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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลว งลงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือทั้งทาง
แรงกาย และแรงใจจากบุคคลหลายฝาย ขอกราบขอบพระคุณ ศ.ดร.ปาริชาต สถาปตานนท
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มิไดมอบเพียงแคคําแนะนํา คําปรึกษา ในดานวิชาการ แตยงั ชวย
“ประคับประคอง” งานวิจัยชิ้นนี้ตงั้ แตที่ยงั ไมเปนรูปเปนรางจนกระทัง่ ลุลวงถึงวันนี้ คอยเติม “พลัง
ใจ” ใหกบั ผูวจิ ัยเมื่อเริ่มเห็นเคาวาไฟเริ่มลดลง หยิบยืน่ ขอคิดดีๆ และทางออกดีๆ ใหกบั ผูวิจยั ใน
ทุกครั้งที่เริ่มมองไมเห็นทางออก การไดเปนลูกศิษย ดร.ปาริชาตถือเปนสิ่งคุมคามากที่สุดในชีวิต
นิสิตปริญญาโทในรั้วจามจุรแี หงนี้ ขอบพระคุณจริงๆ คะ
ขอบพระคุณ รศ.พัชนี เชยจรรยา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธสาํ หรับ
คําแนะนําดีๆ ใหกับงานวิจัย และความอบอุนที่แนบมากับคําถามทีว่ า “เปนไงตุก งานถึงไหนแลว”
ขอบพระคุณ ดร.วิทย สิทธิเวคิน กรรมการผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก สําหรับคําแนะนําดีๆ และแนวคิด
แปลกๆ ในแวดวงธุรกิจที่ผูวจิ ัยยังมีชั่วโมงบินและประสบการณนอยนิดนัก
ขอบพระคุณเจาหนาที่โรงแรมทุกทานตลอดจนถึงพี่ๆ นองๆ ที่เจริญกรุง หัวหิน
เชียงราย เกาะสมุยในการอนุเคราะหขอมูลใหกับนักวิจยั ตาดําๆ คนนี้ ขอบพระคุณคะ
ขอบพระคุณคุณ Ernst และพี่แอด ทีท่ า นทั้งสองหยิบยื่นโอกาสใหกับผูวิจัยใน
การเรียนตอปริญญาโทในครั้งนี้ ขอบพระคุณในกําลังใจที่คอยเติมใหตลอดในวันทีห่ นักหนาถึงขีด
สุด ขอบคุณเพื่อนรวมงานบริษัท กรีนวูด แทรเวล ทุกคน โดยเฉพาะพี่ตูน พี่บอย พี่แปด เพื่อนเอิรธ
ที่คอยหวงใยและดูแลกันมาตลอด
ขอบคุณกองหนุนสําคัญทีท่ าํ ใหผูวจิ ัยมีแรงฮึดในการเดินหนาตอไป ขอบคุณคุณ
เพื่อนรัก สาม หนู เหมียว ที่ไมวา สถานการณไหนๆ เวลาเรามองหันกลับมาก็เห็นพวกแกอยูขางๆ
เราเสมอ ขอบคุณเพื่อนๆ ป. โท พี่ออฟ พีเ่ อก พี่เอ หวีมน พี่นชุ และเพื่อนๆ พี่ๆ คนอื่นๆ ที่รวมกัน
ฝาฟนจนถึงวันนี้ วันทีเ่ ราไดรับปริญญาพรอมกัน จะเปนวันที่ตุกมีความสุขมากที่สุดวันหนึง่
สุดทาย ขอบคุณพอ แม พีภ่ าพ เจมัญญา พี่ต็อบ พี่ตารท ที่เปนสวนสําคัญที่สุด
ในชีวิต เปนแรงผลักดันที่ทาํ ใหผูวจิ ัยอยากสรางสิง่ ดีๆ ใหกับชีวิต และเปนเหตุผลเดียวในการเรียน
ตอในครั้งนี้ และบุคคลสําคัญที่จะลืมไมไดและไมเคยลืมคือนา ผูท ี่อยูเบื้องหลังของความสําเร็จใน
ครั้งนี้ทงั้ หมด ผูที่ทาํ ใหผวู ิจยั เขาใจวาการมีนาในชีวิตของตุก มันเปนสิง่ วิเศษมากที่สดุ ในโลกจริงๆ
ไมเคยคิดมากอนเลยวาตัวเองจะสามารถทุมเทใหกบั สิ่งใดสิ่งหนึง่ ไดมากมาย
ขนาดนี้ จนกระทั่งผานระยะเวลากวา 9 เดือนกับวิทยานิพนธเลมนี้ 9 เดือนกับการพิสูจนวา เราเอง
ก็ทําเรื่องยากๆ แบบนี้ใหมนั สําเร็จไดเหมือนกันเนอะ...ชืน่ ใจ
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบันนี้ คงมิอาจจะปฏิเสธไดเลยวา การดําเนินธุรกิจเพื่อ
มุงหวังแตผลกําไรหรือผลประกอบการเพียงอยางเดียวนั้น อาจจะมิใชจุดหมายปลายทางสุดทายที่
องคกรทั้งหลายตางฝาฟนไปเพื่อกาวสู “ความสําเร็จ” เทานั้น หากแตการดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
“ผล” ในเชิง “ธุรกิจ” นั้น ยังตองกระทําควบคูกับการ “พัฒนาอยางยั่งยืน” อีกดวย โดยคํานึงถึงการ
พัฒนาขององคกร ควบคูไปกับการพัฒนาของสังคม ดวยเพราะ ปจจัยการเปลี่ยนแปลงในมิติ
ตางๆที่เกิดขึ้น ทั้งในสวนของผูบริโภคที่ในปจจุบันนี้ คุณภาพของสินคาหรือบริการตางๆ เพียง
อยางเดียว อาจจะมิใชคําตอบของความพึงพอใจอีกตอไป การพัฒนาคุณภาพของสินคานั้น ตอง
ผนวกรวมเขากับการสรางเอกลักษณบนความหลากหลายของสินคาและบริการ ตลอดจนถึงการ
สรางองคกรใหเปน “องคกรคุณธรรม” เพราะประชาชนในยุคนี้ มิไดตองการเพียงสินคาที่มีคุณภาพ
เทานั้น หากแตยังตองการสินคาที่มีคุณภาพและผลิตจากองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคมอีก
ดวย (พิทักษ ชูมงคล, 2549) ในตลาดระดับโลก ผูบริโภคมีทางเลือกมากมายและอาจตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาจากตัวแปรอื่นที่ไมใชแคราคาสินคา ราคา และชองทางการจัดจําหนาย แตกลับ
ตัดสินใจเลือกซื้อจากชื่อเสียงของการมีขอปฏิบัติทางธุรกิจที่ยุติธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ทัศนคติของพันธกิจตอความกินดีอยูดีของชุมชน (Kotler and Lee, 2551)
จากความสํ า คั ญ ของการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วข า งต น การพั ฒ นาทั้ ง สอง
องคประกอบนี้ มิไดตองการเพียงแคการตระเตรียมกลยุทธในเชิงบริหารอยางมีประสิทธิภาพเพียง
เทานั้น หากแตยังตองการกระบวนการในการสรางความเขาใจ และการยอมรับใหเกิดขึ้นในหมู
ของผูมีสวนรวม และผูไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หากการพั ฒ นาดั ง กล า วส ง ผลกระทบต อ ผู ค นในวงกว า งมากเท า ใด กระบวนการเหล า นี้ ยิ่ ง
จําเปนตองใหความสําคัญมากขึ้นเทานั้น เพื่อใหผูไดรับผลจากการพัฒนานั้น เกิดความเขาใจ
ยอมรับ และใหความรวมมือตอการดําเนินงาน รวมทั้งองคกรยังตองสรางความสัมพันธอันดีให
เกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายเหลานั้นดวย เพราะความสัมพันธอันดีนั้น ยอมนํามาสูความผลลัพธใน
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เชิงบวก อันหมายถึง ความเขาใจอันดี ทัศนคติที่ดี การยอมรับและความรวมมือที่ดีตามมาดวย
โดยอาศัยกระบวนการที่เรียกวา “การประชาสัมพันธ”
การประชาสั ม พั น ธ นั้ น เป น กระบวนการที่ ช ว ยสร า งความเข า ใจและสร า ง
ความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้น และการประชาสัมพันธที่คํานึงถึงกลุมเปาหมายเปนหลักนั้นจะชวย
สรางความเขาใจและความนิยมชมชอบใหเกิดขึ้น การที่กลุมเปาหมายมีทัศนคติในเชิงบวกตอ
องค ก ร และการพั ฒ นาที่ อ งค ก รกํ า ลั ง ดํ า เนิ น การอยู นั้ น แนวโน ม ที่ ก ลุ ม เป า หมายจะแสดง
พฤติกรรมยอมรับและใหความรวมมือก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นตามมา การกําหนดกลุมเปาหมายที่
ชัดเจนจึงนับเปนการเริ่มตนการประชาสัมพันธที่มีคุณภาพ (พิทักษ ชูมงคล, 2549)
กลุมเปาหมายที่องคกรตองใหความสําคัญนั้น นอกจากจะเปนบุคลากร และ
พนักงานภายในองคกรแลวนั้น กลุมเปาหมายอีกกลุมหนึ่งที่องคกรจะตองทําการประชาสัมพันธ
เพื่ อ สร า งความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งต อ องค ก รและการดํ า เนิ น งานต า งๆ ควบคู ไ ปกั บ การสร า ง
ความสัมพันธอันดีนั้น คือ กลุมประชาชนทั่วไปหรือชุมชนผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเหลานั้น
การสรางความเขาใจและการยอมรับจากชุมชน จะตองอาศัยการประชาสัมพันธที่มุงสรางทัศนคติ
ที่ดีตอองคกร และกิจกรรมตางๆ ขององคกร รวมทั้งเสริมสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวาง
องคกรและชุมชน โดยใหความสําคัญกับการเอาใจใสและการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความ
ตองการของชุมชนอยางแทจริง การประชาสัมพันธในรูปแบบนี้ คือ “ชุมชนสัมพันธ” (Community
Relations)
การดําเนินงานชุมชนสัมพันธนั้น มีความสําคัญกับองคกรทุกประเภท โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง อคกรภาคธุรกิจ สายพิณ ศมาวรรตกุล (2532) กลาววา การสรางความสัมพันธกับชุมชน
มีความสําคัญตอธุรกิจทุกวันนี้ เนื่องจากธุรกิจมีความกาวอยางรวดเร็ว ทั้งในสวนทองถิ่นและมี
การขยายตัวไปยังชุมชนตาง ๆ ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากชุมชนนั้น ๆ ดังเชน “โรงน้ํามันไทย
ออย” ตั้งอยูที่แหลมฉบังและเปนโรงกลั่นที่อยูในชุมชน ซึ่งอาจทําใหชุมชนเกิดความวิตกกังลวถึง
อันตรายและมลพิษ ตางๆ แตจากการศึกษาวิจัยคนพบวา ชาวบานแถบนั้น รักใครและไมรูสึก
เกลียดชังโรงงานนี้เลย เนื่องเพราะ (1) พนักงานทั้งหมดของโรงงานลวนเปนชาวบานแหลมฉบัง
ทั้งสิ้น (2) มีการจางประชาชนบริเวณใกลเคียงมาดายหญาทําใหเกิดรายได (3) คณะผูบริหาร
ของเขาเปนกรรมการหมูบานเพื่อคอยชวยเหลือดูแลเมื่อมีอะไรเกิดขึ้น (4) บริษัทไทยออยรับเปน
เจาภาพจัดงานทอดกฐินที่วัดในชุมชนทุกป (5) เมื่อเกิดน้ําทวม บริษัทไทยออยประชุมเพื่อ
แกปญหาน้ําทวม และมีงบประมาณสวนหนึ่งในการจัดซื้อพันธุพืชแจกใหกับชาวบาน เปนการทํา
ประโยชน ให กับชุ ม ชน ซึ่ ง สิ่ง ที่ ป ระชาชนเหลา นี้ ทํา ใหป ระชาชนรั ก ใคร ซึ่ ง เราเรี ย กว า “ชุม ชน
สัมพันธ” ไมวาอยูที่ไหนตองทําใหชุมชนเกิดความรักใคร (เสรี วงศมณฑา, 2542)

3
กอปรกับในชวงระยะหลัง 10 ป ที่ผานมา ไดเกิดกระแสกดดันจากผูบริโภคและ
นักลงทุนทั่วโลก ที่ตองการใหองคธุรกิจเปนมากกวาองคกรที่มุงแสวงหาแตผลกําไรสูงสุดเพียง
อยางเดียว โดยละเลยตอผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมและชีวิตของพลเมืองโลก ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากแนวคิดทุ นนิยมแบบสุดโตงที่มุ งหวั งเพียงผลกําไรสูงสุดดวยการกระตุ นการ
บริโภคจนเกิน ความพอดี มาสู แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาที่ยั่งยืนไดถูกสงทอดมาสู
แนวคิด “การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ Corporate Social Responsibility”
(กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ, 2550) หลายปที่ผานมา องคกรธุรกิจของโลกตางตระหนักถึง
กระแสกดดันนี้ องคกรธุรกิจจํานวนมากไดนําแนวคิดนี้บรรจุลงในพันธกิจและวิสัยทัศนขององคกร
ตลอดจนนําไปประยุกตใชภายใตกระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจโดยใสใจตอสังคมและสิ่งแวดลอม
การแสดงความรับผิดชอบต อสังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate
Social
Responsibility: CSR) หรือ บรรษัทบริบาล เปนแนวคิดใหมที่ชวยเนนย้ําถึงความสําคัญของการ
ดําเนินงานชุมชนสัมพันธ และทําใหภาพของชุมชนสัมพันธในเชิงของภาคธุรกิจมีรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น ศาสตราจารยฟลลิป คอตเลอร ไดใหคํานิยามไววา “บรรษัทบริบาล คือการยอมรับพันธกิจ
วาจะปรับปรุงความเปนอยูของชุมชนใหดีขึ้น โดยอาศัยดุลยพินิจอยางมีอิสระในการเลือกแนวทาง
ธุรกิจและการใชทรัพยากรขององคกร” องคประกอบของนิยามนี้ คือคําวา “อิสระในการใชดุลย
พินิจ” คือพันธกิจที่องคกรธุรกิจ “สมัครใจ” เลือกและนํามาปฏิบัติรวมไปถึงวิธีการมีสวนรวม พันธ
กิจที่กลาวนี้จะตองมีการแสดงออกเพื่อที่บริษัทจะไดรับการยอมรับวาเปนผูรับผิดชอบตอสังคม
พันธกิจที่วานี้จะทําใหสําเร็จไดโดยการใชแนวทางปฎิบัติใหมๆ ทางธุรกิจและหรือการมีสวนรวม
ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน และคําวา “ความเปนอยูของชุมชนที่ดีขึ้น” ในคํานิยามนี้ หมาย
รวมถึงสภาพชีวิต เชนเดียวกับสภาพสิ่งแวดลอม
คํานิยามของ CSR จากสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business
Council for Sustainable Development) ซึ่งระบุวา “CSR คือ พันธสัญญาทางธุรกิจเพื่อมีสวน
รวมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยอาศัยพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนทองถิ่นและ
สังคมโดยรวม ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา” (World Business Council for
Sustainable Development, 2004) นอกจากนี้ องคกรธุรกิจเพื่อบริบาลสังคม (Business for
Social Responsibility) ใหคํานิยาม CSR วา “พฤติกรรมในการทําธุรกิจที่ไดมาตรฐานทาง
จริยธรรม กฏหมาย การพาณิชย และความคาดหวังของสาธารณชน”
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมนั้นสามารถกระทําไดหลากหลายวิธีการ โดย
พิจารณาใหมีความเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและธรรมชาติขององคกร คํานึงถึงการพัฒนาที่
ควบคูกันไปอยางมีดุลยภาพขององคกร และสังคม การพัฒนาทั้งสองสวนนี้ เปนภาระหนาที่ที่
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องคกรจะตองดําเนินงานตามบทบาทในฐานะองคกรทางธุรกิจและในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม
โดยมีเ ครื่ องมือในการขับเคลื่ อนที่สํ าคั ญคือ การสื่อสาร ปรากฏในรูปแบบของ “กิจกรรมเพื่อ
ชวยเหลือสังคม” (Corporate Social initiatives) กิจกรรมพิเศษเหลานี้มักถูกใชเพื่อสนับสนุน
ประเด็นสวนใหญที่เกี่ยวกับอนามัยชุมชน (เชน โรคเอดส การตรวจหามะเร็งเตานมระยะเริ่มแรก)
เกี่ยวกับความปลอดภั ย (เช น การอบรมผูขับขี่ การปองกันอาชญากรรม) เกี่ยวกับการศึก ษา
(รณรงคการอานออกเขียนได การใชเครื่อคอมพิวเตอรภายในโรงเรียน การใหการศึกษาพิเศษตาม
ความตองการ) เกี่ยวกับการจางงาน (การฝกอาชีพ กฏเกณฑการจางงาน) เกี่ยวของกับสภาวะ
แวดลอม (การรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน การหามการใชสารเคมี) เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาชุมชน
และเศรษฐกิจ (เงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อที่อยูอาศัย) และเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่สนองตอบความตองการขั้น
พื้นฐานของมนุษย (ความหิว การไรที่อยูอาศัย ปองกันการทารุณสัตว)
ธุรกิจหลายภาคสวนในประเทศไทยไดเริ่มหันมาตระหนักและใหความสําคัญกับ
การดําเนินธุรกิจภายใตแนวคิด “บรรษัทบริบาล” บนกรอบ “ธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม” มาก
ยิ่งขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเภทธุรกิจที่กระบวนการผลิตมีความเสี่ยงตอการ
สรางความเสียหาย หรือสรางผลกระทบตอชุมชน หลายๆ องคกรจึงเริ่มใหความใสใจในการกระทํา
ตัวเปน “องคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เนนการพัฒนาดานธุรกิจพรอมๆ กับการพัฒนาของ
สังคมและชุมชน แตหากขึ้นชื่อวาการพัฒนา ไมวาจะเปนการพัฒนาในรูปแบบใด ยอมหมายถึง
การเปลี่ย นแปลงจากวิ ถีเ ดิ ม ๆ เกา ก อ นที่ถื อ ปฏิบั ติกั น มา สู รูป แบบใหม ซึ่ง สิ่ง ที่ต ามมาอยา ง
หลีกเลี่ยงไมได คือ การเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน และบอยครั้งที่การพัฒนาที่
องคก รตั้ง ใจไว ไม ประสบผลสํ าเร็ จเพราะไมไดรับการยอมรั บจากผูที่ไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง นั่นคือ ประชาชนในชุมชน ดังนั้น ในการดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาเหลานั้นสัมฤทธิ์
ผลตามที่ ตั้ ง ใจไว นอกจากแผนการดํ า เนิ น งานที่ ร อบคอบ ความตั้ ง ใจ และกระบวนการที่ มี
ประสิทธิภาพแลวการสรางความเขาใจและการสรางความสัมพันธอันจะนําไปสูการยอมรับของคน
ในชุมชนนั้นก็เปนสิ่งสําคัญที่องคกรไมควรมองขาม
ธุรกิจทองเที่ยว เปนธุรกิจที่สําคัญที่ทําใหประเทศไทยไดเปนที่รูจักในระดับโลก
และเปนธุรกิจที่สรางรายไดเปนอันดับตนๆใหกับประเทศ จากความรวมมือขอภาครัฐและเอกชน
ทําใหธุรกิจการทองเที่ยวมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สิ่งที่เกิดตามมาจากการขยายตัวของ
ธุรกิจทองเที่ยวนั้นก็คือ ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมมี อัตราการเติบโตเพิ่ม สู งขึ้นในประเทศไทย และมีแ นวโนน ที่ จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากตารางแสดงจํานวนสถานที่พักและอัตราการเขาพัก
สถานพักแรมตามแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยในป พ.ศ. 2550 – 2551
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ตารางที่ 1: แสดงจํานวนสถานทีพ่ ักและอัตราการเขาพักสถานพักแรมตามแหลงทองเที่ยว
ในประเทศไทยในป พ.ศ. 2550 – 2551

ที่มา: การสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

การขยายตัวของธุรกิจโรงแรมอยางตอเนื่องเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
นี้ สงผลใหปจจุบัน จํานวนโรงแรมในประเทศไทยมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหเกิดการแขงขันกันทาง
ธุรกิจอยางรุนแรง โดยพยายามดําเนินธุรกิจเพื่อใหองคกรของตนอยูรอด และไดผลกําไร จึงมีการ
นําหลักการบริหารจัดการตางๆ มาดําเนินการบริหารจัดการองคกรของตนอาทิ เชน การบริหาร
จัดการในรูปแบบของบรรษัทเครือขายโรงแรมระหวางประเทศ (International Hotel Chains
Corporation) บริษัทเครือขายโรงแรมภายในประเทศ (Domestic Hotel Chains Company)
โรงแรมที่ใชผูบริหารเปนชาวตางชาติ (Foreign Executive) และโรงแรมที่ใชผูบริหารเปนชาวไทย
(Thai Executive) (ปรีชา แดงโรจน, 2549) กอปรกับความล้ําสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสาร สงผล
ใหธุรกิจโรงแรมมีวิวัฒนาการที่รวดเร็วทัดเทียมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ดังนั้น
จึง ไม ตอ งสงสั ย เลยว า ผู บริ ห ารโรงแรมจะต องปรับ เปลี่ ย นกลยุท ธด า นการบริห าร เพื่อรั ก ษา
รากฐานขององคกรใหแข็งแกรง พรอมสําหรับภาวะการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวินาที
ประกิจ ชินอมรพงษ เลขาธิการสมาคมโรงแรมไทย กลาววา “สมัยกอนการบริหาร
เปนรูปแบบของการรวมอํานาจ แตโลกยุคใหมการบริหารแนวใหมตองทันลูกทันคน การทํางาน
ตองเปนทีม มีการประชุมหารือรวมกันเพื่อกระจายงานสูหัวหนาแตละแผนก ทุกคนตองมีสวมรวม
โดยผูบริหาร มีการประเมินผลงานดวยตัวเลข นั่นคือ ผลกําไรของโรงแรม รายไดและคาใชจาย
เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายหรือไม เมื่องานสําเร็จเปนผลงานของทุกคน”
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สิ่งที่สามารถสะทอนใหเห็นไดจากการศึกษาแนวคิดและปรัชญาหลักของการ
ดําเนินธุรกิจโรงแรม คือ เปาหมายหลักของการดําเนินธุรกิจโรงแรมนั้น มุงเนนไปที่การดําเนินธุรกิจ
เพื่อใหองคกรของตนอยูรอด และไดผลกําไรทางเศรษฐกิจเปนหลัก โดยภาคธุรกิจหลายๆ ประเภท
ก็ไดมุงเนนและตั้งปณิธานที่จะสรางผลสําเร็จทางดานเม็ดเงิน และสรางผลกําไรใหกับธุรกิจของตน
เชนกัน
ธุรกิจโรงแรม เปนอีกหนึ่งประเภทธุรกิจที่นาจับตามองในประเด็นของการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม และการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน เพราะเปนธุรกิจที่กระบวนการ
ดําเนินงานสวนใหญอยูในพื้นที่ของชุมชน มีความเกี่ยวพันกับสภาวะแวดลอมของชุมชนเปนอยาง
มาก ทั้ ง ในประเด็ น ของผลกระทบต อสิ่ ง แวดล อ มของชุ ม ชน ผลกระทบต อวิ ถีข องชุ ม ชน และ
ผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูคนในชุมชน ทําใหเกิดความตื่นตัวในวงการธุรกิจโรงแรมในการ
ใหความสําคัญตอการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยางเดนชัด ตัวอยางเชน โครงการ
Starwood: Check out for children เปนโครงการที่โรงแรมในเครือ Starwood ที่มีเครือขายอยูทั่ว
โลกทั้งในยุโรป ละตินอเมริกา และในเอเชียแปซิฟก ไดรวมมือกับองคกร Unicef ซึ่งเปนองคกรที่ให
ความชวยเหลือเด็กที่ดอยโอกาสทั่วโลก ในการระดมทุนไปชวยเหลือเด็กๆ ในเขตพื้นที่ที่หางไกลใน
การใหวัคซีนปองกันโรคกับเด็กโดยใชวิธีระดมเงินบริจาคดวยการเชิญชวนผูเขาพักโรงแรมทุกคน
บริจาคเงินเพิ่มคนละ 1 เหรียญสหรัฐ โดยเงินจํานวนนี้จะถูกเพิ่มลงในใบเสร็จคาหองพัก จากเงิน 1
เหรียญสหรัฐของผูเขาพักจึงกลายเปน 10 ลานเหรียญ และทําใหโครงการนี้กลายเปนกิจกรรม
รณรงคประชาสัมพันธที่ไดรับการยอมรับในระดับโลก โดยหัวใจของความสําเร็จอยูที่การกระตุนให
พนักงานในโรงแรมไดมีจิตสํานึกและอยากมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม เพราะคนจะบริจาค
หรือไมบริจาค หัวใจอยูที่การเชิญชวนของพนักงานโรงแรมที่มีอยูทั่วโลก ความกระตือรือรนของ
พนักงาน ทําใหบางครั้งไมเพียงไดเงินแค 1 เหรียญ แตพนักงานสามารถทําใหผูเขาพักไดห็นถึง
ความสําคัญในการชวยเหลือเด็กดอยโอกาสและบริจาคมากกวานั้น การดึงพนักงานเขามามีสวน
รวมในการสรางปฏิสัมพันธกับแขกที่เขาพักโรงแรมจึงทําใหระดมเงินบริจาคไดเปนจํานวนมากๆ
พรอมๆ กับการประชาสัมพันธของ Unicef ไปยังเครือขายทั่วโลก(กองบรรณาธิการประชาชาติ
ธุรกิจ, 2550)
มูลนิธิใบไมเขียว (Green Leaf Foundation) เปนมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นจากการตื่นตัว
ตอกระแสความหวงใยในสภาพแวดลอมและการแสดงออกตอความรับผิดชอบตอชุมชน จากการ
รวมมือกันของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย โครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก สํานักงานการจัดการดานการใชไฟฟา การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการประปานครหลวง เพื่อใหเกิด
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ความรูความเขาใจในการแกปญหา ปองกัน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการใชพลังงาน น้ํา
และ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหเกิดความสมดุลย และพัฒนาคุณภาพใหดียิ่งขึ้น สงผลใหการ
เจริญเติบโตของ ธุรกิจ สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ เจริญเติบโตควบคูกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงการมีสวนรวมกับชุมชน และองคกรทองถิ่น ปจจุบัน มีโรงแรมในประเทศ
ไทยที่เขาเปนสมาชิกมูลนิธิจํานวนทั้งสิ้น 406 โรงแรม
การแสดงความรับ ผิ ด ชอบต อ สัง คมของผู ป ระกอบการธุร กิ จ โรงแรมและการ
ดําเนินการเพื่อสรางความสัมพันธกับสังคมเปนสิ่งที่องคกรธุรกิจและผูประกอบการธุรกิจ จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญและตองตระหนักถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงความรับผิดชอบ
และการสรางความสัมพันธอันดีตอชุมชนที่โรงแรมไดปลูกสรางอยู เพราะการสรางโรงแรมในพื้นที่
นั้น ยอมนํามาซึ่งผลกระทบและปญหาจากการดําเนินธุรกิจ เชน ปญหามลภาวะตางๆ การอนามัย
การบุ ก รุ ก ที่ ทํ า กิ น ชาวบ า น สภาพจิ ต ใจของชาวบ า น ตลอดจนผลกระทบถึ ง ค า นิ ย ม
ขนบธรรมเนี ย ม และวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน ซึ่ ง สิ่ ง เหล า นี้ ก อ ให เ กิ ด ประเด็ น ในการบริ ห ารที่
ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ โรงแรมจํ า เป น ต อ งหั น กลั บ มาให ค วามสนใจกั บ การตอบแทนและสร า ง
ความสัมพันธกับชุมชน ดวยการดําเนินกิจกรรมอันเปนประโยชนแกสังคม หรือเปนการ “คืนกําไร
ใหกับสังคม” นอกเหนือจากการมุงเนนแตผลดานกําไรแตเพียงอยางเดียว และดวยภาวะการ
เจริญเติบโตของธุรกิจโรงแรม ทําใหโรงแรมในประเทศไทย มีระบบการบริหารจัดการที่แตกตางกัน
ออกไป ซึ่งสงผลให การดําเนินการเพื่อสรางความสัมพันธกับชุมชนของแตละโรงแรมก็จะมีความ
แตกตางกันออกไปอีกดวย แตทั้งนี้ทั้งนั้น เครื่องมือหลักที่เปนสิ่งสําคัญในการดําเนินการเพื่อสราง
ความสัมพันธกับชุมชนของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมนั้นก็คือ “การสื่อสาร”
การสื่ อ สารเพื่ อ การสร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ ชุ ม ชนนั้ น จํ า เป น ที่ จ ะต อ งให
ความสําคัญกับทุกองคประกอบในกระบวนการสื่อสาร รวมทั้งการจัดการการสื่อสารเพื่อใหการ
ดําเนินการเพื่อมุงสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดทั้งตอองคกรและชุมชน การทํากิจกรรมที่เปนประโยชนแกชุมชนจะชวย
สะทอนใหเห็นถึงความรับผิดชอบขององคกรที่มีตอชุมชน ซึ่งการกระทําเชนนี้จะนํามาซึ่งแนวรวม
ในการพั ฒ นาองค ก รอย า งมากมาย ดั ง นั้ น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ นอกจากจะต อ งใส ใ จใน
กระบวนการอันจะนํามาซึ่งผลประกอบการแลว องคกรยังจะตองใสใจในการสรางความเขาใจเพื่อ
ลดความวิตกกังวลของชุมชน และในขณะเดียวกันก็ตองสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนควบคู
กันไปเพื่อสรางความศรัทธาและความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้น เมื่อใดก็ตามที่องคกรเปนที่รักและศรัทธา
ของชุมชนแลว การดําเนินงานเพื่อมุงสูความสําเร็จจะเกิดขึ้นจากความรวมมือรวมใจระหวาง
องคกรและชุมชนเพื่อผลักดันใหเกิดประโยชนแกทุกฝายและนํามาสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
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งานวิจัยเรื่อง “การจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม”
จึงจัดทําขึ้นเพื่อมุงศึกษาถึงการจัดการการสื่อสารในรูปแบบของกิจกรรมชุมชนสัมพันธตางๆ ที่ผูสง
สาร ซึ่ ง ในที่ นี้ หมายถึ ง ผู ป ระกอบการธุร กิจ โรงแรมได จัดทํ า ขึ้ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการสร า ง
ความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยพิจารณาในประเด็นของรูปแบบการสื่อสารในการจัดการ การ
กํ า หนดประเด็ น ป ญ หา การกํ า หนดเป า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการสื่ อ สาร การกํ า หนด
กลุมเปาหมายหลัก และการกําหนดยุทธศาสตรในการสื่อสาร รวมทั้งศึกษาปจจัยตางๆ ที่สงเสริม
หรือเปนอุปสรรคตอการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น ทั้งนี้ ผูวิจัย ไดนําแนวคิดของ
ศาสตราจารยฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่ ลี มาเปนกรอบในการวิจัย โดยศึกษากิจกรรมชุมชน
สัมพันธ 6 ประเภท ดังนี้
1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (Cause Promotion) เปนการ
จัดหาเงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอื่นขององคกร เพื่อขยายการรับรูและความหวงใยตอ
ประเด็นปญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีสวนรวม หรือการเฟนหา
อาสาสมัคร
2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เปน
การอุดหนุนหรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑเพื่อชวยเหลือหรือรวมแกไข
ประเด็นปญหาทางสังคมจําเพาะหนึ่งๆ ในขณะเดียวกันก็เปนการเปดโอกาสใหแกผูบริโภคไดมี
สวนรวมในการชวยเหลือการกุศลผานทางการซื้อผลิตภัณฑโดยไมตองเสียคาใชจายอื่นใดเพิ่มเติม
3. การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เปนการ
สนั บสนุนการพัฒนาหรือการทํ าให เกิดผลจากการรณรงคเ พื่อเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมในดา น
สาธารณสุข ดานความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม หรือดานสุขภาวะ
4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เปนการชวยเหลือ ในรูป
ของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ
5. การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือ
จูงใจใหพนักงาน คูคารวมสละเวลาและแรงงานในการทํางานใหแกชุมชนที่องคกรตั้งอยูและเพื่อ
ตอบสนองตอประเด็นปญหาทางสังคมที่องคกรใหความสนใจหรือหวงใย
6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible
Business Practices) เปนการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยางพินิจพิเคราะหทั้งในเชิงปองกันดวย
การหลีกเลี่ยงการกอใหเกิดปญหาทางสังคม หรือในเชิงรวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยา
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ปญหาทางสังคมนั้นๆ ดวยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการ
พิทักษสิ่งแวดลอม
การศึ ก ษาถึง การจั ด การการสื่ อ สารของกิ จ กรรมในรู ป แบบต า งๆ นี้ จะทํ า ให
สามารถเห็นถึงการจัดการ กระบวนการ กลยุทธและกลวิธีตางๆ ของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมใน
การดําเนินการสรางความสัมพันธกับชุมชนโดยใชการสื่อสารเปนเครื่องมือ ตลอดจนศึกษาการรับรู
ขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ ทัศนคติที่ชุมชนมีตอโรงแรมและ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ และการมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมไดจัดขึ้นของชุมชนที่
อยูในพื้นที่โดยรอบโรงแรม เพื่อใหการดําเนินการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนนั้นกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและตรงตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง อันจะสงผลเกี่ยวเนื่องถึง
ความสําเร็จในการดําเนินงานในพื้นที่ขององคกรไดในที่สุด

วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสารกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมกับชุมชน
2. เพื่อศึกษาการรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ และการมีสวนรวมของชุมชนใน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ และการมีสวนรวม
ของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
4. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรมชุมชน
สัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม

ปญหาการนําวิจยั
1. ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมมีการจัดการสื่อสารกิจกรรมชุมชนสัมพันธกับ
ชุมชนทองถิ่นอยางไร
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2. การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ ทัศนคติ
ของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ และการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชน
สัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น เปนอยางไร
3. การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มี
ความสัมพันธกับทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้นหรือไม
อยางไร
4. การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชน มีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้นหรือไม อยางไร
5. ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้นหรือไม อยางไร
6. ปจจัยที่สงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม คืออะไร

สมมติฐานการวิจยั
1. การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มี
ความสัมพันธ กับทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
2. การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชน มีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
3. ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มีความสัมพันธ กับ
การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
นิยามศัพททใี่ ชในการวิจยั
การจัดการการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการดําเนินงานดานตางๆในการจัด
กิจกรรมชุมชนสัมพันธที่ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมจัดขึ้นเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน
ไดแก การวางแผนกิจกรรม การกําหนดรูปแบบของกิจกรรม รูปแบบของการสื่อสาร การกําหนด
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ประเด็นปญหา การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค การกําหนดกลุมเปาหมายหลัก และการ
กําหนดกลยุทธและกลวิธีในการดําเนินกิจกรรม
กิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อ โครงการที่ ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ
โรงแรมจัดทําขึ้นเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน อาทิ กิจกรรมการรักษาสิ่งแวดลอม การ
อบรมวิชาชีพใหกับชาวบาน การแจกทุนการศึกษาใหกับนักเรียน ในที่นี้ ผูวิจัย ไดนําแนวคิดของ
ศาสตราจารยฟลลิป คอตเลอร และแนนซี่ ลี มาเปนกรอบ โดยศึกษากิจกรรมชุมชนสัมพันธ 6
ประเภท ดังนี้
1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (Cause Promotion) เปนการ
จัดหาเงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอื่นขององคกร เพื่อขยายการรับรูและความหวงใยตอ
ประเด็นปญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีสวนรวม หรือการเฟนหา
อาสาสมัคร
2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เปน
การอุดหนุนหรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑเพื่อชวยเหลือหรือรวมแกไข
ประเด็นปญหาทางสังคมจําเพาะหนึ่งๆ ในขณะเดียวกันก็เปนการเปดโอกาสใหแกผูบริโภคไดมี
สวนรวมในการชวยเหลือการกุศลผานทางการซื้อผลิตภัณฑโดยไมตองเสียคาใชจายอื่นใดเพิ่มเติม
3. การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เปนการ
สนับสนุนการพั ฒนาหรื อการทํ าให เกิดผลจากการรณรงคเ พื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดา น
สาธารณสุข ดานความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม หรือดานสุขภาวะ
4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เปนการชวยเหลือ ในรูป
ของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ
5. การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือ
จูงใจใหพนักงาน คูคารวมสละเวลาและแรงงานในการทํางานใหแกชุมชนที่องคกรตั้งอยูและเพื่อ
ตอบสนองตอประเด็นปญหาทางสังคมที่องคกรใหความสนใจหรือหวงใย
6. การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible
Business Practices) เปนการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยางพินิจพิเคราะหทั้งในเชิงปองกันดวย
การหลีกเลี่ยงการกอใหเกิดปญหาทางสังคม หรือในเชิงรวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยา
ปญหาทางสังคมนั้นๆ ดวยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการ
พิทักษสิ่งแวดลอม
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ความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงแรม หมายถึง กระบวนการความสัมพันธ
สองทางที่มีการสื่อสาร การเขารวม และการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ รวมกันระหวางโรงแรมกับชุมชน
ซึ่งเปนกระบวนการที่โรงแรมและชุมชนมีความสัมพันธกันและผลกระทบซึ่งกันและกัน โดยเปนไป
ในลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม หมายถึง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ตามพระราชบั ญญั ติ โ รงแรม พ.ศ. 2547 ในที่ นี้ หมายถึง ผู จั ดการทั่ ว ไป ผู จั ด การฝ า ยบุ ค คล
ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ และเจาหนาที่ ของโรงแรม
ชุมชนทองถิ่น หมายถึง บุคคล กลุมบุคคล สถาบัน และหนวยงานตางๆ ของ
ชุมชนในพื้นที่โดยรอบของโรงแรม ในที่นี้หมายถึง หมายถึง ประชาชนอายุ 15-60 ปขึ้นไปที่อยูใน
เขตพื้นที่โดยรอบโรงแรมที่มีการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดี ในระยะรัศมี
10 กิโลเมตร นับจากโรงแรมเปนจุดศูนยกลาง อาจจะเคยมีสวนรวม หรือไมเคยมีสวนรวมกับ
กิจกรรมของโรงแรมก็ได
การรับรูขา วสาร หมายถึง ระดับความบอยครั้งในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรม การจัดโครงการรณรงค การจัดตั้งกองทุนตางๆ ใหกับชุมชน การจัดฝกอบรมและสราง
อาชีพใหกับชาวบาน การเปนผูสนับสนุนกิจการตางๆ ของชุมชนของโรงแรมจากสือ่ ประเภทตางๆ
เชน วิทยุ หนังสือพิมพ เอกสารเผยแพรตางๆ (แผนพับ, โปสเตอร) หอกระจายขาว กิจกรรม
สาธารณะตางๆ ฯลฯ หรือจากบุคคล เชน พนักงานโรงแรม นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน เพื่อน
ฯลฯ
ทัศนคติตอโรงแรมและกิจกรรม หมายถึง ความคิดเห็น ความรูสึกนึกคิดของ
ชุมชนที่มีตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น แสดงออกถึงความชอบหรือไมชอบ
พอใจหรือไมพอใจ ซึ่งจะสงผลถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรม หมายถึง การที่ชุมชนรวมและยินดีให
ความรวมมือกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมไดจัดทําขึ้น
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความสัมพันธ หมายถึง สิ่งที่มีอิทธิพลตอการ
สรางความสัมพันธของโรงแรมกับชุมชน ในที่นี้ หมายถึง 1. ปจจัยที่เปนการสื่อสาร กลาวคือ
รูปแบบ วิธีการ และการวางแผนการสื่อสาร โดยพิจารณาถึง ทิศทางการสื่อสาร จําแนกไดเปนการ
สื่อสารทางเดียวหรือสองทาง ลักษณะความเปนทางการของการสื่อสาร สัญลักษณที่ใชในการ
สื่อสาร และทิศทางการไหลของขาวสาร และ 2. ปจจัยอื่นๆ กลาวคือ นโยบายและการบริหาร
จัดการของโรงแรม บริบทดานสังคมวัฒนธรรมของชุมชน
ปญหาและอุปสรรค หมายถึง องคประกอบตางๆ ที่เกิดขึ้นแลวจะสงผลกระทบ
กีดกันตอการบรรลุวัตถุประสงคในแตละขั้นตอนของการดําเนินการสื่อสารเพื่อสรางวามสัมพันธ
กับชุมชนของโรงแรม

ขอบเขตการวิจัย
1. ศึกษากิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรมในเครือ ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
กรุป (Minor International Group) ในฐานะทีเ่ ปนผูประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีการบริหารจัดการ
ในรูปแบบบรรษัทเครือขายโรงแรมระหวางประเทศ (International Hotel Chains Corporation)
และกลุมธุรกิจเครือ เซ็นทรารา โฮเทล แอนด รีสอรท กรุป (Centara Hotel and Resort Group)
ในฐานะที่เปนผูประกอบธุรกิจโรงแรมที่มกี ารบริหารในรูปแบบบริษัทเครือขายโรงแรม
ภายในประเทศ (Domestic Hotel Chains Company)
กลุมธุรกิจ Minor International Group เปนกลุมธุรกิจที่ใหความสําคัญกับการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมควบคูไปกับการประกอบธุรกิจ จึงไดนําแนวคิดนี้บรรจุลงใน
วิสัยทัศนและพันธกิจหลักขององคกรโดยปรากฏออกมาในรูปแบบของโครงการกิจกรรมในมิติ
ตางๆ ดังนี้ ( Minor International, 2553: ออนไลน)
(1) การดูแลรักษาสิง่ แวดลอม ดําเนินกิจกรรม
- Anantara Asian Elephant Foundation เพื่อชวยเหลือ ฟนฟูชางที่ไดรบั
บาดเจ็บ และสรางอาชีพใหกับควาญชางในเขตพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา จังหวัดเชียงราย
- Mai Kao Marine Turtle Foundation เพือ่ ปองกันและรักษาพันธุเตาทะเล
ตลอดจนถึงรักษาสภาพแวดลอมโดยรอบในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะหาดไมเกา เพือ่ คืนบานใหกบั
เตาทะเล
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(2) สนับสนุนการศึกษา
- การสนับสนุนความรู Knowledge Sponsoring
- การแบงปนความรู Knowledge Sharing
- การพัฒนาความรู Knowledge Developing
(3) การสรางชุมชนสัมพันธ จัดตั้ง Minor Tsunami Recovery Foundation เพื่อ
ชวยเหลือและตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาใหกบั ผูประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติสึนามิ
ปจจุบันมีจาํ นวนโรงแรมที่อยูในการบริหารจัดการของเครือ ไมเนอร อินเตอรเนชัน่
แนลกรุป จํานวนมากกวา 20 โรงแรมในประเทศไทย โดยกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ
กลุมธุรกิจ Centara Hotel and Resort Group เปนกลุม ธุรกิจที่ไดรับการยกยอง
ใหเปน Best Local Hotel Chain in Thailand 2007, 2008, 2009 เพราะนอกเหนือจากการบริหาร
และจัดการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพแลว กลุมธุรกิจกลุม นี้ยงั นําแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปรับ
ใหสอดรับกับการดําเนินธุรกิจ และนํามากําหนดเปนวิสัยทัศนขององคกรอีกดวย โดยแนวคิดหลัก
คือ Caring for our Customers, The Neighborhood Communities and The Wider
Environment เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอลูกคา ชุมชน และสิ่งแวดลอม ภายใตหลักการ
สําคัญ 5 ประการคือ (Centara Hotels and Resorts, 2553: ออนไลน)
(1) การมีสวนรวมและการสนับสนุนชุมชน (Community Involvement and
Support)
(2) การตระหนักถึงเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (Eco-Technology Awareness)
(3) การเพิ่มพูนความรู และพัฒนาทักษะดานอาชีพใหกับเยาวชนในทองถิน่
(Education)
(4) ใหความสนับสนุนกับภาครัฐและองคกรทองถิน่ (Partnership)
(5) การใชทรัพยากรทองถิน่ ในกระบวนการผลิต (Product)
ปจจุบันโรงแรมในประเทศไทยที่อยูในการบริหารจัดการของเครือ เซ็นทรารา
โฮเทล แอนด รีสอรท กรุป มีจํานวนทั้งสิน้ 18 โรงแรม โดยกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ
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2. การศึกษาวิจัยนี้ มุงศึกษาถึงการรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ ของโรงแรมในเครือ ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล กรุป และเครือ เซ็นทรารา
โฮเทล แอนด รีสอรท กรุป ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ และการมีสวน
รวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการชุมชนสัมพันธระหวาง
ภาคธุรกิจและชุมชน เพื่อกอใหเกิดการมีสวนรวมและกอใหเกิดการพัฒนาในสวนตางๆ อยาง
ยั่งยืนตอไปในอนาคต
2. เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนตัวขับเคลื่อนใหผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและภาค
ธุรกิจอื่นๆ เห็นความสําคัญในการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน อันจะนําไปสูการผลักดันให
แนวคิดในการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนเปนนโยบายหลักประการหนึ่งของการบริหาร
จัดการธุรกิจโรงแรม
3. เพื่อนําผลการวิจัยเปนตัวสงเสริมใหตระหนักถึงความสําคัญของความรวมมือ
กันของประชาชนที่อยูในพื้นที่กับภาคธุรกิจที่เขาไปใชประโยชนในพื้นที่ในลักษณะถอยทีถอ ยอาศัย
พึ่งพาอาศัยกัน และพัฒนาเปนชุมชนและองคกรที่มีความเขมแข็งอยางสมดุลซึ่งกันและกัน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรื่อง “การจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม”
ผูวิจัยไดนาํ กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัย
ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร
1.1 แนวคิดการจัดการการสือ่ สาร
1.2 แนวคิดกระบวนการสื่อสาร
1.3 แนวคิดการสื่อสารชุมชน
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับชุมชนสัมพันธ
3. แนวคิดและทฤษฏีการมีสวนรวม
4. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและการใหใน
สังคมไทย
5. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
6. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร
1.1 แนวคิดการจัดการการสื่อสาร
แนวทางในการจัดการการสื่อสารเชิงประยุกต
แนวทางในการจั ด การการสื่ อ สารเชิ ง ประยุ ก ต นี้ นั ก วิ ช าการกลุ ม ต า งๆ ได
พยายามชี้ใหเห็นถึงแนวทางในการจัดการการสื่อสารเชิงประยุกตไว ดังนี้
ในป ค.ศ. 1982 Michael L. Ray ไดชี้ใหเห็นวา การสื่อสารเชิงประยุกตเปน
สวนประกอบสําคัญในงานดานการตลาดขององคกรธุรกิจ ภารกิจที่สําคัญของการจัดการการ
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สื่อสารเชิงประยุกต ประกอบดวย การผสมผสานสื่อตางๆ (Media Mix) และการตัดสินใจ
(Decision Making)
การผสมผสานสื่อตางๆ (Media Mix) นี้ Ray ไดชี้ใหเห็นวา การสื่อสารเชิง
ประยุกตมิไดจํากัดขอบเขตของการใชสื่อมวลชนเฉพาะดานใดดานหนึ่ง แตเปนความพยายามใน
การผสมผสานสื่อตางๆ และประยุกตการใชสื่อตางๆ อยางหลากหลาย โดยเนนหนักไปที่การ
พิจารณาความเปนไปไดของสื่อตางๆ ในดานการเขาถึงบุคคลที่ถูกตอง (Right Person) ในชวง
เวลาที่ถูกตอง (Right Time) และดวยขอความที่ถูกตอง (Right Message)
การตัดสินใจ (Decision Making) Ray เชื่อมั่นวา การสื่อสารเชิงประยุกต
เกี่ยวของกับการตัดสินใจในจังหวะตางๆ นับตั้งแตการตัดสินใจเรื่องสวนผสมทางการตลาดแบบ
ผสมผสาน (Integrated Marketing) การตัดสินใจเรื่องสวนผสมทางการสื่อสาร (Communication
Mix) การตัดสินใจเกี่ยวกับองประกอบแตละสวนในการสื่อสาร (Communication Factors) เชน
การพัฒนาเนื้อหาสาระ (Message Development) การกระจายเนื้อหาสาระ (Message
Distribution) และการลงมือปฎิบัติ (Implementation) เปนตน
Michael Kaye (1994) กับ Michael E. Hattersley และ Linda Mcjannet
(1997) ไดแสดงทัศนะไววา การจัดการการสื่อสาร เปนการสื่อสารในระดับบุคคล
Kaye ไดชี้ใหเห็นวา การจัดการการสื่อสารเปนกระบวนการซื่องเกี่ยวของกับ
ความสามารถทางการสื่อสารของบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานทักษะพื้นฐานตางๆ ในการ
สื่อสารของบุคคล นับตั้งแตการพูด การฟง การตั้งคําถาม ฯลฯ
สวน Hattersley และ Mcjannet ก็ยืนยันใหเห็นวา การจัดการการสื่อสารเปน
เรื่องที่เกี่ยวของกับการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นไดหากเริ่ม
จากการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคล
ในสวนของแนวคิดการจัดการการสื่อสาร ปาริชาต สถาปตานนท (2547) ไดกลาว
ว า คน เป น องค ป ระกอบหลั ก ที่ สํ า คั ญ ของการจั ด การการสื่ อ สาร โดยในที่ นี้ “คน” หมายถึ ง
สาธารณชนกลุมตางๆ (public) ซึ่ง โรนัลด ดี สมิท (Smith, 2002) ไดใหความหมายไววา
สาธารณชนมิใชกลุมคนทั่วๆ ไป แตเปนกลุมคนพิเศษ ซึ่งมีความโดดเดน (distinguishable) โดย
ในแตละพื้นที่ มักประกอบไปดวยสาธารณชนหลากหลายกลุม ซึ่งมักมีลักษณะบางอยางรวมกัน
ภายในกลุม (homogenious) เชน ความสนใจ ความเชื่อ วิธีการใชชีวิต เปนตน
โดยสรุป แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเชิงประยุกต ไดบงชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญของกระบวนการการสื่อสารในการสนับสนุนกระบวนการดําเนินการตางๆ ใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
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รูปแบบการสื่อสารในการจัดการ (Modes of Communication Management)
สําหรับแนวคิดในการจัดการการสื่อสารนั้น ปาริชาต สถาปตานท (2547) ได
เสนอแนวคิดวา การจัดการการสื่อสารมักดําเนินการภายใตรูปแบบตางๆ ในการจัดการ (Modes)
ที่สะทอนใหเห็นนโยบายขององคกรในดานการสื่อสาร (communication policy) ซึ่งเกี่ยวของกับ
ทาที วิธีการสื่อสารกับสาธารณชน โดยรูปแบบหลักในการจัดการการสื่อสาร ไดแก การจัดการการ
สื่อสารโดยอิงรูปแบบการโนมนาวใจ และการจัดการการสื่อสารโดยอิงรูปแบบการสรางความ
เขาใจรวมกัน
1. การจัดการการสื่อสารโดยอิงรูปแบบการสื่อสารโดยอิงหลักการโนมนาวใจ เปน
รูปแบบการสื่อสารที่ไดรับความนิยมแพรหลายในดานการจัดการการสื่อสาร โดยนักจัดการการ
สื่อสารกลุมหนึ่งเนนหนักการจัดการภายใตรูปแบบการโนมนาวใจ โดยอิงหลักการตางๆ ในการ
แสวงหาแนวทางในการเปลีย่ นแปลงระดับบุคคล นับตั้งแต ความรู (Knowledge) ทัศนคติ
(Attitude) และการประพฤติปฏิบัติตางๆ (Practice) หรือที่รูจักกันในชือ่ เค-เอ-พี (KAP) ในขณะที่
บางกลุม เนนหนักการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจโดยเนนการเปลี่ยนแปลงความตระหนัก
(Awarness) ความสนใจ (Interst) ความปรารถนา (Desire) และการกระทํา (Action) หรือที่รูจกั
กันในสูตรไอดา (A-I-D-A) นอกจากนัน้ บางกลุม ยังใหความสนใจจากการเปลี่ยนบุคคลจากสภาพ
ที่ไมไดตระหนัก (Unawarness) ใหกาวไปสูความตระหนัก (Awarness) ความเขาใจ
(Comprehension) ภาพลักษณ (Image) ทัศนคติ (Attitude) และการกระทํา (Action) ในที่สดุ
โดยเปนพฤติกรรมในทิศทางที่สอดคลองกับความปรารถนาขององคกร
หลักการโนมนาวใจที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน คือ การโนมนาวใจในลักษณะ
การชนะรวม (win-win) กลาวคือ องคกรและกลุมเปาหมายตางไดรับประโยชนจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางทีพ่ ึงปรารถนา
2. รู ป แบบการสื่ อ สารโดยอิ ง หลั ก การสร า งความเข า ใจร ว มกั น (Mutual
Understanding) เปนรูปแบบการสื่อสารในอีกแนวทางหนึ่ง โดยกรุนนิคและคณะพยายาม
นําเสนอไปสูสั งคมเป นเวลากวาสองทศวรรษ รูปแบบการสื่อสารดังกลาวเนน ใหเห็น ถึงความ
จําเปนในการเนนหนักในดานการสรางความเขาใจระหวางองคกรและสาธารณชน โดยมองวา การ
สื่อสารสองทางอยางสมดุลระหวางองคกรและสาธารณชนกลุมตางๆ เปนสิ่งที่สําคัญ โดยองคกร
จําเปนตองดําเนินการบนพื้นฐานของการสรางความเขาใจรวมกัน (Mutual Understanding) และ
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การเคารพยกยอง (Shared Respect) ในหมูสาธารณชน โดยการกระทําดังกลาวไดให
ความสําคัญกับการปรึกษาหารือ (Dialogue) บนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน (Equality) โดย
เชื่อวาการสื่อสารโดยอิงหลักการสรางความเขาใจรวมกัน จะนําไปสูการที่องคกรสามารถสราง
สัมพันธภาพระยะยาวระหวางองคกรกับสาธารณชน และการปรับตัวขององคกรอยางเหมาะสมใน
ทามกลางสภาวะแวดลอมที่พลิกผัน

กระบวนการจัดการการสื่อสารเชิงประยุกต
นั ก วิ ช าการด า นการสื่ อ สารได พ ยายามชี้ ใ ห เ ห็ น ภาพของการสื่ อ สารในเชิ ง
กระบวนการโดยการพยายามนําตัวอักษรตางๆ มาใชในการอธิบายกระบวนการจัดการการสื่อสาร
เชิงประยุกต ตัวอยางเชน
John Marston (1963) ไดใชตัวอักษรยอ R-A-C-E ในการอธิบายใหเห็นถึง
กระบวนการจัดการการสื่อสารเชิงประยุกต โดยัวอักษรยอ R-A-C-E มาจากคําวา การวิจัย (R :
Research) การปฏิบัติ (A : Action) การสื่อสาร (C : Communication) และการประเมิน (E :
Evaluation)
Jerry Hendric (2000) ใชตัวอักษรยอวา ROPE ในการอธิบายกระบวนการ โดย
ตัวอักษรยอ มาจาก การวิจัย (R : Research) การกําหนดวัตถุประสงค (O : Objective) การ
ดําเนินโครงการ (P : Programmiming) และการประเมินผล (E : Evaluation)
Robert Kendall (1992) ไดนําเสนอตัวอักษรยอ R-A-I-S-E ซึ่งมาจากคําวา การ
วิจัย (R : Research) การปรับตัว (A : Adaptation) กลยุทธการปฏิบัติการ (I-S : Implementation
Strategy) และการประเมินผล (E : Evaluation)
ปาริชาต สถาปตานนท (2547) ไดเสนอแนวทางในการวางแผนการสื่อสารเชิง
ยุทธศาสตรวา การวางแผนการสื่อสารเชิงยุทธศาสตรเปนขั้นตอนที่ดําเนินการภายหลังการกําหนด
ประเด็นปญหาอยางชัดเจนแลว โดยการวางแผนการสื่อสารเชิงยุทธศาสตรใหความสําคัญกับ
กระบวนการในการวางแผน มากกวาการพัฒนาในการบังคับใหคนทํางาน ซึ่ งหมายความวา
กระบวนการวางแผนการสื่อสารใหความสําคัญกับการดําเนินการตางๆ ที่ทําใหสมาชิกในองคกร
ใดรับทราบเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมตางๆ รวมกัน และใชกระบวนการวางแผนเปนเครื่องมือในการ
ชวยสมาชิกองคกรตื่นตัวในการดําเนินการตางๆ ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับ
คุณลักษณะขององคกร สถานการณแวดลอม และความคุมคาในดานตางๆ อาทิ กําลังคน กําลัง
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เงิน เปนตน นอกจากนี้ ปาริชาต สถาปตานนท (2547) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวดับกระบวนการ
จัดการการสื่อสารเชิงประยุกตไว ดังตอไปนี้
1. การกําหนดประเด็นปญหา (Problem Identification)
ประเด็ น ป ญ หา คื อ เรื่ อ งราวหรื อ ประเด็ น ต า งๆ องค ก รให ค วามสํ า คั ญ และ
ตองการดําเนินการตางๆ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้น โดยเราสามารถกําหนดประเด็น
ปญหาโดยพิจารณาจากเกณฑดานการจัดการ และเกณฑดานการสื่อสาร
1.1. การกําหนดประเด็นปญหาโดยอิงการจัดการขององคกร
การกําหนดประเด็นปญหาโดยอิงการจัดการขององคกร เนนหนักการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับองคกรและบริบทแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของ ควบคูไปกับความเปนไปไดดขององคกร
ในการจัดการการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาดังกลาว โดยในที่นี้ ประเด็นปญหา
ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ
• ปญหาในลักษณะของอุปสรรค (Obstacle) ซึ่งมักไดแก เรื่องราวตางๆ ที่องคกร
กําลังเผชิญอยูและอาจสงผลกระทบดานลบตอองคกร (Issues) เพียงแตเรื่องราวดังกลาวอาขยังอ
ยู ภายใต ส ถานการณ ที่อ งค ก รสามารถจั ดการได มิ ใ ชป ญ หาที่ลุ ก ลามใหญโ ต จนไมส ามารถ
ควบคุมสถานการณตางๆ ได
• ปญหาในลักษณะของวิกฤตการณ (Crisis) โดยบางครั้งปญหาตางๆ ที่เปน
อุปสรรคตอการดําเนินการ อาจลุกลมใหญโดจนกลายเปนวิกฤตที่องคกรมักไมสามารถจัดการหรือ
ควบคุมสถานการณตางๆ ไวไดอยางชัดเจน
• ปญหาในลักษณะของโอกาส (Opportunities) บางครั้งประเด็นปญหาอาจ
ไมใชปญหาจริงๆ ที่องคกรกําลังเผชิญอยูและสงผลกระทบใน ดานลบตอองคกร แตเปนสิ่งตางๆ ที่
องคกรมุงหวังอยากใหเกิดขึ้นจริงในอนาคตขางหนา หากมีกรพยายามบริหารจัดการในดานตางๆ
อยางเหมาะสม เพื่อใหสิ่งที่คาดหวังเกิดขึ้น
1.2. การกําหนดประเด็นปญหาโดยอิงบทบาทดานการสื่อสารในการจัดการ
ในกรณี ที่ ง านไม บ รรลุ เ ป า หมาย สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผู บ ริ ห ารมั ก จะกล า วอ า งว า เป น
จุดบกพรองมักเกี่ยวกับการสื่อสาร นับตั้งแตการออนการประชาสัมพันธ การไมสามารถเขาถึง
ประชาชน หรือประชาชนไมเขาใจนโยบาย ในขณะเดียวกันบางครั้งตนตอปญหาอาจเปนปญหา
อื่นๆ ที่ไมใชปญหาการสื่อสาร เชน ผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) ขององคกร หรือ
การขาดมาตรฐาน ดานการปฏิบัติในการรองรับอยางเหมาะสม เปนตน ดังนั้น นักจัดการการ
สื่อสารจึงจําเปนตองรูจักคุณลักษณะของปญหาการสื่อสาร และปญหาอื่นๆ ที่สามารถแกไขได
ดวยมาตรการทางการสื่อสารควบคูไปกับมาตรการอื่นๆ
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ปญหาการสื่อสาร ประกอบดวย ปญหาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการสื่อสาร และ
ปญหาที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการสื่อสาร แตสามารถใชการสื่อสารเขาไปเปนมาตรการหนึ่งใน
การจัดการปญหา
ปญหาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการสื่อสาร ไดแก ปญหาดานขอมูลขาวสารวิธีการ
สื่ อ สาร และท า ที ต อ ป ญ หาต า งๆ ขององค ก ร และพฤติ ก รรมการสื่ อ สารของกลุ ม เป า หมาย
ตัวอยางเชน การที่องคกรไมสามารถกระจายขอมูลใหเขาถึงกลุมเปาหมาย การที่ขอความที่สงไป
ยังกลุมเปาหมายที่คลุมเครือ การที่กลุมเปาหมายขาดขอมูลตางๆ หรือไดรับขอมูลไมครบถวน การ
ที่กลุมเปาหมายไดรับขอมูลผิดๆ หรือไดรับขอมูลดานเดียว การเลือกแนวทางในการสื่อสาร ผิด
ประเภท การไมสามารถสื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย หรือกลุมเปาหมายไมไดรับรู หรือไมเขาใจใน
เนื้อความตางๆ ที่สื่อความหมายอยางชัดเจน
ปญหาที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการสื่อสาร แตสามารถใชการสื่อสารเขาไปเปน
มาตรการหนึ่งในการจัดการปญหา ในกรณีนี้ การแกไขปญหาจะไมสามารถบรรลุเปาหมายได
อยางชัดเจนหากเนนหนักการแกไขปญหาเฉพาะมาตรการทางการสื่อสารเทานั้น โดยตัวอยางของ
ปญหาดังกลาว ไดแก ปญหาดานอัตราการเสียชีวิตของประชาชนอันเนื่องมาจากอุบัติภัยทาง
การจราจร เปนปญหาอาจดูเสมือนวาไมเกี่ยวของกับการสื่อสาร แตจําเปนตองอาศัยมาตรการ
ทางการสื่อสารควบคูไปกับมาตรการอื่นๆ ในการจัดการกับปญหา
2. การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการสื่อสาร
ในการกําหนดเปาหมายการสื่อสารจําเปนตองดําเนินการอยางรอบคอบ โดย
พิจารณาถึงความสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตางๆ ภายในองคกร เชน ปรัชญาขององคกร
โครงสรางขององคกร ภารกิจขององคกร วิสัยทัศนขององคกร และการใหความสําคัญกับสภาวะ
แวดลอมภายนอกองคกร เชน นโยบาย กฏระเบียบ การเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจ วิถึการ
ดํารงชีวิตและความสัมพันธของคนกลุมตางๆ
ส ว นในการกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการสื่ อ สารนั้ น จํ า เป น ต อ งสอดรั บ กั บ
กลุมเปาหมายในการสื่อสาร และในขณะเดียวกันก็ควรคํานึงถึงจุดยืน (Positioning) ขององคกร
โดยจุ ด ยื น ขององค ก ร หมายถึ ง ความรู สึ ก นึ ก คิ ด ต า งๆ ของสาธารณชนที่ มี ต อ องค ก ร และ
ผลิตภัณฑขององคกรอื่นๆ ที่อยูในกลุมงานเดียวกัน หรือมีสินคาประเภทเดียวกันดวย
3. การกําหนดกลุมเปาหมายหลัก
การพัฒนาเปาหมายและวัตถุประสงค ในการสื่อสารบงชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ
ของกลุ ม เป า หมายหลั ก ว า เป น ส ว นประกอบหนึ่ ง ของวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการสื่ อ สาร แบะเป น
สวนประกอบที่บงชี้ถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในการสื่อสารขององคกรในสชวงสุดทายเมื่อ

22
ตองมีการประเมินผลในดานตางๆ โดยกลุมเปาหมายหลัก (Target Audience) หรือกลุม
สาธารณชนหลัก (Public Target) ซึ่งหมายถึง กลุมเปาหมายที่มีความสําคัญตอการดําเนินการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการสื่อสารขององคกร
3.1 การกําหนดกลุมเปาหมายหลักโดยอิงคุณลักษณะทางประชากร
ตามหลั ก ธรรมเนี ย มปฎิ บั ติ แ ล ว เรามั ก พบว า การแบ ง กลุ ม เป า หมายโดยอิ ง
คุณลักษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) โดยนิยมจัดกลมเปาหมายตาม
ลักษณะทางเพศ ระดับอายุ ลักษณะอาชีพ ขนาดของครอบครัว ระดับการศึกษา ระดับรายได
ตลอดจนพื้นเพดั้งเดิม หรือถิ่นที่อยูอาศัย
3.2 การกําหนดกลุมเปาหมายหลักในเชิงยุทธศาสตร
นอกเหนือจากการใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายในเชิงประชากรแลว ในเชิง
ยุทธศาสตรมองวา เราจําเปนตองพิจารณากลุมบุคคลอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของโดยตรง หรือโดย
ออมกับองคกรดวย การใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายเชิงยุทธศาสตร จําเปนตองมีการเนนหนัก
การดําเนินการไปที่กลุมเปาหมายหลัก ซึ่งเราสามารถกําหนดกลุมเปาหมายหลักโดยอิงกลุมคน
หรือกําหนดกลุมเปาหมายหลักโดยอิงสถานการณ เปนตน
การกําหนดกลุมเปาหมายโดยอิงหลักกลุมคนสําคัญ เชื่อมั่นวา การตัดสินใจของ
บุ ค คลหนึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การออกความคิ ด เห็ น การชี้ แ นะ หรื อ วางตั ว ของบุ ค คลอื่ น ๆ และใน
ขณะเดียวกันก็เชื่อวา บุคคลมีเครือขายในการแสวงหาขอมูลขาวสารตางๆ ประกอบการตัดสินใจ
การกําหนดกลุมเปาหมายหลักโดยอิงกลุมคนสําคัญ มีรายละเอียดดังนี้
กลุมคนกลาง (Intercessory Publics) และกลุมผูนําทางความคิด (Opinion
Leaders) ซึ่งใหความสําคัญกับสาธารณชนหลัก 2 กลุม คือ กลุมคนกลาง (Intercessory
Publics) และกลุมผูนําทางความคิด (Opinion Leaders)
- กลุมคนกลาง หมายถึง บุคคลที่เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับองคกร ผลิตภัณฑ
และบริการตางๆขององคกรตอบุคคลอื่นๆ โดยพวกเขาทําตัวเหมือน “สะพาน” ในการเชื่อมโยง
ขอมูลตางๆ ตลอดจนสามารถใหขอคิดเห็นทั้งทางดานบวกและดานลบตอองคกรได โดยเขากลาว
วา สื่อมวลชน เปนตัวอยางหนึ่งของคนกลาง เนื่องจาก สื่อมวลชนมิใชคนกลุมเปาหมายสุดทายที่
องคกรพยายามเขาถึง แตเปนคนกลุมแรกๆ ที่องคกรตองมีการติดตอดวย เพื่อใหพวกเขาทําหนาที่
เปนคนกลางในการถายทอดขอมูลสูคนกลุมอื่นๆ ตอไป
นอกจากนั้น หากพิจารณาการสื่อสารในระดับกลุม อาจพบวา กลุมชางเสริมสวย
กลุ ม แม ค า กลุ ม คนขั บ รถแท็ ก ซี่ หรื อ มอเตอร ไ ซค รั บ จ า ง อาจทํ า หน า ที่ เ ป น คนกลางในการ
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แลกเปลี่ยนขาวสารระหวางองคกร และสาธารณชนกลุมอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเรื่องราวและเปาหมาย
ขององคกร
- กลุมผูนําทางความคิด ซึ่งประกอบดวยผูหญิงหรือผูชาย ที่กลุมเปาหมายให
ความเคารพ นั บ ถื อ ศรั ท ธา หรื อ เป น ต น แบบในการดํ า เนิ น การต า งๆ ตลอดจนมี อิ ท ธิ พ ลต อ
ความคิดและการแสดงความคิดเห็นของสาธารณชนกลุมตางๆ ขององคกร ซึ่งพวกเขาอาจจะเปน
กลุมผูนําทางความคิดอยางเปนทางการ (Formal opinion leaders) อาทิ พระ หมอ ครู กํานัน
ผู ใ หญ บ า น สมาชิ ก องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล หรื อ กลุ ม ผู นํ า ความคิ ด อย า งไม เ ป น ทางการ
(Informal opinion leadership) อาทิ ดารา นักแสดง หรือหัวโจกของกลุมตางๆ เนื่องจากพวกเขา
มักจะเปนบุคคลที่สาธารณชนกลุมตางๆ ใหความเคารพนับถือ เชื่อมั่นและศรัทธา
กลุมคนกลางและกลุมผูนําความคิด เปนบุคคลที่นักจัดการการสื่อสารจําเปนตอง
ใหความสําคัญและพยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับมุมมองและทาทีตางๆ ของพวกเขา เนื่องจาก
พลังศรัทธาที่คนกลุมอื่นๆ มีตอพวกเขา ผนวกกับการที่พวกเขามักจะมีขอมูลตางๆ อยูในมือและมี
เครือขายในการแพรกระจายขอมูลสูกลุมคนอื่นๆ ทําใหพวกเขาสามารถแพรกระจายขาวสารทั้งที่
เปนทางการ และไมเปนทางการในลักษณะของปากตอปาก (Words of mouth) หรือขาวลือ
(Rumors) ไดอยางรวดเร็ว คลองตัว และมีประสิทธิผล
การทําความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นปญหาในเชิงมุมมองทาทีและกิจกรรมของ
บุคคลกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมคนกลาง และกลุมผูนําทางความคิดเห็นดังกลาวขางตน จะชวย
ทําใหองคกรสามารถกําหนดประเด็นปญหาไดอยางชัดเจน ตลอดจนชวยวางทาทีและกําหนด
วิธีการในการดําเนินการในลักษณะของการตอบโต หรือหาแนวรวมไดเปนอยางดี

การกําหนดยุทธศาสตรในการสื่อสาร
ยุทธศาสตรในการสื่อสาร หมายถึง แนวทางหลักตางๆ ที่ทําใหองคกรสามารถ
บรรลุเปาหมายในการสื่อสารได ยุทธศาสตรในการสื่อสารเปนแนวทางที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
สื่อสารขององคกร ตลอดจนการสะทอนใหเห็นถึงบทบาท (Roles) และจุดยืน (Position) ในดาน
การสื่อสารขององคกรที่ชัดเจน
การกําหนดยุทธศาสตรในการสื่อสาร จําเปนตองดําเนินการอยางรอบคอบโดย
คํานึงถึงความสอดคลองกับวิสัยทัศน (Vision) และเปาหมาย (Goal) ขององคกร ภารกิจ
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(Mission) ขององคกร เปาหมายในการสื่อสาร (Communication Goal) วัตถุประสงคในการ
สื่อสาร (Communication Objective) ขององคกร ตลอดจนสถานการณแวดลอมภายนอก
กลุมเปาหมายหลัก และความคุนเคยในดานตางๆ เชน กําลังคน กําลังเงิน เปนตน
โดยสรุ ป แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจัด การการสื่ อ สารเชิ ง ประยุ ก ตไ ด บง ชี้ ให เ ห็น ถึ ง
ความสํ า คั ญ ของกระบวนการสื่ อ สารในการสนั บ สนุ น กระบวนการดํ า เนิ น การต า งๆ ให เ กิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งกระบวนการสื่อสารดังกลาวเกี่ยวของกับการสื่อสารกับสาธารณชนกลุมตางๆ
ดวยมาตรการการสื่อสารแบบตางๆ ตลอดจนอาจเกี่ยวของกับการสื่อสารภายในตัวบุคคล โดย
อาศัยทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานของบุคคล อาทิ การพูด การฟง เปนตน
1.2 แนวคิดกระบวนการการสื่อสาร
การสื่อสาร คือ กระบวนการถายทอดขาวสารจากบุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “ผูสง
สาร” ไปยังอีกบุคคลหนึงซึ่งเรียกวา “ผูรับสาร” โดยผานสื่อ (ปรมะ สตะเวทิน, 2533) กระบวนการ
สื่อสารจึงประกอบดวยองคประกอบหลัก คือ ผูสงสาร สาร ชองสื่อ และผูรับสาร
การสื่ อ สารมี ลัก ษณะเป น กระบวนการ หมายถึ ง การมีลั ก ษณะที่ ต อ เนื่ อ งอยู
ตลอดเวลา ไมมีจุดเริ่มตนและไมมีจุดสิ้นสุด ไมมีการหยุดนิ่ง หรือ กลาวไดวา จะมีการกระทําที่
ตอบกลับไปกลับมาระหวางผูรับสารตลอดเวลา ผูสงสารในเวลาเดียวกัน
การติดต อสื่อสารมีบทบาทสําคัญอยางมากตอการดําเนิน ชีวิ ตประจําวัน ของ
มนุษย เฮอร เบิรด เอ ไซมอน (Simon, 1960) กลาววา ถาองคการหรือสังคมขาดการติดตอสื่อสาร
ก็จะอยูไมได เนื่องจากการติดตอสื่อสารเปนเรื่องของการทําความเขาใจระหวางบุคคล องคการ
หรือสังคม จึงมีปจจัยที่สําคัญเกี่ยวของกับการติดตอหรือสงขาวสาร (Transmit) คือ
ปจจัยเกี่ยวกับการเชื่อถือ หรือ รับรู (Cognitive Material) ไดแก เรื่องราวตางๆ
ขอเท็จจริงหรือปญหาตาง ๆปจจัยที่เกี่ยวกับการจูงใจ และอารมณ ( Motivational and Emotional
Material) ไดแก บรรยากาศที่เกี่ยวกับอารมณ ทัศนคติ และปฎิกิริยา ความจงรักภักดี หรือทาทีเปน
ศัตรู ความรู สึก สนับ สนุ น หรือ ไม เ ห น ดว ย และวัตุ ป ระสงค หรื อเป า หมายที่ต อ งการ ลิ ก เคิร ด
(Likert, 1961)
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการติดตอหรือสงขาวสารนั้น จะมีผลกระทบตอตัวบุคคล
และตอการรับรูเรื่องราวตางๆ อยูเปนอันมาก เพราะการติดตอสื่อสารเปนศิลปะของการถายทอด
ขาวสาร ความคิดเห็น และทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
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เอเวอเรดต เอ็ม โรเจอรส (Rogers, 1973) กลาววา กระบวนการสื่อสาร คือ การ
บวนการที่ความคิด หรือขาวสารถูกสงจากแหลงสาร ไปยังผูรับสารดวยเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมบางอยางของผูรับสาร
กระบวนการสื่อสารจะเกิดขึ้นเมื่อผูรับขาวสาร แปลงเนื้อหาของสารใหเปนรหัส
(Encode) คือ แปลงขาวสาร ความคิดเห็น ทัศนคติ หรือความรูสึกใดๆ ใหอยูในลักษณะที่สามารถ
ถ า ยทอดไปถึ ง ผู อื่ น ได แล ว ส ง เนื้ อ หาที่ แ ปลงนี้ อ อกไปสู ผู รั บ โดยผ า นช อ งทางการสื่ อ สาร
กระบวนการสื่อสารจะสมบูรณเมื่อเนื้อหาสารที่สงเปนรหัสไปสูผูรับนั้นไดถูกถอดออก (Decode)
และผูรับไดรีบรูเนื้อหาสารที่ส งไปนั้น แต การที่จะตรงตามที่ผูสง สารตองการหรอไม ก็แลวแต
ประสบการณเดิมของผูรับสาร (Field of Experience) ในกระบวนการสื่อสาร ปฎิกิริยายอนกลับ
(Feedback) เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอขาวสารของผูสงสาร ซึ่งสามารถนํามาพิจารณาวา
การสื่อสารนั้นบรรลุผลสําเร็จหรือไม
โกเยอร (Goyer , 1970) ไดใหคําจํากัดความไววา “การสื่อสาร” คือ เหตุการณที่
ตองมีองคประกอบอยางนอย 5 ชนิดที่เกิดขึ้นตามลําดับ ดังตอไปนี้
1. ผูสงหรือผูสราง
2. สิ่งเราในรูปของเครื่องหมายหรือสัญลักษณซึ่งถูกสงไปยัง
3. ผูรับสิ่งเราอยางนอย 1 คน
4. และผูรับสิ่งเราตอบสนองดวยความพินิจพิเคราะห
การสื่อสารจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูรับสิ่งเราโตตอบตอสิ่งเราที่ผูสงสิ่งเราสงมาในรูป
ของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ จนกระทั่งเกิดสหสัมพันธระหวงการโตอตอบตอสิ่งเราที่ผูรับสิ่งเรา
โตตอบไปจริง ดังนั้น “การสื่อสาร คือกระบวนการที่ความคิดหรือขาวสารถูกสงจากแหลงสารไปยัง
ผูรับสาร ดวยเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางประการของผูรับสาร”

กระบวนการและองคประกอบของการสื่อสาร
โดยปกติการสื่อสารมีองคประกอบอยางนอย 6 ประการดวยกัน ตามแนวคิดของ
เบอรโล (Berlo, 1960) หรือแหลงสาร สาร ชองสาร ผูรับสาร ผลที่เกิดจากสื่อสาร และปฏิกิริยา
ตอบสนอง เราอาจสรางแบบจําลองของการสื่อสารที่ประกอบดวยองคประกอบทั้ง 6 ประการ ดวย
คําพูดตอไปนี้
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“การสื่อสาร คือ กระบวนการที่ผูสงสาร สงสารผานชองสารไปยังผุรับสาร แลว
กอใหเกิดผลบางประการขึ้น โดยผูรับสารมีปฏิกิริยาตอบสนองออกไป”
เสถียร เชยประทับ (2538) ไดอธิบายแบบจําลองเพื่อขยายแนวความคิดของเบอร
โล (Barlo, 1960) ดังนี้
แผนภาพที่ 1 : แสดงแบบจําลองการสื่อสารของเบอรโล
ปฏิกิริยา

