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การวิจยัเร่ืองนี ้  มวีตัถุประสงคเพือ่ศึกษายทุธวธิีการสื่อสารของผูนาํชุมชนในการ

พัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะของชุมชนสุขสันต 26 และศึกษา

ปจจัยทางการส่ือสารที่ทาํใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนสุขสันต 26 ในการลดปริมาณขยะ 

โดยใชการวจิยัเอกสาร  วจิยัภาคสนาม  การสังเกต  การสัมภาษณเจาะลึก    

กลุมเปาหมายในการวิจัยประกอบดวย ผูนําชุมชน  คณะกรรมการชุมชน และสมาชิก

ชุมชนสุขสันต 26 ที่เปนทัง้เด็กและผูใหญ จํานวน 30 คน 

ผลการวิจยัพบวายทุธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิก

ชุมชนในการลดปริมาณขยะของชุมชนสุขสันต 26 นัน้ มี 7 วิธีคือ การนําตนเองมาเปนส่ือของการ

ปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการรักษาความสะอาดชุมชน  การพูดคุยกับสมาชิกในชุมชนอยางใกลชดิ  

การชี้ใหเหน็ถงึสถานการณปญหาภายในชุมชนเพื่อใหสมาชิกชมุชนรวมกันถกถงึทางออกของ

ปญหา โดยใชวิธกีารคัดแยกขยะ  การใชเสียงตามสายในชมุชนเพื่อแจงขอมูลเกี่ยวกบัชุมชน 

รวมถึงการรณรงคตางๆ  การจัดการประชุมเพื่อพฒันาการมีสวนรวมในการตรวจสอบความ

โปรงใสของสมาชิกชมุชน  การเลือกสมาชิกในชุมชนเปนส่ือในการกระจายขอมูล ไดแก  แมบาน

และเด็กๆในชมุชน และการส่ือใหเหน็ถึงผลตอบแทนท่ีสมาชิกชมุชนจะไดรับ ไดแก เงินที่ไดจาก

การนาํขยะไปขาย 

ปจจัยทางการส่ือสารที่ทาํใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนสุขสันต26ในการลด

ปริมาณขยะ  คือ มุมมองของผูสงสารที่มตีอชุมชน ไดแก สมาชิกชุมชน และตนเอง ประสบการณ

ในการเผชิญกบัปญหาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันรวมกันในชุมชน เนือ้หาของสารเปนเร่ืองที่ใกลตัว

กับสมาชกิชุมชน  เลือกใชส่ือใหเหมาะและเขากับกลุมเปาหมาย ทาํใหสมาชิกชุมชนเขาใจใน

เนื้อหาไปในแนวทางเดียวกนั ความเชื่อถอืของผูรับสารที่มีตอผูนาํชุมชน และบริบท ไดแก นโยบาย

ในการจัดโครงการชุมชนนาํรองในการรักษาความสะอาดและการลดปริมาณขยะในชุมชน

สํานักงานเขตบางกะปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร  นโยบายสถานศึกษาเกี่ยวกับการรักษา
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ABSTRACT 

 

This Research was aimed to study communication strategies employed by the Community 

Leaders to promote public participation among Suksan-26 Community members in Solid waste reduction, 

and to determine communication-related factors influencing public participation of the community in Solid 

waste reduction. Research methodologies used in the study comprise Documentary Research, Field 

Study, Observation, and In-depth Interview. Target Population of the Study consists of Community 

Leaders, Community Committee, and Suksan-26 Community’s Members both Children and Adults, totally 

30 persons. 

The Research identified that seven communication strategies have been used to encourage public  

participation of the community members in Solid waste reduction. Those strategies are as follows: Model 

Behavior of the Community leaders in Community Sanitation, Close Contact with the Community members, 

Problem Pinpoint and Brainstorming among the Community members for Problem-solving Alternatives, In-

Community Wire Broadcast of Community-related Information, Meeting arrangement to develop 

Community Participation in Cross-checking for Transparency, Information Dispersion via Representatives 

namely Housewives, Children in the Community, and Conveying of what benefits the Community members 

may receive such as Earning from Solid waste. 

The Communication-related Factors influencing public participation of the Community members in 

Solid waste reduction are as follows: Attitudes of Messengers towards the Community, Subject Matter of 

Messages related to daily-life issues, Proper selection of Medias towards Target groups, Loyalty of 
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Receivers towards the Community Leaders, and Context such as Bang-Kapi District Office’s Policy 

regarding the Pilot Project of Sanitation and Solid Waste Reduction in the Community, Gen. Chadchai 

Choonhavan Foundation’s Policy to support the Project and Informal Communication Culture within the 

Community. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย เปนศูนยกลางกิจกรรมตางๆของสังคม อาทิ   
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารราชการแผนดิน  และศูนยกลางของการประกอบธุรกิจ รวมท้ัง
เปนตลาดแรงงานท่ีสําคัญท่ีสุด  จึงเปนปจจยัดึงดดูคนจากภูมิภาคหรือทองถ่ินตางๆ  ใหเขามา
ประกอบอาชีพหรือพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร  จากการสํารวจครั้งลาสุดพบวาจํานวนประชากรมี
มากถึง 10 ลานคน เม่ือประชากรเพ่ิมมากข้ึน  โดยเฉพาะชุมชนเมือง  ประกอบกับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม  ซ่ึงมีการผลิตสินคาชนิดใหมมากมายหลายประเภท  จากตลาดสด 
กลายเปนหางสรรพสินคา  เกิดข้ึนมากมายท่ัวทุกมุมเมือง  วิทยาการสมัยใหมเขามาอํานวยความ
สะดวกในชีวติประจําวนัของผูคน  ประชาชนสามารถเลือกซ้ือไดสะดวกตามความตองการ  ถือไดวา
เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสโลกาภิวัฒน สงผลทําใหการบริการพืน้ฐาน
สาธารณะโดยเฉพาะ การจัดการและควบคุมส่ิงแวดลอมของเมืองไมเพยีงพอตอความเจริญเติบโตและ
ความเปล่ียนแปลงของเมือง กอใหเกิดปญหาตางๆตามมาหลายประการ  ปญหาท่ีสําคัญและเห็นไดชัด
คือ  ปญหาส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม  ไดแก ปญหาน้ําเสีย  น้ําทวมขัง  คุณภาพอากาศมีสภาพเลวลง  
การทําลายพ้ืนที่สีเขียว และปญหาการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู  สาเหตุอีกประการหนึ่งคือการ
เติบโตของเมืองท่ีมีขนาดใหญอยางรวดเร็ว  ซ่ึงอาจจะมีขยะมูลฝอยท่ีมีลักษณะแตกตางกนัไปตาม
แหลงกําเนิด  อาทิ ขยะจากบานเรือน  สวนใหญจะเปนเศษอาหารท่ีเหลือจากการเตรียม การปรุงและ
การบริโภค  รวมท้ังเศษกระดาษ  พลาสติก  และของท่ีไมใชแลว  ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมก็มี
ลักษณะตางๆ  แปรเปล่ียนตามประเภทอุตสาหกรรมนั้นๆ  ขยะท่ีถูกท้ิงอยูตามถนน แมน้ําลําคลอง ท่ี
สาธารณะตางๆ สวนใหญจะเปนใบไม  เศษกระดาษ  ถุงพลาสติก  เศษดิน  เปนตน  ซ่ึงมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนเหลานีห้ากปลอยปละละเลยไมดําเนินการเก็บรวบรวมนําไปกําจัดอยางถูกตองเหมาะสมหรือ
การจัดการท่ีไมถูกสุขลักษณะจะทําใหเกิดปญหาตามมาอีกมากมาย  อาทิกอใหเกิด  

น้ําเสีย ท่ีเกิดจากกองขยะบนพื้น เม่ือฝนตกลงมาบนกองขยะจะเกดิน้ําเสีย และความ
สกปรกไหลลงสูแหลงน้ําอาจทําใหเกิดภาวะมลพษิ 
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อากาศเสีย  ท่ีเกิดจาการเผาขยะกลางแจง  กอใหเกิดควัน และสารพิษปะปนในอากาศ  ทํา 
ใหคุณภาพอากาศเสีย 

การปนเปอนของดินจากการนําขยะลักลอบไปท้ิงหรือจากการเกษตรทําใหของเสียอันตราย
ปนเปอนในดนิมีผลกระทบตอมนุษย และเปนแหลงเพาะพันธุของเช้ือโรค และแมลงจากขยะท่ีกอง
สะสมอยู  

กองขยะท่ีเนาเสีย สงกล่ินเหม็นรบกวน กอใหเกิดเหตุรําคาญ ความไมสวยงามในพ้ืนท่ีอัน
เกิดจากการเกบ็ขนขยะไมหมด  หรือการกําจัดไมถูกวธีิ และเกิดอุบัติเหตุจากขยะจําพวก  เศษแกว  
ขวดแตก  เศษเหล็ก เศษไมท่ีแหลมคม 

 เกิดการอุดตันทางเดินน้ํา  สงผลใหเกิดน้ําทวมขัง แมน้ําตื้นเขิน   หากสถานการณการเพิ่มข้ึน
ของปริมาณขยะ 10,000 ตันตอวัน หรือ 3,650,000 ตันตอป จะเกิดข้ึนในไมชานี ้ และอาจเกิดข้ึนเร็ว
กวาท่ีไดคาดประมาณไว (สํานักรักษาความสะอาด 2542 ) 

ปญหาขยะในชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครนับวันจะเพ่ิมมากข้ึน ปจจุบันมีปริมาณมูลฝอยถึง
ประมาณ 7,500ตัน/วัน และคาดวาปริมาณมูลฝอยนี้จะเพิม่ข้ึนถึงประมาณ 10,000 ตัน/วัน และ20,000 
ตัน/วัน ใน 5 ป และ 20 ปขางหนาตามลําดับ (โลกกอสราง  2540 )    

สวนการดําเนนิการกําจดัขยะมูลฝอยท่ีกรุงเทพมหานคร (กทม.) ดําเนนิการอยูในปจจุบัน อาทิ 
การฝงกลบ ( SANITARY LANDFILL ) การกําจัดโดยการทําปุยหมัก ( COMPOSTING ) การกําจัด
โดยการใชเตาเผา ( INCINERATION PLANT ) และสุดทายคือการลดปริมาณขยะ 
( REUSE/ REDUCE/RECYCLE /REFILL ) 

จากปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึนมากมายในแตละป โดยท่ีไมคํานงึถึงผลกระทบท่ีตามมาจาก 
ภูเขาขยะ  ซ่ึงขยะบางประเภทสามารถทําลายไดหรือถาทําลายไดแตไมถูกวิธี    ยอมสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมไดงาย เชน โฟมและพลาสติก ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ียอยสลายและทําลายยากกวาจะยอยแตก
เปนช้ินเล็กช้ินนอยตองใชเวลาประมาณ 20 ป แลวประมาณ 200-300 ปจึงจะยอยสลาย ถาเผาก็จะเกิด
มลภาวะจากการทําลายท่ีเรียกวา “ กรีนเฮาสเอฟเฟค”  (มีเดีย ฉบับท่ี 84 : 134) 

ปริมาณขยะในกรุงเทพมหานคร นับวันมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน ท้ังนี้  จากสถิติท่ีสํานักรักษา
ความสะอาด (สนร.) สํารวจไวเม่ือป พ.ศ. 2539  พบวาขยะในพืน้ท่ี 1,500 ตารางกิโลเมตร  ท่ัว
กรุงเทพฯมีประมาณ 7,200 - 7,300 ตัน/วัน และเม่ือตนป 2541 ไดมีการสํารวจอีกคร้ัง  พบวามีขยะมูล
ฝอยเพ่ิมข้ึน 8,500 - 9,00 ตัน/วนั  นอกจากนี้  ยังคาดการณวาในป 2544 จะมปีริมาณขยะสูงถึง 
10,4000 ตัน/วนั และจากการสุมสํารวจขยะท้ังหมด  พบวามีขยะกวา 30% สามารถนํากลับมาใชใหม
ได 
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สมาคมสรางสรรคไทย (2540) ไดกลาวถึงประโยชนของการแยกประเภทขยะเพ่ือรีไซเคิลไว
ดังนี ้

1. ขยะลดลง 
2. ส่ิงแวดลอมดข้ึีน 
3.   ลดคาใชจายในการกําจดัขยะในกรุงเทพฯไดวันละ 300,000 บาท ปละ 112 ลานบาท  

ประหยดัคาน้ํามันรถเก็บขยะไดวนัละ 6,200 ลิตร 
4 พนักงานเก็บขยะจดัเก็บไดรวดเร็วข้ึน มีประสิทธิภาพดข้ึีน 
5. ประหยดัวัตถุดิบ ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ ลดดุลการคาจากการส่ังเขาวัตถุดิบ 
6. ประชาชนไดประหยดักับการนําของกลับมาใชอีก และไดเงินจากการขายขยะ 
7. สรางงานชวยคนจนใหมีอาชีพและรายไดจากซาเลง มีการจางงานอยางตอเน่ืองในโรง 

งานผลิตสินคารีไซเคิล คนงานในรานรับซ้ือของเกา 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม บันทึกสีน้ําตาล 

รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย (2540) 
ในป พ.ศ. 2540 การใชประโยชนจากของเสียจากชุมชนมีอัตราเพิ่มข้ึน รอยละ 7 เม่ือเทียบกับ

ป พ.ศ. 2539  
ปริมาณขยะท่ีมีศักยภาพในการนํากลับมาใชใหม ป พ.ศ. 2540 จํานวน 6.1 ลานตัน มีอัตรา

เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2539 รอยละ 3.4  
ปริมาณขยะและวัสดุคัดแยกไดท่ีนํากลับมาใชประโยชน(คัดแยกไดจากชุมชน) ป พ.ศ. 2540 จํานวน 
1.5 ลานตัน มีอัตราเพิ่มข้ึนจาก ป พ.ศ. 2539 รอยละ 7 โดยวัสดุคัดแยกท่ีมีจํานวนมาก 3 ลําดับแรก คือ 
เหล็ก กระดาษ และแกว  

จากความขางตนจะเห็นไดวา ปญหา และผลกระทบจากขยะมูลฝอยท่ีกําจดัไมหมด หรือ
กําจัดอยางไมถูกวิธีนั้นสงผลอันตรายแกมนุษยอยางมากท้ังทางตรงและทางออม ปญหาขยะใน
ปจจุบัน มีความสลับซับซอนและยากเกินกวาท่ีฝายใดฝายหนึ่งจะแกไขไดสําเร็จ ไมวาจะเปนรัฐบาล 
เอกชน ชุมชน ธุรกิจ หรือนักวิชาการ ในทามกลางปญหาท่ีสลับซับซอนของสังคมปจจุบัน พบวา
สถาบันตางๆทางสังคมเกิดการออนลาไปตามๆกัน ไมวาจะเปนสถาบันการเมือง ราชการ  ศาสนา  
หรือสถาบันการศึกษา  กุญแจสําคัญอยูท่ีการรวมมือกันเปนประชาสังคมของฝายตางๆ  อาทิเชน  ผูนํา
ชุมชน  องคกรพัฒนาเอกชน  ภาควิชาการ  ภาครัฐและภาคธุรกิจ  การท่ีฝายใดฝายหน่ึงทํา หรือ
แยกกันทําจะไมมีกําลังเพียงพอท่ีจะเอาชนะความยากของปญหาได  
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ในการแกไขปญหาขยะลนเมืองท่ีไดผลและเหมาะสมนัน้ คือ การสรางจิตสํานึกในการ 
อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปจจุบันทุกหนวยงานมุงเรงคิดหายุทธวิธีตางๆในการรณรงคปลูก
จิตสํานึกการอนุรักษส่ิงแวดลอม ยุทธวิธีท่ีใชนั้นเปนยุทธวิธีทางการส่ือสารแทบท้ังหมด  การส่ือสาร
ดังกลาว  มีท้ังการประชาสัมพันธ  การโฆษณา  การรณรงคตางๆท่ีตองใชส่ือ  เชน  ส่ือส่ิงพิมพ  
โปสเตอร  แผนพับ  ปายรณรงคริมถนน  ส่ือทางโทรทัศน วิทยุ และ ส่ือบุคคล  เปนตน    ส่ือตางๆท่ี
ปรากฏอยูนี้เปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งในการสงเสริมใหการรณรงค การประชาสัมพันธขาวสาร ความรู
ท่ีแตละหนวยงานตองการเผยแพรไปสูประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  อีกท้ัง การนําหลัก
ของคนรุนกอนๆท่ีใชวัสดุอุปกรณตางๆอยางถนอมรักษาและเขาใจในคุณคา ซ่ึงกระบวนการลดละ
วัสดุฟุมเฟอย (Reduce) และการนําบรรจุภณัฑ/อุปกรณกลับมาใชซํ้า (Reuse) กลับมาเผยแพรอีกคร้ัง 
ท้ังนี้สมควรเนนความเขาใจในทางปฏิบัติมากกวาทฤษฎีหรือคําจํากัดความตางๆ โดยเร่ิมจากการสราง
คานิยมการใชชีวิตท่ีเรียบงาย จากในปจจุบันแมมีหนวยงานหลายหนวยงานที่หันมารณรงค แกไข
ปญหาปริมาณขยะกันมากข้ึน  อาทิ  กทม. สมาคมสรางสรรคไทย  มูลนิธิเพื่อส่ิงแวดลอม โครงการตา
วเิศษ  โครงการหารสอง ตลอดจนผูผลิตบรรจุภัณฑตางๆ เปนตน  แตสุดทายกต็องเปนหนาท่ีของ
ประชาชนทุกคนท่ีตองเขามามีสวนรวมเรงแกไขอยางจริงจัง (กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม , 2542) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยพุทธศักราช 2540 ไดระบุไวชัดเจนในการให
ประชาชน 

มีสวนรวม และอํานาจมากขึ้นในการบริหารงานแผนดนิ ใหประชาชนมีสิทธิท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐ 
และชุมชนในการบํารุงรักษา คุมครอง และไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติ และตอเน่ืองในส่ิงแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพชีวิตของประชาชน โดยรัฐดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมในการบํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรดงักลาว โดยรวมคนหาปญหาพิจารณาปญหา
และจัดลําดับความสําคัญของปญหา 

-    รวมคนหาสาเหตุของปญหา 
- รวมคนหาและพิจารณาแนวทางการแกไขปญหา 
- รวมกิจกรรมเพ่ือแกปญหา 
- รวมประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา 

ปญหาขยะจึงตองอาศัยประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการกบัปญหาเพราะ
ประชาชนทุกคนอยูในฐานะของผูมีสวนรวมในการสรางปญหาและฐานะของผูท่ีตองเขารวมในการ
จัดการกับปญหา เพราะประชาชนมีสิทธิและอํานาจตามรัฐธรรมนูญดังกลาว แตการท่ีจะทําใหเกิด
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การส่ือสาร (Communication) เปนขบวนการติดตอ  สงขาวสารทําความเขาใจระหวาง 
บุคคล  หรือองคการ เพื่อใหเกิดความเขาใจไปในแนวเดียวกัน ท้ังผูสงขาวและผูรับ ในกิจกรรมท่ีมี
วัตถุประสงครวมกันหรือเปนการกระทําท่ีผูส่ือสารแลกเปล่ียนขาวสาร  แนวความคิดตอกัน  ทําให
การส่ือสารเขามามีบทบาทเกีย่วของ  และใชประโยชนกันอยูอยางกวางขวางในการเสริมสรางความ
เขาใจอันดี  กอใหเกดิความรวมมือรวมใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งในทางท่ีถูกตอง   หากขาดการส่ือสารก็
จะทําใหขบวนการบริหารงานไมสามารถดําเนินงานอะไรท่ีมีการสรางความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  
เผยแพรออกไปใหบุคคลอ่ืนทราบและเขาใจถึงการดําเนนิงานนั้นๆยอมจะไดรับการสนับสนุน  หาก
ไมมีการเผยแพร หรือ การส่ือสารท่ีดี  อาจเขาใจการดําเนินงานนัน้ไปในทางท่ีผิดพลาดไดงาย  ฉะนั้น  
การส่ือสารมีความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งในการดําเนนิงานพัฒนาชุมชน  โดยเฉพาะการทํางาน
รวมกันระหวางผูนํากับสมาชิกชุมชน  ยุทธวิธีการส่ือสารตางๆสามารถสนับสนุนความสําเร็จของ
โครงการในชุมชนใหสมบูรณรวดเร็วข้ึน  จากการศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ  พบวาการจัดการแกไข
ปญหาชุมชน  การพัฒนาชุมชน  หรือกจิกรรมของชุมชนท่ีตองการความรวมมือจากประชาชนโดย
สวนรวมพบวา  สาเหตุท่ีขาดความรวมมืออยางดีจากสมาชิกชุมชน  เนื่องจากขาดการเอาใจใส
เกี่ยวกับยุทธวธีิการส่ือสาร นั่นเอง 

ทุกวันนี้ปญหาขยะยังเปนปญหาระดับตนๆท่ีกรุงเทพฯจะตองแกไขตอไปทามกลางเมือง 
หลวงท่ีมีแตความวุนวาย  พลุกพลานไปดวยผูคน ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย และรณรงค ใชการ
ส่ือสารชวยในการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร ไปยังประชาชน เพื่อใหรับทราบปญหาและให
ประชาชนเกดิการตัดสินใจเขามามีสวนรวมในการแกปญหา ซ่ึงสอดคลองกับโครงการแยกมูลฝอย
กอนนําท้ิงและการกําจัดของเสียอันตรายของกรุงเทพมหานคร เปนโครงการประเภทสงเสริมดานการ
พัฒนาการรักษาความสะอาด โดยบรรจุอยูในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 4 ( พ.ศ. 2535- 
2539 ) แผนสาขาส่ิงแวดลอมแผนงานจัดการมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและของเสียอันตราย  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการรักษาความสะอาดและการ
จัดการขยะ เพือ่ใหประชาชนไดรับผลประโยชนจากขยะประเภทหมุนเวยีนกลับมาใชประโยชนไดอีก 
หรือซ้ือขายแลกเปล่ียนได อาทิ ขวด อลูมิเนียม เหล็ก แกว และกระดาษ เปนตน  โครงการนี้เปน
โครงการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงนานาสากลประเทศท่ีเจริญทาง
เศรษฐกิจประสบความสําเร็จสามารถ   ซ่ึงมีชุมชนหนึ่งท่ีผูวิจัยเลือกมาเปนกรณีศึกษาท่ีมีประชาชนใน
ชุมชนแหงนั้นตระหนักถึงปญหาขยะ และทราบดีวาหากจะแกไขปญหาขยะอยางจริงจังจําเปนตองทํา
ใหประชาชนมีจิตสํานึกกับปญหา  และรวมกันแกไขโดยเร่ิมท่ีตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และเมือง
ตามลําดับ    ชุมชนสุขสันต 26 มีจุดเดนท่ีผูวิจยัสนใจ  นอกเหนือจากการเปนชุมชนบท่ีทําตาม
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1. ชุมชนนี้ไดรับรางวัลมากมาย  ดังนี้  
- การประกวดชุมชนเปาหมายดีเดนประจําป 2536 จาก ศาสตราจารย รอยเอก กฤษฎา

อรุณวงษ ณ อยุธยา 
                  - รางวัลรักษาความสะอาดดีเดนและรักษาส่ิงแวดลอมจากนายพิจิตต  รัตตกุล(ผูวาราชการ
กรุงเทพฯ) 

  - การประกวดสถานศึกษาและชุมชนดเีดนในการสูภัยเศรษฐกิจประเภทชุมชน ประจําป 
2541 จากนายอาทร จันทรวมิล (เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ) 
                  -  ผูสนับสนุนในการแยกขยะอยางยั่งยืน  จากกรมอาชีวะศึกษา  ป 2542 

2. ผูนําชุมชน (นายประเสริฐ  คําแดง)  ไดรับรางวัล  “เพชรกรุงเทพ”  ซ่ึงเปนรางวัลเชิดช ู
เกียรติบุคคลดเีดน ของ กรุงเทพฯ สาขาบริการสังคม ประจําป 2541  และเปนวิทยากรใหกับ   
มูลนิธิพลฯเอกชาติชาย  ชุณหวณั และกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม  รวมท้ังไดรับเชิญใหไปเปนวิทยากรอีกหลายแหง เพื่อบรรยายเร่ือง
เกี่ยวกับการลดปญหายาเสพติด  การลดปริมาณขยะ และการกอตั้งชุมชนเขมแข็ง 

3. ชุมชนนี้ไดรับการสนับสนุนจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรตางๆ ดังนี้ 
-  มูลนิธิ  พลฯเอกชาติชาย  ชุณหวัณ   
- กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม 
-  สํานักงานเขตบางกะป 
-  กองทุน SIF (กองทุนเพื่อสังคม) 

    -   โรงงาน วงศพาณิชย จ.พิษณุโลก  ศูนยรีไซเคิล 
 ชุมชนสุขสันต 26  เปนชุมชนแหงหนึ่งในกรุงเทพฯท่ีตอสูกับปญหาขยะชุมชน ชุมชนสุข 

สันต 26  เร่ิมกอต้ังเม่ือป พ.ศ. 2538  ในพ้ืนท่ี 45 ไร หมู 7 ซอยลาดพราว 101 ถนนลาดพราว  เขตบาง
กะป มี 162 หลังคาเรือน  ประธานชุมชน  คือ นายประเสริฐ  คําแดง  เปนผูริเร่ิมโครงการลดปริมาณ
ขยะชุมชน  และทําขยะหอม  ซ่ึงโครงการลดปริมาณขยะชุมชนของชุมชนสุขสันต 26 นี้  มีการขยาย
ผลไปถึงชุมชนใกลเคียงและเปนแบบอยางในการศึกษาเพื่อนําไปขยายผลสูชุมชนอ่ืนๆ ดังท่ีเทศบาล
แปดร้ิว จ. ฉะเชิงเทราไดมาศึกษาการจดัการขยะของชุมชนดังกลาวไปประยุกตใชกับทองถ่ินของตน
และเกดิเปน “โครงการขยะแลกไข”  เปนตน  ซ่ึงผลของโครงการเปนที่นาพอใจ  ฉะนั้นผูวิจัยจึงเห็น
วาเร่ืองนี้เปนเร่ืองท่ีนาศึกษาอยางมาก 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจยัจึงสนใจศึกษาวาผูนําชุมชนใชยุทธวิธีใดในการพัฒนาการมีสวน
รวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ ปจจยัการส่ือสารอะไรบางท่ีทําใหสมาชิกชุมชนเขามามี
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ลดปริมาณขยะเปนอยางไร และรวมทั้งสถานการณการเขารวมโครงการนั้นเปนอยางไร 
 

ปญหาในการวิจัย 
 

1.  ผูนําชุมชนใชยุทธวิธีการส่ือสารใดในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนใน 
 การลดปริมาณขยะ 

2.  ปจจัยทางการส่ือสารอะไรบางท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการ 
ลดปริมาณขยะ 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
 
 

1. เพื่อศึกษายุทธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชน ในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิก 
ชุมชนในการลดปริมาณขยะ ของชุมชนสุขสันต 26 

2. เพื่อศึกษาปจจยัทางการส่ือสารท่ีทําใหเกดิการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนสุขสันต26 
ในการลดปริมาณขยะ 
 
ขอบเขตในการวิจัย 
 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาผูนําชุมชน และสมาชิกชุมสุขสันต 26 เทานั้น  ยทุธวิธีการ
ส่ือสารของผูนําชุมชนท่ีผูวจิัยตองการศกึษาน้ัน เปนยทุธวิธีท่ีเกี่ยวกบัการส่ือสาร รวมถึงการใชส่ือ
ตางๆท่ีมีตอสมาชิกชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะเทานั้น  
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นิยามศัพท 
 
 

ยุทธวิธีการส่ือสาร       หมายถึง   กระบวนวิธีใดๆในการส่ือสารท่ีนํามาใชเพื่อสรางความ
เขาใจในระหวางผูสงสารและผูรับสารซ่ึงเปนวิธีท่ีผูสงสารสรางขึ้น  เพื่อใหผูรับสารเปล่ียนความเช่ือ  
คานิยม หรือทัศนคติ  เกิดความรูสึกเห็นดวยหรือมองเห็นความสําคัญ  ยินยอมปฏิบัติตาม   อาทิ  
วิธีการส่ือสาร   การขอความรวมมือรวมกนัรักษาความสะอาด และคัดแยกขยะในชุมชน 

ปจจัยการส่ือสาร        หมายถึง      องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการจัดการขอมูล
ขาวสารระหวางบุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนผูสงสาร และผูรับสารอันสงผลตอการขยายตัวและ ดํารงอยูของ
ชุมชน โดยอาจพิจารณาจากรายละเอียดตางๆ  อาทิเชน 

- ผูสงสาร         หมายถึง     บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีทําการส่ือสารเก่ียวกับแนว 
คิดการลดปริมาณขยะในชุมชน หรือกิจกรรมตางๆท่ีชุมชนจัดขึ้นใหสมาชิกชุมชนไดรับทราบ 

- สาร               หมายถึง      เนื้อหาเกีย่วกับแนวคิดการลดปริมาณขยะในชุมชน 
 วิธีการจัดการขยะในชุมชนตามแนวคิดการลดปริมาณขยะ 

- ส่ือ                  หมายถึง      ชองทางในการถายทอดแนวคิด  แนวทางปฏิบัติ 
ของการลดปริมาณขยะใหสมาชิกชุมชนทราบ  โดยชองทางน้ีอาจไดแก  กิจกรรม  บุคคล และ
ส่ือมวลชน 

- ผูรับสาร          หมายถึง     บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีรับขอมูลขาวสารตางๆ   
เกี่ยวกับแนวคิดการลดปริมาณขยะ หรือกจิกรรมตางๆในชุมชน  แลวทําความเขาใจกบัขอมูลขาวสาร
ดังกลาว  ตลอดจนอาจนําไปยึดถือปฏิบัติ  
         - บริบท หมายถึง       คุณลักษณะทางกายภาพ หมายรวมถึงวัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอมของสังคมนั้นๆ  
 วัฒนธรรม หมายถึง     รูปแบบของความคิดและพฤติกรรมท่ีแสดงออกมารวมกนั โดย
กลุมคนท่ีมีลักษณะทางสังคมคลายๆกัน เชน สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมคลายกัน และเกิดข้ึนได
ดวยระบบการส่ือสารในสังคม  ซ่ึงเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั อาทิ การสมาคม  การพูดคุยแบบเปน
กันเอง  ใชภาษาเดียวกัน  เปนตน 

ผูนําชุมชน                หมายถึง  บุคคลท่ีมีอิทธิพลช้ีนําความคิดการมีสวนรวมของสมาชิก
ชุมชน หรือ ผูท่ีสมาชิกชุมชนใหการนบัถือ เช่ือถือ และปฏิบัติตาม ในการวิจยัคร้ังนี้  หมายถึง 
ประธานชุมชน (ผูริเร่ิมโครงการลดปริมาณขยะชุมชน)  
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การมีสวนรวม     หมายถึง   สมาชิกชุมชนเขามามีบทบาททางดานการแสดงความคิดเหน็ 
และระดับการเขารวมทํากิจกรรมในโครงการลดปริมาณขยะชุมชน อาทิ การคัดแยกขยะการประชุม
หารือ  เปนตน 

สมาชิกชุมชน     หมายถึง   ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตชุมชนสุขสันต 26 จํานวน 162 
ครัวเรือน 

การลดปริมาณขยะ  หมายถึง    การคัดแยกขยะโดยแบงเปนประเภทตางๆ  เพื่อนํากลับมาใช
ใหม ซอมแซม แปรสภาพเปนของใชตางๆ ขายใหโรงงาน หรือทําขยะหอม เปนตน เพื่อลดปริมาณ
ขยะชุมชน  

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.  ผลการศึกษาเปนประโยชนในการกําหนดยุทธวิธี  เทคนคิ วิธีการในการพัฒนาผูนํา 
ชุมชนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง และนําไปขยายผลการพัฒนาไปสูชุมชนอ่ืนตอไป 

2. เพื่อเปนกรณีศึกษาใหกับการจัดการเกี่ยวกบัการมีสวนรวมของคนในชุมชน ในเขต 
เมืองในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ตอไป 

3. เปนแนวทางในการคนควา วิจัยเกีย่วกับงานส่ือสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน เชนการจดั 
การขยะในชุมชน 

DPU



บทที่  2 
แนวคิดและทฤษฎี  

 
 

 ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี ้  ไดแนวทางในการศึกษาโดยอาศัยจากการคนควาเอกสารตางๆ  
แนวความคิด  และทฤษฎี  รวมถึงผลงานการวจิัยท่ีมีผูท่ีไดทําการศึกษามาแลว  ซ่ึงผูวิจัยไดนํามา
รวบรวมประมวลมานําเสนอ  ดังนี ้

1. แนวคิดเกีย่วกบัองคประกอบ และปจจยัทางการส่ือสาร   
2.    แนวความคิดเกี่ยวกับยุทธวิธีของการส่ือสาร 
3.    แนวคิดเกีย่วกับข้ันการยอมรับนวัตกรรม 
4. แนวความคิด  ทฤษฎีการโนมนาวใจ 
5. แนวความคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน    
6. แนวความคิดความเขมขนของสาร 
7. แนวความคิดเกี่ยวกับคนพิเศษ 
8. แนวคิดเกีย่วกบัการตลาดเพ่ือสังคม 
9.    แนวความคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําชุมชน 
10.    แนวคิดดานการส่ือสารในการพัฒนาชุมชน    
11.    แนวความคิด  ทฤษฎีการส่ือสารระหวางบุคคล  
12.  แนวความคิดเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ 
 

แนวคิดเก่ียวกับองคประกอบทางการส่ือสาร 
 
 การส่ือสาร (ปรมะ  สตะเวทิน , 2540 : 30) คือ กระบวนการของการถายทอดสารจากบุคคล
ฝายหนึ่งซ่ึงเรียกวา  ผูสงสาร (source)  ไปยังบุคคลอีกฝายหนึ่งซ่ึงเรียกวา  ผูรับสาร(receivre)  โดย
ผานส่ือ 
 จากความหมายของ “การส่ือสาร” ขางตน จึงพอสรุปไดวา องคประกอบของการส่ือสารนั้น
ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 

1. ผูสงสาร (source) 
2. สาร (message) 
3. ส่ือ(channel)  
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4. ผูรับสาร(receiver) 
ในแตละองคประกอบก็จะมีปจจัยท่ีจะสงเสริม หรือลดประสิทธิภาพของการส่ือสาร 
1. ผูสงสาร (source) 

มีปจจัยอยู 4 ประการ ท่ีจะชวยเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพของการส่ือสาร นั่น คือ 
1.1 ทักษะในการส่ือสาร  คือ  ความสามารถ  หรือความชํานาญ  ในการที่จะถายทอด

ความรูสึกนึกคิดของตนเองออกมาเพ่ือใหผูรับสารไดทราบ  และเขาใจอยางถูกตอง  อีกท้ังสามารถ
โนมนาวใจผูรับสารได 

1.2 ทัศนคติ  คือ  ทาทีหรือความรูสึกอยางใดอยางหนึ่งท่ีบุคคลมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ซ่ึง 
ทัศนคติของผูสงสาร แบงออกเปน 3 ประการ คือ 

- ทัศนคติตอตนเอง  การท่ีผูสงสารจะประสบความสําเร็จในการส่ือสารไดนั้น  
จําเปนตองมีความมั่นใจในตนเอง 

-     ทัศนคติตอเร่ืองท่ีจะส่ือสาร  ผูสงสารจะตองมีความเช่ือ หรือเล่ือมใสในเร่ืองท่ี
ตนเองทําการส่ือสาร  เพื่อใหการส่ือสารประสบความสําเร็จ 

- ทัศนคติตอผูรับสาร  ถือไดวามีความสําคัญอยางมากตอพฤติกรรมในการส่ือสาร
ของผูสงสาร เพราะวาถาผูสงสารมีความรูสึกท่ีดีตอผูรับสารแลวก็จะทําใหอยากท่ีจะส่ือสารดวย  และ
พยายามเลือกคําพูดท่ีเหมาะสมเพื่อใหผูรับสารเกิดความพอใจ  

1.3 ความรู  ผูสงสารจะตองมีความรูในเร่ืองท่ีตนเองจะทําการส่ือสาร  เพื่อท่ีใหการ
ส่ือสารมีประสิทธิภาพ 

1.4 สถานภาพในสังคม  และวฒันธรรม  จะมีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมของผูสง 
สาร   เนื่องจากวาสถานภาพ และวัฒนธรรม จะเปนตัวกําหนดวาผูสงสารควรจะปฎิบัติตัวอยางไร ใน
การส่ือสาร 

2. สาร (message) 
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการส่ือสาร มี 3 ประการ คือ 

2.1  รหัสสาร คือ สัญลักษณท่ีสรางข้ึนมาเพื่อใชในการถายทอดความคิด  ขาวสาร ฯลฯ  
เชน ภาษา 

2.2  เนื้อหาสาร  คือ  ส่ิงท่ีเปนเร่ืองราวท่ีถายทอดความคิด  และความคิดของผูสงสาร 
2.3  การจัดสาร  คือ  การตัดสินใจของการเลือกและเรียบเรียงรหัส  และเนื้อหาสาร

เปนไปในรูปแบบท่ีผูสงสารตองการ  โดยแตละคนจะมีลีลาในการจัดสารแตกตางกนัไป 
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3. ส่ือ(channel) 
เปนชองทางในการถายทอดขอมูลขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร การท่ีจะใหการส่ือสาร

มีประสิทธิภาพนั้นจําเปนท่ีจะตองเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับสถานการณการส่ือสาร อาทิส่ือเฉพาะ
กิจ (Special  Media ) ไดแก ส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ (Audio- visual Media) ส่ือส่ิงพิมพตางๆ 
(Printed Media)   ไดแก เอกสารส่ิงพิมพ   ปายประกาศตางๆ  ส่ือชุมชน ไดแก  
 หอกระจายขาวประจําชุมชน  เปนตน 

4.ผูรับสาร(receiver) 
มีปจจัย 4 ประการ เชนเดยีวกับผูสงสาร  ในการที่จะทําใหการส่ือสารประสบความสําเร็จ

หรือลมเหลว  คือ 
4.1 ทักษะในการส่ือสาร  ผูรับสารจะตองมีความสามารถในการรับ และถอดรหัสสาร 

ของผูสงสารได 
4.2 ทัศนคติเชนเดยีวกับผูสงสาร ซ่ึงจะแบงปจจัยทางดานทัศนคติออกเปน 3 ประการ  

- ทัศนคติตอตนเอง  ในการเปนผูรับสารนั้น  ถาผูรับสารมีความเช่ือม่ันในตนเอง  
โอกาสที่จะเขาใจในสารของผูสงสารก็จะมีมาก 

- ทัศนคติตอสาร  เปนปจจยัในการเพ่ิมหรือลดประสิทธิภาพของการส่ือสาร 
- ทัศนคติตอผูสงสาร  หากผูรับสารมีความเช่ือม่ัน  หรือประทับใจในตัวผูสงสาร 

  โอกาสที่การส่ือสารจะประสบความสําเร็จก็จะมีมาก 
 จากองคประกอบของการส่ือสารท้ังหมดที่ไดกลาวมาแลวนั้น  จะมีอิทธิพลอยางมากตอ
พฤติกรรมตางๆของบุคคลท่ีแสดงออกมา  โดยปจจัยทางการส่ือสารนั้น  ซ่ึงไดแก บุคลิกภาพ  ความ
นาเช่ือถือ  ทัศนคติ ฯลฯ  อยางเชน  ความนาเช่ือถือของผูสงสารเปนตัวกําหนดปฏิกริยาของผูรับสารท่ี
มีตอผูสงสาร  นอกจากความนาเช่ือถือของผูสงสารแลว  ความรูสึกของผูรับสารตอผูสงสาร  
บุคลิกภาพของผูส่ือสารท้ังสองฝาย  ก็เปนตัวกําหนดปฏกิิริยาตอบสนองตอเน้ือหาของขาวสารที่สงมา  
ดังนั้นการท่ีมนุษยมีปฏิกิริยาตอบสนองตอขาวสารเร่ืองเดียวกันตางกนัก็เพราะคนเรามีอารมณ  
ความรูสึกนึกคิด  ท่ีแตกตางกันนั่นเอง (ธนวดี  บุญลือ , 2531:486) 

ลักษณะดังท่ีกลาวมานี ้  ทําใหสามารถนําแนวคิดเกีย่วกับองคประกอบทางการส่ือสารมาใช
เปนกรอบเพื่อการศึกษา และใชประกอบในการคนหาคําตอบของปญหานําการวจิัยในขอสอง  คือ
ปจจัยการส่ือสารอะไรท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนสุขสันต 26 ในการลดปริมาณขยะ   

 
 
 
 

DPU



13 

แนวคิดเก่ียวกับยุทธวิธีการส่ือสาร 
 
เดิมเราใชคําวายุทธวิธีในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการทําสงคราม  ซ่ึงหมายถึง การวางแผนในการทํา

สงครามและกําหนดวิธีในการรบ  แตในภายหลังไดมีการนําคําวายุทธวธีิมาใชกับกิจกรรมอ่ืนของ
มนุษย  ซ่ึงนับวาเปนการใชท่ีเหมาะสม  เพราะกิจกรรมสงครามไมใชกิจกรรมเพยีงชนิดเดยีวของ
มนุษยท่ีจําเปนตองมีการวางแผน 

โดยท่ัวไปพฤติกรรมท่ีมีเหตผุลทุกชนิดจะมีลักษณะของการคาดคะเนเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต  คนท่ีมีเหตุผลจะเปนคนท่ีคิดกอนท่ีจะลงมือกระทํา  เม่ือคนที่มีเหตุผลทราบวาตนตองการ
จะทําอะไร ก็จะพิจารณาและประเมินทางเลือกตางๆท่ีจะทําใหตนบรรลุเปาหมายท่ีตองการ  และจะ
สรุปเหตุผลท้ังดานบวกและดานลบวาจะทําตามทางเลือกอันไหนด ี โดยจะคํานึงถึงประสิทธิภาพ  
ตนทุน  และอ่ืนๆ  หลังจากนั้นก็จะเลือกทางเลือกอันหนึง่เปนวิธีการท่ีจะบรรลุเปาหมาย 

ยุทธวิธี คือ แผนปฎิบัติการท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ เพื่อกําหนดวิธีการท่ีจะบรรลุเปาหมาย 
การตัดสินใจหมายถึง การท่ีตองทําอะไร  โดยใคร  เม่ือไร  ท่ีไหน  อยางไร  และเพื่ออะไร  

สวนวิธีการหมายถึง  การใชอํานาจ  ใชพลังงาน  และใชทรัพยากรอื่นๆ ในสัดสวนท่ีเหมาะสมกบั
ขนาดหรือความยากงายของเปาหมายท่ีวางไว 

 
เพราะฉะนั้นจะเหน็วา  พฤติกรรมท่ีมีการวางยุทธวธีิเปนส่ิงท่ีตรงขามกับพฤติกรรมท่ีทํา

อะไรโดยฉับพลันทันที  หรือโดยสัญชาตญาณ  อยางไรก็ดีพฤติกรรมท้ังสองชนิดนี้อาจเกดิคูกันในตัว
บุคคลท่ีมีเหตุผล    ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเหตุการณตางๆ  แตตามหลักการ   พฤติกรรมท่ีมีการวางยุทธวธีิจะ
เปนพฤติกรรมท่ีมีความสําคัญมากกวา  ท้ังนี้  เพราะความคิดจะเปนส่ิงท่ีกําหนดหรือมีอิทธิพลตอการ
กระทํา  การตัดสินใจเปนส่ิงท่ีตองมากอนการลงมือกระทํา 

 
พฤติกรรมการส่ือสารตามแนวทางยุทธวิธี 

 
กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัยุทธวิธีของการส่ือสารอาจถือวาเปนส่ิงท่ีตองมากอน

กระบวนการส่ือสาร  แผนในการส่ือสารจะมากอนการกระทําในการส่ือสาร  แตกระบวนการ
ตัดสินใจเก่ียวกับยุทธวิธีของการส่ือสารอาจถือวาเปนส่ิงท่ีมาทหลังกระบวนการส่ือสาร  เชนเดียวกัน  
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของสารท่ีออกไป  หรืออีกนัยหนึ่งผลที่เกิดข้ึนในผูรับสารนั้น  ในข้ัน
สุดทายอยูกับการตัดสินใจของผูรับสาร  
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อาจกลาวไดวากระบวนการในการกําหนดยุทธวิธีของการส่ือสารเก่ียวของกับระบบสอง
ระบบคือ  ระบบแหลงสาร  และระบบผูรับสาร  สวนกระบวนการส่ือสารเก่ียวของกบัระบบชองสาร
และสาร  และเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนการตัดสินใจในแหลงสาร และกระบวนการ
ตัดสินใจในผูรับสาร 

กระบวนการตดัสินใจในแหลงสารทําใหแหลงสารมีหนาท่ีในการผลิตสาร  เผยแพรสาร  
และประเมินประสิทธิภาพของการส่ือสาร  แหลงสารจะเปนผูตัดสินใจวา  จะสงสารอะไร  ไปถึงใคร  
เพื่ออะไร  การตัดสินใจเหลานี้เปนการตัดสินใจเกีย่วกับเนื้อหา  ผูรับสารและความต้ังใจ ดวยเหตุนี้
แหลงสารจะตัดสินใจวาจะสงสารอยางไรและจะสงสารเม่ือไร  การตัดสินใจเหลานีเ้ปนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับวิธีการซ่ึงประกอบกันข้ึนเปนเปนหัวใจของยทุธวิธีของการส่ือสาร  การตัดสินใจเกี่ยวกับ
วิธีการท่ีเกีย่วของกับการผลิต (อาทิอาทิเชน โครงสรางของสาร  การปฎิบัติตอสาร  ปริมาณหรือความ
ยาวของสาร ฯลฯ)  การเผยแพร  การใชสาร  (อาทิเชน  โอกาส  ความถ่ี  และการเลือกใชชองสารท่ีมี
อยู)  และการประเมินสาร (อาทิเชน  กําหนดใหมีมาตรการท่ีจะวดัอิทธิพลหรือผลกระทบของการ
ส่ือสาร) 

กระบวนการส่ือสารจะเร่ิมข้ึนเม่ือแหลงสารพยายามนํายทุธวิธีท่ีตนไดตัดสินใจไปแลวออก
ปฏิบัติ กระบวนการตดัสินใจในผูรับสารจะสะทอนใหเห็นจากพฤติกรรมการเลือกใชสาร  และ
พฤติกรรมการยอมรับหรือการปฎิเสธสาร  การตัดสินใจท่ีเกี่ยวกับพฤตกิรรมการเลือกใชสารเปนเร่ือง
ท่ีเกี่ยวกับการเปดรับสาร  (ซ่ึงรวมถึงการความต้ังใจ)  การรับรู (ซ่ึงรวมถึงการแปลหรือตีความสาร)  
และการจําสาร  หลังจากนั้นผูรับสารก็ตัดสินใจท่ีจะยอมรับสารโดยปฎิบัติตามคําแนะนําในสารนั้น  
หรือปฏิเสธสารนั้น  และจุดนี้เอง  (จุดท่ีแสดงเจตนารมณท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธของผูรับสาร)  ท่ีเปน
ส่ิงตัดสินความมีประสิทธิภาพ  หรือความลมเหลวของความพยายามในการสงสารของแหลงสาร 

จะเห็นไดจากที่กลาวแลววา  กระบวนการตัดสินใจของแหลงสารและผูรับสารตางมีอิทธิพล
ตอกระบวนการส่ือสาร  ส่ิงท่ีผูสงสารคิดและตัดสินใจกอนท่ีจะสงสารเปนสวนหนึง่ของส่ิงท่ีกําหนด
วา  แหลงสารจะสงสารจริงๆอยางไร  และความสําเร็จหรือความลมเหลวของการส่ือสารก็ข้ึนอยูกับ
การท่ีผูรับสารคิดหรือตัดสินใจเก่ียวกับสารท่ีตนไดรับอยางไรดวย 

ในทางตรงกันขาม  กระบวนการส่ือสารก็มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจ  การปรับปรุง
แกไขสารท่ีสงออกไปโดยแหลงสาร  หลังจากท่ีไดรับปฏิกิริยาตอบสนองจากผูรับสาร  อาจถือไดวา
เปนเคร่ืองช้ีใหเห็นถึงอิทธิพลท่ีกระบวนการส่ือมีผลตอสารกระบวนการตัดสินใจ ยุทธวิธีของการ
พัฒนา  ยุทธวธีิของการส่ือสาร  และความสัมพันธระหวางยุทธวิธีท้ังสอง 

ยุทธวิธีของการพัฒนา  คือ  การตัดสินใจตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย  วิธีการ  หรือ
เทคนิคท่ีจําเปนสําหรับการวางแผน  และการปฏิบัติตามแผน  เพื่อใหเกดิการเปล่ียนแปลงภายใน
สังคมตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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ยุทธวิธีของการส่ือสาร  คือ  การตัดสินใจตางๆท่ีเกี่ยวกับการท่ีจะส่ือสารอะไร  ไปยังใคร  
เม่ือไร  เพื่ออะไร  และอยางไร 

เพราะฉะนั้นยทุธวิธีของการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา  คือ การตัดสินใจตางๆท่ีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการส่ือสารหรือการท่ีจะนําการส่ือสารไปใชในการพัฒนาใหตรงตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพไดอยางไร  การตัดสินใจเหลานี้เปนผลมาจากยุทธวิธีของการพัฒนา  และการตัดสินใจ
เพื่อสนับสนุนยุทธวิธีของการพัฒนา 

จะเห็นวามีความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางยุทธวิธีของการพัฒนาและยุทธวิธีของยุทธวิธี
ของการส่ือสาร  การแยกกระบวนการพัฒนาและกระบวนการส่ือสารออกจากกันจึงเปนการแยกกัน
ในทางความคิดเพื่อชวยในการวิเคราะหเทานั้น  ถามองสังคมทุกสังคม  จะเหน็วาไมมีสังคมใดท่ี
ปราศจากการส่ือสาร  กลาวอีกนยัหนึง่สังคมจะเกิดข้ึนไมไดถาไมมีการส่ือสาร  เพราะฉะน้ัน
กระบวนการพัฒนาจะเกดิข้ึนไดตองอาศัยหรือโดยผานกระบวนการส่ือสารเทานั้น  (การส่ือสารและ
การพัฒนา , เสถียร  เชยประทับ , 2528 ) 

แนวคิดเกีย่วกบัยุทธวิธีการส่ือสารนี้   ผูวิจัยนํามาใชประกอบในการศึกษา  และใชคนหา
คําตอบของปญหานําการวจิยัในขอหนึ่ง คือผูนําชุมชนใชยุทธวธีิการส่ือสารใดในการพัฒนาการมี
สวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะชุมชนสุขสันต 26 

 
การแพรกระจายนวัตกรรม 

 
 Rogers (1995:11) ไดใหความหมายของนวัตกรรม (innovations) วาหมายถึง ความคิด การ
กระทํา หรือส่ิงของซ่ึงบุคคลเห็นวาเปนของใหม ไมวาส่ิงนั้นจะเปนของใหมนับแตแรกพบหรือไม แต
ข้ึนอยูกับการที่บุคคลรับรูวาส่ิงนั้นเปนของใหมโดยความเห็นของบุคคลเอง ซ่ึงจะเปนเคร่ืองตัดสิน
การตอบสนองของบุคคลท่ีมีตอส่ิงนั้น ถาบุคคลเห็นวาอะไรเปนส่ิงใหมสําหรับตน ส่ิงนั้นก็เปน
นวัตกรรม คําวา “ใหม” ตามความหมายของนวัตกรรมไมใชความคิด การกระทําหรือส่ิงของใหม
จริงๆเทานั้น บุคคลอาจเคยมีความรูเกีย่วกับนวัตกรรมนั้นมากอน แตยังไมเกดิทัศนคติท่ีจะชอบ
หรือไมชอบหรือยังไมเคยยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมนั้นๆ 
 
คุณลักษณะของนวัตกรรม  
 
 การยอบรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมใดๆ รวมท้ังความเร็วหรือชาในการยอมรับนวัตกรรมนั้น 
ข้ึนอยูกับลักษณะของนวัตกรรมดังตอไปนี้ (Rogers 1995:15-16) 

1) ประโยชนเชิงเปรียบเทียบ(relative advantages ) คือการท่ีผูยอมรับนวัตกรรมรูสึกวา 
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นวัตกรรมนัน้ดีกวา มีประโยชนมากกวาส่ิงเกาหรือวิธีปฏิบัติเกาท่ีนวัตกรรมถูกมาใชแทนท่ี 
2) ความเขากันได(compatibility) คือการท่ีผูยอมรับนวัตกรรมรูสึกวานวัตกรรมนั้นเขา 

กันไดกับคานยิม ประสบการณในอดตีตลอดจนถึงความตองการของตน 
3) ความสลับซับซอน (complexity) คือระดับความยากงายตามความรูสึกของกลุมเปา 

หมายในการทีจ่ะเขาใจหรือท่ีจะนํานวัตกรรมไปใช 
4) การนําไปทดลองใชได (trialability)นวัตกรรมใดสามารถแบงสวนเพื่อนําไปทดลองใช 

จะถูกยอมรับไดเร็ว เพราะผูรับรูสึกวาตนมีความเส่ียงนอย 
5) การสังเกตเหน็ผลได(obaervability) คือระดับท่ีผลของนวัตกรรมสังเกตได หรือการท่ี 

ไดเหน็ผูอ่ืนใชนวัตกรรมนัน้ 
รูปแบบการตัดสินใจของบุคคลในการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม 

การตัดสินใจของบุคคลในการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมหรือไมนั้นมีรูปแบบการตัดสินใจคือ 
1) ความสมัครใจของตน (optional decisions) เปนการตัดสินใจของบุคคลนั้นโดยไม 

คํานึงถึงการตัดสินใจของสมาชิกคนอ่ืนๆในสังคม และผลการตัดสินใจไมมีผลกระทบกับคนอ่ืนใน
สังคม 

2) การตัดสินใจรวมกันของสมาชิกในระบบสังคม (collective decision) เกิดข้ึนโดยมี 
ความเหน็สอดคลองรวมกันของสมาชิกในสังคม เนื่องจากผลของการตัดสินใจนัน้สงผลกระทบตอ
สมาชิกในระบบสังคมดวย 

3) การตัดสินใจโดยบุคคลท่ีมีอํานาจในระบบสังคมหน่ึงๆ (authority decision) อาจเปน 
บุคคลเดียวหรือกลุม เชน ผูท่ีมีอํานาจในการปกครองหรือการบริหารจดัการ และผลของการตัดสินใจ
ทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในระบบสังคม 

4) การตัดสินใจเกิดข้ึนหลังจากการตัดสินใจคร้ังแรกไปแลว (contingent decision) เปน 
การตัดสินใจโดยสมาชิกในสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในสาม 
ลักษณะขางตนในคร้ังแรก 

ข้ันตอนการตดัสินใจของบุคคลในการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม 
การตัดสินใจในระดับบุคคลเกี่ยวกับนวัตกรรม เพื่อสรางทัศนคติตอนวตักรรม เพื่อตดัสิน 

ใจยอมรับหรือปฏิเสธการนํานวัตกรรมไปใชและทบทวนการตัดสินใจนั้น ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ 
5 ข้ันตอนคือ 

1. ข้ันเกิดความรู  (knowledge stage) 
 2.  ข้ันโนมนาวใจ  (persuasion stage) 

         3. ข้ันตัดสินใจ  (decision stage) 
4. ข้ันนําไปใช  (implementation stage) 
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         5. ข้ันทบทวนการนําไปใช  (confirmation stage) 
ข้ันเกิดความรู  (Knowledge stage) 

   ข้ันเกิดความรู คือ การท่ีบุคคลเปดการรับรูถึงการมีอยูของนวัตกรรม และพอเขาใจวา
นวัตกรรมนัน้สามารถทําอะไรไดบาง ความรูท่ีเกิดขึ้นในขั้นนี้แบงออกไดเปน 3 ประเภทคือ 

ก) ความรูท่ีทําใหเกิดการตืน่ตัวเกี่ยวกับนวัตกรรม ไดแก ความรูท่ีวามีนวัตกรรม 
เกิดข้ึนแลว ( what is the innovation?)  และนวัตกรรมนั้นทําหนาท่ีอะไรบาง(how  does  is  work?) 

