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บทคัดย่อ

	 การศกึษาเรือ่ง	แนวทางการสือ่สารประชาสัมพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมี

ส่วนร่วม	 ของโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 ส�านักบริหาร

จดัการด้านการประมง	กรมประมง	ผูว้จิยัใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	

Research)	และใช้วธิกีารเกบ็ข้อมลูจากแหล่งข้อมลูทีห่ลากหลาย	โดยศกึษาข้อมลู

ประกอบจากเอกสารทางวชิาการและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	(Documentary	Research) 

การสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	Interview)	การสงัเกต	(Observation)	และการสนทนา

กลุ่ม	(Focus	Group	Discussion)	โดยเลือกหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่และชุมชนประมง	

เป็นพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	รวม	26	คน	ระยะเวลาในการ

ด�าเนนิการสมัภาษณ์และเกบ็รวบรวมข้อมลูระหว่างเดอืนกนัยายน	 2553-พฤษภาคม 

2554	หลงัจากทีผู่ศ้กึษาได้ข้อมลูทัง้หมดมาแล้ว	กไ็ด้น�ามาวเิคราะห์เนือ้หาเพือ่น�า

ผลทีไ่ด้มาตอบปัญหาน�าวจิยัและวตัถปุระสงค์งานวจิยัดงันี	้คอื	ศกึษารปูแบบการ

บรหิารจดัการโครงการเสรมิสร้างการจัดการชมุชนประมงต้นแบบทีม่ผีลต่อการวาง

นโยบายและวางแนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมส่ีวนร่วม

ของโครงการเสรมิสร้างการจัดการชมุชนประมงต้นแบบ	ศกึษาถงึสถานการณ์หรอื

สภาพปัญหาของการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของ

โครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	และศกึษาแนวทางการสือ่สาร

ประชาสัมพันธ์	 เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการจัดท�าโครงการเสริม

สร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบของส�านักบริหารจัดการด้านการประมงใน

อนาคต	โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา	(Descriptive	Analysis)

	 ผลการศึกษาพบว่า

	 1.	 รปูแบบการบรหิารจัดการโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมง

ต้นแบบในช่วงที่	 1	 ระหว่างปี	พ.ศ.	2550-2552	ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์	มีนโยบาย

และแนวทางการบรหิารจัดการโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ

อย่างมีแผนงาน	มีระบบเป็นขั้นตอน	มีเป้าหมายการท�างานและสามารถน�าแผน

งานดงักล่าวไปใช้ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานได้	รวมถงึมกีารบรหิารงานและ

การสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบผสมผสานสลับบทบาทจากบนสู่ล่างและล่างสู่บน	
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ใช้การสื่อสารสองทางในการท�างาน	 ล้วนส่งผลให้	 “เกิดความเป็นไปได้”	 ในการ 
วางนโยบายและวางแนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมส่ีวน
ร่วมให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว	
	 ขณะที่รูปแบบการบริหารจัดการในช่วงที่	2	ระหว่างปี	พ.ศ.	2553-2554	
ผู้บริหารในทุกระดับยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อวิสัยทัศน์	ภารกิจ	หน้าที่ของ
ตนเอง	โดยเฉพาะความเข้าใจในเรือ่งของการท�างานพฒันาแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานกับชุมชน	ท�าให้เกิด	“ช่องว่าง”	ในการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้าง
การจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 อีกทั้งยังส่งผลต่อการวางแนวทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการของหน่วยงานที่มีแนวโน้มว่าไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จาก
รูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะบนลงล่าง	(Top-down)	และมีการสื่อสารทาง
เดยีวแบบปิด	ซึง่เป็นรปูแบบการบรหิารจดัการโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชน
ประมงต้นแบบทีไ่ม่สามารถน�าไปสูก่ารพฒันาแบบมส่ีวนร่วมระหว่างหน่วยงานรฐั
กับชุมชนประมง
	 2.		สถานการณ์การสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมีส่วนร่วม
ในช่วงแรกระหว่างปี	พ.ศ.	2550-2552	ของการจดัท�าโครงการเสรมิสร้างการจดัการ
ชมุชนประมงต้นแบบเป็นการสือ่สารจากล่างขึน้บน	(Bottom-Up	Communication)	
และเป็นการสื่อสารสองทาง	(Two	Way	Communication)	คือ	ทั้งหน่วยงานโดย
เจ้าหน้าที	่และชมุชนประมงกลุม่เป้าหมาย	ต่างกส็วมบทบาทของผูส่้งสารและผูร้บั
สาร	มีผลตอบรับ	(Feedback)	ผ่านช่องทางการสื่อสาร	โดยเนื้อหาสารนั้นเป็นไป
ตามความต้องการของชมุชน	มกีระบวนการด�าเนนิงานการสือ่สารประชาสมัพนัธ์
ตามขั้นตอน	 ได้แก่	 การวิจัย-การรับฟัง	 การวางแผนและการตัดสินใจการสื่อสาร
เพื่อด�าเนินงานตามแผน	การประเมินผล	โดยในระยะเวลาดังกล่าวมีการวางแผน
โดยมุ่งใช้	“สื่อบุคคล”	ในการน�าข้อมูลข่าวสารลงไปยังพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย	และใช้
สื่ออื่นๆ	 ร่วมด้วยในการด�าเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์	 อาทิ	 การใช้แผ่นพับ
ใบปลิวน�าข้อมูลข่าวสารด้านการประมงแจกจ่ายให้กับชุมชน	 จัดสร้างคู่มือการ
ท�างานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีหลักและกรอบในการปฏิบัติงานร่วมกัน	 โดย
ประสิทธิผลของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการจัด
ท�าโครงการในช่วงที	่1	ได้สร้างความตืน่ตวั	สร้างความตระหนกัรูย้อมรบั	และสร้าง
ความร่วมมือซึ่งน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้น	
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	 ขณะที่สถานการณ์และสภาพปัญหาการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการ

พัฒนาแบบมีส่วนร่วมในช่วงที่	2	ระหว่างปี	พ.ศ.	2553-2554	พบว่า	การสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารจากบนลงล่าง	(Top-Down	Communication)	และ

ใช้การสื่อสารทางเดียว	 (One	Way	Communication)	จากผู้บริหารลงสู่เจ้าหน้าที่	

และเพียงเฉพาะเจ้าหน้าที่ลงสู่ชุมชน	 โดยไม่หวังผลการตอบรับ	 (Feedback)	

สถานการณ์การสือ่สารประชาสมัพนัธ์ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวนี	้อยูใ่นสภาวะการ

หล่อเลีย้งให้การจดัท�าโครงการเสรมิสร้างการจัดการชมุชนประมงต้นแบบยงัเสมอืน

ด�าเนนิการอยูเ่พยีงแต่ไม่มกีารสานต่อด้วยกจิกรรมการสือ่สารประชาสมัพนัธ์อย่าง

เป็นรูปธรรมใด	นอกเหนือจากการใช้สื่อบุคคล

	 3.	 แนวทางการสื่อสารที่เหมาะสมส�าหรับน�ามาใช้ในการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้างการจัดการ

ชุมชนประมงต้นแบบ	ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง	กรมประมง	ควรมีลักษณะ

การสือ่สารผสมผสานจากบนลงล่าง	(Top-Down	Communication)	และการสือ่สาร

จากล่างสู่บน	(Bottom-Up	Communication)	เป็นการสื่อสารสองทาง	(Two	Way	

Communication)	 โดย	 “สื่อบุคคล”	 ยังเป็นสื่อที่ได้รับการยอมรับและเป็นสื่อที่

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชุมชนประมงได้ดีที่สุด	 แต่ถ้ามีงบประมาณมากพอ

หรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งฝ่ายบริหาร	เจ้าหน้าที่	

และชมุชนประมงต่างมคีวามคดิเหน็พ้องกนัว่า	ส่ือโทรทศัน์	เป็นส่ือทีน่่าสนใจและ

น่าติดตามมากที่สุด	 โดยระยะเวลาในการน�าเสนอส่ือที่เหมาะสมอยู่ในช่วงเวลา

ประมาณ	12.00-14.00	น.	มีการน�าเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ไม่เป็นทางการมาก

นกั	มกีารลืน่ไหลของข้อมลูข่าวสารในลกัษณะของการส่ือสารสองทางทีน่�าไปสู่การ

แลกเปลี่ยนกระบวนการคิด	 กระบวนการท�างานระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชน

ประมงในเรือ่งของการบรหิารจดัการทรพัยากร	และสร้างจติส�านกึร่วมอนรุกัษ์ด้าน

ทรัพยากรประมง

ค�ำส�ำคัญ:	 การบรหิารจดัการโครงการ, การสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันา

แบบมีส่วนร่วม, การมีส่วนร่วมของชุมชนประมงต้นแบบ
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บทน�า

	 ประเทศไทยเป็นเมอืงอูข้่าว	อูน่�า้	มทีรพัยากรสตัว์น�า้อดุมสมบรูณ์	ทัง้ใน

ทะเลและแหล่งน�้าจืด	 ผลผลิตการประมงของไทยมีปริมาณสูงเป็นอันดับ	 6	 ของ

โลก	 และยงัเป็นประเทศผูน้�าอนัดบั	 1	 ในการส่งออกสตัว์น�า้	 ซึง่ผลผลติรวมสตัว์น�า้ 

ในช่วงปี	พ.ศ.	2538-2547	มค่ีาเฉลีย่ระหว่าง	3.6-4.1	ล้านตนั	โดยในปี	พ.ศ.	2547	

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคประมง	 (GDP)	 มีมูลค่า	 105,400	 ล้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	1.6	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	หรือร้อยละ	16.2	ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมของภาคการเกษตร	 อาชีพที่เกิดจากการประมงก่อให้เกิดรายได้จากการ

จ้างงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกเป็นจ�านวนมาก	ได้แก่	อุตสาหกรรมแปรรูป

สัตว์น�้า	 อุตสาหกรรมต่อเรือ	อุตสาหกรรมพลาสติก	อุตสาหกรรมอาหารสัตว์น�้า

เป็นต้น	ผลผลิตสัตว์น�้าที่จับได้ใช้ในการบริโภคภายในประเทศ	มีอัตราการบริโภค

สัตว์น�้าเฉลี่ยระหว่าง	25-35	กก./คน/ปี	ผลผลิตส่วนที่เหลือใช้เพื่อการส่งออกซึ่งมี

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี	(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,	2552,	น.	1)	

	 ผลจากการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของการประมงไทยตัง้แต่หลงัสงครามโลก

ครั้งที่สอง	 จนถึงปัจจุบันพบว่า	 สถานการณ์ประมงไทยในปัจจุบันมีความขัดแย้ง

เกิดขึ้นในหลายด้าน	ไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม	สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนและ

ก�าลงัเป็นปัญหาทีก่ระจายไปทัว่โลกอย่างชดัเด่นชดัทีส่ดุคอื	ความเสือ่มโทรมของ

ทรพัยากรชายฝ่ังทะเล	การแย่งพืน้ทีท่�าการประมง	และปัญหาความขดัแย้งในการ

ใช้เครื่องมือประมงต่างชนิดกันซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสังคมประมงชายฝั่ง

มากที่สุด	โดยปัญหาต่างๆ	เหล่านี้สร้างแรงกดดันทับถมต่อชาวประมง	ท�าให้ชาว

ประมงมคีวามพยายามทีจ่ะใช้เครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพสงูแต่ผดิกฎหมายมากขึน้	

ในการช่วงชิงทรัพยากรที่ร่อยหรอ	เช่น	การใช้อวนตาถี่	ระเบิด	ยาเบื่อ	หรือเครื่อง

มือประมงที่ผิดกฎหมายอื่นๆ	เพื่อทดแทนผลผลิตสัตว์น�้าที่ลดน้อยลง

	 ต่อมาเมื่อแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการประมงเปล่ียนไปมุ่งเน้นที่ตัวผู้ใช้

ทรัพยากรมากขึ้น	 ประเทศไทยจึงได้พัฒนาระบบการจัดการประมงโดยชุมชน	

(Community-based	Fishery	Management:	CBFM)	ขึ้นใช้	โดยพัฒนากฎหมายให้

สามารถสนบัสนนุระบบสทิธกิารท�าประมง	การปรบัปรงุพระราชบญัญตักิารประมง	



JC Journal358

การจดัท�าร่างกฎหมายสหกรณ์ประมง	หรอืแม้แต่การผลกัดนัให้เกดิการจดัท�านโยบาย

ในระดบัชาตทิีส่อดคล้องกบัการพฒันาระบอบการบรหิารจดัการประมงโดยชมุชน	

อาทิ	 แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย	 พ.ศ.	 2552-2561,	 แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่10	และกรอบแนวคดิของแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 11	 หลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ	 (PMQA),	 การก�าหนดยุทธศาสตร์กรมประมง	 พ.ศ.	 2552-2555	 รวมถึง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ที่ได้ให้ความส�าคัญและส่ง

เสริม	“สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”	ในพื้นที่และ

ระบบนิเวศที่ชุมชนอาศัยและใช้ประโยชน์	 โดยเน้นให้เกิดกระบวนการการมีส่วน

ร่วมระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐ	 ซ่ึงรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การร่วมกันบริหารจัดการ	 ดูแลบ�ารุงรักษา	 และร่วมกันใช้ประโยชน์จากทรัพยากร	

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีม่คีวามหลากหลายทางชีวภาพ	โดยการจดัท�าโครงการ

น�าร่องของหน่วยงานภาครฐัในพืน้ทีต่่างๆ	ในอนัทีจ่ะส่งเสรมิการเข้ามามีส่วนร่วม

ขององค์กรภาคีทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

	 อย่างไรก็ตามโครงการน�าร่องต้องล่าช้าไปเพราะขาดการสนับสนุนและ

รองรับทางด้านกฎหมายประกอบกับการพัฒนาทางด้านกฎหมายจ�าเป็นต้องใช้

เวลา	นอกจากนีก้ารด�าเนนิการบรหิารจัดการในลกัษณะดงักล่าวจะแตกต่างกนัใน

แต่ละพืน้ทีก่ารด�าเนนิการจงึต้องอาศยัเวลาในการศกึษา	และปรบัปรงุให้สอดคล้อง

กับสิ่งแวดล้อม	 ลักษณะนิสัยของชุมชนรวมไปถึงข้อจ�ากัดต่างๆ	 ของแต่ละพื้นที่	

การบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างให้ทรัพยากร

ประมงสามารถทีจ่ะน�าขึน้มาใช้ได้อย่างยัง่ยนื	จงึมีความจ�าเป็นต้องด�าเนนิการภาย

ใต้กลยทุธ์การประสานนโยบายทัง้ด้านสิง่แวดล้อม	เศรษฐกจิและสงัคม	เพือ่ก่อให้

เกิดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีความรับผิดชอบ	คุ้มครองฐานทรัพยากร

ประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป	 ตลอดจนเสริมสร้างและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทยให้เข้มแข็ง	 โดยเปิดโอกาสให้ทุก

ฝ่ายในสงัคมเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรประมงและสิง่แวดล้อม

อย่างจรงิจงั	ตัง้แต่การก�าหนดนโยบาย	การวางแผน	การด�าเนนิงาน	ติดตามประเมนิผล 

เพือ่ให้เกดิกระบวนการในการบรหิารจดัการทรพัยากรประมงและสิง่แวดล้อมอย่าง
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มีส่วนร่วมซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

นั้น	 จ�าต้องมีการพัฒนาประชาชนและชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ	์

การบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างถูกต้องและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้ม

แข้งที่จะสามารถด�าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและส่ิงแวดล้อมของ

ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ภายใต้การให้ค�าแนะน�าทางด้านวิชาการที่ถูกต้อง

และเหมาะสมจากบุคลากรของรัฐ

 กจิกรรมทีด่�าเนนิภายใต้โครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ

ระหว่างส�านักบริหารจัดการด้านการประมง	 กรมประมง	 เจ้าหน้าที่รัฐและชุมชน

ประมงได้จัดท�าขึ้นนั้น	อยู่ภายใต้ความต้องการของชุมชนประมงเป็นส�าคัญ	อาทิ	

กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าเพ่ือเพ่ิมทรัพยากรสัตว์น�้าหน้าบ้าน	 สร้างแหล่งที่

อยู่อาศัยสัตว์น�้าวัยอ่อน	 (บ้านปลาหรือซั้ง)	 จัดท�าศูนย์การเรียนรู้ด้านการรักษา

ทรพัยากรสตัว์น�า้ชายฝ่ังและการส่งเสรมิด้านการประมงชมุชน	การออกปฏบิตังิาน

ตรวจปราบปรามของชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่	การควบคุมและเฝ้าระวังการท�าการ

