การสร้างเครือข่ายภาคีพนั ธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น:
ก้าวย่างแห่งจุดเริ่มต้นเพือ่ ชุมชนที่ยั่งยืน
University-Community Partnerships: The First Path to
Sustainable Community
มัลลิกา ผลอนันต์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ
การสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นได้กลายเป็นแนวคิดสําคัญสําหรับ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เนื่องจากสถาบันการศึกษามีหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะชุมชน
ใกล้เคียงที่รายรอบสถาบันการศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างเครือข่ายดังกล่าวยังมีช่องว่างในการปฏิบัติ
หลายด้าน เช่น การแยกตัวของสถาบันการออกจากสังคมและชุมชนรอบข้าง เป็นต้น ดังนั้น บทความนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอแนวทางการสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและชุมชนท้องถิ่น
รวมทั้งอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ และบทบาทของการประชาสัมพันธ์กับการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งในปัจจุบันแนวคิดนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายหน้าที่และบทบาทของสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา โดยใช้กรอบแนวคิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสาธารณชนในการอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นจากการสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน
ท้องถิ่น
คําสําคัญ: การสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น, การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรกับสาธารณชน, จิตอาสา, ชุมชนยั่งยืน, การบริหารจัดการความสัมพันธ์

ABSTRACT
University-Community Partnerships have become an important idea for academic
institutions. The universities are responsible for supporting local communities. However, the gaps
between universities and communities exist such as the separation of universities and the
communities around them. Therefore, the objectives of this article are to explain the practice
dimensions of university-community partnerships, obstacles and problems that arise from the
project, and the role of public relations in building the relationships between universities and
local communities. Organization-public relationships are used as conceptual framework in
elucidating relationships between universities and communities which result from building
university-community partnerships.
Keywords: University-Community Partnership, Organization-Public Relationship, Volunteer Spirit,
Sustainable Community, Relationship Management
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1. บทนํา
เมื่อประเทศไทยเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรมในปลายทศวรรษที่ 2530 เกิดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มข้น ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ่งที่สําคัญ คือ
“การละเลยความริเริ่มของชุมชนท้องถิ่น” ซึ่งนั่นหมายถึง การลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมต้องมีการพึ่งพาการลงทุน
จากต่างประเทศ มีการนําเข้าเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งต้องพึ่งตลาดส่งออกเป็นหลัก (ผาสุก
พงษ์ไพจิตร, 2554) แต่กลับละเลยภูมิปัญหาท้องถิ่นซึ่งเกิดจากการนําประสบการณ์ที่เกิดจากการสังเกต เกิดจาก
ข้อผิดพลาด และเกิดจากการเรียนรู้จากธรรมชาติของชุมชนมาปรับใช้ในสังคมเกษตรกรรม รวมทั้งปรับใช้ในการ
ดําเนินชีวิตของแต่ละสังคมที่มีวัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน
“ฐานรากของสังคม” ซึ่งมี “คนและชุมชน” เป็นตัวตั้ง จึงเป็นแนวทางที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและ
เตรียมความพร้อมของคนในชุมชนในยุคของการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นแนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อให้
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ซึ่งบทบาทสําคัญทีเ่ ป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในสังคมในการพัฒนา “คน” และ “ชุมชน”
อย่างยั่งยืน คือ บทบาทของ “สถาบันการศึกษา” (พีรยา หาญพงศ์พันธุ์, 2553) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิด “บวร”
ที่ประกอบไปด้วย บ้าน วัด และโรงเรียน โดยแนวคิดนี้พยายามที่จะนําเอาองค์กรหรือสถาบันหลักในชุมชนท้องถิ่น
เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา โดยบทบาทและภาระหน้าที่ของสถาบันการศึกษา นอกจากจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ทั้งความรู้และมีความเจริญด้านจริยธรรมแล้ว สถาบันการศึกษายังต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะชุมชน
ใกล้เคียงที่อยู่รอบข้างสถาบันการศึกษา เนื่องจากสถาบันการศึกษาไม่อาจอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้โดยพึ่งพาแค่ความ
เข้มข้นของวิชาการที่มี แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ สถาบันการศึกษามักแยกตนเองออกจากสังคมและชุมชนรอบข้าง