ข) ความรูเกี่ยวกบัการใชนวัตกรรม(how -to knowledge) ประกอบดวยความรู 
จําเปนในการใชนวัตกรรมอยางเหมาะสม ถูกตองและปลอดภัย ยิ่งนวัตกรรมมีความซับซอนมากข้ึน
เพียงใด ความจําเปนท่ีตองมีความรูประเภทนี้ก็ยิ่งมากข้ึน 

ค) ความรูเกี่ยวกบัหลักการท่ีจะชวยใหนวัตกรรมบรรลุผลในหนาท่ี (principle  
knowledge) ประกอบดวยขอมูลขาวสารท่ีสนับสนุนการทํางานของนวัตกรรม เชนความรูเกีย่วกับเช้ือ
โรคและการระบาดของโรค ทําใหเขาใจวา ทําไมตองฉีดวัคซีนหรือการใชสวมท่ีถูกสุขลักษณะ 

อยางไรก็ตาม การมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมและการยอมรับไมจาํเปนตองสอดคลองกัน 
กลาวคือ บุคคลมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมหลายอยางแตไมยอมรับไปใชเลย เพราะนวตักรรมนัน้ไม
เกี่ยวของหรือไมเปนประโยชนแกตน ดังนั้นความคิดเกีย่วกับนวัตกรรมก็จะหยดุอยูท่ีข้ันความรู โดย
ไมผานไปสูข้ันอ่ืนๆของกระบวนการตัดสินใจเกีย่วกับนวัตกรรม 

ข้ันโนมนาวใจ (Persuasion stage) 
ข้ันนี้บุคคลจะสรางทัศนคติชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเหน็ดวยในนวัตกรรมในข้ันนี้

บุคคลจะมีความรูสึกผูกพันธกับนวัตกรรมมากข้ึน มีการแสวงหาขาวสารเพิ่มเติมอยางจริงจัง และมี
การเลือกรับรู (selective perception) ในข้ันโนมนาวใจ บุคคลจะแสวงหาคําตอบวาจะนํานวัตกรรมไป
ใชอยางไร มีผลดีผลเสียอยางไร ดังนั้น คุณลักษณะของนวัตกรรมเชน ประโยชนเชิงเปรียบเทียบ 
ความเขากันได ความยุงยากหรือสลับซับซอนจึงมีผลอยางมากตอการรับรูของบุคคลในข้ันนี ้

ในกรณีท่ีเปนนวัตกรรมเกี่ยวกับการปองกนั (a preventive innovation)  ซ่ึงเปนนวัตกรรมท่ี 
บุคคลยอมรับเพื่อหลีกเล่ียงผลของเหตุการณท่ีไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เชน การ
คุมกําเนิด เข็มขัดนิรภยั บุคคลจะมีการยอมรับนวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับการปองกันตํ่า จึงตองมีการสราง
เง่ือนไขของการกระทํา (cue to action) และตองอาศัยความสมัครใจของผูรับนวัตกรรมหรือการใชส่ิง
ลอใจ(incentive) จากหนวยงานพัฒนา 

 
ข้ันตัดสินใจ (Decision stage) 
ข้ันนี้เกิดข้ึนเม่ือบุคคลดําเนินกิจกรรมไปสูการเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม ความ

จริงการเลือกมอียูทุกข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจเก่ียวกับนวัตกรรม เชน ข้ันความรู ตองเลือกวา
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ข้ันนําไปใช (Implementation stage) 
เม่ือบุคคลมีการตัดสินใจยอมรับ ก็จะมีการนําไปใชอยางเต็มรูปแบบ และเม่ือใชไประยะหนึ่ง

ก็อาจมีการดดัแปลงนวัตกรรม สาเหตุท่ีมีการดัดแปลงนวตักรรม ไดแก 
ก) นวัตกรรมมีความสลับซับซอนยากตอการเขาใจ 
ข) เม่ือผูรับนวัตกรรมขาดความรูในรายละเอียดเก่ียวกบันวตักรรม 
ค) เม่ือนวัตกรรมเปนความคิดหรือเคร่ืองมือท่ีสามารถดัดแปลงไดงายๆ  

และนําไปใชประโยชนตางๆไดอีก 
ง) เม่ือนวัตกรรมสามารถนําไปใชแกไขปญหาไดอยางกวางขวาง 
ซ) เม่ือกลุมผูรับนวัตกรรมตองการสรางความภูมิใจของทองถ่ินวามี 

 นวัตกรรมเปนของตนเอง 
ฉ) เม่ือหนวยงานพัฒนาตองการใหมีการปรับเปล่ียน (Rogers, 1983: 

180-181) 

ข้ันทบทวนการนําไปใช (Confirmation stage) 
             การศึกษาวจิัยพบวา การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม ไมใชข้ันตอนสุดทายของ
กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบันวัตกรรม นั้นคือ หลังจากตัดสินใจในทางเลือกใดทางเลือกหนึง่ไป
แลว บุคคลจะพยายามหาขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของตน เพื่อหลีกเล่ียงความไมสอดคลองใน
ความคิด(dissonance)หรือลดความรูสึกท่ีไมดี(pain)ของการตัดสินใจท่ีแลวมา(Rogers, 1983:184-185) 

ลักษณะการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนในข้ันทบทวนการนําไปใชมีดังนี ้
ก) ยังคงใชนวัตกรรมนั้นตอไป  (continued adoption) 
ข) ยังคงปฏิเสธที่จะใชนวัตกรรมนวัตกรรม  (continued rejection) 
ค) จากท่ีเคยปฏิเสธมาแลวเปล่ียนใจมายอมรับนวัตกรรม  (later adoption) 
ง) จากท่ีเคยใชนวัตกรรม ตอมาตัดสินใจเลิกใชนวัตกรรม  (discontinued)  

 เนื่องจากมีนวตักรรมใหมท่ีดีกวา (replacement discontinuance) หรือไมพอใจ ในผลท่ี
เกิดข้ึน  (disenhantment discontinuance)  (Rogers, 1983:165) 
 
ชองทางการส่ือสาร 
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เนื่องจากการแพรกระจายนวตักรรมเปนสาขาหน่ึงของการส่ือสาร กระบวนการแพรกระจาย

นวัตกรรมจึงมีลักษณะเชนเดยีวกันกับกระบวนการส่ือสาร กลาวคือจะตองมีกระบวนการการท่ีสารถูก
ถายทอดไปยังผูรับสารโดยมีวัตถุประสงคท่ีจะเปล่ียนแปลงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูรับ
สารโดยสารนั้นจะถูกสงผานชองทางการส่ือสาร ซ่ึงผลการวิจัยท่ีผานมาช้ีใหเห็นถึงบทบาทของชอง
ทางการส่ือสารกับกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมดังนี้ 

ส่ือบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลท่ีนําพาขาวสารจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงโดยอาศัยการ
ติดตอส่ือสารแบบตัวตอตัวระหวางบุคคล 2 คนข้ึนไป (เสถียร เชยประทับ, 2528) 

ส่ือบุคคลเปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพและความสําคัญ โดยเฉพาะในข้ันการจูงใจและ 
การตัดสินใจของผูรับสาร เนือ่งจากส่ือบุคคลมีคุณลักษณะเดนๆดังนี ้

ก) การไหลของขาวสารเปนลักษณะทุติยวิธี (two way communication) ทําให 
งายตอการตอบโตระหวางกนัไดทันท ีผูสงสารสามารถปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงเนื้อหาท่ีใชสนทนา
กันไดในเวลาอันรวดเร็ว หากเนื้อหาในการสนทนานั้นไดรับการตอตานจากคูสนทนา 

ข) การส่ือสารระหวางบุคคลสามารถขจัดการเลือกรับสารของผูฟงได (selective  
exposure) 

ค) การส่ือสารระหวางบุคคลนัน้ จะมีลักษณะงายๆเปนกันเอง จึงงายตอการชัก 
จูงใจใหคลอยตาม 

ง) ผูรับสารสวนใหญมักจะเช่ือในขอตัดสินและความคิดเห็นของผูท่ีเขารูจักและ 
นับถือ มากกวาบุคคลท่ีเขาไมเคยรูจักมากอน (เสถียร เชยประทับ, 2528; กนกรัตน สุขะวัฒนะ, 2534) 

Rogers และ Shoemaker (1971: 145) กลาววา ส่ือบุคคลแบงไดออกเปน 2 ประเภทคือ 
ก) บุคคลท่ีมีความผูกพัน ความใกลชิดกนั ไดแก คนในครอบครัว เพื่อนรวมงาน  

บุคคลท่ีติองติดตอเปนประจาํทุกวัน 
ข) บุคคลท่ีมีความนาเชื่อถือ บุคคลท่ีมีความนาเชื่อถือมาก การจูงใจก็ยิ่งมีประ 

สิทธิภาพมากข้ึน ทําใหการส่ือสารประสบความสําเร็จ 
Rogers และ Shoemaker (1971) ยังกลาวอีกวา ในกรณีท่ีตองการใหบุคคลใดๆเกิดการ 

ยอมรับในสารท่ีเสนอออกไปหรือจะทําการส่ือสารใหมีประสิทธิภาพท่ีสุดเพื่อใหมีการยอมรับสารนั้น 
ควรที่จะใชการส่ือสารระหวางบุคคล โดยใชส่ือบุคคลเปนผูเผยแพรขาวสาร ส่ือบุคคลนี้จะมี
ประโยชนมากในกรณีท่ีผูสงสารหวังผลใหผูรับสารเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับทัศนคติและ
พฤติกรรม Rogers (1995) กลาววาการส่ือสารจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนถาผูสงสารและผูรับสารมี
ลักษณะคลายคลึงกัน(homophily) กลาวคือ มีความเชื่อ การศึกษา ลักษณะทางสังคม และความชอบ
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นอกจากน้ี Rogers กลาววา การเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดดใีนกรณีท่ี 
ผูสงสารมีความนาเชื่อถือสูง ซ่ึง Hovland, Janis และ Kelly,(1968:21) กลาววา ความนาเช่ือถือของผู
สงสารหมายถึง ความสามารถหรือความเปนผูเช่ียวชาญ(competent or expertness)และนาไววางใจ
(trustworthiness) กลาวคือ ผูสงสารท่ีมีความรูในเร่ืองท่ีตนเองทําการส่ือสารเปนอยางดีและมีลักษณะ
ท่ีผูรับสารมีความเชื่อม่ันวามีความจริงใจ การส่ือสารนั้นยอมมีโอกาสท่ีจะสัมฤทธ์ิผล 

เบอรโล และคณะ (อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท,2537) ทําการวจิัยดานความนาเช่ือถือ 
ของผูสงสาร ไดขอสรุปวา มีปจจัย 3 ประการท่ีผูรับสารมักใชในการตัดสินใจความนาเช่ือถือของผูสง
สารไดแก 

ก) ปจจัยท่ีสรางความอบอุนใจ (safety factor) คือลักษณะเกีย่วกับความเปน 
มิตร ใจด ี นาคบ ไมเห็นแกตัว ไมขัดคอใคร ราเริง สุภาพ สงบเยือกเย็น เอ้ือเฟอ อดทน มีศีลธรรม 
ยุติธรรม เขากับผูอ่ืนไดงาย รูจักใหอภยั 

ข) ปจจัยเร่ืองคุณสมบัติ (qualification factor) ไดแก มีประสบการณ มีความ 
สามารถ มีความชํานาญ ไดรับการฝกฝน เปนผูรู มีเชาวปญญา มีอํานาจในหนาท่ี 

ค) ปจจัยดานพลวัตรของผูสงสาร (dynamic factor) เชน มีความคลองแคลว  
กระตือรือรน วองไว รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา 

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ผูรับสารจะเปล่ียนแปลงทัศนคติก็ตอเม่ือผูสงสารมีความละมาย 
คลายคลึงกับผูรับสาร และมีความนาเช่ือถือ ดังนั้น ส่ือบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคคลในครอบครัว
และเพื่อนบาน เปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของกลุมเปาหมายในการยอมรับหรือ
เปล่ียนแปลงการกระทํา 

เสถียร เชยประทับ (2528) กลาววา การส่ือสารระหวางบุคคลแบงเปน 2 ประเภทคือ 
ก) การติดตอโดยตรง (direct contact) เปนการเผยแพรขาวสารเพื่อสรางความ 

เขาใจหรือชักจูงโนมนาวใจกับประชาชนโดยตรง แตมีขอจํากัดคือ ตองใชส่ือบุคคลเปนจํานวนมาก 
ส้ินเปลืองเวลา คาใชจาย และแรงงานในการเผยแพรขาวสาร 

ข) การติดตอผานกลุมคณะ (group contact of community public) กลุมจะมี 
อิทธิพลตอบุคคลสวนรวม โดยท่ีกลุมตางๆจะชวยใหการส่ือสารของบุคคลบรรลุเปาหมายได เชน การ
ประชุมสัมมนา ก็คือ การจดักลุมคนท่ีมีความสนใจรวมกัน ตั้งแต 2 คนข้ึนไปใหสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเหน็ มีปฏิกิริยาโตตอบกัน ซ่ึงจะมีสวนชวยในการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธขาวสารได 

ดังนั้น การส่ือสารระหวางบุคคลท่ีมีผลตอการสัมฤทธ์ิผลในการโนมนาวใจอีกลักษณะหนึ่ง  
คือ การจัดประชุมระหวางประชาชนในชุมชน ซ่ึงอยูในรูปของส่ือกิจกรรม 
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ส่ือกิจกรรม 
อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2537) ไดอางถึงคํากลาวของอริสโตเติลท่ีวา มนุษยเปนสัตวสังคม 

(Zoon Politikon) ไมมีใครสามารถอยูโดดเดี่ยวไดเปนเวลานาน นักวิชาการตะวันตกหลายทานสรุปวา 
การไดเขารวมอยูในสังคมหรือไดรับการยอมรับในสังคมเปนแรงจูงใจท่ีบังคับใหบุคคลยอมทําตาม
ความคิดเหน็ของคนสวนใหญ ดังนั้น ในการจูงใจจึงควรบอกใหรูวาคนสวนมากเขาคิดเขาทําอยางท่ี
เสนอแนะน้ีสอดคลองกับ Hovland, Janis และ Kelly,(1968:134) ท่ีกลาววา ความสัมฤทธ์ิผลในการ
ส่ือสารไมไดมาจากคุณสมบัติของผูสงสารอยางเดยีว แตแนวโนมในการเปล่ียนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูรับสารหรือกลุมเปาหมาย จะไดรับอิทธิพลจากการเขารวมเปนสมาชิกกลุมและการ
พบปะสังสรรคดวยเชนกนั Bettinghaus (1980:38) ไดอางถึงผลงานวิจัยของ Newcomb Homans ท่ีได
ทําการวิจยัเกีย่วกับอิทธิพลของกลุมไววา เม่ือบุคคลหลายๆคนมีการรวมกันเปนกลุมแลว ความ
สัมฤทธ์ิผลในการเปล่ียนแปลงทัศนคติ ยอมงายและรวดเร็วกวาการท่ีบุคคลตองตัดสินใจคนเดียว 

ส่ือเฉพาะกิจ (Specialized Media) 
ส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือท่ีถูกผลิตข้ึมมาโดยมีเนื้อหาเฉพาะและจุดมุงหมายหลักอยูท่ีผูรับ

สารเฉพาะกลุม ตัวอยางของส่ือเฉพาะกิจไดแก หนังสือ คูมือ จุลสาร แผนพับ โปสเตอร นิทรรศการ 
สไลด  เทปตลับ เปนตน (เสถียร  เชยประทับ,2533:99) 

การจัดนิทรรศการ ในงานวิจยันีห้มายถึง การจัดนิทรรศการรวมกับส่ือกิจกรรมที่มีการ
รวมกลุมกันของประชาชนในชุมชน อันเปนไปตามหลักการส่ือสารโดยใชความรูสึกของการมีสวน
รวมมาเปนประโยชน (อรวรรณ ปลันธนโอวาท 2537) กลาววา การจัดสถานท่ีท่ีใชในการแสดง
นิทรรศการนัน้ ควรมีส่ิงสะดุดตาเพ่ือการส่ือสารท่ีสามารถเรียกรองความสนใจ และกระตุนใหบุคคล
มีจิตใจยึดอยูกบักลุม โดยผานอุปกรณท่ีมีอยูในการจัดสถานท่ีนั้น  การจัดนิทรรศการยังเปนหนทางท่ี
ทําใหประชาชนรูสึกวาตนมีสวนรวมโดยตรงกับโครงการอันจะมีผลใหการโนมนาวใจสัมฤทธ์ิผลได  
สอดคลองกับท่ี ZimbardoและLeippe (1991) ซ่ึงกลาวถึงความสมํ่าเสมอในการท่ีทัศนคติจะนํามาซ่ึง
พฤติกรรมวา ทัศนคติท่ีมาจากประสบการณตรงจะมีผลตอการเกิดพฤติกรรมเดนชัดมากกวาทัศนคติท่ี
เกิดจากประสบการณออม และจากการวจิัยของ Wu and Shaffer (1987 อางใน  Roskos-Ewoldsen, 
1998)  ซ่ึงทําการวิจยัเกีย่วกับความต้ังใจท่ีเกี่ยวของกบัสาร โดยใหผูรวมการทดลองแสดงทัศนคติ
เกี่ยวกับเนยถ่ัวไขมันต่ํา 2 ชนิด โดยกลุมหนึ่งมีประสบการณตรง (ทดลองรับประทาน) อีกกลุมหนึ่ง
ไมมีประสบการณตรงแตมีการพูดดึงดูดใจ ผลการวิจัยพบวา 
ทัศนคติท่ีมาจากประสบการณตรงมีผลตอการจําสารไดดีกวาทัศนคติท่ีมาจากประสบการณออม 

ส่ือเสียงตามสายในชุมชน หรือหอกระจายขาวเปนส่ือทางเสียงท่ีมีอยูในเกือบทุกชุมชนท่ี
ชาวบานคุนเคย เม่ือส่ือไดออกอากาศไปแลวคนในชุมชนจะไดยนิพรอมๆกัน โดยมีผูจัดตารางเน้ือหา
และเวลาออกอากาศ เรียกวาผูประกาศหรือผูดูแลหอกระจายขาว  ขาวสารที่นํามาออกอากาศทําไดท้ัง
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ขอดีของส่ือเสียงตามสายคือ ในเวลาท่ีเปด ประชาชนท่ีอยูในชุมชนหรือบริเวณใกลเคียงจะ 
ไดยินพรอมๆกันหมด ไมวาอยากฟงหรือไมก็ตาม การใชส่ือเสียงตามสายใชไดงายไมซับซอน 
สะดวก และราคาถูก แตมีขอดอยคือ ความดัง-คอย ความชัดเจนของเสียงท่ีกระจายออกไปไมเทากัน
และไมสมํ่าเสมอ ประสิทธิภาพของเสียงข้ึนอยูกับทําเล ตําแหนง และทิศทางของการติดต้ังลําโพงและ
กําลังสงของเคร่ืองขยายเสียงและลําโพง เวลาในการปดเปดตองเหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรม
ประจําวนัของกลุมเปาหมาย ขอมูลเนื้อหาท่ีจะเสนอผานส่ือชนิดนี้จะตองไมยาวเกนิไป และมีความ
ส้ัน กระชับ ชัดเจน (ฝายเผยแพรและส่ือสาร และฝายโภชนาการชุมชน,2535)  

ดังนั้น จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวาปจจัยท่ีกอใหเกดิผลตอการตัดสินใจของกลุมเปาหมายใน 
การยอมรับหรือเปล่ียนแปลงการกระทํามากท่ีสุดคือ ส่ือบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสงสารท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกับผูรับสาร นอกจากน้ียังมีปจจยัส่ือเสียงตามสาย ส่ือกิจกรรม ส่ือเฉพาะกจิ ซ่ึงจะชวยเสริม
ใหเกดิผลในการโนมนาวใจมากย่ิงข้ึน ดังท่ีสํานักงานการวิจัยการศึกษาแหงมหาวิทยาลัย 
ยูทาห ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชส่ือหลายประเภทในการโนมนาวใจ ผลปรากฏวา การใชส่ือหลาย
ประเภทจะชวยใหเกิดความสัมฤทธ์ิผลในการโนมนาวใจ โดยเฉพาะในกรณีท่ีนวัตกรรมนั้นเปนส่ิงท่ี
สลับซับซอนยากแกการเขาใจ (Murphy, 1980) ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา ในการส่ือสารเพ่ือการโนมนาว
ใจสมาชิกชุมชนใหมีสวนรวมในการลดปริมาณขยะชุมชน จึงควรมีการใชส่ือหลายประเภท  

จากแนวคิดเกีย่วกับการแพรกระจายนวัตกรรมดังกลาวจะเหน็ไดวา ประสิทธิผลของการแพร 
กระจายนวัตกรรมข้ึนอยูกับความสามารถในการโนมนาวใจของผูสงสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในข้ัน
โนมนาวใจ ของการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมของบุคคล (persuasion stage)  ซ่ึงจะมีการ
แสวงหาขาวสาวเพิ่มเติม และเลือกรับรู คุณลักษณะของนวัตกรรมมีผลอยางมากตอการรับรูของบุคคล
ในข้ันนี ้ ดังนั้น ผูทําการส่ือสารนวัตกรรมจึงควรนํากลยุทธการโนมนาวใจมาใชส่ือสารใหผูรับสาร
ทราบคําตอบวาจะนํานวัตกรรมไปใชอยางไร มีผลดีผลเสียอยางไร และยอมรับนวัตกรรมนั้นในท่ีสุด 
 
การส่ือสารเพื่อโนมนาวใจ 

 
การส่ือสารท่ีจะมีประสิทธิภาพกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงถึงข้ันพฤติกรรมนั้น ผูสงสาร

จะตองมีความเขาใจเง่ือนไขท้ังในสวนบุคคลและส่ิงแวดลอมของกลุมเปาหมายซ่ึงเปนผูรับสารเปน
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คนหน่ึงๆจะมีความละเอียดออน (susceptible) ตอการถูกโนมนาวใจเพยีงใดอาจพิจารณาไดจาก 
1. ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อาย ุเช้ือชาติ การศึกษา อาชีพ เนื่องจากมี 

ผลตอประสบการณในการเรียนรูการมีปฏิสัมพันธทางสังคมแตกตางกนั 
2. ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูรับสารท่ีเกี่ยวของกบัประเด็นทีจ่ะทําการ 

ส่ือสารเปนอยางไร 
3. พฤติกรรมบางอยางท่ีกลุมเปาหมายมีอยูนัน้ ไดรับอิทธิพลมาจากใครในชุมชน  

เชนผูนําชุมชน คณะกรรมการชุมชน เปนตน ดังนั้น กลุมเปาหมายของการส่ือสารจึงควรกําหนดไว 2 
กลุม คือ กลุมเปาหมายหลัก ไดแกบุคคลท่ีผูสงสารตองการใหมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และ
กลุมเปาหมายรอง ไดแก บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเปน
กลุมเปาหมายหลัก 
องคประกอบภายในของผูรับสาร 

 
1. ความแตกตางภายในผูสงสาร ไดแกความนาเช่ือถือของผูสงสาร อํานาจและ 

บทบาททางสังคม สัมพันธภาพกับผูรับสาร และลักษณะทางประชากรอ่ืนๆ เชน อาย ุเพศ อาชีพ 
2. การวิเคราะหสถานการณ ไดแก การคนหาและทําความเขาใจสภาพสังคมท่ี 

เปนอยู ท้ังสภาพทางประวัตศิาสตร ภูมิศาสตร และวัฒนธรรมของชุมชนท่ีจะทําการส่ือสาร 
3. ความแตกตางของส่ือ ความนาโนมใจของสารจะแตกตางกันเม่ือเปนการส่ือ 

สารระหวางบุคคล เปรียบเทียบกับการส่ือสารผานส่ือ เชนวิทย ุ โทรทัศน เปนตน มีขอควรพิจารณา
เกี่ยวกับการเลือกใชส่ือคือ กลุมเปาหมายมีพฤติกรรมการใชส่ืออยางไร จึงเลือกใชส่ือนั้นและตองใช
ส่ือท่ีมีธรรมชาติเหมาะกับเนื้อหาของสารหรือวัตถุประสงคของการส่ือสาร รวมท้ังตองพิจารณาขนาด
ของกลุมเปาหมาย ในชุมชนท่ีมีขนาดใหญ ผูสงสารไมอาจพบเหน็กับทุกคนได จึงอาจตองใชส่ือท่ีมี
ลักษณะเปนส่ือมวลชน ท้ังนี้ตองอยูกับงบประมาณท่ีผูสงสารมีอยู 
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การวัดความสัมฤทธ์ิผลในการโนมนาวใจนั้น Hovland, Janis และ Kelly,(1968:278-281) ได
อางถึงงานวิจัยของ Janis และ King ซ่ึงทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยกลุมแรกใหมีการทํา
กิจกรรมตางๆและมีการพดูคุยกัน เรียกวา กลุมท่ีมีสวนรวมอยางกระตือรือรน(active participants) 
ขณะท่ีกลุมท่ี 2 ซ่ึงเรียกวา กลุมควบคุมท่ีมีลักษณะเปนผูรับสาร (passive controls)  เปนกลุมควบคุมท่ี
ไมใหมีการกระทํากิจกรรมใดๆ มีเพียงการอานและฟงเทานั้น ผลการทดลองพบวา กลุมแรกมีความ
สัมฤทธ์ิผลในการโนมนาวใจมากกวากลุมท่ี 2 ดังนั้น Hovland, Janis และ Kelly จึงสรุปวา การวัด
ความสัมฤทธ์ิผลในการโนมนาวใจสามารถวัดไดจากการมีสวนรวมอยางกระตือรือรน (active 
participants) และระยะเวลาท่ีเกิดผล (duration of effects ) ซ่ึงบุคคลทั้งสามไดอางถึงการศึกษาของ 
Hovland และ Weiss ท่ีพบวา เม่ือผูสงสารมีความนาเช่ือถือนอย ระยะเวลาเปนส่ิงสําคัญเชนกัน 
เนื่องจากอาจตองใชเวลาในการเปล่ียนแปลงความคิดของผูรับสาร แตบางคร้ังผูรับสารอาจ
เปล่ียนแปลงความคิดในทันทีท่ีไดรับสารเพ่ือการโนมนาวใจ  

Hovland และ Janis (1959 :28) ไดกลาวถึงการพิจารณาความสัมฤทธ์ิผลในการโนมนาวใจ 
วา สามารถพิจารณาไดจากการเปล่ียนแปลงทัศนคติของผูรับสาร ซ่ึงนําไปสูการเปล่ียนแปลงความคิด 
การรับรู และพฤติกรรม สอดคลองกับคํากลาวของ Rosenberg  และ Hovland(1960 อางถึงใน 
Bettinghaus and Cody, 1987 : 6) ท่ีกลาววา ผลของการโนมนาวใจมาจากการเปล่ียนทัศนคติและ
ความเช่ือซ่ึงนําไปสูการเปล่ียนแปลงความรูสึกและสํานกึ อารมณความรูสึก และพฤติกรรม ซ่ึง 
Dillard และ Seibold (1993 cited in Roskos-ewoldsen, 1998 : 186) ไดกลาวถึงเร่ืองนี้เชนกนัวา 
ทัศนคติมีบทบาทในการนํามาสรางสารและช้ีผลของความพยายามในการโนมนาวใจจะตองทํา
ปฏิกิริยากับทัศนคติกอนท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงการรับรูและสํานึก อารมณ ความรูสึก และ
พฤติกรรม (อรวรรณ  ปลันธนโอวาท,2537: 17) ดังแสดงในภาพ 
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ภาพท่ี 1 
แสดงความสัมพันธระหวางทัศนคติกับการเปล่ียนแปลงภายในและภายนอกรางกาย 

 
 การเปล่ียนแปลงภายใน                                                         การเปล่ียนแปลงภายนอก                                        
 
                                                                                                           

  
                                         

แสดงออกโดยวาจา 
ความแตกตางในการ
รับร

 
 
 
   
 
 
 
 
 
    
 
  
ท่ีมา : Bettinghaus and Cody, 1987 : 7 อางใน อรวรรณ  ปลันธนโอวาท,2537  

 
ทัศนคติและความเช่ือเปนสะพานเช่ือมระหวางพฤตกิรรมและกระบวนการรับรูและจิตสํานึก 

กลาวคือ โดยทั่วไป เม่ือบุคคลมีความรู ทัศนคติเชนไร จะแสดงพฤติกรรมไปตามความรูและทัศนคติ
ท่ีมีอยูนั้น นั่นคือ ความรู (knowledge) ทัศนคติ (attitude) และพฤติกรรม (practice) – (KAP) มี
ความสัมพันธกัน (Rogers, 1995 :70) 

Ajzen และ Fishbein (อางถึงใน จิระวัฒน  วงศสวัสดวิัฒน, 2539) กลาววาความต้ังใจ 
กระทําพฤติกรรม (behavior intention) เปนตัวแปรท่ีเช่ือมโยงระหวางทัศนคติและพฤติกรรม โดย
ความต้ังใจกระทําพฤติกรรมเปนข้ันประเมิน ซ่ึงมีปจจัยเปนตัวกําหนด 2 ประการคือ 

1. ทัศนคติท่ีมีตอพฤติกรรม คือ การท่ีบุคคลประเมินการประกอบพฤติกรรม 
นั้นๆกอนวาจะมีผลเปนบวกหรือเปนลบและเขาตองการพฤติกรรมนั้นหรือไม 

2. บรรทัดฐานของกลุม คือ การรับรูของบุคคลถึงอิทธิพลของสังคมท่ีกําหนดให 
ตนปฏิบัติหรือไม และบุคคลรูสึกวาเขาควรคลอยตามเพียงใด บรรทัดฐานของกลุม เชน กลุม 

                    

                   
             
           
            

 

แสดงออกโดย     
                                                                            
 
                                                                          
 

                                                       
แสดงออกโดย                                              
                                                              
                                                              

                                                                        
                                                                                   แสดงออก
โดย 
 

การเปล่ียนแปลง 
ดานการรับรูและ
สํานึก

ู 

 
สารเพ่ือ 

โนมนาวใจ 

การเปล่ียนแปลง 
ดานอารมณ 
ความรูสึก 

แสดงออกโดยวาจา 
หรือปฎิกิริยาทางสรีระ

ทัศนคติ 
และ 

ความเช่ือ 

 

การเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรม 

แสดงออกโดยวาจา 
และการปฎิบัติ 
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อางอิง ซ่ึงไดแกบุคคลในครอบครัว เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน ครู ผูนําชุมชน เปนตน 
เม่ือความขัดแยงของบรรทัดฐานของกลุมและทัศนคติสวนตนมีมากข้ึนเพียงใดจะกอใหเกิด 

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนเทานั้น และเม่ือความขัดแยงนัน้ลดลงถึงระดับท่ีมีความเหมือน ซ่ึงมีความ
สอดคลองมากพอ สัดสวนของการเปล่ียนแปลงจะลดลง ดังนั้น ถาไมคํานึงถึงทัศนคติท่ีหยั่งรากลึก
มากๆ การท่ีผูสงสารเสนอขอคิดเห็นบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง ผูสงสารสามารถแสดงใหผูรับสารเกิด
ความเคารพและสนใจสารได เกิดการแสดงพฤติกรรมท่ีเกิดจากการปรับตัวเพื่อหลีกเล่ียงสภาพไม
สมดุลภายในจติใจตนเองใน 3 ลักษณะคือ การยอมรับพฤติกรรมนั้น การปรับตัวโดยหาขอมูลเพิ่มเติม 
และการปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีความไมคลองจองกันในการรับรู(Cognitive 
Dissonance Theory) ท่ีมีสมมุติฐานสําคัญวา มนุษยพยายามหลีกเล่ียงสภาพไมสมดุลภายในการรับรู
หรือภายในจติใจตนเอง เพราะเปนสภาวะท่ีกอความไมสบายใจ ความเครียด หรือบางคร้ังความ
เจ็บปวด (อรวรรณ  ปลันธนโอวาท, 2537)  
 
 งานวิจยัท่ีเกีย่วของกับการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจและการแพรกระจายนวตักรรมสวนใหญ 
เปนงานวิจัยเกีย่วกับชองทางการส่ือสารหรือรูปแบบของชองทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลตอการ
แพรกระจายนวัตกรรม อาทิ 

Pedro (1978) ทําการศึกษาเก่ียวกับบทบาทของส่ือในการยอมรับยากําจัดศัตรูพืชในประเทศ
ฟลิปปนสพบวา ส่ือบุคคลท่ีมีผลมากท่ีสุดในข้ันเกิดความรู ข้ันการโนมนาวใจ และข้ันตัดสินใจ 

Castillo (1979) สรุปการศึกษาเกีย่วกับชองทางการส่ือสารและแหลงความรูทางการเกษตรท่ี
เกษตรกรไดรับวา เปนแหลงขาวสารที่เปนบุคคลไดแก เจาหนาท่ีพัฒนา เพื่อนบานและญาติ 

ยุพด ี ชัยภกัดิ ์(2523) ทําการศึกษาบทบาทของส่ือท่ีมีตอการยอมรับฝายพันธใหมของ 
สมาชิกนิคมสรางตนเอง  ลําตะคอง จังหวดันครราชสีมา พบวาในระหวาง 4 ส่ือคือ ส่ือบุคคล ส่ือการ
ประชุมอบรม ส่ือการทําไรสาธิต และส่ือมวลชนนั้น ส่ือบุคคลมีมีบทบาทในการยอมรับนวัตกรรม
การเกษตรของสมาชิกนิคมมากท่ีสุด ส่ือการประชุมอบรมมีบทบาทในการยอมรับฝายพันธุใหมของ
สมาชิกนิคมสรางตนเองเองลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา รองลงมาจากส่ือบุคคล 

ปญญา  ธนะสัมปญ (2535) ศึกษาปจจัยที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมของประชาชนใน
โครงการพัฒนาชนบทและชุมชน ตามขอเสนอของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปทุมธาน ี พบวา 
ปจจัยท่ีมีผลอยางคอนขางชัดเจนตอการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ คือ รายได การติดตอ
กับผูนําทองถ่ิน การติดตอพบปะเจาหนาท่ีของรัฐ และความรูความเขาใจเกีย่วกับโครงการ 

บัญญัติ  ลายพยัคฆ (2537) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมของสมาชิกกลุม
เกษตรกร จังหวัดระยอง พบวา การติดตอกับผูนําทองถ่ิน เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมใน
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จากผลการวิจยัในตัวอยางขางตน สรุปไดวา ส่ือบุคคลเปนส่ือท่ีมีผลตอการยอมรับสารเพ่ือ 
โนมนาวใจในข้ันพฤติกรรม ส่ือมวลชนจะมีผลตอการยอมรับสารในข้ันความรู งานวิจยัในลักษณะ
ตอมาท่ีมีการศึกษากนั เปนงานวจิัยท่ีทําการศึกษาคุณลักษณะทางนวัตกรรมท่ีมีผลตอการยอมรับ
นวัตกรรมเชน  

ผุสดี  ทรัพยสาร (2527) ศึกษาคุณลักษณะของนวัตกรรมท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการยอมรับของ
กลุมเปาหมายกรณีการยอมรับการประดิษฐผลิตภัณฑผักตบชวาของกลุมสตรีประดิษฐผลิตภัณฑ
ผักตบชวา บานสันปามวง ตําบลบานตอม อําเภอเมืองพะเยา จังหวดัพะเยา และเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณตามแบบสอบถามกับสมาชิกกลุมสตรีประดิษฐผลิตภัณฑผักตบชวา จํานวน 58 ราย และ
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ และทดสอบความแตกตางของการยอมรับในแตละคุณลักษณะ
โดยใชสถิต ิ Chi-Square ผลการวิจยัพบวา คุณลักษณะของนวัตกรรมมีผลตอการยอมรับการประดิษฐ
ผลิตภัณฑผักตบชวาแตกตางกันตามลําดับมากไปนอยคือ ประโยชนเชิงเปรียบเทียบความเขากนัได 
ความสามารถสังเกตเห็นผลได ความสลับซับซอน โดยคุณลักษณะของนวัตกรรมดานการนําไป
ทดลองใชไดไมมีผลตอการยอมรับการประดิษฐผลิตภณัฑผักตบชวา เนื่องจากการประดิษฐผลิตภณัฑ
ผักตบชวาลงทุนตํ่ามาก ผักตบชวาเปนพืชทองถ่ินท่ีมีอยูตามธรรมชาติ สามารถเก็บหามาไดเองโดยไม
ตองซ้ือ 

เพลินพร  ผิวงาม (2533) ศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอการยอมรับนวัตกรรมของประชาชนกรณี 
โครงการการมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคในหมูบาน ตาํบลคูบัว อําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี โดยศึกษาแบบวิจยัเชิงสํารวจ และกําหนดกลุมเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจงคือ 
สมาชิกในครัวเรือนของหมู 6 บานสระโบสถ หมู 7 บานใหญ และหมู 8 บานหนองยายแกว ซ่ึงเปน
กลุมท่ียอมรับนวัตกรรมการเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคในหมูบานจํานวน 176 คน ทําการเก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม รวมท้ังสัมภาษณเจาหนาท่ี
โครงการฯจํานวน 11 คน ตามแนวหวัขอสัมภาษณ และประมวลผลโดยใชสถิติรอยละ คาเฉล่ีย และ
การวิเคราะหความผันแปรทางเดียว 

ผลการวิจัยพบวา การยอมรับนวัตกรรมถึงข้ันนําไปใชคือ การลางภาชนะใสน้ําใหสะอาด  
การจัดหาฝาปดภาชนะใสน้ํา การยอมรับการสาธิตของผูนําชุมชนน้ําสะอาด และการเติมคลอรีนใน
ภาชนะใสน้ําของกลุมตัวอยางนั้น รอยละ 72.7 ยอมรับมากคือ ปฏิบัติทุกคร้ัง และยอมรับนอยรอยละ 
27.3 คือ ปฏิบัติเพียงบางคร้ัง ดานความคิดเหน็ของกลุมตัวอยางตอคุณลักษณะของนวตักรรม
ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะของนวัตกรรมดานความสามารถนําไปทดลองใชได และการสังเกตเหน็
ผลได  ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรม   แตคุณลักษณะดานประโยชนเชิงเปรียบเทียบ   
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จากการวิจัยขางตนเห็นไดวา คุณลักษณะทางนวัตกรรมและการแพรกระจายนวัตกรรม 
โดยส่ือบุคคลมีผลตอการยอมรับนวัตกรรม 
การส่ือสารในกลุม  (Small  Group  Communication)   
 

คําวา  “กลุม”  หมายถึง  การรวมตัวของบุคคลซ่ึงมีปฏิสัมพันธ  (interaction)  มีความสนใจ
รวมกันหรือการแสดงออกรวมกันในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  โดยรับอิทธิพลหรือผลกระทบจากกันและกัน  
(Mcquail, 1984)  อางโดย  อรวรรณ  ปลันธนโอวาท, 2537 

Cragan  และ  Wright  (1999) กลาววา  กลุม  (small  group)  หมายถึง  การท่ีคน 
จํานวนหนึ่ง  (few  people)   มารวมกัน  มีปฏิสัมพันธกันในชวงเวลาหนึ่ง  ซ่ึงมักเปนการส่ือสารกัน
แบบเห็นหนากัน  (face-to-face  settings)  โดยมีเปาหมาย  (goals)  วถีิประชา  (norms)  และพัฒนา
รูปแบบการส่ือสาร  (communication  pattern)  เพื่อไปสูเปาหมายรวมกนั (meeting  their  goals) 

Bormann  (1990)  กลาววา  กลุมคือการท่ีคนอยางนอย  3 คน  มารวมกันดําเนินการส่ือ 
สารแบบเห็นหนากนั  (face  to  face)  เพือ่ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของการรวมกัน 
ดังนั้น  จึงสรุปไดวา  กลุมคือการท่ีคนอยางนอย  3 คน  มารวมกนัเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการส่ือสาร
ท่ีนําไปสูเปาหมายรวมกนัโดยรับอิทธิพลหรือผลกระทบซ่ึงกันและกัน  Cragan  และ  Wright  (1999)  
กลาววา  ความเปนกลุมจะมีลักษณะ  9  ประการคือ  (1)  มีการส่ือสาร  (communication)  (2)  สถานท่ี  
(space)  (3)  เวลา  (time)  (4)  ขนาดของกลุม  (size)  (5)  การพึ่งพิงกัน  (interdependence)  (6)  
บรรทัดฐานกลุม  (norms)  ท่ีมาจากการแบงปนคานยิม  (value)  ความเช่ือ  (beliefs)    พฤติกรรม 
(behaviors)  และวิธีการไปสูเปาหมายกลุม  (procedures)  ซ่ึงท้ังหมดนีก้อใหเกิดความผูกพันของกลุม  
(cohesiveness)  (7)  รูปแบบการส่ือสาร  (structured  communication  patterns)  (8)  เปาหมายกลุม  
(group  goals)  และ  (9)  การรับรู  (perception)  ในขอบเขตของความเปนกลุมของตนท่ีแตกตางไป
จากคนนอกกลุม 

ประเด็นสําคัญคือ  ในเร่ืองขนาดของกลุมซ่ึงไมควรใหญจนเกินไปจนสมาชิกไมอาจสงผล 
กระทบตอกนัและกันได  จากการศึกษาถึงพฤติกรรมการส่ือสารของเบลสและเบอรกัตตา  (Bales  and  
Bergatta  อางโดย  อรวรรณ  ปลันธนโอวาท, 2537)  เกีย่วกับขนาดของกลุมท่ีมีเล็ก  พบวามีขอเสียคือ
สมาชิกไมกลาแสดงความรูสึกจริง ๆ ของตนออกมา  เชน  ไมเขาใจสารก็ไมกลาบอก  เพราะเหน็วา
คนอ่ืน ๆ เขาใจหมดแลว  ดังนั้น  สมาชิกจะทําตามคนอ่ืนในกลุม  โดยเฉพาะความรูสึกขัดแยง  
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อยางไรก็ตาม  ในประเด็นขนาดของความเปนกลุมนั้น  ยังไมเปนท่ีตกลงกันอยางแทจริง   
เชนบางคนเช่ือวา  จํานวนคนท่ีมารวมกนั  2 – 20 คนคือความเปนกลุม  ขณะท่ีบางคนเช่ือวาไดแก
ขนาด  3 – 13  คน (Bormann, 1990)  อยางไรก็ตามขนาดของกลุมท่ีเหมาะสมนั้นไดแกจํานวน  5 – 7  
คนโดยมีเหตุผล 2  ประการคือ  (1)  บทบาทท่ีเหมาะสมสําหรับสมาชิกแตละคนในกลุมเพ่ือใหมี
ผลงานท่ีดี  ไดแก  หัวหนางาน  (task  leader)  หัวหนาทางอารมณ – สังคม  (social – emotional  or  
lieutenant)  ผูปลดปลอยความเครียด  (tension  releaser)  ผูเตรียมการดานขอมูล  (information  
provider)  และบุคคลท่ีทําหนาท่ีโตแยง  (central  negative)  (2)  จํานวนสมาชิกในกลุมท่ีแนใจไดวามี
ความคิดเหน็และความรูท่ีหลายหลาย  (Cragan  and  Wright, 1999) 

ในการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจในการแพรกระจายนวัตกรรม  ผูนําความคิดเห็น  (opinion   
leader)  ในกลุมเปนผูมีบทบาทสําคัญ  เบอเรลสัน  ลาซารสเฟลดและแมคฟ  (1954  อางโดย   
อรวรรณ  ปลันธนโอวาท,  2537)  ไดศึกษาและอธิบายลักษณะเฉพาะของผูนําความคิดเห็นวา  ผูนํา
ความคิดเหน็จะเปนตนแบบ  (mode)  ของสมาชิกในกลุม  เปนผูท่ีสมาชิกในกลุม  เปนผูท่ีสมาชิกใน
กลุมจะรับฟงความคิดเหน็  ดังนั้นการโนมนาวใจในการแพรกระจายงานนวัตกรรมจะมีประสิทธิผล  
ถาการส่ือสารน้ันผูนําความคิดเห็นยอมรับและมีสวนรวม  วรวรรณ  ปลันธนโอวาท  ยังกลาวอีกวา  
“ความนาเช่ือถือของผูสงสาร  สถานภาพ  และลักษณะของผูนําความคิด  ตางก็เปนแนวคิดท่ีคลางคลึง
กัน  จะเห็นไดวา  ความนาเช่ือถือของผูสงสารและผูนําความคิดก็ด ี  เปนส่ิงท่ีผูรับสารตองสําเหนยีก
หรือรับรูเอง  (perception  of  receivers)  หาใชเปนส่ิงท่ีผูสงสารประกาศวาตนมีไม”     
ทฤษฎีการโนมนาวใจ   

การโนมนาวใจ  หมายถึง การส่ือสารจูงใจท่ีจะมีอิทธิพลตอการเลือก   คําวา “ การส่ือสาร” 
แสดงวา ี

ลักการทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของกบัการใชหลักวาท 
ศิลป  2 

ใชสัญลักษณท้ังท่ีเห็นไดและท่ีรับฟงไดเพื่อชวยใหการรับรูสารงายข้ึน 

 

มีการใชสัญลักษณและมีการปฏิบัติตอกัน   และคําวา “จูงใจ”  แสดงวาการโนมนาวใจอยางม
วัตถุประสงค  สวนคําวา “อิทธิพล” แสดงถึงความมุงหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม  และคําวา  
“การเลือก”  แสดงวาผูรับมีสิทธิท่ีจะเลือกได 

กระบวนการโนมนาวใจจะเกี่ยวกับห
อยางดวยกัน  คือ 

1. มีการ
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โดยปกติประสบการณของผูพูดและผูรับไมเหมือนกัน   ดังน้ัน สารจึงแตกตางออกไปจากการเรียนรู
การรับรูเปนส่ิงสําคัญ 

2. สามารถแสดงไดวามีความตองการจะไดสําเร็จสมประสงคโดยเช่ือตามคํา 
แนะนําของผูทําการโนมนาวใจ  (กรรณิการ  อัศวดรเดชา , 2528)  

ดังนั้น  การเขาใจถึงทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคลและการโนมนาวใจ  จึงเปนกญุแจ 
สําคัญในการวางแผนใหเกิดการตอบสนองทางพฤติกรรมของสาร 

เพราะฉะนั้น  กระบวนการเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ลักษณะความตองการ 
ของผูรับขาวสารและประชาชน  จึงเปนกลยุทธหนึ่งของการโนมนาวใจ อันจะกอใหเกิดทัศนคติท่ี
เสริมย้ําพฤติกรรมอันเกิดจากการตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตอไป 
 
ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล   (Individual Differences Theory)  
 

ปจจัยเกี่ยวกับดานบุคคลถือเปนปจจยัท่ีสําคัญมากทางการส่ือสารตามแนวทฤษฎีความ 
ไมสอดคลองทางความคิดในดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร การตัดสินใจเลือกรับขาวสารอาจมี
สาเหตุมาจากการท่ีบุคคลนั้น ๆ มีส่ิงสะสมอยูในตัวของบุคคลนั้นมาต้ังแตเกดิ  (Predisposition) 
แตกตางกนั  อาทิความรู  ความเช่ือ  คานิยม  ประสบการณเรียนรูบรรทัดฐานของกลุม  ฯลฯ  ลักษณะ
ความแตกตางของแตละบุคคลนี้เกิดเปนทฤษฎีท่ีเรียกวา  ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล 
(Individual Differences Theory) ทฤษฎีนี้ไดรับการพัฒนามาจากแนวความคิดเร่ือง ส่ิงเรา  และการ
ตอบสนอง  (Stimulus Response)  หรือ S-R Theory  ไดนํามาประยกุตใชอธิบายเกี่ยวกับการส่ือสาร
ไววา  ผูรับขาวสารที่มีคุณลักษณะแตกตางกันจะมีความสนใจตอขาวสารแตกตางกนั 

เมลวิน  แอล  เคอเฟอร  (Defleur , 1966)  ไดเปนผูวางหลักเกณฑพืน้ฐานเก่ียวกบัทฤษฎี 
นี้ไววา 

