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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมเปนวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ความรู งานวิจัย งานวิชาการและงานวิทยานิพนธของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป มีการพิมพเผยแพรปละ 
2 ฉบับ (ประจำเดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน-เดือนกันยายน) ดำเนินการเผยแพรโดย
จัดสงใหสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สำนักงานการอุดมศึกษา 
และหนวยงานวิจัยตางๆ การตีพิมพตนฉบับที่เสนอขอลงตีพิมพจะตองไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดๆ  
มากอนหรือไมอยูระหวางเสนอขอลงตีพิมพในวารสารอ่ืน และตองผานการประเมินกล่ันกรองให 
ความเห็นและตรวจแกไขโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวของ เมื่อไดรับการตีพิมพในวารสารนี้ถือเปน
สิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม การนำตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมและเจาของตนฉบับกอน ผลการวิจัยและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความตางๆ 
เปนความรับผิดชอบของผูเขียนบทความ ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 

ในฉบับนี้เปนปที่ 12 ฉบับที่ 2 เวลาการดำเนินการอยูในชวงเดือนเมษายน-กันยายน 2554  
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มีความเดนดานการวิจัยพัฒนาทองถิ่น บทความเรื่องที่ 6-10 มีความเดนดานการพัฒนาการเรียน 
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การวิจัยเร่ือง “โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรูการสื่อสารชุมชนแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและพัฒนานักประชาสัมพันธชุมชนประจำทองถ่ิน ในจังหวัด
เชียงใหมดวยวิธีการจัดการการเรียนรู (LM) ดานการสื่อสารและ 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชนโดยการใชหลักการ
สื่อสารแบบมีสวนรวมในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นของตนเองไดอยางเหมาะสม  
กลุมเปาหมายคือ เจาหนาที่จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจำนวน 58 แหงใน 19 อำเภอ ของจังหวัด วิธีการศึกษาใชวิธี
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ในการบูรณาการรวมกันของนักประชาสัมพันธประจำทองถ่ิน ชุมชน และ
องคกรในทองถิ่น จนสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธที่นำเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินไดอยาง
เหมาะสม แนวทางในการจัดการการเรียนรูครั้งนี้เริ่มจากการพัฒนานักประชาสัมพันธประจำทองถ่ินซึ่งเปนเจาหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 58 คน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูรวมกันกับในคนชุมชนใหสามารถผลิตส่ือประชาสัมพันธ
แผนยุทธศาสตรของทองถิ่น โดยการนำเสนอโครงการภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นประจำตำบล 
ในจังหวัดเชียงใหม ทั้งสิ้น 58 ตำบล ผลการวิจัยพบวา ชุมชนในทองถ่ินสามารถเรียนรูรวมกันเชิงบูรณาการกับหนวยงาน
ในทองถิ่นของตนเองในการผลิตสื่อประชาสัมพันธที่สามารถนำเสนอแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น 
คือ สื่อประชาสัมพันธ เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นดานเศรษฐกิจ จำนวน 32 ชิ้นงาน และสื่อประชาสัมพันธ
เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินดานสังคม จำนวน 26 ชิ้นงาน ผลงานส่ือประชาสัมพันธแผนยุทธศาสตรของ
ทองถ่ินที่ผลิตไดของชุมชนถูกนำเสนอผานสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท.) จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตเดือน
กันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 การประชาสัมพันธดังกลาวจะทำใหชุมชนไดทราบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของทองถิ่นของตนเองและยังเปนการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาทองถ่ินของ
ตนเองมากขึ้น  
คำสำคัญ : การจัดการการเรียนรู การจัดการความรู การสื่อสาร การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม 

 



Abstract
 
The objective of learning management for the participatory community’ communication to 

develop socio – economic of local communities in Chiang Mai was 1) to create and develop public 
relations for local communities in Chiang Mai by arranging learning management of mass communication 
and 2) to increase the potential capacity for people to use the principle of participatory communication  
in order to present the guidelines to develop socio-economic in their communities appropriately.  

The target group is 58 local administrative organizations of 19 districts in Chiang Mai. Participatory 
action research with the integration of local public relations, communities and local communities 
were conducted so that public relations media can present the guideline to develop socio-economic 
appropriately. 