ซึ่งเป็นปัญหาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนั่นเอง ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการผสมผสาน
ระหว่างความต้องการของชุมชนกับแนวทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งท้าทายทั้งในแง่ของทฤษฎีที่
จะนํามาปฏิบัติได้จริงและในแง่ของการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งความท้าทายนี้เองจะเป็นแรงขับให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ของสถาบันการศึกษา (Tripathi, Rathnam and Tripathi, 2000)

2. วัตถุประสงค์
จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา ได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น (University-Community
Partnerships) เพื่อให้ชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็งเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ รวมทั้งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดทําแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 25512555 ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยแผน
บริการวิชาการแก่สังคมนั้นจะเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วัตถุประสงค์ของบทความวิจัยเรื่องนี้ ต้องการนําเสนอแนวทางการสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่าง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพและชุมชนท้องถิ่น (University-Community Partnerships) ที่ได้เริ่มจากโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2554 อันได้แก่ โครงการพัฒนาจิตนึกสาธารณะเพื่อชุมชนของคนรุ่นใหม่ และ
โครงการห้องเรียนชีวิต จิตอาสา ซึ่งทั้ง 2 โครงการอยู่ในแผนบริการวิชาการแก่สังคมประจําปีการศึกษา 2553 และ
2554 ตามลําดับ โดยจะนําเสนอแนวทางการสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและชุมชน
ท้องถิ่นรวมทั้งอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ และบทบาทของการประชาสัมพันธ์กับการสร้าง
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ความสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งในปัจจุบันแนวคิดนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายหน้าที่และบทบาทของสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา

3. ระเบียบวิธกี ารวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community Action
Research: CAR) เป็นเครื่องมือในการวิจัย เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นการ
ดําเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งแนวคิดนี้อาศัยฐานแนวคิดของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบดั้งเดิม แต่ได้พัฒนาเพื่อเป็นเครื่องมือเชื่อมประสานส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
พัฒนาให้มาเรียนรู้ในการแก้ปัญหาร่วมกัน (ศุภวัลย์ พลายน้อย, 2547) โดยแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นี้ จะช่วยให้เกิดการสร้างและพัฒนาทฤษฎี เครื่องมือ และแนวทางในการดําเนินงานแบบ
ใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสนับสนุนให้นักวิจัย ชุมชน หรือองค์กร พัฒนาเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ท่ีสามารถปรับตัวและพัฒนาได้อย่างมั่นคงภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน (กนกภรณ์
ชูเชิด, 2547)

4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิจัยโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อสร้างเครือข่าย
ภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและชุมชนท้องถิ่น จํานวน 2 โครงการ โดยได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. โครงการพัฒนาจิตนึกสาธารณะเพื่อชุมชนของคนรุ่นใหม่
โครงการพัฒนาจิตนึกสาธารณะเพื่อชุมชนของคนรุ่นใหม่ ดําเนินการโดยภาควิชาการประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ ชมรม
ผู้สูงอายุ และแกนนําชุมชน ของตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากตระหนักถึงความสําคัญ
และคุณค่าของการสร้าง “จิตสํานึกสาธารณะ” ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ คณาจารย์และชุมชนพื้นที่ตําบล
คลองสี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนา
เครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะนําไปสู่
การสร้างชุมชนเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์กระบวนทัศน์ใหม่
กับการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนเรียนรู้ร่วมกัน อันจะนําไปสู่การยกระดับบทบาทของการประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่ยอมรับในฐานะที่เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน
ก่อนการจัดกิจกรรม คณะทํางานได้ทําการเชิญตัวแทนชุมชน ประธานแม่บ้านเกษตรคลองสี่ และประธาน
ชมชมผู้สูงอายุ มาร่วมประชุมพร้อมแสดงความคิดเห็นร่วมกันต่อผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของคน
ในชมุชน เพื่อนําไปเป็นแนวทางและกําหนดขอบเขตการทํางานโครงการบริการวิชาการหัวข้อ “การพัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะเพื่อชุมชนของคนรุ่นใหม่” ภายใต้แนวคิด “คนสามวัย หัวใจเดียวกัน ตอนชุมชนสีขาว” ในวันที่ 24
กันยายน 2553 ณ โรงเรียนบึงเขาย้อน หมู่ 8 ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยรูปแบบของงาน
คือ การเปิดพื้นที่สาธารณะให้คนสามวัย คือ วัยชรา (ผู้สูงอายุ) วัยทํางาน (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) และวัยรุ่น