ประมง	การปลกูป่าชายเลน	จดัฝึกอบรมอาสาสมัครอนรุกัษ์ทรพัยากรสัตว์น�า้	การ

จัดท�าธนาคารปู-คืนไข่ปูสู่ธรรมชาติ	 การจัดท�าแนวเขตอนุรักษ์	 จัดตั้งกลุ่มประมง	

กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้ารวมไปถึงการตั้งกฎข้อบังคับการท�าการประมงใน

เขตพื้นที่	 จัดท�าโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 การออกกฎ

ระเบียบชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	ทรัพยากรสัตว์น�้า

	 อย่างไรก็ดี	 หากเราพิจารณาการพัฒนาหรือการสร้างกระบวนการการ 

มีส่วนร่วมของชมุชนจากหลายๆ	โครงการ	จะพบว่าการพฒันายงัไม่ประสบความ

ส�าเร็จตามท่ีคาดหวังไว้	 ทั้งน้ีสาเหตุส่วนหน่ึงก็สืบเนื่องมาจากความล้มเหลวของ

การน�าการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างการมี

ส่วนร่วม	 ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากกระบวนการสื่อสารที่ไม่มี

ประสิทธิภาพ	 ผู้ส่งสารยังขาดทักษะในการสื่อสารที่ดี	 ขาดความสามารถในการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์หรือยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการสื่อสาร	 ในส่วนของผู้รับสาร

อาจจะยังยึดติดกับการสื่อสารแบบเก่า	 หรือมีความไม่เท่าทันหรือมีขีดจ�ากัดต่อ

การรับรูข้้อมลูข่าวสารจากการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานภาครฐัในรปูแบบ

หรือบริบทต่างๆ	ทั้งด้านนวัตกรรม	 เทคโนโลยีใหม่ฯ	ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลให้การ
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สือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาและเสรมิสร้างการมีส่วนร่วมยงัไม่บรรลุตาม

เป้าประสงค์ที่ได้วางไว้

	 นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นแล้ว	 ปัจจัยอื่นๆ	 ที่มีส่วนก่อให้เกิดปัญหา

และอปุสรรคในการพฒันาแบบมส่ีวนร่วม	อาท	ินโยบายการบรหิารจดัการองค์กร

ของผู้บริหาร	 ปัจจัยในด้านสภาพแวดล้อม	 บริบททางสังคม	 การเมือง	 และ

วฒันธรรม	รวมทัง้ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ	งบประมาณ	ฯลฯ	ปจัจยัต่างๆ	เหลา่นี้ล้วน

แล้วแต่มีส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางให้การพัฒนาแบบมีส่วน

ร่วมในการจัดท�าโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 ไม่บรรลุไป

ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

 ดงันัน้	การก�าหนดแนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ควบคูไ่ปกบัการเตรยีม

ความพร้อมในการน�าทรัพยากรสื่อสารมวลชนมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่	 เพื่อให้

บังเกิดผลดีแก่การพัฒนาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางด้านการประมงทั้ง

ประมงทะเลและประมงน�า้จดื	โดยส่งเสรมิให้เจ้าหน้าทีข่องกรมประมง,	เจ้าหน้าที่

ส�านกับรหิารจดัการด้านการประมง	และผูท้ีเ่กีย่วข้องได้มีโอกาสแลกเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสารกบัชมุชนประมงกลุม่เป้าหมายอย่างสม�า่เสมอทัง้ในส่วนกลางและในระดบั

ภูมิภาคเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อการ

พัฒนาการประมงและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม	 ตลอดจนติดตามรับฟังความคิด

เห็นของบุคคลต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 เพ่ือน�ามาประเมินผลและปรับปรุงการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์น้ัน	 จึงเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาและจัดท�าเพื่อให้เป็นประโยชน์อย่าง

แท้จริงในการจัดท�าโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบของส�านัก

บริหารจัดการด้านการประมง	กรมประมงต่อไป

	 ด้วยเหตุดังกล่าว	 ท�าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะค้นคว้าถึงแนวทางการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้างการจัดการ

ประมงต้นแบบว่า	แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมส�าหรับโครงการ

เสรมิสร้างการจัดการชมุชนประมงต้นแบบนีค้อือะไร	รวมถงึมปัีจจยัใดบ้างทีจ่ะให้

ท�าการสือ่สารประชาสมัพนัธ์โครงการเสรมิสร้างการจดัการประมงต้นแบบน�าไปสู่

การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	 ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาวิจัยนี้เป็นแนวทาง

อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา	 และสามารถสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างการ
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ด�าเนนิงานของหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบการจดัท�าโครงการเสรมิสร้างการจดัการ

ชุมชนประมงต้นแบบอย่างส�านักบริหารจัดการด้านการประมงที่มีวิสัยทัศน์ที่ว่า	

“ประชาสมัพนัธ์	น�าการจบักมุ”	กบับทบาทหน้าทีท่ีต้่องท�างานสอดรบักบันโยบาย

ระดับกรม	 (กรมประมง)	 ที่ว่า	 “มุ่งสู่การเป็นผู้น�าทางการประมงอย่างยั่งยืนใน

ภูมิภาค	และเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการ

ชุมชนประมงต้นแบบที่มีผลต่อการวางนโยบายและวางแนวทางการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้างการจัดการ

ชุมชนประมงต้นแบบ

	 2.	 เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์หรือสภาพปัญหาของการสื่อสารประชา-

สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน

ประมงต้นแบบ

	 3.	 เพ่ือศึกษาแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา

แบบมีส่วนร่วมในการจัดท�าโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ

ของส�านักบริหารจัดการด้านการประมงในอนาคต

วิธีการศึกษา

	 การศกึษาเรือ่ง	แนวทางการสือ่สารประชาสัมพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมี

ส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 ส�านักบริหาร

จดัการด้านการประมง	กรมประมง	ผูว้จิยัใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	

Research)	โดยศกึษาข้อมลูประกอบจากเอกสารทางวชิาการและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	

(Documentary	Research)	การสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	การสังเกต	

(Observation)	และการสนทนากลุม่	(Focus	Group	Discussion)	โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่ศกึษาการบรหิารจัดการโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบที่
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มต่ีอการวางแนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมส่ีวนร่วมของ

หน่วยงานและชุมชนประมงในอนาคต	 โดยใช้วิธีการน�าเสนอแบบวิเคราะห์เชิง

พรรณนา	(Descriptive	Analysis)

ผลการวิจัยและอภิปราย

	 การศกึษาเรือ่ง	แนวทางการสือ่สารประชาสัมพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมี

ส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 ส�านักบริหาร

จดัการด้านการประมง	กรมประมง	ผูว้จิยัใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	

Research)	 เพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจัย	 ได้สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ดังต่อไปนี้

	 ส่วนที่	1	 รปูแบบการบรหิารจดัการโครงการเสรมิสร้างการจดัการ

ชุมชนประมงต้นแบบที่มีผลต่อการวางนโยบายและวาง

แนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมี

ส่วนร่วมของโครงการ

	 ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาตามวัตถุประสงค์งานวิจัย	 โดยแบ่งการศึกษาออก

เป็น	2	ช่วง	ตามระยะเวลา	เนื่องจากในแต่ละช่วงเวลามีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร

ระดบัสงู	(ระดบัส�านกั)	ซึง่การปรบัเปลีย่นผูบ้รหิารดงักล่าว	จะส่งผลต่อรปูแบบการ

บริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบในมิติต่างๆ

	 จากการศึกษาข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ	

ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง	 นักประชาสัมพันธ์	 กรมประมง	 และชุมชน

ประมงที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 ที่มีต่อการ

บรหิารจดัการโครงการ	ผูว้จิยัสามารถแบ่งรปูแบบการบรหิารจดัการโครงการเสรมิ

สร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	ออกเป็น	2	ช่วง	ตามระยะเวลา	ดังนี้

	 ช่วงที่	1	 ระยะเวลาระหว่างปี	พ.ศ.	2550-2552

	 ช่วงที่	2	 ระยะเวลาระหว่างปี	พ.ศ.	2553-2554
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 ช่วงที่ 1  ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552

