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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษา  4  ประการ  คือ  1)เพื่อศึกษากระบวนการ
เผยแพรความรูการพัฒนาของแกนนําภาคประชาชน  2)เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหาการเผยแพร
ความรูการพัฒนาไปสูภาคประชาชน  3)เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการเผยแพรความรูการพัฒนา
ของแกนนํา  และ4)เพื่อศึกษาการตอบสนองของภาคประชาชนตอวิธีการทํางานของแกนนํา  

ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  โดยการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ 
(Primary  Data)  ไดแก  การสัมภาษณเชิงเจาะลึกแกนนําภาคประชาชนจังหวัดละ 2 เครือขาย  รวม
ท้ังส้ินจํานวน  16 คน  การสนทนากลุมประชาชนเครือขายละ 5 คน  รวมท้ังส้ินจํานวน  80 คน 
ประกอบการสังเกตแบบไมมีสวนรวม    และศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)  ไดแก  
ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  ผลการศึกษาพบวา   

1) กระบวนการเผยแพรความรูการพัฒนาของแกนนําภาคประชาชนน้ัน  ประกอบดวย 4  
ข้ันตอน ไดแก  1)การศึกษาชุมชน โดยใชวิธีการวิเคราะหชุมชน  การสังเกต  และการใชขอมูล
ชุมชน  2) การวางแผนเผยแพร   ประกอบดวยการจัดต้ังเครือขาย  การหาแนวรวม  การแสวงหา
และระดมทรัพยากร   และการวางแผนโครงการ  3)การดําเนินงานเผยแพร  ประกอบดวยการสราง
ความเขาใจรวมกันระหวางชาวบาน  การประสานความรวมมือในชุมชน  การยึดแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  และการประสานความรวมมือจากหนวยงานภายนอกชุมชน  และ4)การติดตามและ
ประเมินผลการเผยแพร  โดยใชวิธีการสังเกต  การกระชุม  และการทํารายงาน 
 2) รูปแบบและเนื้อหาการเผยแพรความรูการพัฒนาไปสูภาคประชาชนน้ัน  ประกอบดวย 3 
ประเด็น ไดแก  2.1)รูปแบบการส่ือสารท่ีแกนนําใชเผยแพรความรูการพัฒนา  พบวามี 3 รูปแบบ  
ไดแก  การส่ือสารระหวางบุคคล  การส่ือสารผานกลุม  และการส่ือสารผานชองทางการส่ือสาร
ตางๆ   2.2)การใชส่ือในการเผยแพรของแกนนํานั้น  พบวามี  5  ประเภท  ไดแก  ส่ือบุคคล  ส่ือ
ทองถ่ิน  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือสมัยใหม  และส่ือกิจกรรม  2.3) เนื้อหาท่ีใชเผยแพร  ไดแก  เนื้อหา 
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เกี่ยวกับดานสุขภาพ   ดานการเกษตร  ดานการบริหารจัดการกลุม  ดานภูมิปญญาทองถ่ิน / 
ประเพณีวัฒนธรรม    ดานส่ิงแวดลอม  ดานอาชีพ  และดานการรูเทาทันขาวสาร 
 3) ปญหาและอุปสรรคการถายทอดความรูการพัฒนาของแกนนําภาคประชาชน  พบวา  
เกิดจากผูสงสาร  ไดแก  หนาท่ีความรับผิดชอบ  และการขาดการใหขอมูลอยางตอเนื่อง  และเกิด
จากผูรับสาร  ไดแก  ชาวบานขาดความสนใจและเขามามีสวนรวมอยางแทจริง  และทัศนคติของ
ชาวบานตอการทํางานของแกนนํา 
 4) การตอบสนองของภาคประชาชนตอวิธีการทํางานของแกนนํา  ประกอบดวย  5  
ประเด็น  ไดแก   4.1) การแสดงความคิดเห็นของภาคประชาชนตอวิธีการทํางานของแกนนํา  พบวา  
ทุกพื้นท่ีมีความพอใจในการทํางานของแกนนํา  เนื่องจากมีการเปดโอกาสใหชาวบานเขารวมใน
การทํางาน  มีการสรางความเขาใจแกชาวบาน  มีการทํางานอยางตอเนื่อง  เห็นผลการทํางานท่ี
ชัดเจน  และมีวิธีการทํางานท่ีเขาใจงาย  ไมซับซอน   4.2)การมีสวนรวมของประชาชน  พบวา  
สวนใหญเขารวมเปนกรรมการและสมาชิก    รวมในการประชุม  รวมสละแรงงาน  รวมรับผิดชอบ
และควบคุมดําเนินงาน  รวมในการประสาน  รวมในกิจกรรม  และรวมในการชักชวนเพื่อนบาน 
4.3) ความรูการพัฒนาท่ีไดรับจากแกนนํา  พบวาครอบคลุมเนื้อหาทุกดาน  ซ่ึงประกอบดวย  ดานยา
เสพติด  ดานเอดส  ดานการเกษตร  ดานส่ิงแวดลอม  ดานสวัสดิการชุมชน  และดานการฟนฟู
ประเพณีวัฒนธรรม    4.4) การรับรูการใชส่ือท่ีแกนนําใชในการเผยแพรความรูการพัฒนา  พบวา 
ประกอบดวย ส่ือบุคคล  ส่ือทองถ่ิน  ส่ือสมัยใหม  และส่ือกิจกรรม    4.5) ปญหาและอุปสรรคท่ี
สงผลตอการรับรูของภาคประชาชน  พบวา  เกิดจากผูสงสาร  ไดแก  ผูสงสารขาดการช้ีแจงเกี่ยวกับ
เปาหมายของเครือขาย  และการประสานงานของแกนนําท่ีไมท่ัวถึงทุกกลุม  ปญหาท่ีเกิดจากชอง
ทางการส่ือสาร  ไดแก  ส่ือประชาสัมพันธขาดการผลิตอยางตอเนื่อง   และปญหาท่ีเกิดจากผูรับสาร  
ไดแก  เร่ืองเวลา  ผูรับสารไมทันแกนนํา  และเร่ืองของการเมืองทองถ่ิน 
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ABSTRACT 