แหลง

สาร

แหลง
อุปสรรค
ทักษะใน
การสื่อสาร
ทัศนคติ
ความรู
สังคมและ
วัฒนธรรม

สัญลักษณ
หรือรหัส
เนื้อหา
การปฏิบติ
ตอสาร
โครงสราง

ชองสาร

แหลง
อุปสรรค

ผลของ
การสื่อสาร

ผูรับสาร

แหลง
อุปสรรค

ดวย
สายตา
ดวยเสียง
ดวยสัมผัส
ดวยการ
ลิ้มรส

แหลง
อุปสรรค
ทักษะใน
การสื่อสาร
ทัศนคติ
ความรู
สังคมและ
วัฒนธรรม

การ
เปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ
ความรู
และ
พฤติกรรม

ผูสงสาร (Sender) หมายถึง บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ตองการจะทําการสื่อสาร
ความคิด ความรูสึก ความตองการ ขาวสารและวัตถุประสงคของตนเอง ซึ่งผุสงสารอาจเปนปจเจก
บุคคล กลุมคน หรือหนวยงาน องคการ เปนตน
ปจจัยที่สําคัญซึ่งสงผลกระทบตอผุสงสารในการทําการสื่อสาร ประกอบไปดวย
ทักษะดานการสื่อสาร หรือ ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ความชํานาญในการสื่อสาร ซึ่ง
ทักษะที่เกี่ยวของ ไดแก การพูดและการเขียน ซึ่งเปนทักษะในการเขารหัส นอกจากนี้ คือ ทักษะใน
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การฟงและการอาน ซี่งเปนทักษะในการถอดรหัส ตลอดจนทักษะทาง อวัจนภาษาตางๆ เชน
ภาษาทาทาง การแสดงออกทางสีหนา และแววตา เปนตน
ทักษะตางๆ เหลานี้มีผลตอผุสงสาร คือ มีผลตอความคิดที่จะสื่อสารใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคและความตั้งใจของผูสงสาร และมีผลตอความสามารถในการเขารหัส กลาวคือ
โดยทั่วไปภาษามีสวนกําหนดความคิดของมนุษย วามนุษยนั้นจะคิดเรื่องอะไร คิดอยางไร และคิด
หรือไมก็ขึ้นอยูกับความสามารถทางภาษา เมื่อผูสงสารมีทักษะในการสื่อสารที่ดีก็ยอมใชภาษาใน
การเขารหัสไดดี รูจักเลือกใชภาษาไดตรงตามสิ่งที่ตั้งใจ ถูกตองชัดเจน ถอดรหัสไดงาย การสื่อสาร
ก็มีประสิทธิภาพ
ทัศนคติตอเรื่องที่จะสื่อสารและตอผูรับสาร ทัศนคติ หมายถึง วิธีการที่บุคคล
ประเมินสิ่งตางๆ โดยความโนมเอียงของตนเองเพื่อใหเขาถึงหรือหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น ทัศนคติของผูสง
สารมีหลายประการ ไดแก ทัศนคติตอตนเอง ทัศนคติตอเรื่องที่จะสื่อสาร และทัศนคติตอผูรับสาร
ทัศนคติตอตนเอง คือการประเมินความเชื่อมั่นของตนเองวามีความสามารถใน
การสื่อสารมากนอยเพียงใจ ถาผูสงสารยิ่งมีความเชื่อมั่นมาก การสื่อสารนั้นก็ยิ่งมีประสิทธิภาพ
มาก
ทัศนคติตอเรื่องที่จะสื่อสาร คือ การประเมินความีคุณคาของหัวขอการสื่อสาร ถา
ผุสื่อสารเห็นวาหัวขอการสื่อสารนั้นมีคุณคามาก การสื่อสารก็ยิ่งมีประสิทธิภาพ
ทัศนคติตอผูรับสาร คือ การประเมินผูรับสาร ซึ่งจะมีผลตพฤติกรรมในการสื่อสาร
ของผูสงสาร ตอสาร และตอปฎิกิริยาของผูรับสารโดยเฉพาะการจูงใจ
ความรูในเรื่องที่จะสื่อสารและความรูเรื่องกระบวนการสื่อสาร ผูสงสารตองมี
ความรูเรื่องกระบวนการสื่อสารเปนอยางดีเพราะผูสงสารที่ไมมีความรูก็ยากที่จะสื่อสารใหเกิด
ความเขาในที่ถูกตองได นอกจากนี้ ผูสงสารตองมีความรูในเรื่องกระบวนการสื่อสารดวย คือ รูถึง
ความสัมพันธและความสําคัญขององคประกอบตางๆ ของการสื่อสาร
ระดับของสังคมและวัฒนธรรม ระดับของสังคม หรือ ระบบสังคม เปนตัวกําหนด
พฤติกรรมการสื่อสาร เพราะบุคคลขึ้นอยูกับกลุมทางสังคม มีตําแหนง บทบาท หนาที่ตามกลุมที่
สั ง กั ด อยู แ ละจะเปลี่ ย นแปลงไปตามสถานการณ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง วั ฒ นธรรม หมายถึ ง
ขนบธรรมเนียม คานิยม ความเชื่อทางวัฒนธรรมในแตละสวนซึ่งสงผลตอความคิดและพฤติกรรม
การสื่อสาร วัฒนธรรมที่ตางกันยอมสงผลตอใหการสื่อสารตางกันดวย
สาร หมายถึง ผลผลิตของผูสงสารที่ถายถอนความคิด ความรูสึก ความตองการ
ขาวสาร และวัตถุประสงคของผูสงสารเองใหปรากฏในรูปของรหัส ซึ่งอาจจะอยูในรูปของถอยคํา
ตัวอักษร สัญลักษณ ภาพประกอบ เปนตน
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องคประกอบของสารซึ่งสงผลตอความสําเร็จในการสื่อสาร คือ องคประกอบและ
โครงสรางของสาร ไดแก
รหัสของสาร หมายถึง กลุมของสัญลักษณที่ถูกสรางขึ้นอยางมีความหมายตอ
บุ ค คล ภาษาถื อ ได ว า เป น รหั ส สารอย า งหนึ่ ง โดยจะต อ งมี ส ว นประกอบ คื อ คํ า ศั พ ท แ ละ
กระบวนการหรือโครงสรางที่ทําใหเกิดความหมายจากคําศัพทนั้น คือ การสรางความสัมพันธ เมื่อ
จะเขารหัสสาร ผูเขารหัสสารจะตองตัดสินใจวาจะใชรหัสใด จะเลือกใชสวนประกอบใดและจะ
เลือกสรางความสัมพันธดวยวิธีใดในการเขารหัส
เนื้อหาของสาร เปนสิ่งที่ผูสงสารเลือกเพื่อแสดงความคิด วั ตถุประสงค และ
ความตั้งใจในการสื่อสารโดยมีเนื้อหาสาระเปนสวนประกอบ และจะตองจัดโครงสรางของเนื้อหา
สาระนั้นเปนประเด็นและเปนลําดับเมื่อจะสื่อสาร
การจัดเรียงสาร ไดแก วีธีการที่ผูสงสารเลือกและจัดเตรียมรหัสสารและเสื้อหาให
เปนไปตามที่ผูสงสารตองการ ทั้นี้ สีลาในการจัดเรียงสารจะแตกตางกันไปตามผูสงสารแตละคน
สื่อ หมายถึง สิ่งที่นําหรือถายทอดสารของผูสงสาร
เกณฑในการเลือกใชสื่อหรือชองทางการสื่อสาร มีดังนี้
1. มีสื่ออะไรใหเลือกใชไดบาง
2. ตองใชงบประมาณเทาไร
3. สื่อใดที่ผูสงสารพอใจมากที่สุด
4. สื่อใดที่มีอิทธิพลมากที่สุด
5. สื่อใดที่ผูรับสารหรือประชาชนนิยมมากที่สุด
6. สื่อใดที่เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของผูสงสารมากที่สุด
7. สื่อใดเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาของสารมากที่สุด
ผูรับสาร หมายถึง บุคคล หรือ กลุมบุคคลที่รับสารของผูสงสาร ซึ่งผูรับสารอาจ
เปนปจเจกบุคคล กลุมคนหลายคน หรือหนวยงาน องคการ สถาบันก็ได
ปจจัยของผูรับสารก็มีลักษณะคลายคลึงกับปจจัยของผูสงสาร ไดแกทักษะใน
การสื่อสาร หรือ ความสามารถในการสื่อสารเชนเดียวกับผูสงสาร ผูรับสารตองมีความสามารถใน
การสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทักษะในการเขารหัสซึ่งจะสงผลตอความคิดและการตีความสาร
เพื่อใหเขาสารตรงกับผูสงสาร
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ทัศนคติตอตนเอง ตอสาร และตอผูสงสาร
ทัศนคติตอตนเอง คือ ถาผูรับสารมีความเชื่อมั่นตอตนเองวามีความสามารุในการ
สื่อก็จะยิ่งทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
ทัศนคติตอสาร คือ ถาผูรับสารเชื่อมั่นวา เรื่องทีททําการสื่อสารมีคุณคา การ
สื่อสารนั้นก็ยิ่งมีประสิทธิภาพ
ทัศนคติตอผูสงสาร คือ ถาผูรับสารมีความเสื่อมใสและเชื่อถือในตัวผูสงสารมาก
เทาไหรก็ยิ่งทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
ความรูในเนื้อหาของสารและกระบวนการสื่อสาร ผูรับสารตองมีความรูเกี่ยวกับ
เนื้อหารของสาร และกระบวนการสื่อสารเชนเดียวกับผูสงสาร
สถานภาพในสังคมและวัฒนธรรม เชนเดียวกับผูสงสาร ผูรับสารตัองมีความรู
และเขาใจระบบสังคมและวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร
ผลของการสื่อสาร หรือ Communication Effect หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นระหวาง
และหลังการสื่อสารไดรับของผูรับสาร หรือสิ่งที่แสดงวา ผูสงสารและผุรับสารมีการรับรูความหมาย
ของสารในกระบวนการสื่อสารรวมกันหรือไม และมากนอยเพียงใด
ผลของการสื่อสารมีความหมายอยางนอย 3 อยางดวยกัน คือ
1. หลังการสื่อสาร เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งอยางใดในกระบสนการสื่อสาร
หรือ ไมอยางไร
2. อันเนื่องมากจากการสื่อสารนั้น ผูสงสารสามารถสรางอิทธิพลบางอยางเหนือ
ตัวผูรับสารไดหรือไม อยางไร
3. การสื่อสารประสบความสําเร็จตามที่ผูสงสารมุงหวังไวหรือไม อยางไร
การสื่อสารหนึ่งๆ ประสบความสําเร็จไดตอเมื่อ การตีความหมายสารที่ไดรับของ
ผูรับสารสอดคลองกับจุดมุงหมายของผูสงสารหรืออีกนัยหนึ่ง คือ จุดมุงหมายของผูสงสารสามารถ
ตอบสนองตอความคาดหวังของผุรับสาร (ความหมายที่ผูสงสารตั้งใจสงไป)
ผลการสื่อสารจึงอาจเปนทั้งความนึกคิดหรือปญญา ดานอารมรและความรูสึก
และดานพฤติกรรมหรือการกระทํา อาจจะเกิดขึ้นโดยเจตนาและไมไดเจตนา อาจปรากฎใหแห็น
ชัดหรือแฝงซอนเรน ไว นอกจากนั้น องคประกอบของการสื่อสารในกระบวนการสื่อสารมีสว น
เกี่ยวของกับผลการสื่อสารดวยทั้งสิ้น (พัชนี เชยจรรยาและคณะ, 2538)
ปฏิกิริยาตอบสนอง หรือ feedback ก็คือ “สาร” แตเปนสารที่ผูรับสารสงไป
ใหกับผูสงสาร เมื่อไดตีความหมายของสารที่ตนไดรับ ในเมื่อความหมายของสารมิไดอยูที่ตัวสาร
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แตอยูที่การตีความของผูรับสาร ผูสงสารจึงจําเปนตองสนใจ และใหความสําคัญกับปฏิกิริยา
ตอบสนอง เนื่องจากบางครั้ง ผูสงสารอาจตองการสื่งสารที่มีความหมาย X ไปใหผูรับสาร แตผูรับ
สารอาจตีความหมายของสารนั้นเปน Y ซึ่งไมตรงกับที่ผูสงสารตองการ ถาผูสงสารสังเกตปฏิกิริยา
ตอบสนองวาไมเปนไปในทางที่ตนตองการ ผูสงสารก็สามารถปรับสารของตนใหผูรับสารเขาใจสาร
ตรงตามที่ตนตองการไดในที่สุด
ปฏิกิริยาตอบสนองมีทั้งที่เปนคําพูดและไมใชคําพูด อาจเกิดจากความตั้งใจของ
ผูสื่อสารหรืออาจเกิดอยางไมไดตั้งใจ อาจเปนไปในทางบวกหรืออาจเปนไปในทางลบ อาจเปนการ
แสดงออกโดยตรง หรือโดยออม อาจแสดงออกทันทีหรือแสดงออกในเวลาตอมา หรืออาจแดงออก
ใหเห็นหรือเปนการเก็บการตอบสนองไวในใจ
ทั้งนี้นอกจากองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการ ซึ่งไดแก ผูสงสาร สาร ชองสาร
(สื่อ) ผูรับสาร ผลที่เกิดจาการสื่อสาร และปฏิกิริยาตอบสนองของกระบวนการสื่อสารแลวนั้น ยังมี
สิ่งสําคัญที่จําเปนองคํานึงถึงในกระบวนการสื่อสารอีก ดังนี้
สภาพแวดลอมของการสื่อสาร หรือ Communication Environment ซึ่ง
หมายถึง สิ่ง ตา งๆ รอบตัว ผูสื่ อสาร สถานที่ซี่ งไดแก การจัดสถานที่ บรรยากาศ โอกาส เวลา
รวมถึงเหตุการณตางๆ ซึ่งสามารถวิเคราะหไดตั้ งแตวงแคบไปจนถึงวงกว าง ผูสง สารจะตอง
วิเคราะหและเลือกสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อใหแนใจวา การสื่อสารของตนมีโอกาสจะประสบ
ความสําเร็จมากขึ้น ทั้งยังสามารถเลือกและปรับปรุงใหเหมาะสมได เพราะฉะนั้น สภาพแวดลอม
การสื่อสารที่เหมาะสม จึงขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการดวยกัน คือ จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค
ของการสื่อสาร ความตองารและความคาดหวังของผูรับสาร โอกาสและเหตุการณที่เอื้ออํานวยตอ
การสื่อสาร ตลอดจนการคาดการณตอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการควบคุมอยางถูกทิศทาง
ทั้งนี้ ปจจัยขององคประกอบการสื่อสารที่สงเสริมประสิทธิผลของการสื่อสารไดแก
1. ปจจัยดานแหลงสารและคุณลักษณะของแหลงสาร คุณลักษณะภายนอก ซึ่ง
เปนที่ยอมรับของผูรับสาร ไดแก ความสามารถหรือความเปนผูชํานาญ และความนาไววางใจ เปน
ตน
2. ปจจัยดานสารและคุณลักษณะของสาร การสื่อสารจะราบรื่นและบรรลุ
วัตถุประสงคเพียงใด สารที่บุคคลสื่อสารยอมมีสวนสําคัญในการกําหนดความสําเร็จของการ
สื่อสาร อันประกอบดวย
- รหัสสาร
- เนื้อหาสาร
- การจัดสาร
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3. ปจจัยดานสื่อ ประสิทธิภาพของสื่อยอมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการ
สื่อสาร ซึ่งผูสงสงสารตองเลือกใชสื่อที่เหมาะสมกับสถานการณการสื่อสาร ดังนั้น การเลือกใชสื่อ
จะแตกตางกันไปตามประเภทของผูรับสาร ลักษณะของสารและขั้นตอนกระบวนการยอมรับสาร
ของผูรับสาร
4. ปจจัยดานลักษณะของผูรับสาร ไดแก ทักษะความสามารถในการถอดรหัส
สาร ทัศนคติในการสื่อสาร ความรูในเรื่องสารและการสื่อสาร รวมไปถึงปจจัยดานประชากรศาสตร
ไดแก อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ และสุดทาย คือ บุคลิกลักษณะของผูรับ
สาร
5. ปจจัยดานความสอดคลองของบริบท การสื่อสารเกิดขึ้นภายใตบริบทในบริบท
หนึ่งเสมอ ซึ่งอาจมีผลตอการสื่อสาร เชนเวลา สถานที่ บุคคล อุปกรณตางๆ ดังนั้น ผูสงสารตอง
คํานึงถึงความเหมาะสม กาลเทศะ และสิ่งแวดอมในการสื่อสารดวย
1.3 แนวคิดการสื่อสารชุมชน (Community Communication)
ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับการพัฒนา
หากพิจารณาถึงพัฒนาการแนวคิดและแนวทางปฏิบัติของเรื่อง “การพัฒนา” ที่
เริ่มตนตั้งแตราวทศวรรษ 1960 เปนตนมาจนถึงปจจุบันนี้ สามารถแบงยุคสมัยของพัฒนาการ
ดังกลาวออกไดเปน 3 ยุคใหญ ๆ ตามลักษณะของกระบวนทัศน (Paradigm) (กาญจนา แกวเทพ
และคณะ, 2543) คือ
Dominant/ Modernization Paradigm เปนกระบวนทัศนหลักที่ปรากฏชัดเจน
ในชวงทศวรรษ 1960-1970 และยังคงครอบงําความคิดของคนสวนใหญอยูจนถึงปจจุบัน จน
บางครั้งเราเรียกกระบวนทัศนนี้วา “กระบวนทัศนหลัก” โดยกระบวนทัศนดังกลาวเนนเรื่องการ
พัฒนาประเทศโลกที่สามใหมีความทันสมัยแบบตะวันตก
Dependency Paradigm เปนกระบวนทัศนที่โตแยงกระบวนทัศนแรก โดยมี
แนวคิดหลักวาการพัฒนาเพื่อกาวไปสูความทันสมัยเปนกระบวนการนําเอาประเทศโลกที่สามไป
พึ่งหาขึ้นตอประเทศตะวันตกที่พัฒนาแลว ในขณะที่กระบวนทัศนนี้เชื่อวาการพัฒนาที่แทจริงจะ
เกิดขึ้นไดหากประเทศโลกที่สามปฏิเสธการพึ่งพิงตะวันตก
Alternative/ Another Development/ Multiplicity Paradigm เปนกระบวนทัศน
ที่กอตัวขึ้นในชวงทศวรรษ 1980 และไตเตาสูการยอมรับของคนในปจจุบัน โดยมักเรียกกระบวน
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ทัศนนี้วา “กระบวนทัศนทางเลือก” โดยกระบวนทัศนนี้มิไดปฏิเสธกระบวนทัศนหลัก (Dominant
Paradigm) จากแบบขาวเปนดํา เชนที่ Dependency Paradigm กระทํา หากแตเปนการนําเสนอ
ใหมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตรากฐานและคํานิยามของการพัฒนา รวมทั้งยังไดนําเสนอทัศนะใหมที่
ทาทายกวา การพัฒนาไมจําเปนตองมีเพียงกระบวนทัศนเดียวที่ใชกันอยางเปนสากลทั่วโลก แต
เสนทางในการพัฒนาของแตละทองถิ่น สังคม และประเทศอาจมีความหลากหลายแตกตางกันใน
เชิงเปาหมาย กระบวนการ และผลที่ไดรับโดยคํานึงถึงความตองการของ “คน” ในทองถิ่นเปน
สําคัญ โดยแจน เซอรเวร (Servaes, 1991) เรียกวา “กระบวนทัศนแหงความหลากหลาย” หรือ
Multiplicity Paradigm
เนื่องจากแนวคิดเรื่อง “การพัฒนา” มิไดมีฐานะเปนเพียง “แนวคิด” อยางหนึ่ง
เทานั้น หากแตยังเปน “แนวคิดที่มีวิธีการนําไปสูการปฏิบัติ” อีกดวย และในการปฏิบัตินั้น ตองการ
เงื่อนไขและกลไกทางสังคมหลายชนิดเขาไปเกี่ยวของ ณ จุดนี้เองที่การสื่อสารรูปแบบตาง ๆ ไมวา
จะเปนการสื่อสารระหวางบุคคลหรือการสื่อสารมวลชนไดถูกคาดหมายใหเขามามีบทบาทและมี
ส ว นร ว มกั บ การพั ฒ นา โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง “การสื่ อ สาร”เป น กลไกสํ า คั ญ หรื อ เครื่ อ งมื อ
(Apparatus) ในการสรางและหนุนเสริมการพัฒนา จนมักกลาววาบทบาทของการพัฒนาและการ
สื่อสารเปนเสมือน “ลูกพี่” และ “ลูกนอง” กัน โดยมีการพัฒนาเปนลูกพี่ และการสื่อสารเปนลูกนอง
แนวคิ ด ดั ง กล า วเป น ที่ รู จั ก กั น ดี ใ นนามของ “การสื่ อ สารเพื่ อ การพั ฒ นา” (Development
Communication) (กาญจนา แกวเทพและคณะ, 2543)
ดัง ที่ ไ ด ก ล า วมาขา งต น แล ว วา ในปริม ณฑลของเรื่ องการพัฒ นานั้น ได มีก าร
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนอยูตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนี้สงผลสะเทือนถึงกระบวนทัศนเรื่อง
“การสื่อสารเพื่อการพัฒนา” ที่จําเปนตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยการเปลี่ยนแปลงในเชิง
กระบวนทัศนดังกลาวนําไปสูการทบทวนคําถามที่วา “การสื่อสารเพื่อการพัฒนามุงเนนการพัฒนา
เพื่อประโยชนของใครและเปนการสื่อสารโดยใคร ถึงใคร?” จากปญหาการคนควาวิจัยแนวคิด
เรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ในกระบวนทัศนแรก ๆ ที่มุงความสนใจอยูที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ
และศักยภาพของการสื่อสารสมัยใหมใหเอื้ออํานวยประโยชนตอโครงการพัฒนาตาง ๆ ในกระบวน
ทั ศ น ชุ ด หลั ง ๆ ก็ เ ริ่ ม ที่ จ ะตั้ ง คํ า ถามว า การสื่ อ สารเพื่ อ การพั ฒ นานั้ น เป น การพั ฒ นาเพื่ อ
ผลประโยชนของใคร และเปนการสื่อสาร โดยใคร ถึงใคร
แจน เซอรเวร (Servaes, 1996) ไดประมวลขอสรุปเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง “การ
พัฒนา” และเรื่อง “การสื่อสาร” เอาไวหลายประการ แตที่เกี่ยวของกับเปาหมายของการพัฒนา
โดยตรง คือ “ชุมชน” โดยมีความเชื่อวาหนวยของการวิเคราะหในการศึกษาเรื่องการสื่อสารและ
การพัฒนาไมควรยึดเฉพาะหนวย “ระดับโลก” เทานั้น แตควรผนวกรวมการสื่อสารระดับกลุมคน
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ในหมูบาน ระดับหมูบาน ระดับเครือขายหมูบานเขาไวดวย โดยมุงเนนการวิเคราะหแบบองครวม
และถือเอาปญหาของชุมชนเปนตัวตั้ง (Problem-oriented Approach) นอกจากนั้น ยุทธศาสตร
การพัฒนาควรเนนลักษณะเชิงโครงสรางและเนนระดับนโยบาย เชน การคืนอํานาจสูประชาชน
เพื่อการกําหนดชะตากรรมของชุมชนเอง ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวตองใชนโยบายการพัฒนา
แบบกระจายอํานาจ(Decentralization)
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในการพัฒนาจาก “ระดับโลก” หรือ “ระดับชาติ”
มาสู ร ะดั บ “หมู บ า น” และ “ชุ ม ชน” ซึ่ ง เน น การพั ฒ นาป จ เจกบุ ค คลที่ มี ค วามเป น รู ป ธรรม
(มากกวา) และตัว “ชุมชน” ที่มีความเปนนามธรรม (มากกวา) ไดฉายชัดใหเห็นถึงเปาหมายของ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาวาเปนการพัฒนาเพื่อประโยชนของคนในชุมชน โดยชุมชน และเพื่อ
ชุมชนเอง ทั้งนี้ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในการพัฒนาไปในรูปแบบใดก็ตาม จุดรวม
ของทุกกระบวนทัศนการพัฒนา ตางก็มีทาทีอยางเดียวกันตอเรื่องบทบาทของการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนา กลาวคือ ทุกกระบวนทัศนเห็นความสําคัญของการสื่อสารในดานการเขาไปมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การสื่อสาร” เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงผลตอ
ความสําเร็จและความลมเหลวของการพัฒนาเลยทีเดียว
เอฟ เบอรริแกน (Berrigan, 1979) ไดยอนกลับไปทบทวนโฉมหนาและบทบาท
ของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตั้งแตยุคสมัยกระบวนทัศนแรกวา สถานการณของประเทศดอย
พัฒนาในสายตาของนักพัฒนาแนวทันสมัย (Modernization) ก็คือ สภาพของสังคมสวนใหญยัง
เปนสังคมชนบทที่หางไกลจากศูนยกลางความเจริญและขาดแคลนบริการสาธารณะที่จําเปนตอ
ชีวิ ต ในขณะที่ ร ะยะทางและการคมนาคมยั ง เป น อุ ป สรรคต อ การนํ า เอาความช ว ยเหลือ จาก
ภายนอกเขาไป การสื่อสารผานสื่อประเภทตาง ๆ ดูจะเปนวิธีการที่รวดเร็วที่สุดและเสียคาใชจาย
นอยที่สุดในการนําความคิดใหม ๆ เขาไปสูชนบทที่ยังขาดผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ โดยเบอรริแกน
ไดสันนิษฐานภายใตกระบวนทัศนความทันสมัยนิยมวา “สื่อมวลชน” เปนสื่อที่มีศักยภาพในการ
ตอบสนองความตองการการพั ฒนาเพื่อกาวสูความทันสมัยไดอยางดีที่สุด นอกจากนั้นยังตั้ง
ขอสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการและจุดออนของรูปแบบการใชสื่อเพื่อการพัฒนาในยุดแรกดังนี้ คือ
1. ขาวสารนั้นจะไหลจากเมืองหลวงสวนกลางไปสูบริเวณชนบทรอบนอก และ
สวนใหญมักไมมีชองทางที่จะใหประชาชนแสดงความคิดเห็นยอนกลับมา (Feedback)
2. ทิศทางการไหลของขาวสารจะเปนแบบทางเดียว (One-way) คือ ไหลจาก
สวนกลางไปสูรอบนอก ไหลจากขางบนไปสูขางลาง เชน การประชุมของชาวบานกับเกษตรตําบล
ก็จะมีแตการบรรยายของเกษตรตําบลเทานั้น
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3. ในการสรางเนื้อหาสารนั้น มักไมคอยมีการคํานึงถึงความเชื่อ วิถีชีวิต และ
ทัศนคติของกลุมผูรับสาร ตัวอยางเชน ในสังคมไทยการหามชาวบานภาคอีสานกินอาหารดิบ
เพราะจะทํา ใหเ ปนโรคพยาธิ โดยไมไดศึกษาถึง วัฒนธรรม ประเพณี หรื อวิถีชีวิ ตในอดีตของ
ชาวบาน อันสงผลใหชาวบานคัดคานในใจวาตั้งแตบรรพบุรุษของชาวอีสานก็เคยกินอาหารดิบกัน
มาจนเปนประเพณีแลว ก็ไมเห็นจะเปนปญหาอะไร ความแตกตางในเรื่องการรับรูปญหาระหวาง
“เจาหนาที่พัฒนาของรัฐ” กับ “ชาวบาน” ทําใหเนื้อหาการสื่อสารที่จะโนมนาวชาวบานใหเลิกกิน
อาหารดิบลมเหลว และเจาหนาที่พัฒนาก็มักโทษวาสาเหตุดังกลาวมาจากชาวบานที่ตกอยูใน
วงจรอุบาทวแหง “โง-จน-เจ็บ” มากกวาที่จะมองวาเนื้อหาดังกลาวไมได “สื่อ” หรือตอบคําถามของ
ชาวบานไดชัดเจน
4. วิธีการสรางสารถูกกําหนดจากผูผลิตกลุมเล็ก ๆ กลุมหนึ่งที่อยูนอกชุมชนแต
ฝายเดียว และวิธีการผลิต เนื้อหาสาระไมไดมีการสํารวจความตองการวาผูรับสารตองการขาวสาร
แบบไหน จากการดําเนินการดังกลาวทําใหเปนการยากที่เนื้อหาสาระที่ผานวิธีการผลิตจากบนลง
ลางเชนนี้ จะตอบสนองความตองการของประชาชนได
5. ทวงทํานองของการสื่อสารมักมุงเนนการบอกหรือการแจงขาวและการอบรมสั่ง
สอนที่ฝายผูสงสารซึ่งคิดวา “ตนเองเปนผูรูทั้งหมด” และสงขาวสารไปยังผูรับสารซึ่งถูกมองวา “ไม
รูอะไรเลย” มิใชทวงทํานองของการแลกเปลี่ยนความรู ขาวสาร และทัศนะระหวางฝายตาง ๆ ที่
รวมอยูในกระบวนการสื่อสาร
เพื่อใหเห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางชัดเจน แจน เซอรเวร (Servaes, 1996)
ไดเปรียบเทียบองคประกอบของการพัฒนาและการสื่อสารระหวางกระบวนทัศนหลัก (Dominant
Paradigm) และกระบวนทัศนทางเลือก (Alternative Paradigm) เอาไวดังนี้
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ตารางที่ 2: แสดงการเปรียบเทียบองคประกอบของการพัฒนาและการสื่อสารระหวางกระบวน
ทัศนหลัก (Dominant Paradigm) และกระบวนทัศนทางเลือก (Alternative Paradigm)
เกณฑ
แหลงขาวสาร
สื่อ

โครงสราง
การผลิต

เนื้อหาและ
อุดมการณ
ผูรับสาร

ผลกระทบ

Dominant Paradigm
(Top to Bottom)
กลุมผูปกครอง/ กลุมชนชัน้ สูง
อยูภายใตการผูกขาดเปนเจาของ
ของกลุมเล็ก ๆ ไมกี่กลุม/ มีอยู
รูปแบบเดียว
มีลําดับชั้นทํางานแบบขาราชการ

Alternative Paradigm
(Bottom to Top)
คนทุกกลุมในสังคม
มีรูปแบบหลายหลาย มี
ลักษณะการเปนเจาของหลาย
แบบ
เปนการสื่อสารแนวนอน
มีลักษณะเสมอภาค
ตองไดมาตรฐาน ทําเปนกิจวัตร
ผูผลิตมีเสรีภาพและใช
ถูกควบคุมในทุกขั้นตอนการผลิต
ความคิดริเริ่มสรางสรรคได
เต็มที่
ถูกคัดเลือกและถูกตัดสินจาก
มีเนื้อหาที่หลากหลายนานา
“ขางบน” เปนไปในลักษณะทาง
ทัศนะและถูกตัดสินจาก
เดียงกันหมด
“ขางลาง”
Passive ตองพึ่งพาขาวสาร
Active รับสารอยาง
สามารถถูกทําใหมีทัศนะคลาย ๆ
หลากหลายและมีปฏิกิริยาตอบ
กันไปหมด
โต มีความแตกตางระหวาง
กลุมตาง ๆ
สื่อสรางผลกระทบไดอยางมาก และ ผลกระทบมีหลายรูปแบบไม
เปนไปตามที่ผมู ีอํานาจในสังคม
แนนอน ไมอาจคาดเดา
ตองการ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดอยาง
แนนอน
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คุณลักษณะของการสื่อสารชุมชน (Community Communication)
การสื่อสารชุมชนเปนชื่อทีน่ ยิ มรูปแบบของการสื่อสารภายใตกระบวนทัศนแบบ
ทางเลือก ซึ่งมีจุดเนนที่สําคัญ ดังนี้
การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication)
ที่ ผู ส ง สารและผู รั บ สารสามารถมี ป ฏิ กิ ริ ย าโต ต อบ (Interactivity) กั น อยู
ตลอดเวลา ทั้งในลักษณะเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได ลักษณะการสื่อสารแบบสองทางทํา
ใหสถานะของผูสงและผูรับไมตายคัว แตจะมีการผลัดเปลี่ยนบทบาทอยูตลอดเวลา
ทิศทางการไหลของขาวสาร (Flow of Information)
ในขณะที่ทิศทางการไหลของขาวสารภายใตกระบวนทัศนการสื่อสารการพัฒนา
แบบกระแสหลักนั้นเปนไปไดอยางจํากัด คือ มีการไหลจากเบื้องบน (เจาหนาที่รัฐ) ไปสูเบื้องลาง
(ประชาชน) เทานั้น แตการสื่อสารชุมชนนั้น การหลั่งไหลของขาวสารจะมีทิศทางที่หลากหลาย
กลาวคือ ขอมูลขาวสารสามารถหลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทาง ทั้งจากบนลงลาง (Top-down) แบบ
ลางสูบน (Bottom-up) และแบบแนวนอน (Horizontal)
ดังนั้นขาวสารจึงอาจจะไหลจากนักวางแผนพัฒนาไปสูชาวบาน จากสื่อมวลชน
ไปสูผูรับสารในชนบท ในเวลาเดียวกันชาวบานอาจจะสงขาวสารขึ้นไปยังเจาหนาที่ของรัฐ หรือมี
การแลกเปลี่ยนติดตอสงขาวสารระหวางกลุมชาวบานดวยกัน (ในวงการพัฒนาชุมชนของไทยใน
ปจจุบัน เริ่มคุนเคยกับแนวทางการปฏิบัติที่เรียกวา “การสรางเครือขายชุมชน” “การศึกษาดูงาน
จากกลุมชาวบาน” ดวยกันเอง)
นอกจากนั้น เราพิ จ ารณาการไหลของขา วสารโดยอาศัย ขอบเขตของชุม ชนเป น เกณฑในการ
วิเคราะห อาทิ ปาเวลกา (Pavelka, 1978) กําหนดเรื่อง “ขอบเขตภายในชุมชน” และ “ขอบเขต
ภายนอกชุมชน” เปนเกณฑในการวิเคราะหทิศทางการไหลของขาวสาร โดยเราแบงทิศทางการ
ไหลของขาวสารเปน 3 ทิศทาง คือ
1. การไหลของขาวสารจากสื่อภายนอกเขามาสูชุมชน
2. การสื่อสารเรื่องราวของชุมชนออกไปยังบุคคลภายนอก
3. การสื่อสารเพื่อกระตุนใหเกิดการสื่อสารภายในชุมชนกันเอง อันจะนําไปสูการ
ยกระดับสมาชิกในชุมชนดานความตระหนักตอปญหา ความตองการและการแสดงความเปน
ตัวตนของชุมชน
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เปาหมายของการสื่อสารชุมชน (Purpose)
มีวิธีการและแงมุมหลายแงมุมที่จะกําหนดเปาหมายของการสื่อสารเพื่อชุมชน
ตัวอยางเชน
การกําหนดเปาหมายโดยการใชระดับผูเกี่ยวของเปนเกณฑการสื่อสารชุมชน มี
เปาหมายตานกลุมผูเกี่ยวของในระดับตาง ๆ ดังนี้
1. ระดับชุมชน เปนการสื่อสารที่มีเปาหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
2. ระดับหนวยงานนอกชุมชน เปนการสื่อสารที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงองคกร
หรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับดานการพัฒนาและการสื่อสาร
3. ระดับสังคมสวนรวม เปนการสื่อสารที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมในระดับกวาง
การกําหนดเปาหมายโดยสอดคลองรับกับทิศทางการไหลของขาวสาร ในแงมุมนี้
อาจกําหนดเปาหมายของการสื่อสารชุมชนไดเปน 3 เปาหมายยอย คือ
การถายทอดขาวสารขอมูลและโนมนาวชักจูงใจ อันมักไดแก ทิศทางการไหลของ
ขาวสารจากบนลงลาง อยางไรก็ตามทิศทางการไหลแบบอื่น ๆ ก็ใชเปาหมายนี้ไดเชนกัน
การแสดงออกถึงความเปน “ตัวตน” ของชุมชน (Community Self-expression)
โดยในที่นี้หมายถึงการแสดงออกเกี่ยวกับความตองการของชุมชนไปจนกระทั่งถึงการแสดงออกซึ่ง
สิทธิ์ ศักดิ์ศรี ภูมิปญญาของชุมชนดวย
การพัฒนาความเปนตัวเองของปจเจกบุคล (Development of the Individual’s
Self) ในหนวยงานที่เล็กลงมากวาชุมชน การสื่อสารชุมชนจะทําหนาที่คลาย ๆ เปน “เวทีแหง
การศึกษาเรียนรู” ที่ชวยใหศักยภาพของปจเจกบุคคลไดพัฒนาสรางสรรคอยางเต็มที่
การสื่อสารที่เกิดขึ้นและดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
(Need-oriented) ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะประการสําคัญของกระบวนทัศนการพัฒนาแนว
ใหมแทนการพัฒนาที่แตเดิมเคยตอบสนองความตองการของรัฐเปนหลัก
หนาที่ของการสื่อสาร โดยวินดาหลและคณะ (Windahl et all, 1992) ระบุวา
หนาที่ของการสื่อสารของการสื่อสารชุมชนนาจะประกอบดวย
1. หนาที่ในการแสดงออก (Expressive Function) คือ ทั้งบุคคลและกลุม
สามารถแสดงความเปนตัวของตัวเองออกมาเพื่อที่จะสรางเอกลักษณของตนเองได
2. หนาที่ทางสังคม (Social Function) คือ การเขาไปมีสวนรวมในการสื่อสารเพื่อ
จะสรางความรูสึกรวมเปนชุมชนเดียวกัน
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3. หนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร (Information Function) อันเปนหนาที่พื้นฐาน
ของการสื่อสารโดยทั่วไป หากทวาในการสื่อสารชุมชนนั้น ทิศทางการไหลของขาวสารตองเปนไป
อย า งรอบด า นดั ง ที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว ดั ง นั้ น ผู เ ข า ร ว มกระบวนการสื่ อ สารทุ ก คนจึ ง ได
แลกเปลี่ยนขอมูลและความรูในเรื่องการสื่อสารและทักษะการถายทอดไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
กับกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
4. หนาที่ในการควบคุมการปฏิบัติการ (Control Activation Function) การ
สื่อสารจะเปนชองทางนําไปสูการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นของบุคคลและ
ชุ ม ชนได เนื่ อ งจากการสื่ อ สารชุ ม ชนมี ลั ก ษณะเป น การสื่ อ สารแบบสองทาง ที่ มี ขั้ น ตอนของ
ปฏิกิริยาปอนกลับ (Feedback)
นอกเหนือจากคุณลักษณะที่กลาวมาแลวนี้ เบอรริแกน (Berrigan, 1979) ได
เพิ่มเติมคุณสมบัติบางประการที่การสื่อสารชุมชนนาจะมี คือ
1. สื่อของชุมชนเนนการปรับปรุงสื่อใหเหมาะสมสําหรับประโยชนการใชงานของ
ชุมชน ไมวาชุมชนจะตั้งวัตถุประสงคการใชเอาไวเชนใดก็ตาม
2. สื่อชุมชนตองเปนสื่อที่คนในชุมชนสามารถเขาถึง (Access) ไดตลอดเวลา
เพื่อนําไปใชเพื่อหาขาวสาร เพื่อความรูหรือเพื่อความบันเทิง
3. สื่อชุมชนเปนสื่อที่ชุมชนตองเขามามีสวนรวม (Participates) ในหลาย ๆ
บทบาท ไมวาจะเปนผูวางแผนการใชสื่อ ผูผลิต ผูแสดง ฯลฯ
4. สื่ อ ชุ ม ชนต อ งเป น สื่ อ ที่ แ สดงออกของชุ ม ชนมิ ใ ช เ ป น สื่ อ เพื่ อ ชุ ม ชน ซึ่ ง
หมายความวา ตัวจนของชุมชนที่จะแสดงออกไปนั้นตองมาจากการกําหนดของชุมชนเอง มิใชเปน
ผูอื่นมาทําใหชุมชน
5. สื่อชุมชนจะปรับเปลี่ยนลักษณะของการเปนเครื่องมือถายทอดขาวสารจากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง มาเปนเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนขาวสารและทัศนะของคนทุกคน
กล า วโดยสรุ ป คุ ณ ลั ก ษณะที่ สํ า คั ญ ของการสื่ อ สารชุ ม ชนที่ ค รอบคลุ ม
องคประกอบยอยของการสื่อสารทั้ง 4 ลักษณะ คือ S-M-C-R ควรมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ
1. ระดับความยาก-งายของสื่อ ตองเหมาะสมกับระดับและความสามารถในการ
รับสารของชาวบาน โดยเฉพาะในกรณีที่เปนสื่อสิ่งพิมพ ตองคํานึงถึงความสามารถในการอานของ
ชาวบาน
2. ประเภทของเนื้อหาของสื่อ ตองเปนเรื่องที่เนนหนักลงไปในปญหาเรงดวนหรือ
ปญหาในชีวิตประจําวันของคนในสังคมนั้น ๆ
3. กลุมเปาหมาย สื่อแตละชนิดควรจัดทําขึ้นสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
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4. วิธีการนําเสนอ สื่อควรนําเสนอสิ่งที่เปนปญหาหรือสภาพที่กอใหเกิดปญหา
แลวเสนอแนะหรือกระตุนใหผูรับสารชวยกันคิดแกไขปญหาดังกลาว
5. ความเกี่ ย วพั น ของเนื้ อ หา เนื้ อ หาของสื่ อ ควรเป น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ประสบการณและชีวิตความเปนอยูของชาวบาน
6. บทบาทของสื่อ สื่อจะตองมีสวนชวยผลักดันใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด
ประสบการณ และมีการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง
7. ความนาสนใจ สื่อตองมีลักษณะงาย ๆ แตนาสนใจ และดึงดูดความสนใจโดย
อาศัยภาพและเสียงเปนตัวดึงดูดความนาสนใจ
8. ความเกี่ยวของกับผูรับ สื่อควรจะมีสวนที่ชวยใหผูรับสารสามารถประเมิน
ตนเองได ตัวอยางเชน หลังจากที่นําเสนอปญหาและสาเหตุของปญหาแลว อาจจะมีสวนของ
เนื้อหาที่ตั้งคําถามวา ผูรับสารเปนสวนใดของสาเหตุของปญหา เปนตน
ในการสื่อสารเพื่อชุมชนนั้นสื่อบุคคลมีความสําคัญตอการพัฒนาทองถิ่นในดาน
การโนมนาวใจและชักจูงใจ สื่อบุคคลนั้นประกอบไปดวยทั้งสื่อบุคลในทองถิ่น เชน ผูนําในชุมชน
และสื่อบุคคลนอกทองถิ่น เชน นักพัฒนา เสถียร เชยประทับ (2538) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพของ
สื่อบุคคลไววา
1. สามารถทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาวสารแบบยุคลวิถี ถาผูรับสารไมเขาใจใน
สารก็สามารถไตถาม หรือขอขาวสารเพิ่มเติมจากผูสงสารไดในเวลาอันรวดเร็ว สวนตัวผูสงสารเอง
ก็สามารถปรับปรุงแกไขสารที่สงออกไปไดใหเขากับความตองการและความเขาใจของผูรับสารได
ในเวลาอันรวดเร็วเชนกัน การที่ชองทางที่เปนสื่อกลางระหวางบุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนอง หรือ
ปฏิกิริยาสะทอนกลับ สามารถทําใหลดอุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดจากการเลือกรับสาร การ
เลือกแปลและตีความสาร และการเลือกจําสารได
2. สามารถชักจูงใจบุคคลใหเปลี่ยนทัศนคติที่ฝงลึกได
Larzarfeld
and
Manzel (1968) ใหเหตุผลในความมีประสิทธิภาพของสื่อบุคคลวา
(1) การพูดคุยเปนกันเอง เปนสวนตัว ทําใหผูพูดและผูฟงเกิดความเปนกันเอง
และทําใหผูฟงยอมรับความคิดเห็นของผูพูดไดงายขึ้น
(2) การสื่อสารแบบเผชิญหนากัน ทําใหผูพูดสามารถดัดแปลงเรื่องตางๆ ใหตรง
กับความตองการของผูฟงไดอยางเหมาะสม
(3) การสื่อสารแบบนี้ ทําใหผูฟงรูสึกวาตนไดรับรางวัล หรือการมีสวนรวมในเรื่อที่
สามารถแสดงความคิดเห็นกับผูพูดได
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ในการชักจูงใจใหชาวบานเขารวมกิจกรรมพัฒนาตางๆ นั้น พบวา บุคคลยิ่งมี
ความนาเชื่อถือเทาไร การจูงใจยิ่งที่ประสิทธิภาพมากเทานั้น Applaum (1973) ไดกลาววา
คุณลักษณะหรือบุคลิกของผูสงสารมีสวนสําคัญในการที่จะทําใหสารของเขาเปนที่ยอมรับหรือไม
ยอมรับของผูรับสาร ในชวงแรกนั้น นักวิชาการมองวา ความนาเชื่อถือของแหลงสารขึ้นอยูกับ
ปจจัย 2 ประการ คือ ความเชี่ยวชาญ (Expertness) และความนาไววางใจ (Trustworthiness)
(Hovland, 1953)
ในสวนของความนาไววางใจนี้ Aronson and Golden (1962) พบวา การยอมรับในผูสง
สารที่ขึ้นอยูกับความชํานาญเฉพาะดานนั้น มักมีที่มาจากประสบการณมากกวาการศึกษา ทั้งนี้
นอกเหนือจากปจจัยดานอายุ เพศ สีผิว น้ําเสียง การแตงตัว ตลอดจนบุคลิกการแสดงออกและ
ฐานะทางสังคมหรือการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังเชื่อวาเรื่องที่ผูสงสารพูดจะมีความสําคัญ
นอยกวาบุคลิกภาพของตัวผูสงสารเอง ซึ่งจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูรับสารได
มากกวา
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนสัมพันธ
ชุมชนสัมพันธ (Community Relations) เปนกิจกรรมหนึ่งของการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพรขาวสารและสรางความสัมพันธที่ดีระหวางหนวยงานกับชุมชน
ซึ่งนักวิชาการไดใหความหมายของคําวา “ชุมชน” กับ “ชุมชนสัมพันธ” ไวดังนี้
ความหมายของชุมชน
ชุมชน หมายถึง หนวยทางสังคมขนาดหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนกลุม
ก อ น อาศั ย อยู ใ นบริ เ วณเดี ย วกั น มี ค วามเป น มา และสภาพความเป น อยู ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น มี
ความรูสึกนึกคิดและผลประโยชนรวมกัน ตลอดจนสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานของ
สมาชิกสวนใหญได (ชิรวัฒน นิจเนตร, 2538)
วิลเลียม บิดเดิล (Biddle, 1952) ไดใหความหมายของชุมชนวา ชุมชน คือ อะไรก็
ตามที่ประชาชนไดรับการสนับสนุนใหดําเนินการสําเร็จเพื่อผลประโยชนรวมกัน
ดไวท แอนเดอรสัน (Anderson, 1952) กลาววา ชุมชนไมใชเฉพาะคนกลุมใด
กลุมหนึ่ง แตรวมถึงสถาบันตาง ๆ องคการธุรกิจและอุตสาหกรรม ชุมชนที่แทจริงจึงประกอบดวย
บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามสนใจร ว มกั น มี จุ ด มุ ง หมายอย า งเดี ย วกั น ที่ จ ะดํ า เนิ น การร ว มกั น ให ไ ด รั บ
ความสําเร็จ วัฒนา พุทธางกูรานนท (2526) กลาวถึงชุมชนวา หมายถึง กลุมมวลชนที่ไดพักพิง
อาศัยอยูในทองถิ่นเดียวกัน ศิลปวัฒนธรรมเดียวกัน มีการปกครองเหมือนกัน และมีความเปนมา
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ทางประวั ติศาสตร อย า งเดี ย วกั น ชุม ชนจึงไมใชก ลุมคนใดกลุม คนหนึ่ง โดยเฉพาะ แตร วมถึง
สถาบันตาง ๆ มากมาย เชน ศูนยการคา ธนาคาร ชุมชนทางรถไฟ โรงภาพยนตร เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล เปนตน
พิชัย หิรัญเจริญ (2527:26) กลาวไววา ในชุมชนแตละแหง นอกจากจะมีกลุม
ประชาชนอาศัยอยูแลว ยังประกอบดวยสถาบันตาง ๆ อีกหลายแหง ประชาชน และสถาบันเหลานี้
เมื่ออยูใกลชิดกันยอมตองมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
กอนคริสตศตวรรษที่ 19 องคการโดยเฉพาะธุรกิจสวนใหญไมไดใหความสนใจกับ
สังคมรอบขาง มุงแตจะกอบโกยผลกําไรเขากิจการ แตตอมา ไอวี่ ลี (Ivy Lee อางถึงใน ชัยนันท
นันทพันธ, 2536) บิดาของการประชาสัมพันธไดพยายามชี้ใหเจาของกิจการทั้งหลายตระหนักวา
แนวความคิดนั้นไมถูกตอง และไดเสนอแนวใหมที่วา ธุรกิจควรตองบําเพ็ญตนเปนสมาชิกที่ดี
ของสังคม (Good Corporate Citizen) โดยยึดถือคติวา “ถาสังคมเจริญ ธุรกิจก็เจริญตาม
ทํ า นองเดี ย วกั น หากสั ง คมตกต่ํ า ธุ ร กิ จ ก็ พ ลอยตกต่ํ า ตามไปด ว ย” ซึ่ ง สามารถแสดงเป น
ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับสังคม ไดดังนี้
แผนภาพที่ 2: แสดงความสัมพันธระหวางธุรกิจกับสังคม
สังคม
ชวยเหลือ
สังคม

สนับสนุนดวย
การบริโภคสินคา
ธุรกิจ

ทั้งนี้ความสัมพันธระหวางธุรกิจหรือหนวยงานกับสังคม ควรเปนไปในลักษณะ
ตาง ๆ ดังนี้ (ชัยนันท นันทพันธ, 2536)
1. การใหการสนับสนุนแกองคการตาง ๆ ซึ่งหมายถึง การที่องคการหรือบริษัทเขา
ไปจัดการหรือดําเนินการใด ๆ ใหแกองคกรตาง ๆ ในชุมชนเพื่อสรางความนิยมศรัทธาใหเกิดขึ้น
เชน การเขา ไปฝ กอบรมพั ฒ นากลุ ม ยุวเกษตรใจชุ ม ชนการจัดฝก อบรมอาชี พให ป ระชาชนใน
ทองถิ่น
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2. การสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชนทองถิ่น โดยรวมสนับสนุนหรือทํา
โครงการรวมกันอยางตอเนื่อง
3. การใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก เชน อนุญาตใหกลุมประชาชนใน
ชุมชนมีโอกาสไดเขามาใชสิ่งอํานวยความสะดวกของบริษัทหรือหนวยงานดวย เชน เขามาเลน
กีฬาในสนามกีฬาของหนวยงาน อนุญาตใหใชสถานที่จัดงานสําคัญ ๆ ของชุมชน
4. สนับสนุนใหพนักงานหรือบุคลากรในองคการไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
หรือเปนตัวแทนขององคการในกลุมตาง ๆ
สําหรับธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมนั้นจะตองมีแนวทางดังนี้ (ประจวบ
อินออด, 2527:72)
1. ผลิตสินคาที่มีคุณประโยชนตอสังคม (Social Product)
2. จําหนายจายแจกสินคาในราคาที่เหมาะสม ที่ประชาชนจะหาซื้อได (Social
Price)
3. มีกําไรเพียงพอที่จะอยูในสังคมไดโดยไมเดือดรอน (Social Profit) ซึ่งแนวคิดนี้
ไดเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางในปจจุบัน
ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวา สถาบันหรือองคการกับประชาชนจะอยูโดดเดี่ยว
ไมได ประชาชนไมสามารถดํารงชีวิตอยางสะดวกสบายเมื่อขาดสถาบันฉันใด สถาบันหรือองคการ
ก็ไมสามารถตั้งอยูไดหากขาดการสนับสนุนจากประชาชนในชุมชนฉันนั้น สถาบันธุรกิจเปนผูสราง
งานใหชุมชน ชุมชนก็ตอบแทนดวยการใหแรงงาน ทําใหมีการลงทุนสนับสนุนดวยการซื้อสินคา
ฯลฯ เมื่อเปนเชนนี้จึงเปนหนาที่ที่สถาบันหรือองคการธุรกิจควรจะตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึง
มีตอชุมชน ไมเพียงแตการใหงานทํา แตจะตองเขาไปชวยเหลือ สนับสนุนชุมชนในดานตาง ๆ เชน
สนับสนุนการศึกษา สาธารณะสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ หรือเรียกวา “ชุมชน
สัมพันธ” นั่นเอง (บัญญัติ คํานูญวัฒน, 2532)
ความหมายของชุมชนสัมพันธ
วิรัช ลภิรัตนกุล (2535) ไดใหความหมายของการประชาสัมพันธชุมชนหรืออาจ
เรียกชุมชนสัมพันธวา การที่องคกร สถาบันสรางสรรคความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยการจัด
กิจกรรมเพื่อใหชุมชนไดมีสวน รวม หรืออาจเปนการใหการสนับสนุนชวยเหลือชุมชนในดานตาง ๆ
เชน การสนับสนุนดานการศึกษา สุขภาพอนามัย การกีฬา หรือกิจกรรมทางดานศาสนา เปนตน
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ลักษณะพื้นฐานและความตองการของชุมชน
ในการดําเนินโครงการชุมชนสัมพันธนั้น ผูดําเนินโครงการจําเปนจะตองศึกษา
เรียนรูเรื่องของชุมชนนั้น ๆ เสียกอน โดยจะตองเรียนรูในเรื่องของประวัติความเปนมาของชุมชน
พยายามศึกษาวาประชาชนในชุมชนมีขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษา อาชีพ ตลอดจนสถานที่
สําคัญ ๆ เชน วัด โรงเรียน ฯลฯ เพื่อเปนขอมูล ขณะเดียวกันก็ตองทราบวาใครเปนผูนําคนสําคัญที่
ชุมชนยกยองนับถือ เพราะประชาชนในชุมชนมีแนวโนมที่จะคลอยตามผูนําชุมชนเสมอ ถา
หากผูนําชุมชนยอมรับ โอกาสที่ชุมชนจะศรัทธายอมรับและเกิดความรูสึกที่ดีตอองคการก็มีมาก
นอกจากนี้ ยั ง ตอ งเรี ย นรู ถึ ง ความตอ งการและความจํ า เปน ของชุม ชน ซึ่ง แต ล ะชุ ม ชนมีค วาม
แตกตางกันออกไป บางแหงอาจมีปญหาดานการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ บางแหงมีปญหา
ดานมลภาวะเปนพิษ การเรียนรูถึงความตองการที่แทจริงจะชวยใหองคการสามารถชวยเหลือ
ชุมชนไดอยางถูกตอง ตรงจุด และประการสุดทายตองเรียนรูถึงปญหาพื้นฐานของชุมชน ซึ่งปญหา
พื้นฐานของชุมชนในประเทศดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนาก็มักจะหนีไมพนเรื่องของความยากจน
และความดอยการศึกษา จึงเปนเรื่องที่องคการตาง ๆ จักตองหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในการทํางาน
ชุมชนสัมพันธตอไป
ความสําคัญของการสรางความสัมพันธในชุมชน
สายพิณ ศมาวรรตกุล (2532) กลาววา การสรางความสัมพันธกับชุมชนมี
ความสําคัญตอธุรกิจทุกวันนี้ เนื่องจากธุรกิจมีความกาวอยางรวดเร็ว ทั้งในสวนทองถิ่นและมีการ
ขยายตัวไปยังชุมชนตาง ๆ ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากชุมชนนั้น ๆ
ชัยนันท นันทพันธ (2536) ไดกลาววา นักประชาสัมพันธตองตระหนักและเห็น
ความสําคัญของประชาชนหรือกลุมประชาชนและลูกคาในอนาคต ถาปราศจากความรวมมือจาก
ประชาชนแลวเราก็จะทําอะไรไมได ถาสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนและประชาชน
ใหความรวมมือสนับสนุน ก็ยอมบรรลุความสําเร็จทุกอยาง
กลาวโดยสรุ ป การสรางความสัมพันธกับชุ มชนเปน สิ่งที่มีความสํา คัญและมี
ความจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคกร หนวยงาน และหางรานตาง ๆ เพราะหาก
สามารถสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นในชุมชนไดแลว ผลที่ตามมาก็คือ ความรวมมือสนับสนุน
การดําเนินงานขององคกรนั่นเอง
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ประเภทของกิจกรรมเพื่อชุมชน
จากการศึ ก ษาพบวา ป จจั ย ที่ชุ ม ชนยังขาดแคลนอยูใ นปจจุบั น มีอยูด ว ยกัน 3
ประการ คือ (บัญญัติ คํานูญวัฒน, 2532)
1. เรื่องอนามัยหรือปญหาดานสาธารณสุข (Public Health) ดูจะเปนปญหาที่
เกิดขึ้นโดยทั่วไปโดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนา ไมวาจะเปนเรื่องของความ
สกปรก มลภาวะเปนพิษ ฯลฯ ซึ่งปญหาเหลานี้เมื่อรวมกันเขา จะกลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ความเจริญของชุมชน และสงผลกระทบตอความเจริญของประเทศชาติดวย ปกติคนเราสวนใหญ
ลวนปรารถนาที่จะเห็นชุมชนของตนมีความเจริญ มีระเบียบ สวยสดงดงาม องคการธุรกิจจึง
สามารถเขาไปชวยเหลือไดหลายทาง เชน การจัดสงหนวยแพทยเคลื่อนที่เขาไปใหการรักษา การ
บริจาคเงินสรางสถานพยาบาล สุขศาลา ซื้ออุปกรณทางการแพทย รวมทั้งการสนับสนุนใหรักการ
เลนกีฬา
2. ทางดานการศึกษา (Education) องคการธุรกิจสามารถกระทําไดโดยแจก
ทุนการศึกษา จัดรายการที่ใหวิชาความรูสมัยใหม สงวิทยากรไปบรรยาย เชิญผูนําทางความคิด
เชน ครู กํานัน ผูใหญบาน ลูกเสือชาวบานมาเยี่ยมชมกิจการ เพื่อไปเผยแพรใหคนในกลุมไดรับรู
และเกิดความเขาใจในองคการอีกตอหนึ่ง
3. ดานสวัสดิการสงเคราะห (Welfare) มักจะทําควบคูไปกับดานอนามัยและ
การศึกษา เชน การทํานุบํารุงพระศาสนา สรางศาลาวัด เปนเจาภาพทอดกฐิน สรางศาลาที่พัก
สรางถนนภายในหมูบาน สรางหอสมุดสําหรับประชาชนในหมูบานใหไดคนหาความรู เปนตน
โรเจอร เฮวูด (Haywood, 1984:84-86) ไดแบงประเภทของกิจกรรมพิเศษเพื่อ
สรางความสัมพันธกับชุมชนไวหลายประการ เชน
1.
การพบปะและการประชุม คือ การจัดใหมีก ารพบปะหรือประชุ ม เพื่อ
แลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปนการเปดโอกาสใหฝายจัดการไดมีโอกาสพบปะ
บุคคลสําคัญภายนอก เชน ผูนําทางความคิดในสังคม ผูนําในทองถิ่นและชุมชนตาง ๆ เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมบุคคลเหลานี้ อันเปนการเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน
ของทุกฝาย
2. การเปดใหเขาเยี่ยมชมหนวยงานขององคการ ซึ่งจะชวยใหกลุมบุคคลที่เขาชม
เกิดความรูความเขาใจในการดําเนินงานขององคการ เปนการสรางความสัมพันธที่ดีแกชุมชนและ
ประชาชนกลุมเปาหมาย
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3. การอุปถัมภงานของชุมชน หมายถึง การที่องคการใหการสนับสนุนงานของ
ชุมชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชุมชนหรือทองถิ่น ไดแก การ
สงเสริมปรับปรุงทางดานการศึกษา ดานสุขอนามัย ดานวัฒนธรรม ดานนันทนาการ ฯลฯ
วัตถุประสงคของการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ
วิรัช ลภิรัตนกุล (2535) แบงวัตถุประสงคของงานชุมชนสัมพันธไวดังนี้
1. เพื่อบอกกลาว ชี้แจงเรื่องราวหรือขาวสารขององคกร เพื่อใหประชาชนไดรับ
ทราบ เชน นโยบาย การดําเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบ และการชวยเหลืออํานวยประโยชนตอ
ชุมชนขององคกร
2. เพื่อชี้ แจง และโตตอบขาวขอวิพากษวิจารณจากกลุมผลประโยชนภายใน
ชุมชนซึ่งอาจจะวิพากษวิจารณองคกรดวยความเขาใจผิด หรืออาจไดรับขาวสารเพื่อการบอกเลา
อยางผิด ๆ ในเรื่องราวขององคกร
3. เพื่อแสดงถึงความสัมพันธขององคกรที่มีตอชุมชนในฐานะที่เปนผูสรางสรรค
ความเจริญแกชุมชนในทองถิ่น รวมทั้งการเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนนั้น ๆ
4. เพื่อคนหาและสดับตรับฟงวาประชาชนมีความคิดเห็น และพูดคุยถึงนโยบาย
และการดําเนินงานขององคกรอยางไรบาง
5. เพื่อสงเสริมสวัสดิการชุมชนและการโฆษณาเผยแพรใหชุมชนในทองถิ่นนั้น ๆ
เปนที่สนใจแกบรรดานักทองเที่ยวและธุรกิจการลงทุน กลาวคือ มีนักทองเที่ยวมาแวะเที่ยว มีนัก
ธุรกิจมาลงทุนในชุมชนนั้น เพื่อความเจริญกาวหนาของชุมชน
6. เพื่อสรางความสัมพันธสนิทสนมกับประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูนําทองถิ่นเชิญใหบรรดาผูนําเหลานี้มาพบปะพูดคุยกับฝายบริหารขององคกร และการนําเขา
เยี่ยมชมกิจการหรือการดําเนินงานขององคกร
7. เพื่อใหความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ อันไดแก โรงเรียน วิทยาลัยใน
ชุมชนนั้น เชน การบริจาคเครื่องมืออุปกรณการศึกษา เปนตน
8. เพื่ อ แสดงถึ ง บทบาทความเป น ผู นํ า ทางด า นการส ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
9. เพื่ อ ส ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย แก ชุ ม ชน เช น การบริ จ าคเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ
การแพทยแกโรงพยาบาล กาชาดจังหวัด รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนโครงการสุขภาพอนามัย
ของชุมชน
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10. เพื่อสงเสริมดานการกีฬา นันทนาการเพื่อการพักผอนหยอนใจ และความ
เพลิดเพลินของชุมชน เชน การจัดการแขงขันกีฬา เกมสการบันเทิงตาง ๆ เปนตน
11. เพื่อรวมมือกับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อความเขาใจอันดีตอกันและพึ่งพา
อาศัยกันและกัน
12. เพื่อแสดงถึงบทบาทการเปนพลเมืองดี แสดงใหเห็นวาสถาบันธุรกิจเหลานี้
เปนพลเมืองดีและนายจางที่ดี มีการบําเพ็ญประโยชนและชวยเหลือกิจการดานตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยรวม
วิจิตร อาวะกุล (2534) กลาวถึงวัตถุประสงคของงานชุมชนสัมพันธ ดังนี้
1. เพื่อเผยแพรบอกกลาว ชี้แจง ทําความเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมาย หนาที่
ความรับผิดชอบของการดําเนินการ
2. เพื่ อ แก ไ ขความเขา ใจผิ ด แก ป ระชาชน ในกรณี ที่ วัต ถุป ระสงคข องสถาบั น
บิดเบือน ขัดแยงกับกลุมผลประโยชน การพูดหรือขาวลือทําใหเสียหาย หรือเปนความเท็จ เปน
ผลเสียตอองคกร
3. เพื่อชี้แจงใหเห็นประโยชน ความสําคัญ และความจําเปนของสถาบัน รวมทั้ง
ความเจริญกาวหนาของชุมชน จากผลการดําเนินงานของสถาบัน เชน การสรางงาน การลงทุน
ความเจริญกาวหนาของชุมชน
4. เพื่อเปนการขอความรวมมือ สนับสนุนการดําเนินการจากองคกรตาง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เชน บริษัท หางราน คหบดี โรงเรียน อําเภอ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงงาน
ฯลฯ
5. เพื่อสรางความสนิทสนมกับผูนําในชุมชน เพื่อเชิญชวนใหเขารวมงาน รวมมือ
กับสถาบัน
6. เพื่ อ เสริ ม สร า งบทบาทในการเป น ผู นํ า ในด า นต า ง ๆ เช น ด า นเสริ ม สร า ง
สรางสรรค ทํานุบํารุง และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในชุมชน รวมไปถึงนันทนาการ การพักผอน
หยอนใจของประชาชน เชน การแขงขันกีฬา บันเทิง รายการแขงขันอื่น ๆ
7. เพื่อรวมมือกับองคกร สถบันอื่นในชุมชนเพื่อพัฒนาการเปนพลเมืองดี การ
พัฒนาสุขภาพอนามัยของชุมชน การศึกษา สวัสดิการสังคม เพื่อรวมกันพัฒนาและจรรโลงชุมชน
8. เปนการสรางความรวมมือ ชวยเหลือจากทุกฝาย
9. เปนการสรางความสัมพันธทางออม

47
อาจกล า วโดยสรุ ป ได ว า “งานชุ ม ชนสั ม พั น ธ ” มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า ง
ความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางหนวยงานกับประชาชน เปนการเผลแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ
เพื่อที่จะอํานวยประโยชนสุขตอชุมชนและสังคม เพื่อขจัดความเขาใจผิด และเปนการสรางความ
เข า ใจที่ ถูก ตอง รวมถึงความพยายามในการสรางทัศนคติที่ดีให เกิดขึ้น กับองคกร เพราะการ
ดํ า เนิ น งานขององค ก รจะต อ งเกี่ย วข อ งและมี ป ฏิสั ม พั น ธ กับ ประชาชน ไม โ ดยทางตรง ก็ โ ดย
ทางออม เพราะฉะนั้นกลุมชุมชนจึงนับวาเปนกลุมเปาหมายที่มีความสําคัญกลุมหนึ่งที่องคกร
จะตองคํานึงถึงเพื่อประโยชนในการดําเนินงานขององคกรเอง ดังที่ ไอวี่ ลี (Ivy Lee อางถึงใน
ชัยนันท นันทพันธ, 2536) ผูซึ่งไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงการประชาสัมพันธ ไดกลาวไววา
“การดําเนินงานอะไรก็ตาม ถาไดมีการสรางความสัมพันธกับประชาชน เผยแพร
ออกไปใหประชาชนไดรับทราบ ใหประชาชนเขาใจถึงการดําเนินงานของเรา ใหประชาชนไดมีสวน
รวมรูเห็นถึงการดําเนินงานของเรา ประชาชนก็จะใหการสนับสนุน”
การดําเนินงานชุมชนสัมพันธ อาจดําเนินการไดดังนี้
1. ศึกษาสํารวจสภาพปญหา ความคิดเห็น ความตองการในการที่จะปรับปรุง
และสรางสรรคชุมชน
2. ศึกษาความสนใจของชุมชนตอความเคลื่อนไหวทางดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง
3. รวมวางแผน ตัดสินใจกับฝายบริหาร หรือผูนําชุมชนที่เกี่ยวของ
4. กําหนดสื่อในการประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร บอกกลาว ชี้แจง ทําความเขาใจ
รวมทั้งการประชุม และพบปะกับกลุมตาง ๆ ในชุมชน
5. สื่อที่จะใชในชุมชนไดดี เชน ผูนําความคิดเห็น ครู พระสงฆ คหบดี สื่อบุคคล
อื่น ๆ เสียงตามสาย การประชุม วารสาร วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ (วิจิตร อาวะกุล, 2534)
หลักในการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ (เสรี วงษมณฑา, 2546) มีดังนี้
1. บริษัทตองรูจักใหความรวมมือ (Participate) กัลกิจกรรมตางๆ ของชุมชน
2. เมื่อบริษัทเขาไปตั้งอยูในชุมชน ควรที่จะจางแรงงานชุมชนทํางานในบริษัท
3. คนในชุมชนตองการใหชุมชนมีความสวยงาม สะอาด รมรื่น ดังนั้น บริษัทตอง
หาทางที่จะเสริมสรางความงดงามใหชุมชน (Beautify the community)
4. คนในชุมชนตองการความปลอดภัย (Safety and Security) ดังนั้น กิจการของ
บริษัทตองไมไปทําใหเขารูสึกวาเขาเปนอันตรายตอสุขภาพและชีวิตของพวกเขา เขาตองดําเนิน
ชีวิตไดอยางสงบสุขไมนอยไปกวากอนที่บริษัทจะเขาไป
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5. ชุมชนตองการการพัฒนาในดานตางๆ ดังนั้น บริษัทจะตองตรวจสอบความ
ตองการของชุมชนแลวหาทางพัฒนาดานตางๆ เทาที่จะทําได ไมวาจะเปนดานศาสนา การศึกษา
กีฬา อาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ เปนตน
6. บริษัทจะตองดูแลในดานสิ่งแวดลอม (Environtment) ของชุมชน ไมไปทําลาย
สิ่งแวดลอม ไมไปกอมลพิษทางใดทางหนึ่งในการเขาไปดําเนินกิจการในชุมชน
7. บริษัทตองเปนผูอุปถัมภ (Sponsorship) ใหกับชุมชนในกรณีที่มีการจัดงาน
ตางๆ ขึ้น เชน การจัดงานวันลอยกระทง สงกรานต งานประจําปที่เปนประเพณีของชุมชน
8. การทําการกุศล (Charity) ตางๆ เพื่อที่จะใหมีงบประมาณในการทํานุบํารุง
ชุมชน
9. ผูบริหารบริษัทควรมีบทบาทเปนผูนําทางดานความคิดเพื่อการพัฒนาชุมชน
เปนกรรมการในการจัดงานตางๆ ของชุมชน
10. ผูบริหารตองสามารถเขากับผูนําชุมชนได ไมวาจะเปนขาราชการชั้นผูใหญ
กํานัน ผูใหญบาน คหบดีของทองถิ่น เจาอาวาส ครูใหญ เปนตน
ผลงานของชุมชนสัมพันธ ผลที่เห็นไดชัดจากการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ อาจ
แบงไดดังนี้
1. ผลตอตัวองคกรเอง
สวนใหญจะเปนผลดีตอองคการทั้งในการสรางภาพลักษณ และการจําหนาย
สินคาและบริการขององคการ เพราะการทํากิจกรรมเพื่อสังคมขององคการยอมทําใหประชาชน
ทั่วไปเกิดความรูสึกวาองคการนั้นเปนหวงประชาชน ไมทอดทิ้ง เกิดความไวเนื้อเชื่อใจในองคการ
และเมื่อประชาชนเกิดความไวเนื้อเชื่อใจก็จะคอย ๆ กลายเปนความระลึกถึง ผูกพันกับองคการอยู
เสมอ ทําใหประชาชนใหความสนใจเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่องคกรจัดมาบริการ รวมทั้งมีความ
เต็มใจที่จะซื้อสินคาหรือใชบริการขององคการนั้น
แตในทางกลับกัน ประชาชนบางกลุมอาจคิดวาการที่องคการตาง ๆ เหลานี้ทําไป
เพียงเพื่อผลประโยชนขององคการตนเอง ไมไดคํานึงถึงผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับอยาง
แท จ ริ ง แล ว ทํ า ให ป ระชาชนไม ไ ว ว างใจต อ องค ก ารนั้ น ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด ผลเสี ย หายต อ การสร า ง
ภาพลักษณของบริษัท ฉะนั้นผลของกิจกรรมเพื่อชุมชนที่มีตอองคการนั้น สวนใหญแลวจะเปน
ผลดีตอองคการ แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับตังองคการเองที่จะใชการประชาสัมพันธทางดานกิจกรรม
เพื่อชุมชนอยางถูกตองตามวัตถุประสงคที่ตั้งไววาจะ “ทําเพื่อชุมชน” ถาองคการตาง ๆ คอยมุงที่
จะใชเปนเครื่องมือเพียงเพื่อประโยชนขององคการตน ผลเสียยอมจะสะทอนกลับมายังองคการใน
ที่สุด
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2. ผลตอประชาชนทั่วไปและสังคม อาจแบงพิจารณาเปน 2 แบบ คือ
(1) กิจกรรมที่เห็นผลไดงายชัดเจน เปนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอประชาชนโดย
ทางตรงและชวยพัฒนาสังคมดวย เชน การแจกทุนการศึกษา การสรางศาลาที่พักผูโดยสาร การ
สนับสนุนอุปกรณกีฬาแกเยาวชน การสรางถนน ฯลฯ
(2) กิจกรรมที่เห็นผลไมชัดเจน ประเมินผลยาก เพราะขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง
ประกอบกันจึงจะเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เชน การนําประชาชนชมกิจการของบริษัท ฯลฯ
การประเมินผลการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ
เมื่อมีการจัดทําเปนโครงการชุมชนสัมพันธ เพื่อเปนเครื่องมือหนึ่งในการวางแผน
ประชาสัมพันธ ก็จะเห็นไดวาหลักสําคัญของการดําเนินงานประชาสัมพันธก็จะเริ่มดวยการทําวิจัย
เพื่อหาขอเท็จจริงตาง ๆ จากนั้นก็จะมีการกระทําเพื่อแกปญหา หรือมีการกระทําที่จะชวยสราง
ภาพลักษณที่ดีใหแกหนวยงาน และในที่สุดก็จะมีการประเมินผลการกระทําดังกลาวตามสูตร
R-A-C-E (Research-Action-Communication-Evaluation) โดย จอห น อี มาร ส ตั น (Marston,
1979)
แผนภาพที่ 3: แสดงสูตร R-A-C-E โดย จอหน อี มารสตัน
การประเมินผล
(Evaluation)

การสื่อสาร
(Communication)

การวิจยั
(Research)

การกระทํา
(Action)
R-A-C-E Formula
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การประเมินผลการประชาสัมพันธสามารถทําได 4 ชวงเวลาดวยกัน (พรทิพย
วรกิจโภคาทร, 2531) คือ
1. กอนเริ่มโครงการ เปนการประเมินสภาพความตองการและความจําเปนที่
จะตองจัดทําโครงการนั้น รวมทั้งการประเมินศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งสามารถนํามาใชกับ
โครงการได เพื่อจะชวยใหการวางแผนเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม
2.
ระหวางการดําเนินงาน เปนการประเมินผลเพื่อเรียนรูถึงความสําเร็จ
ข อ บกพร อ ง ป ญ หา อุ ป สรรคของงานที่ ทํ า ไปแล ว บางส ว น เพื่ อ หาทางแก ไ ข ปรั บ ปรุ ง หรื อ
เปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะไดดําเนินงานตอไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน เปนการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดเวลาที่กําหนดของ
โครงการใดโครงการหนึ่ง เปนการสรุปผลวาไดรับความสําเร็จมากนอยเพียงไร บรรลุจุดมุงหมาย
ที่ ตั้ ง ไว ห รื อ ไม เ ป น การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพการประชาสั ม พั น ธ ป ระจํ า ป เนื่ อ งจากการ
ประชาสัม พั น ธเ ป น การทํา งานที่ ต อเนื่ องไม มีสิ้ น สุ ด ดั ง นั้ น การประเมิ น ในแต ล ะป จ ะสามารถ
เปรียบเทียบถึงความกาวหนา ความสําเร็จ และแสดงถึงปญหา อุปสรรค เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใน
การวางแผนดําเนินงานในปตอไป การประเมินผลประเภทนี้มีลักษณะเปนการผสมผสานของการ
ประเมินผลสองวิธีแรก
ปจจัยตอความลมเหลวหรือไมประสบความสําเร็จของงานชุมชนสัมพันธ
ถึงแมวาการดําเนินงานชุมชนสัมพันธจะไดมีการวางแผนการดําเนินงานมาเปน
อยางดีตั้งแตเริ่มตน รวมทั้งมีการประเมินผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอนแลวก็ตาม ก็อาจมี
ปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหมีผลกระทบตอความลมเหลวหรือไมประสบความสําเร็จของงานชุมชนสัมพันธ
ซึ่งบัญญัติ คํานูญวัฒน (2532) ไดกลาวไว ดังนี้
1. โครงการกิจกรรมเพื่อชุมชนบางอยางเปนโครงการกิจกรรมระยะยาวซึ่งตองใช
เงินทุนมากและจะตองกระทําตอเนื่องกัน ฉะนั้นเมื่อองคการเกิดปญหาการขาดแคลนเงินทุน จะ
ทําใหโครงการหยุดชะงักไป ทําใหประโยชนที่คาดวาประชาชนจะไดรับเปนอันตองเสียไป
2.ตัวประชาชนเองไมคอยสนใจ และใหความรวมมือในกิจกรรมบางอยาง หรือไม
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมบางอยาง ทําใหประโยชนที่ประชาชนไดรับลดลง หรือไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เชน การสรางสนามเด็กเลนของบริษัทปูนซีเมนตไทย ซึ่งพึ่งสรางไมนาน
แตทรุดโทรมลงอยางรวดเร็วเนื่องจากประชาชนที่ใชไมชวยกันดูแลรักษา ซึ่งบริษัทเองก็ไมสามารถ
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หาคนและกําลังเงินมาคอยรักษาอยูตลอดเวลาได ทําใหประโยชนที่ประชาชนไดรับเปนเพียงระยะ
สั้น ๆ
3. ตัวองคการเองทํากิจกรรมชุมชนเพื่อประโยชนของตนมากกวาเพื่อสังคมและ
ประชาชน เปนการทําเพียงเพื่อเอาหนา เพื่อโนมนาวประชาชนใหหันมานิยม เชื่อถือเทานั้น