	 1.	 รูปแบบการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน
ประมงต้นแบบ

	 		 1.1	 วิสัยทัศน์	นโยบายและการบริหารจัดการ
	 	 โครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	ได้รเิริม่จดัท�าขึน้
ในปี	พ.ศ.	2550	โดยส�านักบริหารจัดการด้านการประมง	มีวิสัยทัศน์การท�างานที่
สอดคล้องสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์กรมประมงที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางการบริหาร	 
ที่ว่า	 “บริการประทับใจ	 ทรัพยากรมีใช้อย่างยั่งยืน”	 โดยมีรูปแบบการท�างานที่ใช้
สโลแกนว่า	“ประชาสัมพันธ์	น�าการจับกุม”	
	 	 การบรหิารจดัการโครงการเสรมิสร้างการจดัการชุมชนประมงต้นแบบ	
ในช่วงที	่1	พบว่า	มกีารบรหิารจัดการงานเชงิรกุ	“คดิและท�า”	อย่างเป็นระบบ	เป็น
ขั้นตอน	โดยที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะท�างานสอดประสานกันใน
ลักษณะการบริหารจากบนสู่ล่าง	 (Top-down)	 สลับกับการบริหารจากล่างสู่บน	
(Bottom-up)	มกีารร่วมระดมความคดิ	(Brainstorming)	และมกีารแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นโดยใช้การสื่อสารสองทาง	(Two	Way	Communication)
	 	 โครงสร้างการบริหารจัดการเป็นแบบเปิดที่สามารถให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีท่กุระดับมส่ีวนร่วมในการแสดงออกและแสดงความคดิเหน็	 มกีารแสดงออก
ถึงข้อเท็จจริง	 (Realistic)	 มีการสื่อสารระหว่างกันทั้งระดับเดียวกันและระดับล่าง
กบับนเป็นอย่างด	ีแม้ว่าโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบจะเริม่
จัดท�าขึ้นในปี	พ.ศ.	2550	แต่ก็เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับ
สงูและจากหน่วยงานทกุภาคส่วนทีเ่ลง็เหน็ความส�าคัญกบัการจดัท�ากจิกรรมแบบ
มีส่วนร่วม	โดยในปี	พ.ศ.	2552	ไดถู้กบรรจุเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
กรมประมงที่ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์องค์กร	 “มุ่งสู่การเป็นผู้น�าทางการประมงอย่าง
ยั่งยืนในภูมิภาค	เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ชมุชนประมงทีส่ามารถบรหิารจดัการทรพัยากรประมงได้อย่างเข้มแขง็	สร้างชมุชน
ประมงต้นแบบในการบรหิารจดัการทรพัยากรประมง	ทีส่ามารถน�าไปขยายผลเป็น
แบบอย่างในการด�าเนินงานในพื้นที่ชมุชนประมงอืน่และเพือ่สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรประมงที่ยั่งยืนในระยะยาว
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	 	 1.2	 ทรัพยากรบุคคล
	 	 ผู้บริหาร	และคณะท�างานในช่วงแรก	 ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องของ	
“คน”	 ท�างานเป็นอย่างสูง	 สามารถวิเคราะห์แยกออกเป็นประเด็นการพัฒนา
บุคลากรได้	คือ		1)	การจัดสรรทรัพยากรบุคคล	ด้านการเพิ่มอัตราก�าลังและการ
จดัสรรต�าแหน่งงานให้เหมาะสมกบัศกัยภาพความสามารถ		2)	การพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรในการฝึกอบรมเสรมิสร้างทกัษะวชิาการและประสบการณ์จรงิทีเ่กีย่วข้อง
กับการท�างานด้านการมีส่วนร่วม	(การติดอาวุธทางปัญญา)		และ	3)	การสร้างแรง
จงูใจในการท�างาน	(Motivation)	ผูบ้รหิาร	และคณะท�างานในช่วงแรกให้ความส�าคญั
ในเรื่องของ	 “คนท�างาน”	 โดยเฉพาะการรู้จักน�าจุดแข็งและความรู้ความสามารถ
ของคนมาหลอมรวมให้เป็นหนึง่เดยีว	เพือ่เสรมิสร้างศักยภาพด้านการแข่งขนัและ
การปรับตัวที่จะเกิดขึ้นของหน่วยงานในอนาคต
	 	 1.3	 งบประมาณ
	 	 งบประมาณที่ใช้ในการจัดท�าโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน
ประมงต้นแบบ	 นอกเหนือจากงบที่ได้รับจัดสรรจากกรมประมง	 กระจายไปสู่ 
ส�านักฯ	 ต่างๆ	 ตามด�าริของผู้บริหารระดับสูงแล้ว	 งบประมาณที่ใช้ในการจัดท�า
โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 และกิจกรรมที่อยู่ภายใต้
โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบส่วนใหญ่มาจาก	 “เงินสินบน
รางวลัน�าจบั”	ทีเ่จ้าหน้าทีจ่ากศนูย์หรอืหน่วยปราบปรามประมงทัง้พืน้ทีท่ะเลและ
พืน้ทีน่�า้จดืสามารถจบัเรอืประมงทีท่�าผดิกฎหมายได้	ซึง่เงนิรางวลัสนิบนน�าจบัใน
แต่ละปีก็ไม่ได้มีจ�านวนมากพอที่จะจัดท�ากิจกรรมภายในโครงการเสริมสร้างการ
จัดการชุมชนประมงต้นแบบได้มากนัก	 ดังนั้นการบริหารจัดการงบประมาณของ 
ผู้บริหารระดับส�านักฯ	 จ�าเป็นต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวในการจัดหางบ
ประมาณมาต่อยอดและขยายผลการจัดท�าโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน
ประมงต้นแบบ
	 	 1.4	 เทคโนโลยีและการสื่อสารประชาสัมพันธ์
	 	 รปูแบบการด�าเนนิโครงการเสรมิสร้างการจดัการชุมชนประมงต้นแบบ
ในช่วงที่	 1	 มีการใช้เทคโนโลยีร่วมและใช้การส่ือสารสองทางในการท�างานอย่าง
ชัดเจน	 หน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่สลับบทบาทกับชุมชนประมงระหว่างการเป็น 
ผู้รับสารและผู้ส่งสาร	 โดยมีปฏิกิริยาตอบกลับในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น	
การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
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	 ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวเจ้าหน้าทีจ่ะน�าตนเองเข้าไปคลุกคลี	สร้างความ
สนทิสนม	ใช้ตวัเองเป็นสือ่น�าข้อมลูจากหน่วยงานไปบอกเล่าให้ชมุชนประมงทีอ่ยู่
ในความรบัผดิชอบร่วมรบัรู	้ร่วมเข้าใจ	และเข้ามามส่ีวนร่วมกบัการจดัท�าโครงการ	
นอกเหนือจากน�าข้อมูลที่หน่วยงานอยากให้ชุมชน	“รู้”	ไปบอกกับชุมชนแล้ว	ยัง
มีข้อมูลที่ชุมชนประมงต้องรู้ไปแลกเปลี่ยนให้เกิดความรู้	 “ร่วม”	ระหว่างกัน	เพื่อ
น�าไปสู่การมีส่วนร่วมในท้ายที่สุด	นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่ออื่นๆ	ร่วมกับการใช้สื่อ
บุคคลในการผสมผสานการท�างานให้เกิดความลงตัว	 อาทิ	 ใบปลิว	 โปสเตอร	์
เอกสารแจก	 การใช้หอกระจายข่าว	 วิทยุท้องถิ่น	 และการสนับสนุนสื่อจากส่วน
กลาง	(ประชาสัมพันธ์	กรมประมง)	อาทิ	สารคดีสั้นทางวิทยุ	โทรทัศน์	บทความ
ผ่านหน้าหนังสือพิมพ์	เป็นต้น

	 2.	 ผลของการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน
ประมงต้นแบบในช่วงที่	1	ระหว่างปี	พ.ศ.	2550-2552	ต่อการ
วางนโยบายและวางแนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม

	 รูปแบบการท�างานเน้นการท�างานเป็นขั้นเป็นตอน	 มีการวางวิสัยทัศน์	
นโยบาย	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	การด�าเนินการและการประเมินผลอย่างชัดเจน	
ท�าให้	 “การสร้างกรอบหรือแผนแม่บทเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อน�า
ไปสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม”	ในช่วงที่	1	ระหว่างปี	พ.ศ.	2550-2552	มีความ
เป็นไปได้สูง	ซึ่งความเป็นไปได้หรือผลชี้วัดที่สะท้อนว่าผู้บริหาร	และคณะท�างาน
ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ความส�าคัญกับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

 ช่วงที่ 2  ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554

	 1.	 รูปแบบการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน
ประมงต้นแบบ

	 	 1.1	 วิสัยทัศน์	นโยบายและการบริหารจัดการ
	 เม่ือมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร	 และคณะท�างาน	 ในช่วงที่	 2	 ระหว่าง 
ปี	พ.ศ.	2553-2554	รปูแบบการบรหิารจดัการโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชน
ประมงต้นแบบ	มกีารเปลีย่นแปลงจากการบรหิารเชงิผสมผสานในลกัษณะจากบน
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ลงล่าง	สลับจากล่างขึ้นบนปรับเปลี่ยนมาเป็น	การบริหารจัดการโครงการจากบน

