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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษางานประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุ
รักษ์ โดยศึกษาถึง 1) การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ 2) ประสิทธิภาพของสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ และ3) อุปสรรคของการด าเนินงาน และสื่อประชาสัมพันธ์โครงการอัมพวา ชัยพัฒนา
นุรักษ์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ การเก็บข้อมูลจาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – 
Depth Interview) และจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน ามาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎี และ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ในเชิงพรรณนา เพ่ือสรุปผลอภิปราย และข้อเสนอแนะต่อไป 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโครงการฯ กล่าวคือ มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างการรับรู้ในระดับชุมชน สร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ชีวิต
ความเป็นอยู่ และการสร้างเครือข่ายเพ่ือเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ผ่านคณะดูงาน 2) 
ประสิทธิภาพของสื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการฯ มีการเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์เป็นจ านวน
มาก แต่สื่อที่ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับการประชาสัมพันธ์โครงการฯ คือ สื่อกิจกรรม 
เนื่องจากเป็นสื่อที่ท าให้ผู้รับสารได้เข้าใจถึงสภาพวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในชุมชนได้
เป็นอย่างดี ทั้งนี้ในการสื่อสารนั้น ได้แบ่งเนื้อหาของสารที่ใช้สื่อออกเป็น 2 ลักษณะคือ สารที่ให้ข้อมูล 
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ และสารที่เป็นการเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 3) 
อุปสรรคของการด าเนินงานและสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ที่ส าคัญคือ ปัญหาเรื่องบุคลากร 
เช่น บุคลากรขาดความช านาญในงานประชาสัมพันธ์ ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน เป็นต้น 
ส าหรับปัญหารองลงมาได้แก่ ปัญหาเรื่องสถานที่ตั้งที่ไม่มีการแบ่งอาณาเขตที่ชัดเจน จึงไม่สามารถ
บอกสถานที่ตั้งได้  ปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงาน และปัญหาจากการสื่อสารขององค์กร ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวนี้ถือเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา ชัย
พัฒนานุรักษ์  
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บทน า 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ตั้งอยู่ที่ เลขท่ี 66 ชุมชนประชาอุทิศเทศบาล ต าบลอัมพวา 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พระราชทานพระราชด าริให้ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ด าเนินการรับโอนที่ดิน เพ่ือใช้ประโยชน์
ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับโอนเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 
2545 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     
ได้เสด็จพระราชด าเนินเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ โดยด าเนินงานเพ่ือมุ่งอนุรักษ์ทั้งด้านวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน วัฒนธรรมชุมชน พ้ืนที่ และทรัพยากรที่มีอยู่ แล้วจึงพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับ
ชุมชนให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

 แต่จากระยะการด าเนินงานกว่า 4 - 5 ปีที่ผ่านมา โครงการฯ ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ของคนในพ้ืนที่ ทั้งคนในชุมชนใกล้เคียง คนในจังหวัดสมุทรสงครามและนักท่องเที่ยวเองก็ตาม ซึ่ง
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้โครงการฯ ประสบปัญหาดังกล่าว คือ การประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก
การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อ
กันระหว่างองค์กร หน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมายในระยะยาว อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ สนับสนุน 
ให้องค์กรนั้นๆบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมไปถึงการเลือกใช้สื่อของโครงการฯ  หากโครงการฯ
ไม่มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างไม่ถูกต้อง การสื่อสารกับกลุ่มประชาชน
เป้าหมายก็จะไม่มีประสิทธิภาพหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นได้เลย ซึ่งจะส่งผลให้โครงการฯไม่สามารถ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 
 2.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 
 3.  เพ่ือศึกษาอุปสรรคของการด าเนินงานและสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา  
ชัยพัฒนานุรักษ ์

วิธีการด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาเรื่องการด าเนินงานและประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา ชัย
พัฒนานุรักษ์ ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีเก็บรวมรวบข้อมูล 2 วิธี
ด้วยกัน คือ การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In – Depth Interview) บุคคลผู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ของโครงการฯทั้ง กลุ่มบุคคลผู้ปฏิบัติงานในโครงการอัมพวา ชัย
พัฒนานุรักษ์ กลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม คือ สมาชิก
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โครงการฯ ที่เข้าร่วมกิจการร้านค้าภายในโครงการฯ  และสมาชิกโครงการฯ ที่เป็นชาวบ้าน กลุ่ม
บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับโครงการฯ(ผู้บริหาร ระดับนโยบาย) และกลุ่มบุคคลที่เป็นนักท่องเที่ยว ประกอบ
กับการวิจัยเอกสารต่างๆที่ เกี่ยวข้อง (Documentary Research) เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนอุปสรรคในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของโครงการ
อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 