The guideline for learning management is to develop 58 public relations of local communities 
to learn together with local people to create media of public relations for the strategic plan by 
presenting socio – economic project totaling 58 local administrative organizations.  

The result of the study was that local communities could learn with local organizations to 
produce 32 pieces of public relations media presented guidelines to develop economic and 26 pieces 
to develop societies. All of these mass media are broadcasted through the National Broadcasting 
Service of Thailand from September-December 2009. This public relations can make people know the 
direction how to develop the socio-economic of their own communities and motivate them to take 
part in the local communities’ development. 
Keywords : Learning management, Knowledge Management, Communication, Economic development, 
Social development 
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แผนพัฒนาการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาคนและสังคม พ.ศ.2542-

2555 มีวัตถุประสงคที่สำคัญคือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของสื่อใหมีความสมดุลระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชนเพื่อพัฒนาผูผลิตสื่อใหมีจิตสำนึก มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบตอสังคม พัฒนาผูรับสารและผูใชสื่อ 
ใหมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง สามารถเลือกสรร กลั่นกรองและใชขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ ในการแกปญหา
และพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหสามารถปรับระบบบริหารจัดการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคมใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคมมากข้ึน จากบทบาทท่ีผานมาความลมเหลวของ 
การพัฒนา คือ ไมไดเนนใหประชาชนผูเปนเปาหมายของการพัฒนาเขามามีสวนรวมกับการดำเนินงาน ดังนั้นในการ
ปรับปรุงแนวคิดเร่ืองการพัฒนาในปจจุบันจึงไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของการพัฒนา หรือที่เรียกวา “การพัฒนา
แบบประชาชนมีสวนรวม” ซึ่งรากฐานแนวคิดของการสื่อสารแบบมีสวนรวมก็ไดใหความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนขอมูล
และความคิดเห็นแบบสองทางอยางสมดุล รวมท้ังเนนการมีปฏิสัมพันธตอเน่ืองระหวางคูสื่อสาร โดยอาศัยชองทาง 
การสื่อสารระหวางบุคคลและส่ือขนาดเล็กที่สามารถครอบคลุมบุคคลเฉพาะกลุมใหทั่วถึง แทนกระบวนการส่ือสารที่มี 
การชี้นำแบบทางเดียว หรือการใชสื่อมวลชนที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายในวงกวาง เปนตน (ทวีศักดิ์ ปนทอง, 2551) 
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แนวคิดสำคัญของการสื่อสารแบบมีสวนรวม ไดรับการหลอหลอมจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของมุมมองทางสังคม 
ผนวกกับความพยายามแสวงหาแนวทางใหมๆ ใหเปนการส่ือสารรูปแบบใหมอันเกิดจากการประสานแนวคิดทางวิชาการ 
ที่เนนการแสวงหาวิธีการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ผนวกกับแนวคิดที่จะมุงเนนการวิจัยและการพัฒนาแบบมีสวนรวม
ตอการขยายผลสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม การเนนใหความสำคัญกับภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชน รวมถึงความสามารถ
ของสมาชิกในการเรียนรูเพื่อพึ่งพาตนเองจนพัฒนาไปสูประเด็น “การสื่อสารเพื่อการพัฒนา” และมีความโยงใยถึงกับ
แนวคิดเร่ือง “การมีสวนรวม” และ “การเขาถึง” (Accessibility) โดยเปาหมายของการส่ือสารชุมชนแบบมีสวนรวม  
(กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2549) ประเด็นที่สำคัญคือ ผลจากการสื่อสารของชุมชนที่เกิดจากการริเริ่มของบางสวน
ของชุมชน หรือจากชุมชนใดชุมชนหนึ่ง จะชวยยกระดับการมีสติและความรับผิดชอบใหกับชุมชนเองหรือชุมชนอื่นเพ่ือ
รวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้น เพราะผลจากการใชกระบวนทัศนการพัฒนาแบบบนลงลางนั้น ไมเพียงแตจะไมไดผลตามท่ี
คาดหวังเอาไวเทาน้ัน หากทวายังทิ้งรองรอยแหงความสูญเสียในเชิงภูมิปญญาและวัฒนธรรมเอาไวดวย กลาวคือ ชาวบาน
จะเกิดวัฒนธรรมแหงการพึ่งพา การรอคอยความชวยเหลือจากภายนอก และไมเช่ือมั่นวาตนเองจะแกไขปญหาตางๆ  
ไดดวยความสามารถของตนเอง ดังนั้นในการบูรณาการการจัดการเรียนรูการสื่อสารชุมชนแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน จึงเปรียบเสมือนการดำเนินการดานการส่ือสารกับงานพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหคนในชุมชน
ไดเรียนรูที่จะมีเจตคติที่ดีตอปจจัยแหงความสมดุลของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม โดยเนนที่จะใช
สื่อเพื่อสรางและกระตุนถึงความรูสึกความเปนเจาของในปจจัยทุนทางสังคมขางตน (ทวีศักดิ์ ปนทอง, 2551) ซึ่งถา 
คนในชุมชนรูสึกถึงความเปนเจาของ และความรูสึกความคิดท่ีจะดูแลรักษาปองกันส่ิงเหลานี้เปนอยางดีแลว การกระตุน 
ใหคนในชุมชนมีความรูสึกอยางนี้ไดดวยการใชการสื่อสารแบบมีสวนรวม คือ การใชการสื่อสารและกิจกรรมนานาชนิด 
เพื่อบอกกับชุมชนวา ชุมชนสามารถท่ีจะเขามาบริหารจัดการกับทุนทางสังคมใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดในแงใดบาง  
ซึ่งเกิดมาจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดของชุมชนเองที่จะสรางสรรคดำเนินการรูปแบบตางๆ และดูแลรักษาเอง 
จึงทำใหเกิดเปนความรูสึกทั้งรักและหวงแหนรวมถึงความเปนเจาของข้ึนในชุมชนน้ันไดในท่ีสุด (ดวงพร คำนูณวัฒน และ
คณะฯ, 2550) 