(เยาวชนในพื้นที่) ซึ่งมีหัวใจเดียวกันในการร่วมสร้าง “ชุมชนสีขาว” ด้วยการพัฒนาภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม สืบสานตํานานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนําสินค้าของ
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ชุมชนมาแสดงและอธิบายถึงตํานานอาหารคลองสี่ เพื่อให้มีการพบปะและสร้างเครือข่ายตํานานอาหารและสินค้าที่
เป็นภูมิปัญญาของชุมชนคลองสีอ่ ันเป็นการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
2. โครงการห้องเรียนชีวิต จิตอาสา
โครงการห้องเรียนชีวิต จิตอาสา ดําเนินการโดยภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นจาก 6 พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี
อันได้แก่ 1) ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง อําเภอคลองหลวง 2) ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง อําเภอ
คลองหลวง 3) ชุมชนในตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง 4) ชุมชนในตําบลบางพูด อําเภอเมือง 5) ชุมชนในตําบล
สามโคก อําเภอสามโคก และ 6) ชุมชนในตําบลเชียงรากน้อย อําเภอสามโคก ซึ่งเป็นโครงการที่ดําเนินการต่อเนื่อง
จากโครงการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชนของคนรุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งการดําเนินโครงการนี้ ทางภาควิชา
การประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมกับภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาควิชาการโฆษณา และภาควิชา
ภาพยนตร์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในด้านองค์ความรู้ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของ
“การมีจิตสาธารณะ” โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้และการทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย อันจะนํามาซึ่งความ
เข้าใจในบทบาทการใช้ชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหา พัฒนา และบริการสังคม รวมทั้ง
เพื่อพัฒนาและสร้างระบบการบริหารจัดการข้อมูลของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายอย่างเป็นระบบ และสามารถนําข้อมูล
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายผ่าน
กิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อนการจัดกิจกรรม คณะทํางานได้ทําการเชิญตัวแทนชุมชนทั้ง 6 ชุมชน นักพัฒนาชุมชน และประธาน
ชมชมต่าง ๆ มาร่วมประชุมพร้อมแสดงความคิดเห็นร่วมกันต่อผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของ
คนในชมุชน เพื่อนําไปเป็นแนวทางและกําหนดขอบเขตการทํางานโครงการบริการวิชาการหัวข้อ “ห้องเรียนชีวิต
จิตอาสา” ในวันที่ 23-24 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยรูปแบบ
ของงาน คือ การจัดพื้นที่ให้ความรู้และความบันเทิง ได้แก่ โซนเล่าเรื่องจากภูมิปัญญา โซนถนนคนเดิน โซนความรู้
คู่ความดี โซนบันเทิงชุมชน และโซนหนึ่งภาพพันบรรยาย เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สะท้อน
อัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน และร่วมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อีกทั้งเพื่อสานความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมแรง
ร่วมใจกันระหว่างคนต่างวัยอีกด้วย เช่น การแสดงของวงดนตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU Brand) ร่วมกับ
คณะกลองยาวชุมชน เป็นต้น

5. สรุปและอภิปรายผล
จากการดําเนินงานโครงการพัฒนาจิตนึกสาธารณะเพื่อชุมชนของคนรุ่นใหม่ และโครงการห้องเรียนชีวิต
จิตอาสา สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. สถาบันการศึกษากับแนวทางการสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรกับชุมชนท้องถิ่น
จากการดําเนินโครงการทั้งสองโครงการคณะทํางานได้เรียนรู้ข้อบกพร่องจากการดําเนินโครงการแรกสาม
ประการด้วยกัน รวมทั้งได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทางการสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรกับชุมชนท้องถิ่น ซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดังนี้
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ถึงแม้กระบวนการและขั้นตอนการทํางานของโครงการพัฒนาจิตนึกสาธารณะเพื่อชุมชนของคนรุ่นใหม่
จะมีการประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน ประธานแม่บ้านเกษตรคลองสี่ และประธานชมรมผู้สูงอายุในการสรุปสภาพ
ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเพื่อกําหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดกิจกรรมแล้วก็ตาม แต่การ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอ โดย Holland และ Gelmon (2003) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมหรือสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนต้องเริ่มจากการรับฟังความต้องการของชุมชนอย่างเพียงพอ เพื่อจะได้นําข้อมูลนั้นมาพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมให้เขากับความต้องการของชุมชน ดังนั้น แนวทางในการดําเนินงานโครงการปีถัดมา ทาง
คณะผู้จัดทําจึงได้จัดเสวนาเวทีสาธารณะ 6 เวที โดยใช้ชื่อว่า “ห้องเรียนชีวิต” โดยได้เชิญตัวแทนจากชุมชนแต่ละ
ชุมชนมาร่วมสนทนาและให้รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไป ปัญหาที่เกิดขึ้น และความต้องการของชุมชน ดังที่