การวิเคราะห์และสรุปการศึกษา 
 งานศึกษาเรื่องการด าเนินและประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา 

ชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นงานศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนั้นจะใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบใน
การพรรณนาวิเคราะห์หาค าตอบ และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลบุคคล รวมทั้งการ
วิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร บทความ รายงานการศึกษาและวรรณกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ในการสรุปข้อมูล ใช้รูปแบบของการพรรณนา (Description) ในประเด็นของการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนศึกษาอุปสรรคในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
ของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ โดยผู้ศึกษาจะสรุปรายงานผลเรียงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ใน
รูปแบบของการพรรณนา (Description)  
 การศึกษาเรื่องการด าเนินงานและประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์โครงการอัมพวา ชัย
พัฒนานุรักษ์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ 

1. การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 
2. ประสิทธิภาพของสื่อการประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 
3. อุปสรรคที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 

การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 
 จากการศึกษาโครงการฯ ได้มีการแบ่งขั้นตอนในการด าเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน
หลักๆ คือ  

1.  การก าหนดวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดย
เน้นการมีบทบาทของชุมชน ให้ชุมชนสามารถด ารงวิถีชีวิตของคนในชุมชน วัฒนธรรมชุมชน 
พ้ืนที่ และทรัพยากรที่มีอยู่   

2. การวางแนวทางการประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์  เป็นการวาง
แนวทางเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยการก าหนดนโยบายหลักในการ
ประชาสัมพันธ์ คือการสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
โดยการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่างๆ และการก าหนดกิจกรรมที่ใช้ในการ
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ประชาสัมพันธ์ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ที่จัดนั้น เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ให้กับคนในชุมชน 
และบุคคลภายนอก ทั้งในด้านวัฒนธรรม การเกษตร และวิถีชีวิตชาวบ้าน 

3. ภาระหน้าที่ของงานประชาสัมพันธ์ ส าหรับโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ได้มีการแบ่ง
ภาระหน้าที่ของงานประชาสัมพันธ์ออกเป็น 6 ด้านด้วยกันคือ การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้
การศึกษา การสร้างการยอมรับสิ่งใหม่ การสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับสินค้า ปลูกฝังและการสร้าง
จิตส านึกให้กับคนในชุมชน และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการฯ 

ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 
 ในการศึกษาประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ได้
แบ่งออกเป็น การประเมินประสิทธิภาพจากประเภทของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ และการ
ประเมินเนื้อหาสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าโครงการฯ มีการใช้สื่อในหลาย
ประเภทด้วยกันคือ สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อใหม่ และสื่อกิจกรรม ซึ่งสื่อแต่ละ
ประเภทมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาส และกลุ่มเป้าหมายที่รับสื่อนั้นๆ โดย
ประเภทสื่อที่มีประสิทธิภาพต่อการประชาสัมพันธ์ของโครงการมากที่สุดคือ สื่อกิจกรรม เนื่องจาก
เป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจ และรับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้ตรงประเด็น
มากที่สุด ในด้านของเนื้อหาสารนั้น ได้มีการจ าแนกเนื้อหาออกเป็น 2 รูปแบบ คือ เนื้อหาสารที่เป็น
ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับโครงการฯ และเนื้อหาสารที่เป็นการเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง
โครงการฯ จัดขึ้น 
 การเลือกใช้สื่อของโครงการฯ ในแต่ละประเภทนั้น ได้มีการค านึงถึงประสิทธิภาพที่
แตกต่างกันออกไปของสื่อ ผ่านข้อจ ากัดที่มีอยู่ ทั้งนี้ สื่อแต่ละประเภทถือเป็นสื่อที่สามารถสร้างการ
รับรู้ให้กับผู้รับ หรือกกลุ่มเป้าหมายได้ในระดับหนึ่ง หากผู้รับ หรือกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการข้อมูล 
หรือรายละเอียดที่ชัดเจน จะต้องเป็นการรับรู้จากสื่อในหลายช่องทาง ที่ทางโครงการฯ ได้มีการจัดท า 
และการรับรู้ข้อมูลได้ดี และครบถ้วนจะต้องเป็นการรับรู้โดยการเดินทางมายังโครงการฯ ก่อน แล้วจึง
จะได้สัมผัสกับสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่โครงการฯ จัดไว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพ การอนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน  ซึ่งล้วนสร้างความความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมเยือนท้ังสิ้น 
อุปสรรคที่มีต่อการประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ในการประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ พบปัญหาและอุปสรรคที่มี
ต่อการประชาสัมพันธ์ คือ  