1. บุคคลมีความแตกตางกนัทางดานบุคลิกภาพ และสภาพจิตวิทยา 
2. ความแตกตางกันดังกลาวนี้เปนเพราะบุคคลมีการเรียนรูมาจากสังคมท่ีแตก 

ตางกัน 
3. บุคคลท่ีอยูตางสภาพแวดลอมกัน  จะไดรับการเรียนรูมาจากสภาพแวดลอม 

แตกตางกนั 
4. การเรียนรูจากสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกนั  ทําใหบุคคลมีทัศนคติ  คานิยม 

  ความเช่ือและบุคลิกภาพแตกตางกันดังกลาว 
แนวคิดเกีย่วกบัความแตกตางระหวางบุคคล และทฤษฎีการโนมนาวใจนี้ ผูวิจยันํามาใช 
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ประกอบในการศึกษา และใชในการตอบปญหานําการวิจัยในขอท่ีสอง คือ ปจจัยการส่ือสารใดท่ีทํา
ใหเกดิการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนสุขสันต 26 ในการลดปริมาณขยะ 
 
แนวความคดิการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

 
โดยเหตุท่ีการพัฒนาชุมชนไดใหความสําคัญกับการระดมประชาชนใหเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนา  เพราะเปนปจจัยสําคัญในการนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนา  แตในสภาพความเปนจริง
แลว  ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน  ซ่ึงแมรัฐจะถือเปนนโยบายในการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนา  แตในทางปฏิบัติยงัเปนปญหาอยูมาก  เนื่องจากยังมีความเขาใจท่ีแตกตางกัน
ในระหวางสถาบันหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเกี่ยวกับการตีความของคําวา  “การมีสวน
รวมของประชาชน”  จึงสมควรจะพจิารณาใหชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและหลักการของการมีสวน
รวมของประชาชนในการพฒันา 

ความหมายของการมีสวนรวม 
จากการรายงานการประชุมของ  The  Ad  Hoc  Group  of  Experts   เร่ือง “Popular  

Participation  as  a  Strategy  for  Promoting  Community  Level  Action  and  National  
Development”  (อางใน  บุญชัย   เกิดปญญาวัฒน, 2535  :  79)  ไดกลาวไววา  “คําวาการมีสวนรวม
ของประชาชนน้ัน  ไมสามารถใหคําจํากัดความท่ีตายตัวไดและมีการใหความหมายตางๆกันไปในแต
ละประเทศ  หรือแมแตในประเทศเดียวกัน  ในการจะเขาใจความหมายของการมีสวนรวมของ
ประชาชนนั้นตองดูปริบท  (Context)  ของแตละประเทศ   และสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองของ
ประเทศนั้น”   ไดเสนอความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไวกวางๆ คือ 

การมีสวนรวมของประชาชน จะนํามาซ่ึงโอกาสท่ีจะทําใหสมาชิกของชุมชนและสังคม 
สามารถเขามามีสวนรวมและมีอิทธิพลในกระบวนการพัฒนา  และในการแบงสรรผลของการพัฒนา
อยางเปนธรรม  ซ่ึงหมายถึงการเขามามีสวนรวมของประชาชนอยางเทาเทียมกันในประเด็นดังนี ้

1. การสนับสนุนกระบวนการพัฒนา 
2. การแบงสรรผลประโยชน  จากการพัฒนาอยางเปนธรรม 
3.   การตัดสินใจในรูปของการกําหนดเปาหมาย  การวางนโยบาย  การวางแผน   

และการปฏิบัติตามแผน  ท้ังในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม (Department  of  International  
Economic  and  Social  Affairs, 1981 : 5) 

สหประชาชาต ิ (United  Nation, 1978) ไดใหความหมายของ   “การมีสวนรวมของ 
ประชาชน” ในฐานะท่ีเปนกระบวนการในการพัฒนาไววา  คือ  การเขารวมอยางกระตือรือรนและมี
พลังของประชาชนในระดับตางๆ  คือ 
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1. ในกระบวนการตัดสินใจ  เพื่อกําหนดเปาหมายของสังคมและการจดัสรร 
ทรัพยากรใหบรรลุเปาหมายน้ัน 

2.   ในการปฏิบัติตามแผนการ หรือ โครงการตางๆ  โดยความสมัครใจ 
รอม  พี  ยาเดฟ  (Rom  P.  Yadav  อางใน  เฟองฟา   คณานุรักษ,  2530 : 11)  ไดให

ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวา  หมายถึง  การรวมมือของประชาชนดวยความต้ังใจ
และสมัครใจ  โดยไมถูกบังคับ  ซ่ึงกระบวนการความรวมมือของประชาชนนั้นตองมีความรูสึก
ดังตอไปนี ้

1. การเขารวมในการตัดสินใจ  ตกลงใจ 
2. การเขารวมในการดําเนินการของแผนและโครงการพัฒนา 
3. การเขารวมในการติดตามและประเมินผลโครงการของการพัฒนา 
4. การเขารวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

ไพรัตน   เดชะรินทร  (2522 : 6 – 7)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวา  
หมายถึง   กระบวนการที่รัฐบาลทําการสงเสริม  ชักนํา  สนับสนุนและสรางโอกาสใหประชาชนใน
ชุมชน  ท้ังในสวนบุคคล  กลุมคน  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  และองคกรอาสาสมัครรูปแบบตางๆ  ให
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  หรือหลายเร่ืองรวมกัน  เพือ่บรรลุวัตถุประสงค
และนโยบายการพัฒนาท่ีกําหนดไว  คือ 

1.  รวมทําการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน 
2. รวมคิดหาและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนา  เพื่อแกไขและลดปญหาของ 

ชุมชน 
3. รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม  เพื่อขจัดและแกไข 

ปญหาและสนองความตองการของชุมชน 
4.  รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
5.รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิ 

ผล 
6.  รวมการลงทุนในกจิกรรมของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 
7. รวมปฏิบัติตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย 

ท่ีไดวางไว 
8. รวมควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล  และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรม 

ท่ีไดทําไวจากบุคคลภายนอก หรือองคกรตางๆใหสามารถใชประโยชนไดตอไป 
ลือชัย   ศรีเงินยวง  และผาสุข   เอกวาณิช  (2526 : 12 – 13)  กลาวถึง  การมีสวนรวม 
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ของประชาชนวา การมีสวนรวมของประชาชนท่ีแทจริงจะตองไมหมายความเพียงแตการดึง
ประชาชนเขามารวมโครงการท่ีรัฐเปนผูกาํหนด  “รูปแบบเปาหมายของงาน” และ “กําหนดใหมีการ
รวมงาน”    ดังท่ีผานแตจะตองมีสวนรวมอยางมีสํานึกรับผิดชอบและมีบทบาทอยางเต็มท่ีตัง้แต
คิดคนปญหา  วางแผนปฏิบัติงาน  ดูแลกาํกับ  ตลอดจนประเมินผลติดตามงาน  การมีสวนรวมของ
ประชาชนท่ีแทจริงจะตอง หมายถึง  การมอบอํานาจอธิปไตยข้ันพืน้ฐานคืนสูประชาชน  การพยายาม
จัดต้ังและพัฒนาองคกรประชาชนใหเขมแข็งบนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเองเปนสําคัญ 

ทวีทอง  หงษวิวัฒน  (2527 : 1 – 2)  ไดสรุปมติเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการท่ีจะทําให 
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาพึง
ตระหนกัและสมควรถือเปนแนวในการปฏิบัติ  ดังรายละเอียด  คือ 

1. ตองถือวาชาวบานเปนตัวหลักในการแกปญหาของเขาเอง  องคกรภายนอก 
เปนเพยีงตัวกระตุนและเสริมหรือสนับสนุนเทานัน้ 

2. กิจกรรมพัฒนาตองเร่ิมจากพืน้ฐานของชุมชน  กลาวคือ  วิถีชีวิตท่ีดํารงอยู 
ในชุมชนท้ังในอดีตและปจจุบัน  การยัดเยียดกิจกรรมพัฒนาซ่ึงกําหนดตามกรอบ  

3. ตอปญหาบางลักษณะ ระดับการรับรูของชุมชนอาจมีขอจํากัดทําใหไมชัด 
เจนตอปญหาหรือแกไขปญหาไมถูกจดุ  การมีสวนรวมของประชาชนจึงนาจะครอบคลุมถึงการ
กระจายและการส่ือสารขอมูล  เพื่อพัฒนาความรับรูและขีดความสามารถในการแกไขปญหา  ซ่ึง
องคกรภายนอกนาจะมีบทบาทในเร่ืองนี ้  อยางไรก็ตาม  การดําเนนิการยังตองอยูบนพืน้ฐานความ
เขาใจอยางแจมชัดเกี่ยวกับวฒันธรรม ระบบคิด คานิยมของชุมชนตลอดจนมาตราฐานพฤติกรรมท่ี
แตกตางกนัระหวางสังคม 

นิรันดร   จงวฒุิเวศม  (อางใน  ทวีทอง   หงษววิัฒน,  2527 : 182 – 183)  ไดสรุปวา  การ 
มีสวนรวมเกิดจากแนวความคิดสําคัญ  3  ประการ  คือ 

1. ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน  ซ่ึงเกิดจากความสนใจและความหวง 
กังวลสวนบุคคลซ่ึงบังเอิญพองตองกัน  กลายเปนความสนใจและความหวงกังวลรวมกันของ
สวนรวม 

2. ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกนัท่ีมีตอสถานการณท่ีเปนอยูนั้น 
  ผลักดันใหพุงไปสูการรวมกลุม  วางแผน  และลงมือกระทํารวมกนั 

3. การตกลงใจรวมกันท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุมหรือชุมชนไปในทิศทางท่ีพงึ 
ปรารถนา  การตัดสินใจรวมกันนี้จะตองรุนแรงมากพอที่จะทําใหเกดิความริเร่ิมกระทําการท่ี
สนองตอบความเห็นชอบของคนสวนใหญท่ีเกี่ยวของกบักิจกรรมนั้น 

การมีสวนรวมเกิดจากแนวความคิดอ่ืนๆ  อาทิเชน 
1. ความศรัทธา  ท่ีมีตอบุคคลสําคัญและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ทําใหประชาชนมีสวนรวม 
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ในกิจกรรมตางๆ  เชน  การลงแขก  การบําเพ็ญประโยชน  การสรางโบสถวิหาร 
2. ความเกรงใจ  ท่ีมีตอบุคคลท่ีเคารพนับถือหรือมีเกียรติยศตําแหนง  ทําให 

ประชาชนเกดิความเกรงใจท่ีจะมีสวนรวมดวยท้ังๆท่ียังไมมีความศรัทธาหรือความเต็มใจอยางเต็ม
เปยมท่ีจะกระทํา   

3. อํานาจบังคับ  ท่ีเกิดจากบุคคลท่ีมีอํานาจเหนือกวา  ทําใหประชาชนถูกบีบ 
บังคับใหมีสวนรวมในการกระทําตางๆ 

อนุภาพ   ถิรลาภ  (2528 : 13)  กลาววา  แมวาความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนจะ
มีหลากหลายท่ีมองการมีสวนรวมไดหลายๆมิตินั้น  แตจุดรวมประการหน่ึงท่ีสําคัญและไดรับการ
ยอมรับรวมกนั ก็คือ การท่ีประชาชนจะตองมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับท่ีมีผลกระทบตอชีวิต
ความเปนอยูของตน 

การมีสวนรวมใหความสําคัญตอการพัฒนาของคนเปนหลักโดยใหประชาชนเขามามีสวน 
รวมในการพฒันาเพื่อใหเกดิการเรียนรู  และสามารถที่จะดําเนินการพัฒนาตอไปไดดวยตนเอง  โดย
กลาวถึงการมีสวนรวมใน 5 ประเดน็ใหญๆ คือ รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติการ รวมรับ
ประโยชนและรวมประเมินผล  จึงใชแนวความคิดนี้กําหนดวาการทํางานพัฒนาชุมชนตามหลักการมี
สวนรวมของประชาชนน้ันหมายถึง  การทํางานพัฒนาชุมชนที่ใหโอกาสประชาชนเขามามีสวนรวม
คิด  รวมตัดสินใจ  และรวมปฏิบัติการ  (เฟองฟา   คณานุรักษ, 2530)  การมีสวนรวมของประชาชน  
เปนส่ิงท่ีมิไดเกิดข้ึนเอง  หรือเปนไปเอง  (Spontaneous)  อยางลอยๆแตเกิดข้ึนจากเจตจํานงของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลในการกําหนอกจิกรรมตางๆท่ีจะใหผลประโยชนแกผูเกี่ยวของท้ังสวนตัวและ
สวนรวม  กิจกรรมเหลานัน้จะสัมพนัธกบัปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆใน
การเขารวมกิจกรรมของประชาชน  ประชาชนจะเปนผูคิดคน  กําหนดแผนการและวิธีการทุกอยาง  
ผลจากการรวมกิจกรรมนั้นๆ  ประชาชนจะเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองในดานตางๆจนสามารถ
สรุปเปนหลักปฏิบัติและถายทอดใหแกผูอ่ืนเพื่อผลักดนัใหเกิดการพฒันาในชุมชนของตน  และยัง
แพรกระจายแนวคิดไปยังชุมชนอ่ืนๆไดอีกดวย  (ปฤษฎา   บุญเจือ,  2536) 

จากความหมายและแนวคิดของการมีสวนรวมดังกลาว  ทําใหเห็นวาการมีสวนรวมของ 
ประชาชนในการพัฒนานัน้  เปนท้ังวิธีการและเปาหมายของการพัฒนา  ซ่ึงพอสรุปไดวาพืน้ฐานท่ี
สําคัญ  3  ประการ  คือ 

1. กลไกการพัฒนาตองเกิดจากประชาชน  โดยประชาชนมีบทบาทหลักในการ 
พัฒนา 

2. เปาหมายการพัฒนา  คือ  การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อพึ่งตนเองและ 
พัฒนาตนเองมิใชการพึ่งพารัฐหรือองคกรพัฒนาภายนอก 

3.กระบวนการพัฒนายึดหลักความตองการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนภายในชุม 
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ชนจากตัวประชาชนเองมากกวาความตองการใหมีการเปล่ียนแปลงจากภายนอก 
ความสําเร็จและเง่ือนไขของการพัฒนาท่ีเนนการมีสวนรวมของประชาชน 
อํานาจ   อนันตชัย  (อางใน  เฟองฟา   คณานุรักษ, 2530)  ไดกลาววา  ความสําเร็จของการ

ระดมความรวมมือข้ึนอยูกับปจจัย  3  ประการ  คือ 
1. การเขามามีสวนรวมในการตดัสินใจของประชาชนต้ังแตแรกเร่ิมวามีปญหา  

 สาเหตุของปญหา การแกไขปญหาดวยการคิดจะทําโครงการอะไรท่ีเปนประโยชนตอประชาชน โดย
ใชประโยชนจากแรงงาน  ทรัพยากรจากทองถ่ินอยางเต็มท่ี 

2. การผสมผสานแผนงานและโครงการของทางราชการดวยการพัฒนาความรู  
 ทักษะ  ความสามารถของประชาชน และคุณภาพเจาหนาท่ีเพื่อแกปญหาความเดือดรอนสนอง
ประโยชนประชาชนไดถูกตองตามกาลเวลาและสถานท่ี 

3. สรางองคกรทองถ่ิน  กลไกการประสานงาน  งบประมาณ  ปจจัยการดาํเนิน 
งานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตามความตองการอันจําเปนของประชาชน  รวมท้ังการรวมติดตาม
ประเมินผลดูแลรักษาสืบไป 

นิรันดร  จงวฒุิเวศย  (อางใน  ทวีทอง  หงษววิัฒน, 2527)  ไดกลาวถึง  ความสําเร็จของ 
การมีสวนรวมวาข้ึนอยูกับเงือ่นไขตอไปนี ้

1. ประชาชนจะตองมีเวลา  ท่ีจะมีสวนรวมกอนเร่ิมกิจกรรม  การมีสวนรวมไม 
เหมาะในสถานการณฉุกเฉิน 

2. ประชาชนตองไมเสียเงินทอง  คาใชจายในการมีสวนรวมมากเกินกวาท่ีเขา 
ประเมินคาผลตอบแทนท่ีจะไดรับ 

3.   ประชาชนตองมีความสนใจท่ีสัมพันธสอดคลองกับการมีสวนรวมนั้น 
4.   ประชาชนตองสามารถส่ือสารรูเร่ืองกันท้ังสองฝาย 
5.   ประชาชนตองไมรูสึกกระทบกระเทือนตอตําแหนงหนาท่ี หรือสถานภาพทาง 

สังคมหากจะมีสวนรวม 
ลี  เจ  แคร่ี  (Lee J.  Carry  อางใน  เฟอฟา  คณานุรักษ, 2530)  ไดกลาวถึงเง่ือนไข 

สําคัญสําหรับการมีสวนรวมของประชาชนอยางนอย  3  ประการ  ดังนี้ 
1.  ประชาชนจะตองมีอิสระภาพท่ีจะมีสวนรวม  (Freedom to Participation) 
2.  ประชาชนจะตองสามารถท่ีจะมีสวนรวม  (Ability to Participation) 
3.  ประชาชนจะตองเต็มใจท่ีจะมีสวนรวม  (Willingness to Participation) 

เฟองฟา  คณานุรักษ  (2530 : 23)  ไดสรุป  เงื่อนไขของการพัฒนาท่ีเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนไวเปน  2  ประเดน็ใหญๆ  คือ 

1. ในสวนของประชาชน     ประชาชนจะตองชวยตนเองและเขามามีสวนรวมใน 
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ทุกกระบวนการของการพัฒนา  ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับเงื่อนไข  ดังนี้ 
1.1 ประชาชนตองมีความเต็มใจ  เห็นประโยชนในการเขารวมโดยมิได 

ถูกบังคับหรือผลักดัน 
1.2 ประชาชนตองมีความพรอมท่ีจะเขามามีสวนรวมและมีความเปน 

ไปไดท่ีจะเขารวมมือ  นอกจากประชาชนมีความพรอมในระดับหนึ่งแลว  คือ  มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจวัฒนธรรม  กายภาพท่ีไมขัดขวางการมีสวนรวมประชาชนแลว  ประชาชนจะตองมีโอกาสที่
ไดรับจากภาครัฐบาลในการใหอํานาจการตัดสินใจ  การกําหนดกิจกรรมท่ีตนตองการในระดับท่ี
เหมาะสมดวย 

1.3 ประชาชนจะตองมีความสามารถท่ีจะมีสวนรวม  คือ  นอกจากจะ 
ตองมีความเต็มใจ  ความพรอมและความเปนไปได แลวยังตองมีความสามารถในการตัดสินใจดวย
ตนเองในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือหมูบานของตนเองในทุกๆ
ข้ันตอนหรือกระบวนการในการพัฒนา 

2. ในสวนของรัฐบาล  รัฐบาลจะตองยอมรับและสนับสนนุการกระจายอํานาจ   
เนนการใหประชาชนมีสวนรวมในการพฒันา  ใหความสําคัญกับการตัดสินใจของประชาชนในการ
คนหาปญหาและเขาใจความตองการ  การจัดลําดับความสําคัญ  การตอรอง  การวางแผนการ
ดําเนินการ  และการประเมินผลในท่ีสุด  และเนนการถายทอดความรูในแนวคิดพื้นฐานและ
นวัตกรรมใหมๆใหแกประชาชนและองคกรประชาชน  นักพัฒนาจะตองพัฒนาความรูความสามารถ
และคุณภาพของตน  เพื่อจะสามารถแกปญหาความเดือดรอน  สองประโยชนประชาชนไดถูกตอง
ตามกาลเวลาและสถานท่ี นักพัฒนามีหนาท่ีใหขอมูลขาวสารความรูใหมๆและเทคนิคตางๆท่ีจําเปน
และเปนประโยชนแกประชาชน  และจะตองระลึกเสมอวาในการทํางานตองเนนและยดึหลักการมี
สวนรวมของประชาชนเปนสําคัญ 

สวนปจจยัพื้นฐานในการระดมการมีสวนรวมของประชาชนท่ี World Health 
 Organization  (อางใน เฟองฟา  คณานุรักษ, 2530 : 18 – 19)  ไดเสนอไวมี 3 ประการ  คือ 

1. ปจจัยของส่ิงจงูใจ  จากสภาพความเปนจริงของชาวบานท่ีจะเขารวมในกิจ 
กรรมใดกจิกรรมหนึ่ง  ท้ังในแงการรวมแรง  รวมทรัพยากร  หรืออ่ืนๆนั้นมีเหตุผลอยู  2  ประการ 

1.1 การมองเห็นวาตนจะไดประโยชนตอบแทนในส่ิงท่ีตนทําไป  ซ่ึงถือเปน 
เร่ืองการกระตุนใหเกิดมีส่ิงจงูใจ 

1.2 การไดรับการบอกกลาวหรือชักชวนจากเพ่ือนใหเขารวมโดยมีส่ิงจูงใจ 
เปนตัวนําซ่ึงถือวาเปนเร่ืองการกอใหเกิดมีส่ิงจูงใจ 

2.  ปจจัยโครงสรางของชองทางในการเขามีสวนรวม  แมวาจะเหน็ประโยชนของ 
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การเขามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา  แตก็ไมอาจจะเขารวมกิจกรรมได  เนื่องจาก  ไมเหน็ชองทาง
ของการเขารวมหรือเขารวมแลวก็ไมไดรับผลดังท่ีคาดคิดไวเนื่องจากการเขามามีสวนรวมกันัน้มิไดมี
การจัดรูปแบบความสัมพันธท่ีเหมาะสม  เชน  ภาวะผูนาํ  กฎระเบียบแบบแผนและลักษณะการ
ทํางาน  เปนตน  ดังนั้น  ปจจัยพื้นฐานทางดานโครงสรางของชองทางในการเขารวมจึงควรมีลักษณะ 

2.1 เปดโอกาสใหทุกๆคน และทุกๆกลุมในชุมชนมีโอกาสเขารวมในการ 
พัฒนาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง โดยการเขารวมอาจอยูในรูปของการสงตัวแทน หรือเขารวม
โดยตรงก็ได 

2.2 ควรมีกําหนดเวลาท่ีชัดเจน เพื่อผูเขารวมจะสามารถกําหนดเง่ือนไข 
ของตนเองไดตามสภาพเปนจริงของตน 

2.3 กําหนดลักษณะของกิจกรรมท่ีแนนอนวาจะทําอะไร 
ปจจัยอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวมโดยปรกติท่ีผานมาในกิจกรรมหนึ่งๆ 

แมวาประชาชนจะเห็นดวย ไดมีโอกาสเขารวม แตก็ไมอาจกําหนดเปาหมาย วิธีการ หรือ
ผลประโยชนของกิจกรรม แตจะข้ึนอยูกบัการกําหนด และการจดัสรรของเจาหนาที่รัฐ ซ่ึงไมอาจจะ
กอใหเกิดการมีสวนรวมท่ีแทจริง  
 การวัดการเขามามีสวนรวมของประชาชน 

ศาสตราจารยโจเซ  อัคบายานี  จูเนยีร  (Prof. Jose A. Agbayani, Jr,1970) ไดจดัลําดับ 
ช้ันของการเขามามีสวนรวมในลักษณะตางๆ ดังนี้ :- 

1. การรวมประชุม 
2. การออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
3. การตีปญหาใหกระจาง 
4. การออกเสียงสนับสนุนหรือคัดจาน 
5. การออกเสียงเลือกตั้ง 
6. การบริจาคเงิน 
7. การบริจาควัตถุ 
8. การชวยเหลือดานแรงงาน 
9. การใชโครงการท่ีเปนประโยชนใหถูกตอง 
10. การชวยเหลือใหการรักษาโครงการ 
11. ทํางานกับตัวนําในการเปล่ียนแปลง 

นอรแมน  อัพฮอฟ (Norman Uphoff, 1981 : 10) ไดสรางกรอบพื้นฐานเพ่ือการอธิบายและ
วิเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการพฒันา โดยแบงออกเปน 4 รูปแบบคือ 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  อาจเปนการตัดสินใจในระยะแรกเร่ิม  การตัด 
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สินใจในชวงของกิจกรรมและการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม 
2. การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม อาจเปนในรูปของการเขารวมโครงการ  

โดยการใหการสนับสนุนทางดานทรัพยากร การรวมในการบริหารหรือการรวมมือรวมท้ังการเขารวม
ในการรวมแรงรวมใจ 

3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนทางวัตถุ  ทาง 
สังคม  หรือโดยสวนตัว 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล  เปนการควบคุมตรวจสอบการดําเนนิกิจ 
กรรมท้ังหมด และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 

ปฤษฎา  บุญเจือ (2536 : 48) ไดใชแบบวัดการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุม 
ชนโดยกําหนดกรอบลักษณะของการมีสวนรวมไว  12  ลักษณะดังน้ี 

1. รวมประชุม 
2. รวมแสดงความคิดเห็น 
3. รวมในการตัดสินใจ 
4. รวมประสานงาน 
5. รวมในการวางแผน 
6. รวมในการปฏิบัติกิจกรรม 
7. รวมรับผลประโยชน 
8. รวมในการติดตามผล 
9. รวมในการประเมินงาน 
10. รวมเปนผูนํา 
11. รวมในการเปนผูชักนํา 
12. รวมในการดูแลรักษา 

งานวิจยัท่ีเกีย่วของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
ปรัชญา  เวสารัชช (2538) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชนบท  

สรุปวาปจจัยหลักดานการมีสวนรวมของประชาชนน้ัน ภาวะผูนํานับวามีบทบาทสําคัญยิ่งตอการเขา
รวมกิจกรรมพัฒนาของประชาชนดวย โดยผูนํามีสวนรวมในการริเร่ิมกิจกรรม ชักชวนใหประชาชน
เขารวมและดําเนินการใหกจิกรรมบรรลุผล 

สกนธ   จันทรรักษ (2538) ศึกษาเร่ืองปจจยับางประการที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมของ 
ประชาชนในการจัดต้ังศูนยเยาวชนตําบล  จังหวดัตรัง  พบวา  การติดตอกับพัฒนากร  การไดรับ
ขาวสาร  การติดตอกับผูนําทองถ่ิน  และการเปนผูนําทองถ่ินมีความเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดต้ังศูนยเยาวชนของตําบล 
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แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนน้ี  ผูวิจัยนาํมาใชประกอบในการ 
ศึกษาการพัฒนาชุมชนของผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชน ซ่ึงใชประกอบในการคนหาคําตอบของ
ปญหานําการวิจัยในขอหนึง่ คือ ผูนําชุมชนใชยุทธวธีิการส่ือสารใดในการพัฒนาการมีสวนรวมของ
สมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ (ชุมชนสุขสันต 26)   

ลือชัย   ศรีเงินยวง  และผาสุข   เอกวาณิช  (2526 : 12 – 13)  กลาวถึง  การมีสวนรวม 
ของประชาชนวา การมีสวนรวมของประชาชนท่ีแทจริงจะตองไมหมายความเพียงแตการดึง
ประชาชนเขามารวมโครงการท่ีรัฐเปนผูกาํหนด  “รูปแบบเปาหมายของงาน” และ “กําหนดใหมีการ
รวมงาน”    ดังท่ีผานแตจะตองมีสวนรวมอยางมีสํานึกรับผิดชอบและมีบทบาทอยางเต็มท่ีตัง้แต
คิดคนปญหา  วางแผนปฏิบัติงาน  ดูแลกาํกับ  ตลอดจนประเมินผลติดตามงาน  การมีสวนรวมของ
ประชาชนท่ีแทจริงจะตองหมายถึง  การมอบอํานาจอธิปไตยข้ันพืน้ฐานคืนสูประชาชน  การพยายาม
จัดต้ังและพัฒนาองคกรประชาชนใหเขมแข็ง  บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองเปนสําคัญ 

ทวีทอง  หงษววิัฒน  (2527 : 1 – 2)  ไดสรุปมติเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการท่ีจะทําให
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาพึง
ตระหนกัและสมควรถือเปนแนวในการปฏิบัติ  ดังรายละเอียด  คือ 

1. ตองถือวาชาวบานเปนตัวหลักในการแกปญหาของเขาเอง  องคกรภายนอก 
เปนเพยีงตัวกระตุนและเสริมหรือสนับสนุนเทานัน้ 

2. กิจกรรมพัฒนาตองเร่ิมจากพืน้ฐานของชุมชน  กลาวคือ  วิถีชีวิตท่ีดํารงอยูใน 
ชุมชนทั้งในอดีตและปจจุบัน  การยัดเยยีดกิจกรรมพัฒนาซ่ึงกําหนดตามกรอบ  

3. ตอปญหาบางลักษณะ ระดับการรับรูของชุมชนอาจมีขอจํากัดทําใหไมชัดเจน 
ตอปญหาหรือแกไขปญหาไมถูกจุด  การมีสวนรวมของประชาชนจึงนาจะครอบคลุมถึงการกระจาย
และการส่ือสารขอมูล  เพือ่พัฒนาความรับรูและขีดความสามารถในการแกไขปญหา  ซ่ึงองคกร
ภายนอกนาจะมีบทบาทในเร่ืองนี้  อยางไรก็ตาม  การดําเนินการยังตองอยูบนพื้นฐานความเขาใจอยาง
แจมชัดเกี่ยวกบัวัฒนธรรม ระบบคิด คานิยมของชุมชนตลอดจนมาตราฐานพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน
ระหวางสังคม 

นิรันดร   จงวฒุิเวศม  (อางใน  ทวีทอง   หงษววิัฒน,  2527 : 182 – 183)  ไดสรุปวา  การ 
มีสวนรวมเกิดจากแนวความคิดสําคัญ  3  ประการ  คือ 

1. ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน  ซ่ึงเกิดจากความสนใจและความหวง 
กังวลสวนบุคคลซ่ึงบังเอิญพองตองกัน  กลายเปนความสนใจและความหวงกังวลรวมกันของ
สวนรวม 

2. ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกนัท่ีมีตอสถานการณท่ีเปนอยูนั้น   
ผลักดันใหพุงไปสูการรวมกลุม  วางแผน  และลงมือกระทํารวมกัน 
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3. การตกลงใจรวมกันท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุมหรือชุมชนไปในทิศทางท่ีพงึ 
ปรารถนาการตัดสินใจรวมกันนี้จะตองรุนแรงมากพอที่จะทําใหเกดิความริเร่ิมกระทําการท่ี
สนองตอบความเห็นชอบของคนสวนใหญท่ีเกี่ยวของกบักิจกรรมนั้น 

การมีสวนรวมเกิดจากแนวความคิดอ่ืนๆ  อาทิเชน 
1. ความศรัทธา  ท่ีมีตอบุคคลสําคัญและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ทําใหประชาชนมีสวนรวม 

ในกิจกรรมตางๆ  เชน  การลงแขก  การบําเพ็ญประโยชน  การสรางโบสถวิหาร 
2. ความเกรงใจ  ท่ีมีตอบุคคลท่ีเคารพนับถือหรือมีเกียรติยศตําแหนง  ทําให 

ประชาชนเกดิความเกรงใจท่ีจะมีสวนรวมดวยท้ังๆท่ียังไมมีความศรัทธาหรือความเต็มใจอยางเต็ม
เปยมท่ีจะกระทํา   

3. อํานาจบังคับ  ท่ีเกิดจากบุคคลท่ีมีอํานาจเหนือกวา  ทําใหประชาชนถูกบีบ 
บังคับใหมีสวนรวมในการกระทําตางๆ 

อนุภาพ   ถิรลาภ  (2528 : 13)  กลาววา  แมวาความหมายของการมีสวนรวมของประชา 
ชนจะมีหลากหลายท่ีมองการมีสวนรวมไดหลายๆมิตินัน้  แตจุดรวมประการหน่ึงท่ีสําคัญและไดรับ
การยอมรับรวมกัน ก็คือ การท่ีประชาชนจะตองมีสวนรวมในการตัดสินใจในระดับท่ีมีผลกระทบตอ
ชีวิตความเปนอยูของตน 

การมีสวนรวมใหความสําคัญตอการพัฒนาของคนเปนหลักโดยใหประชาชนเขามามีสวน 
รวมในการพฒันาเพื่อใหเกดิการเรียนรู  และสามารถที่จะดําเนินการพัฒนาตอไปไดดวยตนเอง  โดย
กลาวถึงการมีสวนรวมใน 5 ประเดน็ใหญๆ คือ รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติการ รวมรับ
ประโยชนและรวมประเมินผล  จึงใชแนวความคิดนี้กําหนดวาการทํางานพัฒนาชุมชนตามหลักการมี
สวนรวมของประชาชนน้ันหมายถึง  การทํางานพัฒนาชุมชนที่ใหโอกาสประชาชนเขามามีสวนรวม
คิด  รวมตัดสินใจ  และรวมปฏิบัติการ  (เฟองฟา   คณานุรักษ, 2530)  การมีสวนรวมของประชาชน  
เปนส่ิงท่ีมิไดเกดิข้ึนเอง  หรือเปนไปเอง  (Spontaneous)  อยางลอยๆแตเกิดข้ึนจากเจตจํานงของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลในการกําหนดกิจกรรมตางๆท่ีจะใหผลประโยชนแกผูเกี่ยวของท้ังสวนตัวและ
สวนรวม  กิจกรรมเหลานัน้จะสัมพนัธกบัปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆใน
การเขารวมกิจกรรมของประชาชน  ประชาชนจะเปนผูคิดคน  กําหนดแผนการและวิธีการทุกอยาง  
ผลจากการรวมกิจกรรมนั้นๆ  ประชาชนจะเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองในดานตางๆจนสามารถ
สรุปเปนหลักปฏิบัติและถายทอดใหแกผูอ่ืนเพื่อผลักดนัใหเกิดการพฒันาในชุมชนของตน  และยัง
แพรกระจายแนวคิดไปยังชุมชนอ่ืนๆไดอีกดวย  (ปฤษฎา   บุญเจือ,  2536) 
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จากความหมายและแนวคิดของการมีสวนรวมดังกลาว  ทําใหเห็นวาการมีสวนรวมของ 
ประชาชนในการพัฒนานัน้  เปนท้ังวิธีการและเปาหมายของการพัฒนา  ซ่ึงพอสรุปไดวาพืน้ฐานท่ี
สําคัญ  3  ประการ  คือ 

1. กลไกการพัฒนาตองเกิดจากประชาชน  โดยประชาชนมีบทบาทหลักในการ 
พัฒนา 

2. เปาหมายการพัฒนา  คือ  การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อพึ่งตนเองและ 
พัฒนาตนเองมิใชการพึ่งพารัฐหรือองคกรพัฒนาภายนอก 

3.กระบวนการพัฒนายึดหลักความตองการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนภายในชุม 
ชนจากตัวประชาชนเองมากกวาความตองการใหมีการเปล่ียนแปลงจากภายนอก 

ความสําเร็จและเง่ือนไขของการพัฒนาท่ีเนนการมีสวนรวมของประชาชน 
อํานาจ   อนันตชัย  (อางใน  เฟองฟา   คณานุรักษ, 2530)  ไดกลาววา  ความสําเร็จของการ

ระดมความรวมมือข้ึนอยูกับปจจัย  3  ประการ  คือ 
1. การเขามามีสวนรวมในการตดัสินใจของประชาชนต้ังแตแรกเร่ิมวามีปญหา  

 สาเหตุของปญหา การแกไขปญหาดวยการคิดจะทําโครงการอะไรท่ีเปนประโยชนตอประชาชน โดย
ใชประโยชนจากแรงงาน  ทรัพยากรจากทองถ่ินอยางเต็มท่ี 

2. การผสมผสานแผนงานและโครงการของทางราชการดวยการพัฒนาความรู   
ทักษะ  ความสามารถของประชาชน และคุณภาพเจาหนาท่ีเพื่อแกปญหาความเดือดรอนสนอง
ประโยชนประชาชนไดถูกตองตามกาลเวลาและสถานท่ี 

3. สรางองคกรทองถ่ิน  กลไกการประสานงาน  งบประมาณ  ปจจัยการดาํเนิน 
งานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตามความตองการอันจําเปนของประชาชน  รวมท้ังการรวมติดตาม
ประเมินผลดูแลรักษาสืบไป 

นิรันดร  จงวฒุิเวศย  (อางใน  ทวีทอง  หงษววิัฒน, 2527)  ไดกลาวถึง  ความสําเร็จของการมี
สวนรวมวาข้ึนอยูกับเงื่อนไขตอไปนี ้

1. ประชาชนจะตองมีเวลา  ท่ีจะมีสวนรวมกอนเร่ิมกิจกรรม  การมีสวนรวมไม 
เหมาะในสถานการณฉุกเฉิน 

2. ประชาชนตองไมเสียเงินทอง  คาใชจายในการมีสวนรวมมากเกินกวาท่ีเขา 
ประเมินคาผลตอบแทนท่ีจะไดรับ 

3. ประชาชนตองมีความสนใจท่ีสัมพันธสอดคลองกับการมีสวนรวมนัน้ 
     4.   ประชาชนตองสามารถส่ือสารรูเร่ืองกันท้ังสองฝาย 
     5.   ประชาชนตองไมรูสึกกระทบกระเทือนตอตําแหนงหนาท่ี หรือสถานภาพ

ทางสังคมหากจะมีสวนรวม 
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ลี  เจ  แคร่ี  (Lee J.  Carry  อางใน  เฟองฟา  คณานุรักษ, 2530)  ไดกลาวถึงเง่ือนไขสําคัญ
สําหรับการมีสวนรวมของประชาชนอยางนอย  3  ประการ  ดังนี ้

1.  ประชาชนจะตองมีอิสระภาพท่ีจะมีสวนรวม  (Freedom to Participation) 
2.  ประชาชนจะตองสามารถท่ีจะมีสวนรวม  (Ability to Participation) 
3.  ประชาชนจะตองเต็มใจท่ีจะมีสวนรวม  (Willingness to Participation) 

เฟองฟา  คณานุรักษ  (2530 : 23)  ไดสรุป  เงื่อนไขของการพัฒนาท่ีเนนการมีสวนรวมของ 
ประชาชนไวเปน  2  ประเดน็ใหญๆ  คือ 

1. ในสวนของประชาชน     ประชาชนจะตองชวยตนเองและเขามามีสวนรวมใน 
ทุกกระบวนการของการพัฒนา  ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับเงื่อนไข  ดังนี้ 

1.1 ประชาชนตองมีความเต็มใจ  เห็นประโยชนในการเขารวมโดยมิไดถูก 
บังคับหรือผลักดัน 

1.2 ประชาชนตองมีความพรอมท่ีจะเขามามีสวนรวมและมีความเปนไปไดท่ี 
จะเขารวมมือ  นอกจากประชาชนมีความพรอมในระดบัหนึ่งแลว  คือ  มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม  กายภาพท่ีไมขัดขวางการมีสวนรวมประชาชนแลว  ประชาชนจะตองมีโอกาสท่ีไดรับ
จากภาครัฐบาลในการใหอํานาจการตัดสินใจ  การกําหนดกิจกรรมท่ีตนตองการในระดับท่ีเหมาะสม
ดวย 

1.3 ประชาชนจะตองมีความสามารถท่ีจะมีสวนรวม  คือ  นอกจากจะตองมี 
ความเต็มใจ  ความพรอมและความเปนไปไดแลว  ยังตองมีความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง
ในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใดๆกต็ามเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือหมูบานของตนเองในทุกๆ
ข้ันตอนหรือกระบวนการในการพัฒนา 

2. ในสวนของรัฐบาล  รัฐบาลจะตองยอมรับและสนับสนนุการกระจายอํานาจ  
 เนนการใหประชาชนมีสวนรวมในการพฒันา  ใหความสําคัญกับการตัดสินใจของประชาชนในการ
คนหาปญหาและเขาใจความตองการ  การจัดลําดับความสําคัญ  การตอรอง  การวางแผนการ
ดําเนินการ  และการประเมินผลในท่ีสุด  และเนนการถายทอดความรูในแนวคิดพื้นฐานและ
นวัตกรรมใหมๆใหแกประชาชนและองคกรประชาชน  นักพัฒนาจะตองพัฒนาความรูความสามารถ
และคุณภาพของตน  เพื่อจะสามารถแกปญหาความเดือดรอน  สองประโยชนประชาชนไดถูกตอง
ตามกาลเวลาและสถานท่ี นักพัฒนามีหนาท่ีใหขอมูลขวสารความรูใหมๆและเทคนิคตางๆท่ีจําเปน
และเปนประโยชนแกประชาชน  และจะตองระลึกเสมอวาในการทํางานตองเนนและยดึหลักการมี
สวนรวมของประชาชนเปนสําคัญ 
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สวนปจจยัพื้นฐานในการระดมการมีสวนรวมของประชาชนท่ี World Health 
Organization  (อางใน เฟองฟา  คณานุรักษ, 2530 : 18 – 19)  ไดเสนอไวมี 3 ประการ  คือ 

1. ปจจัยของส่ิงจงูใจ  จากสภาพความเปนจริงของชาวบานท่ีจะเขารวมในกิจ 
กรรมใดกจิกรรมหนึ่ง  ท้ังในแงการรวมแรง  รวมทรัพยากร  หรืออ่ืนๆนั้นมีเหตุผลอยู  2  ประการ 

1.1 การมองเห็นวาตนจะไดประโยชนตอบแทนในส่ิงท่ีตนทําไป  ซ่ึงถือเปน 
เร่ืองการกระตุนใหเกิดมีส่ิงจงูใจ 

1.2 การไดรับการบอกกลาวหรือชักชวนจากเพ่ือนใหเขารวมโดยมีส่ิงจูงใจ 
เปนตัวนําซ่ึงถือวาเปนเร่ืองการกอใหเกิดมีส่ิงจูงใจ 

2. ปจจัยโครงสรางของชองทางในการเขามีสวนรวม  แมวาจะเห็นประโยชนของ 
การเขามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา  แตก็ไมอาจจะเขารวมกิจกรรมได  เนื่องจาก  ไมเหน็ชองทาง
ของการเขารวมหรือเขารวมแลวก็ไมไดรับผลดังท่ีคาดคิดไวเนื่องจากการเขามามีสวนรวมกันัน้มิไดมี
การจัดรูปแบบความสัมพันธท่ีเหมาะสม  เชน  ภาวะผูนํา  กฎระเบียบแบบแผนและลักษณะการ
ทํางาน เปนตน  ดังนั้น  ปจจัยพื้นฐานทางดานโครงสรางของชองทางในการเขารวมจึงควรมีลักษณะ 

2.1  เปดโอกาสใหทุกๆคนและทุกๆกลุมในชุมชนมีโอกาสเขารวมในการ 
พัฒนาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง โดยการเขารวมอาจอยูในรูปของการสงตัวแทน หรือเขารวม
โดยตรงก็ได 

2.2 ควรมีกําหนดเวลาท่ีชัดเจน เพื่อผูเขารวมจะสามารถกําหนดเง่ือนไขของ 
ตนเองไดตามสภาพเปนจริงของตน 

2.3 กําหนดลักษณะของกิจกรรมท่ีแนนอนวาจะทําอะไร 
3. ปจจัยอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวมโดยปรกติท่ีผานมาใน 

กิจกรรมหนึ่งๆ แมวาประชาชนจะเห็นดวย ไดมีโอกาสเขารวม แตก็ไมอาจกําหนดเปาหมาย วิธีการ 
หรือผลประโยชนของกิจกรรม แตจะข้ึนอยูกับการกําหนด และการจดัสรรของเจาหนาท่ีรัฐ ซ่ึงไม
อาจจะกอใหเกิดการมีสวนรวมท่ีแทจริง  
 
 
แนวความคดิ และทฤษฎีการส่ือสารระหวางบุคคล 

 
  ในกระบวนการส่ือสารจะเห็นไดวา ชองทาง มีความสําคัญท่ีจะเปนตัวกําหนดวาชองทางการ
ส่ือสารประเภทใดท่ีผูสงสารจะใชเพื่อใหผูรับขาวสารเกิดความรู  ทัศนคติ และเกดิพฤติกรรมตามท่ี
ตองการไดนัน้ก็หมายถึงความสําเร็ของการส่ือสารนั่นเอง  
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ชองทางการส่ือสาร อาจแบงออกเปน 2 ลักษณะ  คือ การส่ือสารระหวางบุคคล  
(Interpersonal Communication)  และการส่ือสารมวลชน  (Mass Communication) 

การส่ือสารระหวางบุคคล  (Interpersonal Communication)  
 การส่ือสารระหวางบุคคลเปนการส่ือสารหรือปฏิกิริยาโตตอบระหวางบุคคลสองคนหรือ
มากกวานั้น  อาจแบงเปน 3 คน  หรือกลุมยอย (Small Group) ท้ังผูสงสารและผูรับขาวสารสามารถที่
จะซักถามทําความเขาใจ และมีปฏิกิริยาโตตอบซ่ึงกันและกันไดทันที    การส่ือสารระหวางบุคคลมี
องคประกอบของการส่ือสารครบถวน  คือ ผูสงสาร (Source) สาร (Message) ชองทาง (Channel)  
ผูรับขาวสาร (Receiver)  ผล (Effect) และปฏิกิริยาสนองกลับ (Feedback) 
 Everette M. Rogers and Floy F.Shoemaker กลาววา ในกรณีท่ีตองการใหบุคคลใด ๆ เกิดการ
ยอมรับขาวสารที่เสนอไป  หรือจะทําการส่ือสารใหมีประสิทธิภาพท่ีสุดเพื่อใหมีการตัดสินใจยอมรับ
ขาวสารนั้น  ควรใชการส่ือสารระหวางบุคคล  โดยใชส่ือบุคคลเปนผูเผยแพรขาวสาร  ส่ือบุคคลนี้จะ
มีประโยชนมากในกรณีท่ีผูสงสารหวังผลใหผูรับเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมในการ
รับขาวสารนั้น  นอกจากนี้ยังเปนวิธีท่ีชวยใหผูรับขาวสารมีความเขาใจกระจางชัด 
ตอสาร  และตัดสินใจรับขาวสารไดอยางม่ันใจยิ่งข้ึนดวย 
 ในการส่ือสารระหวางบุคคลนี้จําเปนตองใชส่ือบุคคล (Personal Media) ซ่ึงหมายถึงตัวบุคคล
ท่ีนําพาขาวสารจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ีงโดยอาศัยการติดตอส่ือสารแบบตัวตอตัวระหวาง
บุคคล 2 คน  หรือมากกวา 2 คนข้ึนไป (เสถียร  เชยประทับ  2528)  ส่ือบุคคลของการวิจัยคร้ังนี ้ 
ไดแก เพื่อนฝูง  ญาติมิตร  และบุคคลท่ีรูจัก 

การส่ือสารมวลชน  (Mass Communication) 
การส่ือสารมวลชน   เปนการส่ือสารท่ีสามารถไปถึงผูรับไดเปนจาํนวนมากอยางกวางขวาง

และรวดเร็ว โดยผานส่ือประเภทอิเล็กทรอนิคส (Electronic Media)  ไดแก วิทยุกระจายเสียง  วิทยุ
โทรทัศน  ภาพยนตร  และส่ือส่ิงพิมพ   (Print  Media)  เชน หนังสือพิมพ  ซ่ึงแหลงขาวอาจจะเปน
บุคคลจํานวน 1 คน  หรือ 2-3 คน ท่ีจะสงขาวไปยังบุคคลจํานวนมากได 
 
 ส่ือมวลชน (Mass Media)  หมายถึง  ส่ือท่ีสามารถท่ีจะเขาถึงกลุมผูรับท่ีมีจํานวนมากไดอยาง
รวดเร็ว  เปนการเพ่ิมความรู  แพรกระจายขาวสาร  รวมท้ังเปล่ียนทัศนคติท่ีไมฝงรากลึกได  (Rogers 
and Shoemaker  1971 : 145)  ซ่ึงส่ือมวลชนของการวิจยัคร้ังนี้  ไดแก หนังสือพิมพ  นิตยสาร  วิทย ุ 
โทรทัศน 
 คุณลักษณะของส่ือมวลชน คือ  

1. สามารถเขาถึงผูรับหรือกลุมเปาหมายจํานวนมากไดในเวลาอันรวดเร็ว 
2. สามารถใหความรูและขาวสารไดด ี
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3. สามารถนําไปสูการเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีไมฝงรากลึกได 
Rogers   ไดกลาวเปรียบเทียบประสิทธิภาพของส่ือมวลชน และส่ือบุคคลไววา  จาก

ผลการวิจัยตางๆ  พบวา ส่ือมวลชนสามารถเปล่ียนแปลงการรับรู  ซ่ึงหมายถึงการเพ่ิมพูนความรูความ
เขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ  แตการส่ือสารระหวางบุคคลนั้นมีประสิทธิภาพมากกวา  เม่ือ
วัตถุประสงคของผูสงสารอยูท่ีการเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีฝงแนนหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได  
(Rogers  1978 : 291) 
 Joseph T. Klapper  กลาวถึงอิทธิพลของการส่ือสารมวลชนตอบุคคลในสังคมวา เปนเพียง
แรงเสริมในกระบวนการโนมนาวใจตอความคิดเห็นหรือทัศนคติท่ีมีอยูแลวของการส่ือสารมวลชน  
มิไดมีอิทธิพลโดยตรงตอบุคคล  จึงตองอาศัยปจจยัอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการส่ือสารรวมดวย  จึงจะมี
อิทธิพลตอบุคคลได  ซ่ึงไดแก อุปนิสัย  กระบวนการเลือกรับสาร  บรรทัดฐานของกลุม  การเผยแพร
ขาวสารโดยบุคคลหรือผูนําความคิดเหน็ระบบการปกครองและระบบการส่ือสารมวลชน (Joseph T. 
Klapper 1960 : 15-49) 
 Katz and Lazarsfeld  เห็นวาการส่ือสารระหวางบุคคลมีผลตอการทําใหผูรับสารยอมรับท่ีจะ
เปล่ียนแปลงทัศนคติและยอมรับท่ีจะใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มากท่ีสุด  ฉะนั้น 
ส่ือบุคคลจึงมีความสําคัญกวาในข้ันของการใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองและอาจมีผลบางในการ
สรางทัศนคติในเร่ืองท่ีบุคคลยังไมเคยรับรูมากอน   (Katz and Lazarsfeld  1955 : 27)   
 Zimbado  กลาวถึงอิทธิพลของการเสนอขาวสารบอย ๆ คร้ังไวในทฤษฎีเกี่ยวกับ Familiarity 
ไววา การท่ีสารนั้น ๆ มีการเสนอเนื้อหาผานส่ือตาง ๆ ซํ้ากันบอย ๆ จะทําใหเกดิความคุนเคยกับ
ขาวสารอันจะกอใหเกิดความสนใจ ความเขาใจ  และการยอมรับ  ซ่ึงนับวาเปนข้ันตอนสําคัญในการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติไปตามเนื้อหาท่ีนําเสนอน้ัน ๆ   หากเปนเนื้อหาในทางท่ีด ี มีการโนมนาวใจให
เกิดการกระทําตาม  ก็จะมีการปฏิบัติตามคําแนะนํานั้น ๆ ในท่ีสุด 
 อิทธิพลของส่ือมวลชน  (อางในปรมะ  สตะเวทิน , 2533) 
 ส่ือมวลชน เปนเพียงสถาบันหนึ่งเทานั้นจากสถาบันสังคมอ่ืน ๆ อีกมากมาย  ซ่ึงแตละ
สถาบันลวนแตมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของคนท้ังส้ิน  ดังนั้น อิทธิพลท่ีส่ือมวลชนมีตอ
สังคมและประชาชน  จึงเปนอิทธิพลท่ีมีเงื่อนไขและข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ   ไดมีผูทําการวิจัยเกีย่วกับ
อิทธิพลของส่ือมวลชนประเภทตาง ๆ ท่ีมีตอทัศนคติและพฤติกรรมดานตาง ๆ ของประชาชน  พบวา 
ส่ือมวลชนไมมีอิทธิพลโดยตรงตอประชาชน และอิทธิพลท่ีพึงมีนั้นเปนเพียงผูสนับสนุนความ
คิดเห็น  ทัศนคติ  ทาทีดั้งเดมิเทานั้น   การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากส่ือมวลชนจะเกิดข้ึนตอเม่ือบุคคลมี
ความโนมเอียงท่ีจะเปล่ียนแปลงอยูกอนแลว  ส่ือมวลชนจึงทําหนาท่ีเปนเพยีงผูเสนอหนทางในการ
เปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมเทานั้น  การสรางทัศนคติและคานิยมใหมใหเกดิข้ึนแกประชาชนจะเกิด
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 แมวาส่ือมวลชนจะมีความสําคัญมากในการใหความรูแกบุคคลตางๆ แตประเทศดอยพัฒนา
พบวา  มีระดบัการใชส่ือมวลชนตํ่า  อาจเปนเพราะเหตุผลดังตอไปนี้ (อางใน เสถียร   
 เชยประทับ , 2528) 

1. มีส่ือมวลชนเขาถึงประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรนอย 
2. มีระดับการศึกษา  ระดับการอานออกเขียนไดต่ํา 
3. สารท่ีอยูในส่ือมวลชนไมเกีย่วของกับวิถีชีวิตของประชาชน 

จึงกลาวไดวา ส่ือมวลชนในประเทศดอยพฒันาจะมีบทบาทนอยกวาส่ือบุคคลจากภายนอก 
ระบบสังคมนข้ันความรูและกระบวนการตัดสินใจเก่ียวกบันวกรรม 
นอกจากส่ือ 2 ประเภทท่ีใชในชองทางการส่ือสารดังกลาวแลว  ยังมีส่ืออีกประเภทหนึ่งท่ีใชถายทอด
ขาวสารไปยังมวลชน  บุคคล หรือกลุมชนสรางข้ึนเพื่อใชติดตอกับกลุมเปาหมายเฉพาะ  เรียกวา ส่ือ
เฉพาะกิจ  (Specialized Media)  ไดแก ส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ (Audio Visual Media) และล่ือ
ส่ิงพิมพ (Printed Media)  ส่ือเฉพาะกจิของการวิจยันี ้ ไดแก แผนพับ  โปสเตอรงานนิทรรศการ  และ
ส่ือเฉพาะกิจอ่ืน ๆ  

ผลของการส่ือสาร      โดยท่ัวไปม ี3 ประการ  คือ 
1. กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงความรู  (Knowledge) ของผูรับขาวสาร 
2. กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ (Attitude)  ของผูรับขาวสารท่ีมีตอส่ิงท่ีไดรับรู  ซ่ึง

ทัศนคตินี้เองที่จะกอใหเกิดการกระทําตามมา 
3. กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม (Practice) แสดงออกการเปล่ียนแปลงท้ัง 3 

ประเภทนี้จะเกิดข้ึนในลักษณะตอเนื่อง  กลาวคือ เม่ือผูรับขาวสารไดรับขาวสารกจ็ะทําใหเกดิความรู  
เม่ือเกิดความรูข้ึนก็จะไปมีผลทําใหเกดิทัศนคติ  และข้ันสุดทาย คือ การกอใหเกิดการกระทํา  

แนวความคิดนี้สามารถสนับสนุนวา ผลของการศึกษาโดยท่ัวไปกอใหเกดิการเปล่ียนแปลง
ใน 3ประการนี้คือ  คํานิยามการส่ือสารของ เอฟเวอรเรทท  เอ็ม  โรเจอร (Rogers , 1973)  ท่ีวาการ
ส่ือสารคือ กระบวนการท่ีความคิดขาวสารถูกสงจากแหลงสารไปยังผูรับสารดวยเจตนาจะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางประการของผูรับสารโดยท่ีผลของกรส่ือสารทําใหเกดิการเปล่ียนแปลง  
3 ประการ  คือ การเปล่ียนแปลงความรู  (Knowledge)  ทัศนคติ (Attitude)  และพฤติกรรม ของผูรับ
สาร (Practice) 

แนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของส่ือมวลชนและส่ือบุคคล 
 นักวิชาการดานส่ือมวลชน  แสดงแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของส่ือมวลชน  และส่ือ
บุคคลไวในหลายแงมุม  แตสวนใหญมีความคิดเห็นที่คลายคลึงกันวา  ในการใหขาวสารแกคน
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 แมค เอฟ. มิลลิแกน (Max F. Millihan, 1967 ; Michael Kunczik, 1984) กลาวถึงความสําคัญ
ของการส่ือสารไววา  การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเปนการนําไปสูการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วใน
สังคมแบบเกาท่ียังลาหลัง  รากฐานท่ีสําคัญและการแพรกระจายประสิทธิภาพของเทคโนโลยีคือ
จะตองเปล่ียนแปลงการส่ือสาร 
 อินคีลีส (Inkeles,1971) กลาววา  ส่ือมวลชนเปนส่ือเผยแพรคานยิมสมัยใหม  ซ่ึงเปน
ผลกระทบในเชิงบวกในประเทศกําลังพัฒนา  และเนือ่งจากบุคลิกลักษณะด้ังเดิมจะถูกปรับปรุงทัน
สมัยกอน  จึงจะทําใหบุคคลสามารถรับและปรับตัวใหเขากับความทันสมัยไดดังนัน้กาวแรกท่ีจะตอง
ลงทุนเพื่อทรัพยากรบุคคล คือ ระบบการศึกษาและการส่ือสารมวลชน    
 โรเจอร (Rogers, 1978) ไดกลาวเปรียบเทียบประสิทธิภาพของส่ือมวลชนและส่ือบุคคลไววา  
ผลจากการวิจยัตางๆ พบวา  ส่ือมวลชนสามารถเปล่ียนแปลงการรับรู  ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ  แตการส่ือสารระหวางบุคคลนั้นมีประสิทธิภาพมากกวา  เม่ือ
วัตถุประสงคของผูสงสารอยูท่ีการเปล่ียนแปลงทัศนคติเพราะขาวสารที่ถายทอดออกจากส่ือมวลชน
เพียงอยางเดยีวไมสามารถกอใหเกดิการเปล่ียนแปลงทัศนคติท่ีฝงแนน หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ได  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของเบททิงฮอล (Bettinghaus, 2968 : 180) ท่ีวาส่ือมวลชนเปนเพียงตัว
เสริมความเช่ือและทัศนคติท่ีมีอยูเดิมใหฝงแนน  มากกวาท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติอยางส้ินเชิง  แต
อาจเปล่ียนแปลงการรับรูไดบาง  ในขอบเขตจํากัดของประสบการณ  ฉะนั้นส่ือสารมวลชนซ่ึงเปน
เพียงแหลงความคิด  และเปนผูวางแนวทางในการเปล่ียนแปลงเทานั้น  กิจกรรมตางๆ  ท่ีเกดิข้ึน
ระหวางมนุษยนั้น  เปนผลมาจากการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลแบบเห็นหนาเหน็ตากันท้ังส้ิน 
 ลาซารเฟล และเมนเซล (Lazarsfeld and Menzel, 2968) ไดใหเหตุผลท่ีทําใหการส่ือสาร
ระหวางบุคคลมีประสิทธิภาพมากกวาดังนี ้

1. การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลสามารถขจัดการเลือกรับสารของผูฟงได  เนื่องจากการ
หลีกเล่ียงการสนทนาหรือรับฟง  เปนไปไดยากกวาการรับฟงขาวสารจากส่ือมวลชนโดยในการรับ
ขาวสารจากส่ือมวลชนน้ัน  ผูรับสารหลีกเล่ียงไมรับฟงเนื้อหาท่ีขัดแยงกับทัศนคติและความเช่ือของ
ตน หรือเร่ืองท่ีตนไมสนใจไดงาย 

2. การติดตอส่ือสารแบบเผชิญหนากนัเปดโอกาสใหผูสงสารสามารถปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงเนื้อท่ีใชในการสนทนากันไดในเวลาอันรวดเร็ว  หากวาเนื้อหาที่สนทนานั้นไดรับการ
ตอตานจากคูสนทนา 
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3. การติดตอส่ือสารระหวางบุคคล  มักจะมีลักษณะงาย  เปนกันเอง  จึงงายตอการชักจูงให
คลอยตาม 

4. ผูรับสารสวนใหญมักจะเช่ือถือในขอตัดสินและความคิดเห็นของผูท่ีเขารูจักและ     นับ
ถือมากกวาบุคคลท่ีเขาไมเคยรูจักมากอน  แลวมาติดตอส่ือสารดว3ย 

พฤติกรรมเปดรับขาวสารของผูฟ4ง 
จากบทบาทของส่ือมวลชนดังกลาว  จะเหน็ไดวามีบทบาทท่ีเกี่ยวของทั้งในสว5น 

ของบุคคล  ผูรับขาวสาร  และมีบทบาทตอสังคม  บทบาทดังกลาวนีจ้ะสัมฤทธ์ิผลมากนอยเพียงใด  
ยอมข้ึนอยูกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของประชาชน   แรงผลักดนัใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงเลือก
รับส่ือนั้น  เมอรริลล  และโลเวนสไตน  (John C. Merrill and Ralph L. Lowenstain , 1971 : 134-135)  
ไดสรุปไววาเกิดจากปจจยัพืน้ฐาน  4 ประการ  คือ 
 1.   ความเหงา   ส่ือมวลชนเปนเพื่อแกเหงาไดดี เพราะไมสรางแรงกดดันในการสนทนา  
หรือทางสังคมแกผูรับ 
 2.   ความอยากรูอยากเห็น  มนุษยทุกคนอยากรูอยากเห็นโดยเร่ิมจากส่ิงท่ีอยูใกลตัวท่ีสุดไป
จนถึงส่ิงท่ีอยูหางตัวเองมากที่สุดเปนลําดบั  ซ่ึงส่ือมวลชนสามารถท่ีจะตอบสนองในส่ิงเหลานี้ได 
   3.   ประโยชนใชสอยของตนเอง  มนุษยทุกคนจะเสาะแสวงหาและใชขาวสารใหเปน
ประโยชนแกตัวเอง  ท้ังในแงของการเสริมสรางบารมี  การชวยใหตนเองสะดวกสบาย  หรือ
สนุกสนานบันเทิงซ่ึงส่ือมวลชนสามารถใหในส่ิงเหลานีไ้ด  วิลเบอร  แชรมม  (Wilbur  Schramm ,  
1954 : 3-26)  ไดใชหลักประโยชนตอบแทนท่ีดีท่ีสุด  (Promise of reward) 

4. ลักษณะเฉพาะของส่ือมวลชนท่ัวไป  ผูรับขาวสารแตละคนจะหันหนาเขาหา 
ลักษณะเฉพาะอยางจากส่ือท่ีจะสนองความตองการและทําใหตนเองเกิดความพึงพอใจ 
 

แนวคิดเก่ียวกับคนพิเศษ (Law of the Few) 

แกลดเวลส เช่ือวา การแพรระบาดทางความคิดเร่ืองตางๆ อันนําไปสูกระแสความคล่ังไคล
นั้น ความสําเร็จสวนหนึ่งอยูท่ีวา "ใครทําหนาท่ีแพรขาว…บุคคลเหลานั้นมีความสําคัญอยางไร…มี
บทบาทอยางไรในสังคม"  และ "กลุมผูฟงไวใจหรือเช่ือถือขอมูลขาวสารของกลุมท่ีทําหนาท่ีแพรขาว
มากนอยเพียงใด" 

แกลดเวลส ไดยกตัวอยางเหตุการณเล็กๆ ในชวงของการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา
จากอังกฤษ โดยในตอนบายของที่ 18  เมษายน ค.ศ. 1775 ชางเงินชาวอเมริกันช่ือ พอล รีเวอร และชาง
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ในชวงส่ีทุม พอรล รีเวอร จึงตัดสินใจข่ีมาจากทาเรือของเมืองบอสตัน ไปตามเมืองตางๆ ทาง
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ในรัศมีประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อเคาะประตูบอกชาวบานและผูนําชุมชนวา 
“กองทัพอังกฤษกําลังจะบุก”   แลวขาวนี้กไ็ดถูกแพรกระจายอยางรวดเร็วราวกับไฟลามทุง โดยโบสถ
ตางๆ ในละแวกน้ันไดชวยกันตีระฆังบอกสัญญานตอๆ กันไป 

เม่ือทหารอังกฤษบุกมาวันรุงข้ึน พวกเขากเ็ผชิญกับการตอสูของกลุมชาวบานซ่ึงเปนคน
อเมริกันในพืน้ท่ีดังกลาว นบัเปนประกายเพลิงแหงการอภิวัตนสังคมอเมริกัน และกลายเปนตํานาน
เร่ือง ข่ีมายามเที่ยงคืน (Midnight Ride) 

ในขณะเดยีวกนัวิลเล่ียม ดอลฟ ก็ไดนําขาวเดยีวกันไปแพรในทิศตะวนัออกเฉียงใต ผล 
ปรากฎวา ชาวบานและผูนําชุมชนในถ่ินดงักลาว ไมไดตืน่ตัว หรือใหความสนใจกับขาวดวนท่ีเขา
นํามาแจงเทาท่ีควร    ในท่ีสุด เม่ือกองทัพอังกฤษบุกเขามาในละแวกดังกลาว ก็สายเกินไปที่ชาวบาน
จะรับมือไดทันทวงที 

ความแตกตางของคุณสมบัติพิเศษของ พอรล รีเวอร และวิลเล่ียม ดอลฟ แหละท่ีแกลดเวล
เรียกวา กฎแหงคนพิเศษ โดย แกลดเวลส มองวา บุคคลที่เปนตัวตนเหตุของเร่ืองราว หรือเหตุการณ
ตางๆ ในสังคม เปนเพยีงคน “พิเศษ” เพียงไมกี่คน ไมกี่กลุมเทานั้น โดยพวกคนพเิศษดังกลาวมักจะทํา
หนาท่ีเปนตัวพาหะนําโรค ท่ีชวยใหเชื้อ (โรค) เร่ืองตางๆ  แพรกระจายไปสูคนกลุมอ่ืนๆ ในสังคม
อยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จนอาจดูเหมือนกับเปน "โรคระบาด" หรือกระแสคล่ังไคล (บา) กัน
ไปท้ังสังคม 

แกลดเวลส ไดระบุ "สูตร 80/20" เพื่อแสดงใหเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับระหวางเหตุการณท่ี
เกิดชึ้นกับจํานวนสัดสวนของบุคคลท่ีมีบทบาทเปนผูแพรเช้ือตางๆ ใหกระจายสูสังคม  

ตัวอยางเชน หากสมาชิกในสังคมมี 100 คน และมีภารกิจหลักๆ ท่ีสําคัญประมาณ 100 เร่ือง 
ในสภาพความเปนจริง ไมใชบุคคล 1 คน เปนแกนหลักหรือผลักดันภารกิจ 1 เร่ือง แตในทางกลับกัน 
บุคคลจํานวนเพียง 20 คน มักเปนบุคคลท่ีเปนแกนหลักหรือเปนคนผลักดันการปฏิบัติภารกิจจํานวน
รอยละ 80 ในขณะท่ีเร่ืองอ่ืนๆ อีกประมาณรอยละ 20 เกิดข้ึนดวยฝมือของบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเหลือในสังคม 
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ในกรณีของอาชญากรรมตางๆ ก็เชนเดยีวกนั แกลดเวลส มองวา ถาสืบสาวราวเร่ืองกนัดีๆ จะ
พบวา ปริมาณรอยละ 80 ของกรณีอาชญากรรมท้ังหลายนั้น มักเปนกรณีท่ีกลุมอาชญากรจํานวนเพียง
รอยละ 20 ของอาชญากรท้ังหมดเปนผูกระทําข้ึน เปนตน 

นอกจากน้ัน หากหันมามองดูการแพรระบาดของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ แกลดเวลส ได
นําผลการคนควาวจิัยท่ีเมืองโคโรราโด สปริงส ในมลรัฐโคโรราโด ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีประชากร
ราวหนึ่งแสนคน มายืนยันวา การแพรระบาดของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เกิดจากบุคคลตนตอ 
จํานวน 168 คน ท่ีมักนยิมไปสิงสถิตอยูท่ีบารจํานวนแค 6 รานในเมือง และท่ีสําคัญบุคคลดังกลาวเปน
กลุมคนท่ีอาศัยอยูในยานเล็กๆ จํานวน 4 แหงของเมือง ในขณะท่ีผูปวยท่ีเหลืออีกจํานวนประมาณ 600 
คน มิไดทําหนาท่ีเปนตัวแพรระบาดของเช้ือโรค 

ส่ิงท่ีนาสนใจตอไป ก็คือ การคนหาวาพวกคนพิเศษท่ีเปน "พาหะนําเร่ือง" หรือตัวแพรเช้ือ 
(โรค) เร่ืองไปสูผูอ่ืน อันทําใหเกิดการแพรระบาดของเร่ืองตางๆ วาพวกเขาเปนใคร มีคุณสมบัติ
อยางไรนั่นเอง หรือแมแตการพยายามคนหาหลักฐานตางๆ เพื่อพิสูจนวาการแพรระบาดทางความคิด
ในสังคม หรือกระแสฮิตตางๆ มาจาก ”คนพิเศษ” เพียงไมกี่คนจริงหรือไม 

 

แนวคิดความเขมขนของสาร (Rule of Stickiness) 

แนวคิด ความเขมขนของสาร เปนความพยายามท่ีจะอธิบายความสําคัญเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ของเร่ืองราว หรือคุณสมบัติท่ีเปนเอกลักษณของ "เช้ือบา"  ในท่ีนี ้“ความเขมขนของสาร" หมายถึง 
การท่ีเนื้อหาสาระ หรือคุณสมบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเนือ้หาสาระ สามารถติดตาตรึงใจ และกอใหเกิด
ผลกระทบไดเปนอยางดใีนสังคม 

แกลดเวลส เช่ือม่ันวา การแพรระบาดของเช้ือ (โรค) เร่ือง จะรุนแรงแบบไมนาเช่ือ หากเช้ือ
โรค หรือ “สาร” ดังกลาวมีระดับความเขมขนสูง 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เง่ือนไขประการสําคัญ ท่ีพิสูจนไดวา "เช้ือ (โรค) เร่ือง" มีความเขมขน ก็
คือ การท่ีขอความขาวสารเกีย่วกับ "เช้ือ (โรค) เร่ือง" ดังกลาวติดห ูติดตา หรือติดใจบุคคลอ่ืนไดอยาง
เหนยีวหนึบ และประทับแนบแนนอยูในความทรงจําจนยากท่ีจะลืมเลือนราวกับกาวตราชาง 
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ดังนั้น หากขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองราวตางๆ ไมมีความเขมขนแลว ก็คงเปนไปไดคอนขาง
ยากท่ีขอมูลขาวสารเหลานั้นจะกระตุนใหบุคคลสนใจ หรือทําใหเร่ืองราวตางๆ ฮิตกันไปทั่ว ตลอดจน
นําไปสูผลกระทบมหาศาล 

 แตท่ีสําคัญ ความเขมขนของสารจะเกิดข้ึนไดยาก หรือแทบไมไดเลย หากปราศจากการเผ่ือ 
"เวลา" เอาไวสําหรับการหมักบม "เช้ือ" ท่ีจะแพรออกไปใหเขมขน  

โดยเราอาจจะเปรียบเทียบไดวา การบมเช้ือดังกลาว ก็คลายๆ กับการบมเหลา ท่ีจําเปนตองใช
เวลาในการรอคอยระยะหนึ่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพ และเน้ือหาสาระของเช้ือเร่ือง ใหเขมขนกอนการนํา
ออกมาสูทองตลาดนั่นเอง  

การส่ือสารสองทางอยางไมสมดุลย (Two-way Asymmetric) 

แนวทางนี ้ริเร่ิมโดยนักวิชาการชาวอเมริกนั ช่ือ Edward L. Bernays ในยุคท่ีสังคมอเมริกัน 
เร่ิมเช่ือวา การส่ือสารมิใชแคเร่ืองของศิลปะ หรือพรสวรรค แตเปนเร่ืองของศาสตรท่ีตองอาศัยการ
คนควาวจิัย และการลงมือปฏิบัติ และในขณะเดียวกนัหนวยงานตางๆ ทางภาคธุรกิจเผชิญกับการ
แขงขันสูง ในการเอาชนะใจประชาชน 

โดยแนวทางนีใ้หความสําคัญกับการโนมนาวใจ โดยอิงหลักการเชิงวทิยาศาสตร ท่ีมุงเนน
การทดสอบ และการพิสูจนผลของการส่ือสาร และในขณะเดียวกนั ก็เร่ิมใหความสําคัญกับการ
ส่ือสาร 2 ทาง (two-way)  ซ่ีงแหลงสารจะทําหนาท่ีสงขอมูลขาวสารไปยังกลุมผูรับสาร ในขณะ
เดียวกับก็ติดตาม และรับฟงเสียงสะทอน (feedback) ของผูรับสาร เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงแนว
ทางการส่ือสารใหมีประสิทธิภาพตอไป 

นอกจากน้ัน แนวทางน้ียังใหความสําคัญกับการวิจยัเบ้ืองตน (formative research) กอนการ
ผลิตส่ือ หรือเผยแพรสารตางๆ สูสาธารณชน โดยมักจะจัดใหมีการทดสอบคุณภาพของส่ือ หรือ
ทดสอบความเขาใจของสาธารณชนตอแนวคิด (concept) ท่ีแหลงสารตองการนําเสนอ เพื่อปรับปรุง
ใหไดคุณภาพดีท่ีสุด ในการโนมนาวใจ และครองใจประชาชนนัน่เอง 

ในชวงตนทศวรรษท่ี 1990 พบวา แนวทางนี้ไดรับความสนใจประมาณรอยละ 20 ของ
หนวยงานตางๆ ในสังคมอเมริกัน นอกจากน้ันจากการท่ีแนวทางทีจ่ําเปนตองลงทุนสูงในการ
คนควาวจิัย และติดตามประเมินผลอยางใกลชิด ทําใหหนวยงานท่ีสนใจแนวทางเชิงยุทธศาสตร
ดังกลาว มักไดแก หนวยงานภาคธุรกิจ หรือเอเจนซ่ีตางๆ ท่ีตองเผชิญกับสถานการณการแขงขันท่ี
รุนแรง  
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การส่ือสารสองทางอยางสมดุลย (Two-Way Symmetric) 

แนวทางนี้เปนเสมือนนองใหมไฟแรง ท่ีคาดวาจะมีบทบาทสําคัญมากๆ ในสภาพสังคมท่ี
ซับซอนของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยแนวทางนี้ริเร่ิมโดยหลายหลายกลุม ท้ังกลุมนักวิชาการ อยาง 
Bernays กลุมนักการศึกษา และกลุมผูนําในภาคธุรกิจเอกชน 

 
แนวทางนี้ไมไดใหความสําคัญกับกระบวนการส่ือสาร แตกลับไปใหความสําคัญกับเปาหมาย

ในการส่ือสาร คือ การมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน (mutual understanding) ของบุคคลกลุมตางๆ ไมวา
จะเปนหนวยงานภาคธุรกิจ หนวยงานราชการ หรือองคกรภาคประชาชนก็ตาม โดยพยายามออกแบบ
กระบวนการส่ือสารในมีลักษณะสองทาง (two-way) ระหวางกลุมองคกรตางๆ โดยท่ีทุกฝายมีบทบาท
ในการส่ือสาร และไดรับผลจากการส่ือสารอยางสมดุลย (balanced effects) 

กลาวกันวา แนวทางดังกลาวเร่ิมตนจากการที่หนวยงานภาคธุรกิจขนาดใหญ ไดสรางปญหา
ตางๆ ท่ีเปนผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และชุมชนอยางไมไดเจตนา อาทิ กรณีเรือขนสงน้ํามันอัปปาง
ท่ีอลาสกา อันสงผลกระทบตอสังคมโดยภาพรวม และจําเปนอยางยิ่งท่ีทุกฝายจะตองมารวมมือกัน
คนหาทางออกท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว อยางสันติวิธี ตลอดจนแสวงหามาตราการในการรวมมือ
กันปองกันปญหาในอนาคต  

ในสวนของการประเมินความสําเร็จนั้น แนวทางนีใ้หความสําคัญกับการวิจยัเบ้ืองตน 
(formative research) และการติดตาม ตรวจสอบระดับการรับรู และการเขาใจขอมูลขาวสารตางๆ 
รวมกัน ในจังหวะเวลาตางๆ  

 

การตลาดเพื่อสังคม (social marketing)  

การตลาดเพื่อสังคม เปนแนวทางการส่ือสารเชิงยุทธศาสตรทีประยุกตหลักทฤษฎีและเทคนิค
การตลาดสมัยใหม และการโนมนาวใจอยางมีหลักการ มาใชเปนกลยทุธหลักในการแกไขปญหา
สังคม   

โดยในมุมมองดานการส่ือสารนั้น Kotler และ Zaltman (1971) ช้ีใหเห็นวา การตลาดเพื่อ
สังคมมุงเนนการส่ือสารสองทาง โดยเนนความสําคัญไปท่ีแนวคิดและบทบาทขององคกรท่ีเปนแหลง
สาร ในการทําหนาท่ีช้ีนํากลุมเปาหมายใหยอมรับแนวคิดพึงประสงค และในขณะเดยีวกันกใ็ห
ความสําคัญกับการศึกษาวิจยัคุณลักษณะตางๆ ของกลุมเปาหมาย รวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคส่ือ
ของกลุมเปาหมาย เพื่อนํามาใชในการออกแบบส่ือและสารใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
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จุดเดนของการตลาดเพ่ือสังคมอยูท่ีแนวคิดเร่ือง 4 P’s ซ่ึงประยุกตจากหลักการตลาด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

ก. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง วัตถุ ความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม และพฤต ิ

กรรม เปนตน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเปาหมายขององคกรท่ีเปนแหลงสาร 

ข. มูลคา (Price) หมายถึง ราคา/คาใชจาย/ส่ิงตางๆ ท่ีกลุมเปาหมายตองใชในการแลก 

เปล่ียนกับการไดรับผลิตภัณฑ โดยมูลคาดงักลาวอาจเปนเงินตรา หรืออาจไมใชเงินตรา อาทิ เวลา 
โอกาส พลังงาน ความพยายาม วิถีชีวิต เปนตน 

ค. สถานท่ี/ชองทางการเขาถึงกลุมเปาหมาย (Place) หมายถึง พื้นท่ีๆ เปนจุดนดัพบหรือ
พบปะกลุมเปาหมาย ตลอดจนพื้นท่ีๆ กลุมเปาหมายสามารถเขาถึง (access) ผลิตภัณฑ โดยมักเปน
สถานท่ีๆ สอดคลองและเหมาะสมกับพฤติกรรมการใชชีวิตของกลุมเปาหมาย 

ง. การสงเสริมการขาย (Promotion) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีโนมนาวใจให 
กลุมเปาหมายสนใจ มีความรู และทัศนคติในทางบวกตอผลิตภัณฑ หรือบริการเสริมตางๆ อันจะ
นําไปสูการตัดสินใจเปนผูบริโภคของผลิตภัณฑดังกลาว 

นอกจากน้ัน ในการตลาดเพ่ือสังคมยุคใหมๆ ยังเพิ่ม P อ่ืนๆ เขาไป เชน การบริหารจัดการ
บุคลากร (Personnel) ตลอดจนการกําหนดจุดยนืใหผลิตภัณฑ (Positioning) อันเกีย่วของกับ
ภาพลักษณ (image) ของผลิตภัณฑในสายตาของกลุมเปาหมาย      จดุเดนท่ีสําคัญอีกประการของ
การตลาดเพื่อสังคม ไดแก การแบงสัดสวนตลาด (market segmentation) โดยการตลาดเพื่อสังคม ไม
เนนใหมองสาธารณชนในฐานะ “มวลชน” แตเนนใหคนหามวลชนกลุมสําคัญ (critical mass) ท่ีเปน
เปาหมายหลัก และเปาหมายรองของโครงการ และการนาํกระบวนการวิจัยมาใชในการทําจัด
กลุมเปาหมาย และทําความเขาใจกบักลุมเปาหมาย ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการส่ือสารกับ
กลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงค  

นอกจากน้ัน การตลาดเพ่ือสังคมยังเนนใหกลุมบุคคลท่ีตองการจะส่ือสารกับสาธารณชน คํา
ถึงถึงคูแขงขัน และกลุมผลประโยชนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และแสวงหาแนวทางในการสรางพันธมิตร 
เพื่อใหโครงการดําเนินไปไดอยางราบเรียบ 
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สวนในเชิงผลกําไรนั้น ในเชิงการตลาดเพ่ือสังคม บอยครั้งท่ีเราไมสามารถประเมินผลกําไร
ในรูปของเงินตราไดเลย แตผลกําไรท่ีไดจากการดําเนินยทุธศาสตรตามแนวทางการตลาดเพ่ือสังคม 
มักไดแก ความสุข การมีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ เปนตน 

 

แนวความคดิ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับผูนําชมุชน 
 

 ความหมายของ “ความเปนผูนําชุมชน”  (Leadership) 
ออรดเวย  ทีด (Ordway Tead , 1936 : 14-15) ใหความหมายไววา กิจกรรมในการใชอิทธิพล

จูงใจ ประชาชนใหความรวมมือ ปฏิบัติงานเพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงคนเหลานี้เองเห็น
วาเปนส่ิงอันพงึปรารถนา (Leadership is the activity of influencing people to cooperate toward some 
goal which they come to find desirable) 

 ราลฟ เอ็ม สตอกดิลล (Ralph M.Stogdill, 1950 : 4) เปนกิจกรรมของการท่ีจะสรางอิทธิพล
ตอผูใตบังคับบัญชาหรือกลุม  เพื่อกอใหเกดิความพยายามในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไว  

แมค ด ีริชารตและพอล  เอส  กรีนโล (Max D. Richard and Paul S. Greenlo , 1961  
:135) ใหความหมายวาเปนความพยายามของบุคคลท่ีจะชักจูงและกําหนดพฤตกิรรมทัศนคติ ความ
เช่ือ หรือคานิยมของบุคคลอ่ืน  เพื่อบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง 
 กลาวโดยสรุปแลวความเปนผูนําจึงเปนกระบวนการของการท่ีบุคคลใชอิทธิพลอยางเปน
ทางการ หรืออยางไมเปนทางการ ซ่ึงสามารถทําใหบุคคลอ่ืนยอมรับฟงและปฏิบัติตาม  เพื่องานสําเร็จ
ตามความมุงหมายท่ีตองการได 
 ความหมายของคําวา  “ผูนํา” (Leader) นั้นมีทานผูรูไดใหความหมายของคําวาผูนําดงัตอไปนี้
  
 เรมอนด  เจ.เบอรบ้ี (Remond J.Burdy อางใน  อนันต  ลิขิตประเสริฐ,2527:21) กลาววาผูนํา
คือ  บุคคลท่ีสามารถชักจูงใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ  ทําใหผูตามมีความเชื่อม่ันในตัว
เขาสามารถชวยคล่ีคลายความตรึงเครียดตางๆลงได และสามารถนํากลุมใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 
 สุรชาติ  สังขรุง (2520 : 27)  ใหความหมายเชิงรัฐศาสตรตามแนวความคิดของ วิญู  อังคณา
รักษ  ไววา  ผูนําหมายถึง  ผูท่ีสามารถควบคุมพฤติกรรมของบุคคลและกลุมโดยใชอํานาจหรือ
บุคลิกภาพของตนจูงใจใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติตาม  โดยสรุปแลว ผูนําคือบุคคลท่ีมีอิทธิพลเหนือบุคคล
อ่ืนในกลุม  หรือมีบทบาทสําคัญในการนํากลุมไปสูความจุดประสงคเปาหมายท่ีตัง้ใจไว  เปนผูท่ี
สมาชิกยอมรับนับถือ  และใหความเชื่อฟงปฏิบัติตาม  สามารถใหความชวยเหลือผูอ่ืน ในส่ิงท่ีผูอ่ืน
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แนวคิดเกีย่วกบับทบาท (role) 
    
 แมค ดี ริชารตและพอล  เอส  กรีนโล (Max D. Richard and Paul S. Greenlo , 1961 : 135)ให
ความหมายวาเปนความพยายามของบุคคลที่จะชักจูงและกําหนดพฤติกรรมทศนคติ ความเช่ือ หรือ
คานิยมของบุคคลอ่ืน  เพื่อบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง 

แมคโคนาลด  และเชเลนเบอรก (Mackonald and schellenberge, 1971 : 3) บทบาท คือ 
ความสัมพันธระหวางบุคคล และพฤติกรรมอันเปนท่ีคาดหวังของสมาชิกในสังคมท่ีมีตอบุคคลนั้น 

 เลวินสัน (Levinson, 1971 : 11) ไดสรุปความหมายของบทบาทไว 3 ประการดังนี ้
 บทบาท  คือปทัสถาน  ความคาดหวัง  ขอหาม  ความรับผิดชอบ  และอ่ืนๆท่ีมีลักษณะ
ทํานองเดียวกนั  ซ่ึงผูกพันกับตําแหนงทางสังคมท่ีกําหนดไว  บทบาทตามความหมายน้ีคํานึงถึงตัว
บุคคลนอยท่ีสุดแตมุงท่ีการบงช้ีหนาท่ีอันควร 
 บทบาท  คือความคิดของบุคคลผูท่ีดํารงตําแหนงเอง  ท่ีคิดและกระทําเม่ือดํารงตําแหนงนั้น 
 บทบาท  คือการกระทําของบุคคลแตละคน  ท่ีกระทําโดยใหสัมพันธกับโครงสรางของสังคม
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ  แนวทางอันบุคคลพึงกระทําเม่ือคนดํารงตําแหนงนั้นๆ 

สุชา  จันทรเอม และ สุรางค  จันทรเอม (2520 : 46)  กลาวถึงบทบาทวา  เปนส่ิง 
ท่ีบุคคลในสถานภาพตางๆ พึงกระทํา นั่นคือ เม่ือสังคมกําหนดสิทธิและหนาท่ีใหสถานภาพใด
อยางไรแลว บุคคลในสถานภาพน้ันๆ จะตองประพฤติ หรือกฏิบัติตามหนาท่ีท่ีกําหนดไว  

ทิศนา  แขมมณ ีและคณะ (2528 : 352-353 )  ไดจําแนกบทบาทของผูนําในการทํางาน 
เปนกลุมไววา  สามารถแบงออกเปนประเภทหลักๆ ได 2 ประเภท คือ 

1. บทบาทเกี่ยวกบัการทํางาน (task function) ไดแกบทบาทของผูนําในการท่ีจะนํา 
กลุมใหสามารถทํางานออกมาไดเปนผลสําเร็จตามเปาหมายของกลุม  ไดแก 

1.1 ทําความเขาใจในจุดประสงคของการทํางาน และชวยใหผูรวมงานเขาใจตรงกัน 
1.2 วางแผนงานและข้ันตอนการทํางานรวมกบัผูรวมงาน 
1.3 แบงงานและมอบหมายงานอยางเหมาะสม 
1.4 ริเร่ิมความคิดใหมๆ ใหกับกลุมหรือกระตุนกลุมใหริเร่ิมความคิดใหมๆ  
1.5 แสวงหาขอมูลความคิดเห็นหรือใหขอมูลความคิดเหน็ท่ีเปนประโยชนตอการ 

ทํางาน 
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1.6 ชวยใหกลุมมีความเขาใจตรงกันในขอมูลหรือประเด็นตางๆท่ีจําเปนตอการ 
บรรลุผลสําเร็จของงาน 

1.7 ชวยประสานความคิด  ขอมูลของผูรวมงานใหเกดิประโยชนตอการบรรลุเปา 
หมายของงาน 

1.8 ชวยขจดัปญหาตางๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
1.9 ติดตามงาน  ประเมินผลงานและสรุปผลงานเปนระยะๆ และแจงใหผูรวมงาน 

ทราบ 
1.10 ควบคุมมาตรฐานผลงานของกลุม 
1.11 ประเมินผลงานเม่ือผลงานเสร็จ และปรับปรุงผลงาน 

2. บทบาทเกี่ยวกบัธํารงไว (maintenance  function) คือบทบาทของผูนําในการชวยใหกลุม
มีกําลังใจ  มีความพึงพอใจท่ีจะทํางานรวมกันเปนอันหนึง่อันเดียวกนั  ไดแก 

2.1 จัดระเบียบและควบคุมระเบียบของกลุมเพือ่ชวยใหทุกคนมีโอกาสทัดเทียมกันใน
การแสดงความคิดเห็นและชวยการทํางานดําเนนิงานเปนไปอยางเรียบรอย เพราะมีระเบียบควบคุมไว  
ทําใหกลุมไมแตกแยกเปนกลุมเล็กกลุมนอย 

2.2 ดูแลเอาใจใสสมาชิกกลุมใหมีโอกาสแสดงความคิดเหน็หรือแสดงความสามารถ
อยางท่ัวถึงเพือ่ชวยใหทุกคนมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคามีประโยชนตอกลุม  ทําใหเกิดความรูสึกวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมและตองการทํางานใหกลุม 

2.3 รับฟงและพิจารณาความคิดเห็นของสมาชิกกลุมอยางท่ัวถึง การท่ีผูนํารับฟงและนํา
ส่ิงท่ีฟงมาพิจารณาไมละท้ิงไปเฉยๆ  จะทําใหสมาชิกผูรวมงานเกิดความรูสึกภาคภูมิใจและพอใจ  ทํา
ใหเกดิความพอใจและอยากชวยกลุมมากข้ึน 

2.4 ชวยทําความกระจางใหแกกลุมในเร่ืองส่ือความหมายในการทํางานทุกๆคร้ัง กลุม
มักประสบปญหาของการเขาใจไมตรงกนัในเร่ืองของการส่ือความหมาย  ความเขาใจท่ีไมตรงกันนี ้ 
อาจเปนสาเหตุใหสมาชิกเกดิความขุนของหมองใจและแตกแยกกันได  ผูนําจึงจําเปนตองคอยสังเกต
ชวยเหลือในเร่ืองนี้อยูเสมอ 

2.5 สรางบรรยากาศท่ีอบอุนและเปนมิตรใหเกิดข้ึนในกลุม  บรรยากาศท่ีดเีปนมิตรเปน
กันเอง    ปลอดภัยจากความกลัว   ปราศจากความรูสึกวาจะถูกตัดสินหรือถูกมองไปในทางท่ีไมควร  
บรรยากาศในลักษณะน้ีจะชวยใหสมาชิกกลุมไมเกิดความรูสึกแตกแยกหรือแบงแยกตัวเองออกจาก
กลุม 

2.6 ขจัดหรือลดความขัดแยงตางๆ ในกลุม  เพระความขัดแยงเปนสาเหตุท่ีทําใหกลุม
แตกแยก  หากผูนําไมสามารถที่จะชวยเร่ืองนี้ไดพลังจากตวามเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของกลุมก็จะ
ลดนอยลงไป  จนอาจเปนผลทําใหกลุมไมสามารถรวมตัวกันจนงานบรรลุผลสําเร็จได 
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ความหมายของผูนําชุมชน 
มอรเฝด ( Morphet  อางใน อาภรณ  กาฬแกว, 2526 :17) ใหความหมายไววา   

ผูนําชุมชนคือ  บุคคลท่ีใชอิทธิพลของเขาท่ีมีตอบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชนน้ัน เพื่อใหไดรับความรวมมือ
จากทุกคนในการดําเนินงานตางๆ ของชุมชนใหลุลวงไปดวยด ี    ซ่ึงคลายกับความหมายของ  คูนซ 
และโอ ดอนเนล ( Koontz and O’Donel อางใน อาภรณ  กาฬแกว, 2526) ท่ีวาผูนาํชุมชนใชอิทธิพล
ในอันท่ีจะทําใหจุดประสงคท่ีวางไวประสบความสําเร็จ 
 สุเทพ  สุนทรเภสัช (2521 : 99-100) เห็นวาผูนําชุมชนคือ  ผูท่ีมีความคิดหรือการกระทํา
ตลอดจนชีวิตหรือความเปนอยูท่ีมีอิทธิพลหรือสามารถโนมนาวใหผูอ่ืนปฏิบัติตามไดหรือเปนผูนําใน
การสรางความเจริญใหแกชุมชนจนไดรับการเลือกตั้ง หรือแตงต้ังสมาชิกชุมชนใหทําหนาท่ีผูนําอยาง
เปนทางการ  เปนตัวแทนของชุมชนในกิจกรรมตางๆท่ีไดรับมอบหมายเปนกรณีๆไป 
 ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาองคกรประชาชนในเมือง 
 วิกรณ  รักษปวงชน  และคณะ (2525) พบวา ปจจัยท่ีทําใหองคกรประชาชนในสลัมวัดลาด
บัวขาวประสบผลสําเร็จ คือ  

พัฒนาการการรวมกลุมและการแกปญหารวมกัน  ชุมชนมีพัฒนาการท่ียาวนาน 
กวา 50 ป คนสวนใหญเกดิในชุมชนเอง  ทําใหชาวชุมชนมีความรูสึกพื้นฐานรวมกันในความรักถ่ิน
ฐานบานเกิด  และมีความผูกพันทางสังคม  อีกท้ังสภาพการดํารงชีวิตยังคงมีลักษณะสังคมชนบท
เหลืออยูมีกลุมญาติ  กลุมเพื่อนบาน  รูจักคุนเคยและชวยเหลือเกื้อกูลกนั 

กระบวนการจดัต้ังองคกรประชาชนมีระยะเวลานานหลายป  ชาวบานผาน 
อุปสรรคมาดวยความยากลําบาก    ชุมชนเปนฝายถูกกระทํามาตลอด    ความบีบค้ันและความกดดัน
ไดสรางคุณภาพตน    ทําใหชาวชุมชนพัฒนาท้ังความคิด และไดสรุปบทเรียน   ความบกพรอง  มีการ
เปล่ียนแปลงจากปริมาณไปสูคุณภาพ  เม่ือมีการจัดรูปแบบองคกรข้ึนอยางมีระบบ จึงเปนองคกร
ชาวบานท่ีมีศักยภาพสูง 

ปจจัยดานผูนําชุมชน  ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการดําเนนิกจิกรรมของชุมชนอยางไม 
โดดเดีย่ว และเคล่ือนไปพรอมกันฐานของชาวบานท้ังหมด  มีลักษณะเปนผูนํากลุมท่ีตระหนกัถึงการ
มีสวนรวมของประชาชน จึงเปนท่ียอมรับนับถือของชาวบาน  ซ่ึงในทัศนะของชาวบานชอบใน
คุณลักษณะ บทบาท และวิธีทํางานดังนี้คือ 

3.1 รวมมือกันทํางานดี เอาจริงเอาจังกับการทํางาน 
3.2 แนะนําและชักชวนใหชาวบานรวมมือกันทํากจิกรรมในชุมชน 
3.3 ใหความชวยเหลือแกลูกบานในเร่ืองตางๆ ท้ังความคิด เงิน แรงงาน 
3.4 เอาใจใสดแูลความความเปนอยูของชาวบานเสมอ 
3.5 เปนปากเสียงแทนและปกปองผลประโยชนของลูกบานเต็มท่ี 
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3.6 ใหความสําคัญกับชาวบาน  โดยแจงขาวสารและรวมปรึกษาหารือ  กรณีมีปญหา 
3.7 ไกลเกล่ียขอพิพาทหรือความขัดแยงในชุมชน 

การมีสวนรวมของชาวบานนบัเปนปจจยัช้ีขาดท่ีสําคัญเพราะชาวบานมีสวนรวมโครงการใน
ระดับตางๆคอนขางมาก คือ 

4.1 ระดับสูงสุด    ชาวบานเปนคนกําหนดเอง    เชน   การเลือกตั้งกรรมการชุมชน   
กิจกรรมท้ังหมดชาวบานเปนผูตัดสินใจวาจะทําอยางไร  แคไหน  บุคคลภายนอกเปนเพียงผู
ประสานงาน 

6. ระดับท่ีสอง  ชาวบานรวมตัดสินใจในการกําหนดวิธีการ 
7. ระดับท่ีสาม  ชาวบานรวมใหขอคิดเหน็และขอเสนอแนะ 
8. ระดับท่ีต่ําท่ีสุด  ชาวบานรวมใหขอมูลกับกิจกรรมท่ีชาวบานทําเองไมได 

บทบาทขององคกรภายนอกตอการพัฒนา มีความสําคัญตอทิศทางการเปล่ียนแปลงคุณภาพ
ของคนในชุมชน  คือ มีท้ังผูท่ีมุงพัฒนาคนใหมีจติสํานึกและความสามารถ  โดยเขาไปอยูรวมกับ
ชาวบาน  รวมปรึกษาหารือ  ใหขอมูล  และใหกาํลังใจในการรวมกลุม และยังมีหนวยงานสนับสนุน
ดานการพัฒนาวัตถุ และประสานงานดวย 

ปญหาผูนําและกลุมในชุมชน  
เชิดพงษ  สิงหแกว  (อางถึงใน  เฟองฟา  คณานุรักษ, 2530) กลาวถึงปญหาในการดําเนินงาน

พัฒนาชุมชนในดานผูนําทองถ่ินดังนี ้
1. ผูนําทองถ่ินเหน็ประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม 
2. ไมมีความกระตือรือรน  เฉ่ือยชา 
3. ผูนําทองถ่ินบางคนไมยอมรับความคิดเหน็ของสมาชิก ใชความคิดเหน็ของตนเอง 

เปนใหญทําใหสมาชิกขาดศรัทธา 
4. ผูนําทองถ่ินมีฐานะยากจน  ไมสามารถเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาได 
5. ผูนําทองถ่ินแบงพรรคแบงพวกโดยยึดตัวบุคคลเปนหลัก 
อนุภาพ  ถิรลาภ (2528)  กลาวถึงปญหาการพัฒนาชุมชนวา 
1. ขาดองคกรทองถ่ินท่ีเหมาะสม  เนื่องจากองคกรทองถ่ินของประชาชนเปนชองทางใน

การสงเสริมการมีสวนรวมท่ีมีแบบแผนและเปนการระดมการมีสวนรวมของประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ  หากองคกรเหลานั้นจะมีองคประกอบ 2 ประการคือ 

1.1 ผูท่ีมีเวลาสามารถอุทิศใหแกงานของชุมชนไดเต็มเวลาในการจัดการบริหาร    
องคกรภายในและการติดตอสัมพันธกันภายในรูปของตัวแทนผลประโยชนของประชาชน 

1.2 การมีทักษะในการจัดการ เชน การจัดประชุม  การประนีประนอมการเลือกผูนาํ  
การเก็บขอมูล  ตลอดจนการหาทรัพยากรเพื่อการดําเนนิการ  เปนตน 
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2. มีการทุจริตคอรัปช่ัน  ซ่ึงเปนอุปสรรคในการมีสวนรวมท่ีสําคัญ  โดยเฉพาะการทําลาย
ความเช่ือถือของประชาชน  การทุจริตเชนนี้จะเกดิข้ึนเม่ือผูนํามีอิสระและมีอิทธิพลในชุมชนโดยขาด
การติดตามของประชาชนโดยท่ัวไป  หรือขาดการติดตามและตรวจสอบอยางตอเน่ือง  นอกจากนีก้าร
ทุจริตเปนขออางของผูท่ีมีอํานาจอยูเดิมท่ีไมประสงคจะกระจายอํานาจไปสูประชาชนอีกดวย 

3. ความแตกตางกันในชุมชนและผลทางเศรษฐกิจในชุมชนมักจะมีลักษณะการแบงกลุม
โดยพ้ืนฐาน  เชนการแบงโดยเช้ือชาติและภาษาหรือการแบงกลุมทางสังคม โดยแสดงอํานาจและ
สถานะรวมท้ังการแบงกลุมทางเศรษฐกิจ  เชนคนรํ่ารวยกบัคนยากจน  ผูมีท่ีดินและผูไมมีท่ีดิน  เปน
ตน  ซ่ึงความแตกตางเหลานีก้อใหเกิดความแตกแยกทางความคิดคอนขางมาก  ซ่ึงเปนความลําบากใน
การกําหนดความตองการ  การลําดับความสําคัญและการแบงสรรทรัพยากรใน 
ชุมชน 

งานวิจยัเกีย่วกบัผูนําชุมชน 
ยงชัย  เจิดอําไพ  และคณะ (2526)  ไดประเมินผลการเปล่ียนแปลงของชาวบานในชุมชน

เช้ือเพลิงพัฒนา  ผลการศึกษาพบวา  องคกรประชาชนท่ีจะเปนแกนกลางนําหมูบานไปสูการ
เปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค  ก็ตอเม่ือชาวบานใหความรวมมือและการมีสวนรวมในองคกรชาวบาน 
และพบอีกวาในทัศนะของชาวบานเห็นวา  ปจจัยที่สําคัญท่ีสุดในการพัฒนาคือ  การมีสวนรวมของ
ชาวบานสําคัญท่ีสุด  และปจจัยรองลงมาคือ การมีคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิภาพ 

อนันต  ลิขิตประเสริฐ (2527)  ศึกษา  อิทธิพลของผูนําหมูบานท่ีมีตอการพัฒนาสาธารณ 
สุขข้ันมูลฐานโดยศึกษาเปรียบเทียบบทบาทผูนําในสามหมูบานของจงัหวัดบุรีรัมย แลวพบวาผูนํา
หมูบานท่ีมีระบบการพัฒนาสาธารณสุขข้ันมูลฐานสูงมีพฤติกรรมการติดตอส่ือสารมากกวาผูนําใน
หมูบานท่ีมีระดับการพัฒนาสาธารณสุขข้ันมูลฐานตํ่ากวา  และกลาวอีกวาคุณสมบัติและพฤติกรรม
ของผูนําเปนตัวอธิบายความแตกตางในระดับการพัฒนาสาธารณสุขข้ันมูลฐานของแตละหมูบานได 
 
 อรุณ  สงผอม (2534) ศึกษา กรรมวิธีของผูนําทองถ่ินในการพัฒนาชนบท : ศึกษาแงมุม
ทางการเมืองของผูนําหมูบานพัฒนาตัวอยาง  เขาปาเจ อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  โดยศึกษา
พฤติกรรมของผูนําทองถ่ินวาเปนปจจยัท่ีสําคัญท่ีสุดตอผลสําเร็จของการพัฒนาชนบทวากรรมวิธีของ
ผูนําทองถ่ินใชในการพัฒนาชนบทน้ันเปนผลมาจากคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูนํา ซ่ึงประกอบดวย  
ความเสียสละ  ความรู  ความมีช่ือเสียง  ความซ่ือสัตย  พูดจริงทําจริง  ความคิดริเร่ิมเปนผูอุปถัมภของ
กลุมเปนท่ีพึ่งของคนอ่ืนๆ  มีความเปนกันเองและมีพรรคพวกเพื่อนฝูงมาก  ความกลาเส่ียง  
ความสามารถในการติดตอส่ือสาร และการมีศิลปะในการพูด  ในขณะท่ีปจจัยสถานภาพทาง
เศรษฐกิจมีความสําคัญรองลงมา คือมีสวนสนับสนุนชวยใหผูนําทองถ่ินแสดงบทบาทการเปนผูนํา
ของเขาไดดียิ่งข้ึน  ตามความคาดหวังของผูตามในสังคมไทย 
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 กลาวโดยสรุป  ผูนําคือบุคคลท่ีมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนในกลุม  หรือมีบทบาทสําคัญในการ
นํากลุมไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว  เปนผูมีสมาชิกยอมรับนับถือ และใหความเชื่อฟงปฏิบัติตาม
ความสามารถ  ใหความชวยเหลือผูอ่ืนในส่ิงท่ีผูอ่ืนรองขอ รวมท้ังเปนจุดรวมของแนวความคิด  และมี
อิทธิพลตอแนวความคิดของมวลสมาชิกของกลุม องคกรตางๆ หรือชุมชนเหลานี้เปนตน 

แนวคิดเกีย่วกบัผูนําชุมชนนี ้  ผูวิจัยนํามาใชประกอบในการศึกษา และใชในการคนหา
คําตอบปญหานําการวจิัยในขอหนึ่ง คือ ผูนําชุมชนใชยุทธวิธีการส่ือสารใดในการพัฒนาการมีสวน
รวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ (ชุมชนสุขสันต 26)  และปญหานําการวิจยัในขอสอง  
คือ  ปจจัยการส่ือสารอะไรบางท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ 
 