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ความหมายของการมีสวนรวม
การมีสวนรวมนั้นเปนกระบวนการสงเสริมใหบุคคลเขามามีบทบาทรวมกันคิด
ตัดสินใจและแกปญหาที่สมาชิกมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมกลุม โดยอาจจะเกี่ยวของในลักษณะ
การทํางานรวมกัน การดําเนินงานรวมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลาย ๆ เรื่อง เพื่อใหสามารถ
บรรลุเปาหมายตามที่ตองการ
การมีสวนรวมของบุคคล คือ การที่บุคคลหรือชุมชน พัฒนาขีดความสามารถใน
การจัดการและควบคุมการใช และการกระจายทรัพยากร ปจจัยการผลิต ที่มีอยูในสังคม เพื่อ
ประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม
สหประชาชาติ (2521) ไดใหความหมายของคําวา “การมีสวนรวมของประชาชน”
ซึ่งมีฐานะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาวา เปนการเขารวมกิจกรรมอยางกระตือรือรน และ
มีพลังของประชาชนในระดับตาง ๆ คือในกระบวนการตัดสินใจเพื่อกําหนดเปาหมายของสังคม
และการจัด สรรทรั พ ยากรต า ง ๆ เพื่ อ ให บ รรลุ เ ปา หมายที่ ตั้ง ไวใ นการเขา ร ว มปฏิ บัติ ก ารตาม
แผนการ หรือโครงการในรูปแบบตาง ๆ ดวยความสมัครใจ (United Nation, 1978)
ความหมายของการมีสวนรวมนั้นมีหลากหลาย ดังที่รายงานการประชุมของ The
Ad Hoc Group of Experts ในเรื่องที่เกี่ยวกับ “Popular Participation as a Strategy for
Promoting Community Level Action and National Development” (อางใน บุญชัย เกิดปญญา
วัฒน, 2535:79) ไดกลาวไววา “คําวาการมีสวนรวมของประชาชนนั้น ไมสามารถใหคําจํากัดความ
ที่แนนอนได และมีการใหความหมายตางกันในแตละประเทศ หรือแมแตในประเทศเดียวกัน การที่
จะเขาใจความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนนั้นจะตองพิจารณาถึงบริบท ของแตละ
ประเทศ และสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของประเทศนั้น” และมีการใหความหมายของ
การมีสวนรวมของประชาชนไวกวาง ๆ คือ การมีสวนรวมของประชาชน จะนํามาซึ่งโอกาสที่จะทํา
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ใหสมาชิกของชุมชน และสังคมสามารถเขามามีสวนรวมและมีอิทธิพลในกระบวนการพัฒนา และ
ในการแบงสรรผลของการพัฒนาอยางเปนธรรม ซึ่งหมายถึงการเขามามีสวนรวมของประชาชน
อยางเทาเทียมในประเด็นของการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาการแบงสรรผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเปนธรรมการตัดสินใจในรูปของการกําหนดเปาหมาย การวางนโยบาย การวางแผน
และการปฏิบัติตามแผน ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (Department of International
Economic and Social Affairs, 1981)
รอม พี ยาดาฟ (Rom P. Yadav อางในเฟองฟา คณานุรักษ, 2530) ไดให
ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวา หมายถึง การรวมมือของประชาชนดวยความตั้งใจ
และสมั ค รใจโดยไม ถู ก บั ง คั บ ซึ่ ง กระบวนการความร ว มมื อ ของประชาชนนั้ น ต อ งมี ค วามรู สึ ก
ดังตอไปนี้
1. การเขารวมในการตัดสินใจตกลงใจ
2. การเขารวมในการดําเนินการของแผนและโครงการพัฒนา
3. การเขารวมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานของการพัฒนา
4. การเขารวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา
ไพรัตน เดชะรินทร (2522) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวา
หมายถึง กระบวนการที่รัฐบาลทําการสงเสริมชักนํา สนับสนุน และสรางโอกาสใหประชาชนใน
ชุมชน ทั้งในสวนบุคคล กลุมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคกรอาสาสมัครรูปแบบตาง ๆ ใหเขา
มามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องรวมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและ
นโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว คือ
1. รวมทําการศึกษา คนควา ปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
ตลอดจนความตองการของชุมชน
2. รวมคิดและสรางรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพื่อแกไข และลดปญหาของชุมชน
หรือเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน
3. รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขจัดและแกไข
ปญหาและสนองความตองการของชุมชน
4. รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม
5. รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
6. รวมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเอง
และหนวยงาน
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7. รวมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายที่
วางไว
8. รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได
ทําไวทั้งเอกชนและรัฐบาลที่ใชประโยชนไดตอไป
นิรันดร จงวุฒิเวศย (อางในทวีทอง หงสวิวัฒน, 2527) ไดใหความหมายของการ
มีสวนรวมวา หมายถึง ความเกี่ยวของทางดานอารมณ จิตใจ (Mental And Emotional
Involvement) ของบุคคล ในสถานการณกลุม (Group Situation) ซึ่งผลในการเกี่ยวของดังกลาวนี้
เองที่เปนเหตุเราใจใหกระทําการบรรลุจุดมุงหมายของกลุม ทั้งทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบ
กับกลุมดวย นอกจากนี้รูปแบบของการมีสวนรวมไดแบงออกเปน 3 ประการตามลักษณะของการ
มีสวนรวมดังนี้ คือ
1. การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยตรง โดยผานองคกรจัดตั้งของประชาชน เชน
กลุมเยาวชน กลุมสมาชิกตาง ๆ
2. การที่ประชาชนมีสวนรวมทางออม โดยผานองคกรผูแทนของประชาชน เชน
กรรมการกลุม หรือ ชุมชน
3. การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยการเปดโอกาสให โดยผานองคกรที่ไมใชผูแทน
ประชาชน เชน สถาบันหรือหนวยงานที่เชิญชวน หรือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ทั้งนี้การมีสวนรวมเกิดจากแนวคิดสําคัญ ดังนี้คือ
1. ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและความหวง
กังวลสวนบุคคลซึ่งบั งเอิญพองตองกัน กลายเปนความสนใจและความหวงกังวลรวมกันของ
สวนรวม
2. ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกันที่มีตอสถานการณที่เปนอยูนั้น
ผลักดันใหพุงไปสูการรวมกลุม วางแผน และลงมือกระทําการรวมกัน
3. การตกลงใจรวมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุมหรือชุมชนไปในทิศทางที่พึง
ปรารถนา การตัดสินใจรวมกันนี้จะตองรุนแรงมากพอที่จะทําใหเกิดความคิดริเริ่มกระทําการที่
สนองตอบความเห็นชอบของคนสวนใหญที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น
นอกจากนี้การมีสวนรวมยังเกิดจากแนวความคิดอื่น ๆ เชน
1. ความศรัทธา ที่มีตอความเชื่อ บุคคลสําคัญ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทําใหประชาชนมี
สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การลงแขก การบําเพ็ญประโยชน การสรางโบสถวิหาร เปนตน
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2. ความเกรงใจ ที่มีตอบุคคลที่เราเคารพนับถือ หรือมีเกียรติยศ ตําแหนง ทําให
ประชาชนเกิดความเกรงใจที่จะมีสวนรวมดวย ทั้ง ๆ ที่ยังไมมีความศรัทธาหรือความเต็มใจอยาง
เต็มเปยมที่จะกระทํา
3. อํานาจบังคับ ที่เกิดจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือกวาทําใหประชาชนถูกบีบบังคับ
ใหมีสวนรวมในการกระทําตาง ๆ
อยางไรก็ตามความสําเร็จของการมีสวนรวมขึ้นอยูกับเงื่อนไข ดังตอไปนี้
1. ประชาชนจะตองมีเวลาที่จะมีสวนรวมกอนเริ่มกิจกรรม การมีสวนรวมไม
เหมาะในสถานการณฉุกเฉิน
2. ประชาชนตองไมเสียเงินเสียทอง คาใชจายในการมีสวนรวมมากเกินกวาที่เขา
ประเมินคาผลตอบแทนที่จะไดรับ
3. ประชาชนตองมีความสนใจที่สัมพันธสอดคลองกับการมีสวนรวมนั้น
4. ประชาชนตองสามารถสื่อสารรูเรื่องกันทั้งสองฝาย
5. ประชาชนตองไมรูสึกกระทบกระเทือนตอตําแหนง หนาที่ หรือสถานภาพทาง
สังคมหากจะมีสวนรวม
รุสโซ (Rousseau อางใน บุญชัย เกิดปญญาวัฒน, 2535) ไดเขียนทฤษฎี
เกี่ยวกับการมีสวนรวม (A Participation Theory Of Democracy) ไวดังนี้
1. การมีสวนรวมตองอยูบนพื้นฐานของเสถียรภาพในการตัดสินใจวาจะเลือกใน
การมีสวนรวมหรือไม ที่สําคัญคือจะตองไมมีใครเปนนายใคร หรือเปนนายแหงชีวิตใคร
2. กระบวนการมีสวนรวมนั้นจะตองอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาพและ
ความสามารถพึ่งพาตนเองซึ่งจะทําใหเกิดการตระหนักรับรูในความสําคัญของการมีสวนรวมของ
ตนเอง
ลือชัย ศรีเงินยวง และผาสุก เอกวาณิช (2526) กลาวถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนวา การมีสวนรวมของประชาชนที่แทจริงจะตองไมหมายความเพียงแตการดึงประชาชน
เขามารวมโครงการที่รัฐเปนผูกําหนด “รูปแบบและเปาหมายของงาน” รวมทั้ง “กําหนดใหมีการ
รวมงาน” ดังที่ผานมา แตจะตองมีสวนรวมอยางมีสํานึกรับผิดชอบและมีบทบาทอยางเต็มที่ ตั้งแต
คิดคนปญหา วางแผนปฏิบัติงาน กํากับดูแล ตลอดจนประเมินผลติดตามงาน การมีสวนรวมของ
ประชาชนที่แทจริงนั้นจะตองหมายถึง การมอบอํานาจอธิปไตยขั้นพื้นฐานคืนสูประชาชน การ
พยายามจัดตั้งและพัฒนาองคกรภาคประชาชนใหเขมแข็งบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองเปน
สําคัญ
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ปฤษฎา บุญเจือ (2536) ไดแบงรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนออกเปน 5
ระดับคือ
1. ประชาชนมีสวนรวมในการคนหาปญหา และความตองการของชุมชน
ตลอดจนเรียงลําดับความสําคัญของปญหา รวมกับผูปฏิบัติงานในสนาม
2. ประชาชนมีสวนรวมในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและแนวทางตาง ๆ ที่
นํามาใชในการแกปญหา
3. ประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณาแนวทาง และวิธีการแกปญหาและ
วางแผนเพื่อแกปญหารวมกันกับผูปฏิบัติงานในสนาม
4. ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนเพื่อแกปญหา
5. ประชาชนมีสวนรวมในการติดตามผลการปฏิบัติงานรวมกันกับผูปฏิบัติงานใน
สนาม
สวนปจจัยพื้นฐานในการระดมการมีสวนรวมของประชาชนที่องคกรอนามัยโลก
(WHO: World Health Organization) (อางในเฟองฟา คณานุรักษ, 2530) ไดเสนอไวมี 3 ประการ
คือ
1. ปจจัยของสิ่งจูงใจ จากสภาพความเปนจริงของชาวบานที่จะเขารวมใน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ทั้งในแงการรวมแรง รวมทรัพยากร หรืออื่น ๆ นั้นมีเหตุผลอยู 2 ประการ
คือ
- การมองเห็นวาตนจะไดประโยชนตอบแทนในสิ่งที่ตนทําไป ซึ่งถือเปนเรื่องการ
กระตุนใหเกิดมีสิ่งจูงใจ
- การไดรับการบอกกลาวหรือชักชวนจากเพื่อนใหเขารวม โดยมีสิ่งจูงใจเปนตัวนํา
ซึ่งถือวาเปนเรื่องการกอใหเกิดมีสิ่งจูงใจ
นอกจากนี้ William Reeder (1963) ไดกลาวถึงปจจัยที่ไดทําใหประชาชนเขามา
มีสวนหรือไมเขามามีสวนรวม ดังนี้
1. บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเมื่อกิจกรรมนั้น
สอดคลองกับความเชื่อพื้นฐาน ทัศนคติและคานิยมของตน
2. บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเมื่อกิจกรรมนั้น
มีคุณคาสอดคลองกับผลประโยชนตน
3. บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเมื่อกิจกรรมนั้น
มีเปาหมายที่จะสงเสริมและปกปองรักษาผลประโยชนของตน
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4. บุคคลและกลุมบุคคลจะไมเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเมื่อกิจกรรม
ตนเองไดเคยมีประสบการณที่เปนอคติตอกิจกรรมนั้นมาแลว
5. บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเมื่อกิจกรรมนั้น
สอดคลองกับสิ่งที่ตนเองไดมาหรือหวังไว
6. บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ยอมขึ้นอยูกับความ
คิดเห็นของตนเองเปนสวนใหญ
7. การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคลและกลุมบุคคลจะกระทําโดย
การบีบบังคับหาไดไม
8. การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคลและกลุมบุคคล ยอมขึ้นอยูกับ
นิสัยและจารีตประเพณี
9. บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ยอมขึ้นอยูกับโอกาส
ที่จะเอื้ออํานวย
10. การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคลและกลุมบุคคลยอมขึ้นอยูกับ
ความสามารถ
11. บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเมื่อไดรับการ
สนับสนุน กระตุน ยั่งยุ และจูงใจใหเกิดขึ้น
ปจจัยโครงสรางของชองทางในการเขามีสวนรวม แมวาจะเห็นประโยชนของการ
เขามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา แตก็ไมอาจจะเขารวมกิจกรรมได เนื่องจากไมเห็นชองทางของ
การเขารวม หรือเขารวมแลวก็ไมไดรับผลดังที่คาดคิดไว เนื่องจากการเขามามีสวนรวมนั้นมิไดมี
การจัดรูปแบบความสัมพันธที่เหมาะสม เชน ภาวะผูนํา กฎระเบียบแบบแผน และลักษณะการ
ทํางาน เปนตน ดังนั้นปจจัยพื้นฐานทางดานโครงสรางของชองทางในการเขารวมจึงควรมีลักษณะ
1. เปดโอกาสใหทุก ๆ คน และทุก ๆ กลุมในชุมชนมีโอกาสเขารวมในการพัฒนา
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยการเขารวมอาจอยูในรูปแบบของการมีตัวแทนหรือเขารวมโดยตรงก็
ได
2. ควรมีกําหนดเวลาที่แนชัด เพื่อผูเขารวมจะสามารถกําหนดเงื่อนไขของตนเอง
ไดตามสภาพเปนจริงของตน
3. กําหนดลักษณะของกิจกรรมที่แนนอนวาจะทําอะไร
4. ปจจัยอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวม โดยปกติที่ผานมาใน
กิจกรรมหนึ่ง ๆ แม วาประชาชนจะเห็ นดวย ไดมีโอกาสเขารวม แตก็ไมอาจกําหนดเปาหมาย
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วิธีการ หรือผลประโยชนของกิจกรรม แตขึ้นอยูกับการกําหนดและการจัดสรรของเจาหนาที่รัฐ ซึ่ง
ไมอาจจะกอใหเกิดการมีสวนรวมที่แทจริง
ศาสตราจารยโจเซ เอ อัคบายานี จูเนียร (Agbayani Jr., 1970) ไดจัดลําดับชั้น
ของการเขามามีสวนรวมในลักษณะตาง ๆ ดังนี้
1. การเขารวมประชุม
2. การออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3. การตีปญหาใหกระจาง
4. การออกเสียงสนับสนุนหรือคัดคานปญหา
5. การออกเสียงเลือกตั้ง
6. การบริจาคเงิน
7. การบริจาควัตถุ
8. การชวยเหลือดานแรงงาน
9. การใชโครงการที่เปนประโยชนใหถูกตอง
10. การชวยเหลือในการรักษาโครงการ
11. ทํางานกับแกนนําในการเปลี่ยนแปลง
นอรแมน อัพฮอฟ (Uphoff, 1981) ไดสรางกรอบพื้นฐานเพื่อการอธิบายและ
วิเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน โดยแบงออกเปน 4 รูปแบบ คือ
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ อาจเปนการตัดสินใจในระยะแรกเริ่ม การ
ตัดสินใจในชวงของกิจกรรม และการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม
2. การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม อาจเปนในรูปของการเขารวมโครงการ
โดยการใหการสนับสนุนทางดานทรัพยากร การรวมในการบริหารหรือการรวมมือ รวมทั้งการเขา
รวมในการรวมแรงรวมใจ
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ซึ่งอาจจะเปนประโยชนทางวัตถุ ทาง
สังคม หรือโดยสวนตัว
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล เปนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม
ทั้งหมด และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป
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4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม (Social
Responsibility) เป น เงื่ อ นไขที่ ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมพึงปฏิบัติตอสังคม เพื่อธํารงรักษาไว และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกคนในสังคมนั้นๆ
นอกเหนือไปจากการดํา เนินการใหบรรลุตามเปาหมายทางธุ รกิจขององค กรเพีย งอยา งเดี ย ว
(บรรยงค โตจินดา, 2545)
กระแสความรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม เป น แนวคิ ด สํ า คั ญ ที่ อ งค ก รภาคธุ ร กิ จ ใน
ปจจุบันกําลังใหความสนใจ โดยหลายๆ องคกรไดนําแนวคิดนี้ไปปรับใชเปนวัฒนธรรมองคกรใน
การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น แ ละกลยุ ท ธ ที่ สํ า คั ญ ในการบริ ห ารจั ด การขององค ก ร โดยกระแสความ
รับผิดชอบของสังคมนั้น เกิดจากความจริงที่วา ภายใตการขับเคลื่อนของโลกาภิวัฒน ทําใหธุรกิจ
กาวเขามามีบทบาทกับผูคนในทองถิ่นมากกวาภาครัฐ และการตระหนักในความจริงประการนี้ ทํา
ใหเกิดกระแสกดดันจากผูบริโภค และนักลงทุนทั่วโลก พวกเขาตองการใหธุรกิจเปนมากกวา
องคกรที่เ ป น มากกว า องคกรที่ มุ งเนนแสวงหาผลกําไรที่สู ง สุดเพี ย งอยา งเดียว โดยละเลยตอ
ผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมและชีวิตพลเมืองบนโลก และกระแสนี้ถูกปลุกขึ้นตั้งแต ป 1980 เปน
ตนมา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดทุนนิยมสุดโตงที่มุงเนนผลกําไรสูงสุดดวยการกระตุน
การบริโภคจนเกินพอดีมาสูแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาที่ยั่งยืนไดถูกสงทอดตอมาสู
แนวคิ ด “การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมขององค ก รธุ ร กิ จ (Corporate
Social
Responsibility)” ดวยการเรียกรองใหองคกรธุรกิจตองดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ (กอง
บรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ, 2550)
ศาสตราจารยวอเรน อาร พลังเกตต ใหความหมายของ “ความรับผิดชอบตอ
สังคม” ความวา “เจตนาที่ไมเพียงจะสรางผลประโยชนทางธุรกิจของบุคคลและองคกรของตนฝาย
เดียว แตยังปองกันและสรางสรรคผลประโยชนเหลานั้นใหเกิดแกบุคคลอื่นและสังคม รวมถึงความ
พยายามหลีกเลี่ยงไมกระทําการใดๆ ใหบุคคลอื่นและสังคมตองเสียหายอีกดวย”
นอกจากนี้ ศาสตราจารยฟลิป คอตเลอร ยังไดกลาวถึงความรับผิดชอบตอสังคม
ไวในหัวขอ The Ethical and Social Responsibility Review วา “การยกระดับความรับผิดชอบ
ตอสังคมในดานการตลาด ควรมีขอปฏิบัติอยางแหลมคม 3 ประการ ดังนี้ ประการที่หนึ่ง สังคม
ตองใชกฏเกณฑกําหนดหมายลงไปใหชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําไดวา ธุรกิจอุตสาหกรรมปฏิบัติ
เชนใด จึงผิดกฏหมาย ตอตานสังคม หรือตอตานการแขงขัน ประการที่สอง บริษัทตองยอมรับและ
เผยแพรจรรยาบรรณ (A written code of ethics) สรางพฤติกรรมจรรยาอาชีพเอาไวเปนปรเพณี
ปฏิบัติของบริษัท พรอมทั้งยอมใหพนักงานมีความรับผิดชอบสูงสุดในการตรวจสอบจริยธรรมและ
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พฤติกรรมความถูกตองตามกฏหมายบริษัท ประการที่สาม นักการตลาดแตละคนตองมีหิริโอตัป
ปะที่จะปฎิบัติตอสังคม (Social Conscience) ในทุกกรณีที่เกี่ยวของกับลูกคาและผูเกี่ยวของกับ
บริษัท”
แมวาในปจจุบัน นิยามของคําวา “ความรับผิดชอบตอสังคม” ยังไมมีขอสรุปที่
ชัดเจน แตสิ่งที่ธุรกิจทั่วโลกซึ่งประกาศตัวแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ไดแสดงความใสใจตอผุ
มีสวนไดสวนเสียในทุกภาคสวนที่องคกรมีความเกี่ยวของ ไมวาจะเปนการรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ
ที่ตองมีคุณภาพกอนการผลิตออกสูทองตลาดดวยกระบวนการผลิตที่ไมกระทบตอสิ่งแวดลอม
การรั บ ผิ ด ชอบต อ พนั ก งานซึ่ ง เป น หั ว ใจสํ า คั ญ ขององค ก าร โดยดู แ ลความเป น อยู แ ละระดั บ
คุณภาพชีวิต พรอมกับแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในระดับใกลๆ อยางบริเวณรอบๆ โรงงาน
หรือบริษัทตั้งอยู และแสดงความรับผิดชอบในระดับสังคมภาคใหญที่มุงพัฒนาชีวิตและความ
เปนอยูที่ดีขึ้นของผูคนในสังคม เพราะธุรกิจไมสามารถดํารงอยูได หากสังคมนั้นๆ ไมสามารถดํารง
อยูได
จากรายละเอียดที่กลาวมาขางตน อาจเกิดความคิดที่วาเปนเรื่องยากที่ภาคธุรกิจ
จะเขามามีสวนรวมรับผิดชอบทั้งโดยตรงตอสังคมอยางจริงจัง เพราะเสียเวลา เสียโอกาส เสียเงิน
และเมื่อทําไปแลว “ใครจะแลเห็นคุณคาของความเสียสละนั้น” โดย โฮเวิด อาร โบเวน ไดแสดง
ทัศนะที่สามารถตอบอธิบายและสรางความเขาใจในประเด็นความสําคัฐของการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมของนักธุรกิจไดอยางถองแท โดยแสดงไวในงานเขียนเรื่อง การบริโภคที่ไม
ยุติธรรม (Invidious Consumption) เปนการบริโภคที่โออวด ทําใหเกิดความอิจฉาแกผูอื่น ความ
วา
“ควรหรือไมที่ผูขายจะขายของใหลูกคาโดยบุกรุกหรือทําลายความเปนสวนตัว
ของลูกคา ตัวอยางเชน การเคาะประตูบาน ควรหรือไมที่ผูขายใชวิธีการชักนําลูกคาโดยตะโกนใส
กรอกหู เสนอโอกาส เสนอรางวัล โดบลาลูกคาเหมือนเหยี่ยวและใชเลหเหลี่ยมอื่นๆ ซึ่งอยางนอย
ที่สุดควรคํานึงวา เปนวิธีการที่ดีหรือมีมารยาทหรือไม ควรหรือไมที่ผูขาย ใชเทคนิควิธีการขายที่
สรางภาวะกดดันใหลูกคาซื้อสินคาของตน สมควรหรือไมที่ผูขายใชเทคนิควิธีการขายที่สรางภาวะ
กดดันลูกคาใหซื้อสินคาของตน สมควรหรือไมที่ผูขายพยายามรวบรัดยัดเยียดสินคาหมดสภาพ
เปนสินคาตกรุน โดยไมพูดถึงสินคาตัวใหมๆ แบบใหมๆ ของตนเลย สมควรหรือไม ที่ผูขายจะเซาซี้
และพยายามสรางแรงจูงใจดานวัตถุนิยมอยางเพอฝน สรางการบริโภคที่หรูเริดเพริดแพรว แลวมี
ลูกตื้อลูกคาใหอยูหมัด” (Boven, 1953)
จากขอความขางตน จึงเกิดเปนพันธกิจ เปนหนาที่ความรับผิดชอบขององคการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมทุ กหนว ย ที่ จะตองดําเนินการใหครอบคลุ มในเรื่ องตางๆ ซึ่งอาจสรุปไดวา
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“ความรับผิดชอบของสังคม” สามารถแบงออกไดเปน 4 โครงสรางสําคัญ แสดงเปนรูปปรามิดของ
คารรอล (Carroll’s Pyramid) ไดดังตอไปนี้ (Carroll, 1991)
แผนภาพที่ 4: แสดงโครงสรางสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
ความรับผิดชอบตอชุมนุมชน
Voluntary responsibility
อาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ความรับผิดชอบดานจริยธรรม
Ethical Responsibility
ทําในสิ่งที่ถูกตอง หลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนพิษเปนภัย
ความรับผิดชอบดานกฏหมาย
Legal Responsibility
เชื่อฟงและปฏิบัติตามขอกําหนดของกฏหมาย
ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ
Economic Responsibility
การพิจารณาผลกําไรที่เหมาะสม
จากปรามิดของคารรอล บรรยงค โตจินดา ยังไดใหรายละเอียดของโครงสราง
ความรับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ ดังนี้
ความรับผิดชอบในดานมนุษยธรรมหรือความรักในมนุษยชาติ (Philanthropy)
คือ การระวังรักษาสิทธิมนุษยชน ใหความเอื้อาทรหวงใยและยกระดับความเปนมนุษยไมใชเพื่อ
หวังผลกําไรเพียงอยางเดียวจนเห็นคนเปนเครื่องมือ เครื่องจักรหรือทาสน้ําเงิน ความรับผิดชอบตอ
สังคมในลักษณะนี้ องคการควรจะแสดงใหประจักษชัดเจนเปนนโยบายของบริษัท เปนวัฒนธรรม
ขององคการหรือเปนจรรยาบรรณและขอกําหนดที่พนักงานทุกคนทุกระดับตองถือปฏิบัติ โดยไม
ตองรอให กฏระเบียบ กฏหมายบานเมืองมาบังคับใหทําตาม โดยที่องคการควรมีสวนสนับสนุนทา
การเงินหรือรูจัก “คืนกําไรใหแกสังคม” ในรูปบริจาคการกุศล การศึกษา การสาธารณสุข และเมื่อ
เกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ นอกจากนี้ ควรมีสวนสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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ใหแกชุมชนและสังคมเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต สวัสดิภาพและสวัสดิการสังคมของคนในสังคม
เพื่อเราจะไดเปนนิติบุคคลพลเมืองดี สามารถสรางสรรคมาตรฐานการครองชีพของสังคมใหสูงขึ้น
เพื่อสวนรวม
ความรับผิดชอบดานจริยธรรม (Ethics Responsibility) คือ ความสํานึกของ
บริษัทที่จะพิจารณาและปฏิบัติสิ่งที่ถูกตองดีงาม เหมาะสม ยุติธรรมตอสังคม และสนับสนุนเชื่อฟง
ปฏิบัติตามกฏหมาย มีขอสังเกตวา บริษัทใดเชื่อวาจริยธรรมเปนเรื่องยากอยางยิ่งที่จะนํามมา
ปฏิบัติและถือวาเปนเรื่องสวนตัว เฉพาะตัว ที่ควรจะพูดกันที่บานหรือที่วัด บริษัทที่คิดเชนนี้ มักจะ
เมินความรับผิดชอบตอสังคม ควรนําจริยธรรมทางธุรกิจเขามารวมในแผนกลยุทธของบริษัท และ
สรางจริยธรรมขึ้นภายในบริษัทจนเปนภารกิจประจําวันอยางหนึ่ง ซึ่งผูบริหารระดับสูงของบริษัท
ควรเปนผูนําดานจรอยธรรมและเปน “Role Model” ในวัฒนธรรมขององคกร ไมควรผัดผอน ดูดาย
ละเลยหลักการจริยธรรม จึงควรดําเนินการใหบรรลุเปาหมายขององคการในฐานะนิติบุ คคล
พลเมืองดี จะทําอะไรใหอยูในแนวทางจริยธรรมตลอดไป
ความรับผิดชอบดานกฏหมาย (Legal Responsibility) คือ ภาคธุรกิจควรรูและ
ปฏิบั ติต ามกฏหมายเช น เดีย วกับ หน า ที่ข องพลเมือ งดี ทั่ว ไปที่ จ ะปฏิเ สธวา ไมรู แล วไม ทํา ตาม
กฏหมายไมได เพราะกฏหมายเปน “กรอบของสังคม” ใหทุกคนในสังคมไดปฎิบัติตาม และปฏิบัติ
ตนอยางถูกตอง โดยที่กฏหมายเปนปทัสถานทางสังคมที่บงชี้ไวอยางชัดเจนวา ทําอยางไรถูก และ
ทําอยางไรผิด ตามกติกาประชาคน ถาทําผิดหรือไมทําตาม ละเลย ไมปฏิบัติตามก็จะมีบทลงโทษ
ซึ่งเปนไปตามระเบียบของกฏหมายและการบังคับใชกฏหมาย (Low-Enforcement) เปนที่ยอมรับ
ของสังคม นอกจากนี้ กฏหมายยังสงเสริมความเสมอภาคแบะความปลอดภัย เชน ความเสมอ
ภาคทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สิทธิทางการเมือง เปนตน
ความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ (Economical Responsibility) เปนรากฐานของ
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม เพราะทุก กิ จ กรรมทางธุร กิจ เป น บทบาทของหน ว ยธุร กิจ ในระบบ
เศรษฐกิจนั้นถือเปนพื้นฐานที่สําคัญที่สามารถหาผลกําไรไดจากสังคม ในลักษณะการใหและการ
รับที่ยุติธรรม ในระบบการแขงขันที่เสรีที่ตองมีกติกาตามกลไกตลาดเสรี การบริหารแรงงานที่
ยุติธรรมดําเนินธุรกิจที่ไมใหผูผลิต ผูบริโภคและระบบเศรษฐกิจโดยรวมตองเสียหาย โดยเฉพาะ
การเลือกนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิตอยางเหมาะสมระมัดระวัง ตองไมใหสังคมตองเดือดรอน
เชน วัตถุมีพิษ ความเสี่ยงของรังษี อากาศเปนพิษ น้ําเสีย พื้นดินเสียและสูญประโยชน เปนตน
โดยเฉพาะคาใชจายในเรื่องเหลานี้เปน “คาใชจายของสังคม” (Social Opportunity Cost) นั่นคือ
คาใชจายทางเศรษฐกิจของประเทศ
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ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม เปนเรื่องที่มีความเกี่ยวของกันเปนอยางมาก
กลาวคือ การประกอบธุรกิจมีวงจรที่ตอบสนองความตองการของกันและกันระหวางเจาของธุรกิจ
ลู ก ค า ซึ่ ง หมายถึ ง ประชาชนทั่ ว ไป หน ว ยงานของรั ฐ พนั ก งานลู ก จ า ง ผู บ ริ โ ภค และสั ง คม
สิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ เชน การผลิตสินคา การขายสินคา รายได ผล
กําไร คาตอบแทนของพนักงาน และความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ตองดําเนินควบคู
กันไป หากวงจรนี้เกิดปญหา จะทําใหการดําเนินธุรกิจไมราบรื่น หยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียงและ
ทําใหธุรกิจนั้นลมเหลว ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจจึงควรปฏิบัติตามแนวทางธุรกิจที่ดี ที่มีจริยธรม
มีจิตสํานึกแหงความผิดชอบชั่วดี (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2549)
ขอบขายความรับผิดชอบของอคกรธุรกิจตอสังคม (Area of Corporate Social
Responsibility) ประกอบดวยความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมนุมชน (Society and Community) หมายถึง
องคกรควรผลิตสินคาหรือใหบริการที่เปนที่ตองการของชุมนุมชน เปนการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และผลิตสินคาหรือใหบริการที่ไมทําใหชุมนุมชนเสื่อมโทรมหรือมอมเมาประชาชน
ผลิตและจําหนายสินคาที่มีคุณภาพ
2. ความรับผิดชอบตอสุขภาพและสวัสดิการของประชาชน (Health and
Welfare) หมายถึง องคกรไมผลิตสินคาหรือใหบริการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เชน การผลิตสุรา
หรือบุหรี่ ควรมีคําเตือนผูบริโภค เชน บริษัทผลิตบุหรี่ในใตหวัน ใชคําเตือนขางซองบุหรี่วา Please
don’t smoke too much หรือ บุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ เชนเดียวกับประเทศไทย กฏหมาย
กําหนดใหมีคําเตือนและภาพเตือนใจผูบริโภค
3. ความรับผิดชอบดานการศึกษา (Education) หมายถึง การใหความรูแก
ผูบริโภค หรือการใหความรูแกประชาชนในการใชสินคา หรือใชบริการนั้นอยางถูกวิธี
4. ความรับผิดชอบดานมนุยชน (Human Right) หมายถึง ความรับผิดชอบ
บุคคลที่ตองการแสดงความคิดเห็นหรือเรียกรองตอสินคาหรือบริการใหสามารถทําได หรือสิทธิ
สวนบุคคลของพนักงานและบุคคลตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ
5. ความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม (Environment) หมายถึง ความรับผิดชอบตอ
การไมทําใหเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม เชน ไมปลอยมลพิษจากโรงงาน ไมปลอยน้ําเสียลงสู
แมน้ําลําคลอง หรือไมปลอยสารเคมีเปนพิษของเสียออกมาจากกระบวนการผลิต
6. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค (Consumer) หมายถึง รับผิดชอบตอการอุปโภค
บริโภคของลูกคา การรับคืนสินคาที่ดอยคุณภาพ การรับประกันคุณภาพตามที่กลาวอาง
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7. ความรับผิดชอบตอวัฒนธรรมอันดี (Culture) หมายถึง การผลิตสินคาที่
คํานึงถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้น หรือคํานึงถึงขอกําหนดทางศาสนา เชน การทําธุรกิจเปดสถาน
บันเทิง เปนตน
8. ความรับผิดชอบตอชุมนุมชน (Voluntary Responsibility) หมายถึง
อาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมนุม พัฒนาคุณภาพชีวิต
9. ความรับผิดชอบดานจริยธรรม (Ethical Responsibility) หมายถึง ทําในสิ่งที่
ถูกตอง หลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนพิษเปนภัย เปนอันตรายตอผูบริโภค
10. ความรับผิดชอบดานกฏหมาย (Legal Responsibility) หมายถึง การเชื่อฟง
และปฏิบัติตามกฏหมาย
11. ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) หมายถึง การ
พิจารณาผลกําไรที่เหมาะสม บริหารจัดการธุรกิจอยางถูกตอง
ชนิดของกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางสังคม
ศาสตราจารย ฟ ลิป คอตเลอร แหง มหาวิ ท ยาลัยนอรธเวสเทิรน และแนนซี่ ลี
อาจารยสมทบแหงมหาวิทยาลัยวอชิงตัน และมหาวิทยาลัยซีแอตเติ้ล ไดจําแนกกิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบทางสังคม (ซีเอสอาร) ไวเปน 6 ชนิดกิจกรรม (Kotler & Lee, 2005) ไดแก
1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (Cause Promotion) เปนการ
จัดหาเงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอื่นขององคกร เพื่อขยายการรับรูและความหวงใยตอ
ประเด็นปญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุน การระดมทุน การมีสวนรวม หรือการเฟนหา
อาสาสมัครเพื่อการดังกลาว องคกรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานสงเสริมนั้นดวยตนเอง หรือ
รวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด หรือกับหลายๆ องคกรก็ได
2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เปน
การอุดหนุนหรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑเพื่อชวยเหลือหรือรวมแกไข
ประเด็นปญหาทางสังคมจําเพาะหนึ่งๆ ซึ่งมักมีชวงเวลาที่จํากัดแนนอน หรือดําเนินการแบบ
จําเพาะผลิตภัณฑ หรือใหแกการกุศลที่ระบุไวเทานั้น กิจกรรมซีเอสอารชนิดนี้ องคกรธุรกิจมัก
รวมมือกับองคกรที่ไมมีวัตถุประสงคหากําไรเพื่อสรางสัมพันธภาพในประโยชนรวมกัน ดวยวิธีการ
เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ เพื่อนําเงินรายไดไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็เปน
การเปดโอกาสใหแกผูบริโภคไดมีสวนรวมในการชวยเหลือการกุศลผานทางการซื้อผลิตภัณฑโดย
ไมตองเสียคาใชจายอื่นใดเพิ่มเติม
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3. การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เปนการ
สนับสนุ นการพั ฒนาหรือการทําให เกิดผลจากการรณรงคเ พื่อเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมในดา น
สาธารณสุข ดานความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม หรือดานสุขภาวะ ความแตกตางสําคัญระหวาง
การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคมกับการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม คือ การตลาด
เพื่อมุงแกไขปญหาสังคมจะเนนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เปนหลัก
ในขณะที่ ก ารส ง เสริ ม การรั บ รู ป ระเด็ น ป ญ หาทางสั ง คมจะเน น ที่ ก ารสร า งความตระหนั ก
(Awareness) ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรดานทุนและอาสาสมัครเพื่อใหรับรูถึงประเด็น
ปญหาดังกลาว
4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เปนการชวยเหลือไปที่
ประเด็นปญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เปนกิจกรรมซีเอสอารที่
พบเห็นในแทบทุกองคกรธุรกิจ และโดยมากมักจะเปนไปตามกระแสความตองการจากภายนอก
หรือมีผูเสนอใหทํา มากกวาจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองคกรเอง
ทําใหไมเกิดการเชื่อมโยงเขากับเปาหมายหรือพันธกิจขององคกรเทาใดนัก
5. การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือ
จูงใจใหพนักงาน คูคารวมสละเวลาและแรงงานในการทํางานใหแกชุมชนที่องคกรตั้งอยูและเพื่อ
ตอบสนองตอประเด็นปญหาทางสังคมที่องคกรใหความสนใจหรือหวงใย องคกรธุรกิจอาจเปน
ผูดําเนินการเองโดยลําพัง หรือรวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด และอาจเปนผูกําหนดกิจกรรม
อาสาดังกลาวนั้นเอง หรือใหพนักงานเปนผูคัดเลือกกิจกรรมแลวนําเสนอตอองคกรเพื่อพิจารณา
ใหการสนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถไดรับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพิ่มเติม
6. การประกอบธุ ร กิ จ อย า งรั บ ผิ ด ชอบต อ สัง คม (Socially
Responsible
Business Practices) เปนการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยางพินิจพิเคราะหทั้งในเชิงปองกันดวย
การหลีกเลี่ยงการกอใหเกิดปญหาทางสังคม หรือในเชิงรวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยา
ปญหาทางสังคมนั้นๆ ดวยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการ
พิ ทั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม โดยที่ อ งค ก รธุ ร กิ จ สามารถที่ จ ะดํ า เนิ น การเอง หรื อ เลื อ กที่ จ ะร ว มมื อ กั บ
พันธมิตรภายนอกก็ได
การจําแนกกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบทางสังคมขางตน หากพิจารณา
ตามตระกูล (order) ของซีเอสอารจะพบวากิจกรรม 3 ชนิดแรก เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางการพูด
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการสื่อสารการตลาดที่เขาขายการดําเนินกิจกรรมโดยใชทรัพยากรนอก
องคกรเปนหลัก (Social-driven CSR) สวนกิจกรรม 3 ชนิดหลัง เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางการ
กระทํา หรือเปนการดําเนินกิจกรรมขององคกรโดยใชทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรเปนหลัก
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(Corporate-driven CSR) และหากพิจารณาโดยยึดที่ตัวกระบวนการทางธุรกิจ (business
process) ซีเอสอารในตระกูล Corporate-driven CSR ยังสามารถจําแนกออกเปนซีเอสอาร
จําพวก (division) ที่อยูในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in process) กับซีเอสอารจําพวกที่อยูนอก
กระบวนการทางธุรกิจ หรือเกิดขึ้นภายหลังโดยแยกตางหากจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR
after process)
ปจจุบัน นักธุรกิจไดแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้นกวาแตกอน แตความ
รับผิดชอบที่แสดงออกมานี้ อาจมีเหตุผลทางจริยธรรมหรือเหตุผลทางธุรกิจอยางใดอยาหนึ่งหรือ
ทั้งสองอยางพรอมกันก็ได การมีความรับผิดชอบตอสังคมอันเนื่องมาจากแรงจูงใจทางจริยธรรม
คือ มีความรับผดชอบตอสังคม เพราะเห็นวา การทําธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมเปนสิ่ง
ที่ถูกตองดีงามและควรกระทํา แมในบางครั้งอาจทําใหธุรกิจไดกําไรนอยลงไปบางก็ตาม สวนการ
มีความรับผิดชอบตอสังคมอันเนื่องมาจากแรงจูงใจทางธุรกิจ เกิดจากการมองผลประโยชนทาง
ธุรกิจของบริษัทในระยะยาว เพราะรูวาการที่บริษัทจะแสวงหากําไรไดมาก ในระยะยาวนั้น บริษัท
จําเปนตองมีภาพพจนที่ดีในสายตาของสังคม คือ มีภาพพจนที่ดีทางธุรกิจ หาไมแลว ก็จะถูก
ตอตานทางสังคม ทําใหไมประสบผลสําเร็จทางธุรกิจ (พรนพ พุกกะพันธุ, 2544)
คุณคาแหงจริยธรรมทางธุรกิจ: ความรับผิดชอบตอสังคม
1. จริยธรรมกอใหเกิดความนาเชื่อถือ (Credit) โดยธรรมชาติ ความนาเชื่อถือนั้น
เกิดจากความซื่อสัตย ดังนั้น คนที่จริยธรรมดี กอปรดวยความซื่อสัตยอยูเสมอ ยอมไดรับความ
เชื่อถือ และความเชื่อถือ คือที่มาของเครดิตทางการคา ซึ่งเปนปจจัยที่ไดเปรียบทางการแขงขัน ทั้ง
ในการลงทุนและการตลาด
2. จริยธรรมกอใหเกิดความทุมเท (Devotion) ของคนทํางาน อันจะนํามาซึ่ง
ประสิทธิภาพอันทรงพลัง (Qualitative Efficiency) ตอการผลิตที่เต็มกําลัง (Full Capacity) หาก
บริษัทกอปรดวยความมีจริยธรรม ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางมีมนุษยธรรม และมีพัฒนาการ
อยางตอเนื่อง ยอมเปนที่รัก ที่ผูกพันตอพนักงาน พนักงานยอมทุมเทความสามารถตอการผลิต
หรือการบริการอยางเต็มความสามารถ อันนํามาซึ่งการผลิตและการบริการที่ดี
3. จริยธรรมกอใหเกิดภาพลักษณที่ดี (Good Image) ซึ่งภาพลักษณที่ดี มีผลตอ
ตําแหนงทางการคาของบริษัท (Positioning) และมีผลตอความภักดีที่ผูบริโภคมีตอสินคา และ
บริการของบริษัท (Brand Royalty) และภาพลักษณทางการคาที่ดี มีผลโดยตรงตอการกําหนด
ราคา (Pricing) และความภักดีตอสินคาและบริการมีผลโดยตรงกับยอดขาย (Sales Volume) ซึ่ง
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ราคาขายและยอดขายมีผลโดยตรงกับกําไร ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา จริยธรรมทางธุรกิจคือที่มา
ของความร่ํารวย
4. จริยธรรมกอใหเกิดการลดหยอนทางกฏหมาย กลาวคือ บริษัทที่มีประวัติทาง
จริยธรรมที่ดีงาม เมื่อพลาดพลั้งไปมีคดีความกับบุคคลอื่นก็ดี หรือกับรัฐก็ดี ยอมไดรับขอลดหยอน
ในการลงโทษตามโทษานุโทษที่บัญญัติไวตามกฏหมายของแตละสังคม
5. จริยธรรมกอใหเกิดการทํางานอยางมีความสุข เมื่อทุกฝายที่เกี่ยวของกับบริษัท
ไมวาจะเปนผูถือหุน ผูรวมงานในบริษัทคูคา ลูกคา ผูบริโภค รัฐบาล และสังคม ตางก็มีตริยธรรมที่
ดีตอกัน ยอมเปนการสรางความสัมพันธอันดีและอบอุนขึ้น ทุกฝายจะปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็ม
ใจ สบายใจและไมมีความบาดหมางใจกันเกิดขึ้น หรือหากมีบางโดยอุบัติเหตุก็จะสามารถแกไขได
โดยงาย การทํางานอยางมีจริยธรรมตอตนเอง และตอกันและกัน จึงเปนการทํางานที่มีความสุข
ปราศจากความเครียดใดๆ นอกจากความเครียดอันเกิดจากอัตราเสี่ยงของธุรกิจนั้นเอง แตแมจะมี
ความเครียดจากภาวะเสี่ยงบาง จริยธรรมในการปฏิบัติงานก็จะชวยผอนคลายและลดความเครียด
ไปไดมากทีเดียว
คุณคาในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมนั้น ยอมสงผลลัพธที่ดีใหองคกรที่มี
การดําเนิน ธุรกิจอยางมีจริ ยธรรมภายใตแนวคิดการแสดงความรั บผิดชอบตอสังคม จากการ
ศึกษาวิจัยของ Sandra Holmes ไดสอบถามเกี่ยวกับจริยธรรมของผูบริหารในการดําเนินธุรกิจ
ตางๆ เชน ธนาคารพาณิชย การประกันภัย การขนสง และธุรกิจอื่น พบวา ความมีจริยธรรมทาง
ธุรกิจสงผลในทางบวก ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 3: แสดงผลลัพธตอ องคกรที่มกี ารดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม
ผลในทางบวก Positive Outcomes
ทําใหองคกรมีชื่อเสียงและความนิยม 97 %
เปนองคกรที่มคี วามเขมแข็งในสังคม 89 %
ทําใหมีจุดแข็งทางดานเศรษฐกิจและสังคม
74%
พนักงานมีความพึงพอใจสูง 72 %
ไมถูกกดดันจากขอกําหนดทางกฏหมาย 63 %
ผูบริหารมีความพึงพอใจสูง 62 %
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 60 %
ทําใหมีความสามารถในการบบริหารจัดการที่ดี
55%
เพิ่มผลกําไรในระยะยาว 52 %
ทําใหรักษาลูกคาไวไดยาวนาน 40 %
มีการลงทุนเพือ่ สังคมในรูปแบบตางๆ 38 %

ผลในทางลบ Negative Outcomes
ทําใหกําไรระยะสั้นลดลง 59 %
ทําใหเกิดความขัดแยงในเปาหมายทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเงิน 53 %
สินคาที่ผลิตสูผูบริโภคมีราคาสูง 41 %
เกิดความขัดแยงทางการบริหารจัดการ 27 %
เปนที่ไมพอใจแกผูถือหุน 24 %
ผลผลิตลงนอยลง 18 %
กําไรระยะยาวลดนอยลง 13 %
รัฐบาลเพิ่มขอกําหนดของกฏหมายมากยิง่ ขึ้น
11 %
องคกรมีจุดออนทางดานระบบเศรษฐกิจและ
สังคม 7 %
เพิ่มผลกําไรในระยะสัน้ ได 36 %

ขอสนับสนุนเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่มีคามรับผิดชอบตอสังคม (Arguments
Corporate Social Responsibility)

for

องคกรบางแหงไดใหการสนับสนุนตอจริยธรรมของธุรกิจในดานความรับผิดชอบ
ทางสังคม ดังนี้ (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2549)
ธุรกิจไมควรหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบตอสังคม (Business is unavoidably
involved in social issues) เพราะองคกรตางๆ เปนสวนหนึ่งของสังคม หากองคกรปฏิเสธความ
รับผิดชอบตอสังคม ไมสนใจปญหาสังคม เชน การเลิกจาง อัตราเงินเฟอ หรือมลภาวะ ฯลฯ จะทํา
ใหเกิดผลเสียและมีผลกระทบตอองคกรและคนสนใหญของสังคม
ธุรกิจควรรักษาทรัพยากรทางการบริหารไวในสภาพความสลับซับซอนของปญหา
ทางสังคมที่เกิดขึ้น เชน ทางดานการเงิน ดานทรัพยากรทางดานการบริหารตางๆ องคกรมีสวนชวย
ในการแกปญหาสังคม การมีสังคมที่ดีชวยใหสภาพแวดลอมการดําเนินธุรกิจดีไปดวย จะทําให
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องคกรไดรับผลกําไร ระยะยาวจากการลงทุน เพราะไดมีสวนในการลงทุนเพื่อสังคมในวันนี้ ทําให
ไดรับผลสะทอนกลับในอนาคตขางหนา
การมีสวนรวมในสังคม เปนเครื่องชวยปองกันขอจํากัดตางๆ จากทางหนวยงาน
ภาครัฐ ทําใหองคกรไมถูกกดดันหรือบังคับจากหนวยงานของรัฐ เพราะองคการสมัครใจรักษา
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
พัฒนาการ ปญหา และแนวทางการทํา CSR ของบริษัทจดทะเบียนไทย
ในประเทศไทย ประชาชนทั่วไปสวนมากเขาใจผิดคิดวา CSR นั้นเปนเพียง
วิธีการสรางภาพประชาสัมพันธทางการตลาด หรือประชาสัมพันธองคกรวาทํากิจกรรมเพื่อสังคม
อะไรบาง รวมถึงคิดวา CSR นั้นเปนเพียงการทํากิจกรรมเพื่อสังคมที่ไมไดกอใหเกิดความ
ยั่งยืน เปนเพียงแคการบริจาคขององคกร หรือแมกระทั่งการใหเงินหรือสิ่งของชวยชาวบานและ
เด็ ก และทํ า การประชาสั ม พั น ธ ผ า นสื่ อ หรื อ เป น มาตรฐานทางอุ ต สาหกรรมอี ก อย า งหนึ่ ง
เทานั้น ความเขาใจผิดที่มีตอแนวคิดเรื่อง CSR และการปรับใชใหเหมาะสม สอดคลอง เพื่อทําให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ยังมีอยูครึ่งๆ กลางๆ อาทิเชน เรื่อรูปแบบของการทํา CSR ที่เปนเพียง
การทําอีเวนต ซึ่งไมมีความตอเนื่อง แตการทํา CSR ที่แทจริงตองทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง อันจะ
กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน บริษัทนั้นๆ ตองเขาไปชวยแกไขปญหาใหเกิดการอยูไดอยาง
ยั่งยืน
ความเขาใจทั้งหลายเหลานี้เปนเพียงสวนเริ่มตนของการเริ่มทํา CSR ของธุรกิจที่
ไมมีความเขาใจหรือไมไดใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจ พรอมกับการทําประโยชนใหกับ
สังคมและสิ่งแวดลอม และอาจกลาวไดวาการทํา CSR ในยุคแรกๆ นั้น องคกรอาจไมไดเห็น
ความสําคัญหรือมีความตั้งใจที่ดีมากนัก และสังเกตไดวาบริษัทที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนิน
ธุรกิจอยางหนัก ก็มักจะใชแนวทางการทําประชาสัมพันธองคกรผานการทํา CSR และใช
CSR เปนเครื่องมือในการสรางภาพลักษณขององคกร ซึ่งอาจถือไดวาเปนจุดเริ่มตนการทํา CSR
ขึ้นในสังคม เพราะเมื่อบริษัทมีปญหา เชน การประทวงเรื่องแรงงาน สิ่งแวดลอม ฯลฯ องคกร
ตางๆ เหลานี้ จึงเริ่มเห็นความจําเปนที่จะตองเปนฝายเริ่มในการหันมาดําเนินธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบตอสังคม แสดงตนวาเปนสวนหนึ่งของสังคม และมีความปรารถนาดีที่จะทําสิ่งดีตอบ
แทนสั ง คมที่ ต นอยู กล า วคื อ เป น องค ก รที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของประชากรที่ ดี (Corporate
Citizenship) ดังเชนตัวอยางเหตุการณที่แสดงใหเห็นการกอเกิดของแนวคิด CSR ในป ค.ศ.
1984 ที่บริษัทเนสทเล (Nestle) ผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑนม ไดออกกิจกรรมรณรงคใหเด็ก
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ทารกดื่มนมเนสทเลแทนนมแม ซึ่งกอใหเกิดความไมพอใจอยางมากในหมูประชาชน จนเกิดการ
คว่ําบาตรสินคาของเนสทเล จึงถือไดวาเปนครั้งแรกๆ ที่ประชาชนรวมตัวกันเปนจํานวนมาก เพื่อ
บีบใหองคกรยักษใหญปรับเปลี่ยนนโยบายของบริษัท
การทํา CSR ของบริษัทนั้น ยังขึ้นกับการที่ผูบริหารใหความสําคัญตอการทํา
CSR ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการทํา CSR ขององคกรธุรกิจไทย โดยสถาบันคีนัน
แหงเอเซีย รวมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเมื่อป พ.ศ. 2548 พบวาการทํา CSR ของบริษัท
สว นใหญ ม ากถึ ง 63.33 % มองว า การทํา CSR มั ก เกิดขึ้ น เนื่อ งจากเจตนารมณของประธาน
กรรมการบริหาร ขณะที่ 53.33 % ทํา CSR เพื่อชวยพัฒนาชื่อเสียง ภาพลักษณและตราสินคา
ขององคกร ขณะที่มองวาเปนสิ่งสําคัญตอลูกคาเพียง 26.67% ลงมือทําลวงหนาเพื่อลดความ
เสี่ยง 23.33 % เพื่อความมั่นคงในสังคม 16.67% และมองวาเปนสิ่งที่คาดหวังจากชุมชนเพียง
6.67% เทานั้น ดังนั้นการเริ่มทํา CSR ขององคกรธุรกิจจึงขึ้นอยูกับผูบริหาร แตผูบริการบางคน
ขาดความเขาใจถึงประโยชนของ CSR วาจะทําใหบริษัทไดรับประโยชนตอบแทนอยางไรในแง
ของการเพิ่มผลกําไรหรือยอดขาย และบางคนไมเห็นดวยกับการทํา CSR เพราะเห็นวาเปนการ
เพิ่มตนทุนในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งอาจสงผลทําใหไมสามารถแขงขันกับบริษัทอื่นได แตในความเปน
จริงแลว ผูบริหารควรมอง CSR เปนเรื่องของ “การลงทุน” ไมใชเรื่องของ “คาใชจาย หรือ
ตนทุน” ซึ่งสามารถเปรียบไดกับการฝกอบรมบุคลากรที่ถือเปนเรื่องของคาใชจาย และไมสามารถ
มองเห็น “ผลตอบแทน” ในระยะสั้นชัดเจน เชนเดียวกับการทํา CSR ที่ถือวาเปน “การลงทุน” ที่
เห็นผลในระยะยาว
องคกรตางๆ จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทํา CSR มากยิ่งขึ้น โดยยัง
คํานึงถึงการรักษาผลประโยชน (กําไร) เปนสิ่งสําคัญที่สุด ซึ่งในสายตาของผูถือหุนสวนใหญการ
นําสวนหนึ่งของผลกําไรที่ผูถือหุนควรจะไดรับไปทํา CSR ยอมเกิดความไมพอใจตอผูเสีย
ผลประโยชน เพราะการทํา CSR นั้นไมสามารถเห็นผลไดชัดเจนในระยะสั้น จึงตองผสาน
ประโยชนและมีการสื่อสารทั้งภายนอกและภายในองคกร ถึงแมวาองคกรจะตองใชงบประมาณ
จํานวนไมนอยในการทํา CSR แตในขณะเดียวกัน การที่องคกรทํา CSR ก็จะทําใหประชาชนรูสึก
ดีตอองคกร เลือกที่จะบริโภคผลิตภัณฑหรือบริการขององคกรนั้นๆ แทนที่จะไปบริโภคผลิตภัณฑ
ของคูแขงที่ไมไดทํา CSR จึงอาจกลาวไดวา CSR ยังเปนเครื่องมือหนึ่งที่ทําใหลูกคาเกิดความ
จงรักภักดีในตราสินคา (Brand Royalty) ซึ่งทําใหรายไดขององคกรเพิ่มขึ้นอยางยั่งยืนอีก
ดวย อาจเรียกไดวาธุรกิจนั้นๆ ไดรับอนุญาตจากสังคมเพื่อดําเนินกิจการ (License to
Operate) เมื่อประชาชนสนับสนุนองคกรก็เปรียบเสมือนการอนุญาตใหองคกรนั้นๆ ดําเนินธุรกิจ
อยูในสังคมของพวกเขา ในทางกลับกันหากองคกรธุรกิจไรจรรยาบรรณ ถึงจะเปดกิจการอยาง
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ถูกตองตามกฎหมาย เมื่อประชาชนไมสนับสนุน หรือคว่ําบาตรสินคาขององคกรนั้นๆ ธุรกิจก็คง
ไมสามารถดําเนินกิจการไดราบรื่นนัก
บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยสวนมากจึงไดตื่นตัวในทําการทํา CSR ไมวาจะ
บริษัทขนาดใหญหรือเล็ก ดังเชนตัวอยางธนาคารกรุงไทย ที่ไดทําโครงการ “กรุงไทย Growing
Green” เพื่อประกาศเจตนารมณการสรางวัฒนธรรมสีเขียวในองคกร โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
อาคารสํานักงานใหญและสาขาตางๆ ปลูกจิตสํานึกใหกับพนักงาน ลูกคาและประชาชน รวมทั้ง
การใชวัสดุอุปกรณในสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การออกแบบอาคารสํานักงานและ
สาขาโดยเนนการประหยัดพลังงาน ทําใหธนาคารไดรับรางวัลอาคารอนุรักษทั้งในระดับประเทศ
และอาเซียน รวมทั้งไดทําสาขาตนแบบที่เปนอาคารอนุรักษพลังงานสมบูรณแบบอีกดวย และ
ตัวอยางของบริษัททิปโก รวมกับ 6 สถาบันการศึกษาจัดโครงการ "ทิปโกคูล ฟต ชวยพิชิตโลก
รอน" เพื่อรณรงคใหเยาวชนและบุคคลทั่วไปมีความเขาใจและตระหนักวาภาวะโลกรอนเปนเรื่อง
ใกลตัวทุกคน พรอมทั้งกระตุนใหเขามามีสวนรวมในการแกปญหาดังกลาว โดยเชิญชวนใหปลูก
ตนไมลงในขวดเปลาทิปโก คูล ฟต บีม คอลเลคชั่น รสชาติใดก็ได เพื่อมอบใหกรมปาไม ทั้งนี้ จึง
สามารถกลาวไดวาโครงการ CSR สวนมากจะทําเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนไปตามกระแสของ
โลกในเรื่อง “ภาวะโลกรอน” (Global warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate
Change) ที่ เ ป น ป ญ หาใหญ ข องโลกเราในป จ จุ บั น สั ง เกตได จ ากอุ ณ หภู มิ ข องโลกที่ สู ง ขึ้ น
เรื่อยๆ จากสาเหตุหลักของปญหานี้มาจากกาซเรือนกระจก (Greenhouse gases) โดยที่ทุกคน
บนโลกลวนเปนสวนหนึ่งที่เปนตนเหตุของปญหานี้ จึงทําใหบริษัท องคกร และประชาชนมีความ
ตื่ น ตั ว ในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ มมากขึ้ น ทั้ ง การแยกขยะในองค ก ร การรณรงค ใ ช ถุ ง ผ า แทน
ถุงพลาสติก การใชกระดาษทั้งสองหนาอยางคุมคา การปดไฟในออฟฟศในชวงเวลาพัก หรือ
แมกระทั่งการไปปลูกปา เปนตน
วัฒนธรรมการใหกับสังคมไทย
กระแส "การให" ในสังคมไทยดํารงอยูในสังคมตอเนื่องยาวนานนับตั้งแตการทําบุญ การ
ใหทาน ผานมูลนิธิและองคกรสาธารณกุศลตางๆ หากแตภาพชัดเจนที่สุดที่สะทอนใหเห็นถึงพลัง
คลื่นน้าํ ใจของประชาชนชาวไทยคงไมนาจะเกินเหตุการณธรณีพิบัติภัยสึนามิ ที่ไมเพียงแตของยัง
ชีพ เม็ดเงินบริจาคจํานวนหลายรอยลานบาทผานองคกรสาธารณกุศล การลงพืน้ ทีท่ ําโครงการให
ความชวยเหลือของบรรดาองคกรธุรกิจผานกิจกรรมเพื่อสังคม
ยังคงดํารงตอเนื่องจนปจจุบนั
หากจะมองพัฒนา "การให" ในสังคมไทย จะเห็นวาจิตสํานึกในเรื่องนี้เติบโตและดํารงอยูคู
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สังคมมาอยางยาวนาน เหตุการณธรณีพิบตั ิภัยถือเปนแรงกระตุนชัน้ ดีที่ทาํ ใหกระแส "การให" เกิด
ภาพชัด
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิกองทุนไทย ไดจัดรูปแบบคราวๆ ของการใหใน
สังคมไทยไว 4 ประการ "การให" ในเหตุการณสึนามิ เรียกวาเปน การใหแบบกรุณา
ขณะเดียวกันก็มี การใหแบบเมตตา ที่ไมตองรอใหเกิดทุกขกอน ก็พรอมที่จะลงไปชวยใหเขามี
ความสุขมากขึ้น เชน ธุรกิจเขาไปชวยใหชุมชนเขมแข็งขึ้น มีการวางแผนจัดการตัวเองไดดียิ่งขึน้
นอกจากนีย้ ังมี การใหแบบมุทิตา ซึ่งเปนการเชิดชูเกียรติของคนดีในสังคม เปนการชวยสนับสนุน
ใหคนเกิดแรงบันดาลใจในการทําความดีมากขึ้น แตสุดยอดของ "การให" เรียกวาเปน การใหแบบ
อุเบกขา คือสงเสริมใหเกิดความสงบ สันติ ใหหลุดพนจากความทุกขที่จะทําใหเกิดสันติสุขในใจ
ตัวเองและคนอื่น
"...แตการที่จะพัฒนาไปถึงเปาหมายนั้นได ตองประกอบดวยวงลอการพัฒนา 4 ประการ
คือ ตองเกิดจากจิตสํานึก การคนหายุทธศาสตรที่จะทําใหเกิดการขับเคลื่อนวงลอแหงการจัดการ
วงลอแหงการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง..."
"การให" จึงไมไดหมายความถึงใหเงินทอง แตสิ่งสําคัญก็คือ "การให" ที่เปนประโยชนและ
ตรงความตองการของผูรับ
ที่ผานมามีหลายปรากฏการณสะทอนกระแส "การให" ไมวาจะเปนการถือกําเนิดขึ้นของ
"เครือขายจิตอาสา" ที่สามารถถักทอเครือขาย รวมอาสาสมัครนับแสนคนทั่วประเทศเพื่อทํางาน
อาสาสมัคร ทั้งการเขาไปใหความชวยเหลือชุมชนที่ประสบภัย เชน เหตุการณน้ําทวมจังหวัด
อุตรดิตถ หรือการอาสาใหแรงงานและองคความรูเขาไปทํางานในพืน้ ที่ตางๆ อาทิ การสอนการทํา
สื่อในชุมชน การลงพืน้ ที่ปลูกปาชายเลน ลาสุดมีนวัตกรรมการทํางานอาสาผาน โครงการอาสา
เพื่อในหลวง โดยโครงการเปนเสมือนตัวกลางในการทําหนาที่จับคูระหวาง "ผูให" หรือ คนอาสา
และ "คนกลาง" ที่เปนองคกรสาธารณประโยชนเพื่อนําไปสู "ผูรับ" ที่เหมาะสม ดวยเหตุผลที่วาที่
ผานมาหลายคนตองการทํางานอาสาแตไมรูวาจะทําเมือ่ ไรที่ไหน
วินย เมฆไตรภพ ผูประสานงานโครงการอาสาเพื่อในหลวง เลาใหฟงวา "เราพยายามไป
หาโครงการทีต่ องการอาสาสมัครในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดของแตละคน บางโครงการก็ตอง
ใชบางทักษะความรูเฉพาะทาง บางโครงการก็ไม เราเองพยายามคนหาพืน้ ทีท่ าํ ดีในมุมที่แตกตาง
ออกไป..."
แตกตางออกไปทัง้ เปาหมาย
วัตถุประสงค
และความพิเศษของกิจกรรม
"...อยางการปลูกปาชายเลน เราก็ไมไดปลูกปาเปนหลัก แตสิ่งที่เราพยายามทําคือการปลูก
จิตสํานึกของคนใหรักปา หรือโครงการอาสาขางเตียงใหอาสาสมัครไปดูแลผูปวยระยะสุดทายที่
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โรงพยาบาลจุฬาฯ ไมเพียงชวยผูปว ยทางกายและใจ แตเปนการยกระดับจิตใจของผูอาสาดวย..."
แตหากมองการใหในรูปแบบองคกร กระแสความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (CSR :
Corporate Social Responsibility) เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการใหที่กําลังไดรับความนิยมในชวง
2-3 ปที่ผานมา และกําลังเขมขนมากยิง่ ขึ้นในปนี้ ซึง่ จะทําให "การให" เปนระบบมากยิ่งขึน้
แมระบบการขับเคลื่อน CSR ที่แทจริงจะเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ตั้งแต
ภายในการไมเอาเปรียบและดูแลความเปนอยูที่ดีของพนักงาน การดูแลกระบวนการผลิต และการ
ผลิตสินคาทีม่ คี ุณภาพ "การให" ที่เริ่มจากชุมชนใกลตัวไปสูชุมชนที่ไกลตัว แตปฏิเสธไมไดวา
กิจกรรมเพื่อสังคมก็ถือเปนหนึง่ ในเปาหมายการขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกรที่สําคัญ และทําใหรูปแบบ "การให" ในสังคมมีกระบวนการมากยิง่ ขึ้น เนือ่ งจาก "การให"
ผานกิจกรรมทีว่ าจะมีลักษณะเปนโครงการตอเนื่อง และคํานึงถึงเปาหมายความยัง่ ยืนเปนสําคัญ
ไมใชแคการบริจาคเงิน
จะเห็นวากิจกรรมเพื่อสังคมผานกระบวนการ CSR มีตั้งแตการเขาไปชวยสรางชุมชนให
เขมแข็ง การใชทักษะและองคความรูของพนักงานไปชวยชาวบานในพื้นที่ เชน การจัดทําบัญชี
ครัวเรือนของบริษัทไพรซ วอเตอรเฮาส คูเปอรส การนําพนักงานชวยสรางบานผูประสบภัยของ
บริษัทเอไอเอประเทศไทย ฯลฯ ซึ่งจะมีลกั ษณะพิเศษ คือ เปน "การให" ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยาง
ตอเนื่องและทําแบบมีกลยุทธซึ่งจะทําใหโครงการเกิดความยั่งยืนตอผูรับ
การตื่นตัวเรื่อง CSR ในสังคมไทยจึงนาจะเปนสวนสําคัญประการหนึง่ ในการเติมเต็มสวน
ที่ขาดหายไปของการใหที่เปนระบบ ซึ่งเปนจุดออนสําคัญของ "การให" ที่ขาดความตอเนื่อง ในอีก
ดานหนึง่ หลายครั้งที่ "การให" กลับเขาไปทําลายและสรางความขัดแยงในชุมชน เนื่องจากขาด
กระบวนการจัดสรรที่ดี หรือบางครั้งก็ไมไดใหตามความตองการของผูรับ...นัน่ ทําใหเงินสูญเปลา
ในสังคมแหง "การให" สิ่งทีส่ ําคัญมากกวาเงิน คือ ความเขาใจในเปาหมาย และความ
ยั่งยืนในสังคมเปนสําคัญ
5. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู (Perception)
ในการศึกษาถึงการยอมรับหรือฎิเสธของบุคคลนั้น นอกเหนือจากการวิเคราะห
ผูรับสารแลว ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของอยางเห็นไดชัดอีกอยางหนึ่ง คือ แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการรับรู ทัศนคติและพฤติกรรม ดังจะกลาวดังตอไปนี้
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การรับรู เปนกระบวนการที่มนุษยเราจะเขาใจสิ่งเราหนึ่งที่ปรากฏกับประสาท
สัมผัสสวนใดสวนหนึ่งของเรา การที่มนุษยรับรูวาความตองการของคนเราเปนอยางไร แรงจูงใจ
ของมนุษยเราเปนอยางไร การรับรูดังกลาวจะกําหนดวามนุษยจะมีทัศนคติอยางไร ควรจะชอบ
หรือไมชอบ ควรจะเห็นคุณคา หรือไมควร คนเรารับรโดยผานระบบสัมผัส ซึ่งไดแก ตา หู จมูก ลิ้น
ผิวหนัง และกลามเนื้อ ขาวสารที่ระบบรับสัมผัสจากสิ่งแวดลอม จะถูกสงตอไปยังสมอง เพื่อใหเกิด
เปนความรูสึก เปนการเห็น ไดยิน ไดกลิ่น ไดรส ความรูสึก รอน หนาว ฯลฯ ความรูสึก (Sensation)
เปนการตอบสนองขั้นแรกสุดของคนเราตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม สมองจะตีความรูสึก
ออกไปอีกขั้นหนึ่ง เปนการรับรู (Perception) วาสิ่งที่เห็น ไดยิน หรือรูสึกคืออะไร กระบวนการรับรู
จึงเปนการตีความขาวสารที่สมองไดรับ ซึ่งขึ้นอยูกับตัวแปรหลายอยาง เชน ประสบการณเดิม หรือ
การเรียนรูเดิม ความคาดหวังในขณะนั้น ทัศนคติ คานิยม และสิ่งแวดลอมรอบๆ ของสิ่งเราที่เรา
รับรู
การรับรูเปนกระบวนการทางจิตที่ตอบสนองตอสิ่งเราที่ไดรับ เปนกระบวนการ
เลือกรับสาร (Select) การจัดสรร (Organize) เขาดวยกัน และการตีความสาร (Interpret) ที่ไดรับ
ตามความเขาใจและความรูสึกของตนเอง โดยทั่วไปการรับรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเองโดยไม
รูตัวหรือตั้งใจและมักเกิดตามประสบการณและสั่งสมทางสังคม คนเราไมสามารถใหความสนใจ
กับสิ่งตางๆ รอบตัวไดทั้งหมด แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนเทานั้น แตละคนมีความสนใจและรับรู
ตางกัน โดยทั่วไปการรับรูที่แตกตางกันเกิดอิทธิพลหรือตัวกรอง (Filter) บางอยาง (พัชนี เชย
จรรยา, 2538) ไดแก
1. แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motive) เรามักเห็นในสิ่งที่เราตองการเห็นและไดยิน
ในสิ่งที่เราตองการไดยินเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง
2. ประสบการณเดิม (Past
experience)
คนเราตางเติบโตขึ้นมาใน
สภาพแวดลอมตางกัน ถูกเลี้ยงดูดวยวิธีตางกัน และคบคาสมาคมกับคนตางกัน ทําใหอาจจะมี
ประสบการณเดิมที่ตางกันไปดวย
3. กรอบอางอิง (Frame of reference) ซึ่งเกิดจากการสั่งสมอบรมทางครอบครัว
และสังคม ทําใหมีความเชื่อทัศนคติในเรื่องตางๆ กันไป
4. สภาพแวดลอม (Environment) คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน เชน
อุณหภูมิ บรรยากาศ สถานที่ ฯลฯ จะตีความสารที่รับตางกัน การถูกตําหนิในหองสวนตัวยอมทํา
ใหผูถูกตําหนิรูสึกตางจากการตําหนิตอหนาผูอื่น
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5. สภาวะจิตใจและอารมณ (Mood) ไดแก ความโกรธ ความกลัว ฯลฯ เชน เรา
มักจะมองความผิดเล็กนอยเปนเรื่องใหญโต ในขณะที่เราอารมณไมดีหรือหงุดหงิด แตกลับมอง
ปญหาหรืออุปสรรคใหญหลวงเปนเรื่องเล็กนอยในขณะที่มีความรัก
ขั้นตอนการรับรู
ปจจัยในการสื่อสารที่มักกลาวถึงบอยๆ วาเปนตัวกําหนดความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของการสงสารไปยังผูรับสาร นั่นคือ กระบวนการเลือกสรร (Selective processes) ของ
ผูรับสาร ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องกรอง (Filter) ขาวสารในการรับรูของมนุษยเรา ซึ่ง Klapper
(1960) ไดแบงขั้นตอนการกลั่นกรอง ไวดังนี้
1. การเลือกรับหรือใช (Selective Exposure) บุคคลจะเลือกเปดรับสื่อและ
ขาวสารจากแหลงตางๆ ตามความสนใจ และความตองการของตนเองเพื่อนํามาใชแกไขปญหา
และเปนขอมูล เพื่อสนองความตองการของตน
2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) นอกจากบุคคลจะเลือกเปดรับ
ขาวสารแลว บุคคลยังเลือกใหความสนใจตอขาวสารที่ไดรับที่สอดคลองกับทัศนคติและความเชื่อ
เดิมของบุคคลนั้น ในขณะเดียวกันก็พยายามหลักเลี่ยงการรับขาวสารที่ขัดตอทัศนคติและความ
เชื่อเดิม ทั้งนี้การที่บุคคลไดรับขาวสารที่ไมสอดคลองกับความรูสึกของเขา จะทําใหเกิดความรูสึก
ไมพอใจและสับสนได
3. เลือกรับรูหรือตีความสาร (Selective Perception or Selective
Interpretation) เมื่อบุคคลเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่งแลว ผูรับสารอาจมีการเลือกรุบรู
และเลือกตีความสารที่ไดรับดวย ตามประสบการณของแตละคน ผูรับสารจะมีการตีความขาวสาร
ที่ได ม าตามความเขา ใจของตนเองตามทั ศนคติ ประสบการณ ความเชื่ อ ความต อ งการและ
แรงจูงใจของตนในขณะนั้น
4. เลือกจดจํา (Selective Retention) หลังจากที่บุคคลเลือกใหความสนใจ เลือก
รับรูและตีความสารไปในทิศทางที่สอดคลองกับทัศนคติและความเชื่อของตนแลวบุคคลยังเลือกด
จํา เนื้ อหาสาระของสารในส ว นที่ ต อ งการจํา เข า ไว เ ป น ประสบการณ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ มั ก ลื ม
ขาวสารที่ไมตรงกับความสนใจของตน
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แนวคิดเกี่ยวกับความรู (Knowledge)
Good (1973) กลาววา ความรูเปนขอเท็จจริง ความจริง เปนขอมูลที่มนุษยไดรับ
และเก็บรวบรวมจากประสบการณตางๆ การที่บุคคลจะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยางมี
เหตุผลบุคคลควรจะตองรูในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งนั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ นั่นก็คือ บุคคลจะตองมี
ขอเท็จจริงหรือขอมูลตางๆ มาสนับสนุนและใหคําตอบตอขอสงสัยที่บุคคลมีอยู ชี้แจงใหบุคคลเกิด
ความเขาใจและทัศนคติที่ดีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งเกิดความตระหนัก ความเชื่อ และคานิยม
ตางๆ ดวย
Roger (1970) ไดใหความหมายของความรูไววา หมายถึง การรับรูเบื้องตนซึ่ง
บุคคลสวนมากจะไดรับผานประสบการณโดยการเรียนรูจากการตอบสนองตอสิ่งเรา (S-R) และ
จัดระบบโครงสรางความรูที่ผสมผสานระหวางความจําและสภาพทางจิตวิทยา ดวยเหตุนี้ ความรู
จึงเปนความจําที่เลือกสรร ซึ่งสอดคลองกับสภาพจิตใจของตนเอง เปนกระบวนการภายในที่ผูอื่น
จะรับรูไดจากการอนุมานมากกวาการสังเกตโดยตรง
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) กลาววา “ความรู” เปนพฤติกรรมขั้นตนซึ่งผูเรียน
เพียงแตจดจําไดอาจจะโดยการนึกไดหรือโดยการมองเห็น หรือไดยิน จําได ความรูชิ้นนี้ ไดแก
ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี รูปแบบ กฎ โครงสราง และวิธีการ
แกปญหาเหลานี้
แหลงที่มาของความรู อาจแบงออกไดเปน 5 แหลง ดังนี้
1. ความรูที่พระผูเปนเจาเปนผูให (Resealed Knowledge) เปนความรูอมตะ
เปนที่เชื่อกันวาความรูประเภทนี้จะทําใหคนเราเปนปราชญได ไดแก ความรูที่ไดจากคําสอนของ
ศาสนาตางๆ ซึ่งเปนที่ยอมรับกันวาเปนจริงเพราะความเชื่อ ใครจะดัดแปลงแกไขไมได
2. ความรูที่ไดมาจากผูเชี่ยวชาญ (Authoritative Knowledge) เชน หนังสือ
พจนานุกรม การวิจัย เปนตน
3. ความรูที่เกิดจากการหยั่งรู (Intuitive Knowledge) เปนความรูที่แสดงความ
เปนจริงอยูในตนเอง ปจจัยที่ทําใหการคิดหาเหตุผลไมถูกตอง คือ ความลําเอียง ความสนใจ
ความชอบ
4. ความรูที่ไดจากการหาเหตุผล (Rational Knowledge) เปนความรูที่แสดง
ความเปนจริงในตนเอง ปจจัยที่ทําใหการคิดหาเหตุผลไมถูกตอง คือ ความลําเอียง ความสนใจ
ความชอบ
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5. ความรูที่ไดจากประสบการณ (Empirical Knowledge) ไดแก การเห็น การได
ยิน การจับตองได และการสังเกต
Benjamin B. Bloom (1971) ไดกลาวถึง ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู วามี
องคประกอบ 6 ประการ คือ
1. ความรู (Knowledge) ทําใหทราบถึงความสามารถในการจํา และการระลึกถึง
เหตุการณหรือประสบการณที่เคยพบวาแลว แบงเปน
- ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา
- ความรูเกี่ยวกับกลวิธี และการดําเนนงานที่กี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2. ความเขาใจ (comprehensive) ทําใหทราบถึงความสามารถในการใช
สติปญญาและทักษะเบื้องตน แบงเปน
- การแปลความหมาย คือ แปลจากแบบหนึ่งไปสูอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการรักษา
ความหมายใหถูกตอง
- การตีความ คือ ขยายจากเนื้อหาเดิมดวยการสรางขึ้นในรูปแบบใหม
3. การนําไปใช (Application)
4. การวิเคราะห (Analysis)
5. การสังเคราะห (Synthesis)
6. การประเมินคา (Evaluation)
การที่เราจะทราบวาชาวบานมีความรูเรื่องโรงแรมอยูในระดับใด จะตองทําการ
ประเมินความรู คือ การประเมินการเปลี่ยนแปลงความรูเดิมในเนื้อหาที่เรียนรู และทักษะในการใช
เนื้อหาความรูของประชาชน ซึ่ง Bloom S. Benjamin (1971) ไดกลาววาที่ 6 ระดับ ดังนี้
1. ระดับระลึกได (Recall) หมายถึง การเรียนรูในลักษณะที่จําเรื่องเฉพาะวิธี
ปฏิบัติ กระบวนการ และแบบแผนได ความสําเร็จในระดับนี้ คือ ความสามารถในการดึงขอมูลจาก
ความจําออกมาได
2. ระดับที่รวบรวมสาระสําคัญได (Comprehension) หมายถึงบุคคลสามารถทํา
บางสิ่งบางอยางไดมากกวาการจําเนื้อหาที่ไดรับ สามารถเขียนขอความเหลานั้นไดดวยถอยคํา
ของตนเอง สามารถแสดงใหเห็นไดดวยภาพ ใหความหมายแปลความ และเปรียบเทียบความคิด
อื่นๆหรือคาดคะแนผลที่เกิดขึ้นตอไปได
3. ระดับการนําไปใช (Application) สามารถนําเอาขอเท็จจริง และความคิดที่
เปนนามธรรม (Abstract) ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
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4. ระดับของการวิเคราะห(Analysis) สามารถใชความคิดในรูปของการนํา
ความคิดแยกเปนสวน เปนประเภท หรือการนําขอมูลมาประกบกันเพื่อการปฏิบัติของตนเอง
5. ระดับการสังเคราะห (Synthesis) คือ การนําเอาขอมูล แนวความคิด มา
ประกอบกันแลวนําไปสูการสรางสรรค (Creative) ซึ่งเปนสิ่งใหมแตกตางไปจากเดิม
6. ระดับของการประเมิน (Evaluation) คือ สามารถในการใชขอมูลเพื่อตั้งเกณฑ
(Criteria) การรวบรวมผล และวัดขอมูลตามมาตรฐาน เพื่อใหตั้งขอตัดสินถึงระดับของกิจกรรมแต
ละอยาง
ระดับความรูของชาวบาน อาจมีความแตกตางกัน โดยอาจจะมีทั้งกลุมที่มีความรู
มาก ปานกลาง น อย หรื ออาจจะไมมี ค วามรูเลย ซึ่ ง สว นหนึ่ง นั้ น มาจากการรับรูขา วสารของ
ชาวบานเอง เมื่อชาวบานไดมีโอกาสรับรูขาวสารแลว ก็จะเกิดความรูที่สรางความเขาใจตามมา
แมจะไมสามารถจดจําเนื้อหาไดทั้งหมด แตการรับรูบอยครั้งก็จะสามารถทําใหชาวบานมีความ
เขาใจเกี่ยวกับโรงแรมเพิ่มมากขึ้นโดยไมรูตัว รวมไปถึงลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันของแต
ละคน
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude)
การที่บุคคลเกิดทัศนคตินั้น ก็หมายถึงวา บุคคลเกิดความคิด ความรูสึกในดาน
บวกหรือดานลบ คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย ชอบ ไมชอบ ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจเปนสิ่งของบุคคล
องคการ เทคโนโลยี ความคิด หรืออื่นๆ ก็ได และบุคคลก็จะแสดงปฎิกิริยาในทางบวกและทางลบ
ตอสิ่งนั้น ทัศนคตินั้นเปนแนวคิดที่สําคัญทางดานจิตวิทยาและการสื่อสารที่ไดมีการศึกษาและให
ความหมายไว ดังนี้
Good (1973) นิยามทัศนคติวา เปนแนวโนมในการที่จะแสดงหรือมีปฏิกิริยาใน
ทางบวกหรือทางลบตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคานิยมของบุคคลและประสบการณทางสังคม
ที่ฝงรากลึกอยู
Krech & Crtchfield (อางถึงใน วิรัช ลภิรัตนกุล) อธิบายวา ทัศนคติ นั้นเปน
ผลรวมทั้งหมดของมนุษยที่เกี่ยวกับความรูสึก อคติ ความคิด ความกลัวตอสิ่งบางสิ่งรวมทั้งการ
แสดงออกทางดานการพูด ความคิดเห็นหรือมติ ซึ่งความคิดเห็นหรือมตินี้เองที่เปนสัญลักษณของ
ทัศนคติ
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Milton Rokeach (อางถึงใน กิตติมา กมลพันธฤกษ) กลาววา ทัศนติเปนการจัด
ระเบียบของความเชื่อที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ซึ่งความเชื่อนี้จะ
เปนตัวกําหนดแนวโนมเอียงของบุคคลในการที่จะตอบสนองในดานที่ชอบหรือไมชอบ
Norman L. Munn (อางถึงใน กิตติมา กมลพันธฤกษ) กลาววา ทัศนคติ คือ
ความรูสึกที่บุคคลมีตอสิ่งของสถานการณสถาบันใดๆ ในทางที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลให
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมในแนวทางเดียวกันเสมอ
เสรี วงษมณฑา (2529) กลาววา “ทัศนคติ” คือ ความพรอมที่จะประพฤติปฏิบัติ
ประกอบไปดวยความรู ความรูสึก และแนวโนมของพฤติกรรม
จากความหมายตางๆ จะเห็นไดวา ทัศนคตินั้น หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของ
บุคคลที่แสดงออกถึงความชอบหรือไมชอบตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดและจะสงผลถึง
พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ประเภทของทัศนคติ
บุคคลสามารถแสดงทัศนคติได 3 ประเภทดวยกัน คือ
ทัศนคติเชิงบวก เปนทัศนคติที่ชักนําใหบุคคลแสดงออก มีความรูสึกหรืออารมณ
จากสภาพจิตใจตอบในดานดีตอบุคคลอื่น หรือเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใด รวมทั้งหนวยงานองคการ
สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคการและอื่นๆ
ทัศนคติเชิงลบ เปน ทัศนคติที่สรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสีย ไมไดรับ
ความเชื่อถือ หรือไววางใจ อาจมีเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือหนวยงาน องคการ สถาบัน และการดําเนินกิจการของ
องคการและอื่นๆ
ทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราว หรือปญหาใดปญหาหนึ่งตอ
บุคคลหนวยงาน สถาบัน องคการ และอื่นๆโดยสิ้นเชิง
องคประกอบของทัศนคติ
Zimbardo and Ebbesen (1977) กลาวถึงองคประกอบของทัศนคติ 3 ประการ
ดังนี้
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องคประกอบดานความรู ความเขาใจ (Cognitive Component) เปนสวนที่เปน
ความเชื่ อ ของบุ ค คลเกี่ ย วกั บสิ่ ง ต า งๆทั่ว ไป ทั้ง สิ่ง ที่ ช อบและไมช อบ หากบุค คลมี ความรู ห รื อ
ความคิดวาสิ่งใดดีก็มีทัศนคติที่ดีตอสิ่งนั้น หากมีความรูมากอนวาสิ่งใดไมดี ก็จะมีทัศนคติที่ไมดี
ตอสิ่งนั้น
องคประกอบดานความรูสึก อารมณ (Affective Component) คือลักษณะของ
การแสดงออกทางดานอารมณที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งตางๆ ซึ่งมีผลแตกตางกันไปตามบุคลิกภาพของ
คนนั้น เปนลักษณะที่เปนคานิยมของแตละคน
องคประกอบดานพฤติกรรม(Behavioral Component) คือ การแสดงออกของ
บุคคลตอสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเปนผลมาจากองคประกอบดานความรู ความคิด และ
ความรูสึก
การเกิดทัศนคติ
Krech,Crutchfield (อางถึงในสุนารี ประสานเสริมสง) ไดใหความเห็นวา ทัศนคติ
อาจจะเกิดขึ้นจากการตอบสนองความตองการของตนเอง ถาสิ่งใดตอบสนองความตองการของ
ตนได บุคคลนั้นจะมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งนั้น หากสิ่งใดไมสามารถสนองความตองการของตนได
บุคคลนั้นก็จะมีทัศนคติที่ไมดีตอสิ่งนั้น การไดเรียนรูความจริงตางๆ อาจเกิดขึ้นไดดวยการอาน
หรือจากคําบอกเลาของผูอื่น ดังนั้นบางคนอาจมีทัศนคติที่ไมดีตอผูอื่นจากการฟงคําติฉินที่มีคนมา
พูดใหฟงกอนก็ได
การเข าไปเป น สมาชิก หรือสัง กัดกลุมใดกลุม หนึ่ง คนส ว นมากมัก ยอมรั บเอา
ทัศนคติของกลุมมาเปนของตน หากทัศนคตินั้นไมขัดแยงกับทัศนคติของตนเกินไป
ทัศนคติที่มีสวนสัมพันธกับบุคลิกภาพของบุคคลนั้น เชน ผูที่มีบุคลิกสมบูรณมัก
มองผูอื่นในแงที่ดี สวนผูที่ปรับตัวยากจะมีทัศนคติในทางตรงกันขาม โดยมักจะมองวา จะมีคน
คอยอิจฉา หรือคิดรายตางๆ
จะเห็นไดวา ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดมาจากการเรียนรู (Learning) จากแหลงทัศนคติ
(Source of Attitude) ตางๆที่มีอยูมากมาย สามารถสรุปไดดังนี้
ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ
เฉพาะอยางตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีหรือไมดี จะทําใหเขาเกิดทัศนคติตอสิ่งนั้นไปตามทิศทางที่
เคยมีประสบการณมากอน
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การติดตอสื่อสารจากบุคคลอื่นๆ (Comminication from others) การไดรับการ
ติดตอสื่อสารจากบุคคลอื่นจะทําใหเกิดทัศนคติจากการไดรับรูขาวสารตางๆจากผูอื่นไดสิ่งที่เปน
แบบอยาง (Models) การเลียนแบบผูอื่นทําใหเกิดทัศนคติขึ้นได
ความเกี่ยวของกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติของบุคคลหลายอยาง
เกิดขึ้นเนื่องจากความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน วัด โรงเรียน หนวยงานตางๆ ซึ่งสถาบันเหลานี้เปน
แหลงที่มาและสนับสนุนใหเกิดทัศนคติบางอยางเกิดขึ้นได
ลักษณะของทัศนคติ
1. ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณของแตละคน มิใชเปนสิ่ง
ที่ติดตัวมาแตกําเนิด
2. ทัศนคติเปนสภาพทางจิตใจที่มีอิทธิพลตอการคิดและการกระทําของบุคคล
เปนอันมาก
3. ทัศนคติเปนสภาพจิตใจที่มีความถาวรพอสมควร ทั้งนี้เนื่องจากแตละบุคคล
ต า งก็ ไ ด รั บ ประสบการณ และผ า นการเรี ย นรู ม ามากอย า งไรก็ ต าม ทั ศ นคติ ก็ อ าจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได อันเนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมตางๆ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
การเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ ต อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ของมนุ ษ ย นั้ น มี ก ระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอยู 3 ระดับ คือ
1. การเปลี่ยนแปลงความคิด สิ่งที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ จะมา
จากขอมูลขาวสารใหม ซึ่งอาจมาจากสื่อมวลชนและบุคคลอื่นๆ
2. การเปลี่ยนความรูสึก การเปลี่ยนในระดับนี้จะมาจากประสบการณ หรือความ
ประทับใจ หรือสิ่งที่ทําใหเกิดความสะเทือนใจ
3. การเปลี่ยนพฤติกรรม เปนการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินในสังคม ซึ่งไปมีผล
ตอบุคคลทําใหตองปรับพฤติกรรมเดิมเสียใหม
ทัศนคติของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได วิธีหนึ่งก็คือ การที่บุคคลไดรับขาวสาร
ตางๆซึ่งขาวสารนั้นอาจจะมาจากสื่อบุคคลและสื่อมวลชนตางๆ ขาวสารเหลานี้ จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอองคประกอบของทัศนคติดานความรูหรือการรับรู (Cognitive Component) และ
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การเปลี่ยนแปลงทัศนคติก็มีแนวโนมทําใหองคประกอบดานอารมณ (Affective Component)
เปลี่ยนแปลงไปดวย ดังนั้นอาจสรุปไดวา หากไดรับขาวสารในระดับที่แตกตางกันก็ยอมทําใหมี
ทัศนคติหรือแนวโนมของพฤติกรรมแตกตางกันไปดวย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสวนมากไมไดมาจาก
การเปลี่ยนคานิยม (Value) ของบุคคลแตมาจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ คือ สื่อ (Media) ซึ่ง
อาจจะเปนสื่อบุคคล หรือสื่อมวลชน ซึ่งเปนชองทางในการสง “ขาวสาร” (Message) ใหแกผูรับ
ขาวสาร แตอิทธิพลของ “ขาวสาร” และ “สื่อ” จะมีมากหรือนอยเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับขาวสาร
และผูรับสารวามีความสอดคลองกันหรือไมระหวางขาวสารกับความรูและทัศนคติของผูรับสาร ซึ่ง
อาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไมเปลี่ยนแปลงก็ได
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
สุรพงษ โสธนเสถียร (2533) กลาววา พฤติกรรม คือ การกระทํา หรือพฤติกรรม
ใดๆของคนเรา สวนใหญเปนการแสดงออกของบุคคล โดยมีพื้นฐานที่มาจากความรู และทัศนคติ
ของบุคคล การที่บุคคลมีพฤติกรรมแตกตางกัน ก็เนื่องมาจากการมีความรู และทัศนคติที่แตกตาง
กัน เกิดขึ้นไดก็เพราะความแตกตางอันเนื่องมาจากการเปดรับสื่อ และความแตกตางในการแปล
ความสารที่ ต นเองได รับ จึ ง ก อให เ กิ ดประสบการณสั่ ง สมที่ แตกต า งกัน อั น จะมีผ ลกระทบตอ
พฤติกรรมของบุคคล
ปกิจ พรหมยาน (2531) ไดกลาววา พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือการ
ตอบสนองของมนุษยตอสถานการณหนึ่งสถานการณใด หรือสิ่งกระตุนตางๆโดยการกระทํานั้น
เปนไปโดยมีจุดมุงหมาย และเปนไปอยางใครครวญมาแลว หรือเปนไปอยางไมรูสึกตัว และไมวา
สิ่งมีชีวิต และบุคคลอื่นสามารถสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไมก็ตาม
พฤติกรรมจึงเปนกิจกรรมตางๆซึ่งบุคคลแสดงออกโดยผูอื่นอาจเห็นได เชน การ
ยิ้ม การเดิน หรือผูอื่นอาจเห็นไดยากตองใชเครื่องมือชวย เชน การเตนของหัวใจ พฤติกรรมทุก
อยางที่บุคคลแสดงออกนั้น มีผลจากการเลือกปฏิกริยาตอบสนองที่เห็นวาเหมาะสมที่สุดตาม
สถานการณนั้นๆ (เพ็ญจันทร สุธีพิเชษฐกุล, 2534)
องคประกอบของพฤติกรรม
Cronbach (อางถึงใน ปกิจ พรหมายน) ไดอธิบายพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้น
เพราะองคประกอบ 7 ประการ ตอไปนี้
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1. ความมุงหมาย (Goal) เปนความตองการหรือวัตถุประสงคที่ทําใหเกิดกิจกรรม
คนเราตองทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการที่เกิดขึ้น กิจกรรมบางอยางก็ใหความพอใจหรือ
สนองความตองการไดทันที แตความตองการหรือวัตถุประสงคบางอยางก็ตองใชเวลานานจึงจะ
สามารถบรรลุความตองการ คนเราจะมีความตองการหลายๆอยางในเวลาเดียวกัน และมักจะตอง
เลือกสนองตอบความตองการที่รีบดวนกอน และสนองความตองการที่หางออกไปในภายหลัง
2. ความพรอม (Readliness) หมายถึง ระดับวุฒิ ภาวะหรือความสามารถที่
จําเปนในการทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการ คนเราไมสามารถสนองตอบความตองการได
หมดทุกอยาง ความตองการบางอยางอยูนอกเหนือความสามารถของเขา
3. สถานการณ (Situation) เปนเหตุการณที่เปดโอกาสใหเลือกทํากิจกรรมเพื่อ
สนองความตองการ
4. การแปลความหมาย (Interpretation) กอนที่คนเราจะทํากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งลงไป เขาจะตองพิจารณาสถานการณเสียกอนแลวตัดสินใจเลือกวิธีการที่คาดวาจะใหความ
พอใจมากที่สุด
5. การตอบสนอง (Response) เปนการทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการโดย
วิธีการที่ไดเลือกแลวในขั้นการแปลความหมาย
6. ผลที่ไดรับหรือผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อทํากิจกรรมแลวยอมไดรับผล
จากการกระทํานั้น ผลที่ไดรับอาจตรงตามที่คาดคิดไว (Confirm) หรืออาจตรงกันขามกับความ
คาดหมาย (Contradict ) ก็ได
7. ปฏิกริยาตอความผิดหวัง (Reaction to Thrashing) หากคนเราไมสามารถ
สนองความตองการได ก็กลาวไดวาเขาประสบกับความผิดหวัง ในกรณีเชนนี้เขาอาจจะยอนกลับ
ไปแปลความหมายเสียใหม และเลือกวิธีการตอบสนองใหมก็ได
นักศึกษาดานมนุษยวิทยาหลายทาน ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับพลังที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของมนุษยไว ดังนี้ (ประจวบ อินออด อางใน เพ็ญจันทร สุธีพิเชษฐกุล,2534)
1. มนุษยแตละคนมีแรงขับ และพลังที่จะตองประพฤติปฏิบัติ เพื่อความอยูรอด
และความมั่นคงแหงชี วิต อันเปนความจําเปน พื้นฐานของสั ตวทั้งหลาย เชน ความอยูรอดใน
ชีวิตประจําวัน
2. มนุษยแตละคนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่หลอหลอมรอบตัว จึงมักจะตอง
ประพฤติปฏิบัติไปตามครรลองของสังคมแวดลอม ซึ่งสอดประสานกับเปาหมายสวนตัว
3. พลังทางสังคมที่มีอิทธิพลตอมนุษยมากที่สุด ไดแก ครอบครัวของบุคคลนั้นเอง
เพื่อนบาน กลุมเพื่อนฝูง ตลอดจนกลุมอางอิงหรือผูนําทางความคิดในชุมชน
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4. ความจําเปนเบื้องตนของชีวิตมนุษย และประสบการณไดหลอหลอมใหเกิด
เปนรูปแบบของมนุษยแตละคนที่เรียกวา บุคลิกภาพ
5. แมวามนุษยแตละคนจะมีบุคลิกภาพของตนเองก็ตาม เมื่อมนุษยรวมกันอยูใน
กลุมเดียวกัน มีผลประโยชน รวมกันภายในสิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน ก็ยอมเกิดเปนบุคลิกภาพของ
กลุมขึ้นได ซึ่งจะมีผลตอการแสดงออกของกลุมดวย เชน จะพบวาคนบางกลุมมีลักษณะกาวราว
รุกราน บางกลุมมีลักษณะหัวโบราณ ฯลฯ เปนตน
6. มนุษยจะมีลักษณะในการสื่อความหมาย ที่เขามีตอโลกรอบตัวเขาออกมาใน
รูปตางๆ ซึ่งเราจะสามารถสืบสาวไปถึงพลังภายในที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมนั้นๆ ได เชน จาก
คําพูด วัตถุ การกระทํา ตลอดจนสิ่งที่สอถึงการกระทําทั้งในจิตสํานึก และภายใตจิตสํานึก เชนเรา
จะนึกถึงภาพของผูที่นิยมฟงเพลงสากลวาเปนบุคคลเชนไร ซึ่งแตกตางกับบุคคลที่นิยมฟงเพลง
ไทยเดิม
การศึกษาถึงสาเหตุของพฤติกรรมคนเรานั้น นักจิตวิทยาไดเห็นพองตองกันวา จิต
ลักษณะที่ ทํานายพฤติกรรมไดแมนยําที่สุด คือ ทัศนคติของบุคคลที่มีตอพฤติกรรมนั้นทฤษฎี
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญ
กับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู (Knowledge)
ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Practice) ของผูรับสารที่อาจจะมีผลกระทบ
ตอสังคมจากการรับสารนั้นๆ สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในการนําขาวสารตางๆ ไปเผยแพรเพื่อให
ประชาชนในสังคมไดรับทราบวาขณะนี้ในสังคมเกิดปญหาอะไร เมื่อประชาชนไดรับขาวสารนั้นๆ
ยอมกอใหเกิดทัศนคติในการที่จะยอมรับหรือปฏิบัติสิ่งใดตองพยายามเปลี่ยนทัศนคติเสียกอนโดย
ใหความรู (Zimbado ,1977)
ทัศนคติของบุคคลสามารถจะถูกทําใหเปลี่ยนแปลงไดหลายวิธี อาจจะโดยวิธีที่
บุคคลไดรับขาวสารตางๆ ซึ่งขาวสารนั้นอาจจะมาจากบุคคลอื่น หรือมาจากสื่อมวลชนตางๆ
ขาวสารที่ไดรับนี้จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบของทัศนคติทางดานความรู หรือการ
รับรู (Cognitive Component ) และเมื่อสวนประกอบหนึ่งเปลี่ยนแปลง สวนประกอบดานอื่นๆก็มี
แนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไปไดเชนเดียวกัน เชน ถามีสวนประกอบของทัศนคติทางดานความรู
เปลี่ยนแปลงก็มีแนวโนมทําใหสวนประกอบดานอารมณ (Affective Component) และ
สวนประกอบทางดานพฤติกรรม (Behavior Component) เปลี่ยนแปลงไปดวย เมื่อสวนประกอบ
ยอยของทัศนคติเปลี่ยนแปลงก็ยอมสงผลใหทัศนคติโดยรวมเปลี่ยนแปลงดวย
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กระบวนการที่แสดงวาบุคคลไดถูกชักจูงใจโดยการสื่อสาร
จากการศึกษาของ โฮฟแลนด และเจนีส (Hovland and Janis,1959) ระบุวา
กระบวนการ 4 ขั้นตอนตอไปนี้เปนตัวกําหนดหรือแสดงวาบุคคลไดถูกชักจูงใจโดยการสื่อสาร
1. การใสใจ (Attention) ถาบุคคลไมใหความใสใจ ความสนใจหรือตั้งใจที่จะรับ
ฟงขาวสาร ก็ไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลนั้นได
2. ความเขาใจ (Comprhension) หลังจากใสใจในขาวสารแลว สิ่งที่ตามมาก็คือ
ความเข า ใจ ถึ ง แม ว า ผู ฟ ง จะใส ใ จกั บ ข า วสารนั้ น แต ถ า ไม เ ข า ใจข า วสารนั้ น ก็ จ ะไม เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลนั้น
3. การยอมรับ (Acceptance) การยอมรับขาวสาร แนวความคิด ขอโตแยง และ
ขอสรุปของขาวสาร เปนสิ่งที่ทําใหกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติสมบูรณได ถาแนวความคิด
นั้นผูฟงยอมรับหรือเห็นดวย การที่เขาตัดสินใจทําสิ่งใดๆก็ยอมมีแนวโนมมากยิ่งขึ้น
4. ความคงอยู (Retention) ประสิทธิภาพขาวสารจะสมบูรณหรือไมขึ้นอยูกับ
ความคงอยูของขาวสารนั้น หรือความจําไดของบุคคลนั่นเอง ขาวสารนั้นจะตองมีพลังในการคงอยู
(Staying Power) กับบุคคลนั้นเพื่อจะไดเกิดผลในเวลาตอมา
ซึ่งสอดคลองกับโรเจอร (Roger,1973) ที่ไดกลาวเกี่ยวกับการสื่อสารและการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติวา การสื่อสารกอใหเกิดผล 3 ประการคือ
1. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรูของผูรับสาร
2. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติของผูรับสาร
3. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมของผูรับสาร
การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 นี้ จะเกิดในลักษณะตอเนื่องกัน คือ เมื่อผูรับสารไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด ก็จะเกิดความรูความเขาใจเรื่องนั้นๆ และความรูความเขาใจนี้จะ
ทําใหเกิดทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนั้น และขั้นสุดทายก็จะกอใหเกิดพฤติกรรมที่จะกระทําตอเรื่องนั้นๆ
ตามมา
แนนซีช วาทซ (Nancy E. Schwartz, อางถึงในเพ็ญจันทร สุธีพิเชษฐกุล, 2534)
กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนวา ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติตัวในรูปแบบ 4 ประการ ดังนี้
1. ทัศ นคติเ ป น ตั ว กลางที่ทํ า ให เ กิ ด การเรี ย นรู แ ละการปฏิบั ติ ดั ง นั้ น ความรู มี
ความสัมพันธกับทัศนคติ และมีผลตอการปฏิบัติ
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2. ความรูและทัศนคติมีความสัมพันธกัน และทําใหเกิดการปฏิบัติตามมา
3. ความรูและทัศนคติตางกันทําใหเกิดการปฏิบัติได โดยที่ความรูและทัศนคติไม
จําเปนตองมีความสัมพันธกัน
4. ความรูมีผลตอการปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออม
ยังมีทฤษฎีที่เกี่ยวของในเรื่องของความรู ทัศนคติและพฤติกรรมที่นาสนใจอีก
อันหนึ่ง คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม (Theroies of Attitude
andBehavior Change) ซึ่งกลาววาการเปลี่ยนทัศนคติขึ้นอยูกับความรู ความเขาใจดี ทัศนคติก็
จะเปลี่ยนแปลง และเมื่อทัศนคติเปลี่ยนแปลงแลว ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้ง 3 อยางนี้
มีความเชื่อมโยงกัน ฉะนั้นในการจะใหมีการยอมรับปฏิบัติใดตองพยายามเปลี่ยนทัศนคติเสียกอน
โดยใหความรู
นอกจากทฤษฎีการใหความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม สามารถใชวัดความสําเร็จ
ในการพัฒนาประชาชนดังที่กลาวมาแลวนั้น ทฤษฎีนี้ยังเปนทฤษฎีที่ใกลเคียงกับการเผยแพรนวกร
รม โดยมีสวนสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีนักวิชาการหลายทานที่มักเห็นวาทฤษฎีทั้งสองเปนทฤษฎี
เดียวกัน เนื่องจากเปนสวนเสริมกัน เพราะการเผยแพรนวกรรมสามารถเปนตัวแปรตน ในขณะที่
ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมเปนตัวแปรตาม กลาวคือ การเผยแพรนวกรรมเนนกลไกของการยอมรับ
สาร (นวกรรม) ของผูรับสาร เมื่อรับสารแลวจะเกิดผลกระทบอยางไร ดวยเหตุนี้ความรู ทัศนคติ
พฤติกรรม จึงเปนผลที่สามารถวัดไดจากการเผยแพรนวกรรม (สุรพงษ โสธนะเสถียร 2533 : 119)
ชองวางความรู ทัศนคติและการยอมรับปฏิบัติ
โรเจอร (Roger 1971 อางในสุวรรณี โพธิศรี 2535) เรียกวา ชองวางของความรู
ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติ หรือ KAP-GAP และไดอธิบายวา ทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคคลนั้นไมสัมพันธ กันอยางตอเนื่องเสมอไป กลาวคือ เมื่อการสื่อสารกอใหเกิดความรู และ
ทัศนคติในทางบวกตอสิ่งที่เผยแพรแลวนั้น แตในขั้นการยอมรับปฏิบัติอาจมีผลในทางตรงกันขาม
ก็ได ถึงแมวาโดยสวนใหญเมื่อบุคคลมีทัศนคติอยางไรแลว จะมีความโนมเอียงที่จะปฏิบัติตาม
ทัศนคติของตนก็ตาม แตพฤติกรรมเชนนี้จะไมเกิดขึ้นเสมอไป ทั้งนี้เพราะในบางกรณีอาจเกิด
KAP-GAP ขึ้นได กลาวโดยสรุป ก็คือ ในกรณีทั่วไปเมื่อบุคคลมีความรู ทัศนคติเชนไร จะแสดง
พฤติกรรมไปตามความรูและทัศนคติที่มีอยูนั้น คือ K (Knowledge) A (Attitude) P (Practice) จะ
เกิดขึ้นอยางสอดคลองหรือสัมพันธกัน แตจะไมเกิดขึ้นเสมอกันในทุกกรณี
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ในการเปดชองวางของความรู ทัศนคติและการปฏิบัติ KAP-GAP นี้ โรเจอร
(Roger, 1983) ไดเสนอวิธีแกไว 4 ประการ คือ
1. การใหความรูเกี่ยวกับวิธีการใชใหมากขึ้น กลาวคือ ตองใหความรูเกี่ยวกับ
วิธีการใหกลุมเปาหมายเขาใจอยางแทจริงถึงวิธีการใช หรือวิธีปฏิบัติตอสิ่งที่เผยแพรใหนั้น
2. ใหคําแนะนําในการปฏิบัติ ซึ่งสามารถทําไดโดยใชเจาหนาที่สงเสริมเขาไป
ติดตอกับสมาชิก ที่ตองการรั บนวกรรม โดยใหคําแนะนํ าอยางใกลชิดโดยการใหรางวัลแกผูที่
ยอมรับนวกรรม หรือยอมรับปฏิบัติเพื่อเปนการจูงใจแกสมาชิกอื่นๆที่ยังไมยอมรับ
3. การใชกลยุทธในการโนมนาวโดยวิธีการใชสื่อบุคคลที่เปนเจาหนาที่สงเสริม
4. ผูนําทางความคิดเขาไปติดตอกับสมาชิกหรือกลุมเพื่อนฝูงเพื่อโนมนาวใจ
สมาชิก ใหเกิดการยอมรับปฏิบัติอีกตอหนึ่ง