ลงล่างเพยีงประการ	(Top-down)	โดยผูบ้รหิารเป็นผูท้ีก่�าหนดเป้าหมายและก�าหนด

แนวทางเพือ่ให้ผูท้ีอ่ยูใ่นระดบัล่างปฏบิตัติามแต่ผูบ้รหิารในช่วงระยะเวลาดงักล่าว

ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวิสัยทัศน์	 นโยบายและขาดการบริหารจัดการ

โครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบอย่างถกูต้องและเหมาะสม	จงึ

ส่งผลให้เจ้าหน้าทีผู่อ้ยูภ่ายใต้บงัคบับญัชาท�างานในลกัษณะท�างานตามค�าสัง่	แต่

ยังมีการรายงานผลทางวิชาการเชิงพฤติกรรมประจ�าปีให้หน่วยงานที่อยู่ในระดับ

สูงกว่ายังมีความเข้าใจว่า	 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบยัง

เดินหน้าต่อแบบมีทิศทางการท�างานในภาพรวมเหมือนต่างฝ่ายต่างท�างานไม่ได้

มีการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 มีลักษณะโครงสร้างการท�างาน

แบบปิด

	 	 1.2	 ทรัพยากรบุคคล

	 	 รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	หรือ	 “คน”	 จากที่เคยมี

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ	มีการติดอาวุธทางปัญญา	

เพิม่ทกัษะให้กบัเจ้าหน้าทีใ่นระดบัปฏบิตักิารให้มีองค์ความรูใ้นการท�างานร่วมกบั

ชมุชน	แต่เมือ่มาถงึยคุการเปลีย่นถ่าย	รปูแบบการบรหิารจดัการเรือ่งของทรพัยากร

บคุคล	อยูใ่นสภาวะขาดช่วง	ไม่มกีารฝึกอบรมพฒันาบคุลากรอย่างจรงิจงัและเป็น

รูปธรรม

	 	 1.3	 งบประมาณ

	 	 ขณะทีผู่บ้รหิาร	และคณะท�างานในช่วงระยะเวลาที	่1	เป็นผู	้“เดนิไป

หางบประมาณ”	โดยใช้รูปแบบการเขียนโครงการสนับสนุน	การเจรจาพูดคุย	การ

ปรึกษาหารือกับผู้บริหารสูงสุด	 หรือแม้แต่การบริหารจัดการด้านการเงินจากเงิน

สนิบนรางวลัน�าจบัอย่างเข้มข้น	เพือ่ให้ได้มาซึง่การจดัท�ากจิกรรมในโครงการเสรมิ

สร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบด้านต่างๆ	“ในงบประมาณการบรหิารจดัการ

โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบที่เท่ากัน	แต่ผู้บริหารในช่วงที่	

2	ได้ให้ค�าจ�ากดัความการบรหิารจัดการด้านงบประมาณไว้ว่าตอนนีเ้รากร็อเงนิอยู่

นะ	เนื่องจาก	สจป.	เราไม่มีงบ”	(วิฑูรย์	พ่วงทิพากร,	สัมภาษณ์,	24	มีนาคม	2554)	

อาจกล่าวได้ว่านอกเหนือจากการไม่มีงบประมาณหรือมีงบประมาณเป็นจ�านวน
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น้อยของส�านกับรหิารจดัการด้านการประมงเป็นทนุเดมิ	การไม่ให้ความส�าคญัหรอื

การไม่เล็งเห็นความส�าคัญในการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการ

ชุมชนประมงต้นแบบ	ยิ่งท�าให้โครงการประสบปัญหามากยิ่งขึ้น

	 	 1.4	 เทคโนโลยีและการสื่อสารประชาสัมพันธ์

	 	 การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่วงที่	2	เป็นการ

สื่อสารทางเดียวทั้งในส่วนการสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงาน	 ไม่มีแนว

นโยบายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ใดๆ	 จากผู้บริหาร	 นอกเหนือไปจากการ

ท�างาน	“สานต่อของเดมิ”	อกีทัง้การน�าเสนอเพือ่จดัท�ากจิกรรมใดๆ	ของเจ้าหน้าที่

เพือ่ต่อยอดโครงการเสรมิสร้างการจัดการชมุชนประมงต้นแบบกไ็ม่ได้รบัการตอบ

สนองอย่างจริงจังจากผู้บริหารเท่าที่ควร

	 2.	 ผลของการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน
ประมงต้นแบบในช่วงที่	2	ระหว่างปี	พ.ศ.	2553-2554	ต่อการ
วางนโยบายและวางแนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม

	 ผู้บริหารระดับส�านัก	 ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดและให้นโยบายไม่มีรูปแบบการ

ท�างานที่สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ย่อมส่งผลต่อการวางแนวทางการ

สือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมส่ีวนร่วม	ผูว้จิยัพบว่า	ผูบ้รหิารทกุระดบั

ชั้นยังมีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อการท�างานพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

รูปแบบการบรหิารจดัการในช่วงที	่2	ผู้บรหิารในทุกระดบัยังมคีวามเข้าใจคลาดเคลือ่น

ต่อวสิยัทศัน์	ภารกจิ	หน้าทีข่องตนเอง	แน่นอนว่าความรูค้วามเข้าใจทีค่ลาดเคล่ือน	

โดยเฉพาะความเข้าใจในเรือ่งการท�างานพฒันาแบบมส่ีวนร่วมระหว่างหน่วยงาน

กบัชมุชน	ท�าให้เกดิ	“ช่องว่าง”	ในการบรหิารจดัการโครงการเสรมิสร้างการจดัการ

ชมุชนประมงต้นแบบ	อกีทัง้ยงัส่งผลต่อการวางแนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์

โครงการของหน่วยงานที่มีแนวโน้มว่าไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จากรูปแบบการ

บริหารจัดการในลักษณะบนลงล่าง	 (Top-down)	ที่มีการสื่อสารทางเดียวแบบปิด	

ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมง

ต้นแบบที่ไม่สามารถน�าไปสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐกับ

ชุมชนประมงได้
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	 ส่วนท่ี	2	 สถานการณ์และสภาพปัญหาการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้าง
การจัดการชุมชนประมงต้นแบบ

	 ผูว้จิยัท�าการศกึษาตามวตัถปุระสงค์งานวจิยั	โดยแบ่งการศกึษาออกเป็น	

2	ช่วง	ตามระยะเวลาดงักล่าวข้างต้น	เนือ่งจากในแต่ละช่วงเวลามีการปรบัเปล่ียน

ผู้บริหารระดับสูง	 (ระดับส�านัก)	 ซึ่งการปรับเปล่ียนผู้บริหารดังกล่าวจะส่งผลต่อ 

รูปแบบการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบใน

มิติต่างๆ

 ช่วงที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552

	 1.	 การด�าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์

	 การพัฒนามิใช่เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น	 แต่จะต้องน�าไปสู่แนวคิดที่มี 

วิธีการน�าไปสู่การปฏิบัติซึ่งต้องค�านึงถึงประเด็นของการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน

กับกลุ่มชุมชนประมงเป้าหมายการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่วงที่	1	นี้	จึงเป็นการ

สือ่สารจากล่างข้ึนบน	(Bottom-Up	Communication)	และเป็นการสือ่สารสองทาง	

(Two	Way	Communication)	คือ	ทั้งหน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่	 และชุมชนประมง

กลุ่มเป้าหมาย	 ต่างก็สวมบทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสาร	 มีผลตอบรับ	 (Feed-

back)	 ผ่านช่องทางการสื่อสาร	 โดยเนื้อหาสารนั้นเป็นไปตามความต้องการของ

ชุมชน	 ซึ่งสอดคล้องกับการท�างานโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมง

ต้นแบบที่มีหลักในการพัฒนาว่า	“ทรัพยากรเป็นของชุมชน	โดยชุมชน	เพื่อชุมชน	

ชุมชนต้องดูแลรักษาทรัพยากรประมงในชุมชนด้วยตนเอง”	 มีรูปแบบการท�างาน

ที่	 “ยึดคนและชุมชน”	 เป็นสิ่งส�าคัญ	 โดยมีกระบวนการด�าเนินงานการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์	ดังนี้

	 (1)	 การวิจัย-รับฟัง	การร่วมรับฟังปัญหา	แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้า