Holland และ Gelmon (2003) กล่าวว่า สถาบันการศึกษาควรจะต้องรู้ว่าชุมชนที่เราต้องการสร้างความสัมพันธ์
หรือมีโครงการร่วมกันมีลักษณะหรือปัญหาเร่งด่วนอะไร เพื่อที่จะได้รู้ว่าควรจะทําอะไรกับชุมชนนั้น ๆ รวมทั้งได้มี
การประชุมร่วมกันอีกหนึ่งครั้งเพื่อนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาเป็นแนวทางและกําหนดขอบเขตการทํางานร่วมกัน โดย
มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อบกพร่องประการที่สอง คือ การขาดการบูรณาการกับองค์ความรู้ด้านอื่น ๆ ในการจัดทําโครงการพัฒนา
จิตนึกสาธารณะเพื่อชุมชนของคนรุ่นใหม่ เป็นการดําเนินงานโดยภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
เท่านั้น ทําให้กจิ กรรมของโครงการฯ ถูกจํากัดแต่ในมิติองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ ดังนั้น แนวทางในการจัด
โครงการปีต่อมา คณะผู้ทํางานจึงได้มีการบรูณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับภาควิชาอื่น ๆ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากคณาจารย์ในภาควิชาต่าง ๆ ได้แก่ ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาควิชาภาพยนตร์
และภาควิชาโฆษณา เพื่อให้เกิดการผสมผสานองค์ความรู้ต่าง ๆ ทําให้เกิดมิติที่หลากหลายในการดําเนินโครงการ
ซึ่งสอดคล้องกับ Holland และ Gelmon (2003) ที่กล่าวไว้ว่า คณาจารย์ถือเป็นส่วนสําคัญในการเรียนรู้เรื่องของ
การสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น โดยการที่คณาจารย์ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับ
ชุมชนจะทําให้เกิดการพัฒนาตนเองและทําให้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในสายอาชีพของตน เช่น มีการประยุกต์การ
ทํางานร่วมกับชุมชนในงานวิจัย
ประการสุดท้าย เป็นเรื่องของเงินทุน ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะมีงบประมาณให้ส่วนหนึ่งในการจัดโครงการ
ในแต่ละครั้ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ในการดําเนินโครงการแรก คณะทํางานจึงได้มีการ
หาผู้สนับสนุนภายนอกที่เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจํานวนหนึ่ง
แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยระยะเวลาอันจํากัดทําให้การหาเงินรายได้สนับสนุนโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ซึ่งทําให้เกิดข้อจํากัดในการจัดโครงการพอสมควร ดังที่ Stanton (2003) ได้กล่าวว่า เงินทุน เป็นอุปสรรคประการ
หนึ่งของการสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น แนวทางการจัดโครงการ
ปีต่อมา คณะทํางานจึงได้มีการจัดหาเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรภายนอกแต่เนิ่น ๆ โดยได้ชี้แจงความสําคัญ
วัตถุประสงค์ รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดําเนินโครงการ ซึ่งทําให้หน่วยงานภายนอกที่ตระหนักและเห็น
ถึงความสําคัญของการพัฒนาชุมชนยั่งยืนให้การสนับสนุนเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
จากการดําเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและชุมชนท้องถิ่นทําให้เกิดความรู้และความเข้าใจ
ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน การที่ชุมชนได้แสดงอัตลักษณ์ วัฒนธรรม รวมทั้งถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ ได้นํามาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้คนในท้องถิ่น สถาบันการศึกษาเองก็ได้
ประโยชน์ คือ ได้ความรู้ซึ่งเกิดจากการที่ทั้งสองฝ่ายเรียนรู้ร่วมกัน สอนซึ่งกันและกัน ซึ่ง “ความสําเร็จ” ในการสร้าง
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เครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น ก็คือ การสร้าง “ความยั่งยืน” (Sustainability) ให้แก่
ชุมชนนั่นเอง (Holland and Gelmon, 2003)
แต่อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ ผู้วิจัยได้ค้นพบปัญหาและอุปสรรคสําคัญในการ
พัฒนาเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น นั่นคือ หลายชุมชนไม่มีความเข้มแข็งด้วย
ตนเอง นั่นหมายถึง ชุมชนไม่มีการรวมกลุ่มกันเป็นระยะ ๆ เพื่อสร้างการพัฒนาให้เกิดกับท้องถิ่นอย่างจริงจัง แต่เน้น
ในเรื่องของเศรษฐกิจและรายได้เป็นหลัก มุ่งแต่จะขายผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยขาดความเข้าใจเรื่องของการสร้าง
ชุมชนยั่งยืนที่ต้องอาศัยการทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ขาด “จิตสาธารณะเพื่อชุมชน” ในอันที่จะต้องเสียสละ
ผลประโยชน์บางส่วนของตนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งตัวแทนชุมชนท้องถิ่นบางคนก็ไม่ได้เป็น
ตัวแทนของชุมชนนั้นๆ อย่างแท้จริงแต่เป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่น ดังนั้น เมื่อทางคณะทํางานจะขอความร่วมมือ
ให้ช่วยประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่น ตัวแทนชุมชนจึงไม่มีศกั ยภาพที่จะทําได้
2. บทบาทของนักประชาสัมพันธ์กับการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดชุมชนยั่งยืน
มีนักวิชาการหลายคนได้ให้ความสนใจและให้ความสําคัญกับเรื่องบทบาทของนักประชาสัมพันธ์กับ
การสร้างความเป็นชุมชน โดยเริ่มต้นจาก Kruckeberg และ Starck (1988) ที่ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทที่สําคัญและ
คุณค่าของการประชาสัมพันธ์ คือ การสร้างและการนําความเป็นชุมชนกลับคืนสู่สังคม ซึ่งหมายรวมถึงการเป็น