เมื่อวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาประเทศของไทยภายใตแผนฯ 9 และแผนฯ 10 (พ.ศ.2550-2554) จะเห็น 
ไดวาการเรียนรูการสรางสื่อเพื่อการสื่อสารในชุมชน สามารถสรางความเชื่อมโยงของความสัมพันธกับภูมิปญญาของมนุษย
เปนอยางมาก ถามีการสนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและสังคม อันเปนหนวยยอยของประเทศท่ีจะ
พัฒนาใหยั่งยืนตอไปไดนั้น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในทุกๆ ดานโดยใชระบบการส่ือสารใหกับชุมชนแบบ 
การสรางการมีสวนรวม การกระตุนใหคนในชุมชนไดมีบทบาทและสรางสรรคกิจกรรมขึ้นมาภายในชุมชนเอง ทำใหเกิด
แนวทางในการปฏิบัติที่มาจากความตองการของชุมชนเพ่ือชุมชนและยังคงอยูกับชุมชน จะเปนการใชแนวทางของการ
เรียนรูในบันไดส่ีขั้นของการรับรูของ ดร.ประพนธ ผาสุกยืด (www.kmi.or.th) (วีระศักดิ์ สมยานะ, 2551)  

จากการดำเนินงานวิจัยของคณะวิจัยในปที่ 1 พ.ศ.2551 แนวทางในการจัดการการเรียนรูไดเริ่มจากการพัฒนา 
นักประชาสัมพันธทองถิ่น จำนวน 9 คน ซึ่งเปนนักประชาสัมพันธยุวชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในการสนับสนุน
การเรียนรูรวมกันกับชุมชนใหสามารถผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธทองถ่ิน โดยการนำเสนอโครงการภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ทั้งสิ้น 42 องคการบริหารสวนตำบล ผลการวิจัยพบวา 
ชุมชนในทองถิ่นสามารถเรียนรูรวมกันในเชิงบูรณาการกับหนวยงานในทองถ่ินของตนเองในการผลิตสื่อที่กระตุนและ
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน 4 ดานคือสื่อสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น 
ดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเที่ยว จำนวน 17 ชิ้นงาน สื่อสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน 
ดานสังคม จำนวน 14 ชิ้นงาน สื่อสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นดานการศึกษา จำนวน 6 ชิ้นงาน และ
สื่อสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินดานอนามัยและส่ิงแวดลอม จำนวน 5 ชิ้นงาน ผลงานส่ือสารสนเทศ 
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ที่ผลิตไดของชุมชนถูกนำเสนอผานสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท.) จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตเดือนกันยายนถึง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551 (ทวีศักดิ์ ปนทอง, 2551) 