หน้าทีแ่ละชมุชนประมงกลุม่เป้าหมายเป็นไปเพือ่การรบัทราบถงึข้อมลู	ข้อเทจ็จรงิ

ว่า	 ความต้องการของชุมชนที่สัมพันธ์กับภารกิจของหน่วยงานคืออะไร	 การต่อ 

ยอดการขยายผลในการท�างานร่วมระหว่างหน่วยงานกบัชมุชนประมงมคีวามเป็น

ไปได้มากน้อยแค่ไหน	 ซึ่งขั้นตอนการวิจัย-การรับฟังนี้	 เป็นขั้นตอนแรกของการ
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ด�าเนนิงานโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	และการด�าเนนิงาน

ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์	 เพื่อน�าไปสู่การวางทิศทางการท�างานและวาง

แนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์อย่างเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที	่สภาพชมุชน	และ

ความต้องการของชุมชน

	 (2)	 การวางแผนและการตัดสินใจ	การบริหารงานช่วงที่	1	นี้	ผู้บริหารได้

ท�าการถ่ายทอดแนวคิดให้คณะท�างานและฝ่ายปฏิบัติน�าไปก�าหนดแนวทางการ

ด�าเนินงาน	โดยจัดตั้งคณะท�างานจากส่วนกลางขึ้นมา	1	ชุด	ในการ	“ร่วมคิด	ร่วม

วางแผน	ร่วมปฏบิตั	ิร่วมประเมนิผล”	ซึง่หมายรวมถงึการตดัสนิใจเลอืกใช้กจิกรรม

และกลยุทธ์ทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และงบ

ประมาณของหน่วยงาน	ทีม่คีวามเหมาะสมต่อชมุชนประมงกลุม่เป้าหมายโดยใน

ระยะเวลาดังกล่าวมีการวางแผนโดยมุ่งใช้	“สื่อบุคคล”	ในการน�าข้อมูลข่าวสารลง

ไปยังพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย

	 (3)	 การสื่อสารเพื่อด�าเนินงานตามแผน	นอกเหนือจากการใช้สื่อบุคคล

ในการปฏบิตังิานลงพืน้ทีแ่ล้ว	ยงัมกีารใช้สือ่อืน่ๆ	ร่วมในการด�าเนนิงาน	อาท	ิการ

ใช้แผ่นพับใบปลิวน�าข้อมูลข่าวสารด้านการประมงแจกจ่ายให้กับชุมชน	 จัดสร้าง

คู่มือการท�างานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีหลักและกรอบในการปฏิบัติงานร่วมกัน

	 (4)	 การประเมินผล	 มีการด�าเนินการประเมินผลในเรื่องของความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 และความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	 

รวมถึงการสร้างกิจกรรม	“การประกวดชุมชนประมงต้นแบบ”	ที่มีการประเมินผล

ชุมชนประมงอย่างมีเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน

	 2.	 สื่อที่เลือกใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์

	 สื่อที่เลือกใช้ในช่วงที่	1	นอกเหนือจากสื่อบุคคลที่ใช้เป็นสื่อหลัก	ในการ

สือ่สารประชาสมัพนัธ์โครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบแล้ว	ยงั

มกีารใช้สือ่ประกอบอืน่ๆ	ในการเผยแพร่	สร้างการรบัรู	้สร้างความเข้าใจ	สร้างการ

เข้ามามีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานและชุมชนประมงที่เข้าร่วมโครงการ	ดังนี้

	 (1)		การประชุมชี้แจง

	 (2)		เอกสารแจกหรือคู่มือ

	 (3)		หอกระจายข่าวหรือวิทยุท้องถิ่น
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	 (4)		การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่

	 (5)		สื่อพื้นบ้าน

	 (6)		การประกวดชุมชนประมงต้นแบบดีเด่นประจ�าปี

	 (7)		การสนับสนุนสื่อจากส่วนกลาง	(ประชาสัมพันธ์	กรมประมง)

	 จากการวเิคราะห์โดยภาพรวมในการใช้ส่ือเพือ่การส่ือสารประชาสัมพนัธ์

โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบของหน่วยงาน	 ผู้วิจัยพบว่า	 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	 “พยายาม”	 ใช้สื่อเท่าที่มีและใช้สื่อเท่าที่	 “งบประมาณ”	

บริหารจัดการได้แม้ว่าคณะท�างานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดท�าโครงการเสริม

สร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	ในช่วงระยะเวลาที	่1	นี	้จะไม่มปีระสบการณ์

การท�างานด้านการสือ่สารมวลชนหรอืมอีงค์ความรูด้้านการสือ่สารประชาสมัพนัธ์	

แต่ด้วยประสบการณ์และองค์ความรูใ้นการท�างานทีใ่ห้ความส�าคญักบัการบรหิาร

จดัการโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	รวมถงึมกีารร่วมระดม

สมองถึงความน่าจะเป็นและความเหมาะสมในการใช้ส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์	

จึงท�าให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในช่วงที่	1	ได้รับการตอบรับจาก

ชุมชนประมงในระดับที่มีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง

	 3.		ประสทิธผิลของการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ระหว่างปี	พ.ศ.	2550-

2552	 ต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการจัดท�าโครงการเสริม

สร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ

	 จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร	เจ้าหน้าที	่และชมุชนประมงทีเ่ข้าร่วมโครงการ

เสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบทั้งพื้นที่ส่วนทะเลและพื้นที่ส่วนน�้าจืด	

รวมทั้งการศึกษาข้อมูลประกอบจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงเวลาดังกล่าว	 พบว่า	 ประสิทธิผลที่เกิดจากการด�าเนินการและการใช้การ

สื่อสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐต่อชุมชนประมงเพื่อหวังผลการเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนานั้น	สามารถแบ่งประเด็นออกเป็นดังนี้

 ประการแรก		 สร้างความตื่นตัว

 ประการที่สอง	 สร้างความตระหนักรู้และยอมรับ

 ประการที่สาม	 สร้างความร่วมมือ
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	 ประสิทธิผลที่เกิดจากการด�าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์	 สอดคล้อง

กบัหลกัการประมง	ซึง่ในระยะแรกบทบาทของชุมชนประมงจะมีเพยีงเล็กน้อยและ

จะมีเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ	 ในขณะเดียวกันบทบาทของรัฐในการจัดการประมงก็

จะลดลงทีละน้อย	 เมื่อการจัดการประมงร่วมกันได้พัฒนาไปถึงจุดสุดท้าย	 การ

จดัการประมงโดยชมุชนกจ็ะเกดิขึน้	ณ	จุดนีบ้ทบาทของรฐัในการจดัการประมงจะ

ลดลงเป็นเพยีงทีป่รกึษาทางด้านวชิาการให้แก่ชมุชน	และชุมชนจะท�าหน้าทีใ่นการ

จัดการประมงด้วยชุมชนเองอย่างสมบูรณ์

	 กล่าวได้ว่าสถานการณ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาดัง

กล่าว	 (ช่วงที่	 1	พ.ศ.	2550-2552)	ของผู้บริหาร	และคณะท�างานโครงการเสริม

สร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	พบว่า	มกีารสือ่สารประชาสมัพนัธ์โครงการ

เสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบแบบล่างขึ้นบน	 (Bottom-Up	 Com-

munication)	และใช้การสือ่สารสองทาง	(Two	Way	Communication)	ในการท�างาน

ร่วมระหว่างชมุชนประมงและหน่วยงานรฐัโดยเจ้าหน้าที	่ คอื	 ทัง้หน่วยงานเจ้าหน้าที่	

และชมุชนประมงกลุม่เป้าหมาย	ต่างกส็วมบทบาทของผูส่้งสารและผูร้บัสาร	มผีล

ตอบรับ	 (Feedback)	 ผ่านช่องทางการสื่อสารหรือปฏิกิริยาของชุมชนประมงเป็น

เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานโดยเน้ือหาสารน้ันเป็นไปตามความต้องการของชุมชน	 ใน

ขณะที่ชุมชนก�าลังอยู่ในข้ันตอนของกระบวนการพัฒนา	 การส่ือสารจะถูกใช้เพื่อ

ส่งเสริมและขยายการพัฒนา	 ตลอดจนท�าให้งานพัฒนาด�าเนินไปได้โดยสะดวก	

การสือ่สารจะท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกทีจ่ะผลกัดนัให้การพฒันาเป็นไปตามเป้าหมายที่

ได้วางไว้	 นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการโน้มน้าวใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้	