ผู้สร้างความเป็นชุมชน (Sense of Community) ด้วย สอดคล้องกับ Center และ Jackson (2002) ที่อธิบายว่า
นักประชาสัมพันธ์ควรจะต้องมีบทบาทในการให้บริการแก่สังคมเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในเรื่องของการสร้าง
ความกลมเกลียวปรองดองให้เกิดขึ้นภายในสังคม ซึ่งความสําคัญของการสร้างและคืนความเป็นชุมชนนั้น ถือว่า
เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Building) ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการประชาสัมพันธ์
แนวคิดเรื่องของการบริหารจัดการความสัมพันธ์ถือว่าเป็นบทบาทสําคัญในการวัดคุณค่าของการ
ประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับสาธารณชน (J. Grunig and Hung, 2002; Huang, 1997, 2001;
Ledingham and Bruning, 2000) โดย Broom, Casey และ Ritchey (2000) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับการสร้างและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อจึงได้เกิดแนวคิดเรื่อง
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสาธารณชน (Organization-Public Relationship หรือ OPR)
ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมทั้ง 2 โครงการ ทําให้เห็นถึงความสําคัญของการบริหาร
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
กรุงเทพและชุมชนท้องถิ่น หมายถึง การมีพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งเกิดความไว้วางใจและพึ่งพอใจซึ่งกันและกัน (Huang, 1997) ดังจะเห็นได้
จากการที่ชุมชนให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของโครงการทั้ง 2 โครงการ โดยในโครงการพัฒนาจิตนึกสาธารณะ
เพื่อชุมชนของคนรุ่นใหม่ ได้มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จํานวน 48 คน เข้าร่วมโครงการและนําสินค้าของคลองสี่มา
แสดงและอธิบายตํานานอาหารของคลองสี่
สําหรับโครงการห้องเรียนชีวิต จิตอาสา พบว่า ชุมชนท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็น
อย่างดี เห็นได้จากการให้ข้อมูลกับคณะทํางานที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล รวมทั้งการจัดเวทีเสวนา “ห้องเรียนชีวิต” 6 ครั้ง
ที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนโดยการส่งตัวแทนชุมชนรวมถึงนักพัฒนาชุมชนเข้าร่วมเสวนาเพื่อกําหนดขอบเขต
และให้ข้อมูลสําหรับการดําเนินโครงการ เพื่อออกแบบให้โครงการสามารถที่จะสะท้อนให้เห็นจุดแข็งหรือศักยภาพ
รวมทั้งบุคลิกลักษณะด้านต่าง ๆ ของชุมชนได้เต็มที่ (Holland and Gelmon, 2003)

8

การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH CONFERENCE

ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับชุมชนท้องถิ่นโดยรอบนั้น ได้มีขั้นตอนใน
การพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ตามแบบจําลองการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสาธารณชน 3 ขั้น โดย
เรียกว่า “Three-Stage Model of Organization-Public Relationship” (J. Grunig and Huang, 2000) โดย
เริ่มพิจารณาจาก 1) สิ่งที่มีมาก่อน (Antecedents) 2) กลยุทธ์การพัฒนาความสัมพันธ์ (Relational Cultivation
Strategies) และ 3) ผลลัพธ์ของการสร้างความสัมพันธ์ (Relational Outcomes) โดยสามารถอธิบายรายละเอียด
ได้ ดังนี้
สิ่งที่มีมาก่อน (Antecedents): จุดเริ่มของการพัฒนาความสัมพันธ์
เริ่มจากการพิจารณาถึง “สิ่งที่มีมาก่อน” (Antecedents) คือ สิ่งที่มีอยู่ก่อนที่จะเริ่มสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับชุมชนท้องถิ่น สิ่งที่มีอยู่ก่อนจะเป็นการอธิบายเหตุผลว่าเหตุใดมหาวิทยาลัยฯ และ
ชุมชมท้องถิ่นจะต้องร่วมกันสร้างและบริหารจัดการความสัมพันธ์ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเหตุผล 3 ประการที่ทําให้เกิด
การสร้างความสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนท้องถิ่น
ประการที่หนึ่ง คือ ความอ่อนแอของชุมชน ซึ่งพบว่า ทําให้ประเทศไทยประสบปัญหาในการพัฒนา
ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาที่ขาดการมีส่วนรวมของชุมชนในการจัดการ คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ตกต่ํา
ดังจะเห็นได้จากปัญหายาเสพติด อาชญกรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2544) จากการ
สํารวจ พบว่า หลาย ๆ ชุมชนมีปัญหาด้านยาเสพติด ผู้ที่ติดยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นเยาวชนในชุมชน นอกจากนี้
ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมทั้งมลพิษทางอากาศและขยะสิ่งปฏิกูล รวมทั้งปัญหาน้ําท่วมเรื้อรัง รวมทั้งการสูญสลาย
หายไปของวัฒนธรรมและภูมิปัญหาชุมชน ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการนําพาประเทศไปสู่ความเจริญ
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2544)
ประการที่สอง พบว่า บทบาทของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเป็นตัวแปรหนึ่งที่สําคัญ
ในการขับเคลื่อนสังคมชุมชน ชุมชนจะเข้มแข็งหรือไม่นั้นอาจดูได้จากมิติต่าง ๆ เช่น มิติของความสามารถการพึ่งพา
ตนเองของชุมชน เช่น การสร้างงานในชุมชน เป็นต้น ซึ่งความเข้มแข็งเหล่านี้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับบทบาทและ
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ที่จะต้องสร้างความเป็นชุนชนโดยยึดหลักความยั่งยืน
