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บทที่ 3 
การส่ือสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 การสื่อสารเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตและสงัคม ซึง่สง่ผลให้ชีวิตและสงัคมดํารงอยู่และดําเนิน
ตอ่ไปได้ เม่ือใดท่ีไม่มีการส่ือสาร เม่ือนัน้ก็ไม่มีสงัคม และในทางตรงกนัข้าม หากไม่มีสงัคมก็ไม่มี
การส่ือสาร นอกจากการส่ือสารและสงัคมจะเป็นเสมือนเงาของกนัและกนัแล้ว การสื่อสารยงัถกู
นํามาใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ 
ทัง้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม วฒันธรรม ฯลฯ ทําให้ประชาชนได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีจําเป็นแก่
การดํารงชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจถึงความจําเป็นในการพฒันา จึงถือได้ว่าการส่ือสารเป็นปัจจยั
ท่ีสําคญัปัจจยัหนึง่ในการพฒันาสงัคมและพฒันาท้องถ่ิน 
 
แนวคดิทฤษฎีการส่ือสารเพื่อการพัฒนา 
 การสื่อสารเพ่ือการพฒันา กําเนิดขึน้ในประเทศกําลงัพฒันาในทวีปเอเชีย อฟัริกา และ
ลาตินอเมริกา ในยคุแรกช่วง ค.ศ. 1960 เม่ือมีผู้ นําแนวคิดการใช้ประโยชน์จากการสื่อสารให้ไปมี
บทบาทสนบัสนนุกลยทุธ์การพฒันาประเทศ โดย 
 การส่ือสารเพ่ือการพัฒนา หมายถึง การนําเอาการสื่อสารทุกรูปแบบมาช่วยส่งเสริม
สนบัสนนุกระบวนการพฒันาประเทศ ได้แก่ การพฒันาเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และวฒันธรรม 
ทัง้นีเ้พราะในประเทศท่ีกําลงัพฒันาเช่นประเทศไทยนัน้ มีความจําเป็นเร่งด่วนจะต้องกระตุ้นและ
เร่งเร้ากระบวนการพฒันาประเทศให้บรรลเุป้าหมายตามต้องการ ผู้วางแผนและนโยบายเห็นว่า 
การสื่อสารเป็นปัจจยัสําคญัอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยผลกัดนัให้กระบวนการพฒันาประเทศสําเร็จลลุ่วง
ไปด้วยดี  
 การส่ือสารเพ่ือการพฒันา มีลกัษณะโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตรงท่ีหน้าท่ีของการ
ส่ือสารเพ่ือการพฒันา มีวตัถปุระสงค์สําคญัเพ