ดังน้ันเพ่ือใหชุมชนไดทราบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินของตนเองและเกิดการกระตุนให
ประชาชนมีสวนรวมกับแนวทางการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป ในป พ.ศ.2552 นี้นักวิจัยจึงไดศึกษา 
ถึงการบูรณาการการเรียนรูที่จะนำหลักวิชาการทางการสื่อสารมวลชนโดยตัวแทนของชุมชน (นักประชาสัมพันธประจำ
ทองถ่ิน) ใหเขาไปชวยสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรูทั้งสี่ขั้นตอนใหกับคนในชุมชน ในบทบาทของการสรางการผลิตส่ือ
และเทคโนโลยีในทองถิ่นกับบทบาทการสื่อสารของชุมชนแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมใหบังเกิดผลลัพธเชิงบูรณาการอยางแทจริง ทั้งนี้เมื่อมองในสวนของวัฒนธรรมพ้ืนฐานของการ
เรียนรูโดยใชพื้นฐานและพฤติกรรมของคนในชุมชนท่ีจะเปนตนแบบของการศึกษาและเรียนรูถึงบทบาทการสราง 
การส่ือสารของชุมชนแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาชุมชน จึงเลือกพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนจังหวัดศูนยกลางของ 
ความเจริญทางดานเศรษฐกิจในภาคเหนือตอนบน อีกท้ังยังมีลักษณะทางสังคมที่เดนชัดดวยวัฒนธรรมของไทยลานนา 
และวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่เอื้ออาศัยกันแบบญาติพี่นองมาเปนตนแบบของการศึกษา สวนปจจัยดานคุณภาพ
คือทุนมนุษยหรือศักยภาพของมนุษยโดยการเรียนรูของคน จะเปนภาพสะทอนความคิดโดยการใชสื่อแบบมีสวนรวม 
ของคนในชุมชนที่สามารถเชื่อมโยงความหลากหลายของแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัตนและ
ในฐานะของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่มีวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ที่จะทำงานรวมกับชุมชน  
โดยใชความรูทางวิชาการที่สามารถบูรณาการความรูภาคทฤษฎีลงสูการปฏิบัติที่แทจริง 
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1. เพื่อสรางและพัฒนานักประชาสัมพันธชุมชนประจำทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหมดวยวิธีการจัดการการเรียนรู  

(LM) ดานการสื่อสาร 
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพของคนในชุมชนโดยการใชหลักการส่ือสารแบบมีสวนรวมในการนำเสนอแนวทางการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นของตนเองไดอยางเหมาะสม 
 
 

ÇÔ Õ̧¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
 
การวิจัยเรื่อง “โครงการบูรณาการการจัดการการเรียนรูการสื่อสารชุมชนแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม” มีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากรท่ีศึกษาและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ เจาหนาที่จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมที่สนใจเขารวมโครงการบูรณาการ

การจัดการการเรียนรูการสื่อสารชุมชนแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม  
จำนวน 128 คน 

2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางคือ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการดำเนินงานดานประชาสัมพันธของทองถิ่นโดยเลือกแบบเจาะจง

ทองถิ่นละ 1 คน รวม 58 คน 
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3. ขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1) ขอมูลปฐมภูมิ 
  ไดแกการสืบคนขอมูลของตัวแทนซึ่งเปนเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอันไดแก เพศ อายุ  

การศกึษา ประสบการณการทำงาน ความสามารถพเิศษ โดยการจดบนัทึกประกอบกบัวธิกีารสงัเกตการณและการสมัภาษณ
เจาะลึก โดยมีสมาชิกของกลุมเปนผูรวมกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) และใหขอมูลตลอดระยะเวลาของการ
ดำเนินงาน  

 2) ขอมูลทุติยภูมิ 
  เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลเบื้องตน ไดแก การสรางสื่อ การผลิตสื่อ บทบาทของการสรางและใชการ