แนวคิดและปรัชญาเก่ียวกับงานพฒันาชุมชน 

 
 “การพัฒนา” ( Development ) เปนคําท่ีแทรกอยูในการดาํเนินการเปล่ียนแปลงสภาพการณ
ตางๆต้ังแตหนวยงานยอยสูหนวยงานใหญ  ตลอดจนระดับชาติ  ซ่ึงเปนปรากฎการณท่ีประเทศลา
หลังจะตองใชเปนคถาเปล่ียนแปลงประเทศตนใหกาวหนาทัดเทียมประเทศท่ีเจริญแลว  เราจึงพูดถึง
การพัฒนาชุมชน  การพัฒนาชนบท  การพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงเปนแหลงท่ีจะช้ีใหเหน็วาการพัฒนาจะ
เร่ิมตนท่ีใด  ท้ังชุมชน  ชนบท  และทองถ่ิน  คือคําท่ีมาจากภาษาอังกฤษวา  Community ซ่ึง Webster’ 
s New World Dictionary of The American Language ใหความหมายของคําวา  ชุมชน  คือ 
 กลุมคนท่ีอยูในทองท่ีเดียวกนั  หมูบานเดียวกัน  หรือเมืองเดียวกัน 
 กลุมคนท่ีอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน  หรือเมืองท่ีมีกลุมคนรวมกนั 
 กลุมคนท่ีอยูรวมกันเปนสังคม  มีความสนใจการทํางาน  ผลประโยชนรวมกนั 
 เม่ือการพัฒนาจะตองเขาไปสัมพันธกันกบัชุมชน  ซ่ึงตองทําความเขาใจกับคําวาพัฒนา  
ดังตอไปนี ้
 “การพัฒนา”  คือ  การทําใหทันสมัย  การเปล่ียนแปลง  การทําใหเปนอุตสาหกรรม  และการ
ทําใหเปนแบบตะวนัตก 
 “การพัฒนา”  คือ  การเปล่ียนแปลงภายในตัวบุคคลและวิถีทางท่ีคนในสังคมมีปฏิกิริยา
สัมพันธซ่ึงกันและกัน 
 “การพัฒนา”  คือ  การสรางสรรคความเจริญกาวหนาจนเกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดี 
 “การพัฒนา”  คือ  การกระทําท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการดํารงชีวติท่ีดีข้ึน
ท้ังทางดานวัตถุและจิตใจ 
 การพัฒนา  (Development)  เปนกระบวนการทางสังคมหน่ึง  ซ่ึงนําไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีดี
ข้ึน (change for the better) ทุกสังคมจําเปนตองมีการพัฒนา  แนวทางหน่ึงในการพัฒนาสังคมคือ การ
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ความหมายของการพัฒนาชุมชน 
นักวิชาการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน  ไดอธิบายความหมายของการ

พัฒนาชุมชนไวมากมายหลายมุมมอง  ดังนี้ 
การพัฒนาชุมชนเปนวชิาการแขนงหน่ึงท่ีไดรับความสนใจเปนอยางยิ่งในปจจุบัน  ท้ังนี้

อาจกลาวอยางสรุปไดวา  “การพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาประเทศ”  (สัญญา สัญญาวิวัฒน  
 2526 : 13)  แมวา  ความหลากหลายของแนวคิดการพัฒนาชุมชนจะกําหนดความหมายของคํา
ดังกลาววาเปนวิธีการ  กระบวนการ  โครงการและกิจกรรมก็ตาม  แตกระนั้นลักษณะของการพัฒนา
ชุมชนที่เปนการเปล่ียนแปลงอยางมีแผน ทําใหพจิารณาไดวาการพัฒนาชุมชนเปนเร่ืองของการสราง
ความเปล่ียนแปลงโดยใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกดิการเปล่ียนแปลงไปสูทิศทาง
เปาหมายท่ีกําหนด 

จากการประชุม ณ แคมบริดจ ไวลเดน (Wileden อางถึงในสัญญา  สัญญาวิวัฒน, 2526)  
ไดอธิบายถึงความหมายของการพัฒนาชุมชนวา“เปนกระบวนการท่ีมุงเสริมความเปนอยูของ
ประชาชนใหดีข้ึน โดยความรวมมืออยางจริงจังของประชาชน และควรจะเปนความคิดริเร่ิมของ
ประชาชนเองดวย แตถาหากประชาชนไมรูจักคิดริเร่ิม ก็ใหใชเทคนิคกระตุนใหเกิดความคิดริเร่ิม 
ท้ังนี้เพื่อใหกระบวนการนี้ไดรับการตอบสนองจากประชาชน ดวยความกระตือรือรนอยางจริงจัง” 

โรเบิรตซ (Roberts, 1979) ไดเสนอคํานิยามการพัฒนาชุมชนของประเทศตางๆไวดังนี้ 
1. องคการสหประชาชาติ (United Nations) ไดใหความหมายของการพัฒนาชุมชนวา 

“เปนกระบวนการท่ีดําเนินไปโดยความพยายามรวมพลังของประชาชน  และเจาหนาท่ีของรัฐเพื่อ
ปรับปรุงสภาพเศรษฐกจิ  สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ ใหเจริญยิ่งข้ึน  และผสมผสานชุมชน
เหลานั้นเขาไปเปนหวัใจของชาติ  และเพือ่ใหประชาชนสามารถอุทิศตน  เพื่อความกาวหนาของชาติ
อยางเต็มท่ี” 

2. สหราชอาณาจกัร  มองการพัฒนาชุมชนวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการท้ังหมด 
ของการพัฒนา  เปนกระบวนการท่ีสามารถสังเกตไดจากองคประกอบเหลานี้คือ 

2.1 การชวยเหลือตนเอง 
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2.2 การสนองความตองการของประชาชน 
2.3 การทํางานเพ่ือสังคม  วัฒนธรรม  และลักษณะอ่ืนๆ ของชุมชน 

3. สหรัฐอเมริกา  มองวา  “การพัฒนาชุมชน   เปนความพยายามของประชาชนท่ีจะ
ปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชุมชนและความสามารถของประชาชนในการเขามามีสวนรวมมี
ทิศทางของตนเอง  และมีความพยายามรวมกันในกิจกรรมของชุมชน” 

4. อินเดีย  มองวา  “การพัฒนาชุมชนเปนวิธีการและอุดมการณ  เพื่อสนบัสนุนการ 
พัฒนาชนบทของประเทศ  ภายใตกรอบการดําเนินงานของรัฐและการมีสวนรวมของประชาชน” 
 ปรีชา  เศรษฐธร (2527)  ไดสรุปคําวาการพัฒนาชุมชน  ไดเปนขอๆ ดังนี้ 

การพัฒนาชุมชน  คือความพยายามทีจ่ะยกฐานะการครองชีพของประชาชนใหดีข้ึน  ใหคน
ในชุมชนนัน้ๆ มีความกนิดอียูดีข้ึนกวาเดมิ  ท้ังนี้ตองอาศัยความรวมมือจากราษฎรเอง  จะตองชวย
ตนเองในการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความสมัครใจ  เพราะการพัฒนาชุมชนมีจุดมุงหมายอยูท่ีตัว
ประชาชน  ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญท่ีสุดของการพัฒนาทุกสาขา  และมีความรับผิดชอบท่ีจะ
ชวยเหลือตนเอง 

การพัฒนาชุมชน  มีความมุงหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม     ลักษณะทางกายภาพ  
ทัศนคติของประชาชน  พฤติกรรมแบบเกาๆ ของชุชนอยางใดอยางหนึ่งหรือทุกๆอยาง 

การพัฒนาชุมชนจะตองใชหลักยัว่ย ุ  เรงเรา  สงเสริมใหประชาชนเกดิความคิดริเร่ิมตลอดจน
การดําเนินการไปตามโครงการพัฒนานั้นๆ 

ผูนําการเปล่ียนแปลง  จะตองทําหนาท่ีกระตุน  ยั่วย ุ  และสงเสริมใหประชาชนในชุมชนเกดิ
ความคิดริเร่ิม 

ความคิดเกีย่วกับเร่ืองงานพัฒนาชุมชนนัน้มิใชของใหม  เพราะจดัไดวามีการกระทําท่ีเปน
ลักษณะของงานพัฒนาชุมชนมาต้ังแตมนษุยมีการทํางานรวมกนัเพื่อผลประโยชนหรือส่ิงอันพึง
ปรารถนารวมกันววิัฒนาการของการศึกษาดานการพัฒนาชุมชนไดมีเร่ือยมาจนกระทั่งในศาสตรหนึ่ง
ในลักษณะของทฤษฎีแหงการปฏิบัติ  (Theory  of  Practice)  โดยไดพฒันามาจากหลักของการกระทํา
ซ่ึงไดมาจากการปฏิบัติจริงท่ีไดผล  (ปาริชาติ   วลัยเสถียร,  เอกสารอัดสําเนา) 

เม่ือพิจารณาในภาพรวมของคําวา  “การพฒันาชุมชน”  กลาวไดวา  การพัฒนาชุมชน  คือ
การเปล่ียนแปลงลักษณะและคุณคาของชุมชนโดยมีการวางแผน(Planned Community  Change) การ
พัฒนาชุมชนจงึเปนท้ังวิธีการ  กระบวนการ  โครงการ  หรือ  แผนงาน  ขบวนการ  ท่ีกําหนดข้ึนเพื่อ
สงเสริมความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึนในดานตางๆ โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย    
ท้ังนี้เพื่อใหไดมาซ่ึงการตอบสนองความจําเปนพื้นฐาน  (Basic  Needs)  ของประชาชนในชุมชน
นั่นเอง  ดังน้ัน  “การพัฒนาชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ  จึงมิไดข้ึนอยูกับผลสําเร็จในทางวัตถุเทานั้น 
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จากท่ีกลาวมาขางตน  จึงพอสรุปความหมายของการพัฒนาชุมชนไดวา  เปนกระบวนการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม  จากสภาพเดิมท่ีไมพึงประสงคไปสูส่ิงท่ีดีข้ึน  ท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชน    โดยมุงเนนการมีสวนรวม  การชวยเหลือตนเอง     การมีความคิดริเร่ิมและ
ความตองการของประชาชนกับหนวยงานของรัฐ  เพื่อใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวติความเปนอยูท่ีดี
ข้ึน  และชุมชนมีความเจริญอยางสมดุล 

  
ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน 
การพัฒนาชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนใหรูจักความสําคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพของคนใหรูจกัใชความสามารถของตนเองชวยตนเอง(Self–Help)ใหมีสวนรวม 
(Participation) ในการสรางสรรคใหเกิดการพฒันาแกชุมชนและใหสามารถพึ่งตนเองไดในท่ีสุด  
(Self – Reliance) ท้ังนี้เนื่องมาจากความเช่ือพื้นฐานท่ีวา คนเปนทรัพยากรมนษุย  (Human  
Resources)  ท่ีมีความสามารถและศักยภาพ  (Potential  Ability)  ซ่ึงพรอมท่ีจะนํามาใหเกิดประโยชน
ไดทุกเมื่อในการสรางความม่ันคงในชุมชน  (กรมพัฒนาชุมชน, 2530 : 6) 

แนวคิดบางประการในงานพัฒนาชุมชน 
อดีตประธานาธิบดีแหงประเทศฟลิปปนส  Ramon  Magsaysay  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ

การพัฒนาชุมชนไววา  “Give  a  little  more  roof  over  his  head,  a  little  more  cloth  on  his  back  
and  a  little  more  food  in  his  stomach”   จากแนวคิดดังกลาวพิจารณาไดวา  การพัฒนาชุมชนเปน
การดําเนินงานในรูปของการบําบัดทุกขบํารุงสุขโดยคํานึงถึงการตอบสนองความจําเปนพื้นฐานของ
ประชาชนเปนสําคัญ  ดงันัน้  การดําเนนิงานพัฒนาชุมชนนั้นตองเร่ิมตนดวยการคนหาปญหาและ
ความตองการอันแทจริงของประชาชน  จากประชาชนนัน่เอง 

แนวความคิดของการพัฒนาชุมชนท่ีจะเสนอตอไปนี้จึงยังไมถือวาเปนขอยุติหรือเปนท่ี
ยอมรับของทุกฝายทุกคน   แนวความคิดอาจมีนอยกวา  มากกวา  เหมือนกัน  หรือ  แตกตางกนัได
เสมอ  (วิรัช   วิรัชนิภาวรรณ,  2532 : 20) 

1. คนเปนทรัพยากรที่สําคัญท่ีสุด 
2. การชวยเหลือตนเอง 
3. ความตองการที่แทจริงของชุมชน 
4. ความคิดริเร่ิมของชุมชน 
5. ความรวมมือระหวางรัฐกับประชาชน 
6. ความสมดุลของการพัฒนา 
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7. การใชทรัพยากรในชุมชน 
8. การดําเนินงานต้ังอยูบนรากฐานของหลักประชาธิปไตย 
9. การประสานงาน 
10. การปฏิบัติงานรวมกับผูนําทองถ่ิน 
11. การผสมผสาน 

กรุงเทพมหานครไดกําหนดเปาหมายของการพัฒนาชุมชนเปน  4  ดาน  คือ 
1. ใหมีความสะอาดของผูอยูอาศัยและสภาพแวดลอมในชุมชน  เปนพื้นฐานของการพัฒนา

ชุมชนที่ชาวชุมชนสามารถพัฒนาไดดวยตนเองและไมส้ินเปลืองงบประมาณ  
2. ขยัน โดยมุงพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอสภาพเศรษฐกิจ  ชวยยกระดับ

รายไดของชุมชนใหสูงข้ึน  และเปนเง่ือนไขของการชวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
3.   ประหยัด  เพื่อควบคุมการใชจายท่ีไมจําเปนของชีวิตเพื่อการออมทรัพย โดยมีแนว

ทางการพัฒนาตองเปนไปอยางครบวงจรและสมบูรณแบบ  กลาวคือ  ดําเนนิงานพัฒนาท้ังดาน
กายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  อนามัย  และจิตใจไปพรอมๆกัน 

สรุปไดวาการพัฒนาชุมชนเปนการเปล่ียนแปลง  ปรับปรุงสภาพชุมชนใหดข้ึีนกวาเดิม  
โดยมุงเนนหลักสําคัญคือ  การพัฒนาคนและพัฒนาส่ิงแวดลอมของคน  รวมท้ังการกระตุนการมีสวน
รวม  ความคิดและการตดัสินใจของประชาชนในชุมชน   กลาวคือ  กิจกรรมทุกกจิกรรมจะตองให
ประชาชนไดมีโอกาสคิด  ตัดสินใจ  วางแผน  และดําเนินการดวยตนเอง  โดยท่ีการพัฒนาชุมชนจะ
เปนการทํางานรวมกับประชาชน  มิใชทํางานเพื่อประชาชน  ซ่ึงแนวความคิดนี้สามารถกระทําไดโดย
ผานองคกรประชาชนและผูนําชุมชน ซ่ึงมีความใกลชิดกับประชาชน มีสวนสนับสนุน  ชวยเหลือ
ผลักดันใหงานพัฒนาชุมชนบรรลุผลตามเปาหมายท่ีไดวางไว 

แนวคิดการพฒันาชุมชนนี ้  ผูวิจัยนํามาใชประกอบในการศึกษาการพัฒนาชุมชนของผูนํา
ชุมชน และใชประกอบในการคนหาคําตอบของปญหานําการวิจยัในขอหนึ่ง คือ ผูนําชุมชนใชยุทธวิธี
การส่ือสารใดในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ (ชุมชนสุขสันต 
26) 
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แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารในงานพัฒนาชุมชน 
 

 แนวความคิดดานการส่ือสาร 
 ถิรนันท   อนวัชศิริวงศ  (2528)  ไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับการส่ือสาร  เพื่อใชเปนแนวทางใน
การศึกษาพฤตกิรรมการส่ือสาร 4 นัยดวยกนัคือ 

การส่ือสารเปนกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
การส่ือสารเปนกระบวนการท่ียอนกลับไมได  การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนมีอิทธิพลตอปจจุบันและ

สงผลไปยังอนาคต  ไมสามารถยอนอดีตไดอีก นั่นคือ  ไมอาจสรางกระบวนการส่ือสารท่ีเหมือนเดิม
ทุกประการใหเกิดข้ึนอีก  ในระหวางการส่ือสารเน้ือความและความหมายก็จะกวางขวางข้ึนเร่ือยๆ ไม
หยุดยั้ง 

การส่ือสารเปนกระบวนการท่ีท่ีมีการเคล่ือนไหวในความคิด  บุคคลท่ีกําลังส่ือสารกันอยูนั้น  
จะตองมีการเคล่ือนไหวทางความคิดอยูตลอดเวลา    และจะตองเอาประสบการณเขามาเกี่ยวของ 

การส่ือสารเปนกระบวนการท่ีตองมีบริบท  การส่ือสารไมเคยอยางเปนเอกเทศ  สภาพการ
ส่ือสารจะตองอาศัยการรับรูของมนุษยตอส่ิงแวดลอม ความหมายของการส่ือสารจึงตองประกอบดวย
คุณลักษณะทางกายภาพมากมาย  นอกจากนี้ยังรวมหมายถึงวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆดวย ซ่ึงรวม
เรียกวา “บริบทของการส่ือสาร” (Communication Context) 
 ความสัมพันธระหวางการส่ือสาร 
 ดังท่ีกลาวมาแลววา  การพัฒนาเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคม  มิลลิแกน และ 
แบล็คเมอร (Millikan and Blackmer อางถึงใน เสถียร  เชยประทับ 2538) ไดกลาววา “ส่ิงท่ีจําเปน
ท่ีสุดสําหรับการเปล่ียนแปลงในแตละสังคม คือการท่ีประชาชนตองเปล่ียนแปลงตนเอง” หมายความ
วา  การพัฒนาจะเกดิข้ึนไมได  หากไมมีการเปล่ียนแปลงในตัวบุคคล ไดแกการเปล่ียนแปลงทัศน-คติ  
ความเช่ือ  พฤติกรรม  ความสัมพันธซ่ึงกันและกันของคนในสังคม  โดยอาศัยการส่ือสาร  ดังนั้น  การ
ส่ือสารกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมยอมตองมีอิทธิพลตอกัน  
 โรเบิรตซ (Roberts , 1979) ไดกลาวา “องคประกอบหนึง่ท่ีบงบอกความเปนชุมชนไดคือการ
ส่ือสาร  อันไดแก  ความสามารถของประชาชนในการส่ือสารกับผูอ่ืน  หากปราศจากการส่ือสารก็จะ
ทําใหชุมชนไมสามารถพัฒนาไปสูเปาหมายได”  
 ชแรมม (Schramm, 1973 อางถึงใน ปญญา  สวัสดิ์เสรี , 2539)  ไดกลาววา “การส่ือสารเขามา
มีบทบาทตอการพัฒนาไดสามลักษณะ  ลักษณะท่ีหนึ่ง ประชาชนตองไดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
พัฒนา  ลักษณะท่ีสอง ประชาชนมีโอกาสเขามารวมในกระบวนการตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลง และ
ลักษณะท่ีสาม ทักษะท่ีจําเปนตองไดรับการอบรมส่ังสอน” 

แนวคิดการส่ือสารในการพฒันาชุมชนนี ้ ผูวิจัยนํามาใชประกอบในการศึกษาการพฒันา 
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ชุมชนของผูนําชุมชน และใชประกอบในการคนหาคําตอบของปญหานําการวจิัยในขอหนึ่ง คือ ผูนํา
ชุมชนใชยุทธวิธีการส่ือสารใดในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ  
(ชุมชนสุขสันต 26) 
 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 

 การจัดการวางแผนจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณขยะท่ีจะตอง
กําจัดลงไดมาก สามารถนําขยะมาใชประโยชนท้ังในสวนของการใชซํ้า (Reuse)  การแปรรูปกลับมา
ใชใหม (Recycle) และเกิดผลพลอยไดจากการกําจัด เชน ปุยหมัก การทําขยะหอม (ปุยน้ําจุลินทรีย) 
กาซชีวภาพซ่ึงใหพลังงานสะอาด (กระทรวงวิทยาศาสตรฯ, 2542 ) การจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

การลดปริมาณขยะการผลิตขยะ 
รณรงคใหประชาชน มีสวนรวมในการลดการผลิตขยะในแตละวัน ไดแก 

- ลดการทิ้งบรรจุภัณฑโดยการใชสินคาชนิดใหม เชน ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน  
ถานไฟฉายชนิดชารตใหม และนํ้ายาทําความสะอาด 

- เลือกใชสินคาท่ีมีคุณภาพมบีรรจุภัณฑหอนอย อายกุารใชงานยาวนาน และตัว 
สินคาไมเปนมลพิษ 

- ลดการใชวัสดุกําจัดยาก เชน โฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติก 
จัดระบบการรีไซเคิล 
เปนการรวบรวมขยะท่ียังสามารถนําไปสูการแปรรูปเพื่อใชใหม ไดรณรงคใหประชาชนแยก

ประเภทของเสียท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได เชน กระดาษ พลาสติก และโลหะ 
- จัดระบบท่ีเอ้ือตอการรวบรวมขยะเพ่ือนํากลับมาแปรรูปใหม เชน จดัภาชนะ 

แยกประเภทขยะท่ีชัดเจน เปนมาตรฐาน 
- ประสานงานกับรานคารับซ้ือของเกาในการรับซ้ือสินคารีไซเคิล 
- จัดระบบการรับซ้ือสินคาขยะรีไซเคิลใหเหมาะสมตามแหลงกําเนิด 
- จัดกลุมอาสาสมัครในชุมชน นักเรียน ใหมีการนําวัสดุมาแปรสภาพเปนสินคา 

จัดต้ังศูนยวัสดุรีไซเคิล 
หากมีพืน้ท่ีท่ีมีปริมาณขยะเกดิข้ึนในแตละวันเปนปริมาณมาก อาจจะมีการจัดต้ังศูนยคัดแยก

ขยะท่ีสามารถรองรับจากชุมชนใกลเคียงหรือรับซ้ือจากประชาชนโดยตรงซ่ึงอาจจะใหเอกชนลงทุน
หรือรวมลงทุน หรือใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดต้ัง  
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หลักเกณฑในการคัดแยก และมาตรฐานภาชนะรองรับขยะ 
ในการจดัการขยะอยางมีประสิทธิภาพการจัดระบบคัดแยกประเภทขยะเพ่ือนกลับมาใช 

ใหม ตามประเภท ลักษณะองคประกอบท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดใหมซ่ึงในการแยก
ประเภทขยะท่ีมีประสิทธิภาพจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเร่ิมตนต้ังแตการจัดการจากแหลงกําเนิดของขยะ 
โดยการจดัวางภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับระบบการคัดแยกขยะเพือ่นํากลับมาใช
ใหม ซ่ึงจะเสริมใหการจดัระบบรีไซเคิลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หลักเกณฑและมาตรฐานในการ
จัดระบบภาชนะรองรับ มีดงันี้ (กระทรวงวิทยาศาสตรฯ, 2542)  

ภาชนะรองรับขยะ 
เพื่อใหเกิดการจัดการจดัเก็บรวบรวมขยะและลดการเปอนของขยะท่ีมีศักยภาพในการนํา

กลับมาใชประโยชนใหมจะตองมีการตั้งจดุรวบรวมขยะ(Station) และใหมีการแบงแยกประเภทของ
ถังรองรับขยะตามสีตางๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถังเพื่อความสะดวกและไมตกหลนหรือแพรกระจาย 
ดังนี ้

- สีเขียว รองรับขยะท่ีเนาเสียและยอยสลายไดเร็ว สามารถนํามาหมักทําปุย  
หรือขยะหอม ได เชน ผัก ผลไม เศษอาหาร ใบไม 

- สีเหลือง รองรับขยะท่ีมีอันตรายตอส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอม เชน หลอดฟลู- 
ออเรสเซนต ขวดยา ถานไฟฉาย กระปอง สีสเปรย กระปองยาฆาแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตราย
ตางๆ 

- สีฟา รองรับขยะท่ียอยสลายไมได ไมเปนพิษแตยอยสลายไดยากหรือไมคุม 
คาในการรีไซเคิล เชน พลาสติกหอลูกอม ซองบะหม่ีสําเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม  ฟอลยท่ีเปอนอาหาร 

ถุงขยะ 
สําหรับการแยกขยะในครัวเรือน จะตองมีการคัดแยกขยะรวบรวมใสถุงขยะตามสี ตางๆ 

ดังตอไปนี ้
- ถุงสีเขียว รองรับขยะท่ีเนาเสียและยอยสลายไดเร็ว สามารถนํามาหมักทําปุย  

หรือขยะหอม ได เชน ผัก ผลไม เศษอาหาร ใบไม 
- ถุงสีเหลือง รองรับขยะท่ีมีอันตรายตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม เชน หลอดฟลู- 

ออเรสเซนต ขวดยา ถานไฟฉาย กระปอง สีสเปรย กระปองยาฆาแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตราย
ตางๆ 

- ถุงสีฟา รองรับขยะท่ียอยสลายไมได ไมเปนพิษแตยอยสลายไดยากหรือไมคุม 
คาในการรีไซเคิล เชน พลาสติกหอลูกอม ซองบะหม่ีสําเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม  ฟอลยท่ีเปอนอาหาร 
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เกณฑมาตรฐานภาชนะรองรับขยะ 
- ควรมีสัดสวนของถังจากพลาสติกท่ีใชแลวไมต่ํากวารอยละ 50 โดยน้ําหนัก 
- ไมมีสวนประกอบของสารพิษ ท่ีจะเปนอันตรายตอผูใช 
- มีความทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐานสากล 
- ไมควรวางถังในท่ีท่ีไมเหมาะสม ท้ังทางสุขภาพอนามยั และทางภูมิทัศน 

การใชประโยชนจากขยะ จะชวยลดปริมาณขยะท่ีกอปญหาส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีวิธีการตางๆ 
ดังนี ้ (กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย : 2537) 

1. ยังใชไดอยู (Reuse) 
เปนการนําขยะมาใชซํ้า โดยนําของท่ีกําลังจะท้ิง สามารถนํามาดัดแปลงใชหรือยังมี

ประโยชนตอผูอ่ืนหรือไม  เพราะของบางอยางท่ีเราไมใชแลวอาจใหหรือบริจาคกับมูลนิธิองคกรการ
กุศล  นําไปใชประโยชนได เชนเส้ือผา  รองเทา  ของใชในบาน และส่ิงของบางอยางอาจดัดแปลงใช
ประโยชนได เชน   ขวดพลาสติกใสน้ําดื่ม อาจดัดแปลงเปนกระเชา กระถางตนไมประดับบาน
กระดาษหนังสือพิมพ อาจใชแทนกระดาษหอของขวัญซอมแซมใหม (Repair) เปนการนําวัสดุท่ีชํารุด
จะท้ิงมาแกไขซอมแซมใชใหม  หากแกไมได หรือตองเสียคาซอมมากกวาซ้ือใหม จึงคอยท้ิงไป 
ตัวอยางเชน กระดานดํา โตะ  เกาอ้ี   หากชํารุดบางสวนควรแยกเอาไม หรือเหล็กบางสวนท่ีใชได
ดัดแปลงใชประโยชนอยางอ่ืน เปนตน 

2. การหมุนเวียนกลับมาใช (Recycle) 
เปนการแปรวสัดุบางอยางท่ีเราคิดวาเปนขยะแลวแตสามารถทําใหเปนเงินเปนทองไดท้ังนั้น  

เชน  ขวด กระดาษ  พลาสติก ยาง โลหะ แกว อลูมิเนียม ทองแดง สามารถนําไปหลอหลอมหมุนเวยีน
กลับมาใชใหมได  จึงไมควรทิ้งรวมไปกบัมูลฝอยอ่ืนๆ ควรแยกไวตางหากเพื่อขายใหโรงงานนําไป
ผลิตหมุนเวยีนมาใชประโยชนอีก และเปนการเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่งดวย  

จากการตรวจสอบองคประกอบของขยะณ ศูนยขนถายขยะของกรุงเทพมหานครพบวามี 
ส่ิงท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีกเฉล่ียประมาณ 39%  ซ่ึงสามารถที่จะทําการแยกไดเปน 4  
กลุมใหญๆ คือ กระดาษ 15%  พลาสติก 15 %  แกว 6%  โลหะ 3 %  ปริมาณขยะท่ีสามารถนํากลับมา
ใชใหม (ดังตารางขางลางนี้) เปนตัวเลขท่ีเกิดข้ึนภายหลัง จากที่มีการดําเนินการแยกขยะท่ีใช
ประโยชนได (RECYCLE) โดยกระบวนการจัดการนอกแบบแลว เชน โดยพนักงานเก็บขนขยะ และ
คนเก็บส่ิงของโดยท่ัวไปแลว  จึงนับวาปริมาณขยะท่ีตองนําไปกําจัดนอยลงเปนการประหยัดท้ัง
คาใชจายและทรัพยากรโดยสวนรวม (เสนทางกอสราง ,หนา 53 พ.ศ.2540)  
 
 
 

DPU



69 

ตารางท่ี 1   แสดงคุณสมบัติขยะประเภทหมุนเวยีนนํากลับมาใชใหม 
 

คุณสมบัติ 
ขยะประเภทหมุนเวยีนนํากลับมาใชใหม 

ปงบประมาณ 
2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 

กระดาษ     
พลาสติก 
แกว 
โลหะ 

18.26 
13.09 
2.84 
3.27 

14.71 
10.76 
4.79 
3.63 

14.21 
12.77 
8.37 
3.63 

15.71 
10.76 
4.79 
3.63 

14.95 
10.44 
7.18 
3.78 

19.23 
16.22 
4.22 
4.98 

10.8 
19.1 
10.8 
1.66 

15.4 
16.02 
4.65 
2.52 

13.99 
20.66 
4.64 
2.00 

14.49 
18.72 
3.86 
1.28 

 
ท่ีมา : สํานักรักษาความสะอาด  กรุงเทพมหานคร , 2540  
 

แนวทางการแกไขของรัฐ และขอควรปฏิบัติของประชาชน 
ขยะ หรือของเสียอันตรายท่ีเปนปญหาส่ิงแวดลอมมีแนวทางท่ีรัฐจะแกไขไดดังนี ้

1.) สนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีการผลิตท่ีลดปริมาณของเสียมาใช เชน การ 
เปล่ียนไปใชวตัถุดิบชนิดใหม หรือการเปล่ียนวิธีการผลิต รวมท้ังใหมีการนําของเสียกลับมาใช
ประโยชนใหม 

2.) เรงรัดใหมีระบบการจัดการของเสียท่ีเปนอันตรายจากแหลงกําหนดตางๆ ท่ี 
ครบวงจร ตั้งแตการเก็บ ขนสง บําบัดและกําจัด ท้ังนี้ควรจัดการของเสียกลับมาใชประโยชนใหม 

3.) สนับสนุนงบประมาณและอัตรากําลังแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อการ  
 แกไขปญหา 

4.) กําหนดใหผูกอใหเกดิของเสียอันตรายหรือไดรับผลประโยชนจากของเสีย 
ตองเปนผูรับผิดชอบหรือเสียคาใชจายในการแกไขปญหาที่เกิดจากการจดัการไมถูกตอง 

5.) ใหมีการปรับปรุงกฎหมาย หรือออกกฎหมายใหม เพื่อควบคุมระบบการจัด 
การของเสียท่ีเปนอันตรายใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 

6.) สนับสนุนศึกษาปจจยัท่ีเกีย่วของกับการจดัการของเสียอันตราย หรือการนํา 
ของเสียกลับมาใชประโยชน 

7.) สงเสริมและเผยแพรประชาสัมพันธดวยวิธีการตางๆเพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐ  
และประชาชนไดมีความรูตระหนกัถึงพิษภยัจากของเสียท่ีเปนอันตราย รวมท้ังใหความรวมมือในการ
แกไขปญหา 
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ประชาชนกับการปองกันแกไขปญหาขยะ 
ขยะ  นอกจากจะทําใหบานเมืองสกปรกเปนบอเกิดของเช้ือโรค และสัตวนําโรคแลวยังเปน

สาเหตุหนึ่งท่ีจะกอใหเกดิปญหาส่ิงแวดลอมเปนพิษ อ่ืนๆตามมาอีกดังท่ีกลาวแลว ดังนั้น ประชาชน
ควรมีสวนรวมในการจดัการขยะดวย ดังนี้ 

1. ควรมีถังขยะประจําบานอยางเพียงพอและท้ิงขยะลงในถังขยะเทานั้น  เพื่อ 
ความเปนระเบียบเรียบรอย และสะดวกตอการเก็บขนไปกําจัด 

- ถังขยะ ควรทําดวยวัสดุท่ีคงทนถาวร มีฝาปดมิดชิด 
- ถังขยะ ควรมีขาต้ังหรือต้ังใหสูงจากพืน้ประมาณ 50 เซนติเมตร   เพื่อ 

ปองกันสัตวคุยเข่ียขยะประเภท แกวแตก ขวดแตก หลอดไฟฟา หรือของมีคมควรหอดวยกระดาษให
มิดชิด แลวเขียนขอความวา  “ อันตรายของแตก ” เพื่อใหพนักงานเก็บขนขยะรูวาเปนขยะอันตราย 

2. ไมควรนําขยะไปกองท้ิงไวท่ีสาธารณะ เชน ทางเดินเทา ถนน สนามหญา 
3. ไมเผาขยะตามถนนหนทาง สนามหญา หรือสถานท่ีสาธารณะเพราะจะทํา 

ใหสกปรก ไมสวยงามและเปนแหลงแพรเช้ือโรค 
4. ไมท้ิงขยะลงในแมน้ํา ลําคลอง ตลอดจนแหลงน้ําตางๆ เพราะเปนเหตุใหเกดิ  

น้ําเสีย น้ําเนา สงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และขยะอาจทําใหทอระบายน้ํา
อุดตัน เกิดภาวะนํ้าทวม 

5. ควรมีการแยกขยะกอนนําไปท้ิงถังขยะ  โดยอาจแยกไดดังนี ้
 -  ถังขยะเปยกใสขยะท่ีเนาเปอยตองเก็บท้ิงทุกวัน เชนเศษอาหาร เศษผัก ผลไม   

      -  ถังขยะแหง   ใสขยะประเภท เศษกระดาษ เศษผา ถุงพลาสติก ฯลฯ  
      -  ถังขยะอันตราย เชนขยะติดเช้ือ ควรแยกเฉพาะเปนกรณีพิเศษ 

6. ลดการใชถุงพลาสติก  พลาสติกเปนวัสดุท่ียอยสลายยาก ถานําไปกําจัดดวย 
การเผา จะกอใหเกิดกาซพษิ หรือถาฝงกลบจะมีสารตกคางในดนิ เพราะฉะนั้นควรลดการใช
ถุงพลาสติกใหนอยลง โดยใชถุงกระดาษ หรือถุงผา ตะกรา ไปจายตลาดแทน 

7. หลีกเล่ียงการใชโฟม โดยใชวัสดุยอยสลายตามธรรมชาติแทน เชน ใชฟาง 
ขาว  เถาวัลยแทนพวงหรีดท่ีทําดวยโฟม ใชกานกลวย  กาบมะพราวทํากระทง  แทนการใชโฟม  เปน
ตน 

8. ควรเลือกใชแบตเตอร่ี หรือถานไฟฉายแบบท่ีสามารถนํามาชารตไฟได  เพื่อ 
ลดปริมาณขยะอันตราย 

ขอคิดในการจดัการขยะ  อรวรรณ  คุณสนอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ (อางใน     
วารสาร สนร.) 

1. ควรลดปริมาณของท่ีจะเปนขยะ และลดการใชของท่ียอยสลายยาก  
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(Reduce)  เชน 
1.1   กระดาษ 

- ใช  Email แทนใชกระดาษเขียนจดหมาย และพยายามคนขอมูล 
จากโฮมเพจ WWW และเกบ็ใสแผนดิสกแทนการขอขอมูลเปนเอกสาร  

- ใชกระดาษท่ีสามารถใชไดท้ัง 2 ดาน โดยใหพิมพตวัเล็ก และใหเวน 
บรรทัดโดยไมตองหางมาก 

- การแจงขอมูลขาวสารใหใชเปนหนังสือเวยีนแทนท่ีจะแจงเปนราย 
บุคคล 

1.2    อาหารและภาชนะท่ีใสบรรจุอาหาร 
   -  พยายามเลือกซ้ืออาหารท่ียอยสลายไดงาย 

     -  ใชแกวของตัวเอง อยาใชแกวกระดาษ 
   -  ใชจาน, ถวย, ชอน เปนของตังเอง ซ่ึงสามารถนํากลับมาใชไดอีก 

- เคร่ืองปรุงรสตางๆ อยาใสกระจัดกระจายหลายท่ี  ใหใสภาชนะที ่
ใหญ และวางไวจดุเดยีว 

1.3   ของท่ีมีอยูตามธรรมชาติ 
- เศษไมใบหญาท่ีตัดออกมานาํมาทําปุยหรือเอามาวางรอบๆตนไม 

เพื่อทําใหดินชุมช้ืนได พลังงาน 
- ปดเคร่ืองเม่ือไมใช เชน เคร่ืองทําน้ํารอน, เคร่ืองทําความเย็น,  

คอมพิวเตอรและเคร่ืองถายเอกสารในเวลากลางคืน และวันหยุด 
1.4   น้ํา 

- ปดกอกน้ําใหสนิทเมื่อไมใชน้ํา อยาปลอยใหน้ําไหลโดยไมจําเปน 
- ติดต้ังวาลว (Walve) กอกน้าํ และฝกบัวเพือ่จะไดจํากดัการใชน้ํา  
2ควรนําของท่ีจะท้ิงมาใชไดอีก(Reuse) เชน    

1.5  กระดาษ, ตลับหมึก, กลอง และภาชนะทีสํ่าหรับใสของ 
- นํากระดาษท่ีใชแลวท่ีเหลืออีกดานหน่ึงมาทําเปนกระดาษบันทึก  

หรือสําหรับทดเลข 
 - นําแฟมท่ีใสเอกสารเกามาใชใหม 

    - นําซองเอกสารท่ีใชแลวนาํกลับมาใชใหมภายในหนวยงานเดยีวกัน 
  -  ใชตลับหมึกพิมพชนดิเติมหมึกได หรือใชตลับหมึกท่ีผานการรีไซเคิล 
  -  นําพลาสติกท่ีใชแลวกลับมาใชใหม เชน กระดาษ, ภาชนะท่ีสําหรับ 

ใสของ 
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1.6  เฟอรนิเจอรตางๆ และวัสดอุุปกรณตางๆ 
- ตรวจตราเฟอรนิเจอร และวสัดุอุปกรณตางๆท่ีใชอยูแลว และนํา 

กลับมาลองใชกอนท่ีจะซ้ือใหม  และเช็คสารเคมี เพื่อท่ีจะแลกเปล่ียนกับรานท่ีซ้ือ หรือหนวยงาน
ภายในกอนทีจ่ะส่ังซ้ือใหม 

2. การหลีกเล่ียง (Refuse) 
       บรรจุภัณฑ 

- หลีกเล่ียงการซ้ือสินคาท่ีบรรจุภัณฑท่ีทํามาจากโฟม, พลาสติก,  
กระดาษ หรือวัสดุท่ียอยสลายไดยาก   

3. การทบทวนและพิจารณาใหม (Rethink) 
3.1 วัสดุอุปกรณตางๆ 

-  ใชสมุดโทรศัพท 1 เลมตอหนวยงานแทนท่ี 1 เลมตอ 1 คน 
-  ใชกระดาษท่ีผานการรีไซเคิล 
- คิดกอนท่ีจะซ้ือสินคาท่ีไมสามารถนํากลับมาใชใหม หรือรีไซเคิล ถา 

เปนไปไดพยายามซ้ือสินคาท่ีสามารถทดแทน 
   -  ไมใชสารท่ีมีพิษตอส่ิงแวดลอม 

- วัสดุท่ีใสสารอันตรายควรมีคุณสมบัติท่ีเฉพาะตัว   เพื่อปองกันไมให 
เกิดการปนเปอนสูส่ิงแวดลอม 

-  แสงสวางเพยีงพอโดยไมตองใชไฟ หรือใชไมมาก 
3.2 การเปดหนาตางและการใชผามานบังแดดแทนการเปดเคร่ืองปรับอากาศ 

4. เดิน, ข่ีจักรยาน, ข้ึนรถเมล หรือไปกับเพือ่นบานเปนการประหยดัพลังงาน    
และปองกันการสึกหรอของรถ 

5. การกลับคืนสภาพ (Recover) 
-  นําแผนกรองแสงท่ีใชแลวมาผานระบบการรีไซเคิลใหม 
-  น้ํามันเคร่ืองที่ใชแลวจากยานพาหนะนํามารีไซเคิล 

6. การนํากลับมาแกไข และกลับมาใชใหม(Repair) 
7. เส้ือผาท่ีขาดนํากลับมาปะ ชุน ซอมแซม ใสใหม 
8. แกไขกอกน้ําท่ีร่ัว 
1A 3R  เปนแนวคิดในการใชทรัพยากรใหคุมคาไดประโยชนสูงสุด และเกิดผล 

เสียตอสวนรวมนอยท่ีสุด  โดยแจกแจงไดดังนี ้  เคล็ดลับ  1A  3R  การใชพลังงานอยางคุมคา  รวม
พลังหาร 2 ( สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ) 
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A  คือ AVOID คือ การเล่ียงใช เล่ียงบริโภคส่ิงตางๆท่ีทําใหส้ินเปลืองพลังงานเกินความ
จําเปน และยังสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอีกดวย เราสามารถตัดสินใจ ท่ีจะเล่ียงใช หรือเลิกใชโดยท่ี
ไมทําใหเราลําบาก หรืออยูไมได  โดย ตื่นเชามาลองดูวาจะเล่ียงใชสินคาประเภทใชแลวท้ิงไดอยางไร 
? โกนหนวดตอนเชา เล่ียงใชใบมีดแบบใชคร้ังเดียวท้ิง ใชผาเช็ดหนาแทนกระดาษทิชชู กลางวันทาน
อาหารก็เล่ียงใชชอนพลาสติก หรือตะเกียบแบบใชคร้ังเดียวท้ิง ถาเล่ียงไมไดแทนที่จะท้ิงกเ็ก็บไวใช
ในครั้งตอๆไป เลือกเคร่ืองดื่มจากขวดแกวแทนขวดพลาสติก หรือกระปอง เล่ียงใชกลองโฟม จาน
กระดาษ เล่ียงใชกลองถายรูปแบบใชคร้ังเดียว ฯลฯ  เล่ียงพฤติกรรมบริโภคท่ีส้ินเปลืองพลังงาน 
เลือกใชส่ิงของท่ีใชแลว ใชไดอีกหลายๆคร้ัง  

R ท่ี 1  คือ  REDUCE คือ ลดการใช หรือลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติท่ีไมจําเปนลง  
ยกตัวอยางเชน ลดการใชทรัพยากรที่ใชแลวหมดไปเลย ไดแก พลังงานและแรธาตุทุกชนิด พลังงาน
ในท่ีนี ้หมายถึง พลังงานจากเช้ือเพลิงจําพวกน้ํามัน กาซ ถานหิน การลดการใชสามารถทําไดโดย การ
เลือกใชเทาท่ีจาํเปน ใชอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถแบงออกเปน วิธีประหยัดพลังงาน ไดอีก
มากมาย 108 วิธี ใชไดท้ังท่ีบาน ท่ีทํางาน ท่ีโรงเรียน ตัวอยางเชน ปดไฟทุกคร้ังท่ีไมใชงาน ปดเคร่ือง
ถายเอกสาร ถอดปล๊ักกาตมน้ําในท่ีทํางานทุกวันหยดุสุดสัปดาห เปดแอรอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
เสียบปล๊ักคร้ังเดียว รีดผาใหเสร็จ ไมจําเปนตองใชเคร่ืองปรับอากาศตลอดเวลา เปดกระจกรับลม
ธรรมชาติบาง สดช่ืนแลวยังประหยดัไฟอีกดวย จอดรถดับเคร่ืองใหสนิททุกคร้ัง ไปไหนทางเดียวกัน 
เวียนเอกสารแทนการถายสําเนาหลายๆชุด ฯลฯ 

R ท่ี 2 คือ  REUSE คือ การใชใหคุมคาท่ีสุด  ของใชหลายๆอยางท่ีใชแลวสามารถนํามา 
ใชซํ้าไดอีก เชน เส้ือผา หนังสือ กระดาษ เส้ือผาเกาๆเอามาดัดแปลงใชไดอีก เชน ชุดทํางานถาเลิกใช
แลว แตยังไมเกาถึงขาด ก็เอามาใสอยูบานได กระดาษใชใหคุมท้ังสองหนา ใหคิดเสียวายิ่งใชคุม
เทาไรก็ยิ่งชวยลดจํานวนตนไมท่ีจะถูกโคนลงมาทํากระดาษ และพลังงานท่ีใชในการผลิตไดเทานั้น 
หรือบางคนอาจนําเอาวัสดเุหลือใชมาประดิษฐเปนของตกแตงบาน การเลือกใชถุงผาหรือกระเปาท่ีใช
แลวใชอีกไดแทนท่ีจะใชถุงพลาสติกมีหูหิว้ไปซ้ือของ หรือจายตลาด ผลดีท่ีสุดของการ REUSE คือ
การใชซํ้าเปนการชวยลดวัตถุดิบ พลังงานท่ีใชในการผลิต และปริมาณขยะท่ีท้ิง ซ่ึงตองส้ินเปลือง
คาใชจายและพลังงานในการกําจัด  

R ท่ี 3 คือ  RECYCLE คือ การเลือกใชหรือบริโภคสินคา หรือส่ิงของท่ีสามารถนําไปรี 
ไซเคิล หรือแปรรูปนํากลับมาใชใหม เชน ขวดแกว พลาสติก กระดาษ และโลหะ ส่ิงของเหลานี้หาก
สงกลับเขาสูกระบวนการรีไซเคิลก็จะใชพลังงานในการผลิตนอยกวาการผลิตใหมเลยท้ังหมด และยัง
ชวยลดปริมาณขยะไดอีกดวย เชน เร่ืองของขวดแกว ทุกวันนี้เมืองไทยใชขวดแกวปละ 4,000 ลาน
ขวดตอป และตองท้ิงเปนขยะถึงปละ 1,200 ลานขวดตอป หากนํากลับมาใชใหม โดยนําเศษแกวมา
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แนวคิดการลดปริมาณขยะนี้  ผูวิจัยนําไปใชประกอบในการศึกษาการลดปริมาณขยะของ 
ชุมชนสุขสันต  26 
 
 DPU



บทที่  3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของตางๆ เพือ่ใชเปนแนวทางในการ
ศึกษาวจิัยเร่ือง “ยุทธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนใน
การลดปริมาณขยะ  กรณศึีกษา : ชุมชนสุขสันต 26”  ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  
Research)  โดยมุงเพื่อศึกษาถึงยุทธวธีิการส่ือสารของผูนําชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของ
สมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ และเพ่ือใหไดขอมูลตางๆสําหรับตอบปญหาการวิจัย ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจยัดังตอไปนี ้ คือ  

1. กลุมเปาหมายในการวิจัย 
2. วิธีเขาถึงขอมูล 
3. การกําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. การนําเสนอขอมูล 

 
กลุมเปาหมาย 
 
 กลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัเลือกโดยใชวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling)ได
แบงเปน 3 กลุม คือ ประธานชุมชน  กลุมผูนําชุมชน  กลุมสมาชิกชุมชนท่ีเขารวมกจิกรรมการลด
ปริมาณขยะท่ีใหความสนใจมาก และสนใจนอย (ท้ังเพศชาย และเพศหญิง ) โดยผูวจิยัเก็บรวบรวม
ขอมูล จากกลุมเปาหมายจํานวน30 คน ซ่ึงแบงออกเปน ผูนําและคณะกรรมการชุมชน จํานวน 5 คน 
สมาชิกชุมชนท่ีมีอายุ 20 ปข้ึนไป จํานวน 15 คน  และสมาชิกชุมชนท่ีมีอายุระหวาง 5 – 19 ป จํานวน 
10 คน ดังนี ้  (รายช่ือผูใหขอมูลดังกลาวอยูในภาคผนวก ข.)  