(Knowledge)	ทัศนคติ	(Attitude)	จนน�าไปสู่การร่วมปฏิบัติ	(Practice)	ในที่สุด

 ช่วงที่ 2  ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554
	 1.		การด�าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์

	 2.		สื่อที่เลือกใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์	

	 3.		ประสทิธผิลของการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ระหว่างปี	พ.ศ.	2553-2554	

ต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการจัดท�าโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน

ประมงต้นแบบสถานการณ์หรือสภาพปัญหาการส่ือสารประชาสัมพันธ์เพื่อการ
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พัฒนาแบบมีส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 
ในช่วงที	่2	นี	้สามารถสะท้อนถงึรปูแบบการด�าเนนิการสือ่สารประชาสมัพนัธ์และ
สื่อที่เลือกใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์	
	 สถานการณ์การสือ่สารประชาสมัพนัธ์ในช่วงที	่2	นีพ้บว่า	ผูบ้รหิารไม่ให้
ความส�าคัญและละเลยการปฏิบัติงานต้ังแต่การบริหารจัดท�าโครงการเสริมสร้าง
การจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	 และแน่นอนว่าจะส่งผลถงึการส่ือสารประชาสัมพันธ์
โครงการด้วย	 “การให้ความส�าคัญอย่างผิวเผินในการปฏิบัติงาน”	 ดังกล่าวส่งผล
ให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ก�าลังเดินต่อไปอย่างมีทิศทางต้องประสบความ	
“ชะงักงัน”	 ในการท�างานทุกมิติรวมถึงมิติของการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการ
พฒันาแบบมส่ีวนร่วมของโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบด้วย
หลายองค์กรประสบความล้มเหลวในการประชาสมัพนัธ์	เพราะขาดการสือ่สารกบั
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง	การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระยะหนึ่งแล้วหยุดหายไป	การ
หยดุหายไปนัน้เป็นการเปิดโอกาสให้ชมุชนเกดิความคดิของตนได้อย่างแพร่หลาย	
และยังเสี่ยงที่จะรับข่าวสารข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงในแง่มุมต่างๆ	 ในบางครั้ง
ชุมชนประมงได้ต้ังข้อสังเกตหรือมีค�าถามเกิดขึ้นถึงว่า	 “โครงการเสริมสร้างการ
จัดการชุมชนประมงต้นแบบได้เลิกจัดท�าไปแล้ว	 หรือหน่วยงานรัฐประสบปัญหา
ด้านใดเกิดขึ้นภายในองค์กร	 หรือมีปัญหาข้อขัดแย้งใดเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน”	
ซึ่งการปล่อยให้เกิดค�าถามต่างๆ	 เหล่านี้เป็นการตอกย�้าความคิดที่แพร่หลาย 
ที่บั่นทอนความมีส่วนร่วมในการท�างานระหว่างหน่วยงานรัฐกับชุมชน	 แต่หาก
หน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่สามารถปรับประยุกต์ใช้การส่ือสารประชาสัมพันธ์เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในการท�างานและสร้างกระแสความเช่ือม่ันให้เกิดขึ้นได้	 ย่อมจะ
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดของชุมชนที่มีต่อหน่วยงาน

	 ส่วนที	่3	 แนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันา
แบบมีส่วนร่วมในการจัดท�าโครงการเสริมสร้างการ
จดัการชมุชนประมงต้นแบบของส�านกับรหิารจัดการด้าน
การประมงในอนาคต

	 แนวทางการสือ่สารทีเ่หมาะสมส�าหรบัน�ามาใช้ในการประชาสมัพนัธ์เพือ่

การพัฒนาและการมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	
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ของส�านกับรหิารจดัการด้านการประมง	กรมประมง	ควรมลีกัษณะการสือ่สารผสม
ผสานจากบนลงล่าง	 (Top-Down	Communication)	และการสื่อสารจากล่างสู่บน	
(Bottom-Up	Communication)	เป็นการสื่อสารสองทาง	(Two	Way	Communica-
tion)	 คือ	 ท้ังหน่วยงานโดยจ้าหน้าที่	 และชุมชนประมงกลุ่มเป้าหมายต่างสวม
บทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสาร	 ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ	 โดยเนื้อหาสาร
นั้นเป็นไปตามความต้องการของชุมชน
	 นอกเหนือจาก	“สื่อบุคคล”	ที่เป็น	“สื่อหลัก”	การสื่อสารประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 สื่อที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ทุกระดับรวมทั้งชุมชนประมงให้การตอบรับและเชื่อมั่นว่าจะสามารถเสริมสร้าง
พัฒนาการมีส่วนร่วม	และช่วยสร้างการรับรู้	สร้างความใจ	สร้างการเข้ามามีส่วน
ร่วมระหว่างหน่วยงานและชมุชนประมง	มกีารส่ือสารประชาสัมพนัธ์ไล่เรยีงล�าดบั
ตามความส�าคัญและการให้ความสนใจดังต่อไปนี้	 ส่ือโทรทัศน์	 ส่ือวิทยุ	 ส่ือ
หนังสือพิมพ์
	 ส�าหรบัการถ่ายทอดเนือ้หาการสือ่สาร	ควรอยูใ่นลักษณะการส่ือสารแบบ
ไม่เป็นทางการน�าเสนอในลักษณะการ	 “บอกเล่าเรื่องราว”	 ของวิถีชีวิตชุมชนว่า
ชมุชนประมงแต่ละแห่งทีเ่ข้าร่วมในการจดัท�าโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชน
ประมงต้นแบบว่ามรีปูแบบการบรหิารจดัการชมุชนประมงอย่างไร	เพือ่น�าไปสูก่าร
ต่อยอดและขยายผลการท�างานร่วมระหว่างชุมชนในรูปแบบต่างๆ	อาทิ	การแลก
เปลีย่นดงูานระหว่างชมุชน	การมเีครอืข่ายร่วมชมุชนประมง	ฯลฯ	ทศิทางการไหล
ของการสื่อสาร	ควรใช้การสื่อสารในลักษณะผสมผสานทั้งจากบนลงล่าง	และจาก
ล่างขึน้บน	ส่งเสรมิให้ความรูค้วามคดิมกีารไหลไปมาระหว่างหน่วยงานและชุมชน
ประมง	มีการจัดทิศทางการติดต่อสื่อสารในทุกทิศทางอย่างทั่วถึง	 เช่น	การปรับ
เปลี่ยนการสื่อสารผ่านเอกสารเป็นการสื่อสารสองทาง	โดยการเข้าเยี่ยมชมตรวจ
งานโครงการระหว่างผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกับรหิารจดัการด้านการประมง
กบัชมุชนประมงกลุม่เป้าหมาย	เพือ่น�าไปสูค่วามร่วมมอืและสร้างความเป็นกนัเอง	
เกิดความรู้สึกร่วมเชิงประเพณี	วัฒนธรรมกับชุมชนประมงในทุกรูปแบบ	เช่น	การ
ร่วมงานบุญ	งานเทศกาล	ฯลฯ
 ช่องทางการตดิต่อสือ่สาร	ควรมกีารสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ	ท้ังสือ่บคุคล 
สื่อวิทยุโทรทัศน์	 สื่อสิ่งพิมพ์	 สื่อมัลติมีเดีย	 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 รวมถึงส่ืออื่นๆ
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ลักษณะการสื่อสาร	 ความเหมาะสมส�าหรับการใช้การส่ือสารของเจ้าหน้าที่กับ
ชมุชนประมง	ควรเป็นลกัษณะของการสือ่สารทีไ่ม่เป็นทางการมากกว่าการสือ่สาร
แบบทางการเนือ่งจากเป็นการท�างานร่วมกบัชมุชน	การใช้ค�าพดูทีเ่ป็นทางการหรอื
ใช้ทฤษฎีน�าเสนอข้อมูลให้กับชุมชน	นอกจากจะได้ผลค่อนข้างน้อยแล้ว	ยังไม่ได้
ช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาร่วมด้วย

	 กล่าวได้ว่า	แนวทางการสือ่สารทีเ่หมาะสมส�าหรบัน�ามาใช้ในการประชา-

สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาและการมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน

ประมงต้นแบบ	ของส�านกับรหิารจดัการด้านการประมง	กรมประมง	ควรมลีกัษณะ

การสือ่สารผสมผสานจากบนลงล่าง	(Top-Down	Communication)	และการสือ่สาร

จากล่างสู่บน	(Bottom-Up	Communication)	เป็นการสื่อสารสองทาง	(Two	Way	

Communication)	 โดย	 “สื่อบุคคล”	 ยังเป็นสื่อที่ได้รับการยอมรับและเป็นสื่อที่

สามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายชมุชนประมงได้ดทีีส่ดุ	แต่ถ้ามงีบประมาณมากพอทัง้