1. อุปสรรคด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ ซึ่งได้แก่ บุคลากรขาดความช านาญในการ
ประชาสัมพันธ์ ขาดความน่าเชื่อถือจากสมาชิกโครงการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ ส่วน
ใหญ่ยังมีวัยวุฒิน้อย เฉลี่ยประมาณ 30 ปี และบุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 
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2. อุปสรรคเรื่องพ้ืนที่การปฏิบัติงานโครงการฯ เนื่องจากพ้ืนที่ของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุ
รักษ์เป็นพ้ืนที่ระบบเปิด คือไม่มีรั้วหรือสิ่งใดกั้นพ้ืนที่เป็นอาณาเขตที่ชัดเจน ท าให้ประสบ
ปัญหาต่างๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับพ้ืนที่ของโครงการฯ 

3. อุปสรรคเรื่องการด าเนินงานตามโครงการฯ ซึ่งเกิดจากล าดับขั้นตอนที่มากเกินไปและ
เจ้าหน้าที่ขาดทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ 

4. อุปสรรรคการสื่อสารภายในองค์กร เนื่องจากโครงการฯ เป็นโครงการที่ไม่หวังผลก าไร และ
วัตถุประสงค์หลักเพ่ืออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนริมน้ า และภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านและมุ่งพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ แต่คนในชุมชนคาดหวังว่า โครงการฯ จะเข้ามาสร้าง
รายได้ และท าให้เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ดีข้ึน ซึ่งเป็นความเชื่อ และการเข้าใจที่ผิด 

การอภิปรายผลการศึกษา 
 การอภิปรายผลการศึกษานั้น ผู้ศึกษาจะน าแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในบทที่ 2 มาเป็นกรอบ
ในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา และสรุปเป็นข้อเสนอแนะทางวิชาการ และข้อเสนอแนะ
เชิงวิชาชีพต่อการประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ ์
การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 

