ข
: กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการขับเคลื่อนเครื อข่ายการพัฒนาเด็กแบบ
องค์รวมของมูลนิธิดรุ ณาทร
ชื่ อผู้วจิ ัย
: นางขวัญใจ คมคาย
สาขาวิชา
: สื่ อและการสื่ อสารเชิงกลยุทธ์
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
: รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุฏิภคั ศ์ เขมวิมุตติวงศ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม
หัวข้ อวิทยานิพนธ์

บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั และปั ญหาการสื่ อสาร ค้นหา
แนวทางพัฒนาการสื่ อสาร และค้นหากลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการขับเคลื่อนเครื อข่ายการพัฒนาเด็ก
แบบองค์รวมของมู ล นิ ธิ ดรุ ณาทร โดยใช้ระเบี ยบวิธี วิจยั เชิ งคุ ณภาพ มี ก ลุ่ ม ตัวอย่า งคื อแกนนา
เครื อข่ายในภาคเหนือ 31 คนจากชาติพนั ธุ์ที่แตกต่างกัน ผูป้ ระสานงานพัฒนาคู่สัญญา 4 คน และ
กลุ่มประชากรได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 4 คน เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
และการสั ม ภาษณ์ ผูว้ ิจ ัย ด าเนิ น การเก็ บ รวมรวมข้อ มู ล ด้ว ยตนเอง ใช้ก ารวิเ คราะห์ ข้อ มู ล เชิ ง
พรรณนา ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
สภาพการสื่ อสารปัจจุบนั ระหว่างมูลนิธิดรุ ณาทรกับเครื อข่าย มีการสื่ อสารผ่านสื่ อบุคคล
เป็ นหลัก โดยมี ผปู ้ ระสานงานพัฒนาคู่สัญญาเป็ นผูส้ ื่ อสารหลักในกระบวนการสื่ อสาร ใช้การนา
กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ เน้นการมี ส่วนร่ วม ในขณะที่ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมใช้รูปแบบการอบรมแบบ
ผสมผสาน เน้นการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่และสร้ างการมีส่วนร่ วม มีวิทยากรผูเ้ ชี่ ยวชาญในเนื้ อหาเป็ น
ผูส้ อนและใช้การนากระบวนการผ่านกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ปั ญหาการสื่ อสารที่สาคัญเกี่ ยวข้องกับ
ระบบสังคมและวัฒนธรรมของผูร้ ั บสารที่มาจากชาติพนั ธุ์ที่แตกต่างกัน มีวิถีความเป็ นอยู่ ระดับ
การศึกษา ทัศนคติและค่านิยมที่แตกต่างกัน จึงพบอุปสรรคทางภาษา พฤติกรรมการแสดงออก การ
รับรู้และการตีความ

ค

รวมถึ งการทาความเข้าใจเนื้ อหา ส่ วนปั ญหาที่พบในผูส้ ่ งสารคือ ความไม่พร้ อมในด้านความรู ้ ใน
เนื้อหาและการนากระบวนการ
แนวทางพัฒนาการสื่ อสาร ได้แก่ การวางแผนการสื่ อสาร การเตรี ยมความพร้อมสาหรับ
ผูส้ ่ งสารทั้งด้านความรู ้ ด้านการนากระบวนการและการสร้างความสัมพันธ์ การจัดการเนื้ อหาสาร
ให้สื่อความหมายชัดเจนมากขึ้น การจัดเรี ยงลาดับเนื้อหาให้ง่ายต่อความเข้าใจมากที่สุด มีการพัฒนา
และจัดการช่ องทางการสื่ อสาร และการท าความเข้าใจผูร้ ั บสาร กลยุทธ์ การสื่ อสารที่ ไ ด้ ได้แก่
กลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารตามบริ บ ทกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ และวัฒ นธรรม อัน ประกอบด้วย กลยุท ธ์ ก ารวาง
แผนการสื่ อสาร กลยุทธ์ผสู ้ ่ งสาร กลยุทธ์สาร กลยุทธ์ช่องทางการสื่ อสาร และกลยุทธ์ผรู้ ับสาร
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ABSTRACT

The purposes of this research were to analyze the situation and communication problems,
seek the way to develop communication and find a communication strategy for the mobilization
of a holistic child development network at the Darunathon foundation. This research used
qualitative research. The sample was 31 leaders of networks in the North who came from
difference tribes, 4 partnership facilitators and 4 training specialists. The gathering of data was by
questionnaire and interview. Analyzing of data was by descriptive analysis. The results of this
research were as follows:
The situation of communication between the Darunathon Foundation and the network, there
was personal media; Partnership Facilitators are a key people in a communication process by
using participatory communication. Training Specialists provided training by using a blending of
training specific with adult learning and build up participation. There was a subject matter to
lecture and facilitation skills were used with varied activities. The communication problems were
related to social and culture system of receivers who come from many tribes which have different
life styles, education, attitude and values. The problems found are about language, behavior,
knowledge, interpretation and message understanding. The communication problems in senders
were a lack of knowledge in message and facilitation skills.
Ways to develop communication are to set a communication plan, training senders to
have more knowledge and facilitation skills and building a relationship with the network. Content
should be made more clear and easy to understand. There should be development of

จ
communication channels, understanding receiver. There should be a communication strategy in
the context of ethnic groups and culture which includes planning strategy, sender strategy,
message strategy, channel strategy and receiver strategy.

