(2) กรณี ภ าพข่ า วด้ ว ยคุ ณ ภาพแต่ เ นื้ อ ข่ า วอาจช่ ว ยได้ แต่ ถ้ า เนื้ อ ข่ า วด้ อ ยไปด้ ว ยก็ ย ากจะช่ ว ย
บ่อยครั้งที่เนื้อข่าว
- ขาดประธาน คือ คําว่า “ใคร”
- ขาดสถานที่ เช่น ข่าวแจ้งกําหนดการณ์ของงานที่เขียนดีมาก แต่ไม่บอกว่างานจัดที่ไหน
- ขาดเหตุผล หรือ “ทําไม” กรณีที่เป็นข่าวแจกการให้เหตุผลของข่าวที่ส่งไปจะช่วยเพิ่ม
น้ําหนักและความสําคัญของข่าวเพิ่มขึ้น การส่งข่าวโดยบอกว่า “ใคร” “ทําอะไร” “ที่ไหน”
“เมื่อไร” เท่านั้นไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่เพราะไม่เห็นว่าสําคัญอย่างไร
- ขาดรายละเอียด หรือ “อย่างไร” เรื่องนี้นักประชาสัมพันธ์มีความเชื่อว่าหนังสือพิมพ์มี
พื้นที่ให้น้อยจึงไม่เขียนอธิบายรายละเอียด แต่สิ่งที่ถูกคือควรเขียนให้ผู้รับเข้าใจด้วย การ
เขี ย นข่ า วแจกเพื่ อ สร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี ค วรเขี ย นให้ ตั ด ได้ ที ล ะย่ อ หน้ า ตั้ ง แต่ ย่ อ หน้ า
สุดท้ายขึ้นมา ไม่ว่าจะมีเนื้อหาแค่ไหนก็ตามต้องลงไป เพื่อให้สามารถตัดท้ายขึ้นหาบนได้
ส่วนใหญ่แล้วคําอธิบายความหมายว่าอย่างไรจะอยู่ตรงท้ายๆ
- ขาดสิ่งที่สําคัญมากอีกสิ่งคือ ขาดชื่อผู้รับผิดชอบประจําคอลัมน์ ย่อมเป็นสาเหตุหนึ่งที่
อาจทําให้ข่าวไม่ได้รับการเผยแพร่เพราะหากนักข่าวเกิดข้อสงสัยอยากถามเพิ่มเติมใน
ประเด็นใดๆ ก็ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้
1.5 คุณภาพของภาพข่าว ต่อไปนี้คือความรู้สึกของบรรณาธิการท่านหนึ่งที่มีต่อภาพข่าวที่ไม่มีคุณภาพ
“เมื่อผมเปิดซองขาว แล้วเห็นภาพเล็กๆ ขนาดโปสต์การ์ด เป็นภาพสี ผมมีความรู้สึกเหมือนว่าประชาสัมพันธ์
ที่เขาส่งภาพนั้นคงทําข่าวตามหน้าที่ คือถือว่าส่งมาแล้วตามหน้าที่ ควรลงหรือไม่นั้นอยู่เหนือความควบคุมของ
เขา และเขาไม่มีความผิด นั่นเป็นเพราะสาเหตุอื่นๆ ที่รวมทั้งผมดูแล้วว่าเมื่อนํามาลงทางเทคนิคแม้จะลด
ความคมชัดลงไปบ้าง แต่ก็ถ่ายมาดี แต่ถ้าเป็นภาพที่นอกจากจะไม่มีความคมชัดแล้ว องค์ประกอบภาพก็แย่
รูปมืดมัว แบบนี้นอกจากจะไม่ลงแล้ว ผมถือว่าคนส่งภาพนั้นและสถาบันนั้นดูถูกผมและหนังสือพิมพ์ที่ผมอยู่
อะไรกัน โฆษณาก็ไม่ต้องเสีย ภาพข่าวที่ดียังมีประโยชน์กับสถาบันของตนเอง แต่ไม่ยอมลงทุนกันบ้างเลย
สมควรแล้วใช่ไหมที่จะไม่ได้ลง”
โดยสรุปในส่วนของภาพข่าวที่ไม่มีคุณภาพมีดังนี้
(1) ภาพเล็กเกินไป ขนาดภาพที่เหมาะสมควรเป็นภาพขนาด 5 x 7 นิ้ว
(2) ภาพที่ถ่ายและอัดในลักษณะแสงมากไปหรือน้อยไปจะมีโอกาสน้อยกว่าภาพที่แสงกําลังดี
(3) ภาพที่ขาดความคมชัด ภาพมัวที่ก็มีโอกาสน้อยในการได้ลง
(4) องค์ประกอบของภาพมีปัญหา เช่น คนยืนห่างกัน ยืนหันหลังหรือหันข้าง ไม่รู้ว่าเป็นใคร
(5) ภาพข่าวไม่มีชีวิตชีวาซึ่งพบบ่อยมาก เช่น ภาพข่าวทําสัญญาก่อสร้าง ก็เอาโมเดลสิ่งก่อสร้างมา