1. ประธานชุมชน (นายประเสริฐ คําแดง ผูริเร่ิมโครงการลดปริมาณขยะใน   
   ชุมชนฯ )เปนผูท่ีมีความคิดท่ีหลากหลาย มีความรู  และทักษะในวธีิการลดปริมาณขยะในชุมชน จน
เปนท่ียอมรับจากองคกรตางๆจนไดรับรางวัลผูนําชุมชนดีเดน จาก กทม. และเปนผูนาํของ 
ชุมชนนี้มานาน 

2.  กลุมผูนําชุมชน  เปนกลุมบุคคลท่ีทํางานรวมกนักับประธานชุมชน ประกอบ 
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ไปดวย รองประธานชุมชน  เลขาฯชุมชน คณะกรรมการชุมชน  เปนตน ซ่ึงจะมีท้ังเพศชายและเพศ
หญิง จึงมีความหลากหลายทางดานแนวคิด และประสบการณท่ีไดรับอาจจะแตกตางกัน เพื่อเพ่ิม
รายละเอียดของขอมูล 

3. กลุมสมาชิกในชุมชนสุขสันต 26 ท่ีเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการลด 
ปริมาณขยะซ่ึงประกอบดวย 2 กลุม คือ 

3.1 กลุมสมาชิกในชุมชนท่ีเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการลดปริมาณ 
ขยะท่ีใหความสนใจมาก (ท้ังเพศชาย และเพศหญิง) กับกจิกรรมการลดปริมาณขยะในชุมชน ไดแก 
บุคคลท่ีใหความสนใจเขารวมกิจกรรมในชุมชนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

3.2 กลุมสมาชิกในชุมชนท่ีเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการลดปริมาณ 
ขยะท่ีใหความสนใจนอย (ท้ังเพศชาย และเพศหญิง) กับกจิกรรมการลดปริมาณขยะในชุมชน ไดแก 
บุคคลท่ีใหความสนใจเขารวมกิจกรรมในชุมชนบางเปนคร้ังคราว  ซ่ึงเปนกลุมบุคคลท่ีจะใหขอมูลใน
มุมมองท่ีแตกตางจากกลุมเปาหมายท่ี1 และกลุมเปาหมายท่ี2 
 
วิธีการเขาถึงขอมูล 
 
            ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดจดัลําดับการเขาถึงขอมูลดังนี ้

1. ผูวิจัยศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากเอกสารท่ีเกีย่วของกับกลุมเปาหมาย ไดแก  
ประวัติความเปนมาของชุมชน วิถีชีวิตความเปนอยู และสภาพแวดลอมท่ัวไปภายในชุมชน เพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการวิจัยและเตรียมความพรอมในการเขาพบกลุมเปาหมาย 

2. ผูวิจัยทําการศึกษาวจิัยเบ้ืองตน โดยลงสํารวจพื้นท่ีของชุมชนในระหวางการ 
ศึกษา และเขารวมกิจกรรมกบัคนในชุมชน และเกร่ินแนะนําตัวกับกลุมเปาหมายพอสังเขป 

3. ผูวิจัยเขาพบกลุมเปาหมายและแกนนําชุมชน โดยการนัดหมายและแนะนํา 
โดยผูนําชุมชน ในการเขาพบคร้ังนี้ผูวิจัยไดแนะนําตัวโดยแสดงบทบาทของนักวจิัย จากนั้นอธิบาย
และบอกถึงจุดมุงหมายในการวิจัย แนวคําถามในการสัมภาษณ และประโยชนของการวิจัย และขอ
ความรวมมือจากกลุมเปาหมาย 

4. ผูวิจัยดําเนินการในกระบวนการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายตามขอตกลง 
รวมกันกับการทํากิจกรรม การเก็บขอมูลจึงดําเนนิการไปดวยความจริงใจ และรักษาสัมพันธภาพ
ตลอดระยะเวลาการวิจัย 
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การกําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  
แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชแนวทางจากการศึกษางานวจิัยท่ีมี

ลักษณะใกลเคียง  ใชแนวทางจากกรอบแนวคิดทฤษฎี  ท้ังนี้แบบสัมภาษณจะเปนคําถามแบบ
ปลายเปด (Open-ended  Question)  ท่ีไมช้ีนําคําตอบ เพื่อใหกลุมเปาหมายมีอิสระในการตอบคําถาม
ตามประเด็นท่ีผูวิจัยตั้งไว  และใชเคร่ืองบันทึกเสียง  ประกอบการสัมภาษณ    และการสังเกตแบบมี
สวนรวม (Participant  Observation)  โดยใชกลองถายรูป  ประกอบการสังเกต  ประเด็นในการ
สัมภาษณและการสังเกตแบบมีสวนรวมนัน้ จะประกอบดวยประเดน็หลักตามปญหานําการวจิัย  ซ่ึงมี
กรอบประเด็นท่ีตองการศึกษาเพื่อตอบปญหาการวจิัย  ดงันี้ 

1. ยุทธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิก 
ชุมชนในการลดปริมาณขยะ 

1.1 ผูนําชุมชนใชยุทธวิธีการส่ือสารใดในการเปล่ียนแปลงความคิดเห็น  ความเช่ือ   
ทัศนคติ  และพฤติกรรมของสมาชิกชุมชน  ใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการลดปริมาณขยะ 

1.2 ผูนําชุมชนนํายุทธวิธีการส่ือสารใดท่ีนํามาใชพัฒนาการมีสวนรวมในการลด 
ปริมาณขยะ 

1.3 ผูนําชุมชนใชยุทธวิธีการส่ือสารใดในการติดตอส่ือสาร  แจงขาวสาร
ประชาสัมพันธ 

กิจกรรมตางๆในการลดปริมาณขยะ  เปนตน  ตอสมาชิกชุมชน  
1.4 ปฏิกิริยาตอบรับระหวางผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชนเปนอยางไร 
1.5 รูปแบบการมีสวนรวมในกิจกรรมการลดปริมาณขยะของสมาชิกชุมชนเปนแบบใด  

2. ปจจัยการส่ือสารท่ีทําใหเกดิการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลด 
ปริมาณขยะ 

2.1 ปจจัยการส่ือสารอะไรบางท่ีพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลด 
ปริมาณขยะ  อาทิเชน ลักษณะของผูนําท่ีมีผลตอการทําใหสมาชิกชุมชนเขารวม 
กิจกรรมเปนแบบใด 

2.1.1 ลักษณะคุณสมบัติของแนวคิดท่ีมีผลตอการยอมรับของสมาชิก 
ชุมชนที่พัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน  มีลักษณะอยางไร 

2.1.2 รูปแบบของส่ือท่ีพัฒนาการมีสวนรวมในการลดปริมาณขยะของ 
สมาชิกชุมชน  มีลักษณะอยางไร  
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2.1.3 ลักษณะพ้ืนฐาน และส่ิงแวดลอมของสมาชิกท่ีมีผลตอการรับรู   
การยอมรับและพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ  มีลักษณะอยางไรใน
ชุมชน 
  
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ  ประกอบกบัการสังเกตแบบมีสวนรวมนั้น  

ผูวิจัยจะดําเนนิการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth  Interview) ตามประเด็นดังกลาวขางตนกับ
กลุมเปาหมาย  ซ่ึงตองอาศัยความรูจักและคุนเคยกับแหลงขอมูลใหมากท่ีสุด  ผูวิจยัจงึไดวางแผน
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน  ดังตอไปนี ้

1. การแนะนําตัว  ผูวิจัยทําการแนะนําตัวกับผูนําชุมชนทางโทรศัพทกอนท่ีจะ 
เขาไปเก็บขอมูลในชุมชน โดยกําหนดสถานภาพและบทบาทของผูวิจัยโดยเปดเผย (Overt  Role) และ
แจงใหผูนําชุมชนทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจยัในคร้ังนี้ 

2.  ขอคําแนะนําจากผูนําชุมชนในการเสนอแนะบุคคลท่ีคิดวาเหมาะสม 
  สําหรับเปนตัวแทนหลักในการใหสัมภาษณ 

3. ขอความอนุเคราะหจากกลุมเปาหมายทุกคนดานการใหขอมูล และความ 
รวมมือในการเก็บขอมูล 

4. การเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีชุมชนจัดทําข้ึนมา  เพื่อใหเกิดความสนิทสนมกับ 
สมาชิกชุมชนมากยิ่งข้ึน  ในขณะท่ีเขารวมกิจกรรมนั้นก็จะทําการสังเกตแบบมีสวนรวมควบคูไป  
เพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธของคนในกลุม  ในขณะเดียวกันผูวิจัยกจ็ะทําการพูดคุย และสัมภาษณ
อยางไมเปนทางการควบคูไปดวย 

5. การสัมภาษณ  ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณโดยผสมผสานเขาดวยกันหลายวิธี 
  อาทิ  แบบเปดกวางไมจํากัดคําตอบ  แบบเจาะลึกในบางกรณ ี  เพื่อใหไดขอเท็จจริงท่ีตรงท่ีสุดของ
กลุมเปาหมาย  ซ่ึงกลุมบุคคลท่ีผูวิจัยทําการสัมภาษณนัน้  ไดแก  ประธานชุมชน  กลุมผูนําชุมชน  
และสมาชิกชุมชนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมการลดปริมาณขยะ โดยหลังจากท่ีทําการสัมภาษณแตละ
คนเรียบรอยแลว  ก็จะขอใหสมาชิกชุมชนเหลานั้นชวยแนะนําผูวจิัยใหบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชนเพื่อ
ผูวิจัยจะไดทําการสัมภาษณตอไปใหไดขอมูลครบตามท่ีตองการ 

ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยใชเวลาเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล เปนเวลา
ประมาณ 3 เดือน  
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การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลจะดําเนนิไปพรอมกันกบัการเก็บรวบรวมขอมูล  ท้ังนี้เพื่อเปนการ
ตรวจสอบความเช่ือถือไดของขอมูล โดยการแสวงหาความเช่ือถือไดจากแหลงขอมูลท่ีแตกตางกนั  
อาทิ ประธานชุมชน  กลุมผูนําชุมชน และสมาชิกชุมชนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม  โดยนําขอมูลท้ังจาก
การสังเกตแบบมีสวนรวม  การสัมภาษณแบบเจาะลึกมาเปรียบเทียบซ่ึงกันและกนั  เพื่อมาวิเคราะห
ในดานของยุทธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลด
ปริมาณขยะ และในดานของปจจัยการส่ือสารท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลด
ปริมาณขยะ โดยผูวจิัยมีลําดบัข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ คือ 

1. จําแนกประเภทขอมูล (Typological) 
2. เปรียบเทียบขอมูล (Comparison) 
3. สรางขอสรุปแบบอุปนัย (Induction) จากขอมูลในข้ันตอนท่ี1 และ 2 

 
การนําเสนอขอมูล 

 

การนําเสนอขอมูลในการวจิยัในคร้ังนี ้ ใชวิธีเชิงพรรณนา เพื่อช้ีใหเห็นถึงยุทธวิธี 
การส่ือสารของผูนําชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน โดยจะนําเสนอขอมูลท่ี
ไดรับพรอมกบัการวิเคราะหผลท่ีเกิดข้ึนไปพรอมกัน  ซ่ึงลําดับของการนําเสนอแบงออกเปน  ลําดับ
ดังนี ้

1. สภาพแวดลอม และความเปนมา 
2. นําเสนอยุทธวธีิการส่ือสารของผูนําชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของ 

สมาชิก  ชุมชนในการลดปริมาณขยะ    รูปแบบการติดตอส่ือสาร   รวมทั้งลักษณะของการมีสวนรวม
ใน  กิจกรรมการลดปริมาณขยะของสมาชิกชุมชน 

3. นําเสนอปจจยัการส่ือสารท่ีทําใหเกดิการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการ 
ลดปริมาณขยะ 

การถายทอดแนวความคิดเร่ืองการลดปริมาณขยะของผูนําชุมชนโดยผานส่ือตางๆนับไดวา 
เปนหนทางหนึ่งท่ีนําไปสูความสําเร็จ  เนื่องจากเปนยุทธวิธีท่ีสามารถดึงดูดใหคนในชุมชนเขามามี
สวนรวมทํากจิกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนรวมกนัได  ดังนั้น  การวิจยันี ้  นอกจากจะเพิ่มองค
ความรูเกี่ยวกบัการถายทอดความคิดแลว  ผลการวิจัยยังสามารถนําไปใชดําเนินกิจกรรมทางการ
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย  
 
    

 งานวิจัยเร่ือง “ยุทธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิก
ชุมชนในการลดปริมาณขยะชุมชน”นี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  เพื่อตอบ
คําถามการวิจัยดังตอไปนี้ 

1. ผูนําใชยุทธวิธีการส่ือสารใดในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลด
ปริมาณขยะ 

2. ปจจัยการส่ือสารอะไรบางท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลด 
ปริมาณขยะ 
 การวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีการเก็บขอมูลดวยวิธีการที่หลากหลาย ซ่ึงประกอบดวย การวิจัยเอกสาร 
(documentary reserch) การวิจัยภาคสนาม (field reserch)  การสังเกต (observation) การสัมภาษณ
เจาะลึก (in-depth interview) กลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 30 คน หลังจากท่ีผูวิจัยไดขอมูล
ท้ังหมดมาแลวนั้นผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหเนื้อหา (documental analysis) อีกคร้ังหนึ่ง เพื่อนําผลท่ีไดมา
ตอบปญหานําการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลและวิเคราะหขอมูลในแตละสวนไปพรอมๆกัน โดย
มีบทสัมภาษณเปนตัวอยางประกอ9บ 

ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 3 สวน คือ 
1. สภาพแวดลอม และความเปนมาของชุมชนสุขสันต 26  
2.ยุทธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชนท่ีใชในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนใน

การลดปริมาณขยะ 
3. ปจจัยการส่ือสารท่ีมีสวนทําใหสมาชิกชุมชนเขามามีสวนรวมในการลดปริมาณ 

ขยะชุมชน 
ดังมีรายละเอียดในแตละสวนดังนี้ 

 
1. สภาพแวดลอม และความเปนมา ของชุมชนสุขสันต 26   

จากการคนควาวิจัยทางดานเอกสาร (รายงานการวจิัยเบ้ืองตนเพื่อการมีสวนรวมของ
ประชาชน โครงการลดปริมาณขยะ ของสํานักงานเขตบางกะป สํานักงานกรุงเทพมหานคร) ส่ือ 

ส่ิงพิมพ การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการกับสมาชิกในชุมชนสุขสันต 26   ผูวิจยั
สามารถสรุ10ป 
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ภาพรวมของสภาพแวดลอมภายในชุมชนสุขสันต 26  ไดดังนี ้
ชุมชนสุขสันต 26  เร่ิมกอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2528 จากการรวมตัวกันของประชากรซ่ึงสวน

ใหญยายมาจากบริเวณชุมชนคลองเตย ลาดพราว สะพาน 2 และประตูน้ํา โดยไดเชาซ้ือท่ีดินจัดสรร
ของโครงการ “อนันตสุขสันต” (ซ่ึงเปนท่ีมาของชื่อ ชุมชนสุขสันต 26 ในเวลาตอมา) บริเวณสุดซอย
ลาดพราว 101  เพื่อปลูกสรางเปนท่ีพักอาศัยประมาณ 45 หลังคาเรือน  51 ครอบครัว  (ปจจุบันมี
จํานวนประมาณ 162 หลังคาเรือน)  บนพื้นท่ีประมาณ  45 ไร  โดยทิศเหนือติดกับชุมชนสุขเจริญ
พัฒนา ทิศตะวันออกติดกับบริษัทมนตรีสตูดิโอและมีเดีย ทิศใตติดกับท่ีวางเปลาของเอกชนและทิศ
ตะวันตกติดกับคลองเกรีย1ง 

ภาพท่ี 2  
ท่ีตั้งของชุมชนสุขสันต 26 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                     

      บริษัทมนตรีสตูดิโอและมีเดีย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ถนนสุขาภิบาล 1 

ชุมชนรวมกันสราง 

ซอยลาดพราว 101 

ถนนรามคําแหง 

ถนนสุขาภิบาล 2 

ถนนสุขาภิบาล 3 
      ถนนศรีนครินทร 

ชุมชนสุขเจริญพัฒนา 

ชุมชน 101 บึงทองหลาง 

ชุมชนหมูบานสินธร 

ชุมชนวัดกลาง 

ทางดวนรามอินทรา - อาจณรงค 

ชุมชนสุขสันต 26 
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เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร มีทางเขาออกได 2 ทาง คือ ทางเขาทางดานซอยลาดพราว 101 และ
ทางเขาทางดานซอยโพธ์ิแกว ถนนนวมินทร   

สภาพโดยรอบเปนทุงนาและท่ีโลงวาง ในชุมชนมีถนนหลัก 1 สาย และแบงเปนถนนยอยๆ
อีก 6 ซอย แตละซอยมีบานประมาณ 10 - 15 หลังคาเรือน  ลักษณะเปนชุมชนเมือง     จัดเปนระเบียบ 
ไมแออัด สภาพอาคารสวนใหญเปนบานไมช้ันเดียว สองช้ัน และมีบางสวนท่ีสรางเปนบานคอนกรีต 
โดยท่ัวไปใชเปนท่ีอยูอาศัย มีเพียงบางสวนท่ีใชประกอบกิจการ อาทิ  คาขาย  รานเสริมสวย และหอง
เชา    

ตอมาในป พ.ศ. 2529 ชาวบานท่ีไดเชาซ้ือท่ีดินจัดสรรของโครงการ “อนันตสุขสันต” (หรือ
ชาวบานชุมชนสุขสันต 26 ในปจจุบัน) ไดรวมกันรองเรียนตอสํานักงานเขตบางกะป  ในเร่ืองของการ
ขาดสาธารณูปโภคบริเวณท่ีอยูอาศัย เจาหนาท่ีสํานักงานเขตบางกะปจึงใหคําแนะนําแก ชาวบานท่ีมา
รองเรียนวาควรไปจดทะเบียนข้ึนเปนชุมชนเสียกอน  จนกระท่ังเม่ือป พ.ศ. 2535 จึงไดจดทะเบียนข้ึน
เปนชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยใชช่ือวา “ชุมชนสุขสันต 26”  และเม่ือไดตั้งข้ึนเปนชุมชนแลว 
ทางสํานักงานเขตบางกะปจึงจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาชุมชน เพื่อสรางถนน   ติดต้ังระบบ
ไฟฟาและน้ําประปา การวางสายและติดต้ังโทรศัพท เปนตน 

ในป พ.ศ. 2531 กอนมีการจดทะเบียนข้ึนเปนชุมชนประมาณ 4 ป นั้น  สมาชิกท่ี อาศัยอยูใน
บริเวณดังกลาวทุกคน ไดมีการมารวมประชุมและตกลงกันในการคัดเลือกประธานชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน เพื่อคอยดูแลการดําเนินงานของชุมชน ตามท่ีเจาหนาท่ีสํานักงานเขต   บางกะป
แนะนํา  วิธีการคัดเลือกกระทําโดยใหหัวหนาครอบครัวของทุกบานเปนตัวแทนลงสมัครรับเลือกต้ัง  
ผลจากการเลือกต้ัง ผูท่ีไดคะแนนสูงท่ีสุด จะมีตําแหนงเปนประธานชุมชน และผูท่ีได คะแนน
รองลงมาจะไดรับตําแหนงรองลงมาตามลําดับ  โดยตําแหนงนี้มีระยะเวลา 2 ป  ซ่ึงผลจากการเลือกต้ัง
ในครั้งนั้น นายประเสริฐ คําแดง ไดคะแนนสูงสุด จึงไดดํารงตําแหนงเปน ประธานชุมชน และผูท่ีได
คะแนนรองๆลงมาไดรับตําแหนงกรรมการชุมชน ซ่ึงในคร้ังนั้น เรียกกันวา กรรมการหมูบาน  (กอน
มาเปล่ียนช่ือเปน คณะกรรมการชุมชน ชุมชนสุขสันต 26 ในป พ.ศ.2535 หลังจากท่ีไดจดทะเบียนข้ึน
เปนชุมชน) ซ่ึงถือไดวาเปนการดําเนินการต้ังประธานและคณะกรรมการชุมชนข้ึนเปนคร้ังแรก 
นอกจากนี้ยังไดมีการต้ังคําขวัญประจําชุมชนไวดวยวา  “เราจะใหคนอ่ืนชวย เราจะตองชวยตัวเอง
กอน”  และจากการที่ชุมชนสุขสันตประกอบดวยผูคนท่ีมาจากหลากหลายท่ีท่ีแตกตางกันดังท่ีไดกลาว
แลวในขางตน จึงทําใหตองมีการต้ังกฎ ระเบียบของชุมชนข้ึนมาทั้งนี้เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติสําหรับ
คนในชุมชน ใหเกิดความสงบเรียบรอย และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนในเดือนละ 1 คร้ัง  
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ปจจุบันชุมชนสุขสันต 26 ประกอบไปดวย ประชากรทั้งส้ินจํานวน  582 คน  สวนใหญมี
อาชีพรับจางและธุรกิจสวนตัว  สมาชิกทุกคนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ  ระดับการศึกษาแบง
ออกเปน 4 ระดับ  กลาวคือ  สมาชิกท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันตามเกณฑของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สมาชิกท่ีมีอายุระหวาง 16 – 25 ป สวนใหญมีการศึกษาต้ังแต มัธยม 3 ถึง 
ปริญญาตรี   สมาชิกท่ีมีอายุระหวาง 26 – 40 ป สวนใหญมีการศึกษาต้ังแตประถมศึกษาปท่ี 6 ถึง  
ประกาศนียบัตรช้ันสูง  และสมาชิกท่ีมีอายุ 40 ปข้ึนไป จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 4 

นอกจากน้ี ในปจจุบันชุมชนแหงนี้ยังเปนสถานท่ีตั้งของศูนยวัสดุรีไซเคิลชุมชนและเปน
ศูนยกลางกรบริหารจัดการท่ีสําคัญของการจัดการขยะมูลฝอยโดยคณะกรรมการจัดการส่ิงแวดลอม 
ชุมชน เขตบางกะป อีกดวย  

 

2. ยุทธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชนท่ีใชในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลด
ปริมาณขยะ 
 

จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดสามารถสรุปยุทธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชนท่ีใชในการ
พัฒนาฯได  7  วิธี  ประกอบดวย 

1. การนําตนเองมาเปนส่ือของการปฎิบัติตนเปนตัวอยางในการรักษาความสะอาดชุมชน 
2. การพูดคุยกับสมาชิกในชุมชนอยางใกลชิด 
3.การชี้ใหเห็นถึงสถานการณปญหาภายในชุมชนเพื่อใหสมาชิกชุมชนรวมกันถกถึง

ทางออกของปญหา  โดยใชวิธีการคัดแยกขยะ 
4. การใชเสียงตามสายในชุมชนเพื่อแจงขอมูลเกี่ยวกับชุมชน 
5. การจัดการประชุมเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของสมาชิก

ชุมชน 
6. การเลือกสมาชิกในชุมชนเปนส่ือในการกระจายขอมูล 
7. การสื่อใหเห็นถึงผลตอบแทนท่ีสมาชิกชุมชนจะไดรับซ่ึงท้ัง  7  วิธี มีรายละเอียด 

ดังตอไปนี้ 
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1. การนําตนเองมาเปนส่ือของการปฎิบัติตนเปนตัวอยางในการรักษาความสะอาดชุมชน 
 

จากการท่ีผูวิจัยไดเขาไปพบปะพูดคุยกับสมาชิกชุมชนสุขสันต 26 เพื่อทําการเก็บขอมูลใน
การวิจัยคร้ังนี้นั้น  ทําใหผูวิจัยไดทราบถึงยุทธวิธีการส่ือสารท่ีสําคัญประการหนึ่งในการท่ีผูนําชุมชน
ใชเพื่อการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ  นั่นคือ “ใชการส่ือสารผาน
การกระทํา หรือพฤติกรรมของตน  โดยการปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการรักษาความสะอาดชุมชน” 
ซ่ึงผูนําชุมชนจะทําการเก็บกวาดขยะและรักษาความสะอาดของชุมชนดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอทุกๆ
วัน  ท้ังนี้เพื่อเปนตัวอยางใหทุกคนในชุมชนไดเห็นและปฏิบัติตาม  และส่ิงท่ีชวยสนับสนุนยืนยันการ
ปฏิบัติเปนตัวอยางของผูนําชุมชนก็คือ  คําบอกกลาวเลาเร่ืองของคนในชุมชนสุขสันต 26 นั่นเอง 

 
คุณบุญพา  -  แมบานทานหน่ึงท่ีอยูในชุมชนแหงนี้มานาน  ไดสะทอนมุมมองเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
เปนตัวอยางในการรักษาความสะอาดของผูนําชุมชนวา 
 

“ตั้งแตปาเขามาอยูท่ีนี้ก็รวม 20 ปเห็นจะได  ปาก็เห็นเขาเดินเก็บขยะกวาดขยะท้ังชุมชน
ทุกซอกทุกซอยอยางนี้แหละ  ทําทุกวัน ทําอยูคนเดียว ไมบนไมวาอะไร  ก็เห็นเขาต้ังใจจริงทําเพื่อ
ชุมชนของเราก็เลยอดไมไดท่ีจะชวย  อยากทําม่ัง ก็เลยทําตามเขามาเร่ือยๆทําตามท่ีเขาบอกเพ่ือชุมชน
ของเรา” ( สัมภาษณวันท่ี 20 ตุลาคม 2544 ) 
  
คุณวิรัตน  -  คนขับรถรับจางผูท่ีอาศัยอยูในชุมชนแหงนี้มา 10 ป ไดย้ําใหเห็นถึงการปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางในการรักษาความสะอาดของผูนําชุมชน  เชนเดียวกัน ดังขอความตอไปนี้ 

 
“ผมตองออกทํามาหากินแตเชาก็ราวๆตี 5 กวาๆ ผมก็ตองออกไปละ ผมก็จะเห็นเขาเดิน

เก็บกวาดขยะ ดูแลไปท่ัวไมเฉพาะหนาบานเขานะ เขาดูหมดท้ังชุมชน เขาเปนคนท่ีมีความคิดดีตั้งใจ
ใหชุมชนเราดี  ถาวันไหนผมวางผมก็จะชวยเขาทํา  อยากทําเองนะไมไดถูกบังคับใหทํา  อยากทําให 
ชุมชนของเราดูดี” ( สัมภาษณวันท่ี 20 ตุลาคม 2544 ) 
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1. การพูดคุยกับสมาชิกในชุมชนอยางใกลชิด 
 

ในการทําวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดเขาไปสังเกตการณอยางใกลชิดภายในชุมชนสุขสันต 26 ซ่ึง
ทําใหผูวิจัยไดเห็นยุทธวิธีการส่ือสารอีกประการหนึ่งของผูนําชุมชน  นั่นคือ  “การพูดคุยกับสมาชิก
ในชุมชนอยางใกลชิด”  กลาวคือ  ผูนําชุมชนจะคอยไตถามทุกขสุขของสมาชิกในชุมชนตลอด  และ
ถาหากพบวาสมาชิกภายในชุมชนคนใดมีปญหา ไมวาจะเปนปญหาใหญหรือปญหาเล็กแคไหนก็ตาม 
หากเปนปญหาท่ีผูนําชุมชนสามารถชวยแกไขไดแลวละก็ผูนําชุมชนจะรีบเสนอหนทางแกไขในทันที 
แตถาปญหานั้นเกินกําลังความสามารถท่ีจะชวยแกไขไดในเวลานั้น  ผูนําชุมชนจะพยายามคิดหาทาง
แกไขปญหาดังกลาวในเวลาตอมาจนสําเร็จ และยิ่งถาปญหาน้ันเปนปญหาท่ีเกี่ยวกับชุมชนสุขสันต 26 
ดวยแลว  ผูนําชุมชนจะไมนิ่งนอนใจจะพยายามอยางเต็มท่ีในการพูดคุยกับฝายตางๆท่ีเกี่ยวของ  โดย
พยายามท่ีจะประสานงานกับหนวยงานตางๆ อาทิ สํานักงานรักษาความสะอาด สํานักงานเขตบางกะป  
สถานีตํารวจลาดพราว  สถานพยาบาลใกลเคียง เปนตน เพ่ือใหหนวยงานนั้นเขามาใหการชวยเหลือ
ชุมชนโดยเร็ว  ซ่ึงผูนําชุมชนจะหม่ันเขาไปติดตอส่ือสาร ประสานงาน ให ความรวมมือตางๆแก
หนวยงานดังกลาว เพื่อเปนการเอื้อตอการประสานงานกับหนวยงานนั้นๆได สะดวกรวดเร็วทัน
เหตุการณ  จากการปฏิบัติตนของผูนําชุมชนท้ังหมดนี้ก็เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ชวยบรรเทาปญหา
ใหแกสมาชิกชุมชน และเพื่อความนาอยูของชุมชนตอไป 

 
คุณวุฒิ  -  ชางซอมเคร่ืองไฟฟาประจําชุมชนสุขสันต 26 ซอย 4 ปจจุบันเปนกรรมการชุมชน และได
เลาถึงประสบการณท่ีเกิดข้ึนกับตนเองเปนการสนับสนุนวาผูนําชุมชนใชยุทธวิธีการส่ือสารดังกลาว
วา 

“เม่ือสักประมาณ 5 ปมาแลวบานผมถูกขโมยข้ึน  ผมไมรูจะทําอยางไรดี ผมอยูกับแมแค 
สองคน  ผมเลยไปบอกกับลุงเสริฐ  ลุงเสริฐเปนธุระจัดการใหท้ังหมด ท้ังโทรแจงตํารวจ  คอยดูแลให 
กําลังใจสารพัด” ( สัมภาษณวันท่ี 26 ธันวาคม 2544 ) 
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คุณสมถวิล    -   ชางเย็บผาไดกลาวย้ําถึงการใชยุทธวิธีการส่ือสารดังกลาวของผูนําชุมชนไววา 
 

“บานพี่ไมมีโทรศัพท พอสวมเต็มหรือทอน้ําร่ัวท่ีหนึ่งพ่ีก็จะไปขอรองคุณประเสริฐใหชวย
จัดการใหหนอย  ตอนแรกๆก็ไมกลาขอรองเขาหรอก กลัวเขาจะวาเอา แตพอคุณประเสริฐรูปุบเขาก็ 
รีบจัดการโทรแจงเขตใหปบเลย เขาก็บอกกับพี่วาคนกันเองอยูรวมกันก็ตองชวยเหลือกัน มีอะไรให 
ชวยก็บอก เดือดรอนเร่ืองอะไร อยากใหชวยอะไรก็บอกไดเลยนะ พอตอนหลังพ่ีมีปญหาอะไรก็เลย
พึ่งคุณประเสริฐตลอด” ( สัมภาษณวันท่ี 20 ตุลาคม 2544 ) 
 
คุณถนอม  -  เจาของกิจการขายของชําแหงหนึ่งในชุมชนไดย้ําใหเห็นถึงการพูดคุยเอาใจใสของผูนํา
ชุมชนที่มีตอสมาชิกในชุมชนไววา 

 
“เม่ือกอนท่ีนี้ไมไดสะอาดอยางนี้นะ  โชคดีไดพี่เสริฐเขาดูแลและเปนธุระจัดหาท่ีท้ิงขยะ

ไวให  พี่เสริฐเขาจะวางถังขยะไวเปนจุดๆจะไดสะดวกกัน  แตถาตรงไหนมีคนเยอะถังขยะเกิดไมพอ
ก็ 
จะมีคนไปบอกพ่ีเสริฐเขาก็จะจัดหามาเพ่ิมให” ( สัมภาษณวันท่ี 20 ตุลาคม 2544 ) 
 
คุณเพ่ิม  -  เจาของกิจการขายของชําก็ไดกลาวสนับสนุนคําพูดของคุณถนอมวา 

 
“ลุงอยูท่ีนี้มานานก็ตั้งแตเร่ิมต้ังชุมชนเนี่ยแหละ เห็นเสริฐเขาทําโนนทํานี้ใหชุมชนมาก็

หลาย สรางอะไรใหกับชุมชนก็เยอะ จากชุมชนท่ีไมมีอะไรเลยตางคนตางอยูไมมีใครมาใสใจดูแล 
ดีนะท่ีเลือกเขามาเปนประธานชุมชนในสมัยนั้น เพราะเราไปบอกเขา ไปขอความชวยเหลือจากเขา 
เขาก็ไปติดตอประสานงานกับเขต  กับส.ส. และคนในชุมชนก็ชวยกันบริจาคจนไดเงินมาสรางถนน 
สรางสะพานท่ีมีใชกันอยูทุกวันนี้ มีน้ํา ไฟ โทรศัพทใช  ขะหยงขยะก็มีท่ีท้ิงเปนท่ีเปนทาง  ชุมชน
สะอาดนาอยูข้ึนมาก” ( สัมภาษณวันท่ี 20 ตุลาคม 2544 ) 
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3. การใชปญหาในชุมชนเปนประเด็นคนหาทางออก 
 
ในชวงระยะแรกๆของการตั้งข้ึนเปนชุมชนสุขสันต 26 นั้น มีปญหาในหลายๆเร่ืองอาทิ 

เชน  ปญหายาเสพติด  ปญหาอาชญากรรม  ปญหาส่ิงแวดลอมเปนพิษ  ท้ังผูนํา  คณะกรรมการ  
รวมถึงสมาชิกในชุมชน ตางรวมกันหาวิธีการแกไขปญหาดังกลาวอยางเต็มกําลังความสามารถอยูนาน
พอสมควร  โดยมีการเสนอแนะวิธีการตางๆข้ึนมาอยางมากมายแตไมประสบผลสําเร็จ   
จนกระท่ังนายประเสริฐ  คําแดง ผูนําชุมชน ไดมีความคิดท่ีจะนําปญหาเหลานั้นมาแกไขใหเกิด
ประโยชน โดยการรวมมือกันของสมาชิกในชุมชนเพื่อการรวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูอาศัย   
ซ่ึงยุทธวิธีการดังกลาวคือ“การใชปญหาในชุมชนเปนประเด็นคนหาทางออก” ซ่ึงผูนําชุมชนไดคิด 
‘โครงการลดปริมาณขยะของชุมชนสุขสันต 26‘ ข้ึนเพื่อใหเยาวชนในชุมชนมีกิจกรรมท่ีไดทํารวมกัน
และเปนการปลูกจิตสํานึกในการรักษาส่ิงแวดลอม นอกจากน้ียังรวมถึงการสรางจิตสํานึกความ
รับผิดชอบท่ีควรมีตอสังคมอีกดวย ซ่ึงโครงการดังกลาวนี้ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
ชุมชนโดยมีความเห็นวา  ปญหายาเสพติดในชุมชนมีความรุนแรงสมควรที่จะตองแกไขอยางเรงดวน
จึงหาวิธีการแกปญหาโดยการจัดต้ังกองทุนตอตานยาเสพติดข้ึน  โดยการนําขยะท่ี สามารถนํากลับมา
ใชใหมไดไปขาย  เพื่อนําเงินมาเปนเงินกองทุน  ในระยะแรกประชาชนในชุมชนนําขยะมาบริจาคให
กองทุนแบบใหเปลา  แตเมื่อดําเนินการไปไดระยะหนึ่งทําใหชุมชนเกิดความคิดวาขยะท่ีท้ิงไปทุกวัน
นั้นความจริงแลวยังมีคุณคาและยังสามารถนํากลับมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได  ณ จุดเร่ิมตนนี้เอง  
การจัดการขยะโดยชุมชนจึงเร่ิมข้ึนและเกิดโครงการแยกขยะมูลฝอยชุมชน  โดยมุงความสนใจไปท่ี
กลุมเยาวชนดวยการปลูกจิตสํานึกอบรมเยาวชนเกี่ยวกับการเก็บ  คัดแยกขยะ และนําขยะมูลฝอยท่ีคัด
แยกไดมาขายจนสามารถกอต้ังเปนกองทุนเพื่อการศึกษาของเยาวชนในชุมชนได  (เอกสารบรรยาย
ของคุณประเสริฐ  คําแดง, 2543)  
 
คุณสุชาติ    -    ชางซอมเคร่ืองใชไฟฟาไดกลาวยืนยันเกี่ยวกับปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน
กอนท่ีจะไดรับการแกไขไวว6า 
 

“ตอนแรกท่ีนี่มีปญหามาก ไหนจะเร่ืองยาเสพติดเอย ขยะลนถังเอย ขโมยเอย โอยสารพัด 
ก็ชวยกันกันคิดแกไขนะ  ในเร่ืองยาเสพติดกับขโมยก็ชวยๆกันดู แตเร่ืองขยะน่ีสิลําบากชวงแรกๆก็แก 
โดยใชวิธีเผาขยะ แตมันเหม็นมาก ควันก็แยะ ก็พอดีคุณเสริฐเขาเกง เขาสามารถคิดท่ีจะนําเอาปญหา
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คุณสรศักดิ์  -  พนักงานบริษทัก็ไดใหการสนับสนุนการแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะในเร่ือง
ของยาเสพติดของผูนําชุมชนไวดวยวา 
 

“ตอนแรกผมก็เปนหวงเหมือนกันนะกลัววาลูกชายผมจะติดยาแลวกลายเปนขโมยไปใน
ท่ีสุด  เพราะผมกับภรรยาตองออกไปทํางาน  บางคร้ังก็ท้ิงลูกใหอยูบานคนเดียวกลัววาเขาจะคบเพ่ือน
ไมดีและอีกอยางตอนนั้นก็มีขาววามียาเสพติดแพรเขามาในชุมชนอีก  ภรรยาผมกับผมยังเคยคิดเลย
นะวาสงสัยคงตองยายบานซะแลว  แตเผอิญคุณประเสริฐเขาเกง เขาสามารถท่ีจะนําเอาวิกฤตมา
เปล่ียนเปนโอกาสได คือเขานําเอาปญหาตางๆที่มีในชุมชนมาใชใหเปนประโยชน  เอาปญหามาแก
โดยใชปญหา  ผมหมายถึงวาเขานําเอาปญหายาเสพติด  ปญหาอาชญากรรม  ปญหาส่ิงแวดลอม มา
แกไขโดยนําปญหาเหลานั้นนั่นแหละมาใชในการแกไข ก็เลยเกิดโครงการนี้ข้ึนมา  ตอนแรกผมคิด
วาเอาลองดูวาจะแกไขไดไหม  จะไดไมตองยายใหยุงยากเพราะพูดกันจริงๆผมก็ชอบนะท่ีท่ีผมอยูเนี่ย  
ผลออกมาก็แกไดนะเด็กๆชวยกันเก็บขยะไปขาย เขาก็มีเงินของเขาเองแถมสนุกสนานกัน  ลูกชายผม
นะเห็นขยะอะไรที่สามารถเก็บไปขายไดเปนเก็บหมด  เขาบอกจะไดเงินเยอะๆแถมบานไมรกสกปรก
อีก”  ( สัมภาษณวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2544 ) 
 
คุณจิตติมา  -  ขาราชการครู ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนของผูนําชุมชนโดย
การนํายุทธวิธีการส่ือสารดังกลาวมาใชไววา 

 
“บอกตามตรงนะคะวาคร้ังแรกท่ีพี่ไดยินพี่คิดวาเออแปลกดี การลดปริมาณขยะเนี่ยนะจะ

ชวยแกไขปญหายาเสพติด  ปญหาขโมยขโจรได  ก็รอดูคะวาจะประสบผลไหม  ก็อดแปลกใจไม ได
อีกวาเออทําไดแหะ  พี่ก็มานั่งคิดๆดูวาทําไมบวกกับพี่ไดคุยกับคุณประเสริฐดวยก็เลยสรุปไดวา  พอ
คนเราไมอยูเฉยมีอะไรทําและส่ิงท่ีเราทําน้ันมีคุณคาหรือเกิดประโยชนกับตัวเราเองหรือเกิดประโยชน
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( สัมภาษณวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2544 ) 
 

4. การใชเสียงตามสายในชุมชนเพ่ือแจงขอมูลเก่ียวกับชุมชน 
 

การเขาไปเก็บขอมูลในชุมชนสุขสันต 26 ของผูวิจัย  ผูวิจัยไดสังเกตเห็นมีการติดต้ัง
ลําโพงประมาณ 10 ตัวไวโดยรอบๆชุมชน เม่ือทําการสอบถามจึงไดทราบวา เปนการส่ือสารชนิดหนึ่ง
ของผูนําชุมชนท่ีใชในการติดตอกับสมาชิกในชุมชนและยังเปนอีกวิธีการหนึ่งในการแจงขอมูล
ขาวสารตางๆในเร่ืองของโครงการลดปริมาณขยะอีกดวย  ซ่ึงยุทธวิธีการดังกลาวนี้ทางชุมชนสุขสันต 
26 เรียกวา “เสียงตามสาย” 

การท่ีผูนําชุมชนใชยุทธวิธีเสียงตามสายนี้มีขอดีอยู 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก 
สามารถแพรกระจายขาวสารไดอยางท่ัวถึงในเวลาอันรวดเร็ว  ประการท่ีสอง เปนการประหยัดเงิน
เวลาและแรงงาน 

ในการใชเสียงตามสายนั้นเพื่อขอความรวมมือจากสมาชิกชุมชนในเร่ืองของการรับบริจาค
ขยะ  การชวยกันรักษาความสะอาด  การเชิญชวนใหเด็กๆชวยกันแยกขยะกอนท้ิง  และเขารวมกลุม
เยาวชนรักษาความสะอาด รวมไปถึงการขอความรวมมือใหสมาชิกชุมชนทุกคนชวยกันแยกขยะกอน
ท้ิง และเพื่อนําขยะไปขาย 

ตัวอยางการพูดออกเสียงตามสายของผูนําชุมชนในประเด็นของการลดปริมาณขยะ 
การรณรงคใหท้ิงขยะเปนท่ีเปนทาง  

“ขอความกรุณาพอแมพี่นองท้ังหลาย  โปรดชวยกันดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนของ
เราดวย  เพื่อตัวพอแมพี่นองเอง  เพื่อชุมชนของเราจะไดนาอยู  ไมเหม็นสกปรก  และสุขภาพอนามัยท่ี
ดีนะ  ชวยกันหนอย  ใครเห็นใครท้ิงขวางขยะก็เขาไปเตือนเขาเลย  เตือนเลย วาเขาเลย ไม วาจะเด็ก
หรือผูใหญ ก็ไมตองอาย เห็นขยะตกหลนตรงไหนก็ชวยกันเก็บไปท้ิงในถังขยะท่ีไดจัดเตรียมไวให
ดวย” 
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การประกาศขอรับบริจาคขยะท่ีสามารถนําไปขายได  
 

“บานไหนมีขยะประเภทขวดแกว  กระดาษ  พลาสติกทุกชนิด ใหนํามาที่โตะรับบริจาค
ขยะหนาอาคารอเนกประสงคดวย  เพื่อนํารายไดจากการขายขยะที่สมาชิกชุมชนรวมบริจาคนี้นําไป
จัดต้ังกองทุนรักษาความสะอาดและปองกันยาเสพติด” 

 
การรณรงคใหผูใหญรวมกันชวยเด็กๆแยกขยะกอนท้ิง  

 
“สวนคุณพอ คุณแมก็อยาอยูเฉย ถาไมอยากใหลูกหลานของตัวเองตองเหนื่อย ตองเส่ียง

ตอการโดนแกวบาดมือก็มาชวยลูกๆแยกขยะเปนถุงๆ  อันไหนเปนพวกกระปองก็จัดใหอยูในถุง
เดียวกันซะ  อันไหนเปนพลาสติกก็จัดการแยกๆใหเปนระเบียบนะ  เพื่อสะดวกและงายตอการช่ังกิโล
ขาย และคิดตังค” 

 
การชักชวนเด็กใหมารวมในกิจกรรมลดปริมาณขยะ  

 
“เด็กๆคนไหนอยากมีตังคกินหนมก็มาหาลุงเสริฐนะ ท่ีอาคารอเนกประสงค มาเขากลุม

เยาวชนรักษาความสะอาดกัน แลวพวกลุงจะเปดบัญชีออมทรัพยใหเด็กๆทุกคน คนละ 150 บาท นะ 
นอกจากไดเงินเก็บไวในบัญชีแลวพวกเด็กๆยังมีสวนชวยในการรักษาความสะอาดใหกับชุมชนของ
เราเองดวยนะ”  

นอกจากนี้ยังเปนการกระจายขาวสารอ่ืนๆแกสมาชิกในชุมชนอีกดวย  ไมวาจะเปนขาว
บานไหนจะบวช  บานไหนตองการความชวยเหลืออะไร  หรือนัดประชุมแจงยอดเงินกองทุนออม
ทรัพย เปนตน 

  
คุณกุลสตรี  -  รับจางซักผา ไดบอกเลาใหผูวิจัยฟงวา 
 

“คุณประเสริฐจะมาประกาศเสียงตามสายทุกวัน  ถาวันธรรมดาก็จะเปนตอนเย็นๆ 
ประมาณ 5-6 โมงไปแลว เขาจะพูดรณรงคเชิญชวนใหทุกคนไมวาจะเด็กหรือผูใหญก็ใหมารวมกัน 
ในตอนแรกจะประกาศใหชวยกันท้ิงขยะใหลงถัง แตกอนคนท้ิงขยะไมเปนทีเกล่ือนกลาดตามถนน
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5. การจัดการประชุมเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของสมาชิกชุมชน 
 

หลังจากท่ีผูวิจัยไดเขาไปเก็บรวมรวบขอมูลเปนเวลา 3 เดือน ทําใหไดทราบวาท่ีชุมชน
แหงนี้มีกองทุนการเงินภายในดวยซ่ึงกองทุนนี่เองท่ีเปนเหตุใหเกิด ยุทธวิธีการส่ือสารอีกวิธี หนึ่งท่ี
ผูนําชุมชนใชเพื่อพัฒนาการรวมมือของสมาชิกชุมชนในการพัฒนาชุมชนก็คือ “การจัดการประชุม
เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการตรวจสอบความโปรงใสในการเงินของกองทุน
ภายในชุมชน”    การจัดประชุมนี้แบงเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

  ข้ันท่ี 1. เปนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน  ท้ังนี้เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคในการ
ทํางาน เพิ่มความเขาใจในการทํางานเปนกลุม รับฟงความคิดเห็น ขอโตแยงของสมาชิก การพูดคุย
แลกเปล่ียนขาวสาร ความคิดเห็นตางๆ ระหวางกันของกลุมบุคคลท่ีทํางานใหชุมชน ซ่ึงการประชุม
เชนนี้จะจัดเดือนละ 3 คร้ัง   

ข้ันท่ี 2.  เปนการประชุมของสมาชิกในชุมชน มีวาระการประชุมเปนการแถลงผลการ
ประชุมของคณะกรรมการท่ีไดประชุมมาแลวใหสมาชิกไดรับรู เพื่อใหสมาชิกไดรูสึกถึงการมีสวน
รวมในชุมชน แจงถึงกิจกรรมตางๆท่ีจะทํา บอกเลาถึงความคืบหนาของการพัฒนาชุมชนและการใช
จายเงินของกองทุน รับฟงความตองการและความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนทุกคน 

ซ่ึงในทุกๆกองทุนนั้นผูนําชุมชนจะมิไดเปนผูดูแลควบคุมการเงินเพียงผูเดียวแตจะมี
คณะกรรมการชุมชนเขามาชวยกันดูแลกองทุนการเงินภายในชุมชน  ในการใหความโปรงใสในดาน
การเงินของกองทุนนั้นผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนสุขสันต 26 จะมีการจัดการประชุมทุก
เดือน เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดในเร่ืองของรายรับ – รายจาย ของเงินกองทุนในแตละสวน  (กองทุน
การเงินของชุมชนสุขสันต 26 ถูกจัดแบงสรรเปน 5 สวน คือ สวนท่ี1 เปนสวนท่ีนําไปจัดหาถังขยะ
ของชุมชน,  สวนที่ 2 เปนคาใชจายใหเจาหนาท่ีท่ีเก็บขยะของเขตบางกะป,  สวนท่ี 3 เปนคาใชจางราย
เดือนให คนกวาดถนนภายในบริเวณชุมชน,  สวนท่ี 4  เปนคาใชจายใหกับเจาหนาท่ีตํารวจประจํา
ทองท่ีท่ีเขามาดูแลความสงบในชุมชน  และสวนสุดทาย เปนสวนท่ีใชเปนกองทุนสําหรับดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอมในชุมชน) วามีความเหมาะสมหรือไม และหลังจากมีการประชุมแลวตอมาจึงออกหนังสือ

DPU



     98   

 

 

  
 

ผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนได  โดยท้ังผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนจะตอบและช้ีแจง
ในปญหาขอคาใจเหลานั้น   
 
คุณสุธี  -  กรรมการชุมชน และขับรถสามลอรับจาง ไดพูดถึงการจัดการการเงินของกองทุนวา 
 

“คุณประเสริฐเขาเปนคนคิดจัดต้ังกองทุนตางๆข้ึนมา เขาบอกวาจะไดงายตอการจัดหาส่ิง
อํานวยความสะดวกสบายเขาชุมชน และเขายังบอกอีกดวยนะวาไมตองกลัววาเขาจะโกงเงินพวกเรา
เพราะเขาไมไดเปนคนดูแลเงินคนเดียวแตยังมีพวกคณะกรรมการที่พวกเราเปนคนเลือกคอยดูแลอยู
ดวย เงินทุกบาททุกสตางคเปนของทุกคนในชุมชน พวกเราเปนเจาของ เราตองเขารวมประชุมทุกคร้ัง
เพื่อรวมกันตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการชุมชน” ( สัมภาษณวันท่ี 26 ธันวาคม 2544 ) 

 
คุณบุญสง  -  พนักงานขับรถประจําทาง ไดใหขอมูลสนับสนุนเชนเดียวกับคุณสุธี วา  

 
“คุณประเสริฐเขาบอกวาพวกเราก็สามารถดูแลการเงินของชุมชนได  เพราะเขาจะคอยแจง

ผลการประชุมหรือเร่ืองของรายรับ รายจายตางๆใหรู  และถาเกิดสงสัยก็ถามได  ผมนะคุณไม เคย
สงสัยเลยเพราะแกจะมีจดหมายช้ีแจงซะละเอียดยิบเลย  ทําใหรูวาเออไมไดโกงนะแถมเราเองก็ ยังเห็น
กับตาวาชุมชนของเราดูดีข้ึนสะอาดข้ึนขโมยขโจรก็ไมมีแลว”(สัมภาษณวันท่ี 26 ธันวาคม 2544 ) 
 
คุณวรรณา  -  แมบาน ไดย้ําถึงการกระทําท่ีโปรงใสของผูนําและคณะกรรมการเก่ียวกับเร่ืองการเงิน
ไววา 

 
“คุณเห็นถังขยะขนาด 200 ลิตร (ถังกลมไมมีฝาปด) ตรงนั้นไหม พี่ประเสริฐเขาเปนคนหา

มา  เขาใชเงินจากสวนกลางนั่นแหละ ฉันรูเพราะเขามีจดหมายไปบอกใหพวกเราเขารวมประชุมการ
ช้ีแจงการบริหารเงินกองทุน  ฉันวาดีนะเขาเอาเงินมาทําประโยชนใหชุมชนดีนะ ชุมชนเราไม สกปรก
เลอะเทอะ  ดูสะอาดสะอาน  มีการพัฒนาข้ึนเยอะ  นาอยูข้ึนเร่ือยๆ ฉันวาทุกคนเขาก็คงเห็นเหมือนฉัน
ก็เลยใหความรวมมือกันดี” ( สัมภาษณวันท่ี 26 ตุลาคม 2544 ) 
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คุณอาคม  -  เจาหนาท่ีโรงพิมพศึกษาภัณฑ ไดกลาวถึงการประชุมของคณะกรรมการชุมชนวา 

 
“ผมเปนคณะกรรมการชุมชนคนหนึ่งและผมก็เห็นดวยนะกับการที่คุณประเสริฐนัด

ประชุมทุก 3 คร้ังใน 1 เดือนหรือมากกวานั้นหากเปนไปได เพราะการประชุมนี้สามารถสรางความ
เขาใจกันและกันในเนื้องาน กิจกรรมตางๆ หรือปญหาตางๆที่กรรมการแตละคนไดประสบมา แลว
นํามาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ชวยกันคิด  หารือกัน วาในแตละปญหาเราควรมีการแกไขอยางไร” 
( สัมภาษณวันท่ี 9 ธันวาคม 2544 ) 
 
คุณกมล  -  พนักงานเทศบาล ไดกลาวถึงการใหโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกไววา 

 
“เทาท่ีฉันอยูในชุมชนนี้มา ฉันเขาประชุมดวยแทบทุกคร้ัง คุณประเสริฐเขาจะใหทุกคนมี 

โอกาสยกมือข้ึนเพื่อขอแสดงความคิดเห็น ไมวาเด็กหรือผูใหญ เขารับฟงหมดนะ ท่ีประชุมสวนมากก็ 
เกี่ยวกับความคืบหนารายไดของกองทุนทุกๆกองทุน” ( สัมภาษณวันท่ี 9 ธันวาคม 2544 ) 
 
6. การเลือกสมาชิกในชุมชนเปนส่ือในการกระจายขอมูล สมาชิกชุมชนท่ีเลือกมี 2 กลุม คือ เด็กและ
แมบาน 

 
จากการที่ผูวิจัยไดเขาไปเก็บขอมูลเพื่อทําการวิจัยในคร้ังนี้นั้น ผูวิจัยไดสังเกตเห็นวา 

ยุทธวิธีการส่ือสารอีกประการหน่ึงท่ีขาดเสียมิไดท่ีผูนําชุมชนไดใชนั้นคือ “การเลือกสมาชิกในชุมชน
เปนส่ือในการกระจายขอมูล ”  ในเร่ืองของการเลือกสมาชิกในชุมชนมาเปนส่ือนี้ จากการพูดคุยกับ 
ผูนําชุมชนทําใหผูวิจัยสามารถสรุปไดวา  สมาชิกในชุมชนท่ีผูนําชุมชนเลือกมาแบงออกเปน 2 กลุม 
คือแมบาน และเด็ก  โดยท้ัง 2 กลุมนั้นผูนําจะเลือกใชตามวาระและโอกาสที่ตางกัน ไดแกผูนําชุมชน
เลือกสมาชิกแมบานก็ตอเม่ือผูนําชุมชนมีความคิดริเร่ิมอะไรใหมๆ และอยากทราบวาสมาชิกในชุมชน
มีความคิดเห็นอยางไรตอความคิดนั้นๆ  ผูนําชุมชนจะเขาไปพูดคุยกับกลุมแม บานซ่ึงสวนใหญจะนั่ง
อยูตามรานขายของชําภายในชุมชน ท้ังนี้เพื่อขอใหแมบานเหลานั้นชวยไถถามสมาชิกคนอ่ืนๆใหวามี
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นอกจากการใชกลุมแมบานเปนส่ือแลว  ผูนําชุมชนยังไดใชกลุมเยาวชนเปนส่ืออีกดวย 
โดยผูนําชุมชนจะเขาไปสรางความคุนเคย คลุกคลี พูดคุย เลนกับเด็กๆในชุมชน ใหเด็กเกิดความไว ใจ
วางใจในตัวผูนําชุมชน  และยอมรับเช่ือฟงในส่ิงท่ีผูนําชุมชนสอน โดยในระหวางท่ีพูดคุย เลนกับ
เด็กๆนั้น ผูนําชุมชนจะสอดแทรกเร่ืองราวตางๆเพื่อใหเด็กไดรับรูถึงผลประโยชน คุณและโทษของ
ส่ิงแวดลอม และพวกเขาสามารถที่จะเปนตัวกอใหเกิดปญหาไดอยางไร มีวิธีแกไขและปองกันปญหา
นั้นๆอยางไรบาง เพ่ือเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในดานส่ิงแวดลอมท่ีดีแกเยาวชน  เด็กๆจะคิดตาม จน
เกิดการมีสวนรวม เด็กๆจะรวมคิด รวมกันแสดงความคิดเห็นตางๆ สงผลใหเกิดการพัฒนาการมีสวน
รวมในการลดปริมาณขยะชุมชนไดโดยงายในกลุมเยาวชนนั่นเอง  และทําใหเม่ือชักชวนก็จะไดรับ
ความรวมมือจากเยาวชนโดยดี ซ่ึงนี่เองที่จะสามารถส่ือไปถึงผูใหญท่ีเปนสมาชิกในชุมชนไดอีกวิธี
หนึ่ง  เนื่องจากพฤติกรรมของเด็กสวนใหญนั้นพอไดทราบอะไรท่ีแปลกใหมก็มักจะนําส่ิงที่ทราบไป
บอกกลาวกับ    ผูปกครองอีกทอดหน่ึง  เพ่ือใหผูปกครองรวมมือกับกิจกรรมการคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะ  
 
คุณประเสริฐ  -  ผูนําชุมชน ไดเลาถึงการเลือกใชส่ือบุคคลใหเหมาะสมไดอยางไรดังนี้ 

 
” กอนท่ีผมจะทําอะไรสักอยาง ผมจะใชพวกแมบานท่ีพูดมากไปกระจายขาววาผมจะทําอะไร 

จากนั้นก็คอยฟงผลตอบรับจากสมาชิกชุมชน ซ่ึงถาผลออกมาวาสมาชิกเห็นดวยเกินกวา 50 
เปอรเซ็นต ผมก็เร่ิมดําเนินการในทันที” ( สัมภาษณวันท่ี 9 ธันวาคม 2544 ) 
เด็กชายตน  -  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  ไดพูดเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไววา 

 
“ลุงเสริฐใจดี ชอบทําอาหารใหพวกเรากินอยูบอยบอยอรอยดวย แลวลุงเสริฐชอบมาคุยเลน

กับพวกเราเสมอ ลุงเขามักจะคุยเร่ืองขยะใหเราฟงเยอะเลย ลุงเขาจะชวนใหผมเขารวมกลุมกับเพื่อนมา
เก็บขยะ ผมกับเพื่อนๆบอกตอๆกันไปจนมีเด็กๆเขารวมกลุมกันประมาณ 80 คนได ก็สนุกดี เหมือน
ไดออกไปเลนกับเพื่อน ไดตังคกินหนมดวย ” ( สัมภาษณวันท่ี 9 ธันวาคม 2544 ) 
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เด็กหญิงเอ  -  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ไดเลาวา 
 

“หนูชอบคุยกับลุงเสริฐ  ลุงเสริฐตลกดีมีเร่ืองมาเลาใหฟงเยอะแยะไปหมด  พอหนูกลับบาน 
หนูจะเลาใหพอกับแมฟงดวยวาลุงเสริฐบอกอะไรบาง มีอยูวันหนึ่งนะหนูเห็นแมเขาท้ิงขวดพลาสติก  
เศษอาหารรวมอยูในถุงเดียวกันหมดเลย  หนูเลยเขาไปบอกแมวาลุงเสริฐบอกใหแยกพวกขวดไวขาย
ไดตังคดวยนะแม”( สัมภาษณวันท่ี 9 ธันวาคม 2544 ) 
 
คุณวุฒิ  -  คณะกรรมการชุมชนรายหนึ่งไดกลาวถึงเร่ืองนี้ไววา 

 
“คุณประเสริฐจัดกิจกรรม  โดยใหเด็กๆ มาเก็บขยะแลวแยกไปขาย ทําเปนตัวอยางใหผูใหญ 

ดูแลว คณะกรรมการชุมชนก็ทําแลว ทําใหเห็นผลชัดเจนวา จํานวนขยะในถังลดลง ไมเกิดปญหาขยะ
ลนถังอีก เพราะสวนมากท่ีขยะมันลนถัง เพราะทุกคนท้ิงขยะทุกอยางลงไปในถังรวมกันไมวาจะเปน
ลังกระดาษ กลองกระดาษ พวกนี้มันฟู แลวยังมีขวดพลาสติกพวกนี้กินเนื้อท่ีของถังแปบเดียวก็เต็ม 
ขวดแกวดวย พอเก็บพวกนี้ออกจากถัง ถังก็ยังวางไปเยอะ” ( สัมภาษณวันท่ี 26 ตุลาคม 2544 ) 
 
7. การส่ือใหเห็นถึงผลตอบแทนท่ีสมาชิกจะไดรับ 

 
จากการพูดคุยกับสมาชิกในชุมชน  จึงเปนเหตุทําใหทราบวา ยุทธวิธีการสื่อสารท่ีผูนํา 

ชุมชนไดใชอีกวิธีหนึ่งก็คือ  “ยุทธวิธีการส่ือใหเห็นถึงผลตอบแทนท่ีสมาชิกจะไดรับ” เม่ือมีการ
ช้ีใหเห็นถึงปญหาส่ิงแวดลอม การปองกันและแกไขปญหา ไมใหขยะลนเมือง ช้ีใหเห็นถึงมูลคาของ
ส่ิงของเหลือใช ท่ีเดิมเรียกวาขยะ แตปจจุบันกลายเปนส่ิงท่ีมีมูลคา สามารถนํามาแลกเปล่ียนเปนเงิน
ได (เอกสารในภาคผนวก ก.) 