สื่อสารชุมชนแบบมีสวนรวม และการประยุกตการใชเทคโนโลยีในชุมชน การบริหารการจัดการองคกร การกอเกิดปญหา
และความตองการในการพัฒนา ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม เปนตน โดยการศึกษาคร้ังนี้จะเปนการศึกษาแบบการวิจัย
แบบมีสวนรวม (PAR) ดังนั้น จึงมีสวนราชการและองคกรท่ีเก่ียวของ ถือวาเปนผูรวมวิจัยในทองถิ่นดวยที่สำคัญ คือ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 

 3)   ชนิดของเคร่ืองมือ 
  ใชแบบสัมภาษณ และแบบสังเกต เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีลักษณะคำถามซ่ึงกำหนด 

คำตอบไวลวงหนาใหเลือกตอบ และคำตอบแบบใหเติมคำตอบ 
  นอกเหนือจากการสัมภาษณและสังเกตแลว การท่ีไดขอมูลใหครบถวนจำเปนตองเก็บขอมูลโดยอาศัย 

วิธีการดังตอไปนี้ 
  (1)  การจัดเวทีชาวบาน เพื่อระดมความคิดเห็นและหาขอตกลงรวมกัน 
  (2)  การจัดการประชุมกลุมยอย เพื่อติดตามผลงานและประเมินผล และรวมกันแกไขปญหา 
  (3)  การสังเกตการทำงานในกระบวนการผลิตและสรางสื่อเทคโนโลยีในขั้นตอนตางๆ 
  (4)  การศึกษาดูงานกลุมอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ 
  (5)  การวางแผนการพัฒนาการผลิตและการสรางการสื่อสารชุมชน  
  (6)  การอบรม โดยใหความรูแกนักประชาสัมพันธประจำทองถิ่นและกลุมชุมชนที่เจาหนาที่เลือกมาในดาน

ตางๆ ตามความตองการของกลุม  
 
 

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
 
ผลการวิจัยโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรูการส่ือสารชุมชนแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม สามารถสรุปผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงคของการวิจัย 2 ประการ ไดแก ประการแรก 
เปนการสรางและพัฒนานักประชาสัมพันธชุมชนประจำทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหมดวยวิธีการจัดการการเรียนรู (LM)  
ดานการส่ือสาร และประการท่ีสอง เปนการเพ่ิมศักยภาพของคนในชุมชนโดยการใชหลักการส่ือสารแบบมีสวนรวมในการ
นำเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นของตนเองไดอยางเหมาะสม ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 

วัตถุประสงคขอท่ี 1 การสรางและพัฒนานักประชาสัมพันธชุมชนประจำทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมดวยวิธีการ
จัดการการเรียนรู (LM) ดานการสื่อสาร ผลการดำเนินงานวิจัย นักวิจัยไดมีการจัดการเรียนรูรวมกับชุมชนเพื่อสรางและ
พัฒนานักประชาสัมพันธประจำทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหม ใหสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธแผนยุทธศาสตรของทองถิ่น
เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น ซึ่งในกระบวนการสรางและพัฒนานักประชาสัมพันธ
ประจำทองถิ่น นักวิจัยไดใชแนวคิดของการจัดการเรียนรู เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูรวมกับชุมชน โดยการประสาน
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ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมจำนวน 58 แหง ในการจัดการเรียนรูรวมกันเพ่ือสราง 
นักประชาสัมพันธใหเกิดขึ้นในชุมชน ใหสามารถดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธที่แสดงออกถึงการนำเสนอแนวทาง 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นของตนเอง นอกจากนั้นนักวิจัยยังไดประสานความรวมมือกับหนวยงานภาคี 
ที่มีสวนเกี่ยวของกับงานดานการประชาสัมพันธ อันประกอบดวย กรมประชาสัมพันธ สำนักประชาสัมพันธเขต 3 สถานี
วิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม รวมถึงหนวยงานประชาสัมพันธทองถิ่นบานถวาย อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ในการฝกอบรมใหความรูดานการสื่อสารชุมชนแบบมีสวนรวมใหกับตัวแทนของชุมชนที่จะเขามาทำหนาท่ีในการ
เปนนักประชาสัมพันธประจำทองถิ่น 