ตั้งข้ างหน้าแล้ วผู้ว่ าจ้ างกั บผู้ รับจ้ างก่อ สร้างก็ยื นแถวตรงเรีย งกั นอยู่ หลั งโมเดลที่ทําสั ญ ญา
ก่อสร้าง หน้าตาเคร่งเครียด เอาจริงเอาจัง ดูแล้วไม่ใช่ภาพประชาสัมพันธ์ที่บอกว่าบริษัทนั้น
ประสบความสําเร็จในการก่อสร้าง ภาพข่าวแบบนี้โอกาสได้ลงก็น้อย
เนื่องจากพื้นที่การประชาสัมพันธ์มีจํากัด ในทางปฏิบัติบ่อยครั้งที่นักประชาสัมพันธ์จําเป็นต้อง
ตัดสินใจเลือกระหว่างการที่จะส่งภาพข่าวหรือเนื้อข่าวอย่างใดอย่างหนึ่งไปยังสื่อมวลชนเพื่อช่วยนําเสนอข่าง
ขององค์การ นักประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่มักเลือกที่จะส่งภาพข่าวมากกว่าเพราะการนําเสนอภาพข่าวเพียง
อย่างเดียวสามารถเชิญชวนผู้ชมให้สนใจได้มากกว่าการอ่านเนื้อข่าวเพียงอย่างเดียว และถ้าจะส่งเนื้อข่าวเพียง
อย่างเดียวผู้เขียนเนื้อข่าวประชาสัมพันธ์จะต้องเขียนให้สั้น กระชับ น่าสนใจ เกี่ยวข้องกับสาธารณะชนจริงๆ
จึงจะได้รับการคัดเลือกไปนําเสนอ
1.6 อย่าซื้อด้วยเงิน นักประชาสัมพันธ์ไม่ควรจ่ายเงินเพื่อให้ได้ลงข่าวเพราะจะเป็นการดูถูกสื่อมวลชน
และไม่ควรใช้แผนกโฆษณาไปบีบให้ลงข่าวให้ เพราะจะทําลายความสัมพันธ์ที่ดีไปหมด
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสื่อมวลชนเป็นองค์การธุรกิจ ในทางปฏิบัติ การพิจารณาเนื้อข่าวที่จะลงเป็น
หน้าที่ของบรรณาธิการ ซึ่งแบ่งแยกการทํางานจากฝ่ายโฆษณาเด็ดขาด ดังนั้นหากเป็นลูกค้าที่ซื้อโฆษณาในสื่อ
นั้นๆ อาจขอให้ฝ่ายโฆษณาขอความอนุเคราะห์จากบรรณาธิการเพื่อจะได้มีโอกาสลงข่าวนั้นโดยใช้การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน หากข่าวนั้นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนด้วย ก็ยิ่งมีโอกาสได้ลงมากขึ้น
1.7 อย่าขอให้ปิดข่าว นักประชาสัมพันธ์ต้องไม่ขอให้สื่อมวลชนงดการนําเสนอข่าว การขอให้ปิดข่าว
เท่ากับขอให้สื่อมวลชนอย่าทําหน้าที่ อาจทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี เป็นการทําลายความสัมพันธ์ที่ดี นัก
ประชาสัมพันธ์ควรใช้การกัน ไม่ให้เกิดสิ่งที่จะเป็นข่าวที่ไม่ดีจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด
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การประชาสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดและ
ป้องกันชื่อเสียงของหน่วยงานมิให้เสื่อมเสียโดยการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย การดําเนินงานต่างๆ
ของหน่วยงานไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความศรัทธา การยอมรับ การ
สร้างภาพลัก ษณ์ที่ดีให้ กับองค์ การ การสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับ สื่อมวลชนเป็น รากฐานสําคัญของการ
ประชาสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้จากการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ เครือข่าวสื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญมากในการธํารงรักษาความเป็นเลิศ เนื่องจากเป็นที่มาของ
การสร้างความเข้ าใจ (understanding) ความพอใจ (satisfaction) ความประทับใจ (impression) เยื่อ ใย
สัมพันธ์ (relations) การสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นงานที่อาจกล่าวได้ว่ายาก แม้นัก
ประชาสัมพันธ์จะมีหน้าที่เกี่ยวกับงานสร้างสัมพันธ์ แต่การสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนจะต้องให้ความเอาใจใส่
ความตั้งใจ ความสม่ําเสมอเพื่อสนองตอบ ความต้องการ ความคาดหวัง ของสื่อมวลชน งานใดๆก็ตามที่
คนเราใช้ความเอาใจใส่อย่างสูงย่อมเกิดความกดดัน ความกังวลใจ ความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน
เพื่อการประชาสัมพันธ์ จําเป็นต้องทําการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงจากสื่อมวลชน
องค์การหลายองค์การให้ความสําคัญกับการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ บาง
องค์การผู้บริหารระดับสูงสามารถติดต่อโดยตรงกับสื่อมวลชนเพื่อให้ได้รับการยอมรับ
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การสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เริ่มต้นจาก
2.1 การติดตามความเปลี่ยนแปลงและการมีข้อมูลเกี่ยวกับสื่อมวลชนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อ
ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในรายการต่างๆ หรือคอลัมน์ต่างๆ ต้องทําบัญชีรายชื่อสื่อมวลชนให้ถูกต้อง
ทันสมัย นักประชาสัมพันธ์ต้องติดตามข่าวการเปลี่ยนแปลงของสื่อมวลชนเพื่อให้ทราบว่าใครเป็น
ผู้รับผิดชอบข่าวในหน้าใด คอลัมน์ใด ของสื่อใดให้ถูกต้องและทันสมัย
2.2 การให้เกียรติสื่อมวลชนทุกรายอย่างเสมอภาค
2.3 ให้ความร่วมมือในการให้ข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวแจก การสัมภาษณ์ผู้บริหารเมื่อสื่อมวลชนร้องขอ
อย่าทําตัวเป็นอุปสรรคต่อการทํางานของสื่อมวลชน
2.4 ไม่ก้าวก่ายการทํางานของสื่อมวลชนไม่ว่าเรื่องใดๆแม้จะคุ้นเคยกันก็ตาม
2.5 หลีกเลี่ยงการมีปัญหาขัดแย้งกับสื่อมวลชน รู้จักการให้อภัยเมื่อมีการลงข่าวผิดพลาดและได้รับการ
ขอโทษแล้ว อย่าเรียกร้องเกินกว่าเหตุที่เกิดขึ้น
2.6 ให้ความร่วมมือกับสื่อมวลชนเมื่อเขาจัดกิจกรรมและแสดงความยินดีในโอกาสสําคัญ
2.7 การให้ข่าวต่อสื่อมวลชนต้องเป็นข่าวที่ถูกต้อง
2.8 ให้ความเป็นกันเองต่อสื่อมวลชน
2.9 ควรพบปะสังสรรค์กับสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ เช่น ครบรอบวันสถาปนาของสื่อมวลชน จัดแถลง
ข่าวต่อสื่อมวลชน จัดเยี่ยมชมกิจการ จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน เป็นต้น
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