ฝ่ายบรหิาร	เจ้าหน้าที่	และชมุชนประมงต่างมคีวามคดิเหน็พ้องกนัว่า	สือ่โทรทศัน์	

เป็นสื่อที่น่าสนใจและน่าติดตามมากที่สุด	 โดยระยะเวลาในการน�าเสนอสื่อ

โทรทศัน์ทีเ่หมาะสมอยูใ่นช่วงเวลาประมาณ	12.00-14.00	น.	มกีารน�าเสนอเนือ้หา

ในลกัษณะทีไ่ม่เป็นทางการมากนกั	มกีารลืน่ไหลของข้อมลูข่าวสารในลกัษณะของ

การสื่อสารสองทางที่น�าไปสู่การแลกเปลี่ยนกระบวนการคิด	 กระบวนการท�างาน

ระหว่างหน่วยงานรฐัและชมุชนประมงในเรือ่งของการบรหิารจดัการทรพัยากร	และ

สร้างจิตส�านึกร่วมอนุรักษ์ด้านทรัพยากรประมง

	 จากผลการศกึษาเรือ่ง	แนวทางการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพือ่การพฒันา

แบบมีส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 ส�านัก

บริหารจัดการด้านการประมง	 กรมประมง	 มีข้อค้นพบที่สามารถน�ามาอภิปราย

ได้แก่	รูปแบบการบรหิารจดัการโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	

ที่มีต่อการวางแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

ของหน่วยงานและชุมชนประมง
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สรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 จากการศกึษาวจิยักลุม่ตวัอย่าง	อนัได้แก่	ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกั

บริหารจัดการด้านการประมง	นักประชาสัมพันธ์	กรมประมง	และชุมชนประมงที่

เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	ทั้งชุมชนประมงพื้นที่

ทะเลและประมงพ้ืนที่น�้าจืด	 ได้ให้ข้อเสนอแนะ	 ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวิจัยโดย

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

	 1.	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นร่วมกันว่า	การใช้สื่อบุคคลในการจัดท�า

โครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบยงัคงมคีวามส�าคญัและเป็นสือ่

ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริง	 แต่ถ้ามีงบประมาณที่เพียงพอในการเลือก

ใช้สือ่ในการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ในวงกว้าง	กลุม่ตวัอย่างเหน็ว่า	ควรใช้สือ่โทรทศัน์

ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์มากที่สุด

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะชุมชนประมงที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง

การจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	ทัง้ชมุชนประมงพืน้ทีท่ะเลและประมงพืน้ทีน่�า้จดื

เห็นพ้องว่า	ถ้าส�านักบริหารจัดการด้านการประมงสามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์

สื่อผ่านสื่อโทรทัศน์ได้	 เวลาที่เหมาะสมในการถ่ายทอดออกอากาศหรือเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์สื่อดังกล่าว	จะอยู่ในช่วงเวลา	12.00-14.00	น.

	 3.	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นร่วมกันว่ารูปแบบของสารที่จะน�าเสนอ

ผ่านสื่อโทรทัศน์หรือสื่อที่สามารถถ่ายทอดเห็นได้ทั้งภาพและเสียงควรจะอยู่ใน 

รปูแบบ	“รายการทวี”ี	โดยมชีือ่รายการทีเ่หน็พ้องตรงกนัว่า	“รายการชมุชนประมง

ต้นแบบ”

	 4.	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นร่วมกันว่า	รูปแบบและเนื้อหาในการน�า

เสนอสารผ่านสื่อโทรทัศน์หรือสื่อที่สามารถถ่ายทอดด้วยภาพและเสียง	ควรมีรูป

แบบที่ไม่เป็นทางการ	 เน่ืองจากชุมชนประมงกลุ่มเป้าหมายยากต่อการรับรู้และ

ท�าความเข้าใจและควรน�าเสนอเนื้อหาในเรื่องของวิถีชุมชน	 การบริหารจัดการ

โครงการภายในชุมชน	ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนประมงที่น�าไป

สู่การต่อยอดและขยายผลในการบริหารจัดการด้านการประมงโดยชุมชน
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	 5.	 กลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะชุมชนประมงที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง

การจดัการชมุชนประมงต้นแบบต่างคดิเหน็พ้องต้องกนัว่า	การสือ่สารประชาสมัพนัธ์	

“รายการประมงต้นแบบ”	ดงักล่าวสามารถสร้างองค์ความรูไ้ด้จรงิและสามารถช่วย

เสริมสร้างทักษะ	 สร้างเครือข่ายช่วยลดทอนงบประมาณจากการเดินทางดูงาน

โครงการต่างๆ	ที่อยู่ต่างถิ่นได้

	 6.	 กลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะชุมชนประมงที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง

การจดัการชมุชนประมงต้นแบบต่างคดิเหน็พ้องต้องกนัว่า	หากหน่วยงานอนัได้แก่

ส�านักบริหารจัดการด้านการประมงไม่สามารถผลิตรายการประมงต้นแบบขึ้นได้	

ส�านกับรหิารจดัการด้านการประมงควรท�าการคัดเลือกเจ้าหน้าทีท่ีมี่องค์ความรู	้มี

ทกัษะ	มปีระสบการณ์และท�างานจรงิ	มาเป็นส่ือบคุคลทีมี่คุณภาพเช่นเดยีวกบัส่ือ

บคุคลในยคุแรกเริม่ในการจดัท�าโครงการเสรมิสร้างการจดัการชุมชนประมงต้นแบบ	

(ระหว่างปี	พ.ศ.	2550-2552)

	 7.	 กลุม่ตวัอย่างโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีท่ีเ่คยเป็นคณะท�างานโครงการเสรมิ

สร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบต่างเห็นพ้องกันว่า	 วิสัยทัศน์และนโยบาย

ของผู้บริหาร	 และการให้ความส�าคัญในการจัดท�าโครงการ	 ล้วนน�าไปสู่การต่อ 

ยอดและการขยายผลการจัดท�าโครงการในรูปแบบต่างๆ	ซึ่งหมายรวมถึงการวาง

แนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมส่ีวนร่วมของโครงการเสรมิ

สร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบในอนาคต

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

	 1.	 ในการศึกษาคร้ังต่อไป	 ควรท�าการศึกษาถึงแนวทางการบริหาร

โครงการเสริมสร้างการจัดการประมงต้นแบบ	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาแบบมีส่วน

ร่วมของหน่วยงาน	เป็นการศึกษาถึงรูปแบบการบริหารงานโครงการ	ที่จะน�าไปสู่

ประสิทธิผลโดยภาพรวมในทิศทางต่างๆ	โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

	 2.	 ในการศกึษาครัง้ต่อไป	ควรท�าการศกึษาอตัลกัษณ์ของชมุชนประมง

ทีจ่ะน�าไปสูก่ารเป็นชมุชนประมงต้นแบบ	เป็นการศกึษาถงึวถิชีมุชนประมงทัง้พืน้ที่



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 377

ส่วนน�้าจืดและพื้นที่ส่วนทะเล	ที่มีความเป็นต้นแบบเฉพาะด้านและความเป็นต้น

แบบนั้นจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมงในชุมชน

	 3.	 การศึกษาคร้ังน้ี	 เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเพียง	 26	 คน	 

เป็นข้าราชการจากกรมประมงจ�านวน	10	คน	และชมุชนประมงทีเ่ข้าร่วมโครงการ

เสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบจากพืน้ทีส่่วนทะเลและพืน้ทีส่่วนน�้าจดื	

อย่างละ	1	ชุมชน	รวม	2	ชุมชน	จ�านวน	26	คน	ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านข้อมูล 

เชิงลึก	ดังนั้น	ส�าหรับครั้งต่อไป	ควรท�าการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการใน

หน่วยงานท้ังหมด	 หรือชุมชนประมงที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	 เพื่อให้ได้ข้อมูล 

ที่เป็นภาพรวม

	 4.	 ควรมกีารศกึษาในเรือ่งการบรหิารจดัการด้านการพฒันาแบบมส่ีวนร่วม 

หรือการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมส่ีวนร่วมจากหน่วยงาน	องค์กร	

สถาบันอื่นๆ	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างขวางมากขึ้น	และน�ามาเปรียบเทียบเพื่อการ

พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ขั้นสูงสุดต่อไป
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