นอกจากจะมีหน้าที่ในการสร้างความเจริญงอกงามด้านศาสตร์ความรู้ทางวิชาการ (Holland and Gelmon, 2003)
ประการสุดท้าย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับชุมชนท้องถิ่นไม่ได้มีความราบรื่น
เท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับ Kysiak (1986) ที่กล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยไว้ว่า ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะได้สร้าง
ให้เกิดประโยชน์คุณูปการต่าง ๆ แก่ชุมชนมากมาย แต่คนในชุมชนกลับมองมหาวิทยาลัยว่าเป็นสถาบันที่เปี่ยมไป
ด้วยอํานาจ มีกระบวนการตัดสินใจแต่เพียงลําพังโดยไม่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรวม แต่กลับแสดงความรับผิดชอบหรือ
คืนกําไรสู่ชุมชนเพียงน้อยนิด จากการสํารวจข้อมูลจากการเวทีเสวนา “ห้องเรียนชีวิต” ที่เชิญตัวแทนชุมชนท้องถิ่น
มาร่วมเสวนา พบว่า ชุมชนมีการรับรู้ต่อมหาวิทยาลัยฯ ในเชิงลบ เช่น มองมหาวิทยาลัยฯ ว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่
เข้ามาอยู่ในพื้นที่ ไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ทําให้มหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนเกิด
ช่องว่างระหว่างกัน
กลยุทธ์การพัฒนาความสัมพันธ์ (Relational Cultivation Strategies): รูปแบบในการพัฒนา
ความสัมพันธ์
กลยุทธ์การพัฒนาความสัมพันธ์ (Relational Cultivation Strategies) มุ่งอธิบายว่า องค์กรจะใช้รูปแบบ
หรือกลยุทธ์ใดในการพัฒนาความสัมพันธ์กับสาธารณชน (Broom et al., 2000) รวมทั้งใช้ในการบริหารจัดการ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มสาธารณชน (J. Grunig and Hung, 2002) จากการดําเนินโครงการพัฒนา
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จิตนึกสาธารณะเพื่อชุมชนของคนรุ่นใหม่ และโครงการห้องเรียนชีวิต จิตอาสา พบว่า มีกลยุทธ์ในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ด้วยกัน 4 รูปแบบ ได้แก่ ความเชื่อมั่น (Assurance) เครือข่ายภาคี (Networking) การแบ่งงาน
(Sharing of Tasks) และการเข้าถึง (Access) (Hon and J. Grunig, 1999) โดยสามารถอธิบายได้ ดังนี้
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นมีรูปแบบการใช้กลยุทธ์ความเชื่อมั่น
(Assurance) หมายถึง การที่องค์กรให้คํามั่นสัญญาว่าจะทําภาระกิจที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณชน
ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการที่องค์กรทําให้สาธารณชนมั่นใจได้ว่าจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ จะทําให้สาธารณชนเกิด
ความพึงพอใจและพร้อมที่จะดํารงความสัมพันธ์ที่ดีนั้นไว้ต่อไป (Hon and J. Grunig, 1999) หลังจากที่ได้ดําเนิน
โครงการพัฒนาจิตนึกสาธารณะเพื่อชุมชนของคนรุ่นใหม่ที่ปี พ.ศ. 2553 ไปแล้วนั้น ได้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีจากการ
ดําเนินโครงการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับคนในชุมชนคลองสี่ ดังจะเห็นได้จากปริมาณผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด
ซึ่งรวมทั้งตัวแทนชุมชน คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไป คิดเป็น
ร้อยละ 76 โดยในปี พ.ศ. 2554 ทางมหาวิทยาลัยกรงุเทพก็ได้ดําเนินโครงการต่อเนื่อง คือ โครงการห้องเรียนชีวิต
จิตอาสา ซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงการรักษาคํามั่นสัญญาในการร่วมมือร่วมใจพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในเกิด
ความยั่งยืน โดยในโครงการนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ขยายพื้นที่ในการร่วมพัฒนาเพิ่มเป็น 6 ชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
โครงการที่รวมทั้งตัวแทนชุมชน คณาจารย์ บุคลกรและนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมถึงบุคคลทั่วไป คิดเป็น
ร้อยละ 80
กลยุทธ์เครือข่ายภาคี (Networking) หมายถึง ความพยายามขององค์กรที่จะสร้างเครือข่ายกับบุคคลที่
สามเพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน หรือสร้างมิตรกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (Hon and
J. Grunig, 1999) ในการดําเนินโครงการพัฒนาจิตนึกสาธารณะเพื่อชุมชนของคนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยฯ ได้พยายาม
ที่จะแสวงหาพันธมิตรจากคนในชุมชน จากภายในมหาวิทยาลัยเอง และจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เริ่มจาก
การแสวงหาความร่วมมือจากคนในชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้านเกษตร
คลองสี่ รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรจากโรงเรียนบึงเขาย้อน ในการดําเนินกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือ
จากอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดําเนินโครงการจากคณาจารย์และ
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 38.89 ของรายรับโครงการทั้งหมด
ส่วนการการแสวงหาพันธมิตรเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอก เริ่มจากการได้รับความร่วมมือจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหลายสาขาวิชาในการร่วมเสวนาและการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง
ในหัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชนของคนรุ่นใหม่” และ “บทบาทของการประชาสัมพันธ์กับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชนของคนรุ่นใหม่” เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความเข้าในที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสําคัญและคุณค่าของจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชนร่วมทั้งระดม
ความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน อีกทั้งการได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานภายนอก
ร้อยละ 61.66 ของรายรับโครงการทั้งหมด รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชน 2 แขนง ในอันที่จะเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ อันได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และนิตยสาร U Challenge
ในการดําเนินโครงการที่ห้องเรียนชีวิต จิตอาสา พบว่า มหาวิทยาลัยได้แสวงหาเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งได้รับการตอบรับอย่างดีจากพันธมิตรต่าง ๆ ด้วย เช่น จากการจัดเสวนา “ห้องเรียนชีวิต” 6 ครั้ง เพื่อ
แสวงหาแนวทางการทํางานร่วมกัน ได้มีตัวแทนชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ตัวแทนจากภาครัฐ เช่น รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลคลองหลวง ตัวแทนฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีหน้าที่ในการดําเนินงานบริการวิชาการ
แก่สังคม รวมทั้งตัวแทนนักพัฒนาชุมชนเข้าร่วมเสวนาด้วย ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานภายนอก
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ร้อยละ 69 ของรายรับโครงการทั้งหมด และได้รับการสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมโครงการจาก
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในช่วงรายการสะเก็ดข่าว
กลยุทธ์การแบ่งงาน (Sharing of tasks) เน้นที่การร่วมกันในแก้ปัญหาบางอย่างร่วมกันระหว่างองค์กรกับ
สาธารณชน หรือเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมการดําเนินการบางอย่างร่วมกัน (Hon and J. Grunig, 1999) โดยรวม
แล้วจากการดําเนินงานโครงการพัฒนาจิตนึกสาธารณะเพื่อชุมชนของคนรุ่นใหม่ และโครงการห้องเรียนชีวิต
จิตอาสา เกิดความความร่วมมือร่วมใจกันทํางานระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและชุมชมท้องถิ่น โดยชุมชนให้ความ
ร่วมมือด้านการให้ข้อมูล ร่วมตัดสินใจและร่วมกําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการ ส่วนฝ่ายมหาวิทยาลัยฯ ก็มี
ความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของชุมชนแต่ละชุมชน เช่น การเปิดพื้นที่เพื่อให้แต่ละชุมชนเผยแพร่
อัตลักษณ์ท้องถิ่น รวมทั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพยังได้จัดบรรยายให้ความรู้เรื่องแก่ชุมชน “โรคในชุมชนที่มีน้ําท่วมขัง
และปัญหาโรคที่เกิดจากยุง” โดยวิทยากรพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็น
ผู้สนับสนุนรายหนึ่งของโครงการ
กลยุทธ์การเข้าถึง (Access) หมายถึง การที่องค์กรเปิดโอกาสให้ตัวแทนของสาธารณชนเข้าถึงตัวองค์กรได้
หรือการอนุญาตให้ตัวแทนของสาธารณชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจขององค์กร ในขณะเดียวกัน
ตัวแทนของสาธารณชนหรือผู้นําความคิดเห็นก็เปิดโอกาสให้นักประชาสัมพันธ์ขององค์กรได้เข้าถึงด้วยเช่นกัน (Hon
and J. Grunig, 1999) ในการดําเนินโครงการทั้งสองโครงการจะเห็นว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เปิดโอกาสให้
ตัวแทนชุมชน รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเสวนาเพื่อสรุปและสร้างแนวทางการจัดกิจกรรม
ในโครงการด้วยกัน และในส่วนของการลงพื้นเก็บข้อมูลของคณะทํางาน พบว่า ตัวแทนชุมชนที่ให้การต้อนรับและ
ร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี
ผลลัพธ์ของการสร้างความสัมพันธ์ (Relational Outcomes): ตัวชี้วัดคุณภาพของความสัมพันธ์
Hon และ J. Grunig (1999) ได้อธิบายว่า ผลลัพธ์ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับ
สาธารณชนจะเป็นตัวบ่งบอกว่า ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีคุณภาพมากน้อยเพียงไร จากการดําเนินโครงการพัฒนา
จิตนึกสาธารณะเพื่อชุมชนของคนรุ่นใหม่ และโครงการห้องเรียนชีวิต จิตอาสา พบว่า ผลลัพธ์ในการสร้าง
ความสัมพันธ์มี 3 รูปแบบ ได้แก่ ความไว้วางใจ (Trust) ความรับผิดชอบ (Commitment) และความพึงพอใจ
(Satisfaction) โดยสามารถอธิบายได้ ดังนี้
ความไว้วางใจ (Trust) คือ ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีให้ต่อกัน
และกัน จากการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม พบว่า มีตัวแทนชุมชน รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้าร่วมโครงการตามที่คาดหวังไว้ (ร้อยละ 76 และร้อยละ 80 ตามลําดับ) การ
เข้าร่วมโครงการก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจหลาย ๆ ด้านในการดําเนินโครงการ ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นก็เกิดจาก
ความไว้วางใจที่ชุมชนท้องถิ่นมีต่อมหาวิทยาลัยฯ ชุมชนมั่นใจว่าองค์กรจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น หรือการสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชนโดยการเปิดพื้นที่สําหรับจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเกิดการ
พึ่งพาอาศัย และแลกเปลี่ยนความรู้ความชํานาญในด้านต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน (Holland and Gelmon, 2003)