วัตถุประสงคขอที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชนโดยการใชหลักการสื่อสารแบบมีสวนรวมในการนำเสนอ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินของตนเองไดอยางเหมาะสม การเพ่ิมศักยภาพของคนในชุมชนโดยการ
ใชหลักการส่ือสารแบบมีสวนรวมในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน นักวิจัยไดสงเสริมและ
เพิ่มศักยภาพของนักประชาสัมพันธประจำทองถิ่นทั้ง 58 คน โดยการใหเกิดการมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกับคนในชุมชน
ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธของทองถิ่น ทำใหคนในชุมชนเกิดการพัฒนาในดานของศักยภาพทางดานการสื่อสาร  
รวมถึงทักษะในดานของการจัดทำสื่อประชาสัมพันธในชุมชนการจัดการเรียนรู (LM) ดังกลาวเกิดการเรียนรูรวมกัน  
3 ฝาย ระหวาง 1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2) ชุมชน และ 3) นักประชาสัมพันธทองถิ่น กลาวคือ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในฐานะที่เปนหนวยงานที่มีบทบาทสำคัญในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นไดใหการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธและใหการสนับสนุนในดานของบุคลากร โดยไดมอบหมายให
เจาหนาที่ในหนวยงานเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธและเขารับการฝกอบรมเพื่อฝกปฏิบัติการ 
ในการทำหนาที่เปนนักประชาสัมพันธประจำทองถ่ิน ที่สามารถเรียนรูรวมกับคนในชุมชนในการวางแผนการผลิต 
สื่อประชาสัมพันธของทองถิ่นตนเอง  

การดำเนินงานตามโครงการวิจัยในคร้ังนี้ สามารถแสดงใหเห็นถึงลำดับขั้นของการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
ของคนในชุมชนตามขั้นตอนของการเรียนรู (Learning Management: LM) ทั้ง 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดบันไดส่ีขั้น 
ของการเรียนรูของ ดร.ประพนธ ผาสุกยืด (ประพนธ ผาสุกยืด, 2549) ดังนี้ 

1. ขั้นตอนของการไมรู (Unknown) 
 ในอดีตการประชาสมัพันธของชุมชน เปนรูปแบบการประชาสัมพันธอยางงาย เชน การจดัทำปายประชาสัมพันธ 

การจัดทำแผนพับและการประชาสัมพันธแบบเสียงตามสาย ซึ่งรูปแบบการประชาสัมพันธดังกลาวเปนการประชาสัมพันธ
ในวงแคบทำใหประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธเกิดขึ้นเฉพาะในชุมชน ไมสามารถประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอก 
ไดรับรู นอกจากน้ันการพัฒนารูปแบบของการประชาสัมพันธในชุมชนยังไมเปนท่ีสนใจเทาท่ีควร ทำใหชุมชนมองขามถึง
ความสำคัญของการประชาสัมพันธอันจะเกิดประโยชนตอชุมชน โดยเฉพาะการเปนสวนหนึ่งในการนำเสนอแนวทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น 

2. ขั้นตอนของการรับรู (Perception) 
 จากการเขารวมโครงการวจิยัในครัง้นี ้ทำใหชมุชนเกดิการรบัรูและตระหนกัถึงความสำคญัของสือ่ประชาสมัพนัธ

ในรูปแบบใหม ที่มีประสิทธิภาพและสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดในวงกวาง โดยเฉพาะส่ือโทรทัศนซึ่งเปนสื่อที่มี 
ความสมบูรณแบบทั้งในการนำเสนอขอมูลขาวสารและการสะทอนถึงภาพการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน ดวยความ
สำคัญดังกลาว ทำใหเกิดกระแสความตองการในการพัฒนารูปแบบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธในชุมชนใหมีประสิทธิภาพ 
มากยิง่ขึน้ ชุมชนเกิดการรับรูถึงรูปแบบการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

3. ขั้นตอนของการเลียนรู (Imitation) 
 กระบวนการเรียนรูของชุมชนเกิดขึ้นจากเขารวมในกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามโครงการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่ง 

นักวิจัยไดดำเนินงานในการสรางนักประชาสัมพันธประจำทองถ่ินท่ีมีความรูและความสามารถในงานดานการประชาสัมพันธ  
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โดยเฉพาะการประชาสัมพันธโดยส่ือโทรทัศน นักประชาสัมพันธที่เกิดข้ึนสามารถเลียนรูถึงรูปแบบและวิธีการในการจัดทำ
สื่อโทรทัศนและนำไปเผยแพรในชุมชน ทำใหชุมชนเกิดความสนใจและดำเนินงานจัดทำสื่อโทรทัศนรวมกันในชุมชน 