การด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการฯจะประสบความส าเร็จได้นั้น  ต้องประกอบ
ไปด้วยปัจจัยหลักส าคัญ 3 ประการ คือ  
  1) การก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานควรต้องมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน
และทุกคนในชุมชนสามารถปฏิบัติตามได้จริง ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  ยกตัวอย่างเช่น 
โครงการฯมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่โครงการฯ ให้เป็นแหล่งรวบรวมไม้พันธุ์ดี และมุ่งเน้นการน า
เทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัย และพัฒนาด้านการเกษตรมาปรับใช้โครงการฯให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือ
เป็นแหล่งศึกษาดูงาน สาธิต และอบรมด้านการเกษตร และสุดท้ายคือ สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้
ให้กับชุมชน จากการจ าหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูป และการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
ทั้งหมดเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการที่มีการก าหนดขึ้นอย่างสอดคล้องกับภายใต้แนวพระราชด าริ ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า  วัตถุประสงค์เปรียบเสมือนเสาหลักเสาแรก ที่จะท าให้การด าเนินงานในขั้นตอน
ต่อมาประสบความส าเร็จได้ การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ว่าโครงการฯต้องการมุ่งเน้นในเรื่องอะไรนั้น 
คือ สิ่งที่ผู้บริหารโครงการฯต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดี ต้องเกิด
จากการมีส่วนร่วมแสดงความเห็นของทุกคนในชุมชน เพ่ือให้การวางแผนกลยุทธ์ของโครงการฯ มี
ประสิทธิภาพและท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน และมีทิศทางที่แน่นอนเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคน สามารถปฏิบัติตามได้ นอกจากนั้นการวางแนวทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อสาร
ถึงนโยบายต่างๆที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ให้กับคนทุกกลุ่มในโครงการฯ เพื่อสร้างการรับรู้ 
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สร้างความเชื่อมั่น และค่านิยมที่ถูกต้อง ให้เกิดขึ้นในโครงการฯ ทั้งเจ้าหน้าที่โครงการฯ สมาชิก และ
ชาวบ้านในชุมชนทุกคนต้องมีความชัดเจน  เพราะถ้าการสื่อสารผ่านวัตถุประสงค์มีความชัดเจน ย่อม
ท าให้โครงการฯได้รับการสนับสนุน  มีแรงศรัทธาจากทุกคนในชุมชน ส่งผลให้การท างานราบรื่น แต่
ถ้าวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน อาจท าให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความยากล าบาก และไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดวัตถุประสงค์ในการ
ประชาสัมพันธ์ (ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา, 2550, น. 11) ที่กล่าวว่า การสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นใน
หมู่ประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่องค์กรทุกแห่ง ควรต้องสร้างให้เกิดขึ้น เพราะความนิยมจากประชาชน จะ
ท าให้องค์กรได้รับการสนับสนุน และสามารถอยู่รอดได้ เพราะองค์กร/สถาบันใดที่ปราศจากความ
นิยม และแรงศรัทธาสนับสนุนจากประชาชน องค์กร/สถาบันนั้นจะด าเนินการได้ด้วยความ
ยากล าบาก และไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2) การประชาสัมพันธ์ต้องมีการด าเนินงานควบคู่กันไป คือทั้ งบุคคลภายใน
โครงการฯ สมาชิก ชาวบ้านชุมชนทุกคน  และบุคคลภายนอกโครงการฯ ในทุกกลุ่ม ทั้งสื่อ ประชาชน 
นักท่องเที่ยวให้มีการรับรู้เหมือนกันและตรงกัน โดยเริ่มจากการให้ข้อมูลข่าวสารกับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานภายในโครงการฯ ให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันถึงบทบาท หน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ให้
ชุมชนคงความเป็นเอกลักษณ์ หรือเป็นไปตามแนวพระราชด าริที่โครงการฯยึดถือและก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ก่อน แล้วจึงขยายออกไปให้ข้อมูลกับชาวบ้านโดยรอบบริเวณโครงการฯ ให้ชาวบ้านเกิด
จิตส านึก และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและสุดท้ายคือการประชาสัมพันธ์ให้กับสื่อภายนอก 
นักท่องเที่ยว เพ่ือให้ทุกคนได้รับรู้และเข้าใจทุกอย่างตรงกัน  โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า การรับรู้ที่
เหมือนกันของคนในชุมชนจะเป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมให้เกิดความรัก
ใคร่ สามัคคีกันในหมู่ผู้ร่วมงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ และความร่วมมือร่วมใจกัน
ของบุคลากรและสมาชิกทุกคนในโครงการฯ ให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
การประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลนั้นต้องเป็นการท างานที่ต่อเนื่องและหวังผลระยะยาว  เพ่ือตอกย้ าให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจดจ า ยอมรับ อันน าไปสู่การให้ความร่วมมือ สนับสนุนองค์กรต่อไป  
สอดคล้องกับแนวคิด    ลักษณะส าคัญของการประชาสัมพันธ์ (พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2540, น. 9-11) ที่
กล่าวว่า  หลักส าคัญของการท างานประชาสัมพันธ์ต้องอยู่ในรูปของการสื่อสารสองทาง และเป็นการ
สื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ซึ่งเป็นการโน้มน้าวใจในระยะยาว โดยเริ่มที่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
เป็นจุดแรก เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี และศรัทธาในองค์กร น าไปสู่ความสนับสนุนร่วมมือทางพฤติกรรม
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระยะยาว  
  3) ความพร้อมรับมือจากผลกระทบในด้านลบที่เกิดขึ้นจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่
เข้ามายังชุมชนอัมพวา ผู้วิจัย มีความคิดเห็นว่า ผลกระทบในด้านลบนี้ควรเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุก
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คนในโครงการฯ และชาวบ้านทุกคนในชุมชน ต้องเอาใจใส่ดูแล และขอความร่วมมือไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือสร้างเครือข่าย และให้การสนับสนุน เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์โครงการ
ต่างๆ เพ่ือรณรงค์ในทุกคนให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ช่วยกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และวิถีชุมชน
ให้คงอยู่  พร้อมทั้งหาแนวทางสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ผลดีต่อ
โครงการฯในระยะยาว เพราะการปล่อยให้ปัญหาคาราคาซัง อาจส่งผลที่ไม่ดีต่อโครงการในระยะยาว 
เพราะความรู้สึกในเชิงลบเหล่านั้นจะเกิดการบอกต่อไปสู่คนอ่ืนๆ และคนเหล่านั้นจะบอกต่อไปเรื่อยๆ
ไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ มีความก้าวหน้า การแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ผ่าน
สื่อใหม่ย่อมท าให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ดังนั้น บทบาทหนึ่งของงานประชาสัมพันธ์ที่ต้องมี คือ การ
พร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  สอดคล้องกับแนวคิด  บทบาท (หน้าที่) ในการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relations roles) (เสรี วงษ์มณฑา, 2546, น.18 -21) . ที่กล่าวว่า หน้าที่ที่
ส าคัญหน้าที่หนึ่งของบทบาทงานประชาสัมพันธ์ คือ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี (Create image) ซึ่ง
เป็นการเผยแพร่สิ่งที่ดีงามขององค์กร และเรื่องราวกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นออกไปให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายรับรู้ และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร เกิดภาพฝังใจที่เป็นความประทับใจที่ดี  รวมทั้ง
การสร้างความปรารถนาดี การจะสร้างความปรารถนาดีให้เกิดขึ้น ต้องท าประชาชนรับรู้ว่าองค์กรนั้น 
ด าเนินธุรกิจด้วยความเอาใจใส่ต่อสังคมมาโดยตลอด มีบริการที่ดีและคืนก าไรสู่สังคม สอดคล้องกับ
ที่มาของโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการฯที่ไม่หวังผลก าไร มีกิจกรรมทางการกุศล มีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าของสังคม  เพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ อีกทั้งเป็นการรักษา
มาตรฐานและด ารงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายของโครงการ
อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์   

          ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุ รักษ์ ขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัยเพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ และท าให้การใช้สื่อประชาสัมพันธ์เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดนั้น ผู้วิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขึ้นอยู่
กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

1)  การเลือกใช้สื่อ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จัก 
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินงานทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงธรรมชาติและหน้าที่ของสื่อแต่ละชนิด เพ่ือให้ผู้รับ
สารหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว ผู้วิจัย จึงมีความคิดเห็นว่า 
บุคลากรโครงการฯทุกคนควรต้องศึกษาหาความรู้ มีความตั้งใจ และฝึกฝนเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์
ประเภทต่างๆ เพ่ิมเติม  เพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากสื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากนั้นสื่อที่มี
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ประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการก าหนดว่าต้องการสื่อสารถึงใคร และต้องการอะไรจากกลุ่มเป้าหมาย
เหล่านั้น กลุ่มเป้าหมายมีขีดความสามารถในการรับรู้ได้เพียงใด เช่น โครงการต้องการสื่อสารถึง
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ให้ความรู้แก่คนในชุมชนถึงความจ าเป็นและสาระส าคัญ
ของโครงการฯ ดังนั้น สื่อที่ควรเลือกใช้มีได้ทั้งสื่อบุคคล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเสียงตามสาย  
หรือแผ่นพับ เป็นต้น และเนื้อหาของสารควรเป็นการให้ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ และการเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โครงการฯจัดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ   สอดคล้องตามแนวคิด การใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์  (อรุณรัตน์ ชินวรณ์, 
2553, น. 27-33) ที่กล่าวว่า องค์กรทุกองค์กรต้องรู้จักพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพ่ือที่จะวางแผนการใช้
สื่อให้เหมาะสม โดยค านึงถึงส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น องค์กรสามารถเลือกสื่ออะไรมาใช้ได้บ้าง ผู้รับ
สารมีขีดความสามารถที่จะรับและเข้าใจข้อมูลข่าวสารได้แค่ไหน สื่อประเภทใดจะมีประสิทธิผลต่อ
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์และเข้าถึงครอบคลุมกลุ่มประชาชนเป้าหมายมากท่ีสุด  

          2)  การพิจารณาถึงความต้องการของผู้รับสื่อ  ว่ามีความต้องการรับสื่อในรูปแบบใดเป็น
หลัก เช่น บางคนอาจชื่นชอบการรับสื่อบุคคล เพราะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน สอบถามได้ทันที แต่บาง
คนอาจชื่นชอบการรับสื่อใหม่ Social Media เพราะมีการใช้งานอยู่เป็นประจ าอยู่แล้ว สะดวก และ
รวดเร็ว   และต้องการรับสื่อเพ่ืออะไร เพ่ือความบันเทิง เพ่ือหลีกหนีจากความเครียด  เพ่ือความรอบ
รู้ เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร รวมทั้งการ
มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย วิถีชีวิตประจ าวัน และสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา เพ่ือให้การเลือกใช้สื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น   สอดคล้องกับแนวคิด
ความต้องการของผู้รับสารที่เกี่ยวพันกับสื่อ  (ยุบล เบญจรงค์กิจ, 2534, หน้า 85)  ที่กล่าวว่า ผู้รับ
สารแต่ะคน มีความต้องการในการรับสารที่แตกต่างกัน บางคนมีความต้องการรับสารในด้านความรู้ 
ภูมิปัญญา (Cognitive Needs) เป็นความต้องการที่จะได้รับข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจใน
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ซึ่งความต้องการในด้านนี้มีพ้ืนฐานมาจากความต้องการที่จะเข้าใจและควบคุม
สิ่งแวดล้อม และความต้องการที่จะตอบสนองแรงผลักดันที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นและการ
ค้นคว้า บางคนอาจมีความต้องการในด้านอารมณ์ (Affective Needs) เป็นความต้องการที่จะสร้าง
เสริมความพอใจ ความบันเทิงใจ และประสบการณ์ในด้านอารมณ์ แรงจูงใจอันเกิดจากความพอใจ
และความบันเทิงนี้สามารถตอบสนองได้ด้วยการใช้สื่อ หรือแม้กระทั่งความต้องการที่จะประสาน
สัมพันธ์กับบุคคล (Personal Integrative Needs) เป็นความต้องการที่จะเสริมสร้างความมั่นใจ การ
ยอมรับนับถือ ความมั่นคง ตลอดจนสถานภาพส่วนบุคคล 

        3) การค านึงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการประกอบกับการพิจารณาเลือกสื่อในทุกครั้ง เช่น 
วัตถุประสงค์ของโครงการคือ สร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเยาวชน เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
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เพราะฉะนั้น การพิจารณาเลือกใช้สื่อ อาจต้องใช้สื่ อเพ่ือสร้างความมีส่วนร่วม โดยการติดต่อ
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนช่วยเหลือ เพ่ือผลักดันให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้นๆมากขึ้น 
สอดคล้องกับแนวความคิดการพิจารณาเลือกใช้สื่อของ  (พรทิพย์ พิมลสินธุ์ , 2544, หน้า 559-615) 
ที่กล่าวว่า องค์ประกอบในการเลือกใช้สื่อมี 4 ประการ คือ 1) การเลือกใช้สื่อตามวัตถุประสงค์ เพ่ือ
สร้างความนิยมชมชอบให้เกิดขึ้นกับทุกคนในองค์กร ว่าองค์การมีการด าเนินงานด้วยความซื่อตรง 
โปร่งใส จริงใจ ท าให้ทุกคนในองค์กรพร้อมช่วยเหลือและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆขององค์กร
เป็นอย่างดี 2)การเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น โครงการฯต้องการจัดท าโครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยในระดับนักศึกษาปริญญาตรี กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ นักศึกษาปริญญาตรีใน
ทุกชั้นปี และทุกมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชน เป็นต้น  3) การเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตาม
สถานการณ์และสิ่ งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป เช่นในปัจจุบัน สื่อใหม่ เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันของคนส่วนใหญ่มากยิ่งขึ้น การพิจารณาเลือกใช้สื่อลักษณะนี้จะเป็นการสื่อสารที่
รวดเร็ว และใช้พลังจากการส่งต่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง โดยใช้การลงทุนที่ไม่สูงอีกด้วย 4) การ
เลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตามศักยภาพในการด าเนินงานของแต่ละองค์กร เพราะแต่ละองค์กรมีความ
แตกต่างกัน 

 สรุป การเลือกใช้สื่อใดนั้น ต้องพิจารณาในหลากหลายปัจจัย เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และท าให้เกิดประสิทธิภาพขององค์การ ทั้งนี้โครงการฯจะคง
อยู่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการด าเนินงาน ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน และ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ สอดคล้องกับแนวคิด การวิเคราะห์ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
องค์การ ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540ข : 175-179) ซึ่งกล่าวถึง องค์ประกอบของงาน
ที่มีประสิทธิภาพนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ ปัจจัยเพ่ือการผลิต กระบวนการ และ
ผลงานหรือผลผลิต  และควรต้องมีการศึกษาประเมินประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ในการ
ด าเนินงานทุกขั้นตอน แล้วจึงน าข้อมูลย้อนกลับ มาวิเคราะห์ปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือให้
กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝาายมากข้ึน  
ศึกษาถึงอุปสรรคของการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 

จากการศึกษา พบว่า อุปสรรคของการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์โครงการนั้น มีประเด็น
ต่างๆ หลายประเด็นที่ท าให้การด าเนินงานของโครงการฯไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร หรืออาจ
ส่งผลให้การด าเนินงานชะงัก ไม่ราบรื่น ซึ่งพบว่าประเด็นที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน มีดังนี้ 