นอกจากนี้ยังมีการจูงใจดวยผลตอบแทนท่ีเปนรูปธรรม คือ เงิน จะชวยจูงใจเยาวชนให 
มารวมในกิจกรรมลดปริมาณขยะ โดยผูนําแจงทางเสียงตามสายวา   

“คณะกรรมการชุมชนจะเปดบัญชีในสมุดออมทรัพยใหเด็กทุกคนท่ีมาเขารวมในกิจกรรม 
ดังกลาว คนละ 100 บาท ซ่ึงเงินจํานวนดังกลาวนั้นไดจากการปนเงินของกองทุนออมทรัพย และอีก 
50 บาทจากคุณประเสริฐ“ 
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เด็กชายเอ็กซ – เยาวชนท่ีเขารวมกลุมเยาวชนรักษาความสะอาดรายหนึ่งไดเลาถึงส่ิงท่ีตนเองและ
เพื่อนๆไดรับจากกิจกรรมวา 

 
“พวกผมกับเพื่อนๆมารวมกิจกรรมนี้เพราะพวกเราไดยินจากท่ีลุงเสริฐพูดเสียงตามสาย 

วาพวกลุงเขาจะเปดบัญชีออมทรัพยใหพวกเด็กท่ีเขารวมกิจกรรมเก็บขยะ พวกผมก็คุยๆกันอยูวาเอาก็
เอา และพอผมก็เห็นดวย พวกเราก็ทําตามๆกันไป เก็บขยะนี่ทําไปทํามาไดตังคเยอะกวาท่ีพวกเราคิด
ไวอีกนะครับพี่” ( สัมภาษณวันท่ี 9 ธันวาคม 2544 ) 

จากจํานวนเยาวชนท่ีเขารวม 83 คนเปนตัวบงบอกไดถึงความสําเร็จในระดับหนึ่งของการ
จูงใจเด็กๆและรายไดจากการขายขยะน้ีผูนําแบงไวเปนเงินทุนในการจัดงานวันเด็กใหแกเด็กในชุมชน 
โดยนําไปจัดซ้ือเปนของขวัญตางๆ อาทิ รถจักรยาน เคร่ืองกีฬา ตุกตาและของขวัญท่ีเยาวชนอยากได  

 
3.ปจจัยการส่ือสารท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ 
 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดสามารถสรุปไดวาปจจัยการส่ือสารใดท่ีทําใหเกิดการมีสวน
รวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะมี 6 ปจจัย อันไดแก 

1. มุมมองของผูสงสารท่ีมีตอชุมชน  
2. ประสบการณในการเผชิญกบัปญหาต้ังแตอดีตจนปจจุบันรวมกนัในชุมชน 
3. เนื้อหาของสารเปนเร่ืองท่ีใกลตัว 
4. เลือกใชส่ือใหเหมาะและเขากับกลุมเปาหมาย 
5. ความเช่ือถือของผูรับสารท่ีมีตอผูนําชุมชน 
6. บริบท 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
 

1. มุมมองของผูสงสารท่ีมีตอชุมชน  
 

ผูสงสารในท่ีนี้คือผูนําชุมชนในสมัยนั้น (นายประเสริฐ คําแดง) เปนผูบุกเบิกการคัดแยก
ขยะอยางจริงจังมาต้ังแตแรกจนปจจุบัน ทําใหสมาชิกชุมชนเห็นวาไดผลจริงก็ปฏิบัติตาม อีกทั้งนาย
ประเสริฐ มีคุณสมบัติความเปนผูนําชุมชนท่ีดี สามารถพัฒนาและนําพาชุมชนไปสูความเจริญ นําส่ิง
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ผูนําชุมชน   จุดนี้เองจึงเปนปจจัยอีกขอหนึ่งในการท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน 
 ซ่ึงมุมมองของผูสงสารท่ีมีตอชุมชนนั้นไดแก 

1.1. ผูนําชุมชนมีทัศนคติท่ีดีตอตนเองวาจะสามารถชักจูงใจ โนมนาวใจสมาชิกชุมชนได 
และตนเองมีความรูเร่ืองส่ิงแวดลอม เร่ืองการจัดการขยะ การคัดแยกขยะเปนอยางดี มีความสามารถใน
การพูดใหสมาชิกชุมชนเขาใจเนื้อหาสารไดทํานองเดียวกัน มีความเช่ือม่ัน ไมยอทอ ตออุปสรรคใดๆ
ในระหวางท่ีส่ือสารกับสมาชิกชุมชนเพื่อการรณรงค 

1.2. ผูนําชุมชนมีทัศนคติท่ีดี มีความเช่ือม่ันในตัวสาร คือเช่ือม่ันในแนวคิดการลดปริมาณ
ขยะของตนท่ีตนจะพูดออกไปนั้นตองไดผลแนนอนหากทุกคนรวมมือกันอยางจริงจัง  

1.3 ผูนําชุมชนมีทัศนคติท่ีดีตอผูรับสาร ในท่ีนี้คือสมาชิกชุมชนทุกคนรวมถึงคณะ 
กรรมการชุมชน วาสามารถรับฟงและเขาใจในเนื้อความท่ีผูนําชุมชนพูดรูเร่ือง เช่ือม่ันวาคุยกันไดไม
ยาก ตลอดจนมีพืน้ฐาน หรือมีแนวความคิดท่ีตองการเห็นชุมชนของตนนาอยูข้ึน 
 
2.ประสบการณในการเผชิญกับปญหาต้ังแตอดีตรวมกัน 
 

จากการศึกษาขอมูลเอกสารเกี่ยวกับประวตัิชุมชนสุขสันต 26  ดังท่ีไดกลาวในสภาพแวด- 
ลอมและความเปนมาของชุมชนฯ มาแลวนัน้ 

ในป พ.ศ. 2529 ชาวบานท่ีไดเชาซ้ือท่ีดินจัดสรรของโครงการ “อนันตสุขสันต” (หรือ
ชาวบานชุมชนสุขสันต 26 ในปจจุบัน) ไดรวมกันรองเรียนตอสํานักงานเขตบางกะป  ในเร่ืองของการ
ขาดสาธารณูปโภคบริเวณท่ีอยูอาศัย เจาหนาท่ีสํานักงานเขตบางกะปจึงใหคําแนะนําแก ชาวบานท่ีมา
รองเรียนวาควรไปจดทะเบียนข้ึนเปนชุมชนเสียกอน  จนกระท่ังเม่ือป พ.ศ. 2535 จึงไดจดทะเบียนข้ึน
เปนชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยใชช่ือวา “ชุมชนสุขสันต 26”  และเม่ือไดตั้งข้ึนเปนชุมชนแลว 
ทางสํานักงานเขตบางกะปจึงจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาชุมชน เพ่ือสรางถนน   ติดต้ังระบบ
ไฟฟาและน้ําประปา การวางสายและติดต้ังโทรศัพท เปนตน 
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คุณสุธี – กรรมการชุมชนในกองทุนรักษาความสะอาด กลาวถึงความเปล่ียนแปลงของชุมชนจากใน
อดีตท่ีตนประสบมา  เพื่อยืนยันถึงสภาพชุมชนในอดีตวา 

  
  “ชุมชนเราเปล่ียนแปลงไปเยอะมาก ท่ีเห็นไดชัด คือ ความเจริญของชุมชน จากท่ีไม
มีอะไรเลยจากมามีน้ํา ไฟฟา โทรศัพท ถนนคอนกรีต เดี๋ยวนี้มีคนมาอยูมากข้ึนที่บาน ตึกหองเชา 
สภาพเศรษฐกิจของในชุมชนก็ดีข้ึน มีรถข่ีมีรถขับมากข้ึนมากข้ึน เพราะมีกองทุนเกิดข้ึนมากมาย
ในชุมชน ชุมชนสะอาดข้ึน นาอยูมากข้ึนก็เพราะคุณประเสริฐเขาหามาท้ังนั้น มีคนขางนอก 
นักเรียน นักศึกษามาดูงานท่ีชุมชนมากข้ึน  ตั้งแตมีศูนยวัสดุรีไซเคิลข้ึน เจาหนาท่ีตํารวจ 
เจาหนาท่ีเขตก็ใหความสนใจ เขามาดูแลชุมชนเรา ดีครับผมวานะ” 

 
3.เนื้อหาของสารเปนเร่ืองท่ีใกลตัว  

 
สารท่ีผูนําชุมชนใชส่ือไปถึงสมาชิกในชุมชนนั้น  สวนใหญมีเนื้อหาสาระเปนเร่ืองใกลๆ

ตัวที่สมาชิกในชุมชนควรทราบ  เปนตนวา เร่ืองของการชวยกันรักษาความสะอาด วาถาไมชวยกันท้ิง
ขยะใหเปนท่ีชุมชนเราตองสกปรก  เปนแหลงเพาะพันธุหนู แมลงวัน ทําใหคนในชุมชนปวยกันมาก
และการคัดแยกขยะใหถูกตองก็ควรมีเพราะไมเชนนั้นปริมาณของขยะท่ีเราท้ิงกันทุกวันกับจํานวน
ของถังขยะที่มีอยูจะไมพอ อีกท้ังผูนําชุมชนทําการรณรงคใหทุกคนรวมกันรักษาความสะอาด และ
แยกขยะไวขายโดยใชเนื้อความท่ีผูนําพูดมาน้ันเขาใจงาย ไมซับซอน ( ดังเอกสารในภาคผนวก ก. ) 
 
คุณสมใจ  -  เจาของรานเสริมสวย เปนผูหนึ่งท่ีไดรับคําแนะนําจากคุณประเสริฐไวดังนี้ 
 

“ ท่ีรานตัดผมของพ่ี คุณประเสริฐก็เขามาตัดผมท่ีรานแลวเห็น ขวดแชมพู ขวดนํ้ายาตางๆวาง
เกล่ือนกลาดในราน ก็บอกวาขวดพลาสติกเหลานี้ ขายไดนะ กองไวเยอะๆเดี๋ยวพวกหนูมันจะเขามา
ทํารังอยู แลวยังแนะนําวาตองทํารานของเราใหสะอาด สวยงาม นาเขา ใหลูกคาเห็นแลวม่ันใจ ใน
ความสะอาด อยากเขามาทําผม ทําเล็บท่ีรานเรา พี่ก็เลยเก็บขวดตางๆทั้งท่ีบานและท่ีราน ไปขายก็
ไดมาหลายตังคนะ พอเปนคากับขาวไดหลายวัน ประหยัดแลวยังสะอาดดีดวย” (สัมภาษณวันท่ี 9 
ธันวาคม 2544 ) 
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ปาแปน – เจาของรานอาหารตามส่ังแหงหนึ่งภายในชุมชนสุขสันต 26 พูดถึงโครงการลดปริมาณขยะ
ของผูนําชุมชนไววา 

 
“ก็รูๆอยูวารานปาขายพวกอาหาร  ก็จะมีขยะมากทุกวัน  ไหนจะเศษอาหาร  พวกขวดใช 

แลว  ขวดน้ําปลา  ซอสปรุงรสตางๆ  คุณประเสริฐเขาทํางานเก่ียวกับโครงการลดขยะใชไหม  เขาก็มา
บอกปาวาเศษขยะพวกเศษอาหารเน่ียเรานํามาใชประโยชนไดอีกนะ  ตอนแรกปาก็งงวาจะทําได จริง
เหรอ  ก็ถามเขาไปวาทําอะไร  เขาก็บอกวาเอามาทําเปนขยะหอม  หลังจากปดราน ปาก็จะแยกเศษ
อาหารพวกผัก ขาว หัวปลา และอีกหลายอยางไปใหคุณประเสริฐ มันก็ดีกวาท้ิงใหเนาอยูในถังไป
เฉยๆ”(สัมภาษณวันท่ี 9 ธันวาคม 2544 ) 

 
4.เลือกใชส่ือใหเหมาะและเขากับกลุมเปาหมาย สามารถจําแนกไดดงันี้ 

 
4.1 เสียงตามสาย  
 

ในท่ีนี ้คือเสียงตามสายในการประกาศ พูด รวมถึงการบอกกลาวรณรงคใหทุกคนรวมกัน
รักษาความสะอาดในชุมชน และเพื่อใหสารไหลไปสูผูรับสารไดเต็มท่ีท่ีสุด เวลาท่ีเหมาะท่ีสุด คือเวลา
ประมาณ 17.00 น เปนประจาํทุกวันศุกร  เสาร  อาทิตย เนื่องจากเปนเวลาท่ีสมาชิกชุมชนสวนมาก
กลับมาถึงท่ีบานแลว ซ่ึงผูนําจะพูดซํ้าๆในเน้ือหาตางๆท่ีเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การลดปริมาณ
ขยะบอยๆเพื่อย้ําใหทุกคนเกดิจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะแกทุกคน 
 
คุณเสวย  -  กรรมการชุมชนทานหน่ึงไดกลาววา 

 
“คุณประเสริฐยังพูดออกเสียงตามสายทุกวันหยุดวา ใหทุกคนมาแยกขยะเก็บไวขายกัน

เถอะ แลวบอกราคารับซ้ือขวดวาใบละเทาไหร กระดาษกิโลละเทาไหร ขวดน้ําแบบขุน แบบใสขายได 
กี่บาทเปนการจูงใจใหพวกเขารับรูวาขยะมันมีคา มีประโยชน จากท่ีเห็นจากเด็กๆ เก็บขายไดเงิน และ
ท่ีคุณประเสริฐบอก  ทุกคนก็เร่ิมเก็บขยะของตัวเองขายเอง แรกๆ สงสารเด็กๆ อยากใหเด็กมีรายได 
ชวยแยกใหเด็กๆ เก็บกันไดสะดวกขึ้น ตอนหลังทุกคนเก็บขายเอง เด็กๆ เลยไมมีขยะไปขาย
แลว”(สัมภาษณวันท่ี 17 ธันวาคม 2544 ) 
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4.2 ส่ือบุคคล แบงเปน 2 กลุม คือ  

 
1. แมบาน 

 ในการกระจายขาวไปสูชุมชนน้ัน ปจจัยท่ีสําคัญอยางหน่ึงท่ีผูนําใชเพื่อชวยในการ
กระจายขาวสารไดแก “กลุมแมบานในชุมชน” นั่นเอง ท้ังนี้เพ่ือใหกลุมแมบานดังกลาวทําการหยั่ง
เสียงจากคนสวนมากในชุมชนวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับผูนําชุมชนในเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงหลังจากท่ีได
คําตอบออกมาแลววาสมาชิกเห็นดวย และอยากใหดําเนินการ ผูนําชุมชนจึงจะเร่ิมจัดพิมพ เอกสาร
แจกตอไป  (ดังท่ีไดกลาวมาแลวในสวนท่ี 2 ) 
 
คุณจินตนา  -  แมบานทานหนึ่งไดย้าํถึงปจจัยท่ีสําคัญในการเผยแพรขาวสารภายในชมุชนไววา 

 
“ก็เวลาคุณประเสริฐเขาคิดอะไรใหมๆไดแลวอยากรูวาพวกเราเห็นเปนไงอยากใหทํา

ไหม  เขาก็จะมาบอกวาเขาจะทําไอโนนไอนี่นะ มีประโยชนอยางนั้นอยางนี้  ยังไงก็ฝากเปนธุระชวย
ไถถามสมาชิกใหหนอยละกันวาชอบหรือไมชอบอยางไง  หรือดีไมดี  อยากใหเพิ่มเติมแกไขก็บอกๆ
มาละกัน ไอพวกเราก็เห็นแกเปนคนทํางาน มีอะไรแกก็มาขอใหชวยถามความเห็นคนอื่นใหหนอย
เปนประจํา ก็เลยชวยมาตลอด  ก็พูดไดอะนะวา  พวกพี่จะรูอะไรๆกอนสมาชิกคนอ่ืนเสมอ  ดีใจท่ี 
คุณประเสริฐเห็นความสําคัญของพวกพ่ี” (สัมภาษณวันท่ี 17 ธันวาคม 2544 ) 
 

2. เด็ก 
ผูนําใชเด็กเปนปจจัยในการบังคับใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการลดปริมาณขยะใน

ชุมชน โดยนําเด็กมาเปนขอแมวา “ถาคุณไมอยากใหลูกๆของตนเองตองเส่ียงตอการบาดเจ็บใน
ระหวางการปฏิบัติงาน หรือตองเหน็ดเหน่ือยตอการเดินเก็บ คุยขยะตามถังขยะแลว คุณก็ตองเปล่ียน
พฤติกรรมของตนจากท้ิงอยางเดียวมาเปนคิดกอนท้ิง แลวรวบรวมมาใหเด็กเก็บไปขายตอไป” 
 
คุณมานพ – ผูปกครองของเด็กในชุมชนรายหนึ่งไดกลาวสนับสนุนขอความขางตนวา 
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“แตกอนผมก็มีถังขยะใบเดียว มีอะไรก็ท้ิงมันลงไป ปนกันไปหมด ไอปดลูกคนเล็กของ
ผมมันอยากเปนนักประดิษฐ ก็ชอบเก็บส่ิงของตางๆจากถังขยะ ท้ังท่ีบานและที่อ่ืนๆ บางทีมันก็โดน
เศษแกว เศษอะไรบาดมา เปนแผลอยูเร่ือยๆ พอดีไดฟงพี่เสริฐเขาบอกมาวาใหแยกขยะ ผมก็เห็นดีดวย
ลูกมันจะไดไมลําบาก เดี๋ยวนี้บานเรามีการแยกขยะแลวนะ เอาไปขายก็ได” 
 
4.3 ส่ือเฉพาะกิจ  

 
ในท่ีนี้ไดแกปายประกาศนิทรรศการท่ีติดต้ังไวหนาอาคารอเนกประสงค เนื่องจากอาคารนี้ 

เปนศูนยเด็กเล็กใชเปนท่ีทําการบริหารกองทุนทุกกองทุนในชุมชน ตลอดจนใชสําหรับทุกกิจกรรมใน
ชุมชน จึงมีสมาชิกชุมชนเดินผานปายดังกลาวเปนจํานวนมาก และเปนท่ีสนใจแกสมาชิกชุมชนท่ีตอง
แวะเวียนมาอาน มาดู จึงเหมาะแกการติดปายประกาศ เอกสารตางๆท่ีเกี่ยวกับชุมชน การรณรงคให ทุก
คนชวยกันรักษาความสะอาด และแยกขยะกอนท้ิง รวมถึงความคืบหนาของกองทุนตางๆของชุมชน  
(ดังภาพในภาคผนวก ก.) 

 
ส่ือเฉพาะกิจอีกอยางท่ีใชเปนประจําทุกเดือนคือการประชุม  ซ่ึงเปนชองทางในการส่ือสาร

กับกรรมการชุมชนเพื่อช้ีแจงแนวคิดและแผนงานตางๆ  ตลอดจนเปนการทําความเขาใจกับ
คณะกรรมการชุมชนกอนท่ีจะดําเนินกิจกรรมใดๆ และเพ่ือส่ือสารกับสมาชิกชุมชนทุกเดือนจะมีการ
ประชุมชี้แจง และแจงความคืบหนาของรายไดของทุกๆกองทุนในชุมชน   ซ่ึงระหวางนั้นจะพูดย้ําใน
การลดปริมาณขยะไปดวยทุกคร้ังท่ีมีโอกาส (ดังภาพท่ี 3-4 ในภาคผนวก ก.) 
 
5. ความเชื่อถือของผูรับสารท่ีมีตอผูนาํชุมชน 
 

ผูรับสาร ในท่ีนี้คือสมาชิกชุมชนทุกคนท่ีอาศัยอยูในชุมชนสุขสันต 26 
ในการพูดคุยเพ่ือเก็บขอมูลในการวิจัย  ผูวิจัยสามารถสรุปปจจัยการส่ือสารท่ีทําใหเกิดการ

มีสวนรวมของสมาชิกชุมชนไดอีกวิธี  นั่นคือ “การทําใหสมาชิกในชุมชนเกิดความเช่ือถือตอผูนํา
ชุมชน ตลอดจนสมาชิกชุมชนรูสึกวาไมถูกทอดท้ิงจนเกิดความรูสึกอยากตอบแทนชุมชน”  การท่ี 
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ผูนําทําใหสมาชิกเกิดความรูสึกวาไมถูกทอดท้ิงและตอบแทนชุมชนนั้น เพราะผูนําชุมชนเปนผูท่ีเอา
ใจใสดู แลชุมชนและสมาชิกชุมชนอยางใกลชิด ชวยเหลือและแกไขปญหาตางๆแกสมาชิกและการ
จัดต้ังกองทุนตางๆ เชน กองทุนรักษาความสะอาดและตอตานยาเสพติด เปนกองทุนท่ีจัดข้ึนเพื่อ
ชวยกันดู แลรักษาความสะอาดในชุมชน และใหสมาชิกชุมชน รูถึงมูลคาของขยะ และการตอตานยา
เสพติด เนื่องจากในชุมชนแออัดนั้นยาเสพติดมักเขามาไดงาย การตอตานทําใหบุตรหลานของสมาชิก
พนจากภัยรายของยาเสพติด  กองทุนตางๆท่ีมีอยูในชุมชนก็จะมีเงินทุน ซ่ึงสมาชิกชุมชน สามารถที่จะ
มากูยืมเงินไปใชได โดยไมคิดดอกเบี้ยหรือในราคาต่ํา ทําใหสมาชิกชุมชนเกิดความรู สึกวา
คณะกรรมการชุมชนไมไดทอดทิ้งพวกเขา เห็นไดจากในยามที่สมาชิกชุมชนเกิดความจําเปน อาทิ 
กองทุนเพื่อการศึกษา มีไวเพื่อให ผูปกครองกูยืมเงินเพื่อไปใชจายเพ่ือการศึกษา เปนคาเทอมบุตร
หลานของตน โดยไมคิดดอกเบ้ีย เปนตน นี่เองท่ีเปนเหตุสงผลใหเม่ือขอความรวมมือจากสมาชิก
ชุมชน สมาชิกชุมชนก็จะยินยอมและอนุญาตใหบุตรหลานของตน  มารวมกิจกรรมการลดปริมาณ
ขยะดังรายละเอียดขางตน 

 
คุณน้ําผ้ึง – พนักงานทําความสะอาดของบริษัทเอกชนแหงหน่ึงไดกลาววา 
 

“ ดิฉันทํางานเปนกะ พักผอนไมเปนเวลา แลวพอมีลูกคนเล็ก การที่จะหยุดงานมาเล้ียงลูก
อยูกับบาน มันก็ขาดรายได จะเอาลูกไปเล้ียงท่ีทํางานก็ไมได ดีท่ีคุณประเสริฐไปของบประมาณ 
มาจัดต้ังศูนยเด็กเล็ก ทําใหดิฉันสามารถเอาลูกคนเล็กไปฝากเล้ียงได ไปทํางานก็สบายใจ หายหวง พอ
ปดเทอม ลูกคนโตของดิฉันก็เขารวมกับกลุมเยาวชนรักษาความสะอาด ท่ีคุณประเสริฐเขาดูแลอยู เรา
ไมมีเวลาจะอบรมเขา ก็ไดคนดีๆอยางคุณประเสริฐนี่แหละ เปนตัวอยางท่ีดี อบรมลูกแทนเรา”         ( 
สัมภาษณวันท่ี 19 ธันวาคม 2544 ) 
 
คุณอัญชลี  -  รับจางท่ัวไป ไดกลาวถึงผูนาํชุมชนไววา 

 
“เห็นคุณประเสริฐกับพวกทําอะไรๆหลายอยางใหกับชุมชน  ตั้งใจจริง  ขยัน  และส่ิงท่ี 

พวกเขาทําเราก็เห็นอยู  ไดประโยชนอยู  ก็เลยสนับสนุน ขอความรวมมืออะไรมาก็ทําใหนะ  รูสึกวา
เม่ือเราไดแลวก็ควรใหอะไรเขากลับคืนไปบาง  ก็ชวยๆกันไป” ( สัมภาษณวันท่ี 19 ธันวาคม 2544 ) 
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คุณปติพงศ  -  พนักงานรัฐวสิาหกิจ ไดพูดสนับสนุนดวยวา 
 

“ผมวาการท่ีคุณประเสริฐทําเชนนี้เปนการดี  ทําใหเกิดการรักพวกรักพอง  ชวยเหลือซ่ึง
กัน  ไมตองสูกับปญหาคนเดียว มีคนชวยเราอุนใจดี “( สัมภาษณวันท่ี 19 ธันวาคม 2544 ) 

 
คุณเปยก – มอเตอรไซครับจางในชุมชน ไดกลาวถึงผูนําชุมชนวา 

 
“ แตกอนทางเดินเปนดินลูกรังสีแดง ฝุนเยอะมาก พอหนาฝน ฝนตกก็เฉอะแฉะ เปนหลุม

เปนบอ คุณประเสริฐเขาก็ไปของบประมาณจาก ส.ส.มาทําถนนคอนกรีตให เขามีความพยายามมาก
นะ เพราะกวาจะไดเขาถึง ส.ส. เนี่ยมันยาก เขาก็เพียรไปหาต้ังหลายคร้ัง กวาจะไดเงินมาทําถนน ผม
ยังเคยไปสงเขาเลย” ( สัมภาษณวันท่ี 19 ธันวาคม 2544 ) 
 
6.บริบท  

 
ปจจัยในดานบริบทตางๆ อันไดแก นโยบายของหนวยงานภายนอกชุมชน และวัฒนธรรมการ 

ส่ือสารภายในชุมชนนโยบายของหนวยงานภายนอกชุมชน แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 6.1 นโยบายในการจัดโครงการชุมชนนํารองในการรักษาความสะอาดของชุมชนและการลด
ปริมาณขยะในชุมชน สํานักงานเขตบางกะปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร (รายละเอียดของ
นโยบายดังในภาคผนวก ก.) 
 6.2 นโยบายของสถานศึกษาท่ีสมาชิกชุมชนท่ีเปนเด็กไดศึกษาอยูเปนสวนมาก และต้ังอยูใน
บริเวณท่ีใกลเคียงชุมชน อาทิ การรักษาส่ิงแวดลอมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การอนุรักษ
พลังงานตลอดจนการรีไซเคิลขยะ เปนตน สงผลใหเยาวชนมีความตื่นตัวในปญหาส่ิงแวดลอม เกิด
การเรียนรูและเปนกลุมท่ีเขามามีสวนรวมในการลดปริมาณขยะชุมชนไดดี 
 
เด็กหญิงเล็ก  -  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไดเลาวา 

 
 “ลุงเสริฐจะเขามาถามวาพวกเราเลนอะไรกัน ลุงชอบชวนพวกเราคุยเร่ืองวาท่ีโรงเรียนสอน
อะไรเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบาง เชนสอนใหท้ิงขยะลงถังไหม แลวพวกเราทํายังไง แลวลุงเขา

DPU



     110   

 

 

  
 

 
เด็กหญิงแปง – นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พูดสนับสนุนเด็กหญิงเล็กวา 

 
“ลุงเสริฐเห็นหนูเลนอยูกับเพื่อนๆ ก็จะเขามาถามวาเด็กเลนอะไรกัน แลวชวนใหพวกหนูไป 

กินขนมและชวนพวกเราคุย ลุงเขาจะถามวาท่ีโรงเรียนพวกเราคุณครูเขาสอน หรือมีกิจกรรมอะไรให
พวกเราทําท่ีเกี่ยวกับการท้ิงขยะ หรือการรักษาความสะอาด การทิ้งขยะ พวกเราก็จะชวยกันตอบวาทํา
อะไรบาง” ( สัมภาษณวันท่ี 9 ธันวาคม 2544 ) 

6.3 นโยบายของมูลนิธิพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  ท่ีเขามาใหการชวยเหลือสนับสนุน
โครงการจัดการขยะรวมกับชุมชน โดยเขามารณรงค ศึกษาเก็บขอมูล ดูงานในชุมชน มาใหความรู 
เกี่ยวกับขาวสาร  การรักษาส่ิงแวดลอมตางๆ และมีการขยายผลออกไปสูชุมชนขางเคียงหลายชุมชน  
โดยการพาไปเย่ียมชมดูงาน และกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของกับการจัดการขยะโดยชุมชนท่ีจังหวัด
พิษณุโลก  และจังหวัดขอนแกน   

 
คุณอาคม  -  กรรมการชุมชนทานหน่ึงไดพูดถึงมูลนิธิพลเอกชาติชายฯวา  

 
“มูลนิธิพลเอกชาติชายฯ เขาสงเจาหนาท่ีเขามาศึกษาดูงานในชุมชน  เขามาใหความรู 

ตางๆเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดลอมใหกับสมาชิกชุมชน และแนะแนวทางวิธีการเขียนโครงการเพื่อยื่น
เสนอขอเงินสนับสนุนชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืน อาทิเชน กองทุนเพื่อสังคม ( SIF)  หรือสํานักงาน
เขตบางกะป เปนตน และยังพาสมาชิกชุมชนทั้งกรรมการชุมชนและแมบานไปดูงานกันเกือบ 20 คน
ได พาไปท่ีจังหวัดพิษณุโลก และขอนแกน เกี่ยวกับการจัดการขยะโดยวิธีคัดแยกขยะขาย”  
( สัมภาษณวันท่ี 9 ธันวาคม 2544 ) 

6.4 วัฒนธรรมการส่ือสารภายในชุมชนของชุมชนสุขสันต 26 นั้นทุกคนจะมีการพูดคุยกัน 
เจอหนากันตางทักทายกัน ยิ้มใหกันเสมอ ใครมีปญหาอะไรสมาชิกชุมชน หรือเพื่อนบานกันก็จะ
ชวยเหลือกัน หารือ ปรึกษากันแบบเพื่อน พี่นอง สมาชิกชุมชนจะรูจักกันหมดวาใครอยูบานไหน เปน
ลูกหลานใคร เด็กๆจะใหการเคารพ นับถือแกผูใหญ มีความเปนอยูกันแบบพี่นอง เปนชุมชนรักความ
สงบ จากการสังเกตและการพูดคุยกับสมาชิกชุมชน กรรมการชุมชนหลายคนพูดในทํานองเดียวกันวา 
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“ตามวิสัยของคนในชุมชนนีเ้คาอยูกันแบบพี่นอง ไมยากที่เขาจะรวมดวยแลวการพดูตอๆ 
กันปากตอปาก คุยกนัไป บอกตอๆกัน  ชวนๆ กันมาก็รวมดวยทุกงาน  ไมตองมีกฎระเบียบ ถามีก็จะดู
แรงไปนะ แคบอกกลาว ของรอง ขอความรวมมือก็ฟงกนัแลว เราอยูกนัแบบถอยทีถอยอาศัยกนั   
ชุมชนเราจะรักสงบนะ” ( สัมภาษณวนัท่ี 29 ธันวาคม 2544 ) 
 
ท้ังนี้ผูวิจยัจะนําเสนอสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยในข้ันตอไป DPU



บทที่ 5  
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

ในการดําเนินงานการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของการทํางานรวมกัน
ระหวางผูนําและสมาชิกภายในชุมชน  หัวใจหลักท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนาชุมชนประสบผลสําเร็จ
ก็คือ “ยุทธวิธีการส่ือสาร” นั่นเอง ซ่ึงถาหากผูนําชุมชนสามารถนําเอายุทธวิธีท่ีดีท่ีเหมาะสมกับชุมชน
มาใชแลว ชุมชนนั้นก็จะประสบความสําเร็จในการรวมมือกันของคนในชุมชน 

ยุทธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชน  เปนกลไกสําคัญในการผลักดันใหสมาชิกภายในชุมชน
หันมาสนใจ ใสใจ และเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนอันจะนํามาซ่ึง
การพัฒนาชุมชนท่ีเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

ในการทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ยุทธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชนในการพัฒนาการมีสวน
รวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะชุมชน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. ศึกษายุทธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิก 
ชุมชนในการลดปริมาณขยะ   

2. ศึกษาปจจัยทางการส่ือสารท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลด
ปริมาณขยะ 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  โดยใชวิธีสัมภาษณเจาะลึก 
(in-depth interview) ในการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูนําชุมชน และกรรมการชุมชน  
การวิจัยเอกสาร (documentary reserch) เกี่ยวกับสภาพแวดลอม และความเปนมาของชุมชนสุขสันต 
26  การวิจัยภาคสนาม (field reserch)  การสังเกต (observation) เกี่ยวกับความสัมพันธภายในชุมชน 
การส่ือสารระหวางบุคคลภายในชุมชน  ตลอดจนการมีสวนรวมในกิจกรรมทุกๆกิจกรรมของสมาชิก
ชุมชนสุขสันต 26  กลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้จํานวน 30 คน  โดยผูวิจัยเร่ิมตนในการหาขอมูล
เบ้ืองตนต้ังแตชวงเดือนเมษายน 2544 และลงพ้ืนท่ีเพื่อหาขอมูลอยางจริงจังอีกคร้ังในชวงเดือน
ตุลาคม 2544 ถึงกลางเดือนมกราคม 2545 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษา 2 ประเด็น  คือ 
1. ผูนําใชยุทธวิธีการส่ือสารใดในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการ 
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ลดปริมาณขยะ 

2. ปจจัยการส่ือสารอะไรบางท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลด
ปริมาณขยะ 

ท้ังนี้ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามประเด็นตางๆดังนี้ 
 

1. การนําตนเองมาเปนส่ือของการปฎิบัติตนเปนตัวอยางในการรักษาความสะอาดชุมชน   
ยุทธวิธีการส่ือสารในการที่ผูนําชุมชนใชเพื่อการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน 

ในการลดปริมาณขยะ  นั่นคือ “ใชการส่ือสารผานการกระทํา หรือพฤติกรรมของตน  โดยการปฏิบัติ
ตนเปนตัวอยางในการรักษาความสะอาดชุมชน”  ซ่ึงผูนําชุมชนจะทําการเก็บกวาดขยะและรักษา
ความสะอาดของชุมชนดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอทุกๆวัน  ท้ังนี้เพื่อทําตนใหเปนตัวอยาง ใหทุกคนใน
ชุมชนไดเห็น และปฏิบัติตาม  
 
2.  การพูดคุยกับสมาชิกในชุมชนอยางใกลชิด  

โดยผูนําชุมชนจะทําการพูดคุยไถถามทุกขสุขตางๆของสมาชิกชุมชนอยูตลอดเวลา  
ท้ังนี้เพ่ือชวยแกไขปญหาตางๆใหกับสมาชิกชุมชนไมนิ่งนอนใจ พยายามประสานงานกับหนวยงาน
ตางๆ  หม่ันเขาไปติดตอส่ือสารใหความรวมมือตางๆแกหนวยงาน  เพื่อเปนการเอ้ือตอการ
ประสานงานกับหนวยงานนั้นๆไดสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ   
 
3. การใชปญหาในชุมชนเปนประเด็นคนหาทางออก โดยใชวิธีการคัดแยกขยะ 

ท้ังนี้การชี้ใหเห็นถึงสถานการณปญหาภายในชุมชน คือปญหายาเสพติด  เพื่อให 
สมาชิกชุมชนรวมกันถกถึงทางออกของปญหา มีการจัดต้ังกองทุนตอตานยาเสพติดข้ึนมา และใช
วิธีการคัดแยกขยะ เพื่อนําขยะไปขายนําเงินมาเปนเงินกองทุน และปลูกจิตสํานึกแกเยาวชนในการคัด
แยก และนําขยะไปขาย เพื่อนําเงินมาเปนเงินทุนการศึกษา  
 
4. การใชเสียงตามสายในชุมชนเพ่ือแจงขอมูลเก่ียวกับชุมชน  

ภายในชุมชนมีการติดต้ังลําโพงประมาณ 10 ตัวไวโดยรอบๆชุมชน เพื่อเปนเครื่องมือ
ส่ือสารชนิดหนึ่งของผูนําชุมชนท่ีใชในการติดตอกับสมาชิกในชุมชนและยังเปนอีกวิธีการหนึ่งใน
การแจงขอมูลขาวสารตางๆในเร่ืองของโครงการลดปริมาณขยะอีกดวย  ซ่ึงยุทธวิธีการดังกลาวนี้ทาง
ชุมชนสุขสันต 26 เรียกวา “เสียงตามสาย” 
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การที่ผูนําชุมชนใชยุทธวิธีเสียงตามสายนี้มีขอดีอยู 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก 
สามารถแพรกระจายขาวสารไดอยางท่ัวถึงในเวลาอันรวดเร็ว  ประการท่ีสอง เปนการประหยัดเงิน
เวลาและแรงงาน   

ในการใชเสียงตามสายน้ันเพื่อขอความรวมมือจากสมาชิกชุมชนในเร่ืองของการรับ
บริจาคขยะ  การชวยกันรักษาความสะอาด  การเชิญชวนใหเด็กๆชวยกันแยกขยะกอนท้ิง  และเขารวม
กลุมเยาวชนรักษาความสะอาด รวมไปถึงการขอความรวมมือใหสมาชิกชุมชนทุกคนชวยกันแยกขยะ
กอนท้ิง และเพื่อนําขยะไปขาย 

 
5. การจัดการประชุมเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของสมาชิก 
ชุมชน   

การจัดการประชุมเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของสมาชิกชุมชน 
จะมีการจัดการประชุมทุกเดือน เพื่อช้ีแจงรายละเอียดในเร่ืองของรายรับ – รายจาย ของเงินกองทุนใน
แตละสวน เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกชุมชนไดพูดคุย แสดงความคิดเห็นตางๆเก่ียวกับการบริหาร
เงิน  งานของกองทุนตางๆของผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 
 
6. การเลือกสมาชิกในชุมชนเปนส่ือในการกระจายขอมูล สมาชิกชุมชนท่ีเลือกมี 2 กลุม 
คือ เด็กและแมบาน 

เพ่ือเปนการปลูกฝงจิตสํานึกในดานส่ิงแวดลอมท่ีดีแกเยาวชน  เด็กๆจะคิดตาม จนเกิดการมี
สวนรวม เด็กๆจะรวมคิด รวมกันแสดงความคิดเห็นตางๆ สงผลใหเกิดการพัฒนาการมีสวนรวมใน
การลดปริมาณขยะชุมชนไดโดยงายในกลุมเยาวชนนั่นเอง  และทําใหเม่ือชักชวนก็จะไดรับความ
รวมมือจากเยาวชนโดยดี ซ่ึงนี่เองที่จะสามารถส่ือไปถึงผูใหญท่ีเปนสมาชิกในชุมชนไดอีกวิธีหนึ่ง  
เนื่องจากพฤติกรรมของเด็กสวนใหญนั้นพอไดทราบอะไรท่ีแปลกใหมก็มักจะนําส่ิงท่ีทราบไปบอก
กลาวกับ    ผูปกครองอีกทอดหนึ่ง  เพื่อใหผูปกครองรวมมือกับกิจกรรมการคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะ   

การเลือกสมาชิกในชุมชนเปนส่ือในการเชื่อมชุมชน ซ่ึงผูนําจะเลือกใชตามวาระและ
โอกาสที่ตางกัน สมาชิกท่ีผูเลือกมาใชเปนส่ือในการกระจายขอมูลดังนี้ 

6.1 สมาชิกแมบาน ผูนําเลือกใชก็ตอเม่ือผูนําชุมชนมีความคิดริเร่ิมอะไรใหมๆ  
และอยากทราบวาสมาชิกในชุมชนมีความคิดเห็นอยางไรตอความคิดนั้นๆ โดยผูนําชุมชนจะเขาไป
พูดคุยกับกลุมแมบานซ่ึงสวนใหญจะนั่งอยูตามรานขายของชําภายในชุมชน ท้ังนี้เพื่อขอใหแมบาน
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6.2 กลุมเยาวชน  โดยผูนําชุมชนจะเขาไปสรางความคุนเคย กับเด็กๆในชุมชน ใหเด็ก 
เกิดความไวใจในตัวผูนําชุมชน และยอมรับฟงในส่ิงท่ีผูนําชุมชนสอน โดยในระหวางท่ีพูดคุย เลนกับ
เด็กๆนั้น ผูนําชุมชนจะสอดแทรกเร่ืองราวตางๆท่ีสงผลใหเกิดการพัฒนาการมีสวนรวมในการลด
ปริมาณขยะชุมชนในกลุมเยาวชน ท่ีเอ้ือตอการจะส่ือไปถึงผูใหญ เนื่องจากพฤติกรรมของเด็กสวน
ใหญนั้นพอไดรับรูขอมูลอะไรท่ีแปลกใหมก็มักจะนําส่ิงท่ีรู ไปบอกกลาวกับผูปกครองอีกทอดหน่ึง  
เพื่อใหผูปกครองรวมมือกับกิจกรรมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ  
 
7. การส่ือใหเห็นถึงผลตอบแทนท่ีสมาชิกชุมชนจะไดรับ   

การส่ือใหเห็นถึงผลตอบแทนท่ีสมาชิกชุมชนจะไดรับน้ัน  โดยการชี้ใหเห็นถึงปญหาส่ิง 
แวดลอม การปองกันและแกไขปญหา ไมใหขยะลนเมือง ช้ีใหเห็นถึงมูลคาของส่ิงของเหลือใช ท่ีเดิม
เรียกวาขยะ แตปจจุบันกลายเปนส่ิงท่ีมีมูลคา สามารถนํามาแลกเปล่ียนเปนเงินได มีการนําเงินนั้นมา
จัดต้ังกองทุนตางๆ เพื่อประโยชนของสมาชิกในชุมชน เชน กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  
  
2.ปจจัยการส่ือสารใดท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการ 
ลดปริมาณขยะมี 6 ปจจัย   อันไดแก 

1. มุมมองของผูสงสารท่ีมีตอชุมชน  
2. ประสบการณในการเผชิญกับปญหาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันรวมกันของชุมชน 
3. เนื้อหาของสารเปนเร่ืองท่ีใกลตัว 
4. เลือกใชส่ือใหเหมาะและเขากับกลุมเปาหมาย 

 5. ความเช่ือถือของผูรับสารท่ีมีตอผูนําชุมชน 
 6. บริบท 

มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

1. มุมมองของผูสงสารท่ีมีตอชุมชน  
 

ผูสงสารในท่ีนี้คือผูนําชุมชนในสมัยนั้น (นายประเสริฐ คําแดง) เปนผูบุกเบิกการคัดแยก
ขยะอยางจริงจังมาตั้งแตแรกจนปจจุบัน ทําใหสมาชิกชุมชนเห็นวาไดผลจริงก็ปฏิบัติตาม อีกท้ังนาย
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ทําใหเกิดการยอมรับในวิธีการทํางาน และความเปนผูนําของนายประเสริฐ เกิดความศรัทธาในตัวผูนํา
ชุมชน   ซ่ึงมุมมองของผูสงสารท่ีมีตอชุมชนนั้นไดแก 

1.1. ผูนําชุมชนมีทัศนคติท่ีดีตอตนเองวาจะสามารถชักจูงใจ โนมนาวใจสมาชิกชุมชนได 
และตนเองมีความรูเร่ืองส่ิงแวดลอม เร่ืองการจัดการขยะ การคัดแยกขยะเปนอยางดี มีความสามารถ
ในการพูดใหสมาชิกชุมชนเขาใจเน้ือหาสารไดทํานองเดียวกัน มีความเช่ือม่ัน ไมยอทอตออุปสรรค
ใดๆในระหวางท่ีส่ือสารกับสมาชิกชุมชนเพื่อการรณรงค 

1.2. ผูนําชุมชนมีทัศนคติท่ีดี มีความเช่ือม่ันในตัวสาร คือเช่ือม่ันในแนวคิดการลดปริมาณ
ขยะของตนท่ีตนจะพูดออกไปนั้นตองไดผลแนนอนหากทุกคนรวมมือกันอยางจริงจัง  

1.3 ผูนําชุมชนมีทัศนคติท่ีดีตอผูรับสาร ในท่ีนี้คือสมาชิกชุมชนทุกคนรวมถึงคณะ 
กรรมการชุมชน วาสามารถรับฟงและเขาใจในเนื้อความท่ีผูนําชุมชนพูดรูเร่ือง เช่ือม่ันวาคุยกันไดไม
ยาก ตลอดจนมีพื้นฐาน หรือมีแนวความคิดท่ีตองการเห็นชุมชนของตนนาอยูข้ึน 
 
2.ประสบการณในการเผชิญกับปญหาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันรวมกันของชุมชน 
 
     สมาชิกชุมชนทุกคนท่ีประสบการณเกี่ยวกับปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน ตั้งแต
กอนจะเร่ิมกอต้ังชุมชน คือการขาดส่ิงสาธารณูปการ น้ําประปา ไฟฟา ถนน ดังท่ีกลาวมาแลวในความ
เปนมาของชุมชน วา ในป พ.ศ. 2529 ชาวบานท่ีไดเชาซ้ือท่ีดินจัดสรรของโครงการ “อนันตสุข
สันต” (หรือชาวบานชุมชนสุขสันต 26 ในปจจุบัน) ไดรวมกันรองเรียนตอสํานักงานเขตบางกะป  ใน
เร่ืองของการขาดสาธารณูปโภคบริเวณท่ีอยูอาศัย เจาหนาท่ีสํานักงานเขตบางกะปจึงใหคําแนะนําแก 
ชาวบานท่ีมารองเรียนวาควรไปจดทะเบียนข้ึนเปนชุมชนเสียกอน  จนกระท่ังเม่ือป พ.ศ. 2535 จึงได
จดทะเบียนข้ึนเปนชุมชนของกรุงเทพมหานคร โดยใชช่ือวา “ชุมชนสุขสันต 26”  และเม่ือไดตั้งข้ึน
เปนชุมชนแลว ทางสํานักงานเขตบางกะปจึงจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาชุมชน เพ่ือสรางถนน   
ติดต้ังระบบไฟฟาและน้ําประปา การวางสายและติดต้ังโทรศัพท เปนตน 
 
3.เนื้อหาของสารเปนเร่ืองท่ีใกลตัว  

 
สารท่ีผูนําชุมชนใชส่ือไปถึงสมาชิกในชุมชนนั้น  สวนใหญมีเนื้อหาสาระเปนเร่ืองใกลๆ

ตัวท่ีสมาชิกในชุมชนควรทราบ  เปนตนวา เร่ืองของการชวยกันรักษาความสะอาด วาถาไมชวยกันท้ิง
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4.เลือกใชส่ือใหเหมาะและเขากับกลุมเปาหมาย สามารถจําแนกไดดังน้ี 

 
4.1  เสียงตามสาย  
ในท่ีนี้คือเสียงตามสายในการประกาศ พูด รวมถึงการบอกกลาวรณรงคใหทุกคนรวมกัน

รักษาความสะอาดในชุมชน และเพื่อใหสารไหลไปสูผูรับสารไดเต็มท่ีท่ีสุด เวลาท่ีเหมาะท่ีสุด คือเวลา
ประมาณ 17.00 น เปนประจําทุกวันศุกร  เสาร  อาทิตย เนื่องจากเปนเวลาท่ีสมาชิกชุมชนสวนมาก
กลับมาถึงท่ีบานแลว ซ่ึงผูนําจะพูดซํ้าๆในเนื้อหาตางๆที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การลด
ปริมาณขยะบอยๆเพ่ือย้ําใหทุกคนเกิดจิตสํานึกในการลดปริมาณขยะแกทุกคน 

 
4.2 ส่ือบุคคล แบงเปน 2 กลุม คือ  
 

1. แมบาน 
 ในการกระจายขาวไปสูชุมชนนั้น ปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีผูนําใชเพื่อชวยในการกระจายขาวสาร
ไดแก “กลุมแมบานในชุมชน” นั่นเอง ท้ังนี้เพื่อใหกลุมแมบานดังกลาวทําการหยั่งเสียงจากคน
สวนมากในชุมชนวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับผูนําชุมชนในเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงหลังจากท่ีไดคําตอบออก
มาแลววาสมาชิกเห็นดวย และอยากใหดําเนินการ ผูนําชุมชนจึงจะเร่ิมจัดพิมพ เอกสารแจกตอไป   
 

2. เด็ก 
ผูนําใชเด็กเปนปจจัยในการบังคับใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการลดปริมาณขยะใน

ชุมชน โดยนําเด็กมาเปนขอแมวา “ถาคุณไมอยากใหลูกๆของตนเองตองเส่ียงตอการบาดเจ็บใน
ระหวางการปฏิบัติงาน หรือตองเหน็ดเหนื่อยตอการเดินเก็บ คุยขยะตามถังขยะแลว คุณก็ตองเปล่ียน
พฤติกรรมของตนจากท้ิงอยางเดียวมาเปนคิดกอนท้ิง แลวรวบรวมมาใหเด็กเก็บไปขายตอไป” 

 
4.3ส่ือเฉพาะกิจ  
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ในท่ีนี้ไดแกปายประกาศนิทรรศการที่ติดต้ังไวหนาอาคารอเนกประสงค เนื่องจากอาคารนี้ 
เปนศูนยเด็กเล็กใชเปนท่ีทําการบริหารกองทุนทุกกองทุนในชุมชน ตลอดจนใชสําหรับทุกกิจกรรมใน
ชุมชน จึงมีสมาชิกชุมชนเดินผานปายดังกลาวเปนจํานวนมาก และเปนท่ีสนใจแกสมาชิกชุมชนท่ีตอง
แวะเวียนมาอาน มาดู จึงเหมาะแกการติดปายประกาศ เอกสารตางๆท่ีเกี่ยวกับชุมชน การรณรงคใหทุก
คนชวยกันรักษาความสะอาด และแยกขยะกอนท้ิง รวมถึงความคืบหนาของกองทุนตางๆของชุมชน   

ส่ือเฉพาะกิจอีกอยางท่ีใชเปนประจําทุกเดือนคือการประชุม ซ่ึงเปนชองทางในการส่ือสาร
กับกรรมการชุมชนเพื่อช้ีแจงแนวคิดและแผนงานตางๆ ตลอดจนเปนการทําความเขาใจกับ
คณะกรรมการชุมชนกอนท่ีจะดําเนินกิจกรรมใดๆ และเพ่ือส่ือสารกับสมาชิกชุมชนทุกเดือนจะมีการ
ประชุมช้ีแจง และแจงความคืบหนาของรายไดของทุกๆกองทุนในชุมชน ซ่ึงระหวางนั้นจะพูดย้ําใน
การลดปริมาณขยะไปดวยทุกคร้ังท่ีมีโอกาส  

 
4. ความเชื่อถือของผูรับสารท่ีมีตอผูนําชุมช44น 

 
ผูรับสาร ในท่ีนี้คือสมาชิกชุมชนทุกคนท่ีอาศัยอยูในชุมชนสุขสันต 26 

ในการพูดคุยเพ่ือเก็บขอมูลในการวิจัย  ผูวิจัยสามารถสรุปปจจัยการส่ือสารท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวม
ของสมาชิกชุมชนไดอีกวิธี  นั่นคือ “การทําใหสมาชิกในชุมชนเกิดความเช่ือถือตอผูนําชุมชน ตลอดจน
สมาชิกชุมชนรูสึกวาไมถูกทอดท้ิงจนเกิดความรูสึกอยากตอบแทนชุมชน”  การท่ีผูนําทําใหสมาชิกเกิด
ความรูสึกวาไมถูกทอดท้ิงและตอบแทนชุมชนนั้น เพราะผูนําชุมชนเปนผูท่ีเอาใจใสดู แลชุมชนและ
สมาชิกชุมชนอยางใกลชิด ชวยเหลือและแกไขปญหาตางๆแกสมาชิกและการจัดต้ังกองทุนตางๆ เชน 
กองทุนรักษาความสะอาดและตอตานยาเสพติด เปนกองทุนท่ีจัดข้ึนเพื่อชวยกันดู แลรักษาความ
สะอาดในชุมชน และใหสมาชิกชุมชน รูถึงมูลคาของขยะ และการตอตานยาเสพติด เนื่องจากในชุมชน
แออัดนั้นยาเสพติดมักเขามาไดงาย การตอตานทําใหบุตรหลานของสมาชิกพนจากภัยรายของยาเสพ
ติด  กองทุนตางๆท่ีมีอยูในชุมชนก็จะมีเงินทุน ซ่ึงสมาชิกชุมชน สามารถท่ีจะมากูยืมเงินไปใชได โดย
ไมคิดดอกเบ้ียหรือในราคาตํ่า ทําใหสมาชิกชุมชนเกิดความรูสึกวาคณะกรรมการชุมชนไมไดทอดท้ิง
พวกเขา เห็นไดจากในยามท่ีสมาชิกชุมชนเกิดความจําเปน อาทิ กองทุนเพ่ือการศึกษามีไวเพื่อให
ผูปกครองกูยืมเงินเพื่อไปใชจายเพื่อการศึกษา เปนคาเทอมบุตรหลานของตน โดยไมคิดดอกเบ้ีย เปน
ตน นี่เองท่ีเปนเหตุสงผลใหเม่ือขอความรวมมือจากสมาชิกชุมชน สมาชิกชุมชนก็จะยินยอมและ
อนุญาตใหบุตรหลานของตน  มารวมกิจกรรมการลดปริมาณขย6ะ 
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6.บริบ8ท 

ปจจัยในดานบริบทตางๆ อันไดแก9  
6.1 นโยบายของหนวยงานภายนอกชุมชน10  
6.2 วัฒนธรรมการส่ือสารภายในชุมชน 

 

6.1 นโยบายของหนวยงานภายนอกชุมชน ผลการวิจัยในคร้ังนี้ไดแก 
 6.1.1 นโยบายในการจัดโครงการชุมชนนํารองในการรักษาความสะอาดของชุมชนและ

การลดปริมาณขยะในชุมชน สํานักงานเขตบางกะปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร  
6.1.2  นโยบายของสถานศึกษาท่ีสมาชิกชุมชนท่ีเปนเด็กไดศึกษาอยูเปนสวนมาก และ

ตั้งอยูในบริเวณท่ีใกลเคียงชุมชน อาทิ การรักษาส่ิงแวดลอมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ  
การอนุรักษพลังงานตลอดจนการรีไซเคิลขยะเปนตน สงผลใหเยาวชนมีความต่ืนตัวในปญหา
ส่ิงแวดลอม เกิดการเรียนรูและเปนกลุมท่ีเขามามีสวนรวมในการลดปริมาณขยะชุมชนไดด11 ี 

6.1.3 นโยบายของมูลนิธิพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  ท่ีเขามาใหการชวยเหลื12อ 
สนับสนุนโครงการจัดการขยะรวมกับชุมชน โดยเขามารณรงค ศึกษาเก็บขอมูล ดูงานในชุมชน มาให
ความรู เกี่ยวกับขาวสาร  การรักษาส่ิงแวดลอมตางๆ และมีการขยายผลออกไปสูชุมชนขางเคียงหลาย
ชุมชน   

6.2 วัฒนธรรมการส่ือสารภายในชุมชนของชุมชนสุขสันต 26 
สมาชิกชุมชนสุขสันต 26 ทุกคนจะมีการพูดคุยกัน เจอหนากันตางทักทายกัน ยิ้มใหกันเสมอ 

ใครมีปญหาอะไรสมาชิกชุมชน หรือเพ่ือนบานกันก็จะชวยเหลือกัน หารือ ปรึกษากันแบบเพื่อน พี่
นอง สมาชิกชุมชนจะรูจักกันหมดวาใครอยูบานไหน เปนลูกหลานใคร เด็กๆจะใหการเคารพ นับถือ
แกผูใหญ มีความเปนอยูกันแบบพี่นอง เปนชุมชนรักความสงบ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
1. ยุทธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิก 

ชุมชนในการลดปริมาณขยะ   
 

จากผลการวิจัยท่ีพบวายุทธวิธีการส่ือสารในการที่ผูนําชุมชนใชเพื่อการพัฒนาการมี 
สวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ  นั่นคือ “ใชการส่ือสารผานการกระทํา หรือ
พฤติกรรมของตน  โดยการปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการรักษาความสะอาดชุมชน” ท้ังนี้เพื่อทําตนให
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ผลการวิจัยยังพบวาการแสดงออกถึงการเปนผูนําในการลดปริมาณขยะอยางจริงจังนั้น
สามารถทําใหสมาชิกชุมชนเกิดความเห็นใจ  เขาใจในความตั้งใจจริงของผูนําในการอยากเห็นชุมชนมี
การพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึนตองอาศัยปจจัยพื้นฐานในการระดมการมีสวนรวมของประชาชนท่ี  World  
Health  Organization  (อางใน เฟองฟา  คณานุรักษ, 2530 : 18 – 19)  คือ 

  ปจจัยของส่ิงจูงใจ  จากสภาพความเปนจริงของชาวบานท่ีจะเขารวมในกิจกรรมใด 
กิจกรรมหนึ่ง  ท้ังในแงการรวมแรง  รวมทรัพยากร  หรืออ่ืนๆนั้นมีเหตุผลอยู  2  ประการ 

1.1  การมองเห็นวาตนจะไดประโยชนตอบแทนในส่ิงท่ีตนทําไป  ซ่ึงถือเปนเร่ืองการ
กระตุนใหเกิดมีส่ิงจูงใจ 

1.2 การไดรับการบอกกลาวหรือชักชวนจากเพื่อนใหเขารวมโดยมีส่ิงจูงใจเปนตัวนําซ่ึงถือ 
วาเปนเร่ืองการกอใหเกิดมีส่ิงจูงใจ 

นอกจากนั้นผูนําชุมชนจะทําการพูดคุยไถถามทุกขสุขตางๆของสมาชิกชุมชนอยูตลอด 
เวลาท้ังนี้เพื่อชวยแกไขปญหาตางๆใหกับสมาชิกชุมชนพยายามประสานงานกับหนวยงานตางๆ หม่ัน
เขาไปติดตอส่ือสารใหความรวมมือตางๆแกหนวยงาน เพื่อเปนการเอ้ือตอการประสานงานกับ
หนวยงานนั้นๆใหมาชวยเหลือสมาชิกชุมท่ีเดือดรอนไดสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ  ซ่ึงจะสอดคลอง
กับแนวคิดของแมค ดี ริชารตและพอล  เอส  กรีนโล (Max D. Richard and Paul S. Greenlo , 1961 : 
135) ท่ีวา ผูนํามีการบริหารชุมชนท่ีดีใหตรงกับความตองการของสมาชิกชุมชนท่ีอยากใหผูนําเปนท่ีพึ่ง 
สามารถชวยเหลือ บรรเทา และแกไขความเดือดรอนของสมาชิกชุมชนในชุมชนของตนใหหมด 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีของแกลดเวลสกลับพยายามศึกษาเกี่ยวกับกฎเกี่ยวกับคน
พิเศษ เพื่อคนหาคุณลักษณะเฉพาะของกลุม "คนตัวเล็กๆ" ท่ีทําหนาท่ีเปนพาหะนํา (โรค) เร่ือง  โดย 
แกลดเวลส เช่ือวา  นักเช่ือม (Connector) มักเปนบุคคลท่ีรูจักคนมาก รูจักคนไปหมดในหลากหลาย
วงการ ชางสังเกต ชอบพบปะผูคน และจดจํารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลตางๆ ไดดี นอกจากนั้นนัก
เช่ือมยังเปนบุคคลท่ีมีความอยากรูอยากเห็นสูง มีความเช่ือม่ันในตัวเองสูง สามารถวางตนในวงสังคม
ไดดี มีความกระตือรือรน มีพลังท่ีจะพบปะผูคนตางๆ อยูเสมอ ตลอดจนไดรับความไวเนื้อเช่ือใจจาก
กลุมบุคคลตางๆ เปนอยางดี โดยบุคคลกลุมท่ีเปนเซลสแมน หรือนักขายมือทอง มักเปนบุคคลท่ีเทห 
มีเสนห ชางพูดชางคุย ชอบเขาสังคม และสนุกสนานเวลาอยูผูคน ตลอดจนสามารถผูกมิตรไมตรี และ
ความไวเนื้อเช่ือใจกับคนกลุมตางๆ ไดอยางรวดเร็ว นอกจากนั้น เซลสแมนในยุคใหม ไมใชแคท่ีได
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ดังผลงานวิจัยท่ีสนับสนุนทฤษฎีและงานวิจัยในคร้ังนี้ คือ 

อรุณ  สงผอม (2534) ศึกษา กรรมวิธีของผูนําทองถ่ินในการพัฒนาชนบท : ศึกษาแงมุม
ทางการเมืองของผูนําหมูบานพัฒนาตัวอยาง  เขาปาเจ อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  โดยศึกษา
พฤติกรรมของผูนําทองถ่ินวาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดตอผลสําเร็จของการพัฒนาชนบทวากรรมวิธีของ
ผูนําทองถ่ินใชในการพัฒนาชนบทนั้นเปนผลมาจากคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูนํา ซ่ึงประกอบดวย  
ความเสียสละ  ความรู  ความมีช่ือเสียง  ความซ่ือสัตย  พูดจริงทําจริง  ความคิดริเร่ิมเปนผูอุปถัมภของ
กลุมเปนท่ีพึ่งของคนอ่ืนๆ  มีความเปนกันเองและมีพรรคพวกเพื่อนฝูงมาก  ความกลาเส่ียง  
ความสามารถในการติดตอส่ือสาร และการมีศิลปะในการพูด  ในขณะท่ีปจจัยสถานภาพทางเศรษฐกิจ
มีความสําคัญรองลงมา คือมีสวนสนับสนุนชวยใหผูนําทองถ่ินแสดงบทบาทการเปนผูนําของเขาไดดี
ยิ่งข้ึน  ตามความคาดหวังของผูตามในสังคมไทย 

 
นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยของ อนันต  ลิขิตประเสริฐ (2527)  ท่ีศึกษา  อิทธิพลของผูนํา

หมูบานท่ีมีตอการพัฒนาสาธารณสุขข้ันมูลฐานโดยศึกษาเปรียบเทียบบทบาทผูนําในสามหมูบาน
ของจังหวัดบุรีรัมย  แลวพบวาผูนําหมูบานท่ีมีระบบการพัฒนาสาธารณสุขข้ันมูลฐานสูงมีพฤติกรรม
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ยุทธวิธีการใชปญหาในชุมชนเปนประเด็นในการคนหาทางออก ในท่ีนี้คือใชวิธีการคัด 
แยกขยะท้ังนี้การช้ีใหเห็นถึงสถานการณปญหาภายในชุมชน คือปญหายาเสพติด  เพื่อใหสมาชิก
ชุมชนรวมกันถกถึงทางออกของปญหา โดยการจัดต้ังกองทุนตอตานยาเสพติดข้ึนมา และใชวิธีการ
คัดแยกขยะ เพื่อนําขยะไปขายนําเงินมาเปนเงินกองทุน และเปนการปลูกจิตสํานึกแกเยาวชนในการ
คัดแยก และนําขยะไปขาย เพื่อนําเงินมาเปนเงินทุนการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเรมอนด  
เจ.เบอรบ้ี (Remond J.Burdy อางใน  อนันต  ลิขิตประเสริฐ,2527:21) ไดกลาวไววาผูนํา คือบุคคลท่ี
สามารถชักจูงใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ  ทําใหผูตามมีความเช่ือม่ันในตัวเขาสามารถ
ชวยคล่ีคลายความตึงเครียดตางๆลงได และสามารถนํากลุมใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว และสอดคลอง
กับแนวคิดของ Salvi ,1957 อางใน รศ.ดร.จีรพรรณ  กาญจนะจิตรา (การพัฒนาชุมชน ,2541: 92) ท่ี
สรุปบทบาทและหนาท่ีของผูนําชุมชนวา ผูนํามีหนาท่ีเปนผูแนะแนวทาง (Guide) คือผูนําจะตองเปน
ผูใหคําแนะนําแกสมาชิกในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ผูนําจะตองคอยชวยเหลือในการวิเคราะหปญหา
และความตองการของบุคคลในกลุม ผูนําจะเปนผูกระตุนใหสมาชิกเห็นถึงความตองการของเขา และ
นําทางใหเขารูจักเลือกความตองการเหลานั้น ผูนําจะเปนผูคอยใหขาวสารและแนะนําสมาชิก ซ่ึง
อาจจะแนะนําในเร่ืองของการวางแผน การบริหารและการประเมินผล คําแนะนําของผูนําจะเปนท่ี
ยอมรับของสมาชิกในกลุม ท้ังนี้เพราะสมาชิกเช่ือในความสามารถของผูนําในการท่ีจะนําพวกเขาไปสู
เปาหมายท่ีวางเอาไวและเปนไปตามทฤษฎีบทบาทของผูนําในเร่ือง บทบาทเกี่ยวกับธํารงไว ท่ีวา การ
ดูแลเอาใจใสสมาชิกกลุมใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความสามารถอยางท่ัวถึงเพื่อชวย
ใหทุกคนมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีประโยชนตอกลุม ทําใหเกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่ง
ของกลุมและตองการทํางานใหกลุม เชนเดียวกับการจัดการประชุมเพื่อพัฒนาและการมีสวนรวมใน
การตรวจสอบความโปรงใสของสมาชิกชุมชน  

 การใชเสียงตามสายในชุมชนเพื่อแจงขอมูล กระจายขาวสารตางๆเก่ียวกับชุมชนไปสูสมาชิก
ชุมชนไดอยางรวดเร็ว และเปนการประหยัดเงินเวลารวมทั้งแรงงานของผูสงสารดวยในการใชเสียง
ตามสายของผูนําชุมชนน้ัน สวนมากจะใชเพื่อขอความรวมมือจากสมาชิกชุมชนในเร่ืองของการรับ
บริจาคขยะ  การชวยกันรักษาความสะอาด  การเชิญชวนใหเด็กๆชวยกันแยกขยะกอนท้ิง  และเขารวม
กลุมเยาวชนรักษาความสะอาด รวมไปถึงการขอความรวมมือใหสมาชิกชุมชนทุกคนชวยกันแยกขยะ
กอนท้ิง และเพื่อนําขยะไปขาย ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับทฤษฎีของDavid K Berlo,The Process of 
Communication (อางในหลักนิเทศศาสตร ดร.ปรมะ สตะเวทิน 2523 : 133) สรุปไดวาการ
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นอกจากนี้ยังใชเสียงตามสายเพ่ือส่ือใหเห็นถึงผลตอบแทนท่ีสมาชิกชุมชนจะไดรับ  ซ่ึง
ท้ังหมดท่ีไดกลาวมาน้ีเปนยุทธวิธีท่ีผูนําชุมชนสุขสันต 26 ไดนํามาใชและประสบความสําเร็จเปน
อยางยิ่ง  หากจะดูกันดีๆแลวจะเห็นวายุทธวิธีการส่ือสารท่ีผูนําชุมชนสุขสันต 26 ไดนํามาใชนี้เปน
การนําเอาหลักและทฤษฎีท่ีมีความเกี่ยวของกับการส่ือสารมาใชนั่นเอง   

การจัดการประชุมเพื่อพัฒนาและการมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของสมาชิก
ชุมชน จะมีการจัดการประชุมทุกเดือน เพื่อช้ีแจงรายละเอียดในเร่ืองของรายรับ – รายจาย ของ
เงินกองทุนในแตละสวน เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกชุมชนไดพูดคุย แสดงความคิดเห็นตางๆ
เกี่ยวกับการบริหารเงิน  งานของกองทุนตางๆของผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 

  การเลือกสมาชิกในชุมชนเปนส่ือในการเช่ือมชุมชน ซ่ึงผูนําจะเลือกใชตามวาระและโอกาส
ท่ีตางกัน และการเลือกสมาชิกชุมชนเปนส่ือในการเช่ือมชุมชน ก็สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทของผูนําในการทํางาน คือ รับฟงและพิจารณาความคิดเห็นของสมาชิกกลุมอยางท่ัวถึง การท่ี
ผูนํารับฟงและนําส่ิงท่ีฟงมาพิจารณาไมละท้ิง ทําใหสมาชิกเกิดความรูสึกภาคภูมิใจและพอใจ ทําให
เกิดความพอใจและอยากชวยกลุมมากข้ึน ซ่ึงผูนําเลือกใชสมาชิกแมบาน เม่ือผูนําชุมชนมีความคิด
ริเร่ิมอะไรใหมๆ และอยากทราบวาสมาชิกในชุมชนมีความคิดเห็นอยางไรตอความคิดนั้นๆ โดยให
แมบานเหลานั้นชวยถามสมาชิกคนอ่ืนๆวามีความคิดเห็นตรงกัน หรือตางกันอยางไรกับผูนําชุมชน
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดการส่ือสารสองทางอยางไมสมดุลย (Two-way Asymmetric)ซ่ึง
แนวทางนี้ ริเร่ิมโดยนักวิชาการชาวอเมริกัน ช่ือ Edward L. Bernays นี้ใหความสําคัญกับการโนมนาว
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 ประกอบกับการเลือกใชกลุมเยาวชนในชุมชนมาเปนส่ือไปถึงผูใหญ เนื่องจากพฤติกรรม
ของเด็กสวนใหญนั้นพอไดรับรูขอมูลอะไรท่ีแปลกใหมก็มักจะนําส่ิงท่ีตนรู ไปบอกกลาวกับ
ผูปกครองอีกทอดหนึ่ง  เพื่อใหผูปกครองรวมมือกับกิจกรรมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของเสถียร  เชยประทับ (2528) ท่ีไดกลาวไววา ในการส่ือสารระหวางบุคคลนี้ 
จําเปนตองใชส่ือบุคคล (Personal Media) ซ่ึงหมายถึงตัวบุคคลท่ีนําพาขาวสารจากบุคคลหน่ึงไปยังอีก
บุคคลหน่ึง โดยอาศัยการติดตอส่ือสารแบบตัวตอตัวระหวางบุคคล 2 คน หรือมากกวา 2 คนข้ึนไป 

การส่ือใหเห็นถึงผลตอบแทนท่ีสมาชิกชุมชนจะไดรับน้ัน  โดยการชี้ใหเห็นถึงปญหาส่ิง 
แวดลอม การปองกันและแกไขปญหา ไมใหขยะลนเมือง ช้ีใหเห็นถึงมูลคาของส่ิงของเหลือใช ท่ีเดิม
เรียกวาขยะ แตปจจุบันกลายเปนส่ิงท่ีมีมูลคา สามารถนํามาแลกเปล่ียนเปนเงินได มีการนําเงินนั้นมา
จัดต้ังกองทุนตางๆ เพื่อประโยชนของสมาชิกในชุมชน เชน กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  
ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของSchramm, Mass Media and National Development , (อางใน
หลักนิเทศศาสตร ดร.ปรมะ สตะเวทิน 2523 : 150) วาหนาท่ีของการส่ือสารในการชักจูงใจ 
(Persuasive Function) นั้นกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอโครงสรางและหนาท่ีในสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจะมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของสมาชิกชุมชน กลาวคือสมาชิกชุมชนตองเปล่ียนทัศนคติ ความ
เช่ือและพฤติกรรมของตน  เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆในสังคม ตลอดจนการท่ีสมาชิก
ชุมชนจะจะตองเขารวมในโครงการพัฒนาตางๆ 

เม่ือผูนําชุมชนไดใชยุทธวิธีการส่ือสารดังท่ีไดกลาวมาแลวนั้นกอใหเกิดผลท่ีตามมาท่ีนา
พอใจ กลาวคือ  เกิดการรวมมือกันของสมาชิกในชุมชนสุขสันต 26 ในการเขามามีสวนรวมใน
โครงการลดปริมาณขยะ   

การมีสวนรวมนั้นใหความสําคัญตอการพัฒนาของคนเปนหลักโดยใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาเพื่อใหเกิดการเรียนรู  และสามารถท่ีจะดําเนินการพัฒนาตอไปไดดวยตนเอง  
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นอกจากนี้ผูวิจัยสามารถสรุปเพิ่มเติมไดอีกวายุทธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชนท้ังหมดดังท่ี
กลาวมาขางตนนั้นไดสอดคลองกับแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (social marketing)  ซ่ึงเปนแนว
ทางการส่ือสารเชิงยุทธศาสตรทีประยุกตหลักทฤษฎีและเทคนิคการตลาดสมัยใหม และการโนมนาว
ใจอยางมีหลักการ มาใชเปนกลยุทธหลักในการแกไขปญหาสังคม   

โดยในมุมมองดานการส่ือสารนั้น Kotler และ Zaltman (1971) ช้ีใหเห็นวา การตลาดเพ่ือ
สังคมมุงเนนการส่ือสารสองทาง โดยเนนความสําคัญไปท่ีแนวคิดและบทบาทขององคกรท่ีเปนแหลง
สาร ในการทําหนาท่ีช้ีนํากลุมเปาหมายใหยอมรับแนวคิดพึงประสงค และในขณะเดียวกันก็ให
ความสําคัญกับการศึกษาวิจัยคุณลักษณะตางๆ ของกลุมเปาหมาย รวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคส่ือ
ของกลุมเปาหมาย เพื่อนํามาใชในการออกแบบส่ือและสารใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย  จุดเดน
ของการตลาดเพ่ือสังคมอยูท่ีแนวคิดเร่ือง ๔ P’s ซ่ึงประยุกตจากหลักการตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

 ก. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง วัตถุ ความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม  และพฤติกรรม 
เปนตน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเปาหมายขององคกรท่ีเปนแหลงสาร ในท่ีนี้คือแนวคิดการลดปริมาณขยะใน
ชุมชน  เปาหมายคือ ปญหายาเสพติด ปญหาขยะลนถัง ปญหาความไมสะอาดในชุมชนหมดไป  

 ข. มูลคา (Price) หมายถึง ราคา/คาใชจาย/ส่ิงตางๆ ท่ีกลุมเปาหมายตองใชในการ
แลกเปล่ียนกับการไดรับผลิตภัณฑ โดยมูลคาดังกลาวอาจเปนเงินตรา หรืออาจไมใชเงินตรา อาทิ เวลา 
โอกาส พลังงาน ความพยายาม วิถีชีวิต เปนตน ในท่ีนี้คือการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลด
ปริมาณขยะ 
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 ค. สถานท่ี/ชองทางการเขาถึงกลุมเปาหมาย (Place) หมายถึง พื้นที่ๆ เปนจุดนัดพบ หรือ
พบปะกลุมเปาหมาย ตลอดจนพื้นท่ีๆ กลุมเปาหมายสามารถเขาถึง (access) ผลิตภัณฑ โดยมักเปน
สถานท่ีๆ สอดคลองและเหมาะสมกับพฤติกรรมการใชชีวิตของกลุมเปาหมาย ในท่ีนี้ คือ การใชส่ือ
บุคคล ไดแก แมบาน และเด็ก  เสียงตามสาย  เอกสารแจกรวมถึงปายประกาศตางๆ  เปนตน 

  ง. การสงเสริมการขาย (Promotion) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีโนมนาวใจให
กลุมเปาหมายสนใจ มีความรู และทัศนคติในทางบวกตอผลิตภัณฑ หรือบริการเสริมตางๆ อันจะ
นําไปสูการตัดสินใจเปนผูบริโภคของผลิตภัณฑดังกลาว ในท่ีนี้ คือ มีกลุมเยาวชนมาทํากิจกรรมการ
ลดปริมาณขยะ โดยเดินเก็บขยะท่ัวท้ังชุมชน   ผูนําชุมชนและกรรมการชุมชนจัดเตรียมถุงขยะเพื่อใช
ในการคัดแยกขยะกอนท้ิงใหกับสมาชิกชุมชนทุกครัวเรือน  เม่ือสมาชิกเห็นวาขยะท่ีแยกไวสามารถ
ขายได  มีมูลคาจึงตัดสินใจทําตาม และชุมชนก็สะอาดข้ึน  ปริมาณขยะในถังขยะลดลง เปนตน    
สวนในเชิงผลกําไรนั้น ในเชิงการตลาดเพ่ือสังคม บอยคร้ังท่ีเราไมสามารถประเมินผลกําไรในรูปของ
เงินตราไดเลย แตผลกําไรท่ีไดจากการดําเนินยุทธศาสตรตามแนวทางการตลาดเพ่ือสังคม มักไดแก 
ความสุข การมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ เปนตน  ดังท่ีจะเห็นไดจากชุมชนสุขสันต 26 ผลกําไรท่ีได
จากการดําเนินการตามยุทธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิก
ชุมชนในการลดปริมาณขยะ ทําใหเกิดความสะอาด  เปนระเบียบ  ปราศจากโรคภัยจากขยะ ความนา
อยู  ตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตน  ความสามัคคีกันภายในชุมชน เปนชุมชน
เขมแข็งตอไป(อางใน แนวทางเชิงยุทธศาสตรในการส่ือสารกับสาธารณชน : ปาริชาต  สถาปตานนท
,2545 ) 

 
 
 
2.ปจจัยการส่ือสารใดท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ 
 

จากผลการวิจัยนี้ผูวิจัยพบวาปจจัยทางการส่ือสารท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิก 
ชุมชนในการลดปริมาณขยะน้ันมีหลายปจจัยท่ีประกอบเขาดวยกันและเอ้ือตอกันนั้นประกอบไปดวย 

มุมมองของผูสงสารท่ีมีตอชุมชน  ท้ังท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอตนเอง มีทัศนคติท่ีดี มีความเชื่อม่ันใน
แนวคิดการลดปริมาณขยะท่ีตนพูดออกไป รวมถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอสมาชิกชุมชนทุกคนและ
คณะกรรมการชุมชน วาสามารถรับฟงและเขาใจในเนื้อความท่ีตนพูดรูเร่ือง  ตลอดจนมีพื้นฐาน หรือ
มีแนวความคิดท่ีตรงกัน Hovland และ Janis (1959 :28) ไดกลาวถึงการพิจารณาความสัมฤทธ์ิผลใน
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ภาพท่ี 3  
ภาพแสดงความสัมพันธระหวางทัศนคติกับการเปล่ียนแปลงภายในและภายนอกรางกาย 

 
 การเปล่ียนแปลงภายใน                                                         การเปล่ียนแปลงภายนอก                                   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
  
 
ท่ีมา : Bettinghaus and Cody, 1987 : 7 อางในอรวรรณ  ปลันธนโอวาท,2537  

 

                                                                                                                              
 แสดงออกโดย    
        

                                                                            
  
                                                                           
แสดงออกโดย                              และ 
                                                                          
                                                                          

            
 
                                                                          
แสดงออกโดย 
 

การส่ือสารเพื่อ 
โนมนาวใจ 

การเปล่ียนแปลง 
ดานอารมณ 
ความรูสึก 

การเปล่ียนแปลง 

ดานการรับรูและ

สํานึก 

แสดงออกโดยวาจา 
ความแตกตางในการ
รับรู 
( i

ทัศนคติ 

ความเช่ือ 
 

การเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรม 

แสดงออกโดยวาจา 
หรือปฎิกิริยาทางสรีระ

แสดงออกโดยวาจา 
และการปฎิบัติ 
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ทัศนคติและความเชื่อเปนสะพานเช่ือมระหวางพฤติกรรมและกระบวนการรับรูและจิตสํานึก 
กลาวคือ โดยท่ัวไป เม่ือบุคคลมีความรู ทัศนคติเชนไร จะแสดงพฤติกรรมไปตามความรูและทัศนคติ
ท่ีมีอยูนั้น นั่นคือ ความรู (knowledge) ทัศนคติ (attitude) และพฤติกรรม (practice) (KAP) มี
ความสัมพันธกัน (Rogers, 1995 :70) 

 
Ajzen และ Fishbein (อางถึงใน จิระวัฒน  วงศสวัสดิวัฒน, 2539) กลาววา ความต้ังใจกระทํา

พฤติกรรม (behavior intention) เปนตัวแปรท่ีเช่ือมโยงระหวางทัศนคติและพฤติกรรม โดยความต้ังใจ
กระทําพฤติกรรมเปนข้ันประเมิน ซ่ึงมีปจจัยเปนตัวกําหนด 2 ประการคือ 

1. ทัศนคติท่ีมีตอพฤติกรรม คือ การท่ีบุคคลประเมินการประกอบพฤติกรรม 
นั้นๆกอนวาจะมีผลเปนบวกหรือเปนลบและเขาตองการพฤติกรรมนั้นหรือไม 

2. บรรทัดฐานของกลุม คือ การรับรูของบุคคลถึงอิทธิพลของสังคมท่ีกําหนดให 
ตนปฏิบัติหรือไม และบุคคลรูสึกวาเขาควรคลอยตามเพียงใด บรรทัดฐานของกลุม เชน กลุม 
อางอิง ซ่ึงไดแกบุคคลในครอบครัว เพื่อนบาน เพื่อรวมงาน ครู ผูนําชุมชน เปนตน 

ประสบการณในการเผชิญกับปญหาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันรวมกันของชุมชน มี
ประสบการณท่ีคลายกัน ประสิทธิภาพของการส่ือสารเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนของชุมชน
สุขสันต 26 ในการลดปริมาณขยะนั้น เพราะสมาชิกชุมชนทุกคนท่ีประสบการณเกี่ยวกับปญหาตางๆ
ท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน ตั้งแตกอนจะเร่ิมกอต้ังชุมชน คือการขาดส่ิงสาธารณูปการ น้ําประปา ไฟฟา 
ดังท่ีกลาวมาแลวในความเปนมาของชุมชน  ตลอดจนปญหายาเสพติด  ปญหาขยะลนถัง ซ่ึงทําใหการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการกระตุนการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในทุกๆกิจกรรม  ซ่ึง
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดของ Schramm, The Process and Effects of Mass Communication , 
(อางในหลักนิเทศศาสตร ดร.ปรมะ สตะเวทิน 2523 :  82) วา ประสบการณมีอิทธิพลตอการรับรู 
ระหวางผูสงสาร กับผูรับสาร ดังนั้นท้ังผูสงสารและผูรับสารจะสามารถทําการส่ือสารไดภายใน
ขอบเขตของการแหงประสบการณของตนเทานั้น หากผูสงสารและผูรับสารมีประสบการณรวมกัน  
ท้ังสองฝายก็จะมีความหมายตรงกัน การส่ือสารก็เกิดข้ึนได จากแนวคิดดังกลาวสามารถเขียน

รูปแสดงอิทธิพลของประสบการณตอผลของการส่ือสารไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 4 
อิทธิพลของประสบการณตอผลของการส่ือสาร 

 
 

 
 
 
กอนทําการส่ือสารท้ังผูสงสาร และผูรับสาร ตางก็มีประสบการณของตนเอง การส่ือสารจะ

เกิดข้ึนได ความหมายของผูสงสารและผูรับสารจะตรงกันไดก็ตอเม่ือ ท้ังผูสงสารและผูรับสารมี
ประสบการณรวมกัน ดังรูปตอไปนี้ 

 
 

 
ภาพท่ี 5 

ผูสงสารและผูรับสารมีประสบการณรวมกัน 
 

ประสบการณรวมกันกอใหเกิดความหมายตรงกัน 
 

 
 
 
 
ดังนั้นผูสงสารจึงตองคํานึงถึงประสบการณอยูเสมอ  ผูสงสารจะตองพิจารณาวาสารท่ีตน

สงออกไปยังผูรับสารนั้น  จะมีความหมายตอผูรับสารหรือไม  ประสบการณของผูรับสารจะทําให 
ผูรับสารตีความหมายของสารตรงกับความหมายของผูสงสารหรือไม  

ประสบการณ 
     ผูสงสาร 

ประสบการณ 
     ผูรับสาร 

ประสบการณ 
ผูสงสาร 

ประสบการณ 
     ผูรับสาร      
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การเลือกใชส่ือใหเหมาะและเขากับกลุมเปาหมาย ประกอบกับเนื้อหาของสารท่ีส่ือ
ออกไปนั้นเปนเร่ืองท่ีใกลตัว เนื้อความที่พูดเขาใจงาย ไมซับซอน  เพื่อใหสารไหลไปสูผูรับสารได
เต็มท่ีท่ีสุดผูนําจึงเลือกเวลาประมาณ 17.00 น เปนประจําทุกวันศุกร  เสาร  อาทิตย เนื่องจากเปนเวลา
ท่ีสมาชิกชุมชนสวนมากกลับมาถึงท่ีบานแลวนั้น  ผูวิจัยถือวาเปนการเลือกเวลาไดเหมาะสม  
ประกอบกับผูนําชุมชนไดเลือกใช ส่ือบุคคลในการกระจายขาวไปสูสมาชิกชุมชนนั้น ไดแก  
กลุมแมบานในชุมชน ในหยั่งเสียงความคิดเห็นจากสมาชิกชุมชนสวนมากวา เพื่อเปนเข็มทิศในการ
ช้ีนําทางการดําเนินการตอไป นอกจากนี้ผูนํายังใชเด็กเปนปจจัยในการบังคับใหผูปกครองเขามามี
สวนรวมในการลดปริมาณขยะในชุมชน และใชส่ือเฉพาะกิจ คือปายนิทรรศการและการประชุม   

นอกจากปจจัยดั้งขางตนนั้นแลวผลการวิจัยยังพบวาปจจัยในดานบริบทตางๆ ก็เปนปจจัย
ท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนไดเหมือนกัน  นโยบายของหนวยงานภายนอก 
ชุมชน นี้ผูวิจัยขอสรุปวาเปนบริบทภายนอก ไดแก 

 - นโยบายในการจัดโครงการชุมชนนํารองในการรักษาความสะอาดของชุมชนและการ
ลดปริมาณขยะในชุมชน สํานักงานเขตบางกะปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร  
     -  นโยบายของสถานศึกษาท่ีสมาชิกชุมชนท่ีเปนเด็กไดศึกษาอยูเปนสวนมาก และต้ังอยู
ในบริเวณที่ใกลเคียงชุมชน สงผลใหเยาวชนมีความตื่นตัวในปญหาส่ิงแวดลอม เกิดการเรียนรูและ
เปนกลุมท่ีเขามามีสวนรวมในการลดปริมาณขยะชุมชนไดดี 

- นโยบายของมูลนิธิพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  ท่ีเขามาใหการชวยเหลือสนับสนุน 
โครงการจัดการขยะรวมกับชุมชน  มาใหความรู เกี่ยวกับการรักษาส่ิงแวดลอมตางๆ  

จากบริบทท่ีเกี่ยวกับนโยบายของหนวยงานภายนอกชุมชน ท้ัง 3 สวน นั้นไดสอดคลอง
กับแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ ลือชัย   ศรีเงินยวง  และผาสุข   เอกวาณิช    (2526 : 12 – 13)  
กลาวถึง  การมีสวนรวมของประชาชนวา การมีสวนรวมของประชาชนท่ีแทจริงจะตองไมหมายความ
เพียงแตการดึงประชาชนเขามารวมโครงการท่ีรัฐเปนผูกําหนด  “รูปแบบเปาหมายของงาน” และ 
“กําหนดใหมีการรวมงาน”    ดังท่ีผานแตจะตองมีสวนรวมอยางมีสํานึกรับผิดชอบและมีบทบาทอยาง
เต็มท่ีตั้งแตคิดคนปญหา  วางแผนปฏิบัติงาน  ดูแลกํากับ  ตลอดจนประเมินผลติดตามงาน  การมีสวน
รวมของประชาชนท่ีแทจริงจะตองหมายถึง  การมอบอํานาจอธิปไตยข้ันพื้นฐานคืนสูประชาชน  การ
พยายามจัดตั้งและพัฒนาองคกรประชาชนใหเขมแข็ง  บนพื้นฐานของการพ่ึงตนเองเปนสําคัญ
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ  ทวีทอง  หงษวิวัฒน  (2527 : 1 – 2)  ไดสรุปมติเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใน
การท่ีจะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนาพึงตระหนักและสมควรถือเปนแนวในการปฏิบัติ  ดังรายละเอียด  คือ  ตองถือวาชาวบานเปน
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นอกจากนี้ยังมีบริบทท่ีเปนบริบทภายในชุมชนอีก ผูวิจัยพบวาวัฒนธรรมการส่ือสารภายใน
ชุมชนของชุมชนสุขสันต 26 ท่ีทุกคนเจอหนากันตางทักทายกัน ยิ้มใหกันเสมอ มีความเปนอยูกัน
แบบพี่นอง ถอยทีถอยอาศัยกัน  เปนชุมชนรักความสงบ  

จากความหมายและแนวคิดของการมีสวนรวมดังกลาว  ทําใหเห็นวาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนานั้น  เปนท้ังวิธีการและเปาหมายของการพัฒนา  ซ่ึงพอสรุปไดวาพื้นฐานท่ี
สําคัญ  3  ประการ  คือ 

1. กลไกการพัฒนาตองเกิดจากประชาชน  โดยประชาชนมีบทบาทหลักในการพัฒนา 
2. เปาหมายการพัฒนา  คือ  การพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือพึ่งตนเองและพัฒนาตนเอง

มิใชการพึ่งพารัฐหรือองคกรพัฒนาภายนอก 
3.กระบวนการพัฒนายึดหลักความตองการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึนภายในชุมชนจากตัว

ประชาชนเองมากกวาความตองการใหมีการเปล่ียนแปลงจากภายนอก ซ่ึงก็ตรงกันกับคําขวัญประจํา
ชุมชนสุขสันต 26 วา ”กอนจะใหใครชวยเหลือเรา  เราตองชวยเหลือตนเองกอน” สงผลใหสมาชิก
ชุมชนทุกคนตั้งม่ันเชนเดียวกับคําขวัญดังกลาว  และพยายามคิดหาหนทางท่ีจะนําชุมชนไปสูความ
เจริญ  ใหชุมชนนาอยู และเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง  

 
ปจจัยโครงสรางของชองทางในการเขามีสวนรวม  แมวาจะเห็นประโยชนของการเขา 

มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา  แตก็ไมอาจจะเขารวมกิจกรรมได  เนื่องจาก  ไมเห็นชองทางของ
การเขารวมหรือเขารวมแลวก็ไมไดรับผลดังท่ีคาดคิดไวเนื่องจากการเขามามีสวนรวมกันนั้นมิไดมี
การจัดรูปแบบความสัมพันธท่ีเหมาะสม  เชน  ภาวะผูนํา  กฎระเบียบแบบแผนและลักษณะการ
ทํางาน  เปนตน  ดังนั้น  ปจจัยพื้นฐานทางดานโครงสรางของชองทางในการเขารวมจึงควรมีลักษณะ
ดังนี้ 

- ผูนําชุมชนเปดโอกาสใหทุกๆคน และทุกๆกลุมในชุมชนมีโอกาสเขารวมในการพัฒนา
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยการเขารวมอาจอยูในรูปของการสงตัวแทน หรือเขารวมโดยตรงก็ได 
ควรมีกําหนดเวลาท่ีชัดเจน เพื่อผูเขารวมจะสามารถกําหนดเงื่อนไขของตนเองได  ตามสภาพเปนจริง
ของตน   กําหนดลักษณะของกิจกรรมท่ีแนนอนวาจะทําอะไร 

เชนเดียวกันกับสมาชิกชุมชนสุขสันต 26 ท่ีเห็นวาถาแยกขยะแลว  ลูกหลานของตนจะ 
ไมตองไดรับบาดเจ็บจากการเก็บขยะ และไมตองเหนื่อยมาก  ตลอดจนผูปกครองเขามารวมคัดแยก
ขยะไวขายในชวงหลัง  เนื่องจากเห็นวาขยะมีมูลคา  ถาเก็บมาขายตนจะมีรายไดเพิ่มข้ึนและเด็กๆเห็น
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- ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกชุมชนทุกคนไมวาเด็กหรือผูใหญไดเขารวมกิจกรรมในการลด
ปริมาณขยะ  โดยแจงวัน / เวลาในการจัดเก็บขยะ  โดยใชการประกาศออกเสียงตามสายกอนลวงหนา
ประมาณ 30 นาทีเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกชุมชนไดรวบรวมเก็บขยะท่ีแยกไวนํามาวางไวท่ีหนา
บานของตนไวใหเด็กๆ   เพื่ออํานวยความสะดวกในการคัดแยกขยะ  การเก็บขยะของเยาวชนเพื่อ
นําไปขายตอไป  ประกอบกับคณะกรรมการชุมชนไดจัดเตรียมถุงขยะ สําหรับใหสมาชิกแยกประเภท
ขยะใหกับทุกๆบาน  และใชเสียงตามสายเปนส่ือในการแจงวาขยะประเภทใดบางท่ีรับซ้ือ และราคา
เทาใดใหแกสมาชิกชุมชนไดรับทราบ  เม่ือถึงเวลากลุมเยาวชนทั้งหมดจะออกปฏิบัติการเก็บขยะท่ัว
ท้ังชุมชน 

 
 กลาวโดยสรุป  ผูนําคือบุคคลท่ีมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนในกลุม  หรือมีบทบาทสําคัญใน
การนํากลุมไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว  เปนผูมีสมาชิกยอมรับนับถือ และใหความเช่ือฟงปฏิบัติตาม
ความสามารถ  ใหความชวยเหลือผูอ่ืนในส่ิงท่ีผูอ่ืนรองขอ รวมท้ังเปนจุดรวมของแนวความคิด  และมี
อิทธิพลตอแนวความคิดของมวลสมาชิกของกลุม องคกรตางๆ หรือชุมชนเหลานี้เปนตน 

 
ปญหา และอุปสรรคในการวิจัย 

 
1. ปญหาระหวางการเก็บขอมูล  เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ  ผูวิจัย

ไดพยายามเก็บขอมูลใหไดขอมูลท่ีมีลักษณะของขอมูลจากมุมมองของคนในชุมชน (emic)  ใหได
มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  แตเนื่องจากชวงเวลาท่ีทําการเก็บขอมูล  เปนชวงกลางวัน และเปนเวลา
ทํางาน แมจะเปนวันหยุดราชการก็ตาม  ซ่ึงจะมีผลตอการทํางาน และดูแลกิจการ รานคา ทําใหเปน
เร่ืองยากตอการท่ีคนในชุมชนจะสละเวลาใหผูวิจัย  เพื่อทําการสัมภาษณ 

2. กลุมตัวอยางท่ีเปนสมาชิกชุมชนสวนมากยังไมไววางใจกับคนภายนอกชุมชนท่ีเขามา
ถามเร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับตน หรือชุมชน  ซ่ึงระยะเวลาในการเก็บขอมูล 2 เดือน จึงยังคอนขางนอย
สําหรับรายละเอียดของขอมูลที่ยังมีโอกาสไดรับเพิ่มเติมไดอีก 
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3. กลุมตัวอยางท่ีเปนผูนําชุมชน และแกนนําชุมชน  มีภารกิจตองออกไปรวมประชุม  
บรรยาย  สัมมนา ท้ังในพ้ืนท่ีใกลเคียง และตางจังหวัด  และทํางานสวนตัว  ทําใหการจัดเวลา  เพื่อขอ
นัดสัมภาษณเกิดความลงตัวยาก  

4. การสัมภาษณกลุมเยาวชนที่รวมกิจกรรมกลุมรักษาความสะอาดและตอตานยาเสพติด
นั้น  เกิดการไมลงตัวตอการนัดสัมภาษณ  เนื่องจากติดภาระกิจดานการเรียน และการงาน   เนื่องจาก
เยาวชนสวนมากในชุมชน เม่ือวางจากการเรียนแลวตองชวยงานบาน หรือทํางานอาชีพเสริม 

5. ขอมูลท่ีเยาวชนใหอาจมีความคลาดเคล่ือน  เนื่องจากโครงการดังกลาว  ดําเนินโครงการ
เม่ือ พ.ศ. 2543 และมีระยะเวลาในการทํางานเพียง 2 ป ประกอบกับเยาวชนจดจํารายละเอียดท่ีลงลึก
มักไมคอยได  อีกท้ังทางคณะกรรมการชุมชนไมมีการเก็บขอมูลการทํางานในรูปเอกสาร  ทําให
ขอมูลตางๆมีการคลาดเคล่ือน และเลือนหายไปได  อาทิ  ขอมูลการแบงกลุม  แบงสายในการเก็บขยะ
ตามจุดตางๆท่ีกําหนดในแตละสายมีสมาชิกจํานวนเทาใด และมีใครบาง เปนตน 
 
 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 

 1. การเสริมสรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึนในระดับชุมชน  จําเปนอยางยิ่งท่ีผูนําชุมชน
จะตองสรางการส่ือสารภายในชุมชนใหมีความเขมแข็ง  โดยเฉพาะการสื่อสารระหวางบุคคล คือการ
ส่ือสารระหวางผูนําชุมชน แกนนําชุมชนกับสมาชิกชุมชน   การใชส่ือภายในชุมชน หรือส่ือเฉพาะกิจ 
ส่ือทองถ่ิน  ตลอดจนควรสงเสริมและริเร่ิมกิจกรรมภายในชุมชน เชนกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
กิจกรรมการกีฬาเชื่อมความสัมพันธในชุมชน เปนตน เพื่อสรางปฏิสัมพันธของคนในชุมชนอันเปน
หัวใจสําคัญในการสรางความสามัคคี  ความรวมมือ  และพัฒนาความเขมแข็งใหเกิดข้ึนในชุมชนได 
 2.  ชุมชนอ่ืนๆท่ีประสบปญหาในชุมชนตางๆ ควรที่จะนําปญหาหรือวิกฤตการณเหลานั้น
มาปรับเปล่ียนใหเปนโอกาส  กลาวคือ  ผูนําชุมชน หรือแกนนําชุมชน ควรนําปญหาเหลานั้นมา
วิเคราะหวากําลังเผชิญกับปญหาอะไรอยู แลวสามารถท่ีจะนําปญหาเหลานั้นมาแกไขโดยใชปญหาที่
เกิดข้ึนใหเปนประโยชนไดหรือไม  โดยนํากระบวนการส่ือสารมาเปนหลักในการกอใหเกิดการมี
สวนรวมในการแกปญหาของชุมชน ซ่ึงหากใชการแกไขดวยวิธีดังกลาวแลวยังมานําซ่ึงความรวมมือ
กันของคนในชุมชนอีกดวย  ท้ังนี้เพราะคนในชุมชนเองก็ตองการที่จะแกไขปญหาเหลานั้นใหหมด
ไปดวยเชนกัน 
 3.  หนวยงานภาครัฐและนักพัฒนาท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาชุมชน  ควรมี
ความเขาใจในพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชนและมีการรับฟงปญหา มีการศึกษาวิเคราะหชุมชนรวมกับ
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 

1. ควรมีการศึกษายุทธวิธีการส่ือสารของผูนําชุมชนในการพัฒนาการมีสวนรวมของ 
สมาชิกชุมชนในการลดปริมาณขยะ ของชุมชนอื่นๆท่ีอยูท้ังในบริเวณใกลเคียงท่ีรวมอยูในเครือขาย
บางกะป และชุมชนอ่ืนๆท่ีผูนําใชในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลดปริมาณ
ขยะจากชุมชนอ่ืนท้ังภายในจังหวัดกรุงเทพฯ รวมไปถึงชุมชนเมืองท่ีอยูในจังหวัดตางๆ และประสบ
ปญหาการจัดการขยะ อาทิ จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดชลบุรี เปนตน  มาเปรียบเทียบถึงวิธีการ หรือ
ยุทธวิธีการส่ือสารท่ีผูนําชุมชนนํามาใชในการพัฒนาการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการลด
ปริมาณขยะของชุมชนท่ีทําสําเร็จ  และไมสําเร็จ  เพื่อเปนประโยชนในการนํามาปรับใช และหา
แนวทางในการพัฒนาชุมชนไดอยางเหมาะสม 

2. ควรมีการศึกษายุทธวิธีการส่ือสารของกลุมคน หรือบุคคลท่ัวๆไปท่ีรวมตัวกันเพื่อ 
แกไข หรือบริหารจัดการกับปญหาของกลุมของตน ท่ีเปนการรวมมือกันแกปญหา โดยไมตองมี 
ผูนําชุมชน 

3. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยการส่ือสารท่ีสงผลใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน 
ในการลดปริมาณขยะ เชน ปจจัยของผูสงสาร  ปจจัยของผูรับสาร  การเลือกใชส่ือตางในการส่ือสาร 
และบริบทท่ีมีสวนทําใหเกิดกระบวนการตางๆ รวมไปถึงการพัฒนาชุมชนวามีปจจัยอะไรบางท่ีมี
สวนในการสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในการลดปริมาณขยะของสมาชิกชุมชนนั้น 

4. ควรมีการศึกษาถึงกระบวนการส่ือสารท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวมของกลุม หรือของ 
สมาชิกชุมชนในประเด็นอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากการมีสวนรวมในการลดปริมาณขยะ เปนตน 
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