4. ขั้นตอนของการเรียนรู (Learn) 
 ปจจุบันชุมชนทั้ง 58 แหง ไดเรียนรูรวมกันในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธของทองถิ่น การเรียนรูที่เกิดขึ้นทำให

เกิดรูปแบบของการประชาสัมพันธที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ สามารถนำเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถิ่นของตนเองไดอยางเหมาะสมตามสภาพบริบทของชุมชน ภายใตแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทุกฝายในชุมชนเกิดการเรียนรูรวมกันที่จะสรางสรรคสื่อประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน  

 ผลการประเมนิศกัยภาพของเจาหนาทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมโครงการบูรณาการการจัดการเรยีนรู
การสื่อสารชุมชนแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม 

 การประเมินการเพ่ิมศกัยภาพของเจาหนาทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมโครงการฯ มเีกณฑการประเมิน
เพื่อเทียบการพัฒนาอันประกอบไปดวย 1) ความสามารถในการวางแผนการผลิตสื่อประชาสัมพันธแผนยุทธศาสตร 
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นดานเศรษฐกิจและสังคม 2) ความสามารถในการวางแผนประชาสัมพันธการดำเนินงานของทองถิ่น
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3) คุณภาพของชิ้นงาน อันประกอบไปดวย เนื้อหาของสื่อประชาสัมพันธ เทคนิคในการ
ผลิตสื่อ และความนาสนใจของส่ือ ผลการดำเนินงานวิจัยในคร้ังนี้สามารถระบุถึงผลสัมฤทธ์ิของโครงการวิจัย คือ  
การผลิตสื่อประชาสัมพันธแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเกิดจากการจัดการการเรียนรู (LM) ของ
คนในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และนักประชาสัมพันธประจำทองถิ่น รวมกับสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
จังหวัดเชียงใหม (สทท.เชียงใหม) ในการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธแกสาธารณชนและเพ่ือเปนการกระตุนใหชุมชนเห็นถึง
ความสำคัญของการประชาสัมพันธ ผลการดำเนินงานพบวาชุมชนสามารถผลิตส่ือประชาสัมพันธแผนยุทธศาสตรของ
ทองถิ่นจำนวน 58 ผลงาน ประกอบดวยสื่อประชาสัมพันธแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นดานเศรษฐกิจ จำนวน 32 ชิ้นงาน
และสื่อประชาสัมพันธแผนยุทธศาสตรดานสังคม จำนวน 26 ชิ้นงาน 
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จากการดำเนินการวิจัยเร่ือง “โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรูการส่ือสารชุมชนแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ป 2552” นักวิจัยเห็นวา การจัดการการเรียนรู (LM) จะประสบ 
ความสำเร็จไดตองมาจากความตองการในการมีสวนรวมของทุกฝายเปนหลัก งานวิจัยครั้งนี้ประสบความสำเร็จได 
ลวนมาจากความตองการของผูมสีวนรวมทัง้ 3 ฝาย คอื 1) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2) ชมุชน และ 3) นกัประชาสัมพนัธ
ทองถิ่น จนกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการเรียนรูเดียวกัน คือ การนำเสนอ
แนวทางการพัฒนาทองถ่ินของตนเองดวยภาคีสวนรวมในชุมชนเอง ดวยเหตุนี้หากโครงการวิจัยตองดำเนินการตอไป 
อีกระยะหน่ึง การขยายผลการดำเนินงานตองพิจารณาถึงความตองการของผูมีสวนรวมเปนหลัก จึงจะกอใหเกิดการ
บูรณาการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะเกิดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท่ีสามารถตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ิน
อยางแทจริง และอีกประการคือ ในการวิจัยระยะตอไป นักวิจัยควรจะทำการประเมินผลของการพัฒนาการวิจัยในระยะ  
2 ปที่ผานมา เพื่อใหเห็นถึงผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินงานวิจัยวากอใหเกิดผลการพัฒนาทองถ่ินมากนอยเพียงใด อีกทั้ง 
หากมีการถอดองคความรูที่ไดจากการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเปนผลของการบูรณาการการจัดการเรียนรู (LM) รวมกัน 
องคความรูที่ไดจะเปนแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่ดำเนินการอื่นตอไป  
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