         1) บุคลากรมักขาดความช านาญในงานประชาสัมพันธ์ ขาดความกระตือรือร้น ไม่รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ไม่มีความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานตามมา และถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องได้รับการ
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แก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยโครงการฯ ควรมุ่งเน้นให้ความรู้ อบรม สร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน เพราะ
การแก้ไขปัญหาบุคลากรนั้น ไม่ใช่เพียงการแก้ไขแค่ทักษะ หรือความรู้เพียงภายนอกเท่านั้น สิ่งส าคัญ
คือ ทัศนคติที่ดีในการท างาน การปลูกฝังค่านิยมของวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  เป็น
สิ่งที่โครงการต้องให้ความสนใจและมุ่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วย  สอดคล้องกับแนวคิด อุปสรรคและ
ปัญหาในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ (จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์, 2541, น.235 – 251) ที่กล่าวว่า 
อุปสรรค และปัญหาด้านบุคลากรที่ท าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะน าแผนไปปฏิบัติได้
ถูกต้องหรือไม่ หรือบุคลากรมีความช านาญเฉพาะด้านมากน้อยเพียงใด เพราะปัญหานี้ย่อมเป็น
อุปสรรคและปัญหาตามมา ทั้งในเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยราชการและความร่วมมือ (กับ
ภาคเอกชน) ท าให้เกิดจากการขัดแย้ง และความไม่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งปัญหาการ
ละเลยในการมุ่งพัฒนาคนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน 

        2) โครงการฯ ขาดการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ด้วยการใช้สื่อมวลชน 
และสื่อชนิดอ่ืนที่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นการสร้างความรู้จักและให้การศึกษาแก่
ประชาชน ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็น ที่จะต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตให้ดีขึ้น จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าถ้าบุคลากรขาดความ
เข้าใจในงานและวัตถุประสงค์ของงานนั้น ผลที่เกิดขึ้นตามมาจากปัญหาของบุคลากร คือ ทัศนคติของ
บุคคลภายนอกที่มองว่าโครงการ ไม่มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้การน าเสนอสื่อและการน าเสนอ
กิจกรรมต่างๆไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้การด าเนินงานของโครงการไม่ประสบความส าเร็จได้ สอดคล้อง
กับแนวคิด ลักษณะส าคัญของการประชาสัมพันธ์ (พรทิพย์ พิมลสินธุ์, 2540, น. 9-11)  ที่กล่าวว่า
ลักษณะส าคัญของการประชาสัมพันธ์ คือ การท างานที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถาบันกับประชาชน โดยสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันของรัฐหรือเอกชน เมื่อสถาบันนั้นอยู่ใน
สังคม และต้องเป็นการท างานที่มีการวางแผน สุขุมรอบคอบ และมีการติดตามประเมินผล พฤติกรรม
หรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น จะต้องมีความสอดคล้องกัน ไม่ขัดแย้งกัน เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาแผน
ได ้และเป็นการท างานที่ต่อเนื่องและหวังผลระยะยาว การประชาสัมพันธ์จะต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือตอกย้ าให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจดจ า ยอมรับ อันน าไปสู่การให้ความร่วมมือ สนับสนุนองค์กร
ต่อไป   