ความรับผิดชอบ (Commitment) หมายถึง ข้อตกลงที่จะรับผิดชอบร่วมกันระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายมีความเชื่อและความรู้สกึ ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับมีค่าควรแก่การทุ่มเท
เวลาและพลังในการรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์นั้น (Hon and J. Grunig, 1999) จากการดําเนินโครงการ
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ห้องเรียนชีวิต จิตอาสา ซึ่งเป็นโครงการที่สองต่อเนื่องจากโครงการแรก พบว่า ชุมชนตําบลคลองสีซ่ ึ่งเป็นชุมชนที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมดําเนินโครงการแรกนั้น มีความยินดีและให้การตอบรับต่อการดําเนินโครงการที่สองเป็น
อย่างดี เห็นได้จากความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมประชุมเสวนาต่าง ๆ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อ
ออกแบบกิจกรรมของโครงการ ซึ่งในการดําเนินโครงการห้องเรียนชีวิต จิตอาสานั้น ทางคณะทํางานก็ได้รับความ
ช่วยเหลือจากชุมชนตําบลคลองสีช่ ่วยทําหน้าที่ชุมชนพี่เลี้ยงร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในการให้คําแนะนําปรึกษาในการ
ดําเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับ Holland และ Gelmon (2003) ที่กล่าวว่า ทั้งสถาบันการศึกษาและชุมชนต่างก็ต้องมี
ความรับผิดชอบในการทําให้ความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายดําเนินต่อไป
ในส่วนของความพึงพอใจ (Satisfaction) ซึ่งความพึงพอใจนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อฝ่ายหนึ่งเห็นความพยายามที่
จะรักษาความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีความหมายเชิงบวก (Hon and J. Grunig, 1999) จากการ
ประเมินผลโครงการ พบว่า โครงการแรกผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการนําประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ดําเนินโครงการไปใช้ในการดําเนินชีวิตอยู่ในระดับ “พึงพอใจ” ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 3.42 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
และคะแนนดังกล่าวได้เพิ่มสูงขึ้นในการประเมินผลโครงการปีถัดมา โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 จากคะแนนเต็ม
5 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” จากผลการประเมินดังกล่าว สามารถอธิบายได้ว่า จากการ
ดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องติดต่อกันสองปีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชุมชนได้เห็นความตั้งใจจริงและความ
พยายามของมหาวิทยาลัยฯ ในการจะสร้างความเป็นชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้มี
โอกาสทํางานร่วมกับชุมชน ชุมชนท้องถิ่นจึงให้ความสําคัญต่อการดําเนินโครงการของมหาวิทยาลัยฯ และคาดหวังว่า
การดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาลัยในปีถัด ๆ มาจะสามารถทําให้ชุมชนเข้มแข็งและมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนได้

6. ข้อเสนอแนะ
จากงานวิจัยนี้จะเห็นได้ว่า การสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น
สามารถสร้างให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพและชุมชนท้องถิ่นทั้ง 6 ชุมชน จากการ
ประเมินผลโครงการบริการวิชาการทั้ง 2 โครงการพบข้อบกพร่องหลายประการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขาดการ
รับฟังข้อมูลอย่างเพียงพอจากชุมชน การขาดการบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาควิชาอื่น ๆ และการขาดแคลน
เงินทุน ข้อบกพร่องเหล่านี้ได้กลายมาเป็นข้อพิจารณาที่สําคัญในการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้การดําเนินโครงการฯ มีความสมบูรณ์และชุมชนได้รับประโยชน์มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการบริการวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะกับชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่ง
ในหลาย ๆ พันธกิจของสถาบันการศึกษา และเชื่อได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาหลาย ๆ แห่งกําลังดําเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ นักวิจัยทั่วไปที่สนใจประเด็นแนวคิดการสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ชุมชนท้องถิ่นควรหยิบยกโครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการต่าง ๆ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์รวบรวมเป็น
ความรู้ใหม่มิใช่เพียงแต่ประเมินผลโครงการเท่านั้น เพราะการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมแต่ละโครงการ
ต่างก็มีความแตกต่างกันในด้านของวัตถุประสงค์ กระบวนการดําเนินงาน และผลสรุป ดังนั้น จากการสังเคราะห์
บทเรียนที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้จะทําให้นักวิจัยได้นําข้อสังเคราะห์ที่ได้ไปปรับปรุงและคิดค้นแนวทาง

12

การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH CONFERENCE

ใหม่ ๆ ที่จะทําให้เกิดเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งต่อไป เพราะความ
เข้มแข็งของชุมชน ย่อมหมายถึง การยืนอยู่ได้ด้วยลําแข้งของตนโดยมีองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างหลาย ๆ ภาคส่วนเป็นแนวทางในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน
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