6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
แนวคิดธุรกิจโรงแรม
ในการศึ ก ษาถึ ง กระบวนการสื่ อ สารในการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชนของ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ผูวิจัยเห็นสมควรที่จะศึกษาถึงรายละเอียดตางของธุรกิจโรงแรม ซึ่ง
เปนกลุมตัวอยางของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อเปนการสรางความรู และความเขาใจใหกับผูที่
สนใจ โดยใหรายละเอียดในประเด็นตางๆ ของธุรกิจโรงแรม เชน โครงสรางของธุรกิจ ลักษณะของ
ธุรกิจโรงแรม ประเภทของโรงแรม และการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย เปนตน
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ไดใหคําจํากัดความของโรงแรมวา “สถานที่
พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อใหบริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือ
บุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน” ทั้งนี้ ไมรวมถึง
- สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการที่พักชั่วคราวซึ่งดําเนินการโดยสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดย
มิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
บริการที่พักอาศัยโดยคิดคาบริการเปนรายเดือนขึ้นไปเทานั้น
- สถานที่พักอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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โครงสรางของอุตสาหกรรมโรงแรม
ลักษณะการทํางานของธุรกิจโรงแรม คือ การใหบริการโดยคน แมวาในปจจุบนั
จะใชเครื่องจักรมาทดแทนในงานบางสวน แตธุรกิจโรงแรมก็จะเปลี่ยนลักษณะการใหบริการจาก
คนมาเปนเครือ่ งจักรไมได เนื่องจากงานของโรงแรมมีลกั ษณะการทํางานตอเนื่องกัน 24 ชั่วโมง ไม
มีวันหยุดเหมือนเชนธุรกิจอืน่ ๆ โดยทั่วไป โรงแรมจะแบงสภาพงานออกเปน 3 สวน คือ งานสวน
หนา งานสวนหลัง และงานดานการจัดการ ดังนี้ (วันเพ็ญ กฤตผล, 2533)
งานสวนหนา (Front of the house) หมายถึง กิจการสวนหนาของโรงแรม
ทั้งหมด ไดแก แผนกรับจองหองพัก แผนกตอนรับ แผนกบริการความสะดวก ลักษณะของงานสวน
หนาจะเกี่ยวของกับผูมาพักที่โรงแรม ขึงอาจกลาววา จุดสวนกลางหรือสวนที่สําคัญที่สุดของการ
ดําเนินงานของธุรกิจประเภทนี้จงึ อยูที่สวนหนา
งานสวนหลัง (Back of the house) กิจการดานหลังของโรงแรมทั้งหมด งาน
สวนนี้จะเกี่ยวของกับงานสนับสนุนใหการดําเนินงานของโรงแรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ซึ่งไดแก การเสนออาหารและเครื่องดื่ม และการบริการ มักประกอบดวยงานตางๆ ดังนี้ ฝาย
อาหารและเครื่องดื่ม งานของฝายแมบาน ฝายชางและฝายรักษาความปลอดภัย
งานดานการจัดการ (Management and Executive) เปนงานที่สงเสริมการ
ดําเนินงานและบริหารงาน ไดแก ฝายจัดการ ฝายบัญชีและการเงิน ฝายขาย ฝายวิศวกรรม ฝาย
บุคคล ฝายจัดซื้อ
อํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของตํ า แหน ง ต า งๆ ในการประกอบธุ ร กิ จ
โรงแรมนั้น โดยแตละตําแหนงจะมีบทบาทและหนาที่ที่แตกตางกันออกไป กลาวคือ (ชัฏชลัยย จิ
วะเกียรติ, 2548)
ผูจัดการทั่วไป (General Manager) มีหนาที่ในและความรับผิดชอบครอบคลุม
ใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายที่กําหนด ทําหนาที่เสมือนผูจัดการทุกแผนก รับผิดชอบการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานโรงแรมทั้ ง หมด โดยเป น ผู ป ระสานงานด า นต า งๆ ให ดํ า เนิ น ไปโดย
สอดคลองและราบรื่น
ฝายกิจการสวนหนา (Front Office Division) มีหนาที่และความรับผิดชอบใน
การขายหองพัก ซึ่งแบงงาน ดังนี้
- แผนกสํารองหองพัก มีหนาที่รับจองและยืนยันการจองหองพัก รับเงินมัดจําคา
หองพัก ควบคุมและเช็คสถานะของหองพักที่พรอมจะขายได
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- แผนกตอนรับ มีหนาที่คอยบริหาร อํานวยความสะดวกสบายแกแขกผูมาเขาพัก
ในเรื่องตางๆ เชน ใหขอมูลขาวสารตางๆ ที่แขกตองการ และยังมีหนาที่ในการประสานกับสวนอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ เปนเสมือนศูนยประสานงานหรือหนวยงานประชาสัมพันธขององคการ
- แผนกโทรศัพท บริการการใชโทรศัพทภายในทองถิ่น ทาศัพททางไกลทั้งในและ
ตางประเทศใหกับแขกผูมาพัก หรือบุคคลภายนอกที่มาใชบริการ
- แผนกบริการอื่นๆ เชน พนักงานปดประตู พนักงานบริการขนของและบริการ
ความสะดวกตางๆ เปนตน
ฝายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Division) มีหนาที่ใหบริการ
แกลูกคาดานอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเปนบริการตามปกติหรือบริการจัดงานเลี้ยงทั้งในและนอก
สถานที่ การจัดประชุม สัมมนา และอื่นๆ รวมทั้งบริการอาหารแกแขกที่เขาพัก
งานสวนนี้ถือเปนสวนที่สําคัญ ซึ่งจะนํารายไดมาสูโรงแรมเปนอันดับตนๆ ซึ่ง
จําแนกออกเปนสวนตางๆ ไดเปน
- แผนกหองอาหาร (Restaurant Department) มีหนาที่และความรับผิดชอบเรื่อง
อาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในหองอาหาร การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ควบคุมและดูแลดาน
การบริ ก ารของพนัก งานบริ ก าร แก ไขป ญหต า งๆ เชน บริ การที่ ลา ช า และยัง ต อ งควบคุ ม ดูแ ล
อุปกรณเครื่องใชใหใชไดอยูเสมอ
- แผนกคอฟฟชอฟ (Coffee Shop Department) มีหนาที่และความรับผิดชอบ
การดําเนินการเก็บรักษา จัดจําหนายอาหารและเครื่องดื่มของคอฟฟชอฟ ควบคุมการปฏิบัติงาน
ทุกดาน การบริการของพนักงานใหเปนที่นาพอใจของลูกคา สํารวจความเรียบรอยของเฟอรนิเจอร
และตกแตงอื่นๆ ภายในคอฟฟชอฟ เพื่อความสะดวกตอการปรับปรุง ซอมแซม
- แผนกเครื่องดื่ม (Bar Department) มีหนาที่และความรับผิดชอบ จัดเตรียม
เครื่องดื่มและของใชทุกอยางใหพรอมที่จะใชบริการ ปรุงเครื่องดื่มตามคําสั่งของแขก ควบคุม
เครื่องดื่ม พนักงานผสมเครื่องดื่ม ตองเปนผูรูเทคนิคและผสมสูตรเครื่องดื่ม
- แผนกครัว (Food Preparation Department) มีหนาที่และความรับผิดชอบใน
การปรุงอาหาร จัดระเบียบครัวเพื่อประสิทธิภาพการทํางาน ดูแลเรื่องความสะอาดปลอดภัยของ
ครัว และยังตองควบคุมราคาทุนของอาหารที่ประกอบขึ้น
- แผนกจัดเลี้ยง (Banquet Department) มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ขายหองสําหรับประชุม บริการอาหารในงานสังคม งานเลี้ยงตอนรับ ชวยฝายขายในการวาง
แผนการขายรวมกัน ตลอดจนจัดบุคลากรที่จะมารับบริการลูกคา สวนนี้จะเปนสวนที่ชวยโฆษณา
ประชาสัมพันธทางโรงแรมเปนอยางดี
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- แผนกบริการหองพัก (Room Service Department) มีหนาที่และความ
รับผิดชอบในการบริการอาหารและเครื่องดื่มแกผูมาพักในหองพัก ตั้งแตการจัดเมนูอาหาร รับคํา
สั่งอาหาร การจัดอุปกรณในการรับประทานอาหาร จนถึงการบริการแขกในหองพัก
ฝายแมบาน (Housekeeping Division) มีหนาที่ในการดูแลความเรียบรอยของ
หองพักทุกหอง รวมถึงสถานที่หองอื่นๆ ที่บุคคลทั่วไปขะมาใชงาน ซึ่งแบงงาน ดังนี้
- แผนกหองพัก มีหนาที่ในการดูแลความสะอาดอุปกรณที่นอนตางๆ เชน ผาปูที่
นอน ปลอกหมอน ผาตางๆ จัดหองนอนใหมเมื่อแขกออกจากหองพัก ตรวจตราของใชประจําหอง
วัสดุอุปกรณตางๆ และรวมถึงการจัดทํารายการการใชหองและรายงานเพื่อจัดซื้อวสดุอุปกรณของ
หองพัก
- แผนกซักรีด มีหนาที่ซัก อบ รีดผาและเสื้อผาของทั้งโรงแรม และในกรณีโรงแรม
ขนาดใหญจะรับบริการซักรีดเสื้อผาของแขกหองพักและพนักงานของโรงแรมดวย
- แผนกบริการอื่นๆ เชน บริการรับเลี้ยงเด็ก และยังมีหนาที่เก็บรักษาและบันทึก
ทรัพยสินของแขกที่ลืมไวเพื่อรอใหแขกมารับคืน
ฝายการตลาด (Marketing Division) มีหนาที่ในการวางแผนและบริหารการ
ขาย ติดตอ ชักจูงและใหบริการแกตัวแทนการนําเที่ยวและกลุมธุรกิจตางๆ เพื่อใหมาใชบริการ
หองพัก อาหารและเครื่องดื่ม สถานทและบริการทุกชนิดของโรงแรม จําแนกออกเปนแผนกตางๆ
ไดดังนี้
- แผนกขาย ทํ า หนา ที่ข ายหอ งพัก ขายกิจกรรมการประชุม การจัดเลี้ย งและ
บริการตางๆ และบริการลูกคาเปนกลุม
- แผนกโฆษณา มีหนาที่ในการจัดการโฆษณาและผลิตเอกสารตางๆ เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธโรงแรมไปยังกลุมเปาหมายตางๆ เชน สํานักงานบริษัททองเที่ยว สายการบิน ตลอด
จนถึงจัดแสดงนิทรรศการทางวัฒนธรมหรือละคร เพื่อเปนการสงเสริมการขายของโรงแรม
- แผนกวิ จัยและพั ฒนา มี ห นา ที่ทํา การวิจั ยตลาดและประมาณการจํ า นวนที่
คาดหวังวาจะขายไดในอนาคต เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหารในฝายตางๆ
ฝายจัดซื้อ (Purchasing Division) มีหนาที่ในการจัดซื้อทุกสิ่งทุกอยางตาม
ความตองการของทุกแผนก ทุกฝาย เพื่อใหโรงแรมสามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยกํ า หนดขั้ น ตอนและแบบฟอร ม เอกสารในการจั ดซื้ อให กับ แผนกตา งๆ ใช ในการเสนอซื้ อ
ตรวจสอบการขอซื้อกับงบประมาณและการอนุมัติรายการซื้อ ตรวจเช็คการจัดซื้อใหถูกตองตรง
ความตองการใหคุณลักษณะเฉพาะและราคาที่ถูกตองเหมาะสม และควบคุมใหมีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการสั่งซื้อที่ถูกตอง
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ฝายบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial Division) มีหนาที่ในการ
ควบคุมเงินและการบัน ทึกรายการทางการเงินและทรั พ ยสิน ทั้ง หลายของโรงแรม ตลลอดจน
ควบคุมกํากับดูแลกระแสเงินสด (Cash Flow) ใหเปนไปตามระบบการบริหารการเงิน ซึ่งจําแนก
ออกเปนแผนกตางๆ ดังนี้
- แผนกบั ญ ชี พัส ดุ มี ห น า ที่จ ดบั น ทึ ก รายการและควบคุ ม สิ น ค า ลงเหลื อ พั ส ดุ
ดําเนินการ เชน ถวยชาม เครื่องแกว เครื่องเงิน แบบฟอรมและผาตางๆ โดยเขารวมตรวจนับพัสดุ
ตางๆ ในคลังพัสดุ และเปรียบเทียบจํานวนตัวเลขในบัตรสินคาและบัญชีพัสดุ หาสาเหตุของ
ผลตางๆ รวมทั้งจัดรายงานเสนอตอผูบริหาร
- แผนกคลังพัสดุ มีหนาที่ควบคุมของในคลังพัสดุอาหารและเครื่องดื่ม และคลัง
พัสดุทั่วไป เก็บของเขาคลังพัสดุ โดยตรวจนับสินคาที่รับเขาและทดสอบคุณภาพใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่ กํ า หนดไว และจดบั น ทึ ก การรั บ -จ า ยในบั ต รพั ส ดุ แ ละตรวจเช็ ค กั บ ของจริ ง อย า ง
สม่ําเสมอ กําหนดปริมาณ ตัวเลจต่ําสุดและสูงสุดขอพัสดุตางๆ เพื่อประโยชนการรายงานสถานะ
ของพัสดุกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ อันจะทําใหการบริหารพัสดุคงคลังมีประสิทธิภาพสูงสุด
- แผนกบั ญชี ทั่ว ไป มีห นา ที่จดบัน ทึกขอมูลตัวเลขการขายห องพัก ค า ใชจ า ย
สินทรัพย หนี้สิน และรายการทางการเงินตางๆ จัดทํารายงานทางบัญชีและทางสถิติเพื่อนําเสนอ
ตอฝายจัดการและผูที่เกี่ยวของ จัดวางและใหมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางง
เครงครัด เพื่อปองกันมิใหเกิดการทุจริตขึ้นในโรงแรม อีกทั้งมีหนาที่เก็บรักษาสัญญาและเอกสาร
ขอมูลตางๆ เชน เอกสารประกันภัย หนังสือระเบียบขอบังคับราชการ ตลอดจนควบคุมดูแลการ
จัดทําบัญชีใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทและกฏหมายที่บังคับอยู
- แผนกการเงิน มีหนาที่ควบุมเงินสดรับ-จายของกิจการในสวนงานการขายที่มี
การรับเงิน ทั้งพนักงานเก็บเงินสวนหนา (Front Office Cashiers) และพนักงานเก็บเงินหองอาหาร
ภัตตาคาร บารและไนทคลับตางๆ (Food and Beverage Cashiers) รวมทั้งชําระหนี้จากลูกหนี้
ทุกประเภท และควบคุมเงินสดจายทั้งในรูปแบบการจายเช็ค จายจากเงินสดยอย หรือจายเงิน
เดือนพนักงานโดยการโอนผานบัญชีธนาคาร
- แผนกลูกหนี้ มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องลูกหนี้ โดยจัดทําและเก็บรักษาบันทึก
รายรับตางๆ ใหถูกตอง เก็บยอดบัญชีลูกหนี้ของลูกคาแรงแรมและบัญชีลูกหนี้พนักงาน ตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารสินเชื่อ จัดทํางบแยกอายุหนี้ เพื่อติดตามการเก็บเงิน เรงรัดและทวงหนี้
ควบคุมและดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการใหสินเชื่อของโรงแรมอยางเครงครัด
- แผนกควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม มีหนาที่รวบรวมขอมูลตัวเลขตนทุน
การขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยใหมีการตรวจสอบและทดสอบการรับของใหเปนไปตามระเบียบ
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ปฏิบัติที่กําหนดไว ตรวจเช็คสิ่งของที่ไดรับกับเอกสาร รวมตรวจนับสินคาในคลังพัสดุอาหารและ
เครื่องดื่ม เปรียบเทียบตัวเลขกับบัตรสินคา สืบหาสาเหตุและรายงานผลตางที่เกิดขึ้น ควบคุม
ปริ ม าณ สว นประกอบอาหารแต ล ะจาน การปรุง อาหารและการใชข องสดในการปรุ ง อาหาร
แนะนําการตั้งราคาขาย ของอาหารและเครื่องดื่ม วิเคราะหเมนูอาหาร ตรวจสอบอัตราสวนการ
ตวงวัดเครื่องดื่ม จัดทํารายงานอาหารและเครื่องดื่มประจําวัน รวมทั้งสรุปตนทุนและยอดขาย
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อเสนอตอฝายจัดการ
ฝายบุคคล (Personal Division) มีหนาที่รับผิดชอบวาจางและฝกอบรม
พนักงาน สรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงาน รางกฏระเบียบขอบังคับ เสนอใหฝายวบริหาร
พิจารณารางออกประกาศใชเจรจาและชวยเหลือฝายบริหารในการเจรจาตกลงเกี่ยวกับแรงงาน
ติดตามขาวสารของสหภาพ และปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับของกฏหมายแรงงานตางๆ หาวิธีให
พนักงานรักษากฏระเบียบขอบังคับ ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาของหัวหนาแผนกตางๆ ในดาน
บุคคลากร
นอกจากนี้ ยังมีหนาที่ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลากร เชน การจางงาน กาประกัน
การฝกอบรม การเก็บประวัติพนักงาน การจายเงินชดเชย เงินทดแทน การเจ็บปวย และสวัสดิการ
ตางๆ สรางความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาตลอดจน ติดตอกับฝายบุคคลของโรงแรม
ตางๆ เพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางแรงงาน
ฝายวิศวกรรม (Engineering Division) มีหนาที่และความรับผิดชอบในฝายชาง
และเรื่องเกี่ยวกับชางทั้งหมด ดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ตลอดจนอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ตางๆ พนักงานฝายนี้ตองมีความสามารถทางเทคนิคเฉาะพอยาง เชน งานไฟฟา งานชางประปา
งานไม
- แผนกจัดการและควบคุมพลังงาน มีหนาที่ใหคาํ แนะนําปรึกษาแกฝายบริหารถึง
ประสิทธิภาพการใชความรอน แสงสวาง และพลังงาน เสนอแนะแผนงานและวิธีการซอมบํารุง
อยางถูกตอง
- แผนกซอมบํารุงไฟฟา มีหนาที่ดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณและ
เครื่องใชไฟฟาทุกชนิดภายในโรงแรม ตลอดจนบริการซอมแซมและบํารุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ
และการใชพลังงานไฟฟาของหนวยงานตางๆที่รองขอมา
- แผนกประปา มีหนาที่ดแู ลซอมแซม บํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของ
อุปกรณทอประปา กําลังแรงสงน้ํา และการใชน้ําประปาของโรงแรม
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- แผนกเครื่องทําความเย็น มีหนาที่ดูแลซอมแซม บํารุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องทํา
ความเย็นภายในอาคารโรงแรม ตรวจเช็คและดูแลประสิทธิภาพของอุปกรณเครื่องทําความเย็นให
อยูในภาพที่ใชการไดอยูเสมอ
- แผนกซอมบํารุงทัว่ ไป มีหนาที่ดูแล ซอมแซมและบํารุงรักษาเกีย่ วกับอุปกรณ
เครื่องใชสํานักงานและอุปกรณอื่นๆใหกบั หนวยงานตางๆ ที่รองขอมา
ฝายรักษาความปลอดภัย (Security Division) มีหนาที่และความรับผิดชอบ
ดูแลความสงบเรียบรอยภายในอาคารโรงแรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของแขกผูมาพัก
โดยจัดใหมียามและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในจุดเขา-ออกของบริเวณโรงแรม ทั้งของแขกผู
มาพักแบะของพนักงานโรงแรม ตลอดจนมีอํานาจที่จะตรวจคนทรัพยสินและรางกายของพนักงาน
และเจาหนาที่ในกรณีที่มีขอสงสัย
ลักษณะของธุรกิจโรงแรม
ประทุมวรรณ สุพรรณโอชากุล (2523 : อางในวันเพ็ญ กฤตผล, 2533) ไดอธิบาย
ถึงลักษณะของธุรกิจโรงแรมไวดังนี้
1. เปนสิ่งกอสรางที่เคลื่อนไหวไมได (อสังหาริมทรัพย) ไมสามารถติดตามลูกคา
ไปยังที่ตางๆ ได การขายบริการ ตองขาย ณ ที่ทําการผลิต ณ สถานที่ที่ผูใหบริการอยู และในเวลา
ที่ตองการ ไมใชกอนหรือหลัง เปนอุตสาหกรรมที่ไมสามารถเก็บผลผลิตไวได ผลผลิตจัดเปนสินคา
ที่เสียไดงาย เพราะหองที่วางแตละคืนจะทําใหเกิดการขาดทุนเอาคืนไมได
2. ขึ้นอยูกับแรงงานมนุษย มีขอบเขตจํากัดในการใชเครื่องทุนแรงทําแทน
3. เปนสถานที่พักเปดใหบริการตางๆ แกสาธารณชนทุกคนที่สามารถเขาพักได
(ยกเวนเด็กที่ไมมีผูปกครอง)
4. เปนอุตสาหกรรมที่ขายสินคาและบริการ ซึ่งตองอาศัยการจายเงินจากลูกคา
เพื่อชดเชยกับตนทุนที่จําเปน และใหโรงแรมไดมีกําไรพอสมควร เอกสิทธิ์ทางดานราคาเปนสิทธิ
เฉพาะตัวของอุตสาหกรรมโรงแรม อยางไรก็ตามในบางประเทศ รัฐจะเปนผูใหเงินกู เงินชวยเหลือ
และสิทธิในการใชเงินเพื่อสงเสริมกิจกรรมในโรงแรมและชวยใหโรงแรมมีผลกําไร
5. ควรจะเปนการบริการเฉพาะแกลูกคาแตละคนเทาๆกันกับครอบครัวหรือกลุม
บุคคลหนึ่งๆ แตอุป-สงคจะมีลักษณะแตกตางกันไปและไมสม่ําเสมอกัน
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6. เปนบริการเบ็ดเสร็จที่เปนระเบียบซึ่งมีคุณภาพในระดับมาตรฐานหรือระดับ
เยี่ยม หองพักพรอมหองน้ํา หรือไมมีหองน้ํา อาหารในราคาตางๆกัน มีบริการซักรีด ซักแหง และ
อื่นๆ
การลงทุนในอุตสาหกรรมในโรงแรมตองใชเงินจํานวนมากและสวนใหญจะเปน
การลงทุนในสินทรัพยประจํา อุตสาหกรรมโรงแรมตองอาศัยบริการหลายอยาง ไดแก การขนสง
การใหบริการดานอาหาร เครื่องดื่ม การใหความบันเทิง การทองเที่ยว
นอกจากนี้ ในการดําเนินงานของอุตสาหกรรมโรงแรม ซึ่งเปนหนึ่งในอุตสาหกรรม
บริการ ยังมีหลักการที่สําคัญในการดําเนินงานอยู 3 ประเภท (สมนึก สิงหแพทย, 2521 อางถึงใน
พรพรรณ เตชะหรูวิจิตร, 2530) ดังนี้ คือ
1. หลักความสะดวกสบาย
2. หลักการบริการดีที่สุด
3. หลักการบริการที่รวดเร็วที่สุด
นอกจากหลักการดังกลาวขางตนแลว พิศมัย ปโชติการยังไดกลาวถึงหลักสําคัญ
ในความสําเร็จของธุรกิจโรงแรม ดังนี้
1. การบริการที่ดี (Good Service) หมายถึง มีพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมอยาง
ดีไวคอยตอนรับ และใหบริการในดานตางๆ ที่ดีตอลูกคา
2. อาหารอรอย (Good Food) หมายถึง มีพอครัวและพนักงานครัวที่มี
ความสามารถในการปรุงอาหารที่มีคุณภาพที่ดี อรอยถูกปากลูกคา และประเภทของรายการ
อาหารดี
3. บรรยากาศดี (Good Atmosphere) หมายถึง มีบริเวณหองอาหารที่ตกแตง
สวยงาม มีรสนิยมดี และบรรยากาศโดยทั่วไปดี ไมมีเสียงรบกวนที่ไมจําเปน
จากลักษณะของธุรกิจโรงแรมที่กลาวมาขางตน จะพบวา การบริการที่ดี, อาหาร
อรอย และบรรยากาศที่ดีเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับธุรกิจบริการ
ประเภทของโรงแรม
ในปจจุบัน มีการจําแนกประเภทของโรงแรมหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถจําแนกได
เปนลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้
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1. จําแนกตามมาตรฐานของโรงแรม
สมาคมโรงแรมไทย (THA) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (TAT) และสมาคม
ตัวแทนทองเที่ยวไทย (Association of Thai Travel Agent) รวมกันกําหนดมาตรฐานโรงแรมไทย
ซึ่งไดประกาศใชเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2002 โดยยึดตามเกณฑมาตรฐานจํานวนดาว ( ) เพื่อ
เปนสัญลักษณในการจําแนกระดับมาตรฐานโรงแรม โดยการแบงมาตรฐานโรงแรมไดแบงเปนหา
ดาวโดยเรียงลําดับมาตรฐานจากระดับมาตรฐานที่นอยที่สุด คือ 1 ดาว ไปจนถึงระดับที่มากที่สุด
คือ 5 ดาว โดยโรงแรมที่ไดระดับดาว 5 ดวงนั้น หมายความวาโรงแรมนั้นมีคุณภาพสูงสุดตาม
มาตรฐานเปรียบเทียบหรือจัดอันดับบริการในกลุมธุรกิจโรงแรมดวยกัน (อุทัย ตันละมัยและคณะ,
2547)
2. จําแนกโรงแรมตามจํานวนหองพัก
(1) โรงแรมขนาดเล็ก ไดแก โรวแรมที่มีขนาดหองพักไมเกิน 100 หอง
(2) โรงแรมขนาดกลาง ไดแก โรงแรมที่มีหองพักมากกวา 100 หอง แตไมเกิน
300 หอง
(3) โรงแรมขนาดใหญ ไดแก โรงแรมที่มีหองพักตั้งแต 300 หองขึ้น
3. จําแนกโรงแรมตามอัตราคาที่พัก โดยจัดแบงไวเปน 4 ประเภท ตามอัตรคา
เชาสูงสุด ไปจนถึงต่ําสุด คือ
(1) โรงแรมชั้นพิเศษ (Deluxe Hotel) อัตราคาเชาหองละ 5000 บาท ขึ้นไป
(2) โรงแรมชั้นหนึ่ง (First Class Hotel) อัตราคาเชาหองละ 3000-5000 บาท
(3) โรงแรมมาตรฐาน (Standard Hotel) อัตราคาเชาหองละ 1500-3000 บาท
(4) โรงแรมประหยัด (Economic Hotel) อัตราคาเชาหองละ 800-1500 บาท
แนวคิดการบริหารจัดการโรงแรมในประเทศไทย
ในปจจุบัน การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยนั้น มีการบริหารจัดการ
ในหลากหลายรูปแบบดวยกัน เนื่องดวยเพราะอัตราการขยายตัวของธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรมใน
ประเทศไทย มีการยายตัวอยางสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด อาจแบงออกไดเปน 4 ประเภท (ปรีชา แดง
โรจน, 2549) ดังนี้
1. บรรษัทเครือขายโรงแรมระหวางประเทศ (International Hotel Chains
Corporation) แบงสัญญาการบริหารจัดการเปน 4 แบบ คือ สัญญาการบริหารจัดการ สัญญา
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หุ น ส ว น สั ญ ญาสิ ท ธิ สั ม ปทานหรื อ แฟรนไชซ สั ญ ญาการตลาด โดยสั ญ ญาประเภทต า งๆ มี
รายละเอียดและรูปแบบ ดังตอไปนี้
1.1 สั ญ ญาการบริ ห ารจั ด การ สั ญ ญาการบริ ห ารจั ด การ (Management
Contract) มีการยริหารจัดการดวยความเชี่ยวชาญ (Expertise) จัดหาผูบริหาร ผูจัดการอยางมือ
อาชีพ (Professional Executive) ผูชําราญการดานตางๆ (Technicians) คูมือการปฏิบัติงานและ
ระบบ (Manual and Systems) เพื่อรับคาบริหารจัดการและสวนแบงผลกําไร (Management Fee
and Share of Profit)
การบริหารจัดการแบบสัญญาการบริหารจัดการเปนไปตามมาตรฐานสากล
โดยปรัชญาการบริหารของแตละบริษัทจะมีความแตกตางกันออกไป และผูบริหารระดับสูงสวน
ใหญจะเปนชาวตางชาติ โดยในบางโรงแรม ผูบริหารระดับกลาวของโรงแรมก็เปนชาวตางชาติอีก
ดวย
Hilton International ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนบรรษัทเครือขายโรงแรม
ระหว า งประเทษบรรษั ท แรก ที่ เ ข า มาบริ ห ารการจั ด การโรงแรมในประเทศไทย โดยเข า มา
ดําเนินการบริหารโรงแรมรามา ถนนสีลม กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2508-2515 และประสบความสําเร็จ
เปนอยางมาก บรรษัทเครือขายประเภทนี้ เขามาดําเนินการในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกป ในปจจุบัน
โรงแรมหลายระดับ ไดมีการบริหารจัดการในรูปแบบนี้ อาทิเชน
โรงแรม Hilton Hua Hin Resort and Spa บริหารจัดการโดย Hilton
International สหรัฐฯ
โรงแรม Shangri-La Bangkok บริหารจัดการโดย Shangri-La International
ฮองกง
โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok
บริหารจัดการโดย Hyatt
International สหรัฐฯ
โรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa บริหารจัดการโดย Marriott
International สหรัฐฯ
1.2 สัญญาหุนสวน (Partnership Contract) ในปจจุบัน โรงแรมทุกโรงแรมที่
ทําสัญญาการบริหารจัดการ ฝายเจาของ (Owner) จะใหบริษัทเครือขายฯ เขาหุนดวยประมาณ
10-20 % ขึ้นอยูกับการทําสัญญาตกลงกัน
1.3 สัญญาสิทธิสัมปทานหรือแฟรนไชซ (Franchise Contract) การบริหาร
จัดการประเภทนี้ ผูประกอบการจะใหใชชื่อบรรษัทฯ บริการดานการตลาด เพื่อรับคาสัมปทานและ
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คาการตลาด (Providing Name, Marketing Service in exchange of Franchise and
Marketing Fees)
โดยทั่วไป โรงแรมที่ดําเนินการบริหารจัดการในประเภทนี้ มักจะเปนโรงแรมที่
เคยบริหารจัดการโดยบรรษัทเครือขายฯ มากอน ตอมาเจาของมั่นใจวาบริหารจัดการเองได หรือ
จางผูบริหารตางชาติที่ เชียวชาญมาบริหารงาน แตทําสัญญาสิทธิสัมปทานหรือแฟรนไชซกับ
บรรรษั ท เครื อ ข า ยฯ เพื่ อ อุ ด หนุ น ด า นมาตรฐานและการตลาด โรงแรมที่ บ ริ ห ารในประเภทนี้
ปจจุบันมีจํานวนไมมากนัก เชน โรงแรม Tawana Ramada Bangkok โดย Ramada
International สหรัฐ
1.4 สัญญาการตลาด (Marketing Contract) เปนการบริหารจัดการที่
สนับสนุนสงเสริมการขาย ประโยชนตางๆจากบรรษัทเครือขายฯ การรับจอง เพื่อรับคาการตลาด
และรางวัลการขายเกินเปา (Active Selling, Chain Benefits, Reservation Tie-up on Payment
for Marketing Fees and Incentive Payment)
ในประเทศไทย โรงแรมดุสิตธานี เปนโรงแรมที่ครั้งหนึ่งเคยบริหารจัดการแบบ
สั ญ ญาการตลาด โดยเมื่ อ แรกเป ด กิ จ การได เ ซ น สั ญ ญาการบริ ห ารจั ด การกั บ Western
International ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2513 จนกระทั่งถึงตนป พ.ศ. 2515 จึงไดเปลี่ยนการ
บริหารจัดการเปนสัญญาการตลาด และไดยกเลิกสัญญาและบริหารจัดการเองในป พ.ศ. 2525
จนถึงปจจุบัน
2. บริษัทเครือขายโรงแรมภายในประเทศ (Domestic Hotel Chains Company)
การบริหารจัดการโรงแรมในประเภทนี้ ผูบริหารระดับสูงสวนใหญจะเปนคนไทยและมีชาวตางชาติ
เปนจํานวนนอย บริษัทเครือขายบางรายนอกจากเปนเจาของโรงแรมทั้งในและนอกประเทศแลว
ยังมีการทําสัญญาดําเนินการ 4 รูปแบบกับโรงแรมที่มาเขาเครือขายในลักษณะเดียวกันกับบรรษัท
เครือขายของโรงแรมระหวงประเทศอีกดวย
บริษัทเครือขายโรงแรมภายในประเทศไทย เริ่มกอตัวขึ้นเมื่อระหวาง พ.ศ. 25252530 โดยปจจุบัน มีโรงแรทที่บริหารจัดการในลักษณะบริษัทเครือขายมากมาย อาทิเชน
Dusit Hotels & Resorts Luxury Hotels
Royal Princess Hotel & Resorts First Class Thailand
Central Hotels & Resorts
Amari Hotels & Resorts
The Imperial Hotels Groups
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Dusit Hotels & Resorts เปนบริษัทเครือขายที่ใหญที่สุด นอกจากจะมีกลุม
โรงแรม Royal Princess Hotel & Resorts อยูในเครือขายแลว ยังมีโรงแรมสาขาในประเทศ
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส พมา และ United Arab Emirates อีกดวย
3. โรงแรมบริหารจัดการโดยผูบริหารชาวตางชาติ (Hotels Managed by
Foreign Executives) โรงแรมที่บริหารจัดการประเภทนี้ รวมไปถึงโรงแรมขนาดใหญที่มีหองพัก
มากกว า 400 ห อ ง เจ า ของกิ จ การจะว า จ า งผู บ ริ ห ารชาวต า งชาติ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและ
ความสามารถสู ง มาบริ ห าร การบริ ห ารจั ด การจะผสมผสานระหว า งความเป น ไทยและ
มาตรฐานสากล โรงแรมในประเทศไทยที่จัดอยูในการบริหารจัดการประเภทนี้ เชน
Montien Hotel Bangkok
Montien Riverside Bangkok
Royal Cliff Beach Resort Pattaya
4. โรงแรมบริหารจัดการโดยผูบริหารไทย (Hotels Managed by Thai
Executives) โรงแรมที่มีการบริหารจัดการในลักษณะนี้จะมีจํานวนมากที่สุด โดยมีโรงแรมจั้งแต
ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ โดยมีผูบริหารระดับสูงเปนคนไทย แตอาจมีการวาจางหัวหนาฝาย
ชาวตางชาติในบางตําแหนง โรงแรรมในกลุมนี้มุงเนนการทําตลาดในภูมิภาคเอเชียและตลาดคน
ไทยเปนหลัก โรงแรมในประเทศไทยที่จัดอยูในการบริหารจัดการประเภทนี้ เชน
Asia Hotel Bangkok
Rama Garden Hotel
Prince Palace Hotel
Ambassador Hotel Bangkok
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร
อัจฉรา ศิริวงศ (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการการสื่อสารในธุรกิจ
การเกษตรของชุมชนลุมแมน้ําเพชรบุรี” โดยศึกษาเรื่อง การจัดการการสื่อสารในธุรกิจการเกษตร
ตั้งแตกระบวนการเริ่มผลิต จนกระทั่งนําผลผลิตออกสูตลาดและศึกษาถึงปจจัยที่เกื้อหนุนในการ
จัดการธุรกิจการเกษตรของชุมชนลุมแมน้ําเพชรบุรี โดยผลการวิจัย พบวา 1. ชุมชนลุมแมน้ํา
เพชรบุรีมีวิวัฒนาการในการทําเกษตรโดยไดรับแหลงความรูในการทําการเกษตรจากบรรพบุรุษ
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ถายทอดมาสูรุนลูกหลาน ในปจจุบันการทําเกษตรของชุมชนลุมแมน้ําเพชรบุรีมีการปรับเปลี่ยนให
เข า กั บ ยุ ค สมั ย โดยชาวชุ ม ชนยอมรับ เทคโนโลยี แ ละความรู ใ หม ๆ ซึ่ ง ไดรั บ จากสื่อ บุ ค คลและ
สื่อมวลชน นํามาพัฒนาผลผลิตของตนใหเพิ่มมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบการทําเกษตรแบบพอกิน
พอใชเปนการทําการเกษตรเพื่อการคา 2. การจัดการการสื่อสารในธุรกิจการเกษตรของชุมชนลุม
น้ําเพชรบุรีในขั้รตอนการผลิต การดูแลผลผลิต และขั้นตอนการจําหนายการผลผลิต การสื่อสารที่
ใชเปนการสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารเปนกลุมใหญ การสื่อสารมวลชน และการใชสื่อเฉพาะ
กิจ 3. ปจจัยที่มีสวนเกื้อหนุนในการจัดการธุรกิจการเกษตรของชุมชนลุมแมน้ําเพชรบุรีมี 3 ปจจัย
ไดแก ปจจัยดานภูมิประเทศ ปจจัยดานความสัมพันธของคนในชุมชน และปจจัยดานการสื่อสาร
งานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนสัมพันธและการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ
พิทักษ ชูมงคล (2549) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธและผลสัมฤทธิ์การสรางชุมชน
สัมพันธของโรงไฟฟาราชบุรี” จากการศึกษา พบวา โรงไฟฟาราชบุรีมีการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ
อยางเปนขั้นตอน และมีการนํากลยุทธตางๆ มาใชเพื่อสรางความสัมพันธกับชุมชน สามารถแบง
กลยุทธที่ใชออกไดเปน 2 ประเภท คือ 1. กลยุทธเกี่ยวกับการใชสื่อ 2. กลยุทธเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรมสาธารณะ รวมทั้งงานวิจัยชิ้นนี้ ยังไดทําการศึกษาผูรับสารในสวนของการรับรูขาวสาร
ความรู ทัศนคติ และการยอมรับโรงไฟฟาราชบุรีของชุมชนโดยใชการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อใหทราบถึง
ระดับการรับรูขาวสาร ความรู ทัศนคติ และการยอมรับโรงไฟฟาราชบุรีของชาวบาน ตลอดจนถึง
ความสัมพันธของปจจัยตางๆ เหลานี้ที่สงผลใหการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงไฟฟา
ราชบุรีสัมฤทธิ์ผลอีกดวย
ลลิ ต า เปลี่ ย นดี (2548) ได ศึ ก ษาวิ จั ย ถึ ง กระบวนการสื่ อ สารเพื่ อ สร า ง
ความสัมพันธในบริบทของโรงเรียนและชุมชน โดยศึกษาวิจัยเรื่อง
“การสื่อสารเพื่อสรา ง
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นวั ด ยายร ม กั บ ชุ ม ชนเขตจอมทอง กรุ ง เทพมหานคร” โดยผล
การศึกษา พบวา
กระบวนการสื่อสารของโรงเรี ยนวัดยายรวมในการสรา งความสัม พัน ธที่ดีกับ
ชุมชน “ผูสงสาร” ไดแก ผูอนวยการโรงเรียน ครู และบุคคลากรโรงเรียนวัดยายรม 1. กระบวนการ
การสื่อสารของโรงเรียนวัดยายรมในการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน “ผูสงสาร ไดแก
ผูอํานวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนวัดยายรม “สาร” เลือกใชสารที่ตรงกับความ
ตองการที่แทจริงของชุมชน สารที่เกี่ยวของกับกระบวนการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนทั้งใน
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และนอกห อ งเรีย น สารที่ ชุมชนและผูปกครองจํา เปน ตอ งรับทราบและติดตามเกี่ย วกับ ความ
เคลื่อนไหวของโรงเรียน “สื่อ” โรงเรียนวัดยายรมเลือกใช สื่อสิ่งพิมพ ภายในโรงเรียน สื่อกิจกรรม
สื่อบุคคล รวมทั้ง สื่ออื่นๆ “ผูรับสาร” มีความแตกตางและหลากหลายมากทั้งดานการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ แตมีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียนวัดยายรม “ผลที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร” ชุมชนและ
ผูปกครองไดเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเปนจํานวนมาก และมีการบอกตอไปยังเพื่อนในกลุม
ของตนใหเขารวมกิจกรรมของทางโรงเรียนอีกดวย
ปจจัยการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนวัดยายรมกับชุมชน มี
การสื่อสารทั้งในแบบทางเดียวและแบบสองทาง มีการสื่อสารทั้งแบบที่เปนทางการและแบบที่ไม
เปนทางการนอกจากนี้ยังใชการสื่อสารทั้งแบบวัจนะภาษา และแบบอวัจนะภาษา รวมทั้งใชการ
สื่อสารตามแนวดิ่งและแนวราบ
ปจจัยอื่นที่มีผลตอการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนวัดยายรมกับชุมชน
ปจจัยหลัก ไดแก 1. นโยบายของโรงเรียน 2. การวางแผนดําเนินงาน ปจจัยรอง ไดแก 1. สภาพ
และขนาดของชุมชน 2. วิถีชีวิตของคนในชุมชน 3. ผูนําและผูที่มีอิทธิพลในชุมชน 4. นโยบาย
ทางดานการศึกษาขอภาครัฐที่สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ 5. หนวยงานภายนอก บริษัท หางรานที่
สนับสนุนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
สุดาวรรณ ผาสุข (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ
ของอาสาสมัครสมาคมสรางสรรคกิจกรรมอิสรชนในโครงการชุบตัวคืนถิ่นเพื่อชีวิตใหมใหกับ
ครอบครัวเรรอน” โดยพบวา ภูมิหลัง บุคลิกลักษณะ และแรงบันดาลใจของอาสาสมัคร มีความ
แตกตางกัน แตมีทัศนคติ เปาหมายและรูปแบบในการดําเนินงานตามโครงการที่คลายคลึงกัน โดย
กระบวนการสื่อสารมี 3 ขั้นตอน ไดแก
1. ขั้นเตรียมการ ไดแก การเตรียมตัวของอาสาสมัครในการทําความเขาใจ
ปรัชญาแนวคิดและวัตถุประสงคในการทํางาน
2. ขั้นปฏิบัติการ ในการรุกเขาพื้นที่ การเขาถึง และสรางความสัมพันธดวยการ
วิเคราะหและประเมินครอบครัวเรรอนซึ่งเปนผูรับสาร โดยเริ่มจากการทักทาย การแนะนําตัว การ
สนทนาในเรื่องทั่วไป ปญหา การใหความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดและการปองกันโรค
และการโนมนาวใจ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
กลยุทธและวิธีการที่อาสาสมัครใชในการเขาถึงและการสรางความสัมพันธกับ
ครอบครัวเรรอน มี 2 ลักษณะ ไดแก กลยุทธตัวแปรและกลยุทธรวม โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการ
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เลื อ กใช ก ลยุ ท ธ มี 2 ตั ว แปร ได แ ก (1) ตั ว แปรด า นบุ ค คล (2) ตั ว แปรด า นสถานการณ แ ละ
สภาพแวดลอม สวนกลยุทธหลักที่ใชในกระบวนการสื่อสารมี 3 กลยุทธ ไดแก (1) กลยุทธดาน
บุคคล (2) กลยุทธดานภาษา (3) กลยุทธดานการโนมนาวใจ นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยตางๆที่
เกี่ยวของกับประสิทธิผลของการสื่อสารระหวางอาสาสมัครกับครอบครัวเรรอน สามารถแบงไดเปน
2 ลักษณะ คือ (1) ปจจัยสงเสริม ไดแก ดานบุคคล ดานกลยุทธ วิธีการและกิจกรรม (2) ปจจัย
อุปสรรค ไดแก ดานบุคคล ดานสังคมและบริบทแวดลอม และดานองคกร
กอบกาญน ปุนนอก (2549) ศึกษาถึงประเด็นการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ
โดยมุงประเด็นไปที่ “การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาของตลาดรายการเพลงทางวิทยุ
ของบริ ษั ท คลิ ก เรดิ โ อ จํ า กั ด ” โดยพบว า บริ ษั ท คลิ ก เรดิ โ อ จํ า กั ด มี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ สร า ง
ความสัมพันธกับผูฟงดวยบทเพลงที่นําเสนออกไปเปนสําคัญ มีการกําหนดรูปแบบเนื้อหารายการ
ที่สรางสรรคตรงตามกลุมเปาหมาย และกิจกรรมพิเศษนอกรายการที่จัดขึ้นรูปแบบการเสนอขาย
โฆษณา การสรางสรรคเนื้อหารายการ การเอาใจใสในบริการของฝายขาย และฝายผลิต การสราง
พันธมิตรทางธุรกิจ มีสวนสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาโฆษณา นอกจากนี้ ยังพบวาลักษณะ
ความสัมพันธระหวางรายการวิทยุกับลูกคาของตลาดผูฟงและลูกคาของตลาดโฆษณามีความ
เกี่ ย วข อ งซึ่ ง กั น และกั น ทํ า ให ก ารสื่ อ สารเพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธ ใ นบางแนวทางอาจมี ค วาม
สอดคลอง หรือมีลักษณะคลายคลึงกัน

งานวิจัยเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ
สุเมธ กาญจนพันธุ (2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการบริหารจัดการดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ” เพื่อศึกษาถึงลักษณะ รูปแบบ และกระบวนการในการ
ดําเนินงานขององคกรธุรกิจในดาน “ความรับผิดชอบตอสังคม” ขององคกรธุรกิจ และศึกษาความรู
ความเขาใจขององคกรธุรกิจที่มีตอ “ความรับผิดชอบตอสังคม” ขององคกรธุรกิจ รวมทั้งศึกษา
แนวโนมในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบของสังคมขององคกรธุรกิจในประเทศไทย
จากการศึกษา พบวา ปจจุบันองคกรในประเทศไทยไดมีการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศนในการจัดการเชิงกลยุทธ โดยมรกลยุทธการบริหารจัดการดานความรับผิดชอบทางสังคมใน
ลักษณะที่เปนกลยุทธมากขึ้น โดยการใชการวิเคราะหทั้งภายในและภายนอกองคกรประกอบการ
วางแผนการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
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และในปจจุบัน องคกรธุรกิจมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจวาจะเปนวิธีการที่ขับเคลื่อนใหองคกรมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
แตอยางไรก็ตาม องคกรธุรกิจบางองคกรก็ยังไมไดมีการดําเนินงานครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ไดแก มิติ
ดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม และมิติดานสิ่งแวดลอม โดยจะมุงเนนในสองมิติแรกเปนหลัก คือ มิติ
ดานสังคม และสิ่งแวดลอม และถึงแมวาองคกรธุรกิจจะมีความรูความเขาใจดานการรับผิดชอบ
ต อสั ง คมขององค กรธุ รกิ จแล ว ก็ต าม แตในดา นการสื่อ สารประชาสั ม พั น ธก ารดํ า เนิน งานนั้ น
องคกรธุรกิจยังมีความรู ความเขาใจที่ไมถูกตอง
สําหรับแนวโนมในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมนั้น ในอนาคต
องคกรธุรกิจจะใหความสําคัญในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการจัดการที่เปนเชิงกลยุทธ
มากยิ่งขึ้น มีการจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานดานนี้โดยเฉพาะ มีการมุงเนนการเขา
มามีสวนรวมของพนักงาน คูคามากขึ้น และจะมีการจัดทํารายงานการดําเนินงานในดานความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจโดยเฉพาะ
วิษฬาห ชีวะสาธน (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทขององคกรธุรกิจใน
การสงเสริมการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา : กรณีศึกษาความรวมมือระหวาง
รีสอรท” เพื่อศึกษาบทบาทและกระบวนการที่องคกรธุรกิจ
ชุมชนสะพลีกับชุมพรคาบานา
ดําเนินงานรวมกับชาวบาน ซึ่งกอใหเกิดการสงเสริมการพัฒนาชุมชน และผลของการพัฒนา
ชุม ชนร ว มกัน ระหว า งชุม ชนกับ องคก รธุร กิจ ตลอดจนป ญ หาและอุ ปสรรคตา งๆ ของการทํ า
กิจกรรมในการพัฒนารวมกัน ภายหลังจากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยพบวา บทบาทและกระบวนการ
ของชุมพรคาบานา รีสอรทในการสงเสริมการพัฒนาชุมชนประกอบดวยการแสดงความรับผิดชอบ
ขององคกรธุรกิจตอสังคมทั้งตอชุมชน สิ่งแวดลอม พนักงาน รวมถึงลูกคาและนักทองเที่ยว ทําให
ชุมชนและองคกรธุรกิจมีความสัมพันธที่ดีตอกัน องคกรธุรกิจนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
แนวทางสงเสริมการพัฒนาชุมชน
ผลของการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของชุมชนสะพลีและชุมพรคาบานา
รีสอรท คือ ทําใหชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ชาวบาน
เกิดความภาคภูมิใจ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เกิดการรวมกลุมเปนเครือขายเพื่อการผลิตทางดาน
เกษตรกรรม และเกิดการเรียนรูในการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน เชนเดียวกับองคกรธุรกิจก็
สามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้นและเปนที่ยอมรับของสังคม
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อนุพงศ สุขสมนิตย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการสงเสริม
และกํากับธุรกิจโรงแรม : ศึกษาและวิเคราะหพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547” มุงหมายที่จะ
ศึกษาและวิเคราะหพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการ
สงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม วามีปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชประการใดบาง เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงแกไขตอไป และจากการศึกษาพบวาพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 มี
บทบัญญัติบางประการที่ทําใหการสงเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม ไมมีประสิทธิภาพ เชน การ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม กรณีผูประกอบธุรกิจเปนหางหุนสวนหรือนิติบุคคลที่
กฎหมายกําหนดหลักเกณฑไวใหกระทําแทบไมได อีกทั้งกฎหมายฉบับนี้ไดใหอํานาจฝายบริหาร
ในการวางหลักเกณฑการปฏิบัติโดยการออกกฎกระทรวงหรือประกาศ หรือใหตั้งอนุกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย แตฝายบริหารยังไมไดดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ เพื่อให
การบัง คับใชกฎหมายบรรลุวั ตถุประสงค และนอกจากนี้ยั ง มีกฎหมายอื่น ที่เ กี่ ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมยังไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 เชน กฎกระทรวง
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร เปนตน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหผูวิจัยไดทราบถึงกระบวนการของการ
สื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ ในบริบทตางๆ ทั้งในสวนของการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ
ระหวางภาครัฐกับชุ ม ชน ภาคธุ รกิ จกั บชุ ม ชน และในส ว นของภาคธุรกิ จกั บ กลุม ลู ก คา ทํา ให
สามารถสรุปไดวา การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธเปนสิ่งที่ควรศึกษาและใหความสําคัญใน
ปจจุบัน เพราะความสัมพันธอันดี ยอมนํามาซึ่งความรวมมือและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “การจัดการการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชนของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม” จึงใหความสนใจในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
สื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธในบริบทตางๆ ควบคูไปกับการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการโรงแรม รวมทั้งศึกษางานวิจัยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ดวยเพราะ
ธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจที่มีความสําคัญในทางเศรษฐกิจและสังคม และจํานวนโรงแรมในประเทศ
ไทย ไดมีอัตราการเพิ่มขึ้นมากขึ้นในทุกป ดังนั้น การศึกษาถึงการจัดการการสื่อสารเพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีกับชุมชนของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม จึงเปนเรื่องที่นาสนใจศึกษาเปนอยาง
ยิ่งวา ผูประกอบธุรกิจโรงแรม ที่มีการปลูกสราง และดําเนินธุรกิจบนเนื้อที่ของชุมชน จะมีวิธีการ
และการจัดการการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งสอง
ฝายอยางไร
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม”
ผูวิจัยไดแบงระเบียบวิธีวิจัยออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 การศึกษาเรื่อง “การจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจ
โรงแรม” การวิจัยในสวนที่ 1 นี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยได
รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) บุคคลที่เกี่ยวของกับการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับ
ชุ ม ชนของผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ โรงแรม นํ า มาประกอบกั บ การวิ เ คราะห ข อ มู ล จากเอกสาร
(Document Analysis) โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสารตางๆ และผล
การศึกษาในสวนนี้ จะถูกนํามาใชในการกําหนดแบบสอบถามเพื่อสํารวจการรับรูขาวสารของ
ชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชน
สั ม พั น ธ และการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในกิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ ที่ โ รงแรมจั ด ขึ้ น ต อ ไป โดย
รายละเอียดของการศึกษาสวนที่ 1 ดังนี้
1.1 รูปแบบการวิจัย
1.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1.5 การวิเคราะหขอมูล
1.6 การนําเสนอขอมูล
1.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจยั ในสวนที่ 1 นี้ ผูวจิ ัยไดเลือกใชระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ดวยวิธีการวิจัยดังตอไปนี้
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1. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)
การวิ จั ย การจั ด การชุ ม ชนสั ม พั น ธ ข องผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ โรงแรมใช วิ ธี ก าร
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) อยางไมเปนทางการ (Informal) กับกลุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Key Informant) จํานวน 8 คน โดยเปนบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในเครือ ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
กรุป และโรงแรมในเครือ เซ็นทรารา โฮเทล แอนด รีสอรท กรุป โดยทําการสัมภาษณเจาหนาที่ใน
โรงแรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการชุมชนสัมพันธ ทั้งที่เปนผูบริหารสวนกลางของเครือ
และผูบริหารที่ประจําอยูที่โรงแรม และบุคลากรของโรงแรมที่มีสวนรวมในการดําเนินงานและรวม
กิจกรรมชุมชนสัมพันธโรงแรมกับชุมชน ไดแก
1. คุณสุกิจ อุทินทุ รองประธานดานการพัฒนาสังคม ไมเนอรกรุป
2. คุณทัศนชัย พัฒนโกศัย ผูชวยผูจัดการฝายสื่อสารมวลชน โรงแรมและรีสอรท
ในเครือเซ็นทรารา
3. คุณชิษณุชา ปานสิริ ผูจัดการฝายขาย โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทรารา
4. คุณอรพินท มุสิกนวบุตร ผูอํานวยการฝายบุคคล โรงแรมกรุงเทพ แมริออท รี
สอรท แอนด สปา
5. คุณกาญจนา แสงจันทร ผูอํานวยการฝายบุคคล โรงแรมอนันตรา รีสอรท
แอนด สปา หัวหิน
6. คุณกาญจนา สุจริตผูจัดการฝายบุคลและฝกอบรม โรงแรมอนันตรา รีสอรท
แอนด สปา เชียงราย
7. คุณกัลยภรณ กองฟู ผูอํานวยการฝายบุคคล โรงแรมเซ็นทรารา แกรนด บีช รี
สอรท เกาะสมุย
8. คุณนฤมล เฑียรฆโรจนกุล ผูจัดการฝายขายและประชาสัมพันธ โรงแรมเซ็นทรารา แกรนด บีช รีสอรท เกาะสมุย
ทั้งนี้ วิธีการวิจัยโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อให
ทราบถึง
1. การจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในเครือ ไมเนอร กรุป
และเครือ เซ็นทรารา กรุป
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2. ปจจัยที่สงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการตอการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
ของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในเครือ ไมเนอร กรุป และเครือ เซ็นทรารา กรุป
2. การสังเกตแบบไมมีสว นรวม (Nonparticipant Observation)
โดยการเขารวมสังเกตการณแบบไมมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่ทาง
โรงแรมจัดขึ้นเพื่อในชวงเดือน มิถุนายน 2553 จนถึงเดือนกันยายน 2553 ซึ่งเปนการสังเกต
1. การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในเครือ ไมเนอร
อินเตอรเนชั่นแนล กรุป และเครือ เซ็นทรารา โฮเทล แอนด รีสอรท กรุป
2. ลักษณะการดําเนินงานดานการสื่อสารของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในใน
เครือ ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล กรุป และเครือ เซ็นทรารา โฮเทล แอนด รีสอรท กรุป
ทั้งนี้ วิธีการวิจัยโดยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Nonparticipant Observation)
เพื่อใหทราบถึง
1. ผลที่เกิดขึ้นเชิงประจักษจากการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมในเครือ ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล กรุป และเครือ เซ็นทรารา โฮเทล แอนด รีสอรท
กรุป
2. อุปสรรคและปญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ รวมทั้งแนวทาง
การแกไขดังกลาว
โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาในเรื่องการจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมในในเครือ ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล กรุป และเครือ เซ็น ทรารา โฮเทล แอนด รี
สอรท กรุป แนวทางในการสรางความสัมพันธ ตลอดจนถึงปจจัยที่สงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอ
การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในในเครือ ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนล กรุป และเครือ เซ็นทรารา โฮเทล แอนด รีสอรท กรุป ดวยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก
(In-depth Interview) ประกอบกับ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ (Document Study) โดย
ผูวิจัยไดทําการศึกษาสื่อและเอกสารตางๆ ที่ทางโรงแรมไดจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรขาวสารตางๆ แก
ชุมชน และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ รวมทั้งยังศึกษานโยบายและแผนการดําเนินการเพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนทองถิ่นของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในในเครือ ไมเนอร
อินเตอรเนชั่นแนล กรุป และเครือ เซ็นทรารา โฮเทล แอนด รีสอรท กรุป เอกสารตางๆ ไดแก
1. แผนการสื่อสาร รายละเอียด และขั้นตอนการวางแผนการดําเนินกิจกรรม
2. ตัวอยางสื่อ และเอกสารทีใ่ ชในการเผยแพรกิจกรรม
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3. แผนปฏิบัติการหรือแผนการดําเนินงาน
4. รายงานการจัดกิจกรรม
5. ผลการดําเนินงาน
6. ผลสัมฤทธิจ์ ากการจัดกิจกรรมที่มีผลตอชุมชน
1.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม” มี
ลําดับขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ดังนี้ คือ
1. ทําการศึกษาวิจัยเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการวิจัย โดยการศึกษาขอมูล
จากอินเทอรเน็ตและการพูดคุยอยางไมเปนทางการกับบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบกับธุรกิจโรงแรม
ในเชิงดานการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
2. ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะตองการศึกษา เพื่อ
ใชเปนกรอบขอมูลในการศึกษาขอมูลจริงในภาคสนาม
3. เตรียมอุปกรณตางๆ ที่จะใชในการสัมภาษณและการออกสังเกตภาคสนาม
เพื่ อเก็บขอมู ล ไดแก แบบสั ม ภาษณขอมูลเบื้อ งตน กรอบสั งเกตการณ สมุดจดบั นทึก กล อง
ถายรูป เทปบันทึกเสียง เปนตน รวมทั้ง เตรียมคําถามที่จะใชในการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูล
หลัก และเตรียมกรอบสังเกตการณในการศึกษาภาคสนาม
4. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากแหลงขอมูลทั้ง 2 ประเภท ดังนี้
- แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนแหลงขอมูลประเภทบุคคล ใชวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ทําการสัมภาษณบุคคลอยางเปนทางการ โดยเปน
กลุมเปาหมายที่ไดทําการคัดเลือกและนัดหมายไวแลว
- แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนแหลงขอมูลประเภทเอกสาร ใช
วิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) ที่ไดจากการคนควาและรวบรวมจากแหลงตางๆ โดย
เอกสารดังกลาว ไดแก แผนการสื่ อ สาร รายละเอี ย ด และขั้ น ตอนการวางแผนการดํ า เนิ น
กิ จ กรรม ตั ว อย า งสื่ อ และเอกสารที่ ใ ช ใ นการเผยแพร กิ จ กรรม แผนปฏิ บั ติ ก ารหรื อ แผนการ
ดําเนินงาน รายงานการจัดกิจกรรม ผลการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมที่มีผล
ตอชุมชน
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5. ผูวิจัยนําขอมูลและรายละเอียดที่ไดรับภายหลังการสัมภาษณบุคคลที่
เกี่ยวของทั้งหมดมาสรุปวิเคราะหอยางละเอียด ประกอบกับขอมูลจากแหลงขอมูลประเภทเอกสาร
ที่ไดรวบรวมเอาไว เพื่อใหผลการวิจัยมีความเขาใจชัดเจนครบถวนสามารถตอบปญหาของการ
วิจัยครั้งนี้ได
1.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดงั นี้
1. แบบสัมภาษณแบบอิงโครงสรางปานกลาง (Semi- Structure Interview) แบบ
สัมภาษณแบบอิงโครงสรางปานกลาง (Semi- Structure Interview) เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจยั ได
กําหนดประเด็นในการสัมภาษณกลุมเปาหมายไวลว งหนาแลว
โดยเนนการใชคําถามแบบ
ปลายเปด (Open- ended Questions) โดยเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามสามารถบรรยาย
และเลารายละเอียดตางๆ ไดอยางเต็มที่ โดยไดกําหนดประเด็นในการวิจัยเพื่อนํามาวิเคราะหและ
อภิปรายผล ดังนี้คือ
- การจัดการการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนทองถิ่นของ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในเครือ ไมเนอร กรุป และเครือ เซ็นทรารา กรุป
- ปจจัยที่สงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการตอการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
ของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในเครือ ไมเนอร กรุป และเครือ เซ็นทรารา กรุป
1. แบบสังเกตการณ (บันทึกภาคสนาม)
2. เทปบันทึกเสียงและสมุดบันทึก เพื่อใชบันทึกระหวางการสัมภาษณ โดยจะขอ
อนุญาตผูใหสัมภาษณกอนทุกครั้ง
3. กลองถายรูป
4. ผูสัมภาษณ โดยผูวิจัยจะเปนผูดําเนินการสัมภาษณกลุมเปาหมายทั้งหมดดวย
ตนเอง
ทั้งนี้ ไดแบงแนวคําถามในแบบสัมภาษณออกเปนหัวขอตางๆ ดังนี้
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ตารางที 4: แสดงการสรางคําถามในการสัมภาษณและตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศกึ ษา
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูให
สัมภาษณ

สวนที่ 2 นโยบายของโรงแรมเกี่ยวกับ
การสรางชุมชนสัมพันธ
เพื่อศึกษาถึงนโยบายของโรงแรม การให
ความสําคัญ แนวคิดหลัก และการสนับสนุน
ของโรงแรมในการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ

การสรางคําถาม
ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
- ชื่อ นามสกุล
- อายุ
- ตําแหนงในองคกร
- หนาที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
ประกอบดวยประเด็นคําถามที่เกีย่ วกับนโยบาย
ของโรงแรมเกีย่ วกับการสรางชุมชนสัมพันธ ดังนี้
- โรงแรมมีนโยบายในการสรางชุมชนสัมพันธ
อยางไรตลอดจนถึงความเปนมาในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ
- แนวคิดหลักที่โรงแรมนํามาใชในการ
ดําเนินงานชุมชนสัมพันธ คืออะไร
- วัตถุประสงคหลักในการดําเนินงานชุมชน
สัมพันธ คืออะไร
- โรงแรมมีการจัดสรรบุคลากร และทรัพยากรใน
การดําเนินงานชุมชนสัมพันธ อยางไร
- ในบทบาทของการเปนองคกรภาคธุรกิจ ใน
ทัศนะของทาน ทานคิดวา การสรางชุมชน
สัมพันธมีความจําเปนกับองคกรของทานอยางไร
การดําเนินงานชุมชนสัมพันธในวันนี้ ไดรับการ
สนับสนุนจากองคกรของทานอยางไร
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สวนที่ 3 การจัดการกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ
เพื่อศึกษากระบวนการดําเนินงานดานตางๆ
ในการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมจัดขึ้นเพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีกับชุมชน ไดแก การ
วางแผนกิจกรรม การกําหนดรูปแบบของ
กิจกรรม รูปแบบของการสื่อสาร การกําหนด
ประเด็นปญหา การกําหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงค การกําหนดกลุมเปาหมายหลัก
และการกําหนดกลยุทธและกลวิธีในการ
ดําเนินกิจกรรม โดยแบงออกเปนขัน้ ตอน 4
ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นวิจัยและรับฟง (Research)
2. ขั้นการวางแผนและตัดสินใจ (Action)
3. ขั้นตอนในการสื่อสาร
(Communication)
4. ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)

การสรางคําถาม
ประกอบดวยคําถามจําแนกตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1. ขั้นวิจัยและรับฟง (Research)
- มีขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธอยางไ
- มีการนําขอมูลจากแหลงใดมาใชประกอบการ
วางแผน และขอมูลที่ไดรับสวนใหญเปนขอมูลอะไร
- ขอมูลที่ไดรับนั้น มีประโยชนตอการวางแผนอยางไร
2. ขั้นการวางแผนและตัดสินใจ (Action)
- เปาหมายของการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธคือ
อะไร
- มีการแบงกลุม เปาหมายในการดําเนินกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธอยางไร ใชวิธใี ดเปนเกณฑ
- มีการวิเคราะหถงึ พฤติกรรมกลุมเปาหมาย อยางไร
- วัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
ในแตละกลุมเปาหมายมีความเหมือนหรือแตกตางกัน
อยางไร
- แนวทางในการตัดสินใจกําหนดกิจกรรมสําหรับ
กลุมเปาหมายตางๆ อยางไร
- ขั้นตอนในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมเปน
อยางไร
- แนวทางในการกําหนดวัตถุประสงค ที่มา และ
เปาหมายหลักของการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมเปน
อยางไร
- กลยุทธที่ใชในการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
กับกลุมเปาหมายคืออะไร
- วิธีการสรางความนาเชื่อถือ การมีสว นรวม ความ
ศรัทธา ความเปนกันเอง และการโนมนาวใจกับชุมชน
เปนอยางไร

110
ตัวแปรที่ศกึ ษา

การสรางคําถาม
- มีการกําหนดอุปสรรคและวิธีการแกไขปญหาที่
อาจเกิดขึ้นไวลวงหนาในแผนการดําเนินงาน
อยางไร
- งบประมาณสําหรับการดําเนินงานมีการ
จัดสรรอยางไร
3. ขั้นตอนในการสื่อสาร (Communication)
- ขั้นตอนการวางแผนการสื่อสารเพื่อในการ
ดําเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธเปนอยางไร
- มีวิธกี ารในการติดตอสื่อสารกับกลุมหมาย
อยางไร
- รูปแบบในการสื่อสารที่ใชในการดําเนินกิจกรรม
มีลักษณะเปนอยางไร
- เนื้อหาขาวสารที่เผยแพรออกไปมีลกั ษณะ
อยางไร เนนหนักเรื่องใด
- สื่อที่ใชกับกลุมเปาหมายมีอะไรบาง
- มีแนวทางในการเลือกใชสอื่ กับกลุมเปาหมาย
อยางไร
- มีการกําหนดชวงเวลาในการใชสื่อกับ
กลุมเปาหมายอยางไร
- ใชกลยุลธใดบางในการติดตอสื่อสารกับ
กลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- กลยุทธในการสื่อสารที่ใชมีความเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย อยางไร
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การสรางคําถาม
4.
ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)
- มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม อยางไร
- การประเมินผลจัดทําขึ้นในชวงเวลาใดบาง
- ผลในภาพรวมที่เกิดขึน้ ในการจัดกิจกรรม
สงผลตอโรงแรมอยางไร
- ทานคิดวาขอมูลที่ไดจากการประเมินมี
ประโยชนตอการดําเนินงานในอนาคต อยางไร

สวนที่ 4
ปจจัยอื่นในการดําเนินงาน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ
เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
ดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ

ประกอบดวยประเด็นคําถามตอไปนี้
- นโยบายและแผนการดําเนินงานอืน่ ๆ ของ
โรงแรม
- บริบททางสังคมของชุมชนตางๆ
- เงื่อนไขทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คานิยม ความเชื่อ และทัศนคติของ
ชุมชน
- ลักษณะทางประชากรของคนในชุมชน
- บทบาทของผูนําชุมชน

สวนที่ 5 อุปสรรคในการดําเนินงาน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ
เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง องค ป ระกอบต า งๆ ทั้ ง จาก
ภายนอกกระบวนการดํ า เนิ น งานและภายใน
กระบวนการดําเนินงาน ที่เกิดขึ้นแลวจะสงผล
กระทบกีดกันตอการบรรลุวัตถุประสงคในแตละ
ขั้นตอนของการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของ
โรงแรมของโรงแรม

ประกอบดวยประเด็นคําถามตอไปนี้
- อุปสรรคจากภายในมีอะไรบาง และมี
แนวทางในการแกไขอยางไร
- อุปสรรคจากภายนอกมีอะไรบาง และมี
แนวทางในการแกไขอยางไร
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ประเด็นที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร
ผูวิจัยใชเปนแนวทางนการรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล
ครบถ ว นตามที่ ตอ งการ โดยได กํ า หนดประเด็ น ตามปญ หาและวัตถุ ป ระสงค ข องการวิจัย ซึ่ ง
ประกอบไปดวยประเด็นหลัก ดังนี้
1. การดําเนินงานของโรงแรม
2. การดําเนินงานดานการสือ่ สารเพื่อสรางความสัมพันธกับชุมชนของโรงแรม
3. ลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตพื้นที่รอบโรงแรม
1.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามนั้น เปนการดําเนินงานกอนที่ผูวิจัยจะ
นํ า แบบสั ม ภาษณ ไ ปใช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล จริ ง กั บ กลุ ม เป า หมาย การตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
แบบสอบถามนั้น จัดทําเพื่อวัดความตรงในดาน “ความตรงดานเนื้อหา” (Content Validity) ซึ่ง
ผูวิจัยไดตรวจสอบเนื้อหาในแบบสัมภาษณที่จะใชในการสัมภาษณกลุมเปาหมายนั้น มีความตรง
และครบถวนตามประเด็นที่ตองการวัดในงานวิจัย และมี “ความตรงดานโครงสราง” หรือไม ซึ่ง
ผูวิจัยไดตรวจสอบวาประเด็นตางๆ ในแบบสัมภาษณนั้น ครบถวนตามแนวคิดและทฤษฎีตางๆ
ตามที่ผูวิจัยไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมมาหรือไม ซึ่ใชวิธีการเพื่อตรวจสอบคณภาพของ
ขอมูล ดังนี้
1. แบบสัมภาษณที่ใชในการวิจัย ไดผานการตรจสอบแนวทางการสัมภาษณจาก
ผู เ ชี่ ย วชาญ นั้ น คื อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความครอบคลุ ม ของคํ า ถาม การสื่ อ
ความหมายในประเด็นคําถามใหสอดคลองและตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย
2.
การตรวจสอบสามเส า ด า นวิ ธี ก ารรวบรวมข อ มู ล (Methodological
Triangulation) เปนการคนควาขอมูลการดําเนินกิจกรรมจากเอกสารตางๆ และการสัมภาษณ
เจาะลึกกลุมเปาหมาย เพื่อเปนการตรวจสอบขอมูลซึ่งกันและกัน และพิจารณาวาขอมูลที่ไดรับนั้น
มีความถูกตองตรงกัน และสอดคลองกันหรือไม อยางไร
3. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) โดยพิจารณาจาก
แหลงบุคคลที่ทําการสัมภาษณ โดยบุคคลที่ใหขอมูลนั้นมีจํานวนหลายคน และครอบคลุมในทุก
ประเด็น
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4. การตรวจสอบหลังจากผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเรียบรอยแลว โดยการสงผล
การวิเคราะหขอมูลไปใหผูใหขอมูลทบทวนดูวาขอมูลมีความเที่ยงตรง และมีความถูกตองจริง
หรือไม
1.5 การวิเคราะหขอมูล
เนื่องดวยงานวิจัยในครั้งนี้ ไดดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยผูวิจัยนําขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวม
และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ มาวิเคราะหภายใตกรอบแนวคิดและทฤษฎีตางๆ เพื่อใหขอมูลมี
ความสมบู รณ และเป น ไปตามหลัก การ แนวคิด และทฤษฎีต า งๆ ซึ่ง ข อมู ล ตา งเปน ขอ มูลเชิ ง
คุณภาพที่อยูในรูปแบบของลายลักษณอักษร ไมสามารถนํามาแจกแจงได จึงตองทําการสรุปใน
แต ล ะประเด็ น แล ว นํ า ข อ มู ล มาวิ เ คราะห นํ า สาระสํ า คั ญ ของแต ล ะประเด็ น าพิ จ ารณาและ
ตีความหมายของขอมูล เพื่อนําไปสูการสรุปผลการวิจัย โดยลําดับขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล
มีดังนี้
1. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาพิจารณาวาเปนไปตามแนวคิด และทฤษฏีที่นํามา
อางอิงหรือไม
2. ขอมูลที่เก็บรวบรวมมา มีความครบถวนเพียงพอที่จะตอบปญหานําการวิจัย
หรือไม
3. จัดกลุมขอมูลที่เก็บรวบรวมมา ใหตรงตามประเด็นตางๆ ของวัตถุประสงคการ
วิจัย
4. สรางขอสรุปโดยนําเอาแนวคิด และทฤษฎีมาเชื่อมโยงกับขอมูลที่ได
5. เชื่อมโยงขอมูลใหสมบูรณ โดยพิจารณาวาขอสรุปนั้น ตองสามารถตอบปญหา
นําการวิจัยไดอยางครบถวน
1.6 การนําเสนอขอมูล
ผูวิจัยนําเสนอขอมูลที่ไดรับจากการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห
(Analysis Description) เพื่อชี้ใหเห็นถึงลักษณะของการจัดการการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ
อันดีกับชุมชนของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม แนวทางในการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน
ทองถิ่น รวมทั้ง ปจจัยที่สงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับ
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ชุมชนทองถิ่นของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในเครือ ไมเนอร กรุป และเครือ เซ็นทรารา กรุป โดย
แบงเปนลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. นําเสนอลักษณะของการจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
ในเครือ ไมเนอร กรุป และเครือ เซ็นทรารา กรุป โดยนําเสนอในประเด็นของรูปแบบ วิธีการ การ
วางแผนกิจกรรม การกําหนดรูปแบบของกิจกรรม รูปแบบของการสื่อสาร การกําหนดประเด็น
ปญหา การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค การกําหนดกลุมเปาหมายหลัก และการกําหนดกล
ยุทธและกลวิธีในการดําเนินกิจกรรม
2. นําเสนอลักษณะของปจจัยที่สงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการสื่อสารชุมชน
สัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในเครือ ไมเนอร กรุป และเครือ เซ็นทรารา กรุป โดย
นําเสนอในประเด็นปจจัยที่มีผลตอการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
สวนที่ 2 การศึกษา “การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ และการมีสวนรวมของ
ชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น”
การวิจยั ในสวนที่ 2 นี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการวัดตัว
แปรเพียงครั้งเดียว (One-shot Descriptive Study) โดยผูวิจัยไดสํารวจเกี่ยวกับการรับรูขาวสาร
ของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ และการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธทโี่ รงแรมจัดขึ้น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
2.1 ประชากรที่ใชในการวิจยั
2.2 กลุมตัวอยาง
2.3 วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
2.4 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
2.5 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
2.6 การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
2.7 การเก็บรวบรวมขอมูล
2.8 กรรมวิธที างขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
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2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรทีน่ ํามาใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนทีอ่ าศัยอยูในพืน้ ที่
เปาหมายในการดําเนินการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธอันดีของโรงแรมในเครือ ไมเนอร กรุป
และเครือ เซ็นทรารา กรุป
2.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ บุคคลที่สุมจากประชากรที่มคี รัวเรือน
อาศัยอยูในพืน้ ที่เปาหมายในการดําเนินการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธอนั ดีของโรงแรมในเครือ
ไมเนอร กรุป และเครือ เซ็นทรารา กรุป ขนาดของกลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มาจากการ
คํานวณตามสูตร (วิเชียร เกตุสิงห, 2543)
n= N
1+Ne2
เมื่อ

n
คือ จํานวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง
N
คือ จํานวนหนวยทัง้ หมด หรือขนาดของประชากร
e
คือ ความนาจะเปนของความผิดพลาดทีย่ อมใหเกิดได
ในทีน่ ี้ ผูว ิจัยกําหนดวาจะยอมใหเกิดความผิดพลาดไดไมเกิน 5% และตองการ
ระดับความนาเชื่อถือไดเปน 95% (e = 0.05) โดยผลการคํานวณไดกลุมตัวอยางจํานวนรวม
ทั้งสิน้ 400 คน
2.3 วิธกี ารเลือกกลุมตัวอยาง
ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยเลือกกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในตําบลที่โรงแรมไดจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธขึ้น จํานวนรวม
ทั้งสิ้น 400 คน
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดขนาดตัวอยางและเลือกกลุมตัวอยาง โดยกําหนดสัดสวน
เทาๆกันในแตละพื้นที่ ทั้งหมด 4 พื้นที่ พื้นที่ละ 100 คน
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ขั้นตอนที่ 3 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก
กลุมตัวอยางที่เปนกลุมผูน าํ ความคิด (Opinion Reader) ในชุมชน ไดแก กํานัน ผูใ หญบาน ครู
อาจารย พอคา แมคา ในพืน้ ที่ รวมทั้งชาวบานที่เคยเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ทางโรงแรมไดจัดทํา
ขึ้น ทัง้ แบบทีเ่ คยเขารวมแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
ขั้นตอนที่ 4 ใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยเลือกกลุม
ตัวอยางที่เปนประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยอยูในพืน้ ที่ โดยอาจเปนประชาชนที่เคยเขารวมกิจกรรม
หรือไมเคยเขารวมกิจกรรมของโรงแรมเลยก็ได
2.4 ตัวแปรทีใ่ ชในการวิจยั
มีทั้งสิน้ 3 ตัวแปรหลัก คือ
1. การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
2. ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
3. การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
เมื่อแยกพิจารณาตามสมมติฐานของการวิจัย จะเปนดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ มีความสัมพันธ กับทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัด
ขึ้น
ตัวแปรอิสระ คือ การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ
ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรม
จัดขึ้น
สมมติฐานที่ 2 การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชน มี
ความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
ตัวแปรอิสระ คือ การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมช
ตัวแปรตาม คือ กับการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธทโี่ รงแรมจัด
สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มี
ความสัมพันธ กับการมีสว นรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
ตัวแปรอิสระ คือ ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
ตัวแปรตาม คือ การมีสว นรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
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ตารางที่ 5: แสดงการวัดตัวแปรในแบบสอบถาม
ตัวแปรที่ศกึ ษา
สวนที่ 1 ขอมูลทางลักษณะประชากรของ
ผูตอบแบบสอบถาม

การสรางคําถาม
ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได
สวนที่ 2 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรงแรม สํารวจความถีใ่ นการไดรับขอมูลขาวสาร
และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ ของกลุม
เกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
ตัวอยาง
- ทุกสัปดาห
เพื่อนํามาวัดความถี่และความบอยครั้งในการ - เดือนละ 2-3 ครั้ง
รับรูขาวสาร ตลอดจนความคิดเห็นของกลุม
- เดือนละครั้ง
ตัวอยางตอการเผยแพรขาวสารของโรงแรมและ - หลายเดือนตอครั้ง
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ
- ไมเคยเลย
สํารวจความบอยครั้งในการไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธจาก
สื่อประเภทตางๆ ดังนี้
- วิทยุชุมชน
- โทรทัศน (เคเบิลทีวี)
- หนังสือพิมพทองถิน่
- สื่อบุคคล เชน ผูน ําชุมชน / เพื่อน / ญาติ /
เจาหนาที่โรงแรม / พอคา แมคา เปนตน
- สิ่งพิมพของโรงแรม
- หอกระจายขาว
- จากการเขารวมกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงแรมจัดขึ้น
- จากสื่ออืน่ ๆ เชน นิทรรศการ ปายประกาศ
ตางๆ หรือ เว็ปไซตของโรงแรม เปนตน
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สํารวจความคิดเห็นของกลุมเปาหมายตอการ
ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธของโรงแรม
- ดีมาก
- ดี
- พอใช
- ตองปรับปรุง
- ไมออกความคิดเห็น
สวนที่ 3 ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ
เพื่อนํามาวัดระดับทัศนคติของกลุมเปาหมาย
ตอโรงแรม บุคลากรของโรงแรมและกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธที่โรงแรมไดจัดขึ้น

สํารวจทัศนคติของกลุมเปาหมายตอโรงแรม
และบุคลากรของโรงแรมโดยวัดจากระดับ
ความเห็นดวยของกลุมเปาหมายตอขอความ
เหลานี้
- การมีโรงแรมในพืน้ ที่ชุมชน ทําใหชุมชนมีการ
พัฒนาในทางที่ดีขึ้น
- โรงแรมมีการควบคุมมลภาวะตางๆเปนอยาง
ดี และหวงใยในสิ่งแวดลอมของชุมชน
- โรงแรมนําผลกําไรที่ไดรับกลับมาพัฒนา
ชุมชน
- สิ่งทีช่ ุมชนไดรับจากโรงแรมมักจะเปนผลเสีย
มากกวาผลดี
- โรงแรมมีการแจงขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและ
กิจกรรมตางๆ ใหชาวบานไดรับทราบอยาง
สม่ําเสมอ
- พนักงานของโรงแรมมีความเปนกันเอง จริงใจ
และยิ้มแยมแจมใสกับชาวบานเปนอยางดี
สํารวจทัศนคติของกลุมเปาหมายตอกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ และบุคลากรของโรงแรมโดยวัด
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จากระดับความเห็นดวยของกลุมเปาหมายตอ
ขอความเหลานี้
- กิจกรรมของโรงแรมชวยรักษาวัฒนธรรม
พื้นบานทองถิน่ ทีก่ ําลังจะสูญหายใหคงอยู
- อาสาสมัครและเจาหนาที่ฝก อบรมของ
โรงแรมเปนผูท ี่มีความรู ความสามารถ เปนที่
นาเชื่อถือ
- กิจกรรมการอบรมตางๆ ทําใหชาวบานมี
ความรู เพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพ
- กิจกรรมตางๆ ที่โรงแรมจัดขึ้นนัน้ เปนกิจกรรม
ที่มีประโยชนและสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน
- การจัดกิจกรรมรวมกันระหวางโรงแรมกับ
ชุมชน เปนการพัฒนาชุมชนรวมกันอยางยัง่ ยืน
สวนที่ 4 การมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน สํารวจความบอยครั้งในการเขารวมกิจกรรม
สัมพันธของกลุมตัวอยาง
ชุมชนสัมพันธตางๆ ของโรงแรม ดังนี้
เพื่อนํามาวัดการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย - กิจกรรมการรักษาสิ่งแวดลอม
ในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมไดจัดทําขึ้น - กิจกรรมการรักษาและอนุรกั ษพนั ธสัตว
และความคิดเห็นที่กลุมเปาหมายมีตอโครงการ - กิจกรรมการอบรมวิชาชีพและสรางรายได
และกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรม
- กิจกรรมกองทุนและการบริจาคตางๆ
- กิจกรรมดานการศึกษา
- กิจกรรมเกีย่ วกับวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
- กิจกรรมดานสาธารณสุข
- กิจกรรมดานศาสนา
สํารวจระดับความคิดเห็นของกลุมเปามายใน
เชิงประโยชนของกิจกรรมที่โรงแรมจัดขึ้น ดังนี้
- มีประโยชนมากที่สุด
- มีประโยชนมาก
- มีประโยชนปานกลาง
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- มีประโยชนนอ ย
- มีประโยชนนอ ยมากที่สุด
- ไมมีประโยชนเลย
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเกีย่ วกับการดําเนิน
กิจกรรมชุมชนของโรงแรม
เพื่อนํามาสํารวจกิจกรรมที่ชมุ ชนตองการให
โรงแรมดําเนินการในชุมชน พรอมทัง้ เหตุผล
และขอเสนอแนะ

สํารวจจากประเภทกิจกรรมที่กลุมเปาหมาย
ตองการใหโรงแรมดําเนินการในชุมชน พรอม
ทั้งระบุสาเหตุ และขอเสนอแนะดังนี้
- สิ่งแวดลอม
- สรางรายได อาชีพ
- การศึกษา เยาวชน
- ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
- คุณภาพชีวิต สังคม
- อื่นๆ โปรดระบุ.................

2.5 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจยั ในสวนที่ 2 นี้ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลจากกลุม ตัวอยางทีเ่ ลือกมาศึกษา ซึง่ ผูวิจัยสรางขึน้ เองจากขอมูลการคนควาวิจัยเชิงุณภาพ
(Qualitative Research) และงานวิจัยที่ใกลเคียงที่มีผวู จิ ัยมากอนหนานี้ โดยแบบสอบถาม
ประกอบดวยแบบสอบถามปลายปด (Close-ended Question) และคําถามปลยเปด (Openended Question) โดยแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนคําถามเกีย่ วกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม อันไดแก เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ประกอบดวยคําถามทีม่ ีลกั ษณะคําตอบ
ใหเลือก ตัง้ แตขอที่ 1-5 จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 2 คําถามเกีย่ วกับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ ของกลุมตัวอยาง ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับการรับรูขาวสารจากสื่อตางๆ ความถี่ใน
การรับรูขาวสาร และความคิดเห็นตอการเผยแพรขาวสารของโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
แบงออกเปน 3 สวน คือ
1. คําถามเกีย่ วกับความถี่ในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรม
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ ขอที่ 6
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2. คําถามเกีย่ วกับความบอยครั้งในการรับรูขาวสารเกีย่ วกับโรงแรมและกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ จากสื่อประเภทตางๆ ตัง้ แตขอ 7-14 จํานวน 8 ขอ โดยใชคําถามประเมินคาระดับ
ของตัวแปร 6 ระดับ คือ
บอยมาก
ใหคะแนน 5 คะแนน
บอย
ใหคะแนน 4 คะแนน
ปานกลาง
ใหคะแนน 3 คะแนน
นอย
ใหคะแนน 2 คะแนน
นอยมาก
ใหคะแนน 1 คะแนน
ไมเคย
ใหคะแนน 0 คะแนน
โดยมีเกณฑการแบงกลุมใหคะแนนความบอยครั้งในการรับรูขาวสาร ดังนี้
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

1.51-2.50
1.00-1.50

หมายถึง
หมายถึง

มีการรับรูขาวสารอยูในระดับสูงมาก
มีการรับรูขาวสารอยูในระดับสูง
มีการรับรูขาวสารอยูในระดับปาน
กลาง
มีการรับรูขาวสารอยูในระดับต่ํา
มีการรับรูขาวสารอยูในระดับต่ํามาก

3. คําถามเกี่ยวกับความพอใจตอการใหขอมูลขาวสารของโรงแรมและกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ ของโรงแรม ขอ 15
สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับทัศนติของกลุมตัวอยางที่มีตอ โรงแรมและกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ จํานวน 12 ขอ ตั้งแตขอ 16-27 ใชคําถามแบบประเมินคาระดับของตัวแปร 5 ระดับ
คือ
เห็นดวยอยางยิ่ง
ใหคะแนน 5 คะแนน
เห็นดวย
ใหคะแนน 4 คะแนน
ใหคะแนน 3 คะแนน
ไมแนใจ
ไมเห็นดวย
ใหคะแนน 2 คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิง่
ใหคะแนน 1 คะแนน
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โดยมีเกณฑการแบงกลุมใหคะแนนระดับทัศนคติทมี่ ีตอโรงแรม ดังนี้
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีทัศนคติที่ดมี ากตอโรงแรม
มีทัศนคติที่ดตี อโรงแรม
มีทัศนคติที่เปนกลางตอโรงแรม
มีทัศนคติที่ไมดีตอโรงแรม
มีทัศนคติที่ไมดีมากตอโรงแรม

สวนที่ 4 คําถามเกีย่ วกับการมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธของกลุม
ตัวอยาง และความคิดเห็นที่มีตอโครงการและกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรม จํานวน 9 ขอ
ตั้งแตขอที่ 28-36 แบงออกเปน 2 สวน คือ
1. คําถามการมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ จํานวน 8 ขอ ตั้งแตขอ 28-35
โดยพิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงแรมโดยใชแบบสอบถามประเมินคาระดับของ
ตัวแปร 6 ระดับ คือ
บอยมาก
ใหคะแนน 5 คะแนน
บอย
ใหคะแนน 4 คะแนน
ปานกลาง
ใหคะแนน 3 คะแนน
นอย
ใหคะแนน 2 คะแนน
นอยมาก
ใหคะแนน 1 คะแนน
ไมเคย
ใหคะแนน 0 คะแนน
โดยมีเกณฑการแบงกลุมใหคะแนนความบอยครั้งในการมีสวนรวมกับกิจกรรม
ดังนี้
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีสวนรวมในระดับสูงมาก
มีสวนรวมในระดับสูง
มีสวนรวมในระดับปานกลาง
มีสวนรวมในระดับต่ํา
มีสวนรวมในระดับต่ํามาก
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2. คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอโครงการกิจกรรมของโรงแรม ขอที่ 36 โดย
พิ จ ารณาจากระดั บ ความคิ ด เห็ น ถึ ง ประโยชน ใ นด า นต า งๆของกิ จ กรรมของโรงแรมโดยใช
แบบสอบถามประเมินคาระดับของตัวแปร 6 ระดับ คือ
บอยมาก
บอย
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
ไมเคย

ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน

5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

โดยมีเกณฑการแบงกลุมใหคะแนนระดับความคิดเห็นถึงประโยชนในดานตางๆ
ของกิจกรรมของโรงแรม ดังนี้
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีประโยชนในระดับสูงมาก
มีประโยชนในระดับสูง
มีประโยชนระดับปานกลาง
มีประโยชนในระดับต่ํา
มีประโยชนในระดับต่ํามาก

สวนที่ 5 คําถามเกีย่ วกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมชุมชนของ
โรงแรม ประกอบดวยกิจกรรมที่ชุมชนตองการใหโรงแรมดําเนินการในชุมชน พรอมทัง้ เหตุผลและ
ขอเสนอแนะ ขอที่ 37-38 จํานวน 2 ขอ
เกณฑการประเมินระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิจัย ตามระดับคา
ความสัมพันธ ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห, 2543)
ระดับความสัมพันธ 0.00-0.20 หมายถึง มีความสัมพันธกนั ในระดับต่ํามาก
ระดับความสัมพันธ 0.21-0.40 หมายถึง มีความสัมพันธกนั ในระดับต่ํา
ระดับความสัมพันธ 0.41-0.60 หมายถึง มีความสัมพันธกนั ในระดับปาน
กลาง
ระดับความสัมพันธ 0.61-0.80 หมายถึง มีความสัมพันธกนั ในระดับสูง
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ระดับความสัมพันธ 0.80 ขึ้นไป หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับสูงมาก
2.6 การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจยั ไดทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือ
ได (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้
1. การทดสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยทําการ
ทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดนาํ แบบสอบถามที่สรางขึน้ ไปใหอาจารยที่
ปรึกษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช เพือ่ ขอคําแนะนําและนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแลวไป
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
2. การทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูวิจยั ไดใชคา
แอลฟา ในการทดสอบความเชื่อถือของแบบสอบถามกอนที่จะมีการเก็บขอมูลจริง โดยผูวิจัยแจก
แบบสอบถามแกกลุมผูทมี่ ีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุม ตัวอยาง จํานวน 40 ชุด โดยใหทดลองตอบ
คําถาม เพื่อตรวจสอบวาคําถามในแตละขอ แตละตอนของแบบสอบถามสื่อความหมายได
ถูกตองตามทีผ่ ูวิจัยตองการ และคําถามทีใ่ ชมีความเหมาะสมหรือไม มีความยากงายตอความ
เขาใจอยางไร แลวนําคําตอบที่ไดมาหาคาความเชื่อถือได (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach อางถึงในวิเชียร เกตุสิงห, 2543) ไดผล
จากการคํานวณคาความนาเชื่อถือไดของแบบสอบถาม ดังนี้
สวนที่ 2 การรับรูขาวสารเกีย่ วกับโรงแรม และกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม
มีคาความนาเชื่อถือได 0.894
สวนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับโรงแรม และกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม
มีคาความนาเชื่อถือได 0.929
สวนที่ 4 การมีสวนรวมตอกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม
มีคาความนาเชื่อถือได 0.826
ผลการตรวจสอบเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัยดังกลาว พบวา อยูในเกณฑที่ยอมรับ
ไดดี คือมีระดับคาความเชื่อถือไดมากกวา 0.8 จึงสามารถนําไปใชเก็บขอมูลได
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2.7 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยและผูชว ยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง โดยแจกแบบสอบถามใหกับ
กลุมตัวอยางไดตอบ ในกรณีที่สามารถตอบไดเอง สําหรับในกรณีทกี่ ลุมตัวอยางไมสามารถตอบ
แบบสอบถามไดเอง ผูวิจยั จะใชวิธีสัมภาษณตามแบบสอบถาม

2.8 กรรมวิธที างขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
หลังจากเก็บขอมูลภาคสนามแลว ผูวิจัยจะนําขอมูลที่เก็บรวบรวมได มาทําการ
ตรวจสอบความสมบูรณ (Completeness) ของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดในแตละครั้งที่ได
สอบถาม เพื่อนําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ หรือมีความบกพรองนอยที่สุด นํามาลงรหัส
ขอมูล (Coding) ดวยมือ โดยลงรหัสขอมูลทีละสวนของตัวแปร เรียงลําดับไปตามขอคําถาม
จากนั้น จึงนํารหัสของแบบสอบถามทั้งหมดมาประมวลดวยคอมพิวเตอร โดยอาศัยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดยการหาคารอยละและหาคา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ดังนี้
1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใชคารอยละ
คาเฉลี่ย นําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางเพื่ออธิบายขอมูลเบื้องตนเกีย่ วกับกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้
- ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง
- การรับรูขาวสารของโรงแรมของกลุมตัวอยาง
- ทัศนคติตอโรงแรมของกลุม ตัวอยาง
- การมีสว นรวมตอกิจกรรมที่โรงแรมจัดขึน้ ของกลุมตัวอยาง
2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชการหาคา
สัมประสิทธิ์แบบเพียรสนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรคูตางๆ
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม” ผูวิจัยไดแบงการ
วิจัยออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ไดแก การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารกิจกรรมชุมชน
สัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม และปจจัยที่สงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการสื่อสารชุมชน
สัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม และสวนที่ 2 ไดแก การศึกษาการรับรูขาวสาร ทัศนคติ
และการมี ส วนรว มของชุม ชนกั บโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัม พัน ธที่โ รงแรมจั ดขึ้น
ดั ง มี
รายละเอียดจําแนกตามระเบียบวิธีวิจัย ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) บุคลากรที่เกี่ยวของกับงานชุมชนสัมพันธของเครือ
ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล กรุป และเครือ เซ็นทรารา โฮเทล แอนด รีสอรท กรุป จํานวนทั้งสิ้น 8
คน ประกอบกับขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ (Document Analysis) เพื่อศึกษา
ถึงกลยุทธในการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของโรงแรม
สวนที่ 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการสํารวจการรับรูขาวสาร ทัศนคติ และการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงแรมและ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น ซึ่งเก็บขอมูลจากตัวแทนประชากรจํานวน 400 ตัวอยางที่มี
ครัวเรือนอาศัยอยูในพื้นที่ตั้งโดยรอบโรงแรมกรุงเทพ แมริออท รีสอรท แอนด สปา โรงแรมอนันตรา
รีสอรท แอนด สปา หัวหิน โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา เชียงราย และโรงแรมเซ็นทรารา
แกรด บีช รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย
สวนที่ 1 ผลการวิจัยเรื่อง “การจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม”
ในการนําเสนอผลการวิจัยในสวนที่ 1 ผูวิจัยแบงประเด็นในการนําเสนอออกเปน
3 ประเด็น ดังตอไปนี้
1. การดําเนินงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
2. การจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
3. ปจจัย ที่มีผลตอการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจ
โรงแรม ตลอดจนปญหาและอุปสรรค
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1. การดําเนินงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
ในประเด็นที่ 1 เปนการรายงานผลการวิจัยในประเด็นของขอมูลการดําเนินงาน
ชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการนําเสนอ ผูวิจัย ใคร
ขอแบงผลการวิจัยในประเด็นที่ 1 เปน 3 สวน ดังนี้
1.1 ขอมูลเบื้องตนการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของโรงแรมในเครือ ไมเนอร
อินเตอรเนชั่นแนล กรุปและโรงแรมในเครือ เซ็นทรารา โฮเทล แอนด รีสอรท กรุป
1.2 พัฒนาการการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
1.3 ลักษณะงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
1.1 ขอมูลเบื้องตนการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของโรงแรมในเครือ ไม
เนอร อินเตอรเนชั่นแนล กรุปและโรงแรมในเครือ เซ็นทรารา โฮเทล แอนด รีสอรท กรุป
ธุรกิจโรงแรม เปนภาคธุรกิจหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ เนื่องเพราะอัตราการขยายตัวของธุรกิจการทองเที่ยวที่มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง ทํา
ใหตัวเลขจํานวนของโรงแรมเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ การบริหารจัดการของโรงแรมตางก็มีความ
หลากหลาย แตกตางกันออกไปตามขนาดและรูปแบบของการบริหารจัดการ โดยสามารถจําแนก
ประเภทของธุรกิจโรงแรมตามแนวคิดของปรีชา แดงโรจน ไดเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. บรรษัทเครือขายโรงแรมระหวางประเทศ (International Hotel Chains
Corporation)
2. บริษัทเครือขายโรงแรมภายในประเทศ (Domestic Hotel Chains Company)
3. ผูบริหารชาวตางชาติ (Foreign Executive)
4. ผูบริหารชาวไทย (Thai Executive)
นอกจากบทบาทในการเป นตั วแปรสําคัญเพื่ อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแลว ธุ รกิจ
โรงแรมยังมีบทบาทในการพัฒนาสังคมควบคูกันไปดวย โดยตระหนักวาโรงแรมตั้งอยูในพื้นที่ของ
ชุมชน ชุมชนและโรงแรมตางตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาและความเจริญกาวหนา
ของทั้งชุ มชน และโรงแรมจึง จะเปน ไปอยางยั่ง ยืน กิ จกรรมชุม ชนสัม พัน ธ จึงไดถู กนํามาเปน
เครื่องมือสําคัญของโรงแรมในการสรางความสัมพันธกับชุมชน
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของโรงแรมในเครือ
ไมเนอร อิ น เตอร เ นชั่ น แนล กรุ ป ซึ่ ง เป น โรงแรมที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การในรู ป แบบของบรรษั ท
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เครือขายโรงแรมระหวางประเทศ (International Hotel Chains Corporation) และโรงแรมในเครือ
เซ็นทรารา โฮเทล แอนด รีสอรท กรุป ซึ่งเปนโรงแรมที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบของบริษัท
เครือขายโรงแรมภายในประเทศ (Domestic Hotel Chains Company)
จากการศึกษา พบวา เครือ ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล กรุป (Minor International
Group)เป น องค ก รที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมควบคู ไ ปกั บ การ
ประกอบธุรกิจ โดยมีการบรรจุแนวคิดนี้ลงในวิสัยทัศนและพันธกิจหลักขององคกร ดังภาพ
แผนภาพที่ 5: แสดงแนวคิดการบริหารธุรกิจของผูบริหารเครือ ไมเนอร
อินเตอรเนชัน่ แนล กรุป

ที่มา

http://www.minorinternational.com/

ปจจุบันมีจํานวนโรงแรมที่อยูในการบริหารจัดการของเครือ ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนลกรุป จํานวนมากกวา 20 โรงแรมในประเทศไทย โดยกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยยังไดศึกษาการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรม
ในเครือ เซ็นทรา-รา โฮเทล แอนด รีสอรท กรุป (Centara Hotel and Resort Group) ซึ่งเปน
องคกรที่ไดรับการยกยองใหเปน Best Local Hotel Chain in Thailand 2007, 2008, 2009 เพราะ
นอกเหนือจากการบริหารและจัดการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพแลว เครือ เซ็นทรารา โฮเทล แอนด
รีสอร ท กรุ ปยังนํ าแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปรับใหสอดรับกับการดําเนิน ธุรกิจ และนํามา
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กําหนดเปนวิสัยทัศนขององคกรอีกดวย โดยแนวคิดหลักคือ Caring for our Customers, The
Neighborhood Communities and The Wider Environment เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ตอลูกคา ชุมชน และสิ่งแวดลอม ภายใตหลักการสําคัญ 5 ประการคือ
1. การมีสวนรวมและการสนับสนุนชุมชน (Community Involvement and
Support)
2. การตระหนักถึงเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (Eco-Technology Awareness)
3. การเพิ่มพูนความรู และพัฒนาทักษะดานอาชีพใหกับเยาวชนในทองถิ่น
(Education)
4. ใหความสนับสนุนกับภาครัฐและองคกรทองถิ่น (Partnership)
5. การใชทรัพยากรทองถิ่นในกระบวนการผลิต (Product)
แผนภาพที่ 6 : แสดงวิสัยทัศนองคกรในประเด็นชุมชนสัมพันธของเครือ เซ็นทรารา
โฮเทล แอนด รีสอรท กรุป

ที่มา http://www.centarahotelsresorts.com/CentaraSustainability.asp
ปจจุบันโรงแรมในประเทศไทยที่อยูในการบริหารจัดการของเครือ เซ็นทรารา โฮ
เทล แอนด รีสอรท กรุป มีจํานวนทัง้ สิ้น18 โรงแรม โดยกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ
1.2 พัฒนาการการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจ
โรงแรม
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จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก และการศึกษาจากเอกสาร ผูวิจัยสามารถสรุปผล
การศึกษาการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม โดยจําแนกการดําเนินงาน
ออกเปน 2 ชวง เพื่อใหเห็นถึงพัฒนาการของการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ ดังนี้
ช ว งที่ 1 ช ว งก อ นการตื่น ตั ว ของแนวคิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของ
องคกรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) และการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Sustainable Development) (อดีต – 2549: อางอิงจากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม))
ผลการศึกษา พบวา ในอดีตกอนการตื่นตัวของแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจ (CSR) และการพัฒนาอยางยั่งยืน การดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมยังไมมีความเปนรูปธรรมชัดเจนมากนัก การดําเนินงานในกระบวนการ
ตางๆ ไมมีความตอเนื่อง กิจกรรมสวนใหญเนนการบริจาคขององคกร การใหเงินหรือสิ่งของชวย
ชาวบ า นและเด็ ก การดํ า เนิ น งานชุ ม ชนสัม พั น ธ ใ นยุ ค นี้ เ ป น การทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมที่ ไ ม ไ ด
กอใหเกิดความยั่งยืนแกชุมชนแตอยางใด และการประชาสัมพันธผานสื่อ การทําความเขาใจ การ
ปรับใชสื่ อตางให เหมาะสมและสอดคลอง เพื่อทําให เกิดประสิท ธิภาพสูง สุดนั้น ยังมีอยูครึ่ง ๆ
กลางๆ ผูวิจัย สามารถสรุปสาระสําคัญของการดําเนินงานชุมชนสัมพันธในชวงที่ 1 ดังภาพ
แผนภาพที่ 7 : แสดงสาระสําคัญของการดําเนินงานชุมชนสัมพันธในชวงที่ 1 (ชวงกอนการตื่นตัว
ของแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ CSR และการพัฒนาอยางยัง่ ยืน)
หัวใจหลัก = สรางภาพลักษณ
และปองกันความเสี่ยง

ชวงที่ 1: กอนการ
ตื่นตัวของ CSR

รูปแบบกิจกรรม = บริจาคเพื่อ
การกุศลและกิจกรรมพิเศษ
เพื่อสงเสริมภาพลักษณ

ความสัมพันธ = ผูใหและผูรบั
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จากแผนภาพขางตน สามารถแจกแจงรายละเอียดการดําเนินงานชุมชนสัมพันธในชวงที่
1 ได ดังนี้
หัวใจหลัก = สรางภาพลักษณและปองกันความเสี่ยง
จากผลการวิจั ย พบวา ในชวงกอนการตื่น ตัวของแนวคิ ดความรั บผิดชอบตอ
สังคมขององคกรธุรกิจ CSR และการพัฒนาอยางยั่งยืน การดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธจะเปน
สวนหนึ่ง ของงานประชาสั มพัน ธ มีวัตถุประสงคเพื่อการสรางภาพลักษณขององคก รและการ
ปองกันความเสี่ยงในการเกิดความขัดแยงระหวางองคกรกับชุมชนเปนสวนใหญ ดังที่คุณสุกิจ อุ
ทินทุ ไดแสดงทัศนะไว ดังนี้
“...เดิมกอนที่จะมีเรื่อง CSR เนี่ยชุมชนสัมพันธ มันเปนการสรางความสัมพันธ
ลดความเสี่ ย งเวลาเกิ ด ป ญ หาต า งๆ ซึ่ ง มั น ก็ เ กิ ด ได กั บ หลายๆ ธุ ร กิ จ โรงแรมก็ จ ะเป น เรื่ อ งที่
เกี่ยวของ เพราะมันจะมีคนแปลกหนา คนตางถิ่นเขามาทําใหชุมชนเปลี่ยนไป แตเดิมเนี่ย คนจะ
มองเรื่องของ community relation ไมใชเรื่องของ CSR เมื่อกอนจะเปนแคการปองกันความเสี่ยง
การพีอาร ถายรูป จบ เปนภาพลักษณ เปนอิมเมจ…”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
รูปแบบกิจกรรม = บริจาคเพื่อการกุศลและกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริม
ภาพลักษณ
รูปแบบกิจกรรมชุมชนสัมพันธในชวงที่ 1 จากการศึกษา พบวา รูปแบบของ
กิ จ กรรมหลั ก จะเป น รู ป แบบการบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ลและการจั ด กิ จ กรรมพิ เ ศษเพื่ อ ส ง เสริ ม
ภาพลักษณขององคกร โดยปรากฏตัวอยางจากคําสัมภาษณคุณกัลยภรณ กองฟู ดังนี้
“…เมื่อกอนนี้เราจะเขาไปชวยเหลือในเรื่องทุนการศึกษาใหกับโรงเรียนที่อยูใกลๆ
กับโรงแรมของเรา เด็กๆ พวกนี้จะเปนเด็กที่ผลการเรียนดี แตขาดแคลนทุน ทางโรงเรียนก็จะเสนอ
เรามา เราก็จะเขาไปชวยสนับสนุนในสวนนี้...”
(กัลยภรณ กองฟู, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2553)
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นอกจากนี้ คุณทัศนชัย พัฒนโกศัย ยังไดแสดงความคิดเห็นเพื่อเนนย้ํารูปแบบ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธในชวงแรกไว ดังนี้
“...แตกอนกิจกรรมชุมชนสัมพันธของเราจะไมชัดเจนเหมือนทุกวันนี้นะ จะเปน
กิจกรรมในลักษณะที่ปลูกตนไมรวมกับกทม. ถาเปนโรงแรมริมหาดก็เปนการเก็บขยะริมชายหาด
ทําความสะอาดพวกพื้นที่สาธารณะ อะไรในลักษณะนี้มากกวา...”
(ทัศนชัย พัฒนโกศัย, สัมภาษณ, 23 กรกฎาคม 2553)
ความสัมพันธ = ผูใหและผูรับ
ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางโรงแรมกับชุมชนในชวงที่ 1 เปนไปใน
ลักษณะของผูใหและผูรับ สงผลใหชุมชนมีความตองการความชวยเหลือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดัง
ปรากฏในคําสัมภาษณของสุกิจ อุทินทุ และคุณอรพินท มุสิกนวบุตร ดังนี้
“...Relationship ระหวางธุรกิจกับชุมชน มักจะเกิดจากการเอาของไปใหเคา
เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเปนเราไปสรางวัฒนธรรมการรับใหกับชุมชน วา ออ ถามีนายทุนมา มี
ธุรกิจมา เราตองไปขอเคา ความสัมพันธเลยเปนแบบผูใหและผูรับ สุดทาย เคาจะรอวาเมื่อไหรคุณ
จะเอาเงินมาใหเราอีก…”
(สุกิจ อุทนิ ทุ สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
“...เมื่อกอนเราจะเนนการใหเปนหลักเลยคะ แตการใหนี่เปนดาบสองคมมากๆ
เลยนะ เพราะ Demand ของเคาจะมากขึ้นเรื่อยๆ วันนี้เราใหเคาไดแคนี้ วันตอมาเคาก็ตองการ
มากขึ้นไปอีก ที่นี้เราก็ตองมานั่งคิดวา การใหอยางเดียวมันไมสามารถตอบโจทยไดแลวหละ
เพราะมันจะยิ่งทําใหเคาเคยชินกับการเปนผูรับ และไมรูจักชวยเหลือตัวเองซะที...”
(อรพินท มุสิกนวบุตร, สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2553)
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ช ว งที่ 2 ช ว งหลั ง การตื่ น ตั ว ของแนวคิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของ
องคกรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) และการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Sustainable Development) (2549 – ปจจุบัน: อางอิงจากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม)
จากการศึกษา พบวา ภายหลังการตื่นตัวของแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจ (CSR) การดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรมมีความเดนชัดมากยิ่งขึ้น
โรงแรมเล็งเห็นถึงประโยชนในการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมาก
ยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมตางๆ มุงเนนการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน โดยสามารถจําแนกสาระสําคัญของ
การดําเนินงานชุมชนสัมพันธในชวงที่ 2 ดังภาพตอไปนี้
แผนภาพที่ 8 : แสดงสาระสําคัญของการดําเนินงานชุมชนสัมพันธในชวงที่ 2 (ชวงหลังการตื่นตัว
ของแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ CSR และการพัฒนาอยางยัง่ ยืน)

หัวใจหลัก = ชุมชนสัมพันธ
เปนสวนหนึ่งของธุรกิจ

ชวงที่ 2: หลังการ
ตื่นตัวของ CSR

รูปแบบกิจกรรม = หลากหลาย
มุงสรางความเขมแข็งและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนใหกับชุมชน

ความสัมพันธ = พึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน

จากแผนภาพขางตน สามารถแจกแจงรายละเอียดการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ
ในชวงที่ 2 ได ดังนี้
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หัวใจหลัก = ชุมชนสัมพันธเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ
จากผลการวิจัย พบวา ในชวงหลังการตื่นตัวของแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจ CSR และการพัฒนาอยางยั่งยืน การดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธไดปรับเปลี่ยน
ให มี ค วามชั ด เจนมากยิ่ ง ขั้ น วั ต ถุ ป ระสงค ข องกิ จ กรรมมี ค วามลึ ก ซึ้ ง มากยิ่ ง ขึ้ น กว า การสร า ง
ภาพลักษณขององคกร โดยกิจกรรมตางๆ มีความเปนรูปธรรมและเปนสวนหนึ่งของการดําเนิน
ธุรกิจ ดังปรากฏตัวอยางจากคําสัมภาษณ ดังนี้
“...เวลาที่มี CSR เนี่ย Community Relation มันก็ไปอีก step หนึ่ง มากกวา
ความสัมพันธ กันความทะเลาะเบาะแวง ตอสูกัน Community relation มันไมใชแคการเอาของไป
ใหเคา จริงๆ แลวมันลึกกวานั้น คําวา relation มันมากกวาการไปเจาะแจะ ยิ่งถาคนทําลึกมันก็จะ
เปนสวนหนึ่งของธุรกิจที่ตองทํา มันเปนหนาที่ คือคนชอบคิดวาเรื่องเหลานี้ทําก็ได ไมทําก็ได แตนี่
คือหนาที่พลเมือง เปนสิ่งที่พลเมืองที่ดีตองทํา …”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
รูปแบบกิจกรรม = หลากหลาย มุงสรางความเขมแข็งและการพัฒนาที่
ยั่งยืนใหกับชุมชน
ผลการศึกษา พบวา ในชวงที่ 2 นี้ รูปแบบกิจกรรมชุมชนสัมพันธมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยลดกิจกรรมรูปแบบการบริจาคเพื่อการกุศลลง และเนนกิจกรรมที่มี
ความตอเนื่องและอยูบนพื้นฐานของการสรางเขมแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนใหกับชุมชนมากขึ้น
ดังที่ คุณอรพินท มุสิกนวบุตร ไดแสดงความทัศนะไว ดังนี้
“...Property ตางๆ จะใหความสําคัญในการทําชุมชนสัมพันธมาก แตในแตละที่ก็
จะมีรูปแบบของกิจกรรมที่แตกตางกันออกไป และกิจกรรมที่เราทําจะไมไดเนน ทําทีเดียวแลวจบ
กัน แตเราจะเนนการทํากิจกรรมที่มัน sustainable…”
(อรพินท มุสิกนวบุตร, สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2553)
และจากการสัมภาษณคุณสุกิจ อุทินทุ และคุณนฤมล เฑียรฆโรจนกุล ไดเนนย้ํา
ขอสรุปใหชัดเจนขึ้น ดังนี้
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“...เราลงไปทําทั้งหมดไมได แตเราตองไปสราง Strength ใหกับชุมชน คืออยาไป
ใหเคา คือสิ่งที่เราตองระวังมากเลย เพราะฉะนั้นเวลาเราเขาไปแรกๆ เนี่ย เราไมไดไปใหอะไร
มากมายนะ เราไปนั่งพูดคุยกับเคามากกวา เราพูดคุยกันเยอะนะ เราเอาแรงเขาไป เออ อยากได
เงินใชมะ งั้นเรามาจัดวิ่งกัน ชาวบานตองเอาดวยนะ จัดกิจกรรมกัน ระดมทุนกัน เรื่องการใหเงินนี้
ต อ งระมั ด ระวั ง บางที ส ร า งความเสี ย หายมากกว า ไม ไ ด ไ ปสร า งความเข ม แข็ ง เรื่ อ งงาน
Community บางทีเราก็ไมไดมองแค relation แตเราตองการ contribute ตองการพัฒนาเคา ...”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
“…สิ่งที่เราตองทํานี่เราตองมองแลววามันมีประโยชนกับชาวบาน กับชุมชนมาก
นอยแคไหน บางทีการใหเงินอยางเดียวมันก็ไมตอบโจทยแลวหละ ยิ่งสมุยเปนเมืองทองเที่ยว
รายไดหมุนเวียนในพื้นที่มีเยอะอยูแลว เราก็ไปชวยเหลือ ดูแลตรงอื่น สรางความเขมแข็งอยางอื่น
ใหชุมชน ใหชาวบานตอไป ตรงนี้มันจะเปนประโยชนใหกับชุมชนแลวก็ยั่งยืนมากกวา...”
(นฤมล เฑียรฆโรจนกุล, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2553)
ความสัมพันธ = พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
จากผลการวิจัย พบวา ในชวงที่ 2 นี้ ความสัมพันธระหวางโรงแรมกับชุมชน มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากชวงที่ 1 กลาวคือ เปนความสัมพันธในเชิงของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
(Win-Win Relationship) การดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธมีผลในการเอื้อประโยชนตอการดําเนิน
ธุรกิจ และสรางประโยชนใหกับชุมชนไปพรอมๆ กัน ดังปรากฏตัวอยางในคําสัมภาษณของคุณสุ
กิจ อุทินทุ และ คุณกาญจนา สุจริต ดังนี้
“...ถา Community เราดี นั่นคือจุดขายของเราเหมือนกัน เพราะเราขายความเปน
ธรรมชาติ ความเปนชุมชน ความเปนทองถิ่น ตรงนี้คือสิ่งสําคัญ ถาเราชวยกันพัฒนา community
มันจะเปนปจจัยอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหธุรกิจของเราอยูได มันขายความเปนธรรมชาติ ความเปน
ทองถิ่น อยางเวลาที่แขกหลงทาง ชาวบานพามาสงไดเลย นี่คือความที่เราสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ไง ภาพของเราภาพแรกเปนนายทุน เขาถึงยาก แตถาวันนึงเราเปดบาน ก็มีแตคนอยากเขามา แลว
เราก็ยินดีใหทุกคนเขามา นี่คือสิ่งสําคัญ…”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
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“...ความสัมพันธมันไมใชโอเค ถายรูป เจอกันปหนา คือถาทํา อันนั้นก็ไมผิดนะ แตมันตอง
บวก บวก บวก และสุดทายจะทํายังไงใหชุมชนดีขึ้น ธุรกิจดีขึ้น อันนี้คือที่สําคัญ ถาชุมชนอยูได
เราก็อยูได ทําอยาไปเอาเปรียบเคา มันเปนความสัมพันธเราก็ทิ้งไมได เราก็ตองพึ่งพากัน...”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)

1.3 ลักษณะงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
จากผลการวิจัย พบวา งานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมสามารถ
จําแนกออกไดเปน 2 ประเภท คือ
- งานชุมชนสัมพันธที่โรงแรมรวมเปน “พันธมิตร” ในการดําเนินกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ
- งานชุมชนสัมพันธที่โรงแรมเปนผูจัดทํา และ ดําเนินการเองทั้งหมด

งานชุมชนสัมพันธทโี่ รงแรมรวมเปน “พันธมิตร” ในการดําเนินกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ
จากการศึกษา พบวา งานชุมชนสัมพันธประเภทนี้ กิจกรรมตางๆ จะถูกวางแผน
กําหนดขอบเขตและดําเนินการโดยองคกร หนวยงานของชุมชน หรือภาคสวนอืน่ ๆ โรงแรมจะเขา
ไปมีบทบาทกับกิจกรรมในลักษณะของการเปน“พันธมิตร” การมีสว นรวมจะเปนไปในรูปแบบของ
การสนับสนุนกําลังคน การจัดเตรียมอาหาร หรือ ทรัพยากรตางๆ ของโรงแรม หนวยงานที่โรงแรม
เขาไปเปนพันธมิตรในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ สามารถจําแนกออกไดเปน 4ประเภท ดัง
ภาพ
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ภาพที่ 9 : แสดงพันธมิตรในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรม

เทศบาล / อบต.

กลุมชุมชน วัด
โรงเรียน

โรงแรม

\

โรงแรมอื่นๆ

แขกที่มาพักที่
โรงแรม

จากภาพขางตน สามารถใหรายละเอียดได ดังนี้
1. โรงแรม + องคการปกครองสวนทองถิน่ (เทศบาล หรือ อบต.)
จากการศึ ก ษา พบว า กิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ ที่ โ รงแรมเป น พั น ธมิ ต รร ว มกั บ
องคการปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาลตําบล อําเภอ หรือ องคการบริหารพื้นที่ จะเปนไปใน
ลักษณะที่หนวยงานเปนผูจัดกิจกรรม บริหารจัดการ และดําเนินการเองในทุกขั้นตอน กิจกรรม
เหลานั้น อาจจะเปนกิจกรรมประจําปของชุมชน เชน งาน Hua Hin Jazz Festival ของอําเภอหัว
หิน งานแขงขันเรือยาวประจําป ของอําเภอเชียงแสน หรือกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ และเทศกาล
ตางๆ เชน งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา เทศกาลลอยกระทง เทศกาลเขาพรรษา เปนตน โรงแรม
เขามามีบทบาทและมีสวนรวมกับกิจกรรมในการเปนผูสนับสนุนและชวยอํานวยความสะดวก การ
สนับสนุนนั้น อาจจะสนับสนุนในเรื่องของกําลังคน หรือสรับสนุนทรัพยากรอื่นๆ ของโรงแรมก็ได
ดังปรากฏตัวอยาง จากคําสัมภาษณคุณกาญจนา แสงจันทร และคุณนฤมล เฑียรฆโรจนกุล ดังนี้
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“...ของเราจะทํา งานใกลชิดกับทางเทศบาล นายกเทศบาลจะรองขอมาทาง
โรงแรม ไมวากิจกรรมอะไรก็ตามที่ทางเทศบาลจัดขึ้นแลวรองขอมาทางโรงแรมใหโรงแรมมีสวน
รวม เราชวยเหลือกันเปนประจําอยูแลว ตัวอยางเล็กๆ นอยๆ ที่ทางเทศบาลใหเราไปรวมกับทาง
ชุมชนก็คือ ทางหัวหินมีกิจกรรมอะไรบางระหวางป อยางเชน มี Jazz Festival คือมีดนตรีมาเลน
ทางโรงแรมก็ไปออกราน ขายอาหาร กิจกรรม Preserve หัวหิน คือ การวิ่งมาราธอน เราก็จะสง
พนักงานไปรวมวิ่งดวย และดูแลเกี่ยวกับอาหารการกิน และไมวาจะเปน Beach Cleaning ที่ทาง
หัวหินทําเปนประจํา เราถือวาหัวหินเปนเมืองทองเที่ยว และเปนเมืองที่โรงแรมของเราตั้งอยู ทุก
ครั้งที่ทางเทศบาลขอความรวมมือมา เราไปเปนประจํา...”
(กาญจนา แสงจันทร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2553)
“...เมื่ อ เร็ ว ๆนี้ ทางเทศบาลเกาะสมุ ย เค า จั ด โครงการโรงเรี ย นรัก ษ สมุ ย Low
Carbon School เคาจะใหทุนมากับโรงเรียนแตละโรงเรียน เปนโรงเรียนประถม เพื่อเอามาจัดการ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและขยะ และใหโรงแรมแตละโรงแรมไปเปนพี่เลี้ยงโรงแรมละหนึ่งโรงเรียน เรา
ก็ไปเปนพี่เลี้ยงใหกับหนึ่งโรงเรียน เพราะพนักงาน เจาหนาที่ของเราคอนขางมีความรูเกี่ยวกับการ
จัดการคัดแยกขยะ เราก็ไปใหความรูกับเด็กๆเกี่ยวกับวิธีการแยกขยะ การสรางโรงแยกขยะ ก็
สําเร็จไปแลว...”
(นฤมล เฑียรฆโรจนกุล, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2553)
2. โรงแรม + กลุมชุมชน วัด โรงเรียน
จากการสัมภาษณ พบวา กิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมเปนพันธมิตรรวมกับ
กลุมภายในชุมชน วัด หรือโรงเรียนในพื้นที่ โรงแรมจะเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมที่ทางกลุมชุมชน
วัด หรือ โรงเรี ยนได จั ดทํา ขึ้ น ในลักษณะการสนับสนุน กําลั ง คน ทรั พ ยากรตา งๆ หรือให ค วาม
ชวยเลือในประเด็นที่ผูจัดงานไดรองขอมา ดังปรากฏตัวอยางจากคําสัมภาษณของคุณกัลยภรณ
กองฟู ดังนี้
“...โรงแรมเราคอนขางใหความสําคัญกับการทํางานรวมกับชุมชน ไมวาจะเปนวัด
โรงเรียน หรือวา กลุมตางๆ เราอยูในหาดเฉวง ก็จะมีกลุมรักเฉวง เราก็จะทํางานรวมกับเคา ไมวา
เมื่อไหรก็แลวแตที่เคาจัดกิจกรรม เราก็ตองจัดพนักงานไปรวมดวยเสมอ ไมวาจะเปนกิจกรรม
เกี่ยวกับชายหาด ถนน หรือวาคลอง หรือกิจกรรมของสวนราชการเราก็จะไปรวมกับเคา กลุมรัก
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เฉวงจะเปนกลุมของคนที่มีกิจการอยูในหาดเฉวง เคารวมตัวกันขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลคลองเฉวง เคา
จะดูแลเพื่อใหแนใจวา น้ําในคลองที่จะไหลลงทะเลเนี่ย ตองสะอาดจริงๆ เคาก็จะมีการขุดลอก
คลองกัน เราก็จะไปรวมกับคา แลวเราก็ตองดูแลคลองหนาบานเราใหสะอาดดวย...”
(กัลยภรณ กองฟู, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2553)
นอกจากนี้คุณกาญจนา สุจริต และคุณอรพินท มุสิกนวบุตร ยังไดใหทัศนะในการ
เปนพันธมิตรรวมในกิจกรรมของวัด และโรงเรียนในชุมชน ดังนี้
“...วัดพระธาตุผางามเคาจะทํานิทานชาดกงานครบรอบ 750 ปจังหวัดเชียงราย
เจาอาวาสเคาก็มาบอกเราวาจะขอชางไปรวม แลวใหพนักงานเราแตงตัวเปนกัณหา ชาลี เราก็
จัดสงพนักงานไปรวม จัดชางไปรวมขบวนดวย ไมคิดคาใชจายใดๆ เลยสักบาท สักสตางคเดียว
อีกงานเปนกิจกรรม กิจกรรมแขงขันเรือยาวประจําป เปนกิจกรรมที่สําคัญของเชียงแสนนะ เราเปน
โรงแรมเดียวที่สงพนักงานไปรวมแขงเรือยาวกับชาวบาน กิจกรรมนี้ทําใหเรารูสึกเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน ซึ่งพอวันหนึ่ง ถาเราเกิดมีปญหาหรือทํากิจกรรมใดๆ ชุมชนจะยื่นมือเขามาชวยเหลืออยาง
เต็มที่...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
“...กิจกรรมสวนใหญเราจะเนนแบบประมาณวา เราจะไปรวมจอยกับกิจกรรม
ตางๆ ของชุมชน และเราจะเนนไปที่การให ความรูกับเด็ก และการใหโอกาสกับผูที่ขาดในสังคม
อะ อยางใกลๆ เราเนี่ย มีโรงเรียนชื่อโรงเรียนวัดบางน้ําชล เราก็ไปจอยกิจกรรมวันเด็กกับทาง
โรงเรียน เราก็ไปจัดกิจกรรมใหกับเด็ก เอาขนม เอาน้ําไปแจก อันนี้เราจะเขาไปจอยรวมกับทาง
โรงเรียน...”
(อรพินท มุสิกนวบุตร, สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2553)
3. โรงแรม + โรงแรม
การเปนพันธมิตรรวมกันในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธระหวางโรงแรมกับ
โรงแรมนั้น จากการศึกษา พบวา กิจกรรมชุมชนสัมพันธจะเปนการดําเนินงานรวมกันระหวาง
โรงแรมตางๆ ในพื้นที่เดียวกัน มีการกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรม กําหนดรูปแบบกิจกรรม
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ตลอดจนถึงกระบวนการในขั้นตอนตางๆ รวมกัน ดังปรากฏในคําสัมภาษณของคุณกาญจนา
สุจริต และคุณสุกิจ อุทินทุ ดังนี้
“...เรามีการจัดกิจกรรมแขงกีฬากระชับมิตรรวมกันระหวางโรงแรมในอําเภอเชียง
แสน มีโรงแรมอนัตรา โรงแรม Serene at Chiang Saen โรงแรมอิมพีเรียล แลวก็ชาวบานในเชียง
แสน แตละโรงแรมก็จะจัดทีมฟุตบอลไปเตะรวมกับชาวบาน เราก็จัดพนักงาน เปนทีมฟุตบอลไป
รวมเตะกับเคา เปนกีฬาตานยาเสพติด และกระชับความสัมพันธ...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
“...เราจะมี partnership เยอะมาก อยางที่หัวหิน Anantara ทํา Marriott ทํา เรา
ไปเจอเพื่อนๆ อยางชีวาศรมทํา เฮยทํารวมกันเลย กลายเปนกรีนหัวหิน ถึงเวลาเราทํารวมกัน คราว
นี้พอมันเกิดเปนสิ่งที่ดีทั้งเขต ชาวตางชาติก็อยากมา มันก็เกิดผลดีกับชุมชน คือแทนที่จะทําคน
เดียว เพราะแตละคนก็ทําไดคนละนิด คนละหนอย เราก็ทํารวมกัน เราก็รวมมือกับผูวาราชการ
รวมกับชุมชนที่หัวหิน เราก็จะมานั่งคุยกันวาเราทําอะไรไดบาง...”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
4. โรงแรม + แขกที่มาเขาพักในโรงแรม
จากการศึ กษา พบวา กิ จกรรมที่ โรงแรมเปนพัน ธมิตรรว มกับแขกที่เ ขาพั กใน
โรงแรมนั้น จะปรากฏในลักษณะที่แขกที่พักในโรงแรมไดจัดทํากิจกรรมตางๆ ขึ้นเพื่อชุมชน โรงแรม
จึงใหการสนับสนุนในเรื่องของที่พักใหกับแขก อีกทั้งยังชวยสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ของโรงแรม
อีกดวย ดังคําสัมภาษณที่ คุณอรพินท มุสิกนวบุตร ดังนี้
“...กิจกรรมหนึ่งที่เราทํา จะเปนกิจกรรมที่เราทํารวมกับแขกคนนึง เขามาตั้งมูลนิธิ
ในประเทศไทย เปนมูลนิธีที่เคาตั้งขึ้นใหลูกสาวเคา ก็จะมาทํากิจกรรมนี้เปนประจําทุกป วันนึงเคา
ก็เดินเขามาชวนเราทํา จริงๆ แลวคือเคาก็อยากจะใหเราชวย support ในเรื่องที่พักนั่นแหละ เราก็
เออ เห็นวาโครงการมันดูมีประโยชนดี เราเลย support เปนที่พักทุกครั้งที่เคามาทํากิจกรรม สวน
กิจกรรมที่เคาทําก็จะเปนประมาณวาไปคอยชวยเหลือเด็กๆ ที่ดอยโอกาศในสังคม อยางเชน
บริเวณใกลโรงแรม จะมีแคมปคนงานกอสราง แลวภายในแคมปนี้ก็จะมีเด็กๆ ที่เปนลูกคนงานอยู
เต็มไปหมด แขกคนนี้เคาก็จะจางครู nanny ไปดูแลเด็กเล็ก สวนเด็กที่โตขึ้นมาหนอยก็จะไปชวย
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สอนหนังสือ โรงแรมก็จะชวย support ในสวนการจัดกิจกรรมและอาหาร อยางอาหารเนี่ย พี่บอก
ตรงๆ เลยวา เปนอาหารที่เหลือจากอาหารที่เราทําใหแขกตอน breakfast ตรงนี้ที่พูดตรงๆ เลยวา
พี่อยากใหอาหารสวนนี้เกิดประโยชนมากที่สุด เราเลยเกิดไอเดียวา แทนที่เราจะเอาไปทิ้งใหเสีย
ของ สูเราเอาไปทําประโยชนใหกับคนที่เคาไมมีจะดีกวา หลายๆ คนอาจจะมองวา มันเปนของ
เหลือนะ แตเรากลับมองวา มันเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูคุมคาตางหาก และเด็กๆ พวกนั้น เคาก็
รูสึกวาเออ มันพิเศษสําหรับเคานะ...”
(อรพินท มุสิกนวบุตร, สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2553)
งานชุมชนสัมพันธทโี่ รงแรมเปนผูจัดทํา และ ดําเนินการเองทัง้ หมด
งานชุมชนสัมพันธอีกลักษณะหนึ่ง คือ งานชุมชนสัมพันธที่โรงแรมเปนผูจัดทํา
และ ดําเนินการเองทั้งหมด จากการศึกษา พบวา งานชุมชนสัมพันธในลักษณะนี้จะเปนกิจกรรมที่
โรงแรมเปนผูดําเนินงานเองในทุกกระบวนการ เริ่มตนตั้งแตขั้นตอนการวางแผนกิจกรรม กําหนด
วัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย การกําหนดรูปแบบกิจกรรม การจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรอื่นๆ ตลอดจนถึงการติดตามผลการดําเนินงาน โดยกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่จัดขึ้น มีทั้ง
กิจกรรมที่สอดแทรกอยูในระบบบริหารจัดการของโรงแรม (In process) และกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ แยกออกจากระบบการบริหารจัดการของโรงแรม (After process) โดย
กิจกรรมทั้งสองประเภทนี้ จะคลอบคลุมในประเด็นของการรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน การสราง
รายไดใหกับชุมชน และคนในชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ การ
สาธารณสุข วัฒนธรรมชุมชน และการดูแลสวัสดิการสังคมของชุมชน
จากประเด็นดังกลาวขางตน เมื่อนํามาพิจารณาประกอบกับประเภทกิจกรรม
ความรับผิดชอบของสังคมตามแนวคิดของศาสตราจารยฟลิป คอตเลอร สามารถจําแนกกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธที่โรงแรมเปนผูจัดทํา และดําเนินการเองได ดังนี้
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ตารางที่ 6: แสดงกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรม
การสรางรายได
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จากตารางขางตน สามารถอธิบายกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมเปนผูจัดทํา
และดําเนินการเองได ดังนี้
1. กิจกรรมชุมชนสัมพันธเพื่อสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม
(Cause Promotion) เปนการจัดหาเงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอื่นของโรงแรม เพื่อขยาย
การรับรูและความหวงใยตอประเด็นปญหาทางชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีสวน
รวม หรือการเฟนหาอาสาสมัคร โดยดําเนินการในรูปแบบของการจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ
ขึ้น เพื่อเปนการขจัด หรือลดปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
จากการศึกษา พบวา กิจกรรมชุมชนสัมพันธเพื่อสงเสริมการรับรูประเด็นปญหา
ทางสังคม โรงแรมมีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
แยกออกจากระบบการบริหารจัดการของโรงแรม (After process) โดยมุงเนนประเด็นของ
แกปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน เปนสําคัญ ซึ่งหมายรวมถึงการรักษาพันธุสัตวหายากของชุมชน
โดยโรงแรมจะเขามามีบทบาทในการเปนผูดําเนินการหลักของโครงการ จัดหาเงินทุน ตลอดจนถึง
หาพันธมิตรรวมของโครงการ ดังปราฏกตัวอยาง จากการสัมภาษณคุณสุกิจ อุทินทุ ดังนี้
“...ตัวอยางที่เราไปทําที่ Marriott ที่หาดไมขาวที่ภูเก็ต ตรงนั้น ตรงใกลสนามบิน
ภูเ ก็ตก็จ ะมีห าดไม ขาว มี โรงแรมเราอยูใกลๆ เปน อุท ยานอยู ตรงนั้น เปนที่ที่มี เ ต า ทะเลมาไข
เมื่อกอนพอมันมืดๆ ปลายปก็จะมีเตาทะเลมาไข พอเริ่มมีการพัฒนา หลายโรงแรมเคาก็ขึ้น ไม
สนใจ จนเราตองไปศึกษา เอานักวิชาการมาศึกษาเลยวา ชุมชนนี้ ทําไมเตามันถึงขึ้นมา เราก็ได
คําตอบวา ออ เพราะมันมืด อาว แลวถาคุณไปกอสรางไฟเต็มเลย เตามันก็ไมขึ้น มันก็หายไปนะ
เราก็ตองไปรณรงคกับชุมชน กับธุรกิจอื่นที่อยูแถวๆ นั้นวา พอถึงหนาฤดูเนี่ย ดิมไฟ พอใหมันไฟ
มืดไดมั้ย เตาก็จากหายไปนะ เตาก็กลับมา เราก็มาชวยทําอนุรักษกับชุมชน เคาก็รูสึกมีสวนรวม
คือถาเตาหาย ธรรมชาติหาย เคาก็แย แตมันก็มีเชน บางคนพอเห็นเตามา ก็มาขโมยไขเตาไปขาย
เราก็ตองมาตั้งคณะกรรมการดูแล เพื่อเอาเตามา เราทําโรงอนุบาล เราทํางานรวมกับเอ็นจีโอ
ชุมชน สถาบันวิจัยตางๆ แลวก็ทําอนุบาล พอประมาณเดือนเมษาเราก็มีกิจกรรมปลอยเตาลง
ทะเล เราก็ชวนแขก ชวนชุมชนมารวมกัน อยางเนี่ย relationship มันก็เกิดขึ้น เกี่ยวเนื่องกัน
เพราะฉะนั้นอยางแรก ตั้งแตแนวคิดแรกแลวเนี่ย การทําเรื่องโรงแรม เรื่องอุตสาหกรรม ควรจะ
คิดถึงมิติในเรื่องของสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม แลวก็ความสมดุลของสิ่งที่มีอยูแลว...”
(สุกิจ อุทินทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
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แผนภาพที่ 10: แสดงกิจกรรมปลอยเตาทะเลที่ชายหาดไมขาว

นอกจากนี้ คุณทัศนชัย พัฒนโกศัย ไดแสดงทัศนะ เกี่ยวกับกิจกรรมชุมชนสัม
พันธในรูปแบบนี้ ดังนี้
“...อาชีพหลักของเคาคือทํานา หลังจากทํานาชาวบานก็ไมรูจะทําอะไร เพราะทํา
ไมเปน นายอําเภอเคาก็เขามาพัฒนา ใหชาวบานปลูกผักปลอดสารพิษ ชาวบานก็มารวมกัน อะ
ไมมีที่ของตัวเอง ไมเปนไร นายอําเภอก็หาที่สาธารณะให แบงเปนล็อคๆ แลวก็ปลูกผักปลอด
สารพิษไปขาย วิธีการปลูกก็ปลูกแบบชาวบาน ปลอยไปตามมีตามเกิด เนาบาง เสียบาง เวลาปลูก
ก็ปลูกเหมือนกันหมด ราคาก็จะไดไมสูงมาก เราเลยเขามาชวยตรงนี้ โดยการใหนักวิชาการหรือ
ปราชญชาวบานใหมาใหความรูชาวบานวาปลูกผักยังไงใหไดเงินเพิ่ม...”
(ทัศนชัย พัฒนโกศัย,สัมภาษณ, 23 กรกฎาคม 2553)
2.กิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ ก ารตลาดที่ เ กี่ ย วโยงกั บ ประเด็ น ทางสั ง คม
(Cause-Related Marketing) เปนการอุดหนุนหรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการผล
ประกอบการเพื่อชวยเหลือหรือรวมแกไขประเด็นปญหาทางสังคมจําเพาะหนึ่งๆ ในขณะเดียวกันก็
เปนการเปดโอกาสใหแกผูบริโภคไดมีสวนรวมในการชวยเหลือการกุศลผานทางการซื้อผลิตภัณฑ
รวมทั้ง การเปดพื้นที่ในโรงแรมเพื่อสนับสนุนธุรกิจชุมชน สนับสนุนผลผลิตของทองถิ่นภายใน
กระบวนการผลิตของโรงแรม เชน ซื้อผลิตผลทางการเกษตรของชาวบานสนับสนุนงานหัตถกรรม
ชุมชน เปนตน
กิจกรรมในรูปแบบนี้ โรงแรมจะดําเนินการในลักษณะของกิจกรรมที่สอดแทรกอยู
ในระบบบริหารจัดการของโรงแรม (In process) ในประเด็นของการรักษาสิ่งแวดลอม การสราง
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รายไดใหกับชุมชน การชวยเหลือในดานสวัสดิการสังคมใหกับมูลนิธิตางๆ ภายในชุมชน ดังที่คุณ
อรพินท มุสิกนวบุตร และคุณกาญจนา สุจริต ไดแสดงทัศนะไว ดังนี้
“... เวลาลูกคามาพักที่โรงแรมในเครือของเรา เราจะมีการใหแขกบริจาคคนละ 1
ดอลลารจากการเขาพัก 1 ครั้ง เงินในสวนนี้จะถูกชารจเขาไปในบิลลคาหองพักตอนแขก check
out เราก็จะชี้แจงใหแขกฟงวาเงินที่แขก donate ในสวนนี้ เราจะนําไปพัฒนาสังคม ชุมชนนะ แขก
เคาก็จะโอเค happy แตเราก็ไมไดบังคับ เราจะอธิบายใหแขกฟงกอน ถาแขกเห็นดวยเราก็โอเค
แตถาแขกไมเห็นดวย เราก็จะหักออก เพราะฉะนั้น เราก็จะไมไดบังคับ แตลูกคาสวนใหญ ถาเรา
อธิบายใหเคาฟง เคาก็จะเขาใจ...”
(อรพินท มุสิกนวบุตร, สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2553)
“...เราก็จะซื้อของที่เปนผลผลิตของชุมชน ผัก ผลไม ชวยสรางรายไดใหชุมชน ลด
ตนทุน แถมยังอนุรักษสิ่งแวดลอมดวย เราไมตองขนสงเลย พี่ทําโครงการน้ําเตาหูใหกับพนักงาน
ตอนเชา น้ําเตาหูนี่ก็สั่งจากแมคาในตลาดนี่แหละ...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณคุณสุกิจ อุทินทุ และคุณกาญจนา แสงจันทร ได
เนนย้ําถึงประเด็นนี้ ดังนี้
“...เวลาโรงแรมไปตั้งที่ไหน เห็นมั้ยวาชุมชนเคาไดอะไร มีตําแหนงงาน เคาก็
สามารถมาสมัครงาน เปนพนักงาน อันที่สองเนี่ย อยางสิเกา หรือของหัวหิน หรือภูเก็ตเนี่ย เคาจะ
เปด space ใหชาวบานมาธุรกิจ มานวดริมทะเล ถามวาของเรามีสปามั้ย ถาอยากไดสปา แบบ
premium เรามีในโรงแรมอยางดี แตริมทะเลเราก็เปดใหชุมชนเขามา แตเราก็ตองรักษามาตรฐาน
ของโรงแรม ชาวบานก็จะมีรายได แตตองมีมาตรฐานนะ เชน จัดแท็กซี่ใหนักทองเที่ยว มีรถขับพา
นักทองเที่ยวไปเที่ยว แตทุกคนตองผานมาตรฐานของโรงแรม เคาก็เปนคนในพื้นที่นั้น ในลักษณะ
นี้ ชุมชนก็จะมีโอกาสมีรายไดจากธุรกิจอยู เพราะฉะนั้นก็จะเปนการสรางเศรษฐกิจชุมชน อีก
ลักษณะเราก็ไปทํากับกลุมแมบาน เพราะเรามีรานคาในโรงแรม เราก็เอากลุมแมบานมาทําสินคา
ขาย แตเราก็ไปชวยดีไซน คือบางทีเราก็ตองดูวามันควรจะเปนยังไง ไมอยางนั้นแขกก็จะไมซื้อ เรา
ก็จะเขาไปชวยดูวาจะทํายังไงใหมันเหมาะ ใหมันมี value เพราะฉะนั้นทีม design ก็ตองชวย
โรงแรมบางโรงแรมของเราถาหากมีสินคาทองถิ่น เชน ไวน เปนไวนทองถิ่น เราก็เอามาโปรโมท มี
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ขายในโรงแรม หลายเรื่องที่เราสามารถสราง income ใหกับชุมชน หรือแมแตสินคาไทย เราก็ชวย
ไดหลายอัน...”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
“...ที่นี่จะมีมูลนิธิบานเพียงตะวัน รับเลี้ยงเด็กที่ไมมีพอแม หรือพอแมยากจน คุณ
เคียสเคาก็ทําบานนี้ขึ้นมา พี่ก็เลยจัดกิจกรรมที่จะชวยเหลือเคา ที่นี้ทางโรงแรมไดเชิญศิลปนชื่อ
คุณ Christopher มาสอนวาดรูปใหกับลูกคา เราก็ใหเด็กพวกนี้มาเรียนวาดรูป พอวาดเสร็จ เคาจะ
เอาภาพเหลานี้ไปขายใหกับลูกคาในโรงแรม เราก็จะจัดประมูลใหเคาเพื่อใหเคามีรายได เพราะใน
ทุกอาทิตยเราจะมี Management Cocktails หรือ Guest Cocktails ลูกคาที่มางาน Cocktails
กอนที่จะไปทางอาหารเย็น เราก็จะใหเด็กพวกนี้มืนถือรูปของตัวเอง แลวบอกกับแขกวานี่คือ
ผลงานของพวกเคา วันนั้นรูสึกวาจะประมูลภาพไปไดทั้งหมดสามหมื่นกวาบาท...”
(กาญจนา แสงจันทร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2553)

3. กิจกรรมชุมชนสัมพันธการตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate
Social Marketing) เปนการสนับสนุนการพัฒนาหรือการทําใหเกิดผลจากการรณรงคเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานสาธารณสุข ดานความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม หรือดานสุขภาวะ
เชน การจัดการน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลตางๆ กอนปลอยลงสูชุมชน การรณรงคใหแขกที่มาพักรวมกัน
อนุรั ก ษ พ ลั ง งาน เช น การลดความบ อ ยในการเปลี่ย นผ า เช็ ดตั ว ผ า ปูที่น อน การประหยั ดน้ํ า
ประหยัดไฟ เปนตน รวมถึง การใหความรูกับพนักงาน และชาวบานเกี่ยวกับการใชรถ ใชถนนและ
การสวมหมวกนิรภัย
กิจกรรมชุมชนสัมพันธในรูปแบบนี้ กิจกรรมจะถูกผนวกเขาไปในกระบวนการ
บริหารจัดการของโรงแรม (In Process) และใหความสําคัญในประเด็นของการรณรงครักษา
สิ่งแวดลอมและดานการสาธารณสุขเปนหลัก ดังปรากฏในคําสัมภาษณ ดังนี้
“...ในทุกๆ หอง เราจะมี Card บอกแขก เชิญชวนใหแขก reuse ผาเช็ดตัว เพื่อจะ
ไดลดการใชทรัพยากร สวนน้ําเสียภายในโรงแรมเราก็นําผานขั้นตอนการบําบัดน้ําเสีย แลวเอาน้ํา
ตรงนั้นมาใชรดน้ําตนไม ในลักษณะนี้...”
(กัลยภรณ กองฟู, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2553)
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“...โรงแรมของเราตองดีไซนอยางแรกเลยคือน้ําที่ออกจากสวนไหนก็แลวแต ตอง
เอามาบําบัด น้ําที่บําบัดแลวก็เอากลับมาใชใหมหรือเอามารดน้ําตนไม เพราะฉะนั้นของเสียที่มา
จากโรงแรมจะมีผลกระทบตอชุมชนนอยมาก พลังงานเราก็จะพยายามใชพลังงานอยางประหยัด
เราขอใหแขกปดไฟที่ไมจําเปน ถาเผื่อยังไมตองการเปลี่ยนผาหม ผาปูที่นอนก็แจง เพราะทุกครั้งที่
มีการซักลาง สารเคมีมันจะลงไป เพราะฉะนั้นเราก็ตองกระตุนเตือนแขกดวย เราก็ตองออกแบบ
ดวยวาเราจะทํายังไงเพื่อที่จะไมใหเราไปรบกวนชุมชนมากนัก...”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
“... ตอนนี้เรากําลังจะเปลี่ยนขวดน้ําในหองพักแขก Container ใสแชมพู ครีม
อาบน้ําตางๆ จากขวดพลาสติกเปนขวดแกวทั้งหมด ถามวาตนทุนสูงกวามั้ย ใช แตเราก็ตองทํา
เพราะวามันชวยรักษาสิ่งแวดลอม ระบบตางๆ ของทางโรงแรมก็จะจัดใหมัน Support กับการ
รักษาสิ่งแวดลอม น้ําเสียเราก็จะบําบัด มีบอพัก แลวนําน้ํามารดน้ําตนไม ในหองพักเราก็จะมีการ
รณรงคใหลูกคา reuse ผาเช็ดตัวในลักษณะนี้ แลวเราก็เขารวมโครงการพนักงานไมสูบบุหรี่กับ
กระทรวงแรงงาน คืออะไรก็ตามที่เราสามารถทําได เราก็จะทํา...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
“...พนักงานสวนใหญของเราเปนคนทองถิ่น เคาก็จะใชมอเตอรไซค แตสวนใหญ
เคาจะไมใชหมวกกันน็อค เราก็จะพยายามใหความรูเคาเกี่ยวกับการใชหมวกกันน็อค นายเคาก็
เกิดไอเดีย วาพนักงานทุกคนที่ใชมอเตอรไซคสามารถซื้อหมวกกันน็อคแบบมาตรฐาน โดยโรงแรม
จะออกคาใชจายใหครึ่งหนึ่ง จากที่ทุกคนไมมีกันนะ กลายเปนตอนนี้มอเตอรไซคทุกคันในอนันตรา
มีหมวกกันน็อคกันหมด แลวเราก็ออกจดหมายมาวาทุกคนที่ขับมอเตอรไซคในโรงแรมตองใส
หมวกกันน็อคทุกครั้ง มันเลยสรางความเคยชินใหเคา อีกโปรเจคจะเปนการลด ละเลิก บุหรี่ คนที่
ทําสําเร็จ เราก็จะออกใบประกาศนียบัตรใหเคา เปนการสรางกําลังใจ...”
(กาญจนา แสงจันทร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2553)
(Corporate
4.
กิจกรรมชุมชนสัมพันธการบริจาคเพื่อการกุศล
Philanthropy) เปนการชวยเหลือในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เชน การมอบ
ทุนการศึกษาใหกับโรงเรียนตางๆ การเลี้ยงอาหารหรือการนําอาหารไปมอบใหกับเด็กดวยโอกาส
ในชุมชน การบริจาคอุปกรณตางๆ ของโรงแรม เปนตน
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จากการศึกษา พบวา กิจกรรมในลักษณะนี้ โรงแรมจะจัดกิจกรรมลักษณะของ
กิจกรรม After process กลาวคือ กิจกรรมตางๆ จะจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ และไมไดเขา
ไปอยูในระบบการบริหารจัดการของโรงแรม และมุงเนนในประเด็นของการรักษาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน การศึกษา และการชวยเหลือดานสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาสตางๆ เปนหลัก ดังปรากฏ
ตัวอยางคําสัมภาษณที่คุณกาญจนา แสงจันทร และคุณนฤมล เฑียรฆโรจนกุล ไดแสดงทัศนะได
ดังนี้
“...เราทําเคกยาวที่สุด 15 เมตร ตอนที่โรงแรมเราครบรอบ 15 ป แลวเอาเคกไป
ขายที่เทสโก โลตัส รายไดทั้งหมดไมหักคาใชจายใดๆ เราก็นําไปมอบใหกับมูลนิธิกุศลสงเคราะห
เกาะสมุย...”
(นฤมล เฑียรฆโรจนกุล, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2553)
“...ในโรงแรมแตละปจะมีภาชนะที่เราไมไดใชแลวเนื่องจากเราตองเปลี่ยนคอน
เซ็ปของหองอาหารหรืออะไรก็แลวแต ภาชนะเหลานี้เราก็จะเอาของเหลานี้ไปมอบใหกับโรงเรียน
ไกลๆ ที่เราชวยเหลือเคาอยู คือแทนที่เราจะเอาไปขาย หรือทิ้งไปซะ เราก็เอาไปกอใหเกิดประโยชน
กับเคาดีกวา...”
(กาญจนา แสงจันทร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2553)
อีกทั้งคุณอรพิ นท มุสิก นวบุตร ยัง ไดแสดงทัศนะถึงกิจกรรมชุมชนสัมพัน ธใน
รูปแบบนี้ วา
“...เราก็ยังทํากิจกรรมใหกับเด็กๆ ที่เคาดอยโอกาส หรือไมพรอมทางสังคมดวย
อยางเด็กพวก Under privilege เราก็ทํากิจกรรมรวมกับมูลนิธิ wishing well เราก็จะพาเด็กที่เปน
โรคมะเร็ง ที่เคายังรักษาตัวตามอาการ เชิญมากับผูปกครอง มาเลี้ยงอาหารบนเรือมโนราห มา
ลองเรือ มาทานอาหารกลางวัน เลนกิจกรรมกัน จะมีพี่ๆ จากโรงแรมคอยดูแล เทคแครนองๆ...”
(อรพินท มุสิกนวบุตร, สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2553)
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แผนภาพที่ 11: แสดงกิจกรรมการบริจาคเพื่อการกุศล

5.
กิ จกรรมชุ มชนสั มพัน ธการอาสาชว ยเหลือชุม ชน (Community
Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือจูงใจใหพนักงาน คูคารวมสละเวลาและแรงงานในการ
ทํางานใหแกชุมชนที่องคกรตั้งอยูและเพื่อตอบสนองตอประเด็นปญหาทางสังคมที่องคกรใหความ
สนใจหรือหวงใย เชน การรวมกันทําความสะอาดชุมชนระหวางพนักงานกับชาวบาน การอบรม
วิชาชีพเกี่ยวกับโรงแรมใหกับนักเรียน นักศึกษาในทองถิ่น การสงพนักงานสอนหนังสือใหกับ
นักเรียน การอบรมการทําน้ํามันไบโอดีเซลใหกับชาวบาน เปนตน กิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ ใ น
รู ป แบบนี้ จะมี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมทั้ ง ที่ แ ทรกอยู ใ นระบบการบริ ห ารจั ด การของโรงแรม (In
process) และกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุปะสงคเฉพาะแยกออกจากการบริหารจัดการ (After
process) โดยประเด็นที่ทางโรงแรมใหความสําคัญของกิจกรรมรูปแบบนี้คือ ประเด็นดาน
การศึกษา การรักษาสิ่งแวดลอมชุมชน การสรางรายได การธํารงรักษาวัฒนธรรมทองถิ่น และการ
ดูแลสวัสดิการสังคมใหกับผูดอยโอกาสในทองถิ่น ดังปรากฏในคําสัมภาษณ ดังนี้
“...เด็กที่นี่เคาจะเรียนรวมกันทุกชั้น เราเห็นเคาตองเรียนทางไกลผานดาวเทียม
เราก็รูสึกวา เฮย เราอยากชวยเรื่องการเรียนเคา แตจะชวยไดยังไง ก็เกิดไอเดียวา เออ เรามีภาษานี่
เลยไปถามอาจารยวาที่นี่มีครูสอนภาษาอังกฤษมั้ย สรุปวาเด็กๆ ตองเรียนผานทีวี เราเลยกลับมา
คุยกันกับพนักงาน ทางหัวหนาแผนกเห็นตรงกันเลยนําเสนอนาย ขอหนึ่งชั่วโมงไปสอนเด็ก นายก็
ตกลง พอนายตกลงเราก็เขาไปทําควมเขาใจกับอาจารยวา ลักษณะการสอนของเราจะไมใชตาม
ตํารานะ แตเราจะสอนภาษาอังกฤษในชีวิตจริง เดือนแรกทําก็เออ ไดผลนะ ตอนแรกวาจะทําแค
สามเดือน ปรากฏวาโอเค เลยกลายเปนโครงการระยะยาว...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
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“...เรามีการอบรมการทําน้ํามันไบโอดีเซลใหกับชาวบาน เปนกิจกรรมที่เราทํา
รวมกับชาวบานจริงๆ คือเราจะไปบอกเคาวาน้ํามันที่ใชแลวจริงๆ มันยังมีประโยชนนะ อยาเอาไป
ทิ้ง เราสามารถเอามาสกัดเปนน้ํามันไบโอดีเซลได แลวโรงแรมก็ทําใหเคาเห็นดวยการเอาน้ํามันตัว
นั้นมาใหจริงๆ โดยเริ่มตนจากรถตัดหญาในสวนของเรา ชาวบานเคาก็เออ เห็นวามันสามารถใชได
จริงๆ แถมยังชวยรักษาสิ่งแวดลอมไปไดในตัวดวย...”
(กัลยภรณ กองฟู, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2553)
แผนภาพที่ 12: แสดงการอบรมการทําน้าํ มันไบโอดีเซลใหกับชาวบาน

“...ทุกวันพฤหัสเราจะมีการทําความสะอาดชายหาด ใหพนักงานทุกแผนกสง
ตัวแทนเขาไปรวมกิจกรรมทําความสะอาดชายหาดตั้งแตหนาโรงแรมของเรา เปนตนไป...”
(นฤมล เฑียรฆโรจนกุล, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2553)
แผนภาพที่ 13: แสดงกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาด
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“...เราก็จะไปตามสถานศึกษาไปแนะแนวใหความรูเกี่ยวกับการทํางานในโรงแรม
มีเหมือนกันที่เราไดพนักงานจากการทํากิจกรรมแนะแนวอาชีพตามสถานศึกษาแบบนี้ หรืออยาง
กิจกรรมที่เราพาเด็กๆ มาเยี่ยมชม ทํากิจกรรมภายในโรงแรม เหมือนเราไปสรางแรงบันดาลใจ
สราง Inspiration ใหเคา วันนึงเมื่อเคาโตขึ้น เคาอาจจะกลายเปนพนักงานของโรงแรมเราก็ได มี
เด็กอีกกลุมหนึ่งที่โรงแรมมอบทุนการศึกษาใหจนกระทั่งจบการศึกษาปริญญาตรี และปจจุบันเคา
ก็เปนพนักงานของเรา...”
(อรพินท มุสิกนวบุตร, สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2553)
แผนภาพที่ 14: แสดงกิจกรรมแนะแนวการศึกษาใหกับนักศึกษาวิชาการโรงแรม

2. การจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
ผลการวิจัยเรื่องการจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม จาก
การศึกษาพบวา การจัดการการสื่อสารกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมเปนผูดําเนินการขึ้นเองนั้น
โรงแรมได มี ก ารดํ า เนิ น งานที่ เ ป น ขั้ น ตอน ด ว ยรู ป แบบและวิ ธี ก ารที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า ง
ความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นระหวางชุมชนกับโรงแรม สามารถสรุปเปนขั้นตอนตางๆ ได ดังนี้
- ขั้นการวางแผนกิจกรรม
- ขั้นการดําเนินงานและสรางความสัมพันธ
- ขั้นการติดตามผลการดําเนนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
กระบวนการทัง้ 3 ขั้นตอนสามารถสรุปเปนแผนภาพ ได ดังนี้
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แผนภาพที่ 15: แสดงขั้นตอนการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของโรงแรม

ขั้นวางแผนกิจกรรม

- การศึกษาหาขอมูล
- การกําหนดวัตถุประสงค
- การกําหนดกลุมเปาหมาย

ขั้นการดําเนินงานและ
สรางความสัมพันธ

- การจัดเตรียมงาน
- การจัดสรรบุคลากร
- งบประมาณ
- การสื่อสารภายใน / ภายนอก
องคกร

ขั้นการติดตามผล

- การติดตามผลอยางเปนทางการ
- การติดตามผลอยางไมเปน

จากแผนภาพ สามารถอธิบายได ดังนี้
1. ขั้นการวางแผนกิจกรรม
1.1 การศึกษาหาขอมูล
จากการศึกษา พบวา การวางแผนกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจ
โรงแรมนั้น จะเริ่มตนดวยการหาขอมูลเพื่อมาใชประกอบการดําเนินงานและการตัดสินใจอยาง
เหมาะสม สามารถสรุปเปนแผนภาพได ดังนี้
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แผนภาพที่ 16: แสดงการศึกษาหาขอมูลกอนการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
ของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม

การศึกษาหาขอมูล

ขอมูลปฐมภูมิ

การศึกษาเอกสาร


ขอมูลทุติยภูมิ

การลงสํารวจพื้นที่

เสียงสะทอนจาก

จากแผนภาพขางตน สามารถจําแนกรายละเอียดได ดังนี้
(1) ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากเอกสารตางๆ ที่หนวยงานราชการ หรือ
หนวยงานอื่นๆ ใหพื้นที่เปนผูรวบรวมเอาไวแลว เชน ลักษณะทางประชากร ลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่ หรือเอกสารสถิติตาง เชน รายงานรายชื่อโรงเรียนที่สังกัดอยูในเขตพื้นที่เทศบาลหัวหิน
ของเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนตน ดังปรากฏจากคําสัมภาษณคุณสุกิจ อุทินทุ
ดังนี้
“...งาน Community relation ของแตละที่นี่จะไมเหมือนกันนะ ขึ้นอยูก ับ
สภาพแวดลอมของชุมชน เชน เรามีขอมูลวาหัวหินชวงหนาฝนเวลาฝนตกมาก น้ําจะลน ขยะจะ
ลอยมาเต็มหาด เราก็เอาขอมูลตรงนัน้ มาตอยอดเปนกิจกรรมของเรา ภูเก็ต ตรงหาดไมขาด เราไป
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ศึกษามาแลวรูวา เออ ตรงนั้น มันเปนทีท่ ี่เตาทะเลขึ้นนะ เราก็สามารถครีเอทกิจกรรมไดอกี
กิจกรรมหนึ่ง ในลักษณะนี้...”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
นอกจากนี้ คุณกาญจนา แสงจันทร ยังแสดงทัศนะ เพือ่ เนนในประเด็นนี้ ดังนี้
“...เราจะเช็คเลยวาในหัวหินเนีย่ มีแหลง community ที่ไหนบางที่เราสามารถให
ความชวยเหลือได ทางเทศบาลก็จะใหลิสตมา เปนโรงเรียนที่สงั กัดอยูในเขตเทศบาลหัวหิน...”
(กาญจนา แสงจันทร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2553)
(2) ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ทางโรงแรมไดศึกษาเพิม่ เติมดวยวิธีการตางๆ ซึ่ง
จากการศึกษา พบวา ไดขอมูลมาจาก 2 สวน คือ
- การลงสํารวจพืน้ ที่ของเจาหนาที่โรงแรม เพื่อใหไดรับทราบถึงความตองการที่
แทจริงของชุมชนที่ตองการใหโรงแรมเขามาสนับสนุน หรือชวยเหลือ โดยการลงสํารวจพืน้ ที่จะมี
ลักษณะที่ไมเปนทางการ เชน การพบปะพูดคุยกับผูน ําชุมชน ผูนาํ ขององคกรตางๆ เปนตน รวมถึง
การพบปะกันในงานตางๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น เชน งานบุญ งานเทศกาลตางๆ เปนตน โดยคุณอรพินท
มุสิกนวบุตร และคุณกาญจนา แสงจันทร ไดแสดงทัศนะไว ดังนี้
“...มีการ survey ดูความพรอมของชุมชน สถานที่ พูดคุยกับผูนําชุมชน กิจกรรมที่
จัดกับโรงเรียน ก็คุยกับผูอํานวยการ อาจารยภายในโรงเรียน กิจกรรมที่ทํากับวัด ก็คุยกับเจา
อาวาส...”
(อรพินท มุสิกนวบุตร, สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2553)
“...เราไปศึกษาเอง ไปหาวามีที่ไหนบางที่เคาตองการความชวยเหลือจริงๆ เพราะ
บางทีที่ที่ทางเทศบาลบอกมาเคาพรอมแลว ไมตองการความชวยเหลือแลว เราก็ตองไปหาที่ที่มัน
ไกลขึ้น ถึงแมวามันจะไมใชแหลงชุมชนที่อยูใกลโรงแรม มันจะหางออกไปอีกนิด เราก็ไป เพราะเรา
รูสึกวาเคาขาดจริงๆ...”
(กาญจนา แสงจันทร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2553)
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- เสียงสะทอนจากพนักงานของโรงแรมหรือเสียงจากคนในพื้นที่ ในการใหขอมูล
วามีพื้นที่ไหน หรือภาคสวนไหนภายในชุมชนที่ตองการความชวยเหลือ ดังปรากฏตัวอยางจากคํา
สัมภาษณ คุณกาญจนา สุจริต และคุณกาญจนา แสงจันทร ดังนี้
“...เด็กที่อยูในองคกรของเราที่เปนคนในชุมชนเนี่ย เคาเห็นอะไรที่ชุมชนขาด เคา
ก็จะมาบอกเรา เพราะเคาเชื่อใจเราวาเราใหความสําคัญกับเรื่องนี้ อยางถาพนักงานเคาเปนเห็น
ศาลาพัง เคาก็จะบอก พี่หนึ่งคะ ศาลามันพัง หนูวาเรานาจะจัดกิจกรรมไปทํากันมั้ย จบ อุปกรณ
เราก็มี ไมตองไปซื้อหาใหมันสิ้นเปลือง...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
“...โรงเรียนอยากใหเราไปชวยทาสี ชวยในเรื่องของกําลังคน เรามีเครื่องตัดหญา
เราก็ไปตัดให...”
(กาญจนา แสงจันทร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2553)
ข อ มู ล และความตระหนั ก ในความสํา คั ญ ของข อ มูล ที่ ได รั บนั้ น นั บ เป น ปจ จั ย
สําคัญปจจัยหนึ่งที่ทําใหการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมเปนไปอยาง
สอดคลองกับบริบทของชุมและสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของชุมชน ขอมูลตางๆ
จึงเปนหัวใจสําคัญในการวางแผนประกอบการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธตางๆ
1.2 การกําหนดวัตถุประสงค
จากการสัมภาษณบุคลากรที่รับผิดชอบการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ สามารถ
สรุปวัตถุประสงคหลักในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรมออกเปน 2 ประการ ดังนี้
(1) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงแรมกับชุมชน และสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน ดังปรากฏในคําสัมภาษณคุณสุกิจ อุทินทุ ดังนี้
“...เรามีความเชื่อวากิจกรรมกอใหเกิดความสัมพันธ ไมใชไปมอบเช็คแลวบาย
แต ค วามสั ม พั น ธ เ รา ก็ ต อ งระวั ง เหมื อ นกั น ความสั ม พั น ธ มี ทั้ ง แง บ วกและแง ล บ ต อ งเป น
ความสัมพันธที่สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ไมใชเคาอยากไดอะไรก็ใหหมด ตองวิเคราะห
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เหมือนกันนะ ไมงั้นเราไปถามเคาวาอยากไดอะไร ทุกคนไปถามเคาวาอยากไดอะไร มันก็จะ
สงเสริมใหเคาเปนผูรับ ผูขอ...”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
(2) เพื่อกอใหเกิดผลดีทางออมกับการดําเนินธุรกิจ กลาวคือ เมื่อโรงแรมและ
ชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน การดําเนินธุรกิจภายในชุมชนก็สามารถเปนไปไดอยางราบรื่น ชวย
เพิ่มเสนหในการดึงดูดนักทองเที่ยว ดังที่คุณกาญจนา สุจริต และคุณสุกิจ อุทินทุ ไดแสดงทัศนะไว
ดังนี้
“...ถาเราชวยกันพัฒนา community มันจะเปนปจจัยอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหธุรกิจ
ของเราอยูได มันขายความเปนธรรมชาติ ความเปนทองถิ่น อยางเวลาที่แขกหลงทาง ชาวบานพา
มาสงไดเลย นี่คือความที่เราสนับสนุนซึ่งกันและกันไง...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
“...ชุมชนดีขึ้น ธุรกิจก็ดีขึ้น ธุรกิจที่ทําก็ตองพึ่งพาทองถิ่น มันจะมีเสนหไดยังไงถา
ไมมีชุมชน เราไปเที่ยวที่ไหน เราก็อยากจะเห็นมากกวาโรงแรม เราก็อยากเห็นวีถีชีวิตของเคาดวย
คือวาถาชุมชนไมดี แขกเคาจะไปมั้ยหละ ชุมชนกับโรงแรมมันทะเลาะกันอยู อาจจะโดนความไม
ปลอดภัย ...”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
1.2 การกําหนดกลุมเปาหมาย
จากการศึกษา พบวา กลุมเปาหมายในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธจําแนก
ไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
แผนภาพที่ 17: แสดงกลุมเปาหมายในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
ของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
กลุมเปาหมาย

ชุมชนโดย “ภูมิศาสตร”

ชุมชนโดย “ประเด็น”
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จากแผนภาพขางตน สามารถอธิบายไดรายเอียดได ดังนี้
(1) กลุมเปาหมายที่เปนชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร กลาวคือ ชุมชนในพื้นที่ที่
โรงแรมตั้งอยู เชน ชุมชนบอฝาย อําเภอหัวหิน เปนชุมชนตามสภาพภูมิศาสตรของโรงแรมอนันตรา
รีสอรท แอนด สปา หัวหิน ชุมชนชายหาดเฉวง เปนชุมชนตามสภาพภูมิศาสตรของโรงแรม
เซ็นทรารา แกรนดบีช รีสอรท สมุย เปนตน ดังที่คุณอรพินท มุสิกนวบุตร และคุณกาญจนา สุจริต
ไดกลาวไว ดังนี้
“...เราจะใหความสําคัญมากกับการสรางความสัมพันธกับชุมชนรอบๆ โรงแรม
ทีม HR ของเราตองไปสํารวจเลยวาในชุนชนรอบๆ บานเราเคายังมีจุดไหนที่ยังขาด ที่ยังตองการ
ความชวยเหลืออยูบาง เมื่อเราชวยเหลือ ดูแลรอบๆ บานเราไดเปนอยางดีแลว หรือ เราแนใจแลว
วาเคาสามารถอยูได ไมตองการความชวยเหลืออะไร เราถึงจะขยายตอไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่อาจจะ
ไกลออกไปหนอย แตเคาตองการความชวยเหลือจริงๆ...”
(อรพินท มุสิกนวบุตร, สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2553)

“...สาเหตุ ที่เ ลื อ กโรงเรี ย นบา นวัง ลาวเพราะเปน โรงเรี ย นที่ ใ กลที่สุ ด และเด็ ก
นักเรียนสวนใหญก็เปนลูกหลานพนักงานเราแทบทั้งนั้น...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
(2) กลุมเปาหมายที่เปนชุมชนตามประเด็นของปญหา และวัตถุประสงคของการ
จัดกิจกรรม กลาวคือ ชุมชนในความหมายนี้ หมายถึง กลุม องคกร หรือ ประชาชนที่เปนเปาหมาย
เฉพาะในการดําเนินกิจกรรมของโรงแรม ซึ่งชุมชนในลักษณะนี้ จะไมมีความเกี่ยวของกันในเชิง
ภูมิศาสตรกับโรงแรมเลย เชน กลุมเปาหมายที่เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูตางหมูบาน ตําบล อําเภอกับ
โรงแรม หรือ กลุมเปาหมายที่เปนกลุมผูสนใจในเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งคุณสุกิจ อุ
ทินทุ ไดอธิบายเกี่ยวกับกุลมเปาหมายประเภทนี้ไว ดังนี้
“...ชุมชนมันไมไดหมายความวาแคชุมชน ที่เปน Location นะ แตรวมถึงชุมชนที่
สนใจ issue อยางที่หัวหินเนี่ย เปนชุมชนโดย location ดวย และคนที่สนใจเรื่องกรีน เขามาผสม
กัน เราจะมี กิ จ กรรมหลายๆ อย า งเพื่ อ ให ค นที่มี หั ว ใจคล า ยๆ กัน มารวมตั ว กั น เช น กิจ กรรม
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cancer care run เราจัดวิ่งเพื่อหาเงินไปชวยศูนยวิจัยมะเร็ง คนที่สนใจวามะเร็งเปนเรื่องอันตราย
เคาก็มาเจอกัน เราสรางเครือขาย แลวมันก็ไดชุมชนที่สนใจในเรื่องนี้มารวมกัน...”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
อีกทั้ง คุณนฤมล เฑียรฆโรจนกุล ยังไดแสดงทัศนะที่เนนถึงประเด็นนี้ ดังนี้
“...มันไมใชวาเราอยูที่หาดเฉวงแลวฉันตองทํากับชุมชนหาดเฉวงเทานั้น ความ
สัมพันธอะ เราสามารถสรางได ขยายออกไปกวางขึ้นได เราเองก็เคยไปทํากิจกรรมที่ชุมชนละไม
แมน้ํา อันนี้มันไมไดตองมาจํากัดแคพื้นที่นั้น พื้นที่นี้ ถาเรามีใจจะทํา มีใจจะสรางสรรคสิ่งดีๆ
ใหกับชุมชนตรงไหน พื้นที่ไหน เราก็สามารถทําได...”
(นฤมล เฑียรฆโรจนกุล, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2553)
“...เราตองดูดวยวา Need ของเคามันมีหรือเปลา เราตองแบงปนไปในจุดที่
ถูกตอง อยางที่พี่บอกวาพอเราไดรายชื่อโรงเรียนมาจากเทศบาล เคาก็ใหรายชื่อโรงเรียนที่อยูแถวๆ
นี้ แตพอเราดูแลวเด็กเคาไมไดขาดอะไรเลย เราเลยขยับออกไปไกลขึ้น อันนี้ไกลโรงแรมมากๆ แต
เราก็ไปชวยเหลือเคา เพราะเรารูสึกวา เราไปชวยคนที่เคาตองการจริงๆ ดีกวา...”
(กาญจนา แสงจันทร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2553)
2. ขั้นการดําเนินงานและสรางความสัมพันธ
หลังจากผานขั้นตอนการวางแผนกิจกรรม อันไดแกกระบวนการศึกษาหาขอมูล
จากแหลงขอมูลตาง การกําหนดวัตถุประสงค และกําหนดกลุมเปาหมายในการดําเนินกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธแลว จึงเขาสูขั้นตอนกสารดําเนินงานและสรางความสัมพันธ ซึ่งสามารถจําแนก
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม และกลวิธีในการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนไดดังตอไปนี้
2.1 กระบวนการในการดําเนินงานและ
สัมพันธ

การจัดเตรียมงานกิจกรรมชุมชน

จากการศึ ก ษา พบว า กระบวนการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ ข อง
ผูป ระกอบการธุ ร กิ จ โรงแรมนั้ น มี ก ระบวนการดํ า เนิน การอย า งเป น ระบบ ฝ า ยบุ ค คลจะเป น
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ โดยผูบริหารโรงแรมจะให
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อํานาจกับผูอํานวยการหรือผูจัดการฝายบุคคลเปนผูออกแบบกิจกรรมตลอดจนถึงรูปแบบงาน
ชุมชนสัมพันธ ผูจัดการฝายบุคคลจะเปนแกนนําหลักในการสํารวจพื้นที่ พูดคุยกับกลุมเปาหมาย
และกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรม จากนั้น จึงมีการนัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับหัวหนาฝาย
อื่นๆ ของโรงแรมเพื่อลงรายละเอียดของกิจกรรม อาทิเชน รูปแบบของกิจกรรม การจัดสรรบุคลากร
และวัสดุอุปกรณ งบประมาณ วันและเวลาในการดําเนินกิจกรรม ตลอดจนถึงรายละเอียด อื่นๆ
เชน การนัดหมายพนัก งานใส เ สื้ อสีที่ กํา หนดในวั น จัด กิ จ กรรม เป น ต น และเมื่ อได ขอ สรุ ป ใน
รายละเอียดตางๆ ของกิจกรรมจากที่ประชุมแลว ผูจัดการฝายบุคคลจะเปนผูนําโครงการนําเสนอ
ตอผูบริหารเพื่อรับการอนุมัติในการดําเนินการตอไป และเมื่อกิจกรรมไดรับความเห็นชอบในการ
ดําเนินงานจากผูบริหาร ก็จะมีการแจงขาวสารกิจกรรมไปยังพนักงานของโรงแรมโดยผานทาง
หัวหนาฝายตางๆ และผานทางการประชาสัมพันธของฝายบุคคล
จากรายละเอียดดังกลาว สามารถสรุปเปนแผนภูมิภาพได ดังนี้
แผนภาพที่ 18: แสดงกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
ผูบริหารโรงแรม

หัวหนาฝายอืน่ ๆ
ในโรงแรม

หัวหนาฝาย
บุคคล

พนักงานโรงแรม

คุ ณ กาญจนา สุ จ ริ ต ได ใ ห สั ม ภาษณ เ พื่ อ อธิ บ ายถึ ง กระบวนการดํ า เนิ น งาน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมไว ดังนี้
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“...จีเอ็มจะมอบหมายใหทางฝายบุคคลเปนคนดูแลงานเกี่ยวกับชุมชนสัมพันธ
สวน Process การดําเนินงานก็จะเหมือนการทํางานทั่วไ เริ่มตนพี่ก็จะนัดประชุม คิดโปรเจคกัน
ภายในฝายกอน มีการ survey ดูความพรอมของชุมชน สถานที่ พูดคุยกับผูนําชุมชน กิจกรรมที่จัด
กับโรงเรียน ก็คุยกับผูอํานวยการ อาจารยภายในโรงเรียน กิจกรรมที่ทํากับวัด ก็คุยกับเจาอาวาส
พอโปรเจคเริ่ ม เป น รู ป เป น ร า งที นี้ ก็ จ ะเรี ย กประชุ ม หั ว หน า ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ ง กํ า หนดเนื้ อ งานที่
เกี่ยวของในแตละฝาย พอมันโอเค พี่ก็จะเอาโปรเจคไปเสนอจีเอ็ม พอจีเอ็ม approve เราก็จะ
กลับมาแจงหัวหนาฝาย แลวหัวหนาฝายก็จะไปแจกงานตอใหกับลูกนองในฝายของตัวเอง ขั้นตอน
สุดทาย ฝายบุคคล ก็จะมาประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครพนักงานที่สนใจเขารวมกิจกรรม ใหมา
สมัครตามความสมัครใจ...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
2.2 การจัดสรรบุคลากร
การจัดสรรบุคลากรในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบกิจการ
ธุรกิจโรงแรมนั้น ผลการวิจยั พบวา มีการจัดสรรบุคลากรในโรงแรมออกเปนสองสวน คือ
(1) บุคลากรที่มีบทบาทเปนผูดําเนินกิจกรรม กลาวคือ เปนพนักงานทีม่ ีทักษะ
เกี่ยวของโดยตรงกับวัตถุประสงคของกิจกรรม เชน พนักงานในแผนกสวน กับกิจกรรมพานักเรียน
เยี่ยมชมโรงแรม พนักงานในแผนกอาหาร กับกิจกรรมสอนชาวบานทําอาหาร ทําขนมอยางายๆ
เปนตน บุคลากรประเภทนี้ จะมีการคัดสรรบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะซึ่งสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของกิจกรรม ดังปรากฎในคําสัมภาษณคุณอรพินท มุสกิ นวบุตร ดังนี้
“...กิจกรรม Garden Work ใหพนักงานในสวนของ Garden ไดพานองๆ ไปดูสวน
ของโรงแรม ดูตนไมแปลกๆ เรียนรูธรรมชาติภายในโรงแรม และไดเรียนรูวิธีการจัดสวนแบบงายๆ
จากพี่ๆ โดยตรง เด็กๆ เคาก็จะสนุกกันมาก เพราะไดเห็นในสิ่งที่ไมเคยเห็น ไดรูในสิ่งที่ไมเคยรู
จากนั้นเราก็จะมีกิจกรรม Educate Back Office เราก็จะพานองไปดูการทํางานในสวน back
office ของโรงแรมแบบงายๆ เชน ในสวนของหองพัก หองอาหาร catering เรามีการทํา workshop
ใหเด็ก ได ทํา sandwich ทานกันเอง พี่ๆ ในสวนครัวก็จะสอนนองๆ ทํา เด็กๆ เคาก็จะสนุกมาก...”
(อรพินท มุสิกนวบุตร, สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2553)

161
(2) บุคลากรที่มีบทบาทเปนผูเขารวมกิจกรรม กลาวคือ เปนพนักงานทั่วไปใน
องคกรที่มีความตองการในการเขารวมกิจกรรมชุมชนสัมพันธตางๆ ที่โรงแรมไดจัดทําขึ้น บุคลากร
ในกลุมนี้ โรงแรมจะเปดโอกาสใหพนักงานสมัครเขารวมกิจกรรมตามความสมัครใจ โดยมีการแจง
ขาวสารผานทางหัวหนาฝายตางๆ และ สื่อประเภทตางๆ ภายในองคกร ดังที่คุณทัศนชัย พัฒน
โกศัย ไดแสดงทัศนะไว ดังนี้
“...เราจะแจงไปทางหัวหนาฝายเคา ใหเคาไปแจงตอกับลูกนองในฝายของเคา
อีกทางนึงคือเราจะติดประกาศที่บอรดพนักงาน ใครสนใจก็ใหมาลงชื่อไดที่บอรดนี้ พนักงานที่เคา
สนใจจะไป สมัครใจจะไปก็ จะมาลงชื่อ แตเราก็จะพยายามใหเ คาไดสับเปลี่ยนกันไป เพราะ
พนักงานทุกคนเคาก็อยากจะมารวม...”
(ทัศนชัย พัฒนโกศัย,สัมภาษณ, 23 กรกฎาคม 2553)

2.3 งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
จากการศึกษา พบวา งบประมาณที่ใชในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของ
โรงแรมนั้น สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
(1) งบประมาณที่มาจากงบประมาณประจําปของทางโรงแรม ผูบริหารของ
โรงแรมมีการแบงสรรอยางเฉพาะเพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธในทุกปงบประมาณ
ของโรงแรม
(2) งบประมาณที่เกิดจากการระดมทุนจากชองทางอื่นๆ เพื่อนําไปจัดกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ เชน การขายผักปลอดสารพิษ จาก organic farm ของพนักงาน
คุณสุกิจ อุทนิ ทุ คุณกาญจนา สุจริต และคุณกาญจนา แสงจันทร ไดกลาวถึงการ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ ดังนี้
“...เรื่อง budget แตละธุรกิจเคาก็จะมีอยูในแผนธุรกิจของเคา อันที่สองเคา
สามารถจัดกิจกรรมระดมทุนของเคาเองได...”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
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“...สวนหนึ่งมาจากนาย Support และอีกสวนหนึ่งมาจาก staff fund จากการ
ปลูกผัก organic farm การขายขยะ...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
“...สวนหนึ่งเราใชเงินจากทางโรงแรม แตมาระยะหลังเศรษฐกิจไมคอยดี เราก็เริ่ม
เปลี่ยนวิธีการใน การหาเงิน จากที่เคยรอเงินจากทางโรงแรมอยางเดียว กลายเปนเราจัดกิจกรรม
ขึ้นภายในโรงแรมของเรา มีการขายของมือสอง ขายของที่ไมใชแลวในโรงแรมใหกับพนักงาน โดย
เราก็จะนําเงินที่ ไดนี่แหละ ไปจัดกิจกรรมตางๆ...”
(กาญจนา แสงจันทร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2553)
2.4 การสื่อสารภายในองคกร
จากการศึกษา พบวา ในการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธนนั้ โรงแรมมีการ
สื่อสารภายในองคกรเพื่อแจงขอมูลขาวสาร
รับสมัครพนักงานเขารวมโครงการ
และการ
ประชาสัมพันธตางๆ ผานสือ่ ตางๆ ดังแผนภาพตอไปนี้
แผนภาพที่ 19: แสดงสื่อภายในที่โรงแรมใชในการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ

สื่อออนไลน

สื่อบุคคล
สื่อภายใน

สื่อเฉพาะกิจ

จากแผนภาพดังกลาว สามารถจําแนกรายละเอียดได ดังนี้
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(1) สื่อบุคคล ไดแก การเผยแพรขาวสาร กิจกรรมตางๆ ผานหัวหนาฝายบุคคล
เจาหนาที่ฝา ยบุคคล และหัวหนาฝายตางๆ ภายในโรงแรม ดังปรากฎในคําสัมภาษณคุณกัลย
ภรณ กองฟู ดังนี้
“...วิธีการแจงขาวสารใหกับพนักงานเราก็จะแจงผานทางหัวหนาแผนกดวย ผาน
ทาง HR ดวย เคาก็จะไปกระจายตอใหกับพนักงานในฝายของเคาไดรับทราบ...”
(กัลยภรณ กองฟู, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2553)
(2) สื่อออนไลน ไดแก การเผยแพรขาวสาร กิจกรรมตางๆ ผานการสงอีเมล
ภายในองคกร ดังปรากฎในคําสัมภาษณคุณทัศนชัย พัฒนโกศัย ดังนี้
“...พนักงานทุกคนจะมีอีเมลเปนของตัวเอง เปนอีเมลของโรงแรม ก็จะการสง
อีเมลเพื่อคอย update ขาวสารกันเปนประจําอยูแลว เลยเปนอีกทางหนึ่งที่เราสามารถพี่อาร
กิ จ กรรม บอกให เ ค า มาสมั ค รได ง า ยๆ ซึ่ ง ถ า คนไหนไม ไ ด เ ช็ ค เพื่ อ นๆ เค า ก็ ต อ งมี ก ารพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ อยูแลว...”
(ทัศนชัย พัฒนโกศัย,สัมภาษณ, 23 กรกฎาคม 2553)
(3) สื่อเฉพาะกิจ ไดแก การเผยแพรขาวสาร กิจกรรมตางๆ ผานปายประกาศ
พนักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ของโรงแรม ดังปรากฎในคําสัมภาษณคุณกาญจนา แสงจันทร ดังนี้
“...เรื่องขาวสารเราก็จะมีการประกาศติดบอรดใหพนักงานไดทราบ แตละเดือน
เราก็จะมีการจัดงาน Monthly Celebration เปนการจัดปารตี้ใหกับพนักงาน ประกาศรางวัล
พนักงานดีเดน เราก็จะอาศัยชวงนั้นในการประชาสัมพันธกิจกรรมใหกับพนักงาน...”
(กาญจนา แสงจันทร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2553)
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แผนภาพที่ 20: แสดงปายประกาศขาวสารตางๆ ใหกับพนักงานโรงแรม

2.5 การสื่อสารภายนอกองคกร
จากการศึกษา พบวา ในการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธนั้น โรงแรมมีการ
สื่อสารภายนอกองคกรเพื่อแจงขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธตางๆ ใหกับชุมชนไดรับ
ทราบผานสื่อตางๆ ดังตอไปนี้
แผนภาพที่ 21: แสดงสื่อภายนอกทีโ่ รงแรมใชในการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
สื่อมวลชน

สื่อบุคคล
สื่อภายนอก
สื่อเฉพาะกิจ

จากแผนภาพดังกลาว สามารถจําแนกรายละเอียดได ดังนี้
(1) สื่อบุคคล ไดแก การเผยแพรขาวสาร กิจกรรมตางๆ ผานเจาหนาที่โรงแรม
กลุมผูนําชุมชน ดังปรากฎตัวอยางในคําสัมภาษณคุณกาญจนา สุจริต ดังนี้

165
“...สวนใหญเราจะสื่อสารผานผูนําชุมชน อบต เทศบาล เพราะวาอะไรรูมั้ย การ
ทํากิจกรรมอะไรก็แลวแต เราตองใหเกียรติราชการ ใหเกียรติผูหลักผูใหญ เหมือนเราใหเกียรติ
ชาวบานเคาดวย เคาก็จะชวยเหลือ จะชวย support เรามากขึ้น เคาก็จะไปบอกกับลูกบานของเคา
พอชาวบานเคารู ทีนี้เคาก็จะบอกกันปากตอปาก...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
(2) สื่อมวลชน ไดแก การเผยแพรขาวสาร กิจกรรมตางๆ ผาน วิทยุ โทรทัศน
หนังสือพิมพทองถิ่น ดังปรากฎในคําสัมภาษณคุณสุกิจ อุทินทุ และคุณกาญจนา แสงจันทร ดังนี้
“...บางเรื่องเราใชวิทยุชุมชนเหมือนกัน แตยังไมเดนชัดเทาไหรนัก เหมือนไปเลา
กิจกรรมที่จะทําหรือที่ทําใหชาวบานฟงมากกวา...”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
“...ก็จะมีการสงขาวไปลง Magazine ของหัวหินบาง หนังสือพิมพทองถิ่นบาง จะ
เปนในลักษณะ Post PR ซะมากกวา...”
(กาญจนา แสงจันทร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2553)
(3) สื่อเฉพาะกิจ ไดแก การเผยแพรขาวสาร กิจกรรมตางๆ ผานปายประกาศ หอ
กระจาย และกิจกรรมอื่นๆ ดังปรากฎในคําสัมภาษณคุณกาญจนา สุจริต ดังนี้
“...ก็จะไปออกประกาศที่หอกระจายขาวหมูบาน แจงขาวสารกับชุมชนวา เออ
อนันตราจะมาทําความสะอาดกับชุมชนนะ ในลักษณะนี้ แตตอนโปโลชางนี่เราประชาสัมพันธ
หลายชองทางมาก เรามีทั้งปาย Billboard ออกสื่อทีวี วิทยุชุมชน เราออกทุกอยาง...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
2.6 กลวิธีในการสรางความสัมพันธ
จากการศึกษา พบวา กลวิธีในการสรางความสัมพันธกับชุมชนนั้น โรงแรมใชการ
สื่อสารที่ไมเปนทางการเพื่อสรางความกลมกลืนและสรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน โดย
พยายามปรับตัวใหเ ขา กับทองถิ่น ใหมากที่สุด เชน ใชภาษาทองถิ่นในการพูดคุยกับชาวบา น
ผูบริหารหรือพนักงานไปรวมกิจกรรมอื่นๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น เปนตน และผูบริหารของโรงแรม จะเปน
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ปจจัยสําคัญในการสรางความสัมพันธกับชาวบานในทองถิ่น เพื่อสรางความเปนกันเอง สราง
ความเชื่อมั่นใหกับชาวบาน และแสดงออกวาโรงแรมเปนองคกรที่ชาวบานสามารถเขาถึงได ดัง
ปรากฎตัวอยางในคําสัมภาษณคุณทัศนชัย พัฒนโกศัย และคุณกาญจนา สุจริต ดังนี้
“...เราก็เขาไปพูดคุยกับเคา ตัวผูบริหารเขาไปพูดคุยเองเลย สรางความมั่นใจ
ใหกับชาวบาน ครั้งแรกผมลงไปเองกอน ครั้งที่สองเปนผูบริหารลงไป ไปคุยกับชาวบานวา โอเค
เราจะมาทําจริงๆ นะ ตอนเริ่มปลูก ชาวบานเริ่มปลูก ตอนปลูกผัก ผูบริหารเคาก็ลงไปปลูกดวย
เปนวิธีการสรางความเชื่อมั่นใหกับชาวบาน...”
(ทัศนชัย พัฒนโกศัย,สัมภาษณ, 23 กรกฎาคม 2553)
“...เราจะมี น โยบายว า ถ า คนในครอบครั ว พนั ก งานเราเสี ย ชี วิ ต ทาง
management ของเราก็จะไปรวมงานศพ มันก็เปนชองทางในการสรางความสัมพันธอยางหนึ่งนะ
เพราะคนที่นี่จะใหความสําคัญกับการจัดงานศพ บางทีเราไป เคาเห็นเราเคาก็มาคุย มารูจักกัน
มันก็เปนชองทางใหเราเปนเพื่อนกัน วันนึงเรามีอะไรก็สามารถชวยเหลือกันได บางทีความสัมพันธ
มันเกิดจากชองทางเล็กๆ แลวกลายเปนความคุนชิน ความสัมพันธมากกวา ยิ่งเวลาเราไปงาน เรา
กินอาหารของเคา แคนี้เราก็ไดใจเคาแลว มันคือความเชื่อใจ ความศรัทธากันมากกวา เราเองเราก็
ตองศรัทธาเคา ไมใชเห็นวาตัวเองใหญ แลวใหเคามาศรัทธาเรา เราเขามาเราก็ตองนอบนอม ไป
ลามาไหว การสื่อสารกับชุมชนของเราก็จะไมมีรูปแบบ ไมเปนทางการเลย ใชใจลวนๆ แตเรามี
คอนเซ็ปวาเราตองเขาไปแบบจริงใจ ใหเคารูสึกวาเราเปนสวนหนึ่งกับเคา...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
3. ขั้นการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
จากการศึ ก ษา พบว า การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น กิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ ข อง
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม สามารถ จําแนกออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
3.1 การติดตามผลกิจกรรมอยางเปนทางการ กลาวคือ ภายหลังจากดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เสร็จสิ้นลง ทางคณะกรรมการในการจัดกิจกรรม อันไดแก หัวหนาฝายบุคคล และ
หัวหนาฝายตางๆ ก็จะมารวมประชุมกันเพื่อสรุปผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ มีการสรุป
งบประมาณทั้งหมดที่ใช ตลอดจนถึงการระบุปญหา อุปสรรคของการจัดกิจกรรม พรอมทั้งรวมกัน
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หาขอเสนอแนะในการแกไขปญหา และสรุปเปนรายงานเพื่อนําไปเสนอตอผูบริหารของโรงแรมซึ่ง
คุณกัลยภรณ กองฟู ไดใหสัมภาษณอธิบายถึงประเด็นนี้ ดังนี้
“...พองานเสร็ จ เราก็จ ะตอ งกลับ มานั่ง คุ ย กั น ว า งานที่ อ อกมาชาวบ า นเค า ได
อะไรบาง เปนการประเมินดูวางานของเรามัน success มากนอยแคไหน ใชเงินไปเทาไหร มีปญหา
อะไรบาง เรื่องปญหานี่สําคัญมากๆ เราะวาเราจะไดมาชวยกันคิดวา ปญหามันคืออะไร เกิดจาก
อะไร ที่นี่เราก็ตองมาคิดตอกันวา แลวตอไปเราจะมีวิธีการปองกัน และแกไขปญหาเหลานี้ยังไง
เพื่อที่ไมใหมันเกิดขึ้นอีกในคราวหนา พอเสร็จแลวเราก็จะทําเปนรายงานผลการดําเนินงานกลับไป
ใหจีเอ็ม เปนการเสร็จสิ้น...”
(กัลยภรณ กองฟู, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2553)
3.2 การติดตามผลอยางไมเปนทางการ โดยอาศัยการสังเกตปฏิกริยาของผูรวม
กิจกรรมทั้งในสวนที่เปนพนักงานของโรงแรม และชาวบานในชุมชน รวมทั้งอาศัยการพูดคุยกับ
กลุมเปาหมายของกิจกรรมนั้นๆ ดังปรากฎในคําสัมภาษณคุณกาญจนา แสงจันทร ดังนี้
“...การวัดผลของเรานี่งายมาก เราดูแควาความตองการของเคาคืออะไร แลวเรา
สามารถสนองความตองการของเคาไดรึเปลา แตละครั้งองคกรไหนก็แลวแตที่เราไปชวยเหลือเคา
เคาจะพูดถึงเราในทางที่ดี เพราะฉะนั้น นี่แหละ คือความสําเร็จของเราแลว เราไมไดคาดหวังวามัน
จะตองยิ่งใหญหรือไดรางวัล แตเราทําเพราะเรามีความมุงมั่น ตั้งใจที่จะทํา...”
(กาญจนา แสงจันทร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2553)
ทั้งนี้คุณกาญจนา สุจริต ยังไดเนนถึงขอสรุปในประเด็นนี้ ดังนี้
“...เวลามีงานเราก็จะคอยแอบสังเกตนะวาสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหวางพนักงานของ
เรากับชาวบานมันเปนยังไง แลวสิ่งที่เราเห็นคือรอยยิ้ม จะเหนื่อย แดดรอนแคไหน แตรอยยิ้มเกิด
ขึ้นมา เราพอแลว เราถือวาสิ่งที่เราทํามันสําเร็จแลว...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
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3. ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
ตลอดจนปญหาและอุปสรรค
3.1 ปจจัยทีม่ ีผลตอการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการ
ธุรกิจ
ในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมนั้น จาก
การศึกษา พบวา มีปจจัยที่สง ผลตอผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานชุมชนสัมพันธทงั้ ทีเ่ ปนปจจัยจาก
ภายในองคกร และปจจัยภายนอกองคกร โดยสามารถจําแนกไดเปนปจจัยทีห่ นุนเสริม และเปน
อุปสรรคได ดังนี้
แผนภาพที่ 22: แสดงปจจัยที่มผี ลตอการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจ
1. ปจจัย

ก.หนุน
เสริม

ข.
อุปสรรค

2. ปจจัย

- นโยบายหลักขององคกร

‐ บทบาทผูน
 ําชุมชน

- นโยบายของผูบริหาร
- ความเขมแข็งของคณะทํางาน
ชุมชนสัมพันธของโรงแรม
- การสรางจิตสํานึกชุมชนสัมพันธ
ใหกับพนักงาน

- ความเขมแข็งของชุมชน
- วัฒนธรรม ประเพณี และ
คานิยมของชุมชน

- ภาพลักษณความเปน

- ความเปน “เมือง” ของชุมชน

“นายทุน” ของโรงแรม
- ลักษณะของธุรกิจ

- ความแตกตางทางดานบริบทของ
สังคมระหวางโรงแรมและชุมชน
- การใชอยางผิดวัตถุประสงคและ
ความตองการที่มีมากขึ้น
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จากแผนภาพดังกลาว สามารถอธิบายได ดังนี้
(1+ก) ปจจัยหนุนเสริมภายใน หมายถึง ปจจัยที่ชว ยสนับสนุนใหการดําเนิน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธประสบผลสําเร็จ โดยปจจัยเหลานั้น เปนปจจัยที่มาจากภายในองคกร
ไดแก
- นโยบายหลักขององคกร ในการใหความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมชุมชน
และการจั ด หาบุ ค คลที่ มี
โดยปรากฏอยู ใ นรู ป ของวิ สั ย ทั ศ น และวั ฒ นธรรมขององค ก ร
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในดานการดําเนินงานชุมชนสัมพันธมาเปนบุคลากรขององคกร
ดังปรากฎตัวอยางในคําสัมภาษณ คุณอรพินท มุสิกนวบุตรและคุณสุกิจ อุทินทุ ดังนี้
“...CSR ของโรงแรมเราเนี่ย มันเปนเรื่องปกติมากเพราะวาจริงๆ เราทํากันมานาน
มากแลว ทํามันจนกลายเปนชีวิต กลายเปนเรื่องปกติของเรา เพราะตองบอกกอนเลยวา CSR กับ
Minor มันคือ Culture มันคือวัฒนธรรมขององคกร...”
(อรพินท มุสิกนวบุตร, สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2553)
“...เมื่อกอนนี้ไมเนอรมีสโลแกน 100 percent customer satisfaction
เพราะฉะนั้นเราเปนบริษัทที่ customer focus มากอน แตหลายปมานี้เราคิดวาไมพอ เราเลย
เปลี่ยนมาเปน 100 percent stakeholder satisfaction แปลวาเมื่อกอนเราดู customer อยาง
เดียว แตตอนนี้มี share holder,
Employee เราตองดูแลเคาใหดี มี community กับ
Environment เพราะฉะนั้นมันจะมีปจจัยอยางอื่นที่เราตองดูแลเพิ่ม เพราะฉะนั้น คุณไมได
service คนที่อยูขางหนาคุณอยางเดียวแลว คุณตอง service stakeholder ทั้งหมด...”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
- นโยบายของผูบริหาร และความเอาใจใสอยางจริงจังในงานชุมชนสัมพันธ เปน
ปจจัยภายในที่สําคัญในการชวยใหการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธประสบผลสําเร็จ ดังปรากฎ
ตัวอยางในคําสัมภาษณคุณกาญจนา สุจริต และคุณอรพินท มุสิกนวบุตร ดังนี้
“...เรื่องงาน community relation สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ vision ของผูบริหาร ถาเคา
เห็นดวยและใหความสําคัญกับตรงนี้ ในสวนของงบประมาณขึ้นอยูกับผูบริหารอยูแลว ถาผูบริหาร
เห็นดวย ทุกอยางก็ผานหมด สิ่งนี่แหละเปนสิ่งที่คุณ Heineke หรือวา GM ทุกคนของอนันตรามี
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ความรูสึกเดียวกัน มองเห็นในภาพเดียวกัน มันทําใหเราสามารถดําเนินการเรื่องชุมชนสัมพันธได
โดยที่มันไม fake มันไมเหนื่อย มันก็เลยทําใหเรามีอะไรทําตลอดเวลา...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
“...คุณ Heinecke ไดกลาวไวอยางชัดเจนเลยวา เราไปอยูที่ไหนก็ตาม จะไมใชแค
เราที่เจริญอยางเดียว แตชุมชนรอบขางเราก็ตองเจริญตามไปดวย...”
(อรพินท มุสิกนวบุตร, สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2553)
- ความเขมแข็งของคณะทํางานชุมชนสัมพันธของโรงแรม จากการศึกษา พบวา
ทีมงานที่มีความ เขมแข็ง และความตั้งใจในการทํางานชุมชนสัมพันธอยางจริงจัง เปนปจจัยสําคัญ
ที่ชวยผลักดันให งานชุมชนสัมพันธประสบผลสําเร็จ ซึง่ คุณสุกิจ อุทนิ ทุ ไดแสดงทัศนะไว ดังนี้
“...ผมวาจุดแข็งอยูที่ตัวผูบริหารกับนักพัฒนาบุคคลากร คือ หนึ่ง ฝายบริหาร
ทั้งหมดเห็นเรื่องเหลานี้และใหความสําคัญ กับสอง ทีม HR ทีมพัฒนาบุคลากร เรามีความแข็งแรง
เรื่องนี้ แลวสรางคน กระตุน สรางจิตสํานึก แลวกระตุน แลวมันจะเกิดเรื่องเหลานี้ เพราะ culture
มันคือคน...”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
- การสรางจิตสํานึกชุมชนสัมพันธใหกับพนักงาน นับเปนปจจัยภายในที่มีผลตอ
ความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธเปนอยางมาก เพราะพนักงาน ถือเปนกลจักรที่
สําคัญในการดําเนินงานและหากพนักงานทุกคนมีจิตสํานึกชุมชนสัมพันธอยูในตัว กิจกรรมชุมชน
สัมพันธตางๆ ก็จะสามารถประสบความสําเร็จไดโดยงาย ดังปรากฏในคําสัมภาษณคุณสุกิจ อุ
ทินทุ ดังนี้
“...สังเกตมั้ย แบรนดไมเนอรเราไมมีโฆษณาอะไรเลย แตถาสัมผัสคนไมเนอรจะ
เห็นคนเราเปนแบบนี้ เพราะคนเราสรางแบรนด เพราะฉะนั้น แบรนดแตละตัว ถูกสรางโดยคน เรา
หลอหลอมใหคนเรามีจิตสํานึกแบบนี้ มีจิตสํานึก service อยูที่ training พอเรา training มันก็จะมี
culture เราจะคอยบอกเคาอยูเสมอวาความสําคัญมันคืออะไร ถาชุมชนอยูได เราก็อยูได ทําอยา
ไปเอาเปรียบเคาแตจะทําอะไรตองอยูในกรอบ แตมีความคิดสรางสรรค...”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
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(2+ก) ปจจัยหนุนเสริมภายนอก หมายถึง ปจจัยที่ชวยสนับสนุนใหการดําเนิน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธประสบผลสําเร็จ โดยปจจัยเหลานั้น เปนปจจัยที่มาจากภายนอกองคกร
ไดแก
- บทบาทผูนําชุมชน จากการศึกษา พบวา บทบาทของผูนําชุมชนนั้นเปนปจจัย
ภายนอกที่สําคัญที่สุดในการชวยใหการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธประสบผลสําเร็จ ดังปรากฎ
ตัวอยางในคําสัมภาษณคุณกาญจนา สุจริต และคุณอรพินท มุสิกนวบุตร ดังนี้
“...นายอําเภอเคาจะเขาไปบอกเลยวาจะมี Central เขาไปชวยนะ ชาวบานเคา
ยิ น ดี เราไม ไ ด ไ ปเอาอะไรจากเค า แต เ ราเอาสิ่ ง ดี ๆ เข า ไปให เราโชคดี ที่ น ายอํ า เภอดี ไปถึ ง
นายอําเภอจับเขาหองบรรยายเลย บรรยายเกี่ยวกับอําเภอของเคา พอบรรยายเสร็จแลวก็พอลง
พื้นที่ ดูทั่วตั้งแตเชายันเย็น ดูวาเคาปลูกตรงไหน อะไรยังไงบาง นายอําเภอก็จะพาไปที่ที่เคา
จัดสรรใหปลูก ชาวบานก็จะไปนั่งรอ...”
(ทัศนชัย พัฒนโกศัย,สัมภาษณ, 23 กรกฎาคม 2553)
- ความเขมแข็งของชุมชน ดังปรากฎตัวอยางในคําสัมภาษณคุณกัลยภรณ กองฟู
ดังนี้
“...ที่เฉวงนี่เคาจะมีกลุมรักเฉวง เปนกลุมที่ชาวบานกับคนที่มีกิจการที่หาดเฉวง
เคามารวมตัวกัน เคาก็จะมีการจัดกิจกรรมตางๆ และดูแลชายหาดเฉวงอยูแลว เราก็ไปรวมกับเคา
บาง เวลาเราจะทําอไรเราก็เขาไปหาเคา ไปขอคําปรึกษาบาง ขอความชวยเหลือบาง...”
(กัลยภรณ กองฟู, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2553)
- วัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมของชุมชน ดังปรากฎตัวอยางในคําสัมภาษณ
คุณกาญจนา สุจริต ดังนี้
“...คนเหนือเคาจะนารักมาก บางทีเคาก็ชว ยเหลือเราโดยที่เราไมตองเรียกรอง
อะไรเลย อยางเชน เรามีงานเลี้ยงที่โรงแรม เคาก็เอาโตะ เอาเกาอี้มาให เคาก็ชวยเหลือเราดี คน
เหนือไมมีปญหา ที่สาํ คัญวันนึงขางหนาเคาอาจจะตองการความชวยเหลือจากเรา เราก็ตองการ
ความชวยเหลือจากเคา...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
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(1+ข) ปจจัยอุปสรรคภายใน หมายถึง เปนปจจัยที่เปนอุปสรรคในการดําเนิน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธโดยปจจัยเหลานั้น เปนปจจัยที่มาจากภายในองคกร ไดแก
- ภาพลักษณความเปน “นายทุน” ของโรงแรม ดังปรากฎตัวอยางในคําสัมภาษณ

คุณกาญจนา สุจริต ดังนี้
“...ลึ ก ๆ พี่ ว า มี เค า คงคิ ด ว า เราเป น เอกชน เป น นายทุ น แต เ ราพยายามเอา
กิจกรรมพวกนี้มากลอมเกลา มาปรับความคิดของชาวบาน คอยๆ เอากิจกรรมมาปรับอารมณ
ความรูสึกจากคําวานายทุนใหกลายมาเปนเพื่อนกัน คนในชุมชนเดียวกัน โดยการใชกิจกรรม
เหลานี้เปนตัวดึงสองฝาย เขาหากัน ยากเหมือนกันนะกวาเราจะปรับความคิดนี้ได แตก็ยังไมได
ทั้งหมดอยูดี...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
- ลักษณะของธุรกิจ กลาวคือ ธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจที่เวลาในการดําเนินงานของ
พนักงานไมตรงกัน ทําใหเรื่องเวลา เปนอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ ดังปรากฎ
ตัวอยางในคําสัมภาษณคุณกัลยภรณ กองฟู ดังนี้
“...ถามวาอุปสรรคมีมั้ย ในการทําโครงการ มีแนนอน หนึ่ง เรื่องเวลา เพราะเรา
เปนธุรกิจโรงแรมเนอะ มีทั้งชวง peak season, High season อาจจะติดเรื่องเวลาตรงนั้น เราก็
ตองแกปญหากันไป แทนที่กิจกรรมจะจัดวันเดียว เราก็แบงสรรไป อาจจะทําเสร็จภายในสองวัน
หรือสามวัน เริ่มหลังบายสองเปนตนไป เพราะชวงนั้นแขกจะเช็คอินเรียบรอยแลว...”
(กัลยภรณ กองฟู, สัมภาษณ, 3 กันยายน 2553)
(2+ข) ปจจัยอุปสรรคภายนอก หมายถึง ปจจัยที่เปนอุปสรรคในการดําเนิน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ โดยปจจัยเหลานั้น เปนปจจัยที่มาจากภายนอกองคกร ไดแก
- ความเปน “เมือง” ของชุมชน จากการศึกษา พบวา ชุมชนที่มคี วามเปนเมืองสูง
ความรวมมือในกิจกรรมชุมชนสัมพันธของคนในชุมชนจะมีนอย ทําใหเปนอุปสรรคในการดําเนิน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธใหประสบผลสําเร็จ ดังปรากฏในคําสัมภาษณคุณกาญจนา แสงจันทร ดังนี้
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“...ที่นี่เคาคอนขางเจริญแลว ความเปนเมืองเคาจะชัดเจนมาก เพราะฉะนั้นเคาก็
ไมไดมีอะไรที่แปลก หรือตองการความชวยเหลืออะไรแลว การใชชีวิตของผูคนก็มีลักษณะความ
เปนคนเมืองสูงมากเหมือนกัน เพราะฉะนั้นงานชุมชนสัมพันธของเรากับคนในชุมชน ในพื้นที่จริงๆ
จึงคอนขางทํายากนิดนึง...”
(กาญจนา แสงจันทร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2553)
- ความแตกตางทางดานบริบทของสังคมระหวางโรงแรมและชุมชน ดังปรากฏใน
คําสัมภาษณคุณสุกิจ อุทินทุ ดังนี้
“...งานชุ ม ชนสั ม พัน ธสิ่ ง ที่ต อ งระวั ง มากที่ สุดคื อเรื่ อ งความแตกต า งทางดา น
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และบริบทตางๆ ทักษะการสื่อสารของชุมชนก็เปนเรื่องสําคัญ เพราะเวลา
ทํางาน คนที่อยูใน Sector ไหน เคาจะมี stereo type ที่แตกตางกันชาวบานมีอยางหนึ่ง นักธุรกิจ
อยางหนึ่ง ภาครัฐอีกอยางนึง คําศัพทที่เราใชเคาฟงอาจจะไมเขาใจ ไอเนี่ยคือทักษะการสื่อสาร
เราตองดูวาเราคุยกับใคร แลวตองใชภาษายังไง assessment ยังไง จริง ๆ เรื่องพวกนี้สําคัญ...”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
- การใชอยางผิดวัตถุประสงคและความตองการที่มีมากขึ้นของชุมชน เชน การนํา
ทุนการศึกษาที่โรงแรมบริจาค ไปเปนชองทางในการประชาสัมพันธใหนักเรียนมาสมัครเรียนที่
โรงเรียน เปนตน ดังปรากฏในคําสัมภาษณคุณอรพินท มุสิกนวบุตร ดังนี้
“...สวนใหญมาจากปจจัยภายนอก เชน Demand ที่มากขึ้นเรื่อย วันนี้เราใหแคนี้
วันตอมาเคาก็ตองการมากขึ้นไปอีก หรือบางคน เอาความปรารถนาดีของเราไปใชในทางที่ผิด เชน
เคยมีอยู case หนึ่ง เรามอบทุนการศึกษาใหกับโรงเรียนแหงหนึ่ง ตอนแรกๆ ก็โอเค ดูดีไมมีปญหา
อะไร แตพอมาชวงหลัง โรงเรียนเอาทุนของเราไปเปนชองทางในการประชาสัมพันธใหเด็กนักเรียน
มาสมัครเรียนกับโรงเรียนของตัวเอง ใหเปนชองทางในการทําธุรกิจทางออม...”
(อรพินท มุสิกนวบุตร, สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2553)
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3.2 ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพั นธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมนั้น จาก
การศึกษา สามารถสรุปเปนประเด็นปญหาได ดังนี้
(1) ปญหาเรื่องความไมมั่นคงของสถานการณบานเมืองซึ่งสงผลกระทบโดยตรง
กับธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว ทําใหโรงแรมตองทุมเทใหกับการดําเนินธุรกิจเปนอันดับแรก การ
ดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ จึงถูกลดความสําคัญลงมาก ดังที่คุณสุกิจ อุทินทุ และคุณทัศนชัย
พัฒนโกศัย ไดแสดงความคิดเห็นไว ดังนี้
“...งาน community relation มันจะทําไดดีมาก ถาธุรกิจทองเที่ยวมันไปไดโดยไม
มีปญหา ถามวาตอนนี้ management ตองทํายังไง ตองใชเวลาในการดึงคนเขามา ถามวาจะมีสัก
กี่คนที่มีหัวไปคิดเรื่องดีๆ หลายเรื่องดีๆที่เราคิดไว แรงเราจะเริ่มหมด เพราะเราตองใชโฟกัสในการ
ดึงคนใหกลับมา ...”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
“...จริ งๆ แลว โปรเจคของเราทุกอย างตองเสร็จภายในปนื้ แตชวงนี้มันล าชา
เพราะวามันเกิดเหตุการณทางการเมืองที่เราเพิ่งโดนไป โปรเจคมันเลยลาชา...”
(ทัศนชัย พัฒนโกศัย,สัมภาษณ, 23 กรกฎาคม 2553)
(2) ปญหาการเขาแทรกแซงของกลุมองคกรอิสระ เชน กลุมเอ็นจีโอที่มีความคิด
ขัดแยงกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ และมาใหขอมูลที่ผิดๆ กับชาวบาน ทําใหความเขาใจของ
ชาวบานบิดเบือนหรือ คาดเคลื่อนไป และมองโรงแรมในแงรายในที่สุด ดังปรากฏในคําสัมภาษณ
คุณสุกิจ อุทินทุ ดังนี้
“...คนในชุมชนเคาจะเปนคนซื่อๆ ถายังไมโดนแทรกแซง เราจะคุยกับเคางายมาก
แตมันจะอันตรายมาก ถามีคนอีกกลุมนึง เชน เอ็นจีโอทีไ่ มเขาใจและมีภาพลบกับธุรกิจเขาไปให
ขอมูลผิดๆ วาดูสิ โรงแรมเขามาเอาเปรียบ อันนี้นา กลัว บางครั้งการใหขอมูลของเอ็นจีโออาจจะ
สุดโตงไปทางดานใดดานนึง ชาวบานไดฟง ก็คลอยตาม อันนี้ตองระวัง...”
(สุกิจ อุทนิ ทุ, สัมภาษณ, 3 สิงหาคม 2553)
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(3) ปญหาความอคติกับโรงแรม และยึดติดกับความเปนนายทุนของโรงแรม
ปญหานี้ เกิดขึ้นจากที่ชาวบานเชื่อมั่นในความคิดที่วา โรงแรมคือนักธุรกิจและมุงหวังแตจะดําเนิน
ธุรกิจใหประสบความสําเร็จและไดรับผลประกอบการที่สูงที่สุดเทานั้น จึงไมไดสนใจในการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนแตอยางใด ซึ่งคุณกาญจนา สุจริต ไดแสดงทัศนะในประเด็นนี้ไว ดังนี้
“...ดวยความที่เราเปนโรงแรมหาดาว พอเราเขามาอยูในพื้นที่ปบเนี่ย สิ่งแรกที่
เกิดในใจชาวบานเลยคือคุณเปนนักธุรกิจ คุณเปนนายทุน เคาก็ตองสนใจวาเคาจะทําธุรกิจยังไง
ใหไดกําไรมากที่สุด มีแขกมาพักรึเปลามากกวา เคาไมมาสนใจชาวบานอยางเราหรอก ความคิดนี้
เปนปญหามากทีเดียว เราจัดใหเปน first priority ที่เราตองแกไขกอน...”
(กาญจนา สุจริต, สัมภาษณ, 28 สิงหาคม 2553)
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สวนที่ 2 ผลการวิจัยเรื่อง “การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ และการมีสวนรวมของ
ชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น”
การวิจัยในสวนที่ 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาการ
รับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรม
และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ และการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง
ซึ่งนําเสนอผลการวิจัยเปนลําดับ ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลดานลักษณะทางประชากร
ประกอบดวยผลการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวและลักษณะทางประชากรของ
กลุมตัวอยางแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และภูมิลําเนาที่อาศัย
อยูในปจจุบัน โดยนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตาราง จํานวนทั้งสิ้น 6 ตาราง (ตารางที่ 7-12)
ตอนที่ 2 ขอมูลการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรงแรม และกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม
เปนผลการวิจัยเกี่ยวกับการรับรูขาวสารของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับโรงแรมและ
กิจกรรมต า งๆ ของโรงแรมจากสื่อต า งๆ ความถี่ใ นการรับรูขา วสาร และความคิดเห็ น ต อ การ
เผยแพรขาวสารของโรงแรม โดยนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตาราง จํานวนทั้งสิ้น 4 ตาราง
(ตารางที่ 13-16)
ตอนที่ 3 ขอมูลทัศนคติเกี่ยวกับโรงแรม และกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม
เปนผลการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับโรงแรม และกิจกรรม
ตางๆ ของโรงแรม โดยนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตาราง จํานวนทั้งสิ้น1 ตาราง (ตารางที่ 17)
ตอนที่ 4 ขอมูลการมีสวนรวมตอกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม
เปนผลการวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูตอบแบบสอบถามตอกิจกรรมตางๆ
ของโรงแรม ความถี่ ในการร ว มกิ จ กรรม และความคิด เห็ น ต อ กิจ กรรมตา งๆ ของโรงแรมโดย
นําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตาราง จํานวนทั้งสิ้น 6 ตาราง (ตารางที่ 18-23 )
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรม
เปนผลการวิจัยเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
ของโรงแรม พรอมทั้งเหตุผลและขอเสนอแนะ โดยนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตาราง จํานวน
ทั้งสิ้น 3 ตาราง(ตารางที่ 24-26)
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ตอนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน
ประกอบดวย ผลการพิสูจนสมมติฐานการวิจัยทัง้ 3 ขอโดยนําเสนอผลการวิจยั ใน
รูปแบบตาราง จํานวนทัง้ สิน้ 3 ตาราง (ตารางที่ 27-29)
ตอนที่ 1: ขอมูลดานลักษณะทางประชากร
จากผลการวิเคราะหและแปรผลขอมูลลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง ซึ่ง
เปนประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่เปาหมายของการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรม ไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และภูมิลําเนาที่อาศัยอยูในปจจุบัน ผลการจําแนกปรากฎ
ในตารางที่ 1-6 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน)
140
260
400

รอยละ
35.0
65.0
100

จากตารางที่ 7 พบวา กลุมตัวอยางมากกวาครึ่งหนึ่งเปนเพศหญิง นอกนั้นเปน
เพศชาย โดยกลุมตัวอยางเพศหญิงคิดเปนรอยละ 65.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด สวนกลุม
ตัวอยางที่เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 35.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ
อายุ (ป)
ต่ํากวา 25 ป
25-35 ป
35-45 ป
45-55 ป
มากกวา 55 ป
รวม

จํานวน (คน)
115
144
79
51
11
400

รอยละ
28.7
36.0
19.8
12.8
2.8
100

จากตารางที่ 8 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุในชวง 25-35 ป คิดเปนรอยละ
36.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด รองลงมา คือกลุมตัวอยางอายุต่ํากวา 25 ป คิดเปนรอยละ 28.7
นอกจากนั้น เปนกลุมตัวอยางที่มีอายุอยูในชวง 35-45 ป คิดเปนรอยละ 19.8 ในชวง 45-55 ป
คิดเปนรอยละ 12.8 ตามลําดับ โดยมีกลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 55 ปขึ้นไปจํานวนนอยที่สุด
ซึ่งคิดเปนจํานวนรอยละ 2.8 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด
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ตารางที่ 9: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
ต่ํากวามัธยมปลาย
มัธยมปลาย
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)
58
77
45
179
28
13
400

รอยละ
14.5
19.3
11.3
44.8
7.0
3.3
100

จากตารางที่ 9 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาขั้นสูงสุดอยูในระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 44.8 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด รองลงมาอยูในระดับมัธยมปลาย คิด
เปนรอยละ 19.3 นอกจากนั้นอยูในระดับต่ํากวามัธยมปลาย คิดเปนรอยละ 14.5 ระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 11.3 ระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 7.0
ตามลําดับ โดยมีกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาอื่นๆ เชน ไมไดเรียนหนังสือ เปนจํานวนนอยที่สุด
คิดเปนรอยละ 3.3 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด
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ตารางที่ 10: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน / หาง
ราน
เกษตรกร / ทําสวน
คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
รับจางทั่วไป
อาชีพอิสระ
พอบาน/ แมบา น
นักเรียน / นักศึกษา
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)
117
8

รอยละ
29.3
2.0

55

13.8

3
41
39
17
7
80
33
400

0.8
10.3
9.8
4.3
1.8
20.0
8.3
100

จากตารางที่ 10 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพรับราชการมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 29.3 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด รองลงมาคืออาชีพนักเรียน นักศึกษา คิดเปนรอยละ 80
นอกจากนั้นประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน หางราน คิดเปนรอยละ 13.8 อาชีพคาขาย
ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 10.3 อาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 9.8 อาชีพอื่นๆ เชน
ขาราชการเกษียณอายุ หรือไมไดประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 8.3 ประกอบอาชีพอิสระ คิดเปน
รอยละ 4.3 อาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 2.0 อาชีพพอบาน แมบาน คิดเปนรอยละ 1.8 และ
ประกอบอาชีพเกษตรกร ทําสวนเปนจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.8
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ตารางที่ 11: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดตอเดือน
รายได(ตอเดือน)
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,000 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
20,001 - 25,000 บาท
มากกวา 25,000 บาท
รวม

จํานวน (คน)
78
147
87
34
25
29
400

รอยละ
19.5
36.8
21.8
8.5
6.3
7.2
100

จากตารางที่ 11 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 5,000
- 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.8 รองลงมา มีรายไดอยูที่ 10,001 - 15,000 บาทตอเดือน คิด
เปนรอยละ 21.8 นอกจากนั้นมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 19.5 มีรายไดตอ
เดือน 15,001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.5 และมีรายไดตอเดือนมากกวา 25,000 บาท คิด
เปนรอยละ7.2 ตามลําดับ โดยกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 25,000 บาท มี
จํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.3
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ตารางที่ 12: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามภูมิลําเนาที่อาศัยอยูในปจจุบนั
ภูมิลําเนา
เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

100

25

100
100
100
400

25
25
25
100

จากตารางที่ 12 พบวา กลุมตัวอยางอาศัยอยูในพื้นที่ตางๆ จํานวนเทากัน โดย
อาศัยอยูในเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 25 อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ คิดเปน
รอยละ 25 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย คิดเปนรอยละ 25 และเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานีคิดเปนรอยละ
25
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ตอนที่ 2: ขอมูลการรับรูข าวสารเกีย่ วกับโรงแรม และกิจกรรมตางๆ ของ
โรงแรม
จากผลการวิเคราะหและแปรผลขอมูลการรับรูขาวสารเกีย่ วกับโรงแรม
และ
กิจกรรมตางๆ ของโรงแรม ซึ่งประกอบดวย ขอมูลการรับรูขาวสารจากสื่อตางๆ ความถี่ในการรับรู
ขาวสาร และความคิดเห็นตอการเผยแพรขาวสารของโรงแรม ผลการจําแนกในตารางที่ 7-10 ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
2.1 ขอมูลความถี่ในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรงแรม และกิจกรรมตางๆ
ของโรงแรม
ตารางที่ 13: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการรับรูขาวสาร
เกี่ยวกับโรงแรม และกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม
ความถี่
ทุกสัปดาห
เดือนละ 2-3 ครั้ง
เดือนละครั้ง
หลายเดือนตอครั้ง
ไมเคยเลย
รวม

จํานวน (คน)
27
42
52
126
153
400

รอยละ
6.8
10.5
13.0
31.5
38.3
100

จากตารางที่ 13 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
โรงแรม และกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม คิดเปนรอยละ 38.3 รองลงมาไดรับขอมูลหลายเดือนตอ
ครั้ง คิดเปนรอยละ 31.5 นอกจากนั้นรอยละ 13 ไดรับขอมูลเดือนละครั้ง รอยละ 10.5 ไดรับขอมูล
เดือนละ 2-3 ครั้ง และนอยที่สุดคือไดรับขอมูลขาวสารทุกสัปดาห คิดเปนรอยละ 6.8
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2.2 ขอมูลความบอยครั้งในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรงแรม และกิจกรรม
ตางๆ ของโรงแรมจากสื่อตางๆ
ตารางที่ 14: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความบอยครั้งในการรับรู
ขาวสารเกีย่ วกับโรงแรม และกิจกรรมตางๆ ของโรงแรมจากสื่อตางๆ
ระดับครั้งในการรับรู
จํานวน
(รอยละ)
ปานกลาง
นอย
85
50
(21.3)
(12.5)
77
59
(19.3)
(14.8)
26
65
(6.5)
(16.3)
63
82
(15.8)
(20.5)
92
65
(23.0)
(16.3)
43
52
(10.8)
(13.0)
73
43
(18.3)
(10.8)
42
55
(10.5)
(13.8)
72
64
(18.0)
(16.0)

ประเภทสื่อ
วิทยุชุมชน / โทรทัศน (เคเบิล
ทีวี)
หนังสือพิมพทองถิน่
กํานัน ผูใหญบาน
เจาหนาที่โรงแรม
เพื่อน / ญาติ
บุคคลอื่นๆ เชน พระสงฆ
พอคา แมคา เปนตน
สิ่งพิมพของโรงแรม
หอกระจายขาว
จากการเขารวมกิจกรรมอื่นๆ
ที่โรงแรมจัดขึ้น
จากสือ่ อืน่ ๆ เชน นิทรรศการ
ปายประกาศตางๆ หรือ เว็ป
ไซตของโรงแรม เปนตน

บอยมาก
11
(2.8)
7
(1.8)
6
(1.5)
9
(2.3)
11
(2.8)
3
(0.8)
8
(2.0)
0
(0)
6
(1.5)

บอย
53
(13.3)
30
(7.5)
13
(3.3)
31
(7.8)
41
(10.3)
10
(2.5)
27
(6.8)
14
(3.5)
17
(4.3)

17
(4.3)

26
(6.5)

99
(24.8)
รวม

55
(13.8)

นอยมาก
37
(9.3)
55
(13.8)
40
(10.0)
69
(17.3)
50
(12.5)
61
(15.3)
60
(15.0)
48
(12.0)
52
(13.0)

ไมเคยเลย
164
(41.0)
172
(43.0)
250
(62.5)
146
(36.5)
141
(35.3)
231
(57.8)
189
(47.3)
241
(60.3)
189
(47.3)

47
(11.8)

156
(39.0)

คาเฉลี่ย
(0-5)

ระดับ
การรับรู
ขาวสาร

1.65

ต่ํา

1.40

ต่ํามาก

0.82

ต่ํามาก

1.48

ต่ํามาก

1.69

ต่ํา

0.87

ต่ํามาก

1.28

ต่ํามาก

0.85

ต่ํามาก

1.23

ต่ํามาก

1.61

ต่ํา

1.29

ต่ํามาก

จากตารางที่ 14 พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยการรรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรงแรม
และกิจกรรมตางๆ ของโรงแรมจากสื่อตางๆ เทากับ 1.29 ซึ่งจัดไดวามีการรับรูขาวสารในระดับต่ํา
มาก สวนสื่อที่กลุมตัวอยางมีการรับรูมากที่สุด คือ การรับขาวสารจากเพื่อนและญาติ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 1.69 รองลงมาคือ วิทยุชุมชน และโทรทัศน (เคเบิลทีวี) มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.65 ซึ่งจัดวา
การรับรูขาวสารผานสื่อทั้ง 2 ประเภท อยูในระดับต่ําและสื่อที่กลุมตัวอยางรับรูนอยที่สุด คือ การ
รับขาวสารจากกํานัน ผูใหญบาน คิดเปนรอยละ 0.82 ซึ่งอยูในระดับต่ํามาก
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2.3 ขอมูลความคิดเห็นตอการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและ
กิจกรรมตางๆ ของโรงแรม
ตารางที่ 15: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความคิดเห็นตอการใหขอมูล
ขาวสารเกีย่ วกับโรงแรมและกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม
ความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ไมออกความคิดเห็น
รวม

จํานวน (คน)
14
120
94
51
121
400

รอยละ
3.5
30.0
23.5
12.8
30.3
100

จากตารางที่ 15 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมขอออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม คิดเปนรอยละ 30.3 รองลงมามี
ความคิดเห็นวา การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมตางๆ ของโรงแรมอยูในระดับดี
คิดเปนรอยละ 30 โดยกลุมตัวอยางที่มีระดับความพึงพอใจอยูที่ระดับดีมากมีจํานวนนอยที่สุด คิด
เปนรอยละ 3.5
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2.4 ขอมูลเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการให
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดใหเหตุผลกําหนดการแสดงความคิดเห็นตอการ
ใหขอมูลข าวสารเกี่ ยวกับโรงแรมและกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม โดยผูวิจั ยไดรวบรวมเหตุผล
ทั้งหมดแลวจัดกลุมแยกเปนประเด็นได 7 ประเด็น นําเสนอในตารางที่ 10 ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 16: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางในการใหเหตุผลเพื่อแสดงความคิดเห็น
ตอการใหขอมูลขาวสารเกีย่ วกับโรงแรมและกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม
เหตุผล
การใหขาวสารเหมาะสมแลว
ไดรับขาวสารอยางสม่ําเสมอ
และทั่วถึง
ขาวสารนาเชือ่ ถือ
การใหขาวสารยังไมเหมาะสม
ขาวสารเผยแพรไมสม่ําเสมอ
และไมทั่วถึง
ขาวสารไมนา เชื่อถือ
ไมใหเหตุผล
รวม

จํานวน (คน)
15

รอยละ
3.8

28

7.0

12
31

3.0
7.8

18

4.5

11
285
400

2.8
71.3
100

จากตารางที่ 16 พบวา กลุมตัวอยางที่แสดงความคิดเห็นวาการใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมตางๆ ของโรงแรมสูงกวาพอใช สวนใหญใหเหตุผลในการแสดงความ
คิดเห็นวาไดรับขาวสารอยางสม่ําเสมอ และทั่วถึง รอยละ 7 รองลงมาคือ การใหขาวสารมีความ
เหมาสมแลว รอยละ 3.8 และสําหรับกลุมตัวอยางที่แสดงความคิดเห็นวาการใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมตางๆ ของโรงแรมต่ํากวาพอใช สวนใหญใหเหตุผลในการแสดงความ
คิดเห็นวาใหขาวสารตางๆ ยังไมเหมาะสม รอยละ 7.8รองลงมาคือ ขาวสารเผยแพรไมสม่ําเสมอ
และไมทั่วถึง รอยละ 4.5
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ตอนที่ 3: ขอมูลทัศนคติเกี่ยวกับโรงแรม และกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม
จากผลการวิเคราะหและแปรผลขอมูลทัศนคติของกลุมเปาหมายเกี่ยวกับโรงแรม
และกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม แสดงผลการวิจัยนําเสนอในตารางที่ 11 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 17: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามทัศนคติเกี่ยวกับโรงแรม
และกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม

ความคิดเห็น
เห็นดวย
อยางยิ่ง
ฉันคิดวาการที่โรงแรมตั้งขึ้นใน
ชุมชน ทําใหชุมชนมีการพัฒนา
ในทางที่ดีขึ้น
ฉันคิดวาโรงแรมมีการควบคุม
มลภาวะตางๆเปนอยางดี และ
หวงใยในสิง่ แวดลอมของชุมชน
ฉันคิดวาโรงแรมมีการกําจัดน้ํา
เสียและของเสียกอนปลอยลงสู
ธรรมชาติอยางดีเยี่ยม
ฉันคิดวาโรงแรมนําผลกําไรที่
ไดรับกลับมาพัฒนาชุมชน
ฉันคิดวาชุมชนอยูได โรงแรมก็
อยูได
ฉันคิดวาโรงแรม ชวยรักษา
วัฒนธรรมพื้นบานของทองถิ่นที่
จะสูญหายใหคงอยู
ฉันคิดวาโรงแรมมีการแจงขาง
สารเกี่ยวกับโรงแรมและ
กิจกรรมตางๆ ใหชาวบานไดรับ
ทราบอยางสม่ําเสมอ
ฉันคิดวาขอมูลตางๆ ที่ไดรับ
จากโรงแรมมีความนาเชื่อถือ

ระดับของทัศนคติ
จํานวน
(รอยละ)
เห็น
ไม
ไมเห็น
ดวย แนใจ ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

คาเฉลี่ย
(1-5)

ระดับ
ทัศนคติ

51
(12.8)

229
(57.3)

91
(22.8)

23
(5.8)

6
(1.5)

3.74

ดี

31
(7.8)

170
(42.5)

170
(42.5)

23
(5.8)

6
(1.5)

3.49

เปนกลาง

40
(10.0)

116
(29.0)

210
(52.5)

26
(6.5)

8
(2.0)

3.38

เปนกลาง

31
(7.8)
41
(10.3)

121
(30.3)
173
(43.3)

188
(47.0)
131
(32.8)

40
(10.0)
41
(10.3)

20
(5.0)
14
(3.5)

3.26

เปนกลาง

3.47

เปนกลาง

34
(8.5)

139
(34.8)

156
(39.0)

56
(14.0)

15
(3.8)

3.30

เปนกลาง

18
(4.5)

121
(30.3)

171
(42.8)

62
(15.5)

28
(7.0)

3.10

เปนกลาง

16
(4.0)

137
(34.3)

206
(51.5)

28
(7.0)

13
(3.3)

3.29

เปนกลาง
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ความคิดเห็น
เห็นดวย
อยางยิ่ง
ฉันคิดวาการตั้งโรงแรมในพื้นที่
ทําใหชาวบานในพื้นที่เกิด
อาชีพและสรางรายไดโดยไม
ตองออกไปหางานทํานอกพื้นที่
ฉันคิดวากิจกรรมการอบรม
ตางๆ ทําใหชาวบานมีความรู
เพิ่มพูนทักษะในการประกอบ
อาชีพ
ฉันคิดวากิจกรรมตางๆ ที่
โรงแรมจัดขึ้นนั้นเปนกิจกรรมที่
มีประโยชนและสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน
ฉันคิดวาการจัดกิจกรรมรวมกัน
ระหวางโรงแรมกับชุมชน เปน
การพัฒนาชุมชนรวมกันอยาง
ยั่งยืน

ระดับของทัศนคติ
จํานวน
(รอยละ)
เห็น
ไม
ไมเห็น
ดวย แนใจ
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

คาเฉลี่ย
(1-5)

ระดับ
ทัศนคติ

78
(19.5)

216
(54.0)

74
(18.5)

27
(6.8)

5
(1.3)

3.84

ดี

42
(10.5)

211
(52.8)

114
(28.5)

25
(6.3)

8
(2.0)

3.64

ดี

33
(8.3)

145
(36.3)

184
(46.0)

28
(7.0)

10
(2.5)

3.41

เปนกลาง

43
(10.8)

173
(43.3)

149
(37.3)

24
(6.0)

11
(2.8)

3.53

ดี

3.45

เปนกลาง

รวม

จากตารางที่ 17 พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติเปนกลางตอโรงแรมและกิจกรรม
ของโรงแรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 โดยกลุมตัวอยางที่มีทัศคติที่ดีตอการตั้งโรงแรมในพื้นที่ ทําให
ชาวบานในพื้นที่เกิดอาชีพและสรางรายไดโดยไมตองออกไปหางานทํานอกพื้นที่ มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ 3.84 รองลงมา คือ การที่โรงแรมตั้งขึ้นในชุมชน ทําใหชุมชนมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 3.10 ในเรื่องของการที่โรงแรมมีการแจง
ขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมตางๆ ใหชาวบานไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ

189
ตอนที่ 4: ขอมูลการมีสวนรวมของกลุมตัวอยางตอกิจกรรมตางๆ ของ
โรงแรม
จากผลการวิเคราะหและแปลผลการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายตอกิจกรรม
ตางๆ ของโรงแรมที่พิจารณาจากประสบการณการเขารวมกิจกรรมของโรงแรม ความถี่ในการรวม
กิจกรรมตางๆ และขอมูลความคิดเห็นทีม่ ีตอกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม แสดงผลการวิจยั นําเสนอ
ในตารางที่ 12-15 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ขอมูลประสบการณของกลุมตัวอยางในการเขารวมกิจกรรมของ
โรงแรม
ตารางที่ 18: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประสบการณการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม
ประสบการณ
ไมเคยรวมกิจกรรม
เคยรวมกิจกรรม
รวม

จํานวน (คน)
204
196
400

รอยละ
51.0
49.0
100

จากตารางที่ 18 กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเขารวมกิจกรรมของโรงแรม คิดเปน
รอยละ 51.0 และกลุมตัวอยางที่เคยรวมกิจกรรมของโรงแรมมีจํานวนนอยกวา คิดเปนรอยละ
49.0
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ตารางที่ 19: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการรวม
กิจกรรมตางๆ ของโรงแรม

บอย
มาก

ความถี่ในการเขารวมกิจกรรม
จํานวน
(รอยละ)
ปาน
นอย
บอย
นอย
กลาง
มาก

ไมเคย
เลย

7
(1.8)

21
(5.3)

78
(19.5)

43
47
(10.8) (11.8)

204
(51.0)

3
(0.8)
5
(1.3)
12
(3.0)
5
(1.3)
6
(1.5)

31
(7.8)
32
(8.0)
21
(5.3)
18
(4.5)
20
(5.0)

65
(16.3)
70
(17.5)
81
(20.3)
68
(17.0)
55
(13.8)

46
(11.5)
49
(12.3)
36
(9.0)
52
(13.0)
53
(13.3)

204
(51.0)
204
(51.0)
204
(51.0)
204
(51.0)
204
(51.0)

กิจกรรม

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
(อนุรักษธรรมชาติ, ประหยัด
พลังงาน, ฟนฟู ดูแลพันธุ
สัตว)
กิจกรรมดานวัฒนธรรม
กิจกรรมดานการสราง
รายได อบรมวิชาชีพ
กิจกรรมดานการศึกษา
กิจกรรมดานสุขภาพ
สาธารณสุข
กิจกรรมดานศาสนา

รวม

51
(12.8)
40
(51.0)
46
(11.5)
53
(13.3)
62
(15.5)

คาเฉลี่ย
(0-5)

ระดับ
การมีสวนรวม

1.21

ต่ํามาก

1.19

ต่ํามาก

1.25

ต่ํามาก

1.27

ต่ํามาก

1.14

ต่ํามาก

1.10

ต่ํามาก

1.19

ต่ํามาก

จากตารางที่ 19 พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของการมีสวนรวมกับกิจกรรมของ
โรงแรมอยูที่ 1.19 ซึ่งจัดอยูในระดับต่ํามาก โดยกลุมตัวอยางมีการเขารวมกิจกรรมดานการศึกษา
มากที่ สุด มี ค า เฉลี่ ย เทา กั บ 1.27 ซึ่ง จัดไดว า การมีส วนรว มอยูใ นระดั บต่ํา มาก รองลงมาคือ
กิจกรรมดานการสรางรายได อบรมวิชาชีพ มีคาเฉลี่ย เทากับ 1.25 ซึ่งจัดไดวาการมีสวนรวมอยูใน
ระดับต่ํามาก และเขารวมกิจกรรมดานศาสนนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 1.10 ซึ่งจัดไดวาการมี
สวนรวมอยูในระดับต่ํามากเชนกัน
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4.2 ขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมของโรงแรม
ตารางที่ 20: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความคิดเห็นทีม่ ีตอ
กิจกรรมของโรงแรม
ประสบการณ
มีประโยชนมากที่สุด
มีประโยชนมาก
มีประโยชนปานกลาง
มีประโยชนนอย
มีประโยชนนอยมากที่สุด
ไมมีประโยชนเลย
รวม

จํานวน (คน)
30
80
212
44
15
19
400

รอยละ
7.5
20.0
53.0
11.0
3.8
4.8
100

จากตารางที่ 20 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 53.0 เห็นวากิจกรรมตางๆ
ของโรงแรมมีประโยชนปานกลาง รองลงมาคิดวามีประโยชนมาก รอยละ 20.0 นอกจากประโยชน
นอย รอยละ 11 มีประโยชนมากที่สุด รอยละ 7.5 ไมมีประโยชนเลย รอยละ 4.8 ตามลําดับ และ
กลุมตัวอยางจํานวนนอยที่สุด คิดวากิจกรรมตางๆ มีประโยชนนอยมากที่สุด รอยละ 3.8
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ตารางที่ 21: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความคิดเห็นถึง
ประโยชนในดานตางของกิจกรรมของโรงแรม
ระดับของประโยชน
จํานวน
(รอยละ)

ประโยชนในดาน

การรักษาธรรมชาติ พลังงาน
และสิ่งแวดลอมของชุมชน
ธํารงรักษาวัฒนธรรมของ
ชุมชน
สรางรายได สรางอาชีพใหกับ
ชุมชน
พัฒนาการศึกษาของนักเรียน
ในชุมชน รวมทั้ง พัฒนา
โรงเรียนภายในชุมชน
สงเสริมสุขภาพ และ
สาธารณสุขของชุมชน
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

30
(7.5)
18
(4.5)
34
(8.5)

99
(24.8)
73
(18.3)
140
(35.0)

208
(52.0)
196
(49.0)
164
(41.0)

41
(10.3)
81
(20.3)
43
(10.8)

18
(4.5)
28
(7.0)
15
(3.58)

ไมมี
ประโยชน
เลย
4
(1.0)
4
(1.0)
4
(1.0)

28
(7.0)

72
(18.0)

200
(50.0)

73
(18.3)

23
(5.8)

4
(1.0)

13
(3.3)
19
(4.8)

57
(14.2)
35
(8.8)

144
(36.0)
143
(35.8)

144
(36.0)
159
(39.8)

38
(9.5)
40
(10.0)

4
(1.0)
4
(1.0)

รวม

คาเฉลี่ย
(0-5)

ระดับ
ของ
ประโยชน

3.18

สูง

2.90

ปานกลาง

3.31

สูง

2.99

ปานกลาง

2.62

ปานกลาง

2.56

ปานกลาง

2.92

ปานกลาง

จากตารางที่ 21 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวากิจกรรมของโรงแรมมี
ประโยชนในดานตางๆ ระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย 2.92 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญคิดวา
กิจกรรมมีประโยชนในดานการสรางรายได สรางอาชีพใหกับชุมชนมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.31 จัดอยูในมีประโยชนระดับสูง รองลงมาคือประโยชนในดานการรักษาธรรมชาติ พลังงานและ
สิ่งแวดลอมของชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 จัดอยูในมีประโยชนระดับสูง นอกจากนั้น ประโยชน
ในดานการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในชุมชน รวมทั้ง พัฒนาโรงเรียนภายในชุมชน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.99 จัดอยูในมีประโยชนระดับปานกลาง ประโยชนในดานการธํารงรักษาวัฒนธรรมของ
ชุมชน มี คาเฉลี่ยเทา กับ 2.90 จัดอยูในมีประโยชนระดับปานกลาง ประโยชนในดานสงเสริม
สุขภาพ และสาธารณสุขของชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.62 จัดอยูในมีประโยชนระดับปานกลาง
ตามลําดับ และประโยชนในดานทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาจํานวนนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.56 จัดอยูในมีประโยชนระดับปานกลาง
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4.3 ขอมูลเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในประเด็น
ประโยชนกิจกรรมของโรงแรม
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดใหเหตุผลในการกําหนดการแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นประโยชนกิจกรรมของโรงแรม โดยผูวิจัยไดรวบรวมเหตุผลทั้งหมดแลวจัดกลุมแยกเปน
ประเด็นได 10ประเด็น นําเสนอในตารางที่ 16 ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 22: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางในการใหเหตุผลเพื่อแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นประโยชนกจิ กรรมของโรงแรม
เหตุผล
ชวยฟนฟูธรรมชาติใหกับชุมชน
ชวยปองกันไมใหเกิดมลพิษและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ชวยรักษาเอกลักษณของชุมชน
ชวยใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของประเพณี
และวัฒนธรรม
ชวยใหคนในชุมชนมีงานทํา
ชวยสนับสนุนในดานทุนการศึกษาและการเรียนการ
สอนใหกับโรงเรียนในชุมชน
ชวยแนะนําแนวทางในการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ
โรงแรม
ชวยสนับสนุนเรื่องการดูแลสุขภาพใหกับชาวบาน
โรงแรมคํานึงถึงผลกําไรทางธุรกิจมากกวาคํานึงถึง
ชุมชนและคนในชุมชน
รวม

จํานวน (คน)
12
38
26

รอยละ
6.4
20.3
13.9

9

4.8

39

20.6

18

9.6

17

9.1

13

7.0

15

8.0

187

100

จากตารางที่ 22 พบวา กลุมตัวอยางที่แสดงความคิดเห็นในประเด็นประโยชน
ของกิจกรรมตางๆ ของโรงแรมสูงกวาปานกลางถึงระดับสูง สวนใหญใหเหตุผลในการแสดงความ
คิดเห็นวามีประโยชนในประเด็นการทําใหคนในชุมชนมีงานทํา รอยละ 9.8 รองลงมาคือ ชวย
ปองกันไมใหเกิดมลพิษและอนุรักษสิ่งแวดลอม รอยละ 9.5 และสําหรับกลุมตัวอยางที่แสดงความ
คิ ดเห็ น ว า ในประเด็ น ประโยชน ของกิจ กรรมตา งๆ ของโรงแรมต่ํา กว า ปานกลางถึ ง ระดั บไม มี
ประโยชนเลย สวนใหญใหเหตุผลวา โรงแรมคํานึงถึงผลกําไรทางธุรกิจมากกวาคํานึงถึงชุมชนและ
คนในชุมชน รอยละ 3.8
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4.4 ขอมูลแสดงชื่อกิจกรรมที่กลุม ตัวอยางรูส ึกประทับใจ
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดใหขอมูลกิจกรรมที่ตนเคยรวมกับโรงแรมและรูส กึ
ประทับใจ โดยผูวิจัยไดรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดแลวจัดกลุมแยกไดเปน 8 ประเด็น นําเสนอใน
ตารางที่ 17 ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 23: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางในการใหขอมูลแสดงชื่อกิจกรรม
ที่รูสึกประทับใจ
กิจกรรม
พานักเรียนไปทัศนศึกษาและทํากิจกรรมใน
โรงแรม
การจัดพนักงานไปสอนภาษาอังกฤษให
นักเรียน
ปรับปรุงวัสดุ อุปกรณตางๆ ภายในโรงเรียน
การจัดประมูลภาพวาดของเด็กในมูลนิธิเพื่อ
หารายไดชวยเหลือมูลนิธิ
การใหความรูเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมใหกับ
นักเรียน
กิจกรรมโปโลชาง
จัดแขงขันกีฬาระหวางโรงแรมกับชาวบาน
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

33

24.6

21

15.7

21

15.7

17

12.7

18

13.4

11
13
134

8.2
9.7
100

จากตารางที่ 23 พบวา กิจกรรมที่กลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกประทับใจ คือ
กิจกรรมที่จัดใหนักเรียนไปทัศนศึกษาและทํากิจกรรมในโรงแรม คิดเปนรอยละ 8.3 รองลงมา คือ
การจัดพนักงานไปสอนภาษาอังกฤษใหนักเรียน และการปรับปรุงวัสดุ อุปกรณตางๆ ภายใน
โรงเรีย น คิดเปน จํานวนเทา กั น คื อร อยละ 5.3 นอกจากนั้น คือ การใหความรูเรื่องการรัก ษา
สิ่งแวดลอมใหกับนักเรียน รอยละ 4.5 การจัดประมูลภาพวาดของเด็กในมูลนิธิเพื่อหารายได
ชวยเหลือมูลนิธิ รอยละ 4.3 จัดแขงขันกีฬาระหวางโรงแรมกับชาวบาน รอยละ 3.3 และกิจกรรม
โปโลชาง รอยละ 2.3 ตามลําดับ
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ตอนที่ 5: ขอมูลขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
ของโรงแรม
ประกอบดวยผลการวิจยั เกีย่ วกับกิจกรรมที่กลุมตัวอยางตองการใหโรงแรม
ดําเนินการเพิม่ เติมเพื่อชุมชน พรอมทัง้ เหตุผลและขอเสนอแนะ แสดงผลการวิจยั นําเสนอในตาราง
ที่ 18-20 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
5.1
เพิ่มเติมเพื่อชุมชน

ขอมูลของกิจกรรมที่กลุมตัวอยางตองการใหโรงแรมดําเนินการ

ตารางที่ 24: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามกิจกรรมที่กลุมตัวอยาง
ตองการใหโรงแรมดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อชุมชน
กิจกรรม
กิจกรรมดานสิง่ แวดลอม
กิจกรรมดานสรางรายได อาชีพ
กิจกรรมดานการศึกษา เยาวชน
กิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี
กิจกรรมดานคุณภาพชีวิต สังคม
ไมออกความคิดเห็น
** ตอบไดมากกวา 1 ขอ

จํานวน (คน)
211
249
161

รอยละ
52.8
62.3
40.3

147

36.8

165
9

41.3
2.3

จากตารางที่ 24 พบวา กลุมตัวอยางมีความตองการใหโรงไฟฟาเพิ่มเติมกิจกรรม
ในดานการสรางรายไดและอาชีพมากที่สุด รอยละ 62.3 รองลงมา คือ กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
รอยละ 52.8 ถัดมาคือ กิจกรรมดานคุณภาพชีวิต และสังคม รอยละ 36.8 กิจกรรมดานการศึกษา
และยาวชน ร อ ยละ 40.3 และกิ จ กรรมด า นศาสนา วั ฒ นธรรม และประเพณี ร อ ยละ 36.8
ตามลําดับ
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5.2 ขอมูลเหตุผลของกลุมตัวอยางตอการแสดงความคิดเห็นกิจกรรมที่
ตองการใหโรงแรมดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อชุมชน
กลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได ใ ห เ หตุ ผ ลที่ แ สดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น
กิจกรรมที่ตองการใหโรงแรมดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อชุมชน โดยผูวิจัยไดรวบรวมแลวจัดกลุมแยก
เปนประเด็นตางๆ ได 11 ประเด็น นําเสนอในตารางที่ 19 ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 25: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลตอการแสดงความ
คิดเห็นกิจกรรมที่ตองการใหโรงแรมดําเนินการเพิม่ เติมเพื่อชุมชน
เหตุผล
สรางโอกาสใหกับเยาวชน
การศึกษาเปนสิ่งจําเปน
ควรพัฒนาใหดีขึ้นในทุกๆดาน
สรางรายไดใหกับชุมชน
ชุมชนกับโรงแรมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
การเกิดขึ้นของโรงแรมทําใหเกิดมลภาวะ
ตางๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
สืบสานวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี ของ
ทองถิ่น
รวม

จํานวน (คน)
17
16
24
27
76

รอยละ
7.9
7.4
11.2
12.6
35.3

32

14.9

14

6.5

9

4.2

215

100

จากตารางที่ 25 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหเหตุผลที่แสดงความคิดเห็น
กิจกรรมที่ตองการใหโรงแรมดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อชุมชนวา เพราะชุมชนกับโรงแรมพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน รอยละ 9.0 รองลงมา เพราะการเกิดขึ้นของโรงแรมทําใหเกิดมลภาวะตางๆ รอยละ
8.0
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5.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของโรงแรม
นอกจากนี้ก ลุม ตัวอยางในการวิจัย ไดมีข อเสนอแนะเกี่ ยวกับการดําเนิน งาน
ชุ ม ชนสั ม พั น ธ ข องโรงแรม เพื่ อ เป น ประโยชน สํ า หรั บ นํ า ไปเป น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานชุมชนสัมพันธ โดยผูวิจัยไดรวบรวมแลวจัดกลุมแยกเปนประเด็นตางๆ ได 9 ประเด็น
นําเสนอในตารางที่ 20 ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 26: แสดงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของโรงแรม
เหตุผล
โรงแรมควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมให
มากกวานี้
โรงแรมควรมีกิจกรรมกับชุมชนดานการสราง
อาชีพใหมากกวานี้
โรงแรมควรมีความเอื้ออาทรกับชุมชนให
มากกวานี้
โรงแรมควรมีการอบรมพฤติกรรมและ
มารยาทของพนักงานในโรงแรมใหมากกวานี้
โรงแรมควรนําผลกําไรที่ไดกลับมาพัฒนา
ปรับปรุง ซอมแซมสาธารณสมบัติของชุมชน
โรงแรมควรสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาใหกับ
นักเรียนในชุมชนใหมากกวานี้
โรงแรมควรมีสวนรวมในการแกปญหาชุมชน
โรงแรมควรสนับสนุนดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

46

34.6

13

9.8

15

11.3

10

7.5

6

4.5

12

9.2

3

2.3

28

21.1

133

100

จากตารางที่ 26 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหขอเสนอแนะวา โรงแรมควรมีการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมใหมากกวานี้ รอยละ 11.5 รองลงมา คือโรงแรมควรสนับสนุนดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น รอยละ 7.0 และ โรงแรมควรมีความเอื้ออาทรกับชุมชนให
มากกวานี้ รอยละ 3.8
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ตอนที่ 6: การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านการวิ จั ย เรื่ อ ง “การจั ด การชุ ม ชนสั ม พั น ธ ข องผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ
โรงแรม” มี 3 ขอ ดังนี้
1. การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
มีความสัมพันธ กับทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัด
ขึ้น
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ
การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มีความสัมพันธ กับทัศนคติ
ของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น ดังนี้
ตารางที่ 27: แสดงความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ กับทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
การรับรูขา วสาร
คาสหสัมพันธกับทัศนคติ ระดับความสัมพันธ
การรับรูขาวสารของชุมชน
เกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรม
.252*
ต่ํา
ชุมชนสัมพันธ
* มีความสัมพันธกนั อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 27 พบวา การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรม
ชุม ชนสั ม พั น ธ มี ความสัม พัน ธ กั บทัศนคติ ข องชุม ชนต อโรงแรมและกิจกรรมชุม ชนสัม พั น ธที่
โรงแรมจัดขึ้น อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวก กลาวคือ ถา
ชุมชนมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธมาก ทัศนคติของชุมชนตอ
โรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธก็จะดีตามไปดวย และมีความสัมพันธในระดับต่ํา
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2. การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชน มี
ความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ
การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มีความสัมพันธ กับการมี
สวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
ตารางที่ 28: แสดงความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ กับการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
การรับรูขา วสาร

คาสหสัมพันธกับการมี
สวนรวม

การรับรูขาวสารของชุมชน
เกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรม
.300*
ชุมชนสัมพันธ
* มีความสัมพันธกนั อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ระดับความสัมพันธ

ต่ํา

จากตารางที่ 28 พบวา การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ มีความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัด
ขึ้น อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวก กลาวคือ ถาชุมชนมีการ
รับรูขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธมาก การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้นก็จะมีมากตามไปดวย และมีความสัมพันธในระดับต่ํา
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3.
ทั ศ นคติ ข องชุ ม ชนต อ โรงแรมและกิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ มี
ความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ
ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มีความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของ
ชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
ตารางที่ 29: แสดงความสัมพันธระหวางทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
กับการมีสว นรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
ทัศนคติ

คาสหสัมพันธกับการมี
สวนรวม

ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและ
.325*
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ
* มีความสัมพันธกนั อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ระดับความสัมพันธ
ต่ํา

จากตารางที่ 29 พบวา ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มี
ความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น อยางมีนัยยะ
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวก กลาวคือ ถาชุมชนมีทัศนคติที่ดีตอโรงแรม
และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้นก็จะมี
มากตามไปดวย และมีความสัมพันธในระดับต่ํา
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม” ผูวิจัยได
กําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย 4 ประการ ดังนี้
1. เพื่อวิเคราะหการจัดการการสื่อสารกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมกับชุมชน
2. เพื่อศึกษาการรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ และการมีสวนรวมของชุมชนใน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ และการมีสวนรวม
ของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
4. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรมชุมชน
สัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไว 3 ประการ ดังนี้
1. การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มี
ความสัมพันธ กับทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
2. การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชน มีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
3. ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มีความสัมพันธ กับ
การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
โดยการวิจัยในครั้งนี้ แบงการวิจัยออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) บุคลากรที่เกี่ยวของกับงานชุมชนสัมพันธของเครือ
ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล กรุป และเครือ เซ็นทรารา โฮเทล แอนด รีสอรท กรุป จํานวนทั้งสิ้น 8
คน ประกอบกับขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ (Document Analysis) เพื่อศึกษา
ถึงกลยุทธในการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของโรงแรม
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สวนที่ 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการสํารวจการรับรูขาวสาร ทัศนคติ และการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงแรมและ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น ซึ่งเก็บขอมูลจากตัวแทนประชากรจํานวน 400 ตัวอยางที่มี
ครัวเรือนอาศัยอยูในพื้นที่ตั้งโดยรอบโรงแรมกรุงเทพ แมริออท รีสอรท แอนด สปา โรงแรมอนันตรา
รีสอรท แอนด สปา หัวหิน โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา เชียงราย และโรงแรมเซ็นทรารา
แกรด บีช รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย
สรุปผลการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับวิธีวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอการสรุปผลการวิจัยออกเปน 2 สวน
คือ สวนที่ 1 สรุปผลการวิจัยเรื่อง “การจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม” และ
สวนที่ 2 สรุปผลการวิจัย เรื่อง “การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ และการมีสวนรวมของชุมชนใน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น”
สวนที่ 1 สรุปผลการวิจัยเรื่อง “การจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม”
1. การดําเนินงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
1.1 ขอมูลเบื้องตนการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของโรงแรมในเครือ ไม
เนอร อินเตอรเนชั่นแนล กรุปและโรงแรมในเครือ เซ็นทรารา โฮเทล แอนด รีสอรท กรุป
จากการศึกษา พบวา เครือ ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล กรุป (Minor International
Group) เปนองคกรที่ใหความสําคัญกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมควบคูไปกับการ
ประกอบธุรกิจ ผูบริหารขององคกรเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมชุมชน
สัมพันธในทุกรูปแบบ โดยบรรจุแนวคิดนี้ลงในวิสัยทัศนและพันธกิจหลักขององคกร และโรงแรม
ตางๆในเครือไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนลกรุป มีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธอยางตอเนื่อง และมี
รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย
ปจจุบันมีจํานวนโรงแรมที่อยูในการบริหารจัดการของเครือ ไมเนอร อินเตอรเนชั่น
แนลกรุป จํานวนมากกวา 20 โรงแรมในประเทศไทย โดยกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ
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การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยยังไดศึกษาการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรม
ในเครือ เซ็นทรา-รา โฮเทล แอนด รีสอรท กรุป (Centara Hotel and Resort Group) ซึ่งเปน
องคกรที่ไดรับการยกยองใหเปน Best Local Hotel Chain in Thailand 2007, 2008, 2009 เพราะ
นอกเหนือจากการบริหารและจัดการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพแลว เครือ เซ็นทรารา โฮเทล แอนด
รีสอร ท กรุ ปยังนํ าแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปรับใหสอดรับกับการดําเนิน ธุรกิจ และนํามา
กําหนดเปนวิสัยทัศนขององคกรอีกดวย โดยแนวคิดหลักคือ Caring for our Customers, The
Neighborhood Communities and The Wider Environment เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ตอลูกคา ชุมชน และสิ่งแวดลอม ภายใตหลักการสําคัญ 5 ประการคือ
1. การมีสว นรวมและการสนับสนุนชุมชน (Community Involvement and
Support)
2. การตระหนักถึงเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (Eco-Technology Awareness)
3. การเพิ่มพูนความรู และพัฒนาทักษะดานอาชีพใหกับเยาวชนในทองถิ่น
(Education)
4. ใหความสนับสนุนกับภาครัฐและองคกรทองถิ่น (Partnership)
5. การใชทรัพยากรทองถิ่นในกระบวนการผลิต (Product)
ปจจุบันโรงแรมในประเทศไทยที่อยูในการบริหารจัดการของเครือ เซ็นทรารา โฮ
เทล แอนด รีสอรท กรุป มีจํานวนทั้งสิ้น18 โรงแรม โดยกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ
1.2

พัฒนาการการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจ

โรงแรม
ผูวิจัยสรุปผลการศึกษาการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจ
โรงแรม โดยจําแนกการดําเนินงานออกเปน 2 ชวง เพื่อใหเห็นถึงพัฒนาการของการดําเนินงาน
ชุมชนสัมพันธ ดังนี้
ช ว งที่ 1 ช ว งก อ นการตื่น ตั ว ของแนวคิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของ
องคกรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) และการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Sustainable Development) (อดีต – 2549)
ผลการศึกษาพบวา ในอดีตกอนการตื่นตัวของแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจ (CSR) และการพัฒนาอยางยั่งยืน การดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมยังไมมีความเปนรูปธรรมชัดเจนมากนัก การดําเนินงานในกระบวนการ
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ตางๆ ไมมีความตอเนื่อง กิจกรรมสวนใหญเนนการบริจาคขององคกร การใหเงินหรือสิ่งของชวย
ชาวบ า นและเด็ ก การดํ า เนิ น งานชุ ม ชนสัม พั น ธ ใ นยุ ค นี้ เ ป น การทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมที่ ไ ม ไ ด
กอใหเกิดความยั่งยืนแกชุมชนแตอยางใด และการประชาสัมพันธผานสื่อ การทําความเขาใจ การ
ปรับใชสื่ อตางให เหมาะสมและสอดคลอง เพื่อทํ าใหเกิดประสิท ธิภาพสูง สุดนั้น ยังมีอยูครึ่ง ๆ
กลางๆ สามารถแจกแจงรายละเอียดการดําเนินงานชุมชนสัมพันธในชวงที่ 1 ได ดังนี้
หัวใจหลัก = สรางภาพลักษณและปองกันความเสีย่ ง
ในชวงกอนการตื่นตัวของแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ CSR
และการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น การดํ า เนิ น กิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ จ ะเป น ส ว นหนึ่ ง ของงาน
ประชาสัมพันธ มีวัตถุประสงคเพื่อการสรางภาพลักษณขององคกรและการปองกันความเสี่ยงใน
การเกิดความขัดแยงระหวางองคกรกับชุมชนเปนสวนใหญ
รูปแบบกิจกรรม = บริจาคเพื่อการกุศลและกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริม
ภาพลักษณ
รูปแบบกิจกรรมชุมชนสัมพันธในชวงที่ 1 รูปแบบของกิจกรรมหลักจะเปนรูปแบบ
การบริจาคเพื่อการกุศลและการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริมภาพลักษณขององคกร
ความสัมพันธ = ผูใหและผูรับ
ความสัมพันธระหวางโรงแรมกับชุมชนในชวงที่ 1 เปนไปในลักษณะของผูใหและ
ผูรับ สงผลใหชุมชนมีความตองการความชวยเหลือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ช ว งที่ 2 ช ว งหลั ง การตื่ น ตั ว ของแนวคิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของ
องคกรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) และการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Sustainable Development) (2549 – ปจจุบัน)
จากการศึกษา พบวา ภายหลังการตื่นตัวของแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจ (CSR) การดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรมมีความเดนชัดมากยิ่งขึ้น
โรงแรมเล็งเห็นถึงประโยชนในการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมาก
ยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมตางๆ มุงเนนการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน โดยสามารถจําแนกสาระสําคัญของ
การดําเนินงานชุมชนสัมพันธในชวงที่ 2 ดังนี้
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หัวใจหลัก = ชุมชนสัมพันธเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ
ในชวงหลังการตื่นตัวของแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ CSR
และการพัฒนาอยางยั่งยืน การดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธไดปรับเปลี่ยนใหมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขั้น วัตถุประสงคของกิจกรรมมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกวาการสรางภาพลักษณขององคกร โดย
กิจกรรมตางๆ มีความเปนรูปธรรมและเปนสวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ
รูปแบบกิจกรรม = หลากหลาย มุงสรางความเขมแข็งและการพัฒนาที่
ยั่งยืนใหกับชุมชน
ในชวงที่ 2 นี้ รูปแบบกิจกรรมชุมชนสัมพันธมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยลด
กิจกรรมรูปแบบการบริจาคเพื่อการกุศลลง และเนนกิจกรรมที่มีความตอเนื่องและอยูบนพื้นฐาน
ของการสรางเขมแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนใหกับชุมชนมากขึ้น
ความสัมพันธ = พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ความสัมพันธระหวางโรงแรมกับชุมชนในชวงที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงไปจากชวงที่
1 กลาวคือ เปนความสัมพันธในเชิงของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Win-Win Relationship)
การดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธมีผลในการเอื้อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ และสรางประโยชน
ใหกับชุมชนไปพรอมๆ กัน
จากผลการวิจัยขางตน สามารถสรุปพัฒนาการการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมได ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 30: แสดงสรุปพัฒนาการการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของผูป ระกอบการธุรกิจโรงแรม
หัวขอ
ชวงระยะ
หัวใจหลัก
รูปแบบกิจกรรม

ความสัมพันธ

ชวงที่ 1
กอนการตื่นตัวของแนวคิด
CSR
การสรางภาพลักษณ
และปองกันความเสีย่ ง
บริจาคเพื่อการกุศล
และกิจกรรมพิเศษเพื่อ
สงเสริมภาพลักษณ

ชวงที่ 2
หลังการตื่นตัวของแนวคิด
CSR
ชุมชนสัมพันธเปนสวนหนึง่
ของธุรกิจ
หลากหลาย มุง สรางความ
เขมแข็งและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ใหกับชุมชน

ผูใหและผูรับ

พึ่งพาอาศัยซึง่ กันและกัน

1.3 ลักษณะงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
จากผลการวิจัยพบวา งานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมสามารถ
จําแนกออกไดเปน 2 ประเภท คือ
- งานชุมชนสัมพันธที่โรงแรมรวมเปน “พันธมิตร” ในการดําเนินกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ
- งานชุมชนสัมพันธที่โรงแรมเปนผูจัดทํา และ ดําเนินการเองทั้งหมด
งานชุมชนสัมพันธทโี่ รงแรมรวมเปน “พันธมิตร” ในการดําเนินกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ
จากการศึกษา พบวา งานชุมชนสัมพันธประเภทนี้ กิจกรรมตางๆ จะถูกวางแผน
กําหนดขอบเขตและดําเนินการโดยองคกร หนวยงานของชุมชน หรือภาคสวนอื่นๆ โรงแรมจะเขา
ไปมีบทบาทกับกิจกรรมในลักษณะของการเปน“พันธมิตร” การมีสวนรวมจะเปนไปในรูปแบบของ
การสนับสนุนกําลังคน การจัดเตรียมอาหาร หรือ ทรัพยากรตางๆ ของโรงแรม หนวยงานที่โรงแรม
เขาไปเปนพันธมิตรในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ สามารถจําแนกออกไดเปน 4ประเภท
ดังนี้
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1. โรงแรม + องคการปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล หรือ อบต.)
กิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมเปนพันธมิตรรวมกับองคการปกครองสวนทองถิ่น
ไดแก เทศบาลตําบล อําเภอ หรือ องคการบริหารพื้นที่ จะเปนไปในลักษณะที่หนวยงานเปนผูจัด
กิจกรรม บริหารจัดการ และดําเนินการเองในทุกขั้นตอน กิจกรรมเหลานั้น อาจจะเปนกิจกรรม
ประจําปของชุมชน เชน งาน Hua Hin Jazz Festival ของอําเภอหัวหิน งานแขงขันเรือยาว
ประจําป ของอําเภอเชียงแสน หรือกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ และเทศกาลตางๆ เชน งานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา เทศกาลลอยกระทง เทศกาลเขาพรรษา เปนตน โรงแรมเขามามีบทบาทและมี
สวนรวมกับกิจกรรมในการเปนผูสนับสนุนและชวยอํานวยความสะดวก การสนับสนุนนั้น อาจจะ
สนับสนุนในเรื่องของกําลังคน หรือสรับสนุนทรัพยากรอื่นๆ ของโรงแรมก็ได
2. โรงแรม + กลุมชุมชน วัด โรงเรียน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมเปนพันธมิตรรวมกับกลุมภายในชุมชน วัด หรือ
โรงเรียนในพื้นที่ โรงแรมจะเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมที่ทางกลุมชุมชน วัด หรือโรงเรียนไดจัดทํา
ขึ้นในลักษณะการสนับสนุนกําลังคน ทรัพยากรตางๆ หรือใหความชวยเลือในประเด็นที่ผูจัดงานได
รองขอมา
3. โรงแรม + โรงแรม
การเปนพันธมิตรรวมกันในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธระหวางโรงแรมกับ
โรงแรมนั้น จากการศึกษา พบวา กิจกรรมชุมชนสัมพันธจะเปนการดําเนินงานรวมกันระหวาง
โรงแรมตางๆ ในพื้นที่เดียวกัน มีการกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรม กําหนดรูปแบบกิจกรรม
ตลอดจนถึงกระบวนการในขั้นตอนตางๆ รวมกัน
4. โรงแรม + แขกที่มาเขาพักในโรงแรม
จากการศึ กษา พบวา กิจกรรมที่โรงแรมเปนพั น ธมิตรรว มกับแขกที่เ ข าพั กใน
โรงแรมนั้น จะปรากฏในลักษณะที่แขกที่พักในโรงแรมไดจดั ทํากิจกรรมตางๆ ขึ้นเพื่อชุมชน โรงแรม
จึงใหการสนับสนุนในเรื่องของที่พักใหกับแขก อีกทั้งยังชวยสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ของโรงแรม
อีกดวย
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งานชุมชนสัมพันธที่โรงแรมเปนผูจัดทํา และ ดําเนินการเองทั้งหมด
งานชุมชนสัมพันธอีกลักษณะหนึ่ง คือ งานชุมชนสัมพันธที่โรงแรมเปนผูจัดทํา
และ ดําเนินการเองทั้งหมด จากการศึกษา พบวา งานชุมชนสัมพันธในลักษณะนี้จะเปนกิจกรรมที่
โรงแรมเปนผูดําเนินงานเองในทุกกระบวนการ เริ่มตนตั้งแตขั้นตอนการวางแผนกิจกรรม กําหนด
วัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย การกําหนดรูปแบบกิจกรรม การจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรอื่นๆ ตลอดจนถึงการติดตามผลการดําเนินงาน โดยกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่จัดขึ้น มีทั้ง
กิจกรรมที่สอดแทรกอยูในระบบบริหารจัดการของโรงแรม (In process) และกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ แยกออกจากระบบการบริหารจัดการของโรงแรม (After process) โดย
กิจกรรมทั้งสองประเภทนี้ จะคลอบคลุมในประเด็นของการรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน การสราง
รายไดใหกับชุมชน และคนในชุมชน สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ การ
สาธารณสุข วัฒนธรรมชุมชน และการดูแลสวัสดิการสังคมของชุมชน
จากประเด็นดังกลาวขางตน เมื่อนํามาพิจารณาประกอบกับประเภทกิจกรรม
ความรับผิดชอบของสังคมตามแนวคิดของศาสตราจารยฟลิป คอตเลอร สามารถจําแนกกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธที่โรงแรมเปนผูจัดทํา และดําเนินการเองได ดังนี้
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ตารางที่ 31: แสดงอัตราสวนกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้นเอง

การสรางรายได
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วัฒนธรรม

สวัสดิการสังคม

สรุป
(อัตราสวน
: รอยละ)

-

-

-

-

-

-

/

/

-

-

/

-

3/12 : 25

/

/

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

3/12 : 25

/

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

2/12 :
16.7

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

-

/

2/12 :
16.7

-

-

/

-

-

-

/

/

/

-

/

/

6/12 : 50

1/5 : 20

1/5 : 20

1/5 : 20

0/0

1/5 : 20

2/5 : 40

2/5 : 40
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0/0
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สรุป
(อัตราสวน :
รอยละ)

AFTER PROCESS

สิ่งแวดลอม
การสงเสริม
การรับรู
ประเด็นปญหา
ทางสังคม
(Cause
Promotion)
การตลาดที่
เกี่ยวโยงกับ
ประเด็นทาง
สังคม
(CauseRelated
Marketing)
การตลาดเพื่อ
มุงแกไขปญหา
สังคม
(Corporate
Social
Marketing)
การบริจาคเพื่อ
การกุศล
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Philanthropy)
การอาสา
ชวยเหลือ
ชุมชน
(Community
Volunteering)
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ประเภท
กิจกรรม
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จากตารางขางตน สามารถอธิบายกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมเปนผูจัดทํา
และดําเนินการเองได ดังนี้
1. กิจกรรมชุมชนสัมพันธเพื่อสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม
(Cause Promotion) เปนการจัดหาเงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอื่นของโรงแรม เพื่อขยาย
การรับรูและความหวงใยตอประเด็นปญหาทางชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีสวน
รวม หรือการเฟนหาอาสาสมัคร โดยดําเนินการในรูปแบบของการจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ
ขึ้น เพื่อเปนการขจัด หรือลดปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
จากการศึกษา พบวา กิจกรรมชุมชนสัมพันธเพื่อสงเสริมการรับรูประเด็นปญหา
ทางสังคม โรงแรมมีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
แยกออกจากระบบการบริหารจัดการของโรงแรม (After process) โดยมุงเนนประเด็นของ
แกปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน เปนสําคัญ ซึ่งหมายรวมถึงการรักษาพันธุสัตวหายากของชุมชน
โดยโรงแรมจะเขามามีบทบาทในการเปนผูดําเนินการหลักของโครงการ จัดหาเงินทุน ตลอดจนถึง
หาพันธมิตรรวมของโครงการ
2. กิจกรรมชุมชนสัมพันธการตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม
(Cause-Related Marketing) เปนการอุดหนุนหรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการผล
ประกอบการเพื่อชวยเหลือหรือรวมแกไขประเด็นปญหาทางสังคมจําเพาะหนึ่งๆ ในขณะเดียวกันก็
เปนการเปดโอกาสใหแกผูบริโภคไดมีสวนรวมในการชวยเหลือการกุศลผานทางการซื้อผลิตภัณฑ
รวมทั้ง การเปดพื้นที่ในโรงแรมเพื่อสนับสนุนธุรกิจชุมชน สนับสนุนผลผลิตของทองถิ่นภายใน
กระบวนการผลิตของโรงแรม เชน ซื้อผลิตผลทางการเกษตรของชาวบานสนับสนุนงานหัตถกรรม
ชุมชนเปนตน
กิจกรรมในรูปแบบนี้ โรงแรมจะดําเนินการในลักษณะของกิจกรรมที่สอดแทรกอยู
ในระบบบริหารจัดการของโรงแรม (In process) ในประเด็นของการรักษาสิ่งแวดลอม การสราง
รายไดใหกับชุมชน การชวยเหลือในดานสวัสดิการสังคมใหกับมูลนิธิตางๆ ภายในชุมชน
3. กิจกรรมชุมชนสัมพันธการตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate
Social Marketing) เปนการสนับสนุนการพัฒนาหรือการทําใหเกิดผลจากการรณรงคเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานสาธารณสุข ดานความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม หรือดานสุขภาวะ
เชน การจัดการน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลตางๆ กอนปลอยลงสูชุมชน การรณรงคใหแขกที่มาพักรวมกัน
อนุรั ก ษ พ ลั ง งาน เช น การลดความบ อ ยในการเปลี่ย นผ า เช็ ดตั ว ผ า ปูที่น อน การประหยั ดน้ํ า
ประหยัดไฟ เปนตน รวมถึง การใหความรูกับพนักงาน และชาวบานเกี่ยวกับการใชรถ ใชถนนและ
การสวมหมวกนิรภัย
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กิจกรรมชุมชนสัมพันธในรูปแบบนี้ กิจกรรมจะถูกผนวกเขาไปในกระบวนการ
บริหารจัดการของโรงแรม (In Process) และใหความสําคัญในประเด็นของการรณรงครักษา
สิ่งแวดลอมและดานการสาธารณสุขเปนหลัก
4.
กิจกรรมชุมชนสัมพันธการบริจาคเพื่อการกุศล
(Corporate
Philanthropy) เปนการชวยเหลือในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ
เชน การมอบ
ทุนการศึกษาใหกับโรงเรียนตางๆ การเลี้ยงอาหารหรือการนําอาหารไปมอบใหกับเด็กดวยโอกาส
ในชุมชน การบริจาคอุปกรณตางๆ ของโรงแรม เปนตน
จากการศึกษา พบวา กิจกรรมในลักษณะนี้ โรงแรมจะจัดกิจกรรมลักษณะของ
กิจกรรม After process กลาวคือ กิจกรรมตางๆ จะจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ และไมไดเขา
ไปอยูในระบบการบริหารจัดการของโรงแรม และมุงเนนในประเด็นของการรักษาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน การศึกษา และการชวยเหลือดานสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาสตางๆ เปนหลัก
5.
กิ จกรรมชุมชนสัมพัน ธการอาสาช ว ยเหลื อชุ ม ชน (Community
Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือจูงใจใหพนักงาน คูคารวมสละเวลาและแรงงานในการ
ทํางานใหแกชุมชนที่องคกรตั้งอยูและเพื่อตอบสนองตอประเด็นปญหาทางสังคมที่องคกรใหความ
สนใจหรือหวงใย เชน การรวมกันทําความสะอาดชุมชนระหวางพนักงานกับชาวบาน การอบรม
วิชาชีพเกี่ยวกับโรงแรมใหกับนักเรียน นักศึกษาในทองถิ่น การสงพนักงานสอนหนังสือใหกับ
นักเรียน การอบรมการทําน้ํามันไบโอดีเซลใหกับชาวบาน เปนตน กิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ ใ น
รู ป แบบนี้ จะมี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมทั้ ง ที่ แ ทรกอยู ใ นระบบการบริ ห ารจั ด การของโรงแรม (In
process) และกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุปะสงคเฉพาะแยกออกจากการบริหารจัดการ (After
process) โดยประเด็นที่ทางโรงแรมใหความสําคัญของกิจกรรมรูปแบบนี้คือ ประเด็นดาน
การศึกษา การรักษาสิ่งแวดลอมชุมชน การสรางรายได การธํารงรักษาวัฒนธรรมทองถิ่น และการ
ดูแลสวัสดิการสังคมใหกับผูดอยโอกาสในทองถิ่น

212
2. การจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
จากการศึกษาพบวา การจัดการการสื่อสารกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมเปน
ผู ดํ า เนิ น การขึ้ น เองนั้ น โรงแรมได มี ก ารดํ า เนิ น งานที่ เ ป น ขั้ น ตอนด ว ยรู ป แบบและวิ ธี ก ารที่ มี
วัตถุประสงค เ พื่ อสร า งความสั มพัน ธที่ดีใหเ กิ ดขึ้ นระหว า งชุ ม ชนกั บโรงแรม สามารถสรุ ปเปน
ขั้นตอนตางๆ ได ดังนี้
- ขั้นการวางแผนกิจกรรม
- ขั้นการดําเนินงานและสรางความสัมพันธ
- ขั้นการติดตามผลการดําเนนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
1. ขั้นการวางแผนกิจกรรม
1.1 การศึกษาหาขอมูล
จากการศึกษา พบวา การวางแผนกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจ
โรงแรมนั้น จะเริ่มตนดวยการหาขอมูลเพื่อมาใชประกอบการดําเนินงานและการตัดสินใจอยาง
เหมาะสม ซึ่งขอมูลที่ศึกษารวบรวมมานั้น มีทั้งที่เปนขอมูลที่เปนขอมูลปุมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ
ดังนี้
(1) ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากเอกสารตางๆ ที่หนวยงานราชการ หรือ
หนวยงานอื่นๆ ใหพื้นที่เปนผูรวบรวมเอาไวแลว เชน ลักษณะทางประชากร ลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่ หรือ เอกสารสถิติตาง เชน รายงานรายชื่อโรงเรียนที่สังกัดอยูในเขตพื้นที่เทศบาลหัว
หิน ของเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนตน
(2) ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ทางโรงแรมไดศึกษาเพิ่มเติมดวยวิธีการตางๆ ได
ขอมูลมาจาก 2 สวน คือ
- การลงสํารวจพื้นที่ของเจาหนาที่โรงแรม มีลักษณะที่ไมเปนทางการ เชน การ
พบปะพูดคุยกับผูนําชุมชน ผูนําขององคกรตางๆ เปนตน รวมถึง การพบปะกันในงานตางๆ ที่
ชุมชนจัดขึ้น เชน งานบุญ งานเทศกาลตางๆ เปนตน
- เสียงสะทอนจากพนักงานของโรงแรมหรือเสียงจากคนในพื้นที่ ในการใหขอมูล
วามีพื้นที่ไหน หรือภาคสวนไหนภายในชุมชนที่ตองการความชวยเหลือ
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1.2 การกําหนดวัตถุประสงค
วัตถุประสงคหลักในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรมมี 2 ประการ
ดังนี้
(1) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงแรมกับชุมชน และสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน
(2) เพื่อกอใหเกิดผลดีทางออมกับการดําเนินธุรกิจ กลาวคือ เมื่อโรงแรมและ
ชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน การดําเนินธุรกิจภายในชุมชนก็สามารถเปนไปไดอยางราบรื่น ชวย
เพิ่มเสนหในการดึงดูดนักทองเที่ยว
1.3 การกําหนดกลุมเปาหมาย
จากการศึกษา พบวา กลุมเปาหมายในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธจําแนกไดเปน 2
ประเภท ดังนี้
(1) กลุมเปาหมายที่เปนชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร
(2) กลุมเปาหมายที่เปนชุมชนตามประเด็นของปญหา และวัตถุประสงคของการ
จัดกิจกรรม
2. ขั้นการดําเนินงานและสรางความสัมพันธ
สามารถจําแนกขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจ
โรงแรม และกลวิธีในการสรางความสัมพันธกับชุมชนไดดังตอไปนี้
2.1 กระบวนการในการดําเนินงานและ การจัดเตรียมงานกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ
กระบวนการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมนั้น
มีกระบวนการดําเนินการอยางเปนระบบ ฝายบุคคลจะเปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
ดําเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ โดยผูบริหารโรงแรมจะใหอํานาจกับผูอํานวยการหรือผูจัดการ
ฝายบุคคลเปนผูออกแบบกิจกรรมตลอดจนถึงรูปแบบงานชุมชนสัมพันธ ผูจัดการฝายบุคคลจะ
เปนแกนนําหลักในการสํารวจพื้นที่ พูดคุยกับกลุมเปาหมาย และกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรม
จากนั้น จึงมีการนัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับหัวหนาฝายอื่นๆ ของโรงแรมเพื่อลงรายละเอียด
ของกิจกรรม อาทิเชน รูปแบบของกิจกรรม การจัดสรรบุคลากรและวัสดุอุปกรณ งบประมาณ วัน

214
และเวลาในการดําเนินกิจกรรม ตลอดจนถึงรายละเอียด อื่นๆ เชน การนัดหมายพนักงานใสเสื้อสี
ที่กําหนดในวันจัดกิจกรรม เปนตน และเมื่อไดขอสรุปในรายละเอียดตางๆ ของกิจกรรมจากที่
ประชุมแลว ผูจัดการฝายบุคคลจะเปนผูนําโครงการนําเสนอตอผูบริหารเพื่อรับการอนุมัติในการ
ดําเนินการตอไป และเมื่อกิจกรรมไดรับความเห็นชอบในการดําเนินงานจากผูบริหาร ก็จะมีการ
แจงขาวสารกิจกรรมไปยังพนักงานของโรงแรมโดยผานทางหัวหนาฝายตางๆ และผานทางการ
ประชาสัมพันธของฝายบุคคล
2.2 การจัดสรรบุคลากร
การจัดสรรบุคลากรในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบกิจการ
ธุรกิจโรงแรมนั้น ผลการวิจัย พบวา มีการจัดสรรบุคลากรในโรงแรมออกเปนสองสวน คือ
(1) บุคลากรที่มีบทบาทเปนผูดําเนินกิจกรรม จะมีการคัดสรรบุคลากรที่มีความ
ชํานาญเฉพาะซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรม
(2) บุคลากรที่มีบทบาทเปนผูเขารวมกิจกรรม บุคลากรในกลุมนี้ โรงแรมจะเปด
โอกาสใหพนักงานสมัครเขารวมกิจกรรมตามความสมัครใจ โดยมีการแจงขาวสารผานทางหัวหนา
ฝายตางๆ และ สื่อประเภทตางๆ ภายในองคกร
2.3 งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
งบประมาณที่ใชในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรมนั้น สามารถ
จําแนกออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
(1) งบประมาณที่มาจากงบประมาณประจําปของทางโรงแรม ผูบริหารของ
โรงแรมมีการแบงสรรอยางเฉพาะเพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธในทุกปงบประมาณ
ของโรงแรม
(2) งบประมาณที่เกิดจากการระดมทุนจากชองทางอื่นๆ เพื่อนําไปจัดกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ เชน การขายผักปลอดสารพิษ จาก organic farm ของพนักงาน
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2.4 การสื่อสารภายในองคกร
ในการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธนั้น โรงแรมมีการสื่อสารภายในองคกร
เพื่อแจงขอมูลขาวสาร รับสมัครพนักงานเขารวมโครงการ และการประชาสัมพันธตางๆ ผานสื่อ
ตางๆ ดังนี้ (1) สื่อบุคคล (2) สื่อออนไลน (3) สื่อเฉพาะกิจ
2.5 การสื่อสารภายนอกองคกร
ในการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธนั้น โรงแรมมีการสื่อสารภายนอกองคกร
เพื่อแจงขอมูลขาวสาร และการประชาสัมพันธตางๆ ใหกับชุมชนไดรับทราบผานสื่อตางๆ ดังนี้ (1)
สื่อบุคคล (2) สื่อมวลชน (3) สื่อเฉพาะกิจ
2.6 กลวิธีในการสรางความสัมพันธ
กลวิ ธี ใ นการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชนนั้ น โรงแรมใช ก ารสื่ อ สารที่ ไ ม เ ป น
ทางการเพื่อสรางความกลมกลืนและสรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน โดยพยายามปรับตัว
ใหเขากับทองถิ่นใหมากที่สุด เชน ใชภาษาทองถิ่นในการพูดคุยกับชาวบาน ผูบริหารหรือพนักงาน
ไปรวมกิจกรรมอื่นๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น เปนตน และผูบริหารของโรงแรม จะเปนปจจัยสําคัญในการ
สรางความสัมพันธกับชาวบานในทองถิ่น เพื่อสรางความเปนกันเอง สรางความเชื่อมั่นใหกับ
ชาวบาน และแสดงออกวาโรงแรมเปนองคกรที่ชาวบานสามารถเขาถึงได
3. ขั้นการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
จากการศึกษา พบวา การติดตามผลการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม สามารถ จําแนกออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
3.1 การติดตามผลกิจกรรมอยางเปนทางการ คือ การประชุมเพื่อสรุปผลสัมฤทธิ์
ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมนั้ น ๆ มี ก ารสรุ ป งบประมาณทั้ ง หมดที่ ใ ช ตลอดจนถึ ง การระบุ ป ญ หา
อุปสรรคของการจัดกิจกรรม พรอมทั้งรวมกันหาขอเสนอแนะในการแกไขปญหา และสรุปเปน
รายงานเพื่อนําไปเสนอตอผูบริหารของโรงแรม
3.2 การติดตามผลอยางไมเปนทางการ โดยอาศัยการสังเกตปฏิกริยาของผูรวม
กิจกรรมทั้งในสวนที่เปนพนักงานของโรงแรม และชาวบานในชุมชน รวมทั้งอาศัยการพูดคุยกับ
กลุมเปาหมายของกิจกรรมนั้นๆ

216

3. ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
ตลอดจนปญหาและอุปสรรค
3.1 ปจจัยทีม่ ีผลตอการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการ
ธุรกิจ
ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานชุมชนสัมพันธทั้งที่เปนปจจัยจาก
ภายในองคกร และปจจัยภายนอกองคกร โดยสามารถจําแนกไดเปนปจจัยที่หนุนเสริม และเปน
อุปสรรคได ดังนี้
(1) ปจจัยหนุนเสริมภายใน ไดแก
- นโยบายหลักขององคกร ปรากฏอยูในรูปของวิสัยทัศน และวัฒนธรรมของ
องคกร และการจัดหาบุคคลที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในดานการดําเนินงานชุมชน
สัมพันธ มาเปนบุคลากรขององคกร
- นโยบายของผูบริหาร และความเอาใจใสอยางจริงจังในงานชุมชนสัมพันธ
- ความเขมแข็งของคณะทํางานชุมชนสัมพันธของโรงแรม
- การสรางจิตสํานึกชุมชนสัมพันธใหกับพนักงาน
(2) ปจจัยหนุนเสริมภายนอก ไดแก
- บทบาทผูนําชุมชน
- ความเขมแข็งของชุมชน
- วัฒนธรรม ประเพณี และคานิยมของชุมชน
(3) ปจจัยอุปสรรคภายใน ไดแก
- ภาพลักษณความเปน “นายทุน” ของโรงแรม
- ลักษณะของธุรกิจ กลาวคือ ธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจที่เวลาในการดําเนินงานของ
พนักงานไมตรงกัน ทําใหเรื่องเวลา เปนอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
(4) ปจจัยอุปสรรคภายนอก ไดแก
-ความเปน “เมือง” ของชุมชน
- ความแตกตางทางดานบริบทของสังคมระหวางโรงแรมและชุมชน
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- การใชอยางผิดวัตถุประสงคและความตองการที่มีมากขึ้นของชุมชน เชน การนํา
ทุนการศึกษาที่โรงแรมบริจาค ไปเปนชองทางในการประชาสัมพันธใหนักเรียนมา สมัครเรียนที่
โรเงรียน เปนตน
3.2 ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมนั้น สามารถ
สรุปเปนประเด็นปญหาได ดังนี้
(1) ปญหาเรื่องความไมมั่นคงของสถานการณบานเมืองซึ่งสงผลกระทบโดยตรง
กับธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว ทําใหโรงแรมตองทุมเทใหกับการดําเนินธุรกิจเปนอันดับแรก การ
ดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ จึงถูกลดความสําคัญลงมาก
(2) ปญหาการเขาแทรกแซงของกลุมองคกรอิสระ เชน กลุมเอ็นจีโอทีม่ ีความคิด
ขัดแยงกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ และมาใหขอมูลทีผ่ ิดๆ กับชาวบาน ทําใหความเขาใจของ
ชาวบานบิดเบือนหรือ คาดเคลื่อนไป และมองโรงแรมในแงรายในที่สุด
(3) ปญหาความอคติกับโรงแรม และยึดติดกับความเปนนายทุนของโรงแรม
ปญหานี้ เกิดขึ้นจากที่ชาวบานเชื่อมั่นในความคิดทีว่ า โรงแรมคือนักธุรกิจและมุงหวังแตจะดําเนิน
ธุรกิจใหประสบความสําเร็จและไดรับผลประกอบการที่สงู ที่สุดเทานั้น จึงไมไดสนใจในการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนแตอยางใด
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สวนที่ 2 สรุปผลการวิจยั เรื่อง “การรับรูขาวสารของชุมชนเกีย่ วกับโรงแรมและกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ และการมีสว น
รวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น”
ในสวนของการวิจัยเชิงสํารวจนั้น ผูวิจัยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เปนสถิติ
พื้นฐานที่ใชอธิบายและแสดงคาขอมูลเปนจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย โดยวิเคราะหแบบตารางเพื่อ
อธิบายขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้
- ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง
- การรั บรู ขา วสารของชุม ชนเกี่ ย วกั บโรงแรมและกิจกรรมชุม ชนสัม พั น ธข อง
โรงแรม
- ทัศนคติตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรมของกลุมตัวอยาง
- การมีสวนรวมตอกิจกรรมที่โรงแรมจัดขึ้นของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 การวิเคราะหเบื้องตนโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช
การหาคาสัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรคูตางๆ ไดแก
- การรั บ รู ข า วสารของชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ โรงแรมและกิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ ข อง
โรงแรม
- ทัศนคติตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรมของกลุมตัวอยาง
- การมีสวนรวมตอกิจกรรมที่โรงแรมจัดขึ้นของกลุมตัวอยาง
โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคคลที่สุมดวยวิธีการเลือกตัวอยาง
หลายขั้นตอน โดยเลือกกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในตําบลที่โรงแรมไดจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธขึ้น
จํานวนรวมทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
1.1 ขอมูลลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง
จากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 400 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ
ระหวาง 25-35 ปมากที่สุด สวนใหญมีการศึกษาขั้นสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรีและประกอบ
อาชีพรับราชการมากที่สุด โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 5,000 - 10,000 บาท เปนสวนใหญ
และอาศัยอยูในพื้นที่ เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย และเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
1.2 ขอมูลการรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธของโรงแรม
ผลการศึกษาการรับรูขาวสารของโรงแรมของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญไม
เคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรงแรม และกิจกรรมตางๆ ของโรงแรมเลย แตกลุมตัวอยางที่เคยรับรู
ขาวสาร จะรับขาวสารหลายเดือนตอครั้งเปนสวนใหญ และไดรับขาวสารจากเพื่อนและญาติมาก
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรงแรม และกิจกรรมตางๆ ของโรงแรมอยูในระดับต่ํา
และกลุมตัวอยางสวนใหญไมขอออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงแรม
และกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม
1.3 ขอมูลทัศนคติตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรมของ
กลุมตัวอยาง
ผลการศึ ก ษาทั ศนคติของกลุม ตัว อยา งที่มีต อโรงแรมและกิ จกรรมต า งๆ ของ
โรงแรม พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติในระดับปานกลางตอโรงแรมและกิจกรรมของโรงแรมโดยมี
ทัศคติที่ดีตอการตั้งโรงแรมในพื้นที่ ทําใหชาวบานในพื้นที่เกิดอาชีพและสรางรายไดโดยไมตองไป
หางานทํานอกพื้นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
1.4 ขอมูลการมีสวนรวมตอกิจกรรมที่โรงแรมจัดขึ้นของกลุมตัวอยาง
ผลการศึกษาการมีสวนรวมตอกิจกรรมที่โรงแรมจัดขึ้นของกลุมตัวอยาง พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยเขารวมกิจกรรมของโรงแรม และกลุมตัวอยางที่เคยรวมกิจกรรมกับ
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ทางโรงแรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํามาก โดยกลุมตัวอยางมีการเขารวมกิจกรรมดานการศึกษา
มากที่สุด กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวากิจกรรมตางๆ ของโรงแรมมีประโยชนปานกลาง และ
กิจกรรมมีประโยชนในดานการสรางรายได สรางอาชีพใหกับชุมชนมากที่สุด
1.5 ขอมูลขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของ
โรงแรม
กลุมตัวอยางมีความตองการใหโรงแรมเพิ่มเติมกิจกรรมในดานการสรางรายได
และอาชีพมากที่สุด โดยใหเหตุผลวา เพราะชุมชนกับโรงแรมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รองลงมา
คือกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม โดยใหเหตุผลวา เพราะการเกิดขึ้นของโรงแรมทําใหเกิดมลภาวะตางๆ
และให ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานชุ ม ชนสั ม พั น ธ ข องโรงแรมว า โรงแรมควรมี ก าร
ประชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมให ม ากกว า นี้ รองลงมา คื อ โรงแรมควรสนั บ สนุ น ด า นการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรม
ชุ ม ชนสั ม พั น ธ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ทัศ นคติ ข องชุม ชนต อ โรงแรมและกิ จ กรรมชุ ม ชน
สัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
กลาวคือ การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวก
กลาวคือ ถาชุมชนมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธมาก ทัศนคติของ
ชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธก็จะดีตามไปดวย และมีความสัมพันธในระดับต่ํา
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ไดเปนแผนภาพ ดังนี้

แผนภาพที่ 23: แสดงสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1

รับรูมาก

การรับรูขาวสาร

ทัศนคติดีมาก

ทัศนคติ
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สมมติฐานที่ 2 การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรม
ชุมชน มีความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัด
ขึ้น
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวา ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
กลาวคือ การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มีความสัมพันธกับ
กับการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวก
กลาวคือ ถาชุมชนมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธมาก การมีสวนรวม
ของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้นก็จะมีมากตามไปดวย และมีความสัมพันธใน
ระดับต่ํา สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ไดเปนแผนภาพ ดังนี้
ภาพที่ 24: แสดงสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 2

รับรูมาก
การรับรูขาวสาร

มีสวนรวมมากที่สุด

การมีสวนรวม
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สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
มีความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบวา ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
กลาวคือ ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มีความสัมพันธ กับการมีสวน
รวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวก กลาวคือ ถา
ชุมชนมีทัศนคติที่ดีตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้นก็จะมีมากตามไปดวย และมีความสัมพันธในระดับต่ํา สามารถ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ไดเปนแผนภาพ ดังนี้
ภาพที่ 25: แสดงสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 3

มีสวนรวมมากที่สุด

ทัศนคติดีมาก
ทัศนคติ

การมีสวนรวม
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อภิปรายผล
1. พัฒนาการการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
จากการศึ ก ษาพบว า การดํ า เนิ น งานชุ ม ชนสั ม พั น ธ ข องผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ
โรงแรมมีพัฒนาการจากอดีต จนถึงปจจุบันอยางเดนชัดและเปนรูปธรรม โดยปจจัยสําคัญในการ
ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น คือ การตื่นตัวของแนวคิดการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) เนื่องเพราะ งานชุมชนสัมพันธ เปน
แขนงหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบตอสัง คม ที่มุงเน นในการสรางความสัมพันธอัน ดีให
เกิดขึ้นระหวางองคกรและชุมชน เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และกอใหเกิดความพัฒนาขึ้น
ทั้งในชุมชนและองคกรควบคูกันไปอยางมีสมดุล ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ บัญญัติ คํานูญ
วัฒน (2532) ที่วา เปนหนาที่ที่สถาบันหรือองคการธุรกิจควรจะตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมี
ตอชุมชน ไมเพียงแตการใหงานทํา แตจะตองเขาไปชวยเหลือ สนับสนุนชุมชนในดานตาง ๆ เชน
สนับสนุนการศึกษา สาธารณะสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ หรือเรียกวา “ชุมชน
สัมพันธ” นั่นเอง และปจจัยสําคัญอีกประการคือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนา
อยางยั่งยืนตามแนวคิด Triple Bottom Line ของ โทโมซุโบโระ ยาโร (2003) ที่วา การรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรธุรกิจ เปนเรื่องของการที่องคกรธุรกิจตอบสนองตอตอประเด็นดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม โดยมุงที่การใหประโยชนกับคน ชุมชน และสังคม นําไปสูการพัฒนาอยาง
ยั่ ง ยื น ป จ จั ย ทั้ ง สองประการที่ ก อ ให เ กิ ด พั ฒ นาการในการดํ า เนิ น งานชุ ม ชนสั ม พั น ธ ข อง
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของสุเมธ กาญจนพันธุ (2551) ที่ศึกษาถึงกล
ยุทธการบริหารจัดการดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ ไดขอสรุปวา การแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจตลอดจนความรูความเขาใจในหลักการของแนวคิด เมื่อ
ประกอบกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จะเปนวิธีการที่ขับเคลื่อนใหองคกรมีการดําเนินกิจกรรมที่
แสดงความรับผิดชอบของสังคม ไดอยางชัดเจน ถูกตอง และยั่งยืน
พัฒนาการของการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมนั้น
ในอดีต การดําเนินงานชุมชนสัมพันธของโรงแรมเปนสวนหนึ่งของการประชาสัมพันธโดยมุงเนนไป
ที่ก ารสร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดีให กั บ องค ก ร และการปองกัน ความเสี่ ย งระหวา งโรงแรมกั บ ชุม ชน
กิ จ กรรมส ว นใหญ เ ป น การบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ลและการจั ด กิ จ กนนมพิ เ ศษเพื่ อ การส ง เสริ ม
ภาพลักษณ สงผลใหลักษณะความสัมพันธของโรงแรมและชุมชนเปนความสัมพันธแบบผูใหและ
ผู รั บ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของสถาบั น เพื่ อ ธุ ร กิ จ และสั ง คม (2553) ที่ ว า ในประเทศ
ไทย ประชาชนทั่วไปสวนมากเขาใจผิดคิดวา CSR นั้นเปนเพียงวิธีการสรางภาพประชาสัมพันธ
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ทางการตลาด หรือประชาสัมพันธองคกรวาทํากิจกรรมเพื่อสังคมอะไรบาง รวมถึงคิดวา CSR นั้น
เปนเพียงการทํากิจกรรมเพื่อสังคมที่ไมไดกอใหเกิดความยั่งยืน เปนเพียงแคการบริจาคขององคกร
หรือแมกระทั่งการใหเงินหรือสิ่งของชวยชาวบานและเด็ก และทําการประชาสัมพันธผานสื่อ หรือ
เปนมาตรฐานทางอุตสาหกรรมอีกอยางหนึ่งเทานั้น ความเขาใจผิดที่มีตอแนวคิดเรื่อง CSR และ
การปรับใชใหเหมาะสม สอดคลอง เพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ยังมีอยูครึ่งๆ กลางๆ
เชนเดียวกับผลการศึกษาของคณะทํางานสงเสริมตวามรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ
บริษัทจดทะเบียน (ประชาชาติธุรกิจ, 2551) เกี่ยวกับพัฒนาการดาน CSR ของประเทศไทย ที่วา
ในอดีตที่ผานมาองคกรสวนใหญมักทํากิจกรรมในรูปแบบของการใหในลักษณะ “การบริจาค” แต
ปจจุบัน การบริจาคไมเพียงพอ พัฒนาการที่จะเห็นตอไปก็คือการทํา CSR ในเชิงกลยุทธ เพื่อมุง
ไปสูบันไดขั้นสูงสุดที่ทุกองคกรตองการที่จะไปถึง นั่นคือ การสรางคุณคาใหกับองคกรและสังคม
ดวย
แตเ มื่อกระแสการแสดงความรับผิ ดชอบตอสังคมขององคกรภาคธุรกิจไดรับ
ความนิยมมากขึ้นในสังคมไทย ประกอบกับการนําแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนมาเปนพื้นฐาน
สําคัญในการดําเนินงาน จึงสงผลให การดําเนินงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
มีความเปลี่ยนแปลงไปใหมีความชัดเจนและหลากหลายมากยิ่งขึ้นมากกวาการสรางภาพลักษณ
ขององคกร โดยกิจกรรมตางๆมีความเปนรูปธรรม เนนความตอเนื่อง มุงสรางความเขมแข็งและ
การพัฒนาอยางยั่งยืนใหกับชุมชน และลักษณะความสัมพันธของโรงแรมกับชุมชนก็เปลี่ยนแปลง
ไปเปนความสัมพันธในเชิงของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การดําเนินชุมชนสัมพันธมีผลในการ
เอื้อประโยชนทางธุรกิจ และสรางประโยชนใหกับชุมชนไปพรอมๆ กัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
สถาบันเพื่อธุรกิจและสังคม (2553) ที่วา ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ตองดูแลควบคูไปทั้ง
3 ดาน คือ กําไร สังคม และสิ่งแวดลอม โดยสังคมนั้นหมายถึง “ชุมชน” หรือ “คนในชุมชน” ที่
องคกรตั้งอยู การดําเนินกิจการดวยความรับผิดชอบนี้ไมเพียงแคปฏิบัติตามกฎหมายหรือถูกหลัก
จริยธรรมเทานั้น หากแตยังสามารถสรางสรรคหรือ “ลงทุน” ดวยโครงการตางๆ เชน การสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน เปนตน ซึ่งผลของการลงทุนที่มีประโยชน
เหล า นี้ จะก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ต อ สั ง คมและประเทศชาติ และส ง ผลดี ต อ ผล
ประกอบการของธุรกิจไปดวยนั่นเอง และแนวคิดของ ไอวี่ ลี (Ivy Lee อางถึงใน ชัยนันท นันท
พันธ, 2536) บิดาของการประชาสัมพันธไดเสนอแนวใหมที่วา ธุรกิจควรตองบําเพ็ญตนเปน
สมาชิกที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) โดยยึดถือคติวา “ถาสังคมเจริญ ธุรกิจก็เจริญ
ตาม ทํานองเดียวกัน หากสังคมตกต่ํา ธุรกิจก็พลอยตกต่ําตามไปดวย” เชนเดียงกับแนวคิดของ
เสรี วงศมณฑา (2542) ไดกลาวไววา งานชุมชนสัมพันธ คือ การทํานุบํารุงชุมชนใหชุมชนอยูดีมี
ความสุขดวยองคกรของเรา และบัญญัติ คํานูญวัฒน (2532) ไดกวาวไววา องคกรธุรกิจควร
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ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีตอชุมชน ไมเพียงแตการใหงานทํา แตตองเขาไปชวยเหลือ และ
ให ค วามสนั บ สนุ น ในด า นต า งๆ เช น สนั บ สนุ น การศึ ก ษา สาธารณสุ ข การกี ฬ า ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ หรือเรียกวา “ชุมชนสัมพันธ” นั่นเอง ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวา เมื่อโรงแรมได
มีการนําเอาแนวคิดของการรับผิดชอบของสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ปรับใชในการดําเนินงาน
ชุมชนสัมพันธ จึงทําใหการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมนั้น มิไดมี
เพียงมิติของการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณเทานั้น หากแตยังประกอบไปดวย
มิติแหงการพัฒนา ซึ่งเปนแนวทางในการสรางความสัมพันธอันดี และกอใหเกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนในชุมชนในที่สุด
จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปพัฒนาการการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม และปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได ดังนี้
แผนภาพที่ 26: แสดงสรุปพัฒนาการการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจ
โรงแรม และปจจัยทีก่ อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

งานชุมชนสัมพันธ
ยุคแรก
- เนนสราง
ภาพลักษณ
- บริจาคเปนสวน
ใหญ
- ผูให กับ ผูรบั

แนวคิดการ
แสดงความ
รับผิดชอบตอ
สังคมและการ
พัฒนาอยาง
ยั่งยืน

งานชุมชนสัมพันธ
ยุคใหม
- สวนหนึ่งของธุรกิจ
- หลากหลาย มุง
พัฒนา
- พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน
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2. ลักษณะงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
จากการศึกษา พบวา งานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม สามารถ
จําแนกออกไดเปน 2 ประเภท ประเภทแรก คือ งานชุมชนสัมพันธที่โรงแรมรวมเปน “พันธมิตร” กับ
องคกรอื่นๆในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ เชน โรงแรมเปน พันธมิตรรวมกับ หนวยงาน
ราชการ หรืองคการปกครองสวนทองถิ่น พันธมิตรรวมกับกลุมชุมชน วัด โรงเรียน เปนตน โดยให
การสนับสนุน หรือมีสวนรวมกับกิจกรรมที่องคกร หรือหนวยงานตางๆ ไดจัดทําขึ้น งานชุมชน
สัมพันธในลักษณะนี้ สอดคลองกับแนวคิดของเสรี วงศมณฑา ที่กลาวถึงหลักการดําเนินงาน
ชุมชนสัมพันธขององคกรธุรกิจไววา บริษัทตองรูจักใหความรวมมือกับชุมชน (Participate) กับ
กิจกรรมตางๆ ของชุมชน และบริษัทตองเปนผูอุปถัมภ (Sponsorship) ใหกับชุมชนในกรณีที่มีการ
จัดงานตางๆ ขึ้น เชน การจัดงานลอยกระทง สงกรานต และงานประจําปของทองถิ่น เชนเดียวกับ
งานวิจัยของพิทักษ ชูมงคล (2550) ศึกษาถึงกลยุทธและผลสัมฤทธิ์การสรางชุมชนสัมพันธของ
โรงไฟฟาราชบุรี ไดขอสรุปวา งานชุมชนสัมพันธของโรงไฟฟาที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสรางความ
สัมพันธือันดีกับชุมชน สวนหนึ่งมาจากการที่โรงไฟฟาไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ
ตางๆ ของชุมชนในรูปแบบของการเปนผูสนับสนุนทั้งในสวนของงบประมาณ หรือทรัพยากรตางๆ
รวมถึงกิจกรรมที่โรงไฟฟา ไดดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่นๆ ดวย
แตดวยเพราะธุรกิจโรงแรม เปนธุรกิจที่มีโอกาสในการรองรับผูคนไดเปนจํานวน
มาก และหลากหลายประเภท ทําใหเปนชองทางหนึ่งในการดึงแขกที่เขาพักในโรงแรมรวมเปน
พันธมิตรในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธใหกับชุมชน ซึ่งนับเปนความแตกตางในการดําเนิน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธของธุรกิจประเภทอื่นๆ ซึ่งการมีสวนรวมของแขกนี้ สามารถทําไดโดยทั้ง
ทางตรง เชน การรวมกิจกรรมชุมชนสัมพันธตางๆ ที่ทางโรงแรมไดจัดขึ้น หรือ การบริจาคเงินใหกับ
โรงแรม เพื่อนําเงินสวนนี้ไปจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อชุมชน เปนตน
งานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมอีกประเภทหนึ่ง คือ งานชุมชน
สัมพันธที่โรงแรมเปนผูจัดทํา และ ดําเนินการเองทั้งหมด โดยงานชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้นนั้น
สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ประเภทคือ กิจกรรมชุมชนสัมพันธที่สอดแทรกอยูในระบบบริหาร
จัดการของโรงแรม (In process) และ กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุปะสงคเฉพาะแยกออกจากการ
บริหารจัดการ (After process) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพรนพ พุกกะพันธุ (2544) ในการ
จําแนกประเภทของ CSR โดยยึดที่ตัวกระบวนการทางธุรกิจ (business process) กลาวคือ
สามารถจําแนก CSR ออกเปน CSR จําพวก (division) ที่อยูในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in
process) กับ CSR จําพวกที่อยูนอกกระบวนการทางธุรกิจ หรือเกิดขึ้นภายหลังโดยแยกตางหาก
จากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR after process)
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กิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ ข องโรงแรม มี ทั้ ง กิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ ป ระเภท In
process และ After process ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยมีน้ําหนักในประเภทของ After
process มากกวาเล็กนอย เนื่องเพราะ กิจกรรมชุมชนสัมพันธประเภท After Process นี้มี
กระบวนการที่ไมซับซอน และสามารถดําเนินการไดโดยงายกวาประเภท In process ที่ตองมีการ
วางกิจกรรมตา งๆ เขา ไปในระบบการบริ ห ารจัด การของโรงแรม ซึ่ ง สอดคล องกับ การดํ า เนิ น
กิจกรรมชุมชนสัมพันธของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (2550) หรือ เอ็กโก ที่มี แนวคิดใน
การทํางานเพื่อสังคมมุงเนน กิจกรรมเพื่อสังคมนอกกระบวนการทํางาน (After Process)
เชนเดียวกับบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (2550) กลาววา จากกระแสการทํางานเพื่อสังคมหรือ
CSR เริ่มเขามาบริษัทไดมีการจัดระบบการทํางานเพื่อสังคมใหมเมื่อ 5 ปที่ผานมาเพื่อสรางพลัง
รวมระหวางบริษัทและชุมชนในแนวคิดการทํางานเพื่อสังคมภายนอกกระบวรการผลิต (CSR after
process) จึงเกิดแนวคิดการนําวัฒนธรรมองคกรคือ “บานปู สปริต” มาปรับใชโดยผานกิจกรรมที่
เปนขั้นตอนหลักในการพัฒนาคนตลอดจนสิ่งแวดลอมภายใตแนวคิดความยั่งยืนและความคิด
สรางสรรคเพื่อสรางนวัตกรรมใหมๆ รวมถึงความซื่อสัตยในการทํางานเพื่อสรางแนวคิดของเด็กรุน
ใหมใหเกิดความยั่งยืนแกสังคม
ในส ว นของรู ป แบบกิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธนั้ น จากการศึ ก ษา พบว า รู ป แบบ
กิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมมีความหลากหลาย โดยกิจกรรมตางๆ
สามารถจําแนกออกเปนประเภทของกิจกรรมสอดคลองกับแนวคิดการจําแนกประเภทกิจกรรมเพื่อ
สังคมของศาสตราจารยฟลิป คอตเลอร และแนนซี่ ลี ดังนี้ 1. การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหา
ทางสังคม (Cause Promotion) 2. การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related
Marketing) 3. การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate Social Marketing) 4. การบริจาค
เพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy 5. การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering)
โดยกิจกรรมที่โรงแรมไดมีการดําเนินการมากที่สุดคือกิจกรรมประเภทการอาสาชวยเหลือชุมชน
และกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมไดจัดขึ้นไดครอบคลุมในประเด็นตางๆ อันไดแก ประเด็นการ
รั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม การสร า งรายได แ ละอาชี พ ส ง สริ ม การศึ ก ษา การสาธารณสุ ข การรั ก ษา
วัฒนธรรมทองถิ่น และการดูแลสวัสดิการสังคม และผูดอยโอกาสในสังคม ซึ่งกิจกรรมดานการ
รักษาสิ่งแวดลอม เปนกิจกรรมที่ทางโรงแรมดําเนินการเพื่อชุมชนมากที่สุด เนื่องเพราะโรงแรมเปน
ธุรกิจที่สงผลกระทบตอชุมชนในประเด็นของสิ่งแวดลอมกับมากที่สุด ตอมาคือกิจกรรมดานการ
สรางรายได และการศึกษา การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธในประเด็นตางๆ เหลานี้ สอดคลองกับ
แนวคิดของเสรี วงศมณฑา ที่กลาวถึงหลักของการทําชุมชนสัมพันธที่วา บริษัทจะตองดูแลในดาน
สิ่งแวดลอม (Environment) ของชุมชน ไมไปทําลายสิ่งแวดลอม ไมไปกอมลพิษทางใดทางหนึ่งใน
การเขาไปดําเนินกิจการในชุมชน คนในชุมชนตองการใหชุมชนมีความสวยงาม สะอาด รมรื่น
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ดังนั้น บริษัทตองหาทางที่จะเสริมสรางความงดงามใหชุมชน (Beautify the community) คนใน
ชุมชนตองการความปลอดภัย (Safety and security) ดังนั้นเราตองไมทําใหเคารูสึกวากิจการของ
เราเปนอันตรายตอชีวิตและสุขภาพของพวกเขา เขาตองดํารงชีวิตไดอยางสงบสุขไมนอยไปกวา
กอนที่บริษัทเราจะเขาไป เมื่อบริษัทเขาไปตั้งอยูในชุมชน ควรที่จะจางแรงงานในชุมชนทํางานใน
บริษัท และชุมชนตองการพัฒนาในดานตางๆ ดังนั้น บริษัทจะตองตรวจสอบความตองการของ
ชุมชนแลวหาทางพัฒนาดานตางๆ เทาที่จะทําได ไมวาจะเปนดานศาสนา การศึกษา อาชีพ ความ
เจริญทางดานเศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม เปนตน

3. การจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
การที่งานชุมชนสัมพันธขององคกรจะดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น
ยอมเกิดจากปจจัยหลายๆ ดานมาประกอบกัน แตปจจัยที่มีความสําคัญปจจัยหนึ่งคือ การสื่อสาร
เพราะการสื่อสารเปนเครื่องมือในการสรางความเขาใจที่ถูกตองระหวางองคกร และชุมชน อีกทั้ง
ยังกอใหเกิดความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้น เมื่อเกิดความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางกัน
แลว การพัฒนาทั้งในชุมชนและองคกรก็สามารถเกิดขึ้นไดเชนกัน
จากการศึกษา พบวา การจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
นั้น มีการจัดการการสื่อสารที่เปนขั้นตอนและมีระบบ สรุปไดเปนขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นการ
วางแผนกิจกรรม ขั้นการดําเนินงานและการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ ขั้นการติดตามผลการ
ดําเนนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดกระบวนการการจัดการการสื่อสารเชิง
ประยุกตของ John Marston (1963) ที่ไดใชตัวอักษร R-A-C-E ในการอธิบายถึงกระบวนการการ
จัดการการสื่อสารเชิงประยุกตในแวดวงประชาสัมพันธ โดยตัวอักษร R-A-C-E มาจากคําวา การ
วิจัย (R- Research) การปฏิบัติ (A- Action) การสื่อสาร (C- Communication) และ การ
ประเมินผล (E- Evaluation) และสอดคลองกับผลการวิจัยของสุดาวรรณ ผาสุข (2550) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธของอาสาสมัครสมาคมสรางสรรคกิจกรรม
อิสรชนในโครงการชุบตัวคืนถิ่นเพื่อชีวิตใหมใหกับครอบครัวเรรอน” โดยพบวา กระบวนการสื่อสาร
มี 3 ขั้นตอน ไดแก
1. ขั้นเตรียมการ ไดแก การเตรียมตัวของอาสาสมัครในการทําความเขาใจ
ปรัชญาแนวคิดและวัตถุประสงคในการทํางาน
2. ขั้นปฏิบัติการ ในการรุกเขาพื้นที่ การเขาถึง และสรางความสัมพันธดวยการ
วิเคราะหและประเมินครอบครัวเรรอนซึ่งเปนผูรับสาร โดยเริ่มจากการทักทาย การแนะนําตัว การ
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สนทนาในเรื่องทั่วไป ปญหา การใหความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดและการปองกันโรค
และการโนมนาวใจ
3. ขั้นติดตามและประเมินผล
ในขั้นการวิจัยหรือขั้นการวางแผนกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจ
โรงแรมนั้น โรงแรมไดมีการศึกษาหาขอมูลของชุมชนในดานตางๆ เปนอยางดี เพื่อนํามาพิจารณา
ประกอบการกําหนดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ โดยการรวบรวมขอมูลนั้นตองทําประกอบกันทั้งขอมูล
ทุติยภูมิผานการศึกษาจากเอกสารตางๆ จากทางราชการที่มีการเก็บรวบรวมเอาไว เชน ทะเบียน
ราษฎร เปนตน และขอมูลปฐมภูมิ ผานการลงสํารวจพื้นที่ของเจาหนาที่โรงแรม เพื่อใหไดรับทราบ
ถึงความตองการที่แทจริงของชุมชน และเสียงสะทอนจากพนักงานของโรงแรมหรือเสียงจากคนใน
พื้นที่ กลวิธีการเก็บขอมูลนี้ สอดคลองกับแนวคิดของ วิจิตร อาวะกุล (2534) ที่กลาวถึง การ
ดําเนินงานชุมชนสัมพันธในขั้นตอนแรกไววา ตองศึกษาสํารวจสภาพปญหา ความคิดเห็น ความ
ตอ งการในการที่จ ะปรั บปรุ ง และสรา งสรรคชุ ม ชน ต อ งศึก ษาความสนใจของชุม ชนตอ ความ
เคลื่อนไหวทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนํามาวางแผน ตัดสินใจกับฝายบริหาร หรือ
ผูนําชุมชนที่เกี่ยวของ
และเมื่อไดรวบรวมขอมูลและรับทราบความตองการที่แทจริงของชุมชนแลว ทาง
โรงแรมก็ จ ะกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละกลุ ม เป า หมายกิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ โดยการกํ า หนด
วัตถุประสงคกิจกรรมนั้น โรงแรมไดกําหนดโดยคํานึงถึงการมุงเนนการสรางความสัมพันธอันดีให
เกิ ดขึ้ น ในชุม ชน และการพัฒ นาที่ จ ะเกิดขึ้ น รว มกั น ทั้ง ในชุ ม ชน และองคก ร ซึ่ งสอดคล อ งกั บ
แนวคิดของ วิรัช ลภิรัตนกุล (2535) ที่ไดอธิบายเกี่ยววัตถุประสงคของงานชุมชนสัมพันธ กลาวคือ
เพื่อสรางความสัมพันธสนิทสนมกับประชาชนในชุมชนเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ
ขององคกรที่มีตอชุมชนในฐานะที่เปนผูสรางสรรคความเจริญแกชุมชนในทองถิ่น และเพื่อแสดงถึง
บทบาทการเปนพลเมืองดี แสดงใหเห็นวาสถาบันธุรกิจเหลานี้เปนพลเมืองดีและนายจางที่ดี มีการ
บําเพ็ญประโยชนและชวยเหลือกิจการดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยรวม
สิ่งที่นาสนใจในการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมคือ
การกําหนดกลุมเปาหมายของการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ เพราะกลุมเปาหมายของโรงแรม
นอกจากจะเปนกลุมเปาหมายเชิงภูมิศาสตรที่เปนชุมชนที่อยูในในพื้นที่แลว โรงแรมยังไดขยาย
กลุมเปาหมายใหครอบคลุมถึงชุมชนในความหมายของชุมชนตามประเด็นของปญหา ซึ่งมิไดเปน
ชุมชนที่อยูในพื้นที่เดียวกับโรงแรม หากแตเปนชุมชนที่เปนเปาหมายเฉพาะในการดําเนินกิจกรรม
ของโรงแรม ซึ่ ง การกํ า หนดกลุ ม เป า หมายของโรงแรมนี้ สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด การกํ า หนด
กลุ ม เปา หมายหลัก ในการจั ดการการสื่ อ สารเชิง ประยุก ต ข องปาริช าต สถาปต านนท (2547)
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กล า วคื อ การกํ า หนดกลุ ม เป า หมายหลั ก โดยอิ ง คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากร (Demographic
Characteristics) โดยนิยมจัดกลมเปาหมายตามลักษณะทางเพศ ระดับอายุ ลักษณะอาชีพ
ขนาดของครอบครัว ระดับการศึกษา ระดับรายได ตลอดจนพื้นเพดั้งเดิม หรือถิ่นที่อยูอาศัย และ
การกําหนดกลุมเปาหมายหลักในเชิงยุทธศาสตร โดยกลุมเปาหมายในเชิงยุทธศาสตรมองวา เรา
จําเปนตองพิจารณากลุมบุคคลอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของโดยตรง หรือโดยออมกับองคกรดวย การ
ใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายเชิงยุทธศาสตร จําเปนตองมีการเนนหนักการดําเนินการไปที่
กลุ ม เป า หมายหลั ก ซึ่ ง เราสามารถกํ า หนดกลุ ม เป า หมายหลั ก โดยอิ ง กลุ ม คน หรื อ กํ า หนด
กลุมเปาหมายหลักโดยอิงสถานการณ เปนตน
การใชสื่อในการดําเนินงานชุมชนสัมพันธทั้งการสื่อสารภายใน และภายนอก
องคกร ทางโรงแรมมีการใชสื่อที่หลากหลายผสมผสานกันเพื่อใหการสื่อสารงานชุมชนสัมพันธ
เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด ประกอบกับกลุมเปาหมายในงานชุมชนสัมพันธของโรงแรมคือชาวบาน
ในฐานะผูรับสารมีชองวางทางบริบททางสังคมที่แตกตางจากโรงแรม ซึ่งมีฐานะเปนผูสงสาร
ส ง ผลให รู ป แบบการสื่ อ สารนั้ น ไม เ หมื อ นกั บ การสื่ อ สารกั บ กลุ ม เป า หมายประเภทอื่ น ๆ ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Berlo (อางอิงในปรมะ สตะเวทิน, 2540) ที่กลาวถึง ปจจัยของ
องคประกอบการสื่อสารที่สงเสริมประสิทธิผลของการสื่อสารไววา ประสิทธิภาพของสื่อยอมมี
อิทธิพลตอประสิทธิผลของการสื่อสาร ซึ่งผูสงสงสารตองเลือกใชสื่อที่เหมาะสมกับสถานการณการ
สื่อสาร ดังนั้น การเลือกใชสื่อจะแตกตางกันไปตามประเภทของผูรับสาร
การใช สื่ อ แบบผสมผสาน จึ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญที่ ทํ า ให ง านชุ ม ชนสั ม พั น ธ ข อง
โรงแรมประสบความสําเร็จ โดยมีการผสมผสานกันของสื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อเฉพาะกิจและสื่อ
ออนไลน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Michael L. Ray (1982) กลาวคือ การจัดการการสื่อสารเชิง
ประยุกตควรเนนการใชสื่อตางๆ อยางหลากหลาย โดยเนนหนักไปที่การพิจารณาความเปนไปได
ของสื่อตางๆ ในดานการเขาถึงบุคคลที่ถูกตอง (Right Person) ในชวงเวลาที่ถูกตอง (Right Time)
และดวยขอความที่ถูกตอง (Right Message) และยังสอดคลองกับแนวคิดของวิจิตร อาวะกุล
(2534) เกี่ยวกับการใชสื่อในงานชุมชนสัมพันธ กลาวคือ สื่อที่จะใชในชุมชนไดดี เชน ผูนําความ
คิดเห็น ครู พระสงฆ คหบดี สื่อบุคคลอื่น ๆ ประกอบกับ เสียงตามสาย การประชุม วารสาร วิทยุ
หนังสือพิมพ การใชสื่อผสมผสานของโรงแรมมุงเนนการใชสื่อบุคคลอันไดแกกลุมผูนําในชุมชน ทั้ง
แบบเปนทางการและไมเปนทางการเปนสื่อหลัก เพราะเปนสื่อที่มีอิทธิพลสูงในการสื่อสารและการ
โนมนาวใจชาวบาน โดยมีสื่ออื่นๆ เปนสื่อสนับสนุนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผยแพร
ความรู ขยายความเขาใจใหเขาถึงและครอบคลุมพื้นที่เปาหมายมากที่สุด ในเรื่องการใชสื่อบุคคล
เปนสื่อหลักนี้ สอดคลองกับแนวคิดของปาริชาต สถาปตานนท (2547) กลาวคือ กลุมผูนําทาง
ความคิด ซึ่งประกอบดวยผูหญิงหรือผูชาย ที่กลุมเปาหมายใหความเคารพ นับถือ ศรัทธา หรือเปน
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ตนแบบในการดําเนินการตางๆ ตลอดจนมีอิทธิพลตอความคิดและการแสดงความคิดเห็นของ
สาธารณชนกลุมตางๆ ขององคกร ซึ่งพวกเขาอาจจะเปนกลุมผูนําทางความคิดอยางเปนทางการ
(Formal opinion leaders) อาทิ พระ หมอ ครู กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล หรือกลุมผูนําความคิดอยางไมเปนทางการ (Informal opinion leadership) อาทิ ดารา
นักแสดง หรือหัวโจกของกลุมตางๆ เนื่องจากพวกเขามักจะเปนบุคคลที่สาธารณชนกลุมตางๆ ให
ความเคารพนับถือ เชื่อมั่นและศรัทธา ทําใหพวกเขาสามารถแพรกระจายขาวสารทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการในลักษณะของปากตอปาก (Words of mouth) หรือขาวลือ (Rumors) ไดอยาง
รวดเร็ว คลองตัว และมีประสิทธิผล
นอกจากนี้ การเลือกใชสื่อที่หลากหลายของโรงแรม นอกจากจะเพื่อใหการสื่อสาร
บรรลุตามวัตถุประสงคของกิจกรรมที่โรงแรมตั้งใจใหเกิดขึ้นแลว ยังมีความมุงหวังใหสื่อที่ใชไป
สรางอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อ และทัศนคติของชาวบานทั้งโดยทางตรงและทางออม แม
แนวคิดเรื่องกระบวนการเลือกสรร (Selective processes) ของผูรับสารที่ Klapper (1960) กลาว
วา การเลือกสรรดังกลาวเปรียบเสมือนเครื่องกรอง (Filter) ขาวสารในการรับรูของมนุษย แตเมื่อ
โรงแรมใชสื่อทุกประเภทในการเผยแพรขอมูลขาวสารพรอมๆ กันไปยังชุมชน การหลีกเลี่ยงไม
เปดรับขาวสารก็จะมีโอกาสนอยลง
อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ป น หั ว ใจหลั ก ในการดํ า เนิ น งานชุ ม ชนสั ม พั น ธ คื อ การสร า ง
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงแรมกั บ ชุ ม ชน จากการศึ ก ษา พบว า โรงแรมมี ก ลวิ ธี ใ นการสร า ง
ความสัมพันธ โดยใชการสื่อสารที่ไมเปนทางการเพื่อสรางความกลมกลืนและสรางความรูสึกเปน
สวนหนึ่งของชุมชน ผูบริหารของโรงแรม จะเปนปจจัยสําคัญในการสรางความสัมพันธกับชาวบาน
ในทองถิ่น เพื่อสรางความเปนกันเอง สรางความเชื่อมั่นใหกับชาวบาน และแสดงออกวาโรงแรม
เปนองคกรที่ชาวบานสามารถเขาถึงได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Larzarfeld and Manzel
(1968) ที่วา การพูดคุยเปนกันเอง เปนสวนตัว ทําใหผูพูดและผูฟงเกิดความเปนกันเอง และทําให
ผูฟงยอมรับความคิดเห็นของผูพูดไดงายขึ้น และแนวคิดของ Aronson and Golden (1962) กลาว
วา การยอมรับในผูสงสารที่ขึ้นอยูกับความชํานาญเฉพาะดานนั้น มักมีที่มาจากประสบการณ
มากกวาการศึกษา ทั้งนี้ นอกเหนือจากปจจัยดานอายุ เพศ สีผิว น้ําเสียง การแตงตัว ตลอดจน
บุคลิกการแสดงออกและฐานะทางสังคมหรือการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังเชื่อวาเรื่องที่ผูสง
สารพูดจะมีความสําคัญนอยกวาบุคลิกภาพของตัวผูสงสารเอง ซึ่งจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของผูรับสารไดมากกวา แนวคิดทั้งสองนี้ไดสอดคลองกับงานวิจัยของพิทักษ ชูมงคล
(2550) ที่ไดศึกษาถึงกลยุทธและผลสัมฤทธิ์การสรางชุมชนสัมพันธของโรงไฟฟาราชบุรี พบวา
กลวิธีในการสรางความสัมพันธของเจาหนาที่กับชาวบาน คือ การลงพื้นที่อยางสม่ําเสมอของ
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เจาหนาที่ ประกอบกับการวางตัวของเจาหนาที่ในลักษณะที่ไมเปนทางการและเปนกันเอง เปน
สวนสําคัญในการสรางความสัมพันธระหวางเจาหนาที่กับชาวบานไดเปนอยางดี
4. ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
จากการศึกษา พบวา ปจจัยที่เปนปจจัยหนุนเสริม ที่ชวยใหงานชุมชนสัมพันธ
ของโรงแรมประสบผลสําเร็จนั้น มีทั้งปจจัยที่เปนปจจัยภายในและปจจัยที่มาจากภายนอก โดย
ปจจัยหนุนเสริมภายในที่สําคัญที่สุดคือ ความตั้งใจจริงและการใหความสําคัญในเรื่องของงาน
ชุมชนสัมพันธขององคกรและผูบริหารขององคกร ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของสถาบัณสถาบัน
ไทยพัฒน มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) กลาววา เงื่อนไข
ความสําเร็จของการดําเนินงาน CSR จะตองเกิดจากการที่ผูบริหารเกิดความตระหนักและให
ความสําคัญตอการสนับสนุนภารกิจดาน CSR อยางจริงจังและตอเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึง
ถือเปนกลุมบุคคลแรกที่ตองมีความเขาใจอยางถูกตองและเปนผูริเริ่มใหเกิดการขับเคลื่อนงาน
CSR ในองคกร และยังปรากฏในผลการการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการทํา CSR ขององคกร
ธุรกิจไทย โดยสถาบันคีนันแหงเอเซีย รวมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเมื่อป พ.ศ. 2548
พบวาการทํา CSR ของบริษัทสวนใหญมากถึง 63.33 % มองวาการทํา CSR เกิดขึ้นเนื่องจาก
เจตนารมณของประธานกรรมการบริหาร และเมื่อประกอบกับความเขมแข็งของคณะทํางานชุมชน
สัมพันธของโรงแรมและการสรางจิตสํานึกชุมชนสัมพันธใหกับพนักงาน โรงแรมก็จะสามารถ
ดําเนินงานชุมชนสัมพันธไดอยางที่ประสิทธิภาพ
สวนปจจัยภายนอกที่เปนปจจัยหนุนเสริมใหการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของ
โรงแรมสั มฤทธิ์ผลนั้น คือบทบาทของผูนํา ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวิรัช ลภิรัตนกุล
(2535) ที่กลาววา ประชาชนในชุมชนมีแนวโนมที่จะคลอยตามผูนําชุมชนเสมอ ถาหากผูนําชุมชน
ยอมรับ โอกาสที่ชุมชนจะศรัทธายอมรับและเกิดความรูสึกที่ดีตอองคการก็มีมาก
สําหรับปจจัยที่เปนอุปสรรคในการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของโรงแรมนั้น ปจจัย
ที่เกิดจากภายในก็คือ ภาพลักษณความเปนนายทุนของโรงแรมที่ฝงอยูในความรูสึกของชาวบาน
ทําใหชาวบานไมเชื่อวา โรงแรมมีความจริงใจ และตองการพัฒนาและสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหกับ
ชุมชน จึงไมใหความรวมมือ หรือละเลยตอกิจกรรมชุมชนสัมพันธตางๆ ที่โรงแรมดําเนินการขึ้นเพื่อ
ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิจิตร อาวะกุล (2534) กลาววา ประชาชนบางกลุมอาจคิดวา
การที่ อ งค ก ารต า ง ๆ เหล า นี้ ทํ า ไปเพี ย งเพื่ อ ผลประโยชน ข ององค ก ารตนเอง ไม ไ ด คํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับอยางแทจริงแลว ทําใหประชาชนไมไววางใจตอองคการนั้น ซึ่งทํา
ใหเกิดผลเสียหายตอการสรางความสัมพันธกับชุมชน
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ปจจัยอุปสรรคที่เกิดจากภายนอกคือความเปนเมืองของชุมชนทําใหชาวบานไม
สนใจตอกิจกรรมตางๆประกอบกับการใชอยางผิดวัตถุประสงคของชุมชน สงผลโรงแรมไมสามารถ
ดําเนินงานชุมชนสัมพันธไดประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งไว ปจจัยอุปสรรคภายนอกนี้ สอดคลองกับ
แนวคิดเรื่องปจจัยตอความลมเหลวหรือไมประสบความสําเร็จของงานชุมชนสัมพันธของ บัญญัติ
คํานูญวัฒน (2532) ไดกลาวไว วา ตัวประชาชนเองไมคอยสนใจ และใหความรวมมือในกิจกรรม
บางอยาง หรือไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมบางอยาง ทําใหประโยชนที่ประชาชนไดรับ
ลดลง หรือไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
5. การรับรูข า วสาร
จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรงแรม
และกิจกรรมตางๆ ของโรงแรมเลย สาเหตุนาจะเปนเพราะวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนประชาชน
ทั่ว ไปที่ อ าศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ โดยอาจจะเปน ประชาชนที่ เ คยเขา ร ว มกิ จ กรรม หรื อ ไม เ คยเข า ร ว ม
กิจกรรมกับทางโรงแรมก็ ได แตเ มื่ออางอิง ถึง ผลการวิจัยในเชิง คุณภาพที่ไดข อคนพบวา การ
กําหนดกลุมเปาหมายของโรงแรมนั้น มิไดมุงเนนแตกลุมเปาหมายที่เปนชุมชนในเชิงภูมิศาสตรแต
เพียงอยางเดียว หากแตยังมุงเนนไปยังกลุมเปาหมายที่เปนชุมชนในเชิงประเด็น ทําใหโรงแรม ที่
ทําหนาที่เปนผูรับสาร ไมไดพุงเปาไปที่การใหขอมูลในเชิงสาธารณะกับชุมชน จึงอาจสรุปไดวา
สาเหตุที่กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยไดรับขอมูลขาวสารเลยนั้น เปนเพราะ โรงแรมมุงเนนในการ
ทํา กิ จ กรรมกั บ กลุ ม ตั ว อยา งที่ เ ป น ชุ ม ชนในเชิง ประเด็น และใหน้ํ า หนั ก ในการประชาสั ม พัน ธ
ขาวสารทั้งในสวนการประชาสัมพันธกอนการดําเนินกิจกรรม (Pre – PR) และการประชาสัมพันธ
หลังการดําเนินกิจกรรม (Post – PR) ไปยังชุมชนที่เปนชุมชนในเชิงภูมิศาสตรนอยเกินไป สาเหตุ
อีกประการหนึ่ง นาจะเปนเพราะการยึดติดกับภาพความเปนนายทุนของโรงแรม ชาวบานจึงเกิด
อคติและไมยอมรับกับขาวสารตางๆ ของโรงแรม เพราะเชื่อวา กิจกรรมตางๆ ที่โรงแรมจัดขึ้นใหกับ
ชุมชนนั้น เกิดขึ้นโดยมีผลประโยชนอยางอื่นแอบแฝงอยู แทจริงแลวโรงแรมมุงใหเกิดผลกับโรงแรม
ทางใดทางหนึ่ง หาใชทําเพื่อมุงความเจริญของชุมชนแตอยางใด ชาวบาน จึงเลือกที่จะปฏิเสธการ
รับรูขาวสารของโรงแรม ซึ่งเหตุผลนี้สอดคองกับแนวคิดการรับรูของผูรับสารของ พัชนี เชยจรรยา
(2538) ที่กลาวไววา การรับรูเปนกระบวนการทางจิตที่ตอบสนองตอสิ่งเราที่ไดรับ เปนกระบวนการ
เลือกรับสาร (Select) การจัดสรร (Organize) เขาดวยกัน และการตีความสาร (Interpret) ที่ไดรับ
ตามความเขาใจและความรูสึกของตนเอง โดยทั่วไปการรับรูที่แตกตางกันเกิดอิทธิพลหรือตัวกรอง
(Filter) ไดแก แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ (Motive) เรามักเห็นในสิ่งที่เราตองการเห็นและไดยินใน
สิ่ ง ที่ เ ราต อ งการได ยิ น เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของตนเอง ประสบการณ เ ดิ ม (Past
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experience) คนเราตางเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดลอมตางกัน ถูกเลี้ยงดูดวยวิธีตางกัน และคบคา
สมาคมกับคนตางกัน ทําใหอาจจะมีประสบการณเดิมที่ตางกันไปดวย กรอบอางอิง (Frame of
reference) ซึ่งเกิดจากการสั่งสมอบรมทางครอบครัวและสังคม ทําใหมีความเชื่อทัศนคติในเรื่อง
ตางๆ กันไป สภาพแวดลอม (Environment) คนที่อยูในสภาพแวดลอมตางกัน เชน อุณหภูมิ
บรรยากาศ สถานที่ ฯลฯ จะตีความสารที่รับตางกัน และสอดคลองกับแนวคิดของวิจิตร อาวะกุล
(2534) ที่วา ประชาชนบางกลุมอาจคิดวาการที่องคการตาง ๆ เหลานี้ทําไปเพียงเพื่อผลประโยชน
ขององค ก ารตนเอง ไม ไ ด คํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ที่ ป ระชาชนจะได รั บ อย า งแท จ ริ ง แล ว ทํ า ให
ประชาชนไมไววางใจตอองคการนั้น ซึ่งทําใหเกิดผลเสียหายตอการสรางภาพลักษณของบริษัท
ฉะนั้นตองขึ้นอยูกับตัวองคการเองที่จะใชการประชาสัมพันธทางดานกิจกรรมเพื่อชุมชนอยาง
ถูกตองตามวัตถุประสงคที่ตั้งไววาจะ “ทําเพื่อชุมชน” ถาองคการตาง ๆ คอยมุงที่จะใชเปน
เครื่องมือเพียงเพื่อประโยชนขององคการตน ผลเสียยอมจะสะทอนกลับมายังองคการในที่สุด
เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ โรงแรมในฐานะของผูสงสารยังถายทอดขอมูลตางๆ
ไปสูชุมชนยังไมดีเทาที่ควรและขาดความตอเนื่อง ทั้งในสวนของขอมูลโรงแรม และขอมูลของ
กิจกรรมตางๆ ที่โรงแรมจะจัดขึ้น (Pre- PR) หรือไดจัดขึ้นมาแลว (Post- PR) เมื่อมาผนวกเขากับ
ความรูสึก ภาพลักษณความเปนนายทุนของโรงแรมที่ฝงอยูในใจของชาวบาน จึงทําใหเปนการงาย
ที่ชาวบานจะปฎิเสธการรับรูขาวสารตางๆ จากโรงแรม สงผลใหชาวบานสวนใหญไมเคยรับรู
ข า วสารของโรงแรมเลย เหตุ ผ ลนี้ ส อดคล อ งกั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องผู ส ง สารต อ
ประสิทธิผลของการสื่อสาร ของเบอรโล (อางอิงในปรมะ สตะเวทิน, 2540) ที่กลาวไววา ผูสงสาร
ตองมีทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) หมายถึง ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญในการ
สื่อสาร ซึ่งจะทําใหผูสงสารสามารถวิเคราะหจุดประสงคและความตองการในการสื่อสารได รวมถึง
รูจักเลือกสื่อและภาษาที่เหมาะสมกับผูรับสารแตละกลุม รวมทั้ง มีความตอเนื่องในการสงสารไป
ยังผูรับสารอีกดวย
สําหรับกลุมตัวอยางที่มีการรับรูขาวสารของโรงแรม จากการศึกษาพบวา สวน
ใหญไดรับขาวสารจากเพื่อนและญาติมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับอิทธิพลของสื่อบุคคลตามแนวคิด
ของ เสถียร เชยประทับ (2538) ที่กลาวไววา ในการสื่อสารเพื่อชุมชนนั้นสื่อบุคคลมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาทองถิ่นในดานการโนมนาวใจและชักจูงใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากบุคคลนั้น เปน
บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่ผูรับสารใหความไววางใจแลวนั้น การรับรู และการยอมรับขาวสาร
ตางๆ ยอมเปนไปไดโดยงาย
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6. การมีสว นรวมตอกิจกรรมของโรงแรม
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยรวมกิจกรรมของโรงแรมเลย
สาเหตุนาจะมาจากการที่กลุมเปาหมายไมไดรับขอมูลขาวสารของกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับ
ผลการวิจัยในประเด็นการรับรูขาวสารของกลุมตัวอยาง และสาเหตุอีกประการหนึ่ง นาจะมาจาก
ชาวบาน ไมรูสึกวากิจกรรมตางๆ ของโรงแรมมีประโยชน หรือสงผลในเชิงบวกตอตนเอง จึงไม
สนใจในการเขา ร ว มกิ จกรรมตา งๆ ซึ่ ง เหตุผลนี้ สอดคลอ งกั บแนวคิ ดของ องค ก รอนามัย โลก
(WHO: World Health Organization) (อางในเฟองฟา คณานุรักษ, 2530:18-19) ไดกลาวไววา
ปจ จั ย พื้ น ฐานในการก อ ให เ กิ ด การมี สว นรว มของประชาชน มี เ หตุ ผ ลอยู 2 ประการ คื อ การ
มองเห็นวาตนจะไดประโยชนตอบแทนในสิ่งที่ตนทําไป ซึ่งถือเปนเรื่องการกระตุนใหเกิดมีสิ่งจูงใจ
และ การไดรับการบอกกลาวหรือชักชวนจากเพื่อนใหเขารวม โดยมีสิ่งจูงใจเปนตัวนําซึ่งถือวาเปน
เรื่องการกอใหเกิดมีสิ่งจูงใจ
นอกจากนี้ ผลการวิจัย ยังปรากฏวา ชาวบานที่เคยเขารวมกิจกรรมของโรงแรม
สวนใหญเขารวมกิจกรรมดานสรางรายได อาชีพ ทําใหสามารถวิเคราะหไดวา เมื่อชาวบานรูสึกวา
กิจกรรมที่โรงแรมจัดขึ้นมีประโยชนโดยตรงกับการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ จึงไดเขามา
มีสวนรวมกับกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ William Reeder (1963) ที่วา บุคคลและ
กลุ ม บุ ค คลจะเข า มามี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมใดๆ ก็ ต อ เมื่ อ กิ จ กรรมนั้ น มี คุ ณ ค า สอดคล อ งกั บ
ผลประโยชนตน
7. การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มีความสัมพันธ
กับทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
ผลการศึกษา พบวา การรับรูข าวสารของชุ มชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรม
ชุม ชนสัม พัน ธ มี ความสัม พัน ธ กับทัศนคติข องชุม ชนต อโรงแรมและกิจกรรมชุม ชนสัม พัน ธที่
โรงแรมจัดขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธในเชิงบวก เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 อธิบายไดวา ถาชุมชนมี
การรับรูขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธมาก ทัศนคติที่มีตอโรงแรมและกิจกรรม
ชุม ชนสัม พั น ธ ที่โ รงแรมจั ดขึ้ น ก็ จ ะดีตามไปดว ย ในขณะเดีย วกัน ถ า ชุ ม ชนมี ก ารรับรู ขา วสาร
เกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธนอย ทัศนคติที่มีตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่
โรงแรมจัดขึ้นก็จะนอยลงเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Crutchfield Krech ที่กลาวไววา
ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูหรือประสบการณของแตละคน ทัศนคติของบุคคลสามารถ
เปลี่ยนแปลงได วิธีหนึ่งก็คือ การที่บุคคลไดรับขาวสารตางๆซึ่งขาวสารนั้นอาจจะมาจากสื่อบุคคล
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และสื่อมวลชนตางๆ ขาวสารเหลานี้ จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอองคประกอบของทัศนคติ
ดานความรูหรือการรับรู (Cognitive Component) และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติก็มีแนวโนมทําให
องคประกอบดานอารมณ (Affective Component) เปลี่ยนแปลงไปดวย ดังนั้นอาจสรุปไดวา หาก
ไดรับขาวสารในระดับที่แตกตางกันก็ยอมทําใหมีทัศนคติหรือแนวโนมของพฤติกรรมแตกตางกันไป
ดวย
8. การรับรูขาวสารของชุมชนเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชน มีความสัมพันธ กับการ
มีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
ผลการศึกษา พบวา การรับรูข าวสารของชุมชนเกี่ยวกั บโรงแรมและกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ มีความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัด
ขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธในเชิงบวก เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 อธิบายไดวา ถาชุมชนมีการรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธมาก การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชน
สัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้นก็จะมีมากตามไปดวย ในขณะเดียวกัน ถาชุมชนมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
โรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธนอย การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรม
จัดขึ้นก็จะนอยลงเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ William Reeder (1963) ไดกลาวถึงปจจัยที่
ทําใหประชาชนเขามามีสวนหรือไมเขามามีสวนรวม ไววา บุคคลและกลุมบุคคลจะเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเมื่อไดรับการสนับสนุน กระตุน ยั่งยุ และจูงใจใหเกิดขึ้น และยังสอดคลอง
กับแนวคิ ดการเกิดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสุ รพงษ โสธนเสถียร (2533) กลาววา
พฤติกรรม คือ การกระทํา หรือพฤติกรรมใดๆของคนเรา สวนใหญเปนการแสดงออกของบุคคล
โดยมี พื้น ฐานที่ม าจากความรู และทัศนคติข องบุคคล การที่บุคคลมีพฤติกรรมแตกตางกัน ก็
เนื่ อ งมาจากการมี ค วามรู และทั ศ นคติ ที่ แ ตกต า งกั น เกิ ด ขึ้ น ได ก็ เ พราะความแตกต า งอั น
เนื่องมาจากการเปดรับสื่อ และความแตกตางในการแปลความสารที่ตนเองไดรับ จึงกอใหเกิด
ประสบการณสั่งสมที่แตกตางกัน อันจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคล
9. ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มีความสัมพันธ กับการมี
สวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้น
ผลการศึกษา พบวา ทัศนคติของชุมชนตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ มี
ความสั ม พั น ธ กั บ การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในกิ จ กรรมชุ ม ชนสั ม พั น ธ ที่ โ รงแรมจั ด ขึ้ น ซึ่ ง มี
ความสัมพันธในเชิงบวก เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 อธิบายไดวา ถาชุมชนมีทัศนคติที่ดีตอ
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โรงแรมและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัด
ขึ้นก็จะมีมากตามไปดวย ในขณะเดียวกัน ถาชุมชนมีทัศนคติที่ไมดีตอโรงแรมและกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนสัมพันธที่โรงแรมจัดขึ้นก็จะนอยลงเชนกัน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Harry C Triandis ที่กลาววา พฤติกรรมหรือการปฎิบัติของมนุษยเปนผล
มาจากทัศนคติ (Attitude) บรรทัดฐานของสังคม (Norms) นิสัย (Habbits) และผลที่คาดวาจะ
ไดรับหลังจากทําพฤติกรรมนั้นแลว (Experience about Reinforcement) ดังนั้นทั้งการปฎิบัติหรือ
พฤติกรรมการแสดงออกที่สังเกตไดกับทัศนคติตางก็มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และยังเปนไป
ตามที่ Roger (1978) กลาวไววาการสื่อสารกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรูและทัศนคติ
และกอใหเกิดพฤติกรรมของผูรับสาร นอกจากนี้ก็ยังสอดคลองกับที่ Zimbardo and Ebbsen
(1970) กลาวไววา พฤติกรรม (Behavioral Component) เปนความโนมเอียงของบุคคลที่จะแสดง
พฤติกรรมตอบโตอยางใดอยางหนึ่งออกมา ซึ่งสิ่งที่แสดงออกมานั้นเกิดจากความรูสึกที่เขามีอยู
เกี่ยวกับเหตุการณและบุคคลนั่นเอง และสอดคลองกับแนวคิดของ William Reeder (1963) ได
กลาวถึงปจจัยที่ไดทําใหประชาชนเขามามีสวนหรือไมเขามามีสวนรวม ไววา บุคคลและกลุม
บุคคลจะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ก็ตอเมื่อกิจกรรมนั้นสอดคลองกับความเชื่อพื้นฐาน
ทัศนคติและคานิยมของตน
บุ ค คลและกลุ ม บุ ค คลจะเข า มามี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมใดๆ
ยอมขึ้นอยูกับความคิดเห็นของตนเองเปนสวนใหญ
ขอเสนอแนะทั่วไป
จากการศึ ก ษา ผู วิ จั ย สามารถสรุ ป ได ว า การดํ า เนิ น งานชุ ม ชนสั ม พั น ธ ข อง
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมนั้นเพื่อใหเกิดความพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นกับชุมชน ตองอาศัยความรวมมือ
รวมใจของ 3 องคประกอบ ดังแสดงไดดังภาพ
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แผนภาพที่ 27: แสดงองคประกอบของการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ
โรงแรม

หนวยงานภาครัฐ

ชุมชน

ดังนั้น ผูวิจัยขอจําแนกขอเสนอแนะการดําเนินงานชุมชนสัมพันธตามองคประกอบตางๆ
ดังนี้
ขอเสนอแนะสําหรับโรงแรม
1. จากผลการศึกษา พบวา โรงแรมควรดําเนินงานดานชุมชนสัมพันธอยางจริงจัง
และจริง ใจ โดยเริ่มต นจากตัว ผูบริหารตองตระหนัก ถึง ความสํา คัญของการดําเนินงานชุม ชน
สัมพันธ และมีความมุงมั่นในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการพัฒนาควบคูกันไประหวางชุมชน กับ
องคกร กิจกรรมตางๆ ควรเกิดจากเจตรารมณเพื่อใหเกิดความรวมมือ สรางความสัมพันธ และ
รวมกันพัฒนาอยางแทจริง โดยลบความคิดการทําชุมชนสัมพันธเพื่อการสรางภาพลักษณและเนน
ความตอเนื่องของกิจกรรม
2. จากผลการศึกษา พบวา การปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะใหกับพนักงานได
ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานชุมชนสัมพันธเปนสิ่งสําคัญในการผลักดันใหการ
ดําเนินงานประสบผลสําเร็จ
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3. จากผลการศึกษา พบวา ในขั้นตอนของการวางแผนงานชุมชนสัมพันธนั้น
หัวใจสําคัญคือการเนนกระบวนการการมีสวนรวม กลาวคือ โรงแรมควรมีเปดการรับฟงความ
คิดเห็นของชุมชน เพื่อใหไดทราบถึงความตองการที่แทจริงของชุมชน และนํามาพิจารณาเพื่อ
วางแผนในการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ (Outside- In) ซึ่งอาจดําเนินการไดโดยการลงสํารวจพื้นที่
ของชุมชน พูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนะกับชาวบาน หรืออาจจะใชวิธีการเชิญผูนําชุมชน หรือผูนํา
ความคิดของคนในหมูบานมารวมประชุมเพื่อวางแผนงานรวมกับเจาหนาที่ของโรงแรมก็ได ใน
ขณะเดียวกัน ทางโรงแรมก็ตองประเมินความพรอม คํานึงถึงสภาวะการณปจจุบัน และพิจารณา
ปจจัยภายในขององคกรในอันที่จะสงผลใหการดําเนินงานชุมชนสัมพันธสําเร็จลุลวงไปได (InsideOut) ดังนั้น เมื่อโรงแรมมีการวางแผนงานโดยผสมผสานทั้งสองสวนนี้แลว งานชุมชนสัมพันธก็จะ
ประสบผลสําเร็จไดโดยงาย สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน และเกิดจากความรวมมือ
รวมใจกันของโรงแรมและชุมชนอยางแทจริง จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปเปนแผนภาพได
ดังนี้
แผนภาพที่ 28: แสดงองคประกอบของการวางแผนงานชุมชนสัมพันธ
Inside- Out
โรงแรม

ชุมชน/
หนวยงาน
ภาครัฐ

งานชุมชนสัมพันธ

Outside- In

นอกจากนี้ หากโรงแรมเชิญผูนําชาวบาน หรือตัวแทนของชาวบานมารวมประชุม
เพื่ อ วางแผนในการดํ า เนิ น งานชุ ม ชนสั ม พั น ธ ด ว ยความยิ น ดี แ ละมี ไ มตรี จิ ต นอกจากจะได
ประโยชนในการไดรับขอเท็จจริง และทราบความตองการที่แทจริงแลว ยังเปนการชวยขจัดหรือลด
ภาพลักษณความเปนนายทุนของโรงแรมลงไดอีกทางหนึ่งดวย
4. จากผลการศึกษา พบวา เนื่องจากชาวบานในแตละที่มีความแตกตางกันทั้ง
ดานวิถีชีวิต ลักษณะทางประชากร ปญหาในชุมชน ตลอดจนศักยภาพของชุมชนที่แตกตางกัน นั่น
แสดงวา การดําเนินงานชุมชนสัมพันธนั้น จะไมสามารถนํากิจกรรม ตลอดจนถึงวิธีการดําเนินงาน
จากพื้นที่อื่นมาใชในลักษณะ “สําเร็จรูป” ไดเลย ถาจะนํามาใช ก็สามารถเปนไดเพียงแคแนวทาง
ในการดําเนินงานและเทคนิคบางอยางเพื่อนํามาปรับประยุกตใชเทานั้น แตทั้งนี้ทั้งนั้น หัวใจหลักที่
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ทุกองคกรตองใหความสําคัญมากที่สุด คือ การสรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นระหวางโรงแรมและ
ชุมชน
5. จากผลการศึกษา พบวา กิจกรรมชุมชนสัมพันธที่ทางชุมชนตองการใหโรงแรม
ดําเนินการเพิ่มเติมมากที่สุด คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการสรางรายได และอาชีพใหกับชุมชน เพราะ
ชาวบานมีความกังวลในเรื่องของปากทองของตนเองมากที่สุด กอปรกับการคาดหวังวาโรงแรมจะ
เปนตัวผลักดันใหเศรษญกิจภายในชุมชนดีขึ้น ในลักษณะนี้ โรงแรมอาจสามารถใชวิธีการจาง
แรงงานภายในชุมชนมาเปนพนักงานของโรงแรม การจัดการอบรมวิชาชีพตางๆ ใหกับชาวบาน
หรือการใหการสนับสนุนผลิตภัณฑของชุมชน ผลผลิตของทองถิ่น อาทิเชน ผลผลิตทางการเกษตร
งานหั ต ถกรรม หรื อ ของขึ้ น ชื่ อ ของชุ ม ชน โดยโรงแรมอาจจั ด ส ง เจ า หน า ที่ ไ ปให ค วามรู ใ น
กระบวนการผลิตใหกับชาวบาน เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลคาใหกับสินคา อีกทั้งยัง
เปนการพัฒนาทักษะใหกับชาวบานอีกดวย และเมื่อไดผลผลิตตามที่ตองการ โรงแรมก็สนับสนุน
ดวยการซื้อผลผลิตเหลานั้นมาเปนวัตถุดิบในกระบวนการตางๆ ของโรงแรม หรือเปดพื้นที่สวนหนึ่ง
ในโรงแรม เพื่อใหชาวบาน ไดมีชองทางในการจําหนายสินคาของชุมชน เปนตน การดําเนินงาน
ชุมชนสัมพันธในลักษณะนี้ นอกจากจะกอใหเกิดความสัมพันธอันดีแลว ยังชวยใหโรงแรมและ
ชุมชน ตางไดรับผลประโยชนและแบงปนผลประโยชนซึ่งกันและกันอีกดวย
นอกจากนี้ กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่แวดลอม ก็เปนกิจกรรมอีกลักษณะหนึ่งที่
ชาวบานตองการใหโรงแรมใหความสําคัญมากขึ้น เพราะโรงแรมเปนอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงใน
การทําลายสิ่งแวดลอมในชุมชนคอนขางสูง ในลักษณะนี้ โรงแรมอาจจะใชวิธีในการจัดกิจกรรม
รักษาสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน โดยกิจกรรมนั้นตองมีความตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นใหกับชุมชน
6. จากผลการศึกษา พบวา การสื่อสารในงานชุมชนสัมพันธนั้น ปจจัยที่สําคัญ
ที่สุดคือการเลือกเวลา (Timing) เพราะตอใหมีสื่อที่ดีเพียงใด เนื้อหาชัดเจน แตหากเลือกเวลาใน
การทําการสื่อสารไมเหมาะสม ขาวสารก็ไมสามารถไปถึงชาวบานได เชน การใหขาวสารผานสื่อ
ของชุมชน ตองเลือกกระจายขาวในเวลาที่ชาวบานอยูที่บาน ไมใชออกไปทําไร ทํานา การจัด
กิจกรรมจางๆ ก็ตองเลือกเวลาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวบาน ไมใชเอาเวลาการทํางานของ
องคกรเปนตัวตั้ง
7. จากผลการศึกษา พบวา การเลือกใชสื่อในงานชุมชนสัมพันธนั้น ควรเลือก “ให
เหมาะ” ไมใช “ใหหมด” กลาวคือ มีการใชสื่อผสมผสาน แตมิใชเอาปริมาณของสื่อที่จะใชเปนตัว
ตั้ง แตควรใชสื่อที่ผสมผสานที่เหมาะกับชาวบานมากกวา โดยยึดเอาผูรับสารเปนศูนยกลาง มี
ความสอดคลองกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของชาวบาน จากการศึกษา พบวา สื่อที่มีอิทธิพลตอ
ชาวบานมากที่สุด คือสื่อบุคคล โดยเฉพาะเพื่อนหรือญาติ รองลงมาคือสื่อมวลชนทองถิ่น ไดแก
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วิทยุชุมชน และเคเบิลทีวี เปนตน ในลักษณะนี้ โรงแรมอาจจะเนนหนักในการใหขอมูลขาวสารผาน
ทางสื่ อบุ ค คล เนน การสง ผ า นขอ มูล แบบปากต อ ปาก โดยในระยะแรกอาจเริ่ม จากกลุ ม ผู นํ า
ความคิด จากนั้นจึงใหขอมูลสนับสนุนและรายละเอียดผานทางสื่อตางๆ เพื่อใหขาวสารตางๆ ไป
ถึงยังชาวบานไดอยางครบถวน
8. จากผลการศึกษา พบวา การประเมินผลงานชุมชนสัมพันธนั้น ไมควรประเมิน
เพียงแคผลสั มฤทธิ์ เชิงปริ มาณ เชน จํานวนผูเขา รวมกิจกรรม จํานวนชาวบานที่ไดรับบริจาค
หากแตควรพิจารณาในประเด็นความพึงพอใจของชาวบานตอกิจกรรมที่โรงแรมจัดขึ้นดวย
ขอเสนอแนะสําหรับชุมชน
1. จากผลการศึกษา พบวา การมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนสัมพันธเปนปจจัย
สําคัญที่กอใหเกิดประโยชนขึ้นในชุมชน เพราะฉนั้น ในฐานะสมาชิกของชุมชน ชาวบานจึงควรให
ความรวมมือในการดําเนินงานชุมชนสัมพันธของโรงแรมในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาขึ้นภายในชุมชน
2. จากผลการศึกษา พบวา ชุมชนควรพยายามขจัดอคติภายในใจเกี่ยวกับความ
เปนนายทุนของโรงแรม โดยปรั บทัศนคติ และมุงเปาหมายที่การพัฒนาชุมชนรวมกัน ระหวา ง
ชาวบานและโรงแรม
3. จากผลการศึกษา พบวา ชุมชนควรเปนผูรับขาวสารที่ดี ในขณะเดียวกัน ก็ควร
เปนผูแสวงหาขาวสารที่ดีดวย กลาวคือ มีการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
ของโรงแรมอยางสม่ําเสมอ และมีการแสวงหา คนควาขาวสารตางๆ เพื่อเปนการเพิ่มเติมความรู
และขาวสารตางๆ ใหกับตนเองอีกดวย
4. จากผลการศึกษา พบวา การพัฒนาอยางยั่งยืนตองอาศัยความรวมมือรวมใจ
อยางสม่ําเสมอ บางครั้งชาวบานจึงอาจจะตองสละเวลาเพื่อมารวมกิจกรรม อยาคิดแตเพียงวา
ธุระไมใช และละเลย เพิกเฉยตอกิจกรรมตางๆ เพราะทายที่สุดแลว การที่ชาวบานสละเวลาเพื่อ
มารวมกิจกรรมนี้ จะกอใหเกิดประโยชนและการพัฒนากลับไปสูชุมชนนั่นเอง
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ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานภาครัฐ
1. จากผลการศึกษา พบวา หนวยงานภาครัฐควรทําหนาที่เปน “ตัวเชื่อม” ที่ดี
ระหวางโรงแรม กับชาวบาน โดยอาจกระทําโดยการอํานวยความสะดวกตางๆ เชน อํานวยความ
สะดวกในการใหขอมูลขาวสาร อํานวยความสะดวกในเรื่องพื้นที่ หรืออํานวยความสะดวกในการ
สนับสนุนกําลังคน หรือวัสดุอุปกรณตาง
2. จากผลการศึกษา พบวา หนวยงานภาครัฐเปนชองทางที่ดีที่สุดในการระดม
สรรพกําลังของชุมชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
3. จากผลการศึกษา พบวา เจาหนาที่ของรัฐในชุมชนสวนใหญมักเปนคนจาก
ชุมชน เพราะฉะนั้น เจาหนาที่สามารถมีสวนชวยในการปรับเปลี่ยนความคิดของชาวบานเกี่ยวกับ
ภาพลักษณความเปนนายทุนของโรงแรมไดสวนหนึ่ง เมื่อชาวบานเกิดทัศนคติที่ดีกับโรงแรมแลว
การมีสวนรวมก็สามารถเกิดขึ้นไดงาย และกอใหเกิดการพัฒนาขึ้นกับชุมชนในที่สุด

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยในครั้งนี้ไดศึกษาการจัดการการสื่อสารกิจกรรมชุมชนสัมพันธของ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม โดยมุงศึกษาโรงแรมที่เปนกลุมธุรกิจขนาดใหญเทานั้น ซึ่งนับวายังไม
ครอบคลุมถึงธุรกิจโรงแรมประเภทอื่นๆ ในการศึกษาครั้งตอไป จึงควรศึกษาการจัดการการสื่อสาร
กิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรมที่มีลักษณะการบริหารจัดการในรูปแบบอื่นๆ เชน โรงแรมขนาด
กลาง หรือโรงแรมสไตลบูติค เพื่อใหเห็นจุดรวม หรือความแตกตางของการดําเนินงานชุมชน
สัมพั นธ และนํา ผลการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ ของ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดตอไป
2. การวิจัยในครั้งนี้ไดศึกษาการจัดการการสื่อสารกิจกรรมชุมชนสัมพันธของ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ในการศึกษาครั้งตอไป จึงควรศึกษาการจัดการการสื่อสารกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธของธุรกิจประเภทอื่น เพื่อใหเห็นจุดรวม หรือความแตกตางของการดําเนินงานชุมชน
สัมพั นธ และนํา ผลการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานชุ มชนสั มพั นธของ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดตอไป
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3. สวนของการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยครั้งนี้มุงเนนศึกษาที่กลุมตัวอยางที่
เปนชาวบานในชุมชนโดยมิไดมีการแบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมตามความเขมขนของการมีสวน
รวมกับกิจกรรม ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไป จึงควรศึกษาโดยแบงกลุมตัวอยางออกเปนประเภท
ตา งๆ เช น กลุม ที่ มี สว นร ว มโดยตรงกับกิจกรรม กลุ ม ผูนํา ความคิ ดของชุ ม ชน กลุม ที่ เ คยรว ม
กิจกรรมบางครั้ง และกลุมที่เปนประชาชนทั่วไป จะทําใหขอมูลที่ไดรับมีน้ําหนักและชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
4. สวนการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะเรื่องการรับรู
ขา วสาร ทัศนคติ และการมี สวนรว ม แตจ ากการศึก ษายัง พบวายัง มีป จจัย อยางอื่นที่มี ผลตอ
ชาวบานในการเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของโรงแรม ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาตัว
แปรอื่นๆ ที่เปนปจจัยตอการมีสวนรวมของชุมชน เชน การวัดภาพลักษณของโรงแรมในสายตา
ของชุมชน เปนตน
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แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณเจาหนาที่ผูดําเนินการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน
เรื่อง การจัดการชุมชนสัมพันธของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ
ชื่อ-นามสกุล...........................................................................อายุ..........................................
ตําแหนงในองคกร....................................................................................................................
หนาที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม...........................................................................................
..............................................................................................................................................
สวนที่ 2 ประเด็นคําถามเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการสรางชุมชนสัมพันธ
1. โรงแรมมีนโยบายในการสรางชุมชนสัมพันธอยางไรตลอดจนถึงความเปนมาในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ
2. แนวคิดหลักที่โรงแรมนํามาใชในการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ คืออะไร
3. วัตถุประสงคหลักในการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ คืออะไร
4. โรงแรมมีการจัดสรรบุคลากร และทรัพยากรในการดําเนินงานชุมชนสัมพันธ อยางไร
5. ในบทบาทของการเปนองคกรภาคธุรกิจ ในทัศนะของทาน ทานคิดวา การสรางชุมชน
สัมพันธมีความจําเปนกับองคกรของทานอยางไร
6. การดําเนินงานชุมชนสัมพันธในวันนี้ ไดรับการสนับสนุนจากองคกรของทานอยางไร
สวนที่ 3 ประเด็นคําถามเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
1. ขั้นวิจัยและรับฟง (Research)
1.1 มีขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธอยางไร
1.2 มีการนําขอมูลจากแหลงใดมาใชประกอบการวางแผน และขอมูลที่ไดรับสวนใหญ
เปนขอมูลอะไร
1.3 ขอมูลที่ไดรับนั้น มีประโยชนตอการวางแผนอยางไร
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2. ขั้นการวางแผนและตัดสินใจ (Action)
2.1 เปาหมายของการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธคืออะไร
2.2 มีการแบงกลุมเปาหมายในการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธอยางไร ใชวิธีใดเปน
เกณฑ
2.3 มีการวิเคราะหถึงพฤติกรรมกลุมเปาหมาย อยางไร
2.4 วัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธในแตละกลุมเปาหมายมีความ
เหมือนหรือแตกตางกัน อยางไร
2.5 แนวทางในการตัดสินใจกําหนดกิจกรรมสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ อยางไร
2.6 ขั้นตอนในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมเปนอยางไร
2.7 แนวทางในการกําหนดวัตถุประสงค ที่มา และเปาหมายหลักของการจัดกิจกรรมแต
ละกิจกรรมเปนอยางไร
2.8 กลยุทธที่ใชในการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธกับกลุมเปาหมายคืออะไร
2.9 วิธีการสรางความนาเชื่อถือ การมีสวนรวม ความศรัทธา ความเปนกันเอง และการ
โนมนาวใจกับชุมชน เปนอยางไร
2.10 มีการกําหนดอุปสรรคและวิธีการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไวลวงหนาในแผนการ
ดําเนินงานอยางไร
2.11 งบประมาณสําหรับการดําเนินงานมีการจัดสรรอยางไร
3. ขั้นตอนในการสื่อสาร (Communication)
3.1 ขั้น ตอนการวางแผนการสื่อสารเพื่อในการดําเนิน งานกิจกรรมชุมชนสัม พันธเ ปน
อยางไร
3.2 มีวิธีการในการติดตอสื่อสารกับกลุมหมายอยางไร
3.3 รูปแบบในการสื่อสารที่ใชในการดําเนินกิจกรรมมีลักษณะเปนอยางไร
3.4 เนื้อหาขาวสารที่เผยแพรออกไปมีลักษณะอยางไร เนนหนักเรื่องใด
3.5 สื่อที่ใชกับกลุมเปาหมายมีอะไรบาง
3.6 มีแนวทางในการเลือกใชสื่อกับกลุมเปาหมายอยางไร
3.7 มีการกําหนดชวงเวลาในการใชสื่อกับกลุมเปาหมายอยางไร
3.8 ใชกลยุลธใดบางในการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.9 กลยุทธในการสื่อสารที่ใชมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย อยางไร
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4. ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)
4.1 มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม อยางไร
4.2 การประเมินผลจัดทําขึ้นในชวงเวลาใดบาง
4.3 ผลในภาพรวมที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมสงผลตอโรงแรมอยางไร
4.4 ทานคิดวาขอมูลที่ไดจากการประเมินมีประโยชนตอการดําเนินงานในอนาคต อยางไร
สวนที่ 4 ประเด็นคําถามเกี่ยวกับปจจัยอื่นในการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
1. นโยบายและแผนการดําเนินงานอื่นๆ ของโรงแรม
2. บริบททางสังคมของชุมชนตางๆ
3. เงื่อนไขทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเชื่อ และทัศนคติของ
ชุมชน
4. ลักษณะทางประชากรของคนในชุมชน
5. บทบาทของผูนําชุมชน
สวนที่ 5 ประเด็นคําถามเกี่ยวกับอุปสรรคในการดําเนินงานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
1. อุปสรรคจากภายในมีอะไรบาง และมีแนวทางในการแกไขอยางไร
2. อุปสรรคจากภายนอกมีอะไรบาง และมีแนวทางในการแกไขอยางไร
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงแรมอนันตรา เชียงราย
คํ า ชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้เ ปน สว นหนึ่ง ของการทํา วิท ยานิพ นธระดับปริ ญ ญามหาบัณฑิ ต
สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามจะเปนประโยชนตอการศึกษาและทําการวิจัย ผูวิจัยใครขอความรวมมือจากทานใน
การตอบแบบสอบถามทุกขอตรงตามความเปนจริง เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณทุกทานในความรวมมืออยางดียิ่งมา ณ โอกาสนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงใน

และเติมคําลงใน (………) ตามความเปนจริง

1. เพศ
1. ชาย
2. ปจจุบันทานมีอายุกี่ป
1. ต่ํากวา 25 ป
3. 35-45 ป
5. มากกวา 55 ป
3. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
1. ต่ํากวามัธยมปลาย
3. อนุปริญญาหรือเทียบเทา
5. สูงกวาปริญญาตรี

2. หญิง

2. 25-35 ป
4. 45-55 ป

2. มัธยมปลาย
4. ปริญญาตรี
6. อื่นๆ โปรดระบุ.......................

4. อาชีพ
1. รับราชการ
3. พนักงานบริษัทเอกชน / หางราน
5. คาขาย / ธุรกิจสวนตัว
7. อาชีพอิสระ
9. นักเรียน / นักศึกษา

2, รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร / ทําสวน
6. รับจางทั่วไป
8. พอบาน / แมบาน
10. อื่นๆ (โปรดระบุ...................)
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5. รายไดของทานตอเดือน
1. ต่ํากวา 5,000 บาท
3. 10,001-15,000 บาท
5. 20,001-25,000 บาท

2. 5,000-10,000 บาท
4. 15,001-20,000 บาท
6. มากกวา 25,000 บาท

6. ชุมชนที่อาศัยอยูในปจจุบัน...................................................................................................
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการรับรูขาวสารของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโรงแรม และ
กิจกรรมตางๆ ของโรงแรม
1. ทานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม มากนอยเพียงใด
ทุกสัปดาห
เดือนละ 2-3 ครั้ง
เดือนละครั้ง
หลายเดือนตอครั้ง
ไมเคยเลย
2. ทานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมตางๆ ของโรงแรมจากสื่อประเภท
ใดบาง และบอยครั้งเพียงใด
สื่อที่ไดรับ
วิทยุชุมชน / โทรทัศน (เคเบิลทีวี)
หนังสือพิมพทองถิ่น
กํานัน ผูใหญบาน
เจาหนาที่โรงแรม
เพื่อน / ญาติ
บุคคลอื่นๆ เชน พระสงฆ พอคา แมคา
เปนตน
หอกระจายขาว

บอย
มาก

บอย

ปานกลาง

นอย

นอย
มาก

ไมเคย
เลย
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สื่อที่ไดรับ

บอย
มาก

บอย

ปานกลาง

นอย

นอย
มาก

ไมเคย
เลย

จากสื่ อ อื่ น ๆ เช น นิ ท รรศการ ป า ย
ประกาศตางๆ หรือ เว็ปไซตของโรงแรม
เปนตน

3. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงแรมและกิจกรรมตางๆ ของ
โรงแรม
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ไมออกความคิดเห็น
เพราะเหตุใด...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโรงแรม และกิจกรรม
ตางๆ ของโรงแรม
ความคิดเห็นของทาน
ฉันคิดวาการที่โรงแรมตั้งขึ้นในชุมชน ทํา
ใหชุมชนมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น
ฉันคิดวาโรงแรมมีการควบคุมมลภาวะ
ต า ง ๆ เ ป น อ ย า ง ดี แ ล ะ ห ว ง ใ ย ใ น
สิ่งแวดลอมของชุมชน

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
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ความคิดเห็นของทาน

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย

ไมแนใจ

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

ฉันคิดวาชุมชนอยูได โรงแรมก็อยูได
ฉัน คิ ดวา โรงแรม ชว ยรัก ษาวั ฒ นธรรม
พื้นบานของทองถิ่นที่จะสูญหายใหคงอยู
ฉั น คิ ด ว า โรงแรมมี ก ารแจ ง ข า งสาร
เกี่ ย วกั บ โรงแรมและกิ จ กรรมตา งๆ ให
ชาวบานไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ
ฉันคิดวาขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากโรงแรม
มีความนาเชื่อถือ
ฉั น คิ ด ว า การตั้ ง โรงแรมในพื้ น ที่ ทํ า ให
ชาวบ า นในพื้ น ที่ เ กิ ด อาชี พ และสร า ง
รายไดโดยไมตองออกไปหางานทํานอก
พื้นที่
ฉันคิดวากิจกรรมการอบรมตางๆ ทําให
ชาวบานมีความรู เพิ่มพูนทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
ฉันคิดวากิจกรรมตางๆ ที่โรงแรมจัดขึ้น
นั้ น เป น กิ จ กรรมที่ มี ป ระโยชน แ ละ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน
ฉันคิดวาการจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง
โรงแรมกับชุมชน เปนการพัฒนาชุมชน
รวมกันอยางยั่งยืน

สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูตอบแบบสอบถามตอกิจกรรมตางๆ ของ
โรงแรม
1. ทานเคยเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม บอยแคไหน
ไมเคย
เคย (โปรดระบุ)

258
กิจกรรม

บอยมาก

บอย

ปาน
กลาง

นอย

นอย
มาก

ไมเคย
เลย

กิ จ กรรมด า นสิ่ ง แวดล อ ม (อนุ รั ก ษ
ธรรมชาติ, ประหยัดพลังงาน, ฟนฟู
ดูแลพันธุสัตว)
กิจกรรมดานวัฒนธรรม
กิจกรรมดานการสรางรายได อบรม
วิชาชีพ
กิจกรรมดานการศึกษา
กิจกรรมดานสุขภาพ สาธารณสุข
กิจกรรมดานศาสนา
อื่นๆ (โปรดระบุ)............................
.....................................................
.....................................................

2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอกิจกรรมตางๆ ของโรงแรม
มีประโยชนมากที่สุด
มีประโยชนมาก
มีประโยชนปานกลาง
มีประโยชนนอย
มีประโยชนนอยมากที่สุด
ไมมีประโยชนเลย

ประโยชนในดาน

การรั ก ษาธรรมชาติ พลั ง งาน และ
สิ่งแวดลอมของชุมชน
เพราะเหตุใด..................................
........................................................
.......................................................

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

ไมมี
ประโยชน
เลย
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ประโยชนในดาน

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

ไมมี
ประโยชน
เลย

สรางรายได สรางอาชีพใหกับชุมชน
เพราะเหตุใด..................................
........................................................
........................................................
พัฒนาการศึกษาของนักเรียนในชุมชน
รวมทั้ง พัฒนาโรงเรียนภายในชุมชน
เพราะเหตุใด....................................
........................................................
........................................................
สงเสริมสุข ภาพ และสาธารณสุข ของ
ชุมชน เพราะเหตุใด...........................
........................................................
........................................................
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
เพราะเหตุ ใ ด...........................
........................................................
........................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ).................................
........................................................

กิจกรรมของโรงแรมที่ทานรูสึกประทับใจ (โปรดระบุชื่อกิจกรรม)..................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
สวนที่ 5 โปรดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธของโรงแรม
1. ทานตองการใหโรงแรมดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนดานใดเพิ่มเติมอีกบาง เพราะเหตุ
ใด
สิ่งแวดลอม
สรางรายได อาชีพ
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การศึกษา เยาวชน
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
คุณภาพชีวิต สังคม
อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................
เพราะเหตุใด...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ขอเสนอแนะอื่นๆ.........................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

+ + + + + ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ + + + + +
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PHOTO RELEASE

Contact: Trungrutai Sundos
Wichaya Kongkaew
Tel:

(66) 2 476 0022 Ext.1910/1734

Fax:
Email:

trungrutai_su@minornet.com

December 9, 2009
(66) 2 476 1120
wichaya_ko@minornet.com

Bangkok Marriott Resort & Spa joined Children’s Day Activity
Mr. Francis Zimmerman (Back row, eighth from left) General Manager, Bangkok
Marriott Resort & Spa together with hotel staffs joined Children day activity at Wat
Bang Nam Chon School by presenting gifts for students.
Editor’s Note: MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. (NYSE:MAR) is a leading lodging company with over 3,100 lodging properties in the
United States and 66 other countries and territories. Marriott International operates and franchises hotels under the Marriott, JW Marriott, The RitzCarlton, Renaissance, Residence Inn, Courtyard, TownePlace Suites, Fairfield Inn, SpringHill Suites and Bulgari brand names; develops and
operates vacation ownership resorts under the Marriott Vacation Club International, Horizons, The Ritz-Carlton Club and Grand Residences by
Marriott brands; operates Marriott Executive Apartments; provides furnished corporate housing through its Marriott ExecuStay division; and
operates conference centers. The company is headquartered in Bethesda, Maryland, USA and had approximately 146,000 employees at 2008 yearend. It is recognized by Business Week as one of the 100 best global brands, by FORTUNE® as one of the best companies to work for, and by the
U.S. Environmental Protection Agency (EPA) as Partner of the Year since 2004. In fiscal year 2008, Marriott International reported sales from
continuing operations of nearly $13 billion. For more information or reservations, please visit our web site at www.marriott.com
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PHOTO RELEASE

Contact: Trungrutai Sundos
Wichaya Kongkaew
Tel:

(66) 2 476 0022 Ext.1910/1734

Fax:
Email:

trungrutai_su@minornet.com

January 11, 2010
(66) 2 476 1120
wichaya_ko@minornet.com

We love the Chaophraya River
Recently, Bangkok Marriott Resort & Spa’s associates and executive members led by
Mr. Francis Zimmerman (5th from left) General Manager joined the municipality to
clean Bangkok’s beloved Chaophraya River by removing the water hyacinth, weed
and garbage starting from the hotel pier until the Phra Phutta Yodfa Bridge.
This activity is a part of the “Spirit to Serve the Community” philosophy which is a
core value of Marriott International Inc.

Editor’s Note: MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. (NYSE:MAR) is a leading lodging company with over 3,100 lodging properties in the
United States and 66 other countries and territories. Marriott International operates and franchises hotels under the Marriott, JW Marriott, The RitzCarlton, Renaissance, Residence Inn, Courtyard, TownePlace Suites, Fairfield Inn, SpringHill Suites and Bulgari brand names; develops and
operates vacation ownership resorts under the Marriott Vacation Club International, Horizons, The Ritz-Carlton Club and Grand Residences by
Marriott brands; operates Marriott Executive Apartments; provides furnished corporate housing through its Marriott ExecuStay division; and
operates conference centers. The company is headquartered in Bethesda, Maryland, USA and had approximately 146,000 employees at 2008 yearend. It is recognized by Business Week as one of the 100 best global brands, by FORTUNE® as one of the best companies to work for, and by the
U.S. Environmental Protection Agency (EPA) as Partner of the Year since 2004. In fiscal year 2008, Marriott International reported sales from
continuing operations of nearly $13 billion. For more information or reservations, please visit our web site at www.marriott.com
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PHOTO RELEASE

Contact: Trungrutai Sundos
Wichaya Kongkaew
Tel:

(66) 2 476 0022 Ext.1910/1734

Fax:
Email:

trungrutai_su@minornet.com

May 7, 2010
(66) 2 476 1120
wichaya_ko@minornet.com

Bangkok Marriott Resort & Spa graciously welcomed
Heather Small
Bangkok Marriott Resort & Spa led by Mr. Sahapol Ladda (first left), Director of
Rooms at Bangkok Marriott Resort & Spa and Mr. Tibor Horvath (second right),
Assistant Director of Food & Beverage welcomed Ms. Heather Small (second left), a
very famous British Soul singer during her visit for a charity concert in Bangkok
recently. Ms. Small has joined a charity concert with an aim to raise fund for Melissa
Cosgrove Children Foundation and Sanuk CSR foundation.
Editor’s Note: MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. (NYSE:MAR) is a leading lodging company with over 3,100 lodging properties in the United States and 66 other countries and territories. Marriott
International operates and franchises hotels under the Marriott, JW Marriott, The Ritz-Carlton, Renaissance, Residence Inn, Courtyard, TownePlace Suites, Fairfield Inn, SpringHill Suites and Bulgari
brand names; develops and operates vacation ownership resorts under the Marriott Vacation Club International, Horizons, The Ritz-Carlton Club and Grand Residences by Marriott brands; operates
Marriott Executive Apartments; provides furnished corporate housing through its Marriott ExecuStay division; and operates conference centers. The company is headquartered in Bethesda, Maryland,
USA and had approximately 146,000 employees at 2008 year-end. It is recognized by Business Week as one of the 100 best global brands, by FORTUNE® as one of the best companies to work for,
and by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) as Partner of the Year since 2004. In fiscal year 2008, Marriott International reported sales from continuing operations of nearly $13 billion. Fo
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Contact: Trungrutai Sundos
Wichaya Kongkaew

PHOTO RELEASE

Tel:

(66) 2 476 0022 Ext.1910/1734

Fax:
Email:

trungrutai_su@minornet.com

June 28, 2010
(66) 2 476 1120
wichaya_ko@minornet.com

Manohra Cruise welcomed children
from Wishing Well Foundation on board
Orapin Musiknavabutr (Standing row, third from left), Director of Human
Resources of Bangkok Marriott Resort & Spa together with hotel’s staff recently
welcomed children from Wishing Well Foundation on Manohra Cruise. This activity
was arranged on the occasion of Minor Founder’s day 2010 with an aim to create a
dream come true for children who suffer from cancer to experience the beauty of Thai
way of lives along Chaophraya River.
###
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Contact: Trungrutai Sundos
Wichaya Kongkaew
Tel:

(66) 2 476 0022 Ext.1910/1734

Fax:
Email:

trungrutai_su@minornet.com

June 14, 2010
(66) 2 476 1120
wichaya_ko@minornet.com

Bangkok Marriott Resort & Spa joined hand with Melissa
Cosgrove Foundation painted smile for underprivileged
children
Bangkok Marriott Resort & Spa led by Mr. Francis Zimmerman, (Standing row,
ninth from left), General Manager together with Ms. Tracy Cosgrove (Standing
row, tenth from left), a founder of Melissa Cosgrove Children Foundation and
Sanuk CSR and hotel’s staff recently arranged a social activity on the occasion of
Minor Founder’s day 2010 by providing lunch to underprivileged children at Wat
Prok, the center of Mon people and to discuss new initiatives to improve their
education and skills.
This activity is a part of the “Spirit to Serve” philosophy which is a core value of
Marriott International Inc.
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Contact: Trungrutai Sundos
Wichaya Kongkaew
Tel:

(66) 2 476 0022 Ext.1910/1734

Fax:
Email:

trungrutai_su@minornet.com

June 21, 2010
(66) 2 476 1120
wichaya_ko@minornet.com

Bangkok Marriott Resort & Spa opened house
for educational tour
Mr. Francis Zimmerman (Back row, third from left), General Manager of
Bangkok Marriott Resort & Spa together with the executive committee recently
welcomed teachers and students’ representative from Wat Bang Nam Chon school to
join educational tour program at the resort on the occasion of Minor Founder’s day
2010. Apart from the pleasant time, students gained more knowledge on various
topics relating to the hotel industry such as cake making in the bakery, food and
service techniques and a garden walk tour where students explored the many varieties
of plants and trees that are a distinctive point of this beautiful resort in the city.
This activity is a part of the “Spirit to Serve” philosophy which is a core value of
Marriott International Inc.
Editor’s Note: MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. (NYSE:MAR) is a leading lodging company with over 3,100 lodging properties in the
United States and 66 other countries and territories. Marriott International operates and franchises hotels under the Marriott, JW Marriott, The RitzCarlton, Renaissance, Residence Inn, Courtyard, TownePlace Suites, Fairfield Inn, SpringHill Suites and Bulgari brand names; develops and
operates vacation ownership resorts under the Marriott Vacation Club International, Horizons, The Ritz-Carlton Club and Grand Residences by
Marriott brands; operates Marriott Executive Apartments; provides furnished corporate housing through its Marriott ExecuStay division; and
operates conference centers. The company is headquartered in Bethesda, Maryland, USA and had approximately 146,000 employees at 2008 yearend. It is recognized by Business Week as one of the 100 best global brands, by FORTUNE® as one of the best companies to work for, and by the
U.S. Environmental Protection Agency (EPA) as Partner of the Year since 2004. In fiscal year 2008, Marriott International reported sales from
continuing operations of nearly $13 billion. For more information or reservations, please visit our web site at www.marriott.com
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Contact: Trungrutai Sundos
Wichaya Kongkaew

December 9, 2009

Tel:

(66) 2 476 0022 Ext.1910/1734

Fax:
Email:

(66) 2 476 1120

trungrutai_su@minornet.com
wichaya_ko@minornet.com

Bangkok Marriott Resort & Spa expresses deep gratitude to
His Majesty the King with “One Coin One Wish” project
Mr. Francis Zimmerman (Third row, forth from right) General Manager, Bangkok
Marriott Resort & Spa together with Mr. Lars Kerfin (Third row, fifth from right)
Resident Manager and executive members gathered hotels associates to express their
gratitude and respect to His Majesty the King on the occasion of the 82nd Birthday
Anniversary by presenting the coins and the wishing with “One Coin One Wish”
project.
The project is aimed to present the coins and the wishing envelopes to His Majesty in
celebration of His Majesty’s 82nd birthday anniversary. A part of the donations will
go to the Phra Dabot Foundation to help the poor and the needy. The activity was held
at Bangkok Marriott Resort & Spa recently.
Editor’s Note: MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. (NYSE:MAR) is a leading lodging company with over 3,100 lodging properties in the
United States and 66 other countries and territories. Marriott International operates and franchises hotels under the Marriott, JW Marriott, The RitzCarlton, Renaissance, Residence Inn, Courtyard, TownePlace Suites, Fairfield Inn, SpringHill Suites and Bulgari brand names; develops and
operates vacation ownership resorts under the Marriott Vacation Club International, Horizons, The Ritz-Carlton Club and Grand Residences by
Marriott brands; operates Marriott Executive Apartments; provides furnished corporate housing through its Marriott ExecuStay division; and
operates conference centers. The company is headquartered in Bethesda, Maryland, USA and had approximately 146,000 employees at 2008 yearend. It is recognized by Business Week as one of the 100 best global brands, by FORTUNE® as one of the best companies to work for, and by the
U.S. Environmental Protection Agency (EPA) as Partner of the Year since 2004. In fiscal year 2008, Marriott International reported sales from
continuing operations of nearly $13 billion. For more information or reservations, please visit our web site at www.marriott.com
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวรัชนิกร สําราญรัตน เกิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2527 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อป พ.ศ.
2549 และเขาศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ คณะนิเทศ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2552
ประสบการณการทํางาน
พ.ศ.2549 – 2551

ดํารงตําแหนง Show and Performance ฝาย Event Organizer
บริษัท Sonixyouth 1999 จํากัด

พ.ศ.2551 – 2552

ดํารงตําแหนง Tour Coordinator
บริษัท Green Wood Travel จํากัด

พ.ศ. 2552 – 2553

ดํารงตําแหนง Assistant Contracting Manager
บริษัท Green Wood Travel จํากัด

พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน

ดํารงตําแหนง Contracting Manager
บริษัท Green Wood Travel จํากัด