      สรุป  อุปสรรคในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์นั้นจะสามารถแก้ไขได้ ต้องได้ รับความ
ร่วมมือ การสนับสนุน ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกและ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งกับสมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
ในการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ ทั้งวิถีชุมชนริมน้ า ภูมิปัญญาชาวบ้ าน ที่บรรพบุรุษใน
ชุมชน ร่วมกันต่อสู้และแสวงหาสิ่งเหล่านี้ไว้ โดยอาจสืบทอดมาจากบรรพบุรุษอีกต่อหนึ่ง เพื่อต้องการ
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สืบทอดมายังรุ่นต่อไป ให้คงอยู่ในรูปแบบเดิมมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิด องค์ประกอบของ
วัฒนธรรมชุมชน (นัฐวุฒิ สิงห์กุล และ ชินวร ฟ้าดิษฐ์, 2548, น. 59 – 60) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรม
ชุมชนเป็นผลของความพยายามร่วมกันในการต่อสู้และแสวงหาหนทางเพ่ืออยู่ร่วมกับธรรมชาติ ความ
พยายามประการหนึ่งของวัฒนธรรมคือ การเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบ
ของเทคโนโลยี เครื่องมือ ทักษะ กรอบความคิด  และมีการถ่ายทอดส่งต่อ จากรุ่นสู่รุ่น จึงอาจกล่าว
ได้ว่า การพัฒนาชุมชนที่ดีนั้น ต้องเริ่มจากวัฒนธรรมชุมชนที่เป็นปราการท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดของชาวบ้าน 
ถ้ามีวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็งการรวมกลุ่มของชาวบ้านเพื่อท ากิจกรรมจะส าเร็จได้ไม่ยาก 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุ
รักษ์ ผู้วิจัยพบว่าการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ประสบความส าเร็จได้ จาก 3 
ปัจจัยหลัก 3 ประการคือ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานที่ชัดเจน 2) การ
ประชาสัมพันธ์ต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งคนในชุมชน และนักท่องเที่ยว เพ่ือให้การท างานนั้น
สามารถด าเนินได้ต่อเนื่อง และหวังผลในระยะยาว 3) ความพร้อมรับมือจากผลกระทบในด้านลบที่
เกิดข้ึนจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน 
 ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว โดย
ประเภทของสื่อที่ทางโครงการฯ ใช้ในการประชาสัมพันธ์นั้นประกอบด้วย สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อใหม่ สื่อสถานที่ และสื่อกิจกรรม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่โครงการฯ ต้องการ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารให้รับทราบ 
 อุปสรรคของการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยปัญหาหลักที่พบคือ อุปสรรคด้าน
บุคลากร ที่ขาดทักษะ และความช านาญในการประชาสัมพันธ์ จึงท าให้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์
ของโครงการฯ ล่าช้า และไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเท่าท่ีควร 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 
 จากการศึกษาการด าเนินงานและประสิทธิภาพของงานประชาสัมพันธ์โครงการอัมพวา 
ชัยพัฒนานุรักษ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของโครงการฯดังนี้ 
 1.1 ควรมีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าในในงานประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง 
หรือจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญด้านการประชาสัมพันธ์เข้ามาช่วยในการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และมีการสื่อสารที่ถูกต้อง ไม่
คลาดเคลื่อน 
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 1.2 พัฒนาประเภทของสื่อให้สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากโครงการมี
การใช้สื่อหลายประเภท แต่สื่อบางประเภทนั้นยังไม่สามารถเป็นเครื่องมือที่จะประชาสัมพันธ์ และส่ง
ต่อข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ให้กับสมาชิก และบุคคลภายนอกได้รับทราบได้ จึงควรมีการพัฒนา
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 1.3 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับชุมชน เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยการออกพูดคุยกับคนในชุมชน เพ่ือให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 1.4 การเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ โดยการเผยแพร่ความรู้ และสร้างการรับรู้ให้กับ
ชาวชุมชนรอบข้าง รวมไปถึงชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
การเกษตร และการท่องเที่ยว เพื่อให้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชน
อัมพวา อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ ได้มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยความร่วมมือของ
หนว่ยงาน ชุมชน และชาวบ้าน 
 1.5 เพ่ิมการรับรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยว และคณะศึกษาดูงาน โดยขอ
ความร่วมมือจากสื่อมวลชนภายนอกในการท าประชาสัมพันธ์ 
 1.6 โครงการฯ ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การ 
ด าเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดและความ
ต้องการของ 
 1.7 โครงการฯ ต้องพยายามแสวงหาวิธีการในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน และทุก
คนในโครงการฯ ทั้งท่ีอยู่ภายในกลุ่มเดียวกันและนอกกลุ่ม เพ่ือจะได้น ามาปรับใช้ในการบริหาร และ
เสริมสร้างศักยภาพของ 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 
 2.1 ในอนาคตอาจมีการศึกษาเพ่ือประเมินการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ การ
เลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์และประสิทธิภาพของสื่ออย่างเป็นระบบในเชิงปริมาณ เพื่อให้สามารถชี้วัด
และอธิบายบทบาทการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ การเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์และประสิทธิภาพ
ของสื่อประชาสัมพันธ์ได้ในหลากหลายแง่มุมมากยิ่งขึ้น 
 2.2 ศึกษาโครงการอ่ืนๆ ประเภทเดียวกัน เกี่ยวกับบทบาทการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ การเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ 
ที่เน้นการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปัญญา ที่อ่ืนๆ 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยความเหมือนและความแตกต่างะหว่างโครงการเหล่านั้นต่อไป 
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 2.3 ศึกษาโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ในมิติอ่ืนๆ เช่น แผนการด าเนินงานใน
อนาคต การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ในทุกโครงการฯ หรือทุกกิจกรรมที่โครงการฯ มี
การด าเนินการ 
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