 This thesis had 4 objectives as follows:  1) To study work process of  people  
sector’s  leaders  , 2) To study method and content of knowledge dissemination of development to 
people, 3) To study problem and obstacle in disseminating knowledge and development of people  
sector’s  leaders, and 4) To study  people  response towards work methods of civil leaders. The 
study was Qualitative Research and Primary Data had been used in this study including in-depth 
interview on 2 networks of  people  sector’s  leaders per province totaling 16 people, and focus 
group discussion with 5 people per public network totaling 80 people together with non-
participant observation. Secondary Data had also been studied including data from related 
documents and researches. The study result showed that :          

1) Process in disseminating knowledge and development of people  sector’s  leaders  
consisted of 4 processes as follows: 1) Community study by using methods of community 
analysis, observation, and use of community data,  2) Dissemination planning consisted of 
network establishment, search of supporters, search and mobilization of resources, and project 
planning, 3) Disseminating operation consisted of common understanding between local people, 
community cooperation, approach based on sufficiency economy, and cooperation from external 
agencies, and 4) Follow-up and evaluation of the dissemination by using observation, meeting 
and report preparation methods.   

 2) Method and content of knowledge dissemination of development to people 
consisted of 3 issues as follows: 2.1) There were 3 communication patterns that leaders used in 
disseminating knowledge and development including individual  
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communication, group communication and communication through various 

communicating channels, 2.2) There were 5 categories of media usage in leaders’ dissemination 
including interpersonal media, local media, print media, modern media and activity media,  2.3) 
Dissemination contents included contents related to health, agriculture, group management, local 
wisdom/culture and tradition, environment, occupation and information literacy   

 3) It was found that problem and obstacle in passing on knowledge and 
development of people  sector’s  leaders  were caused by senders such as responsibility and the 
lack of continuous data, and also by recipients such as the lack of true interest and participation 
among people, and people’s attitude towards leaders’ work     

 4) People’s response towards leaders’ work methods consisted of 5 issues as 
follows: 4.1) Opinion expression of people towards work methods of leaders: it was found that all 
areas were satisfied with work methods of leaders since people had opportunity to participate, 
people had been explained so they gained better understanding, work had been continuously 
carried out, work performance was clearly seen, and work method was easy to understand and 
uncomplicated,  4.2) People participation: it was found that most people had participated as 
committees and members. They also attended meetings, physically helped out, shared 
responsibility, helped controlling the work, coordinated, participated in activities and invited their 
neighbors, 4.3) Knowledge and development received from leaders: it was found that the 
knowledge and development covered all aspects including drugs, AIDS, agriculture, environment, 
community welfare, and restoration of tradition and culture, 4.4) Recognition of media usage that 
leaders used in disseminating knowledge and development: it was found that the media comprised 
interpersonal media, local media, modern media and activity media,  4.5) Problem and obstacle 
that affected people recognition: it was found that problem and obstacle were caused by senders 
such as senders did not explain objective of the network, and leaders’ coordination was not 
thoroughly done in all groups. There were problems arising from communicating channels such 
as the lack of continuous production of media. There were also problems arising from recipients 
such as matter related to time, recipients were unable to keep up with leaders, and matter related 
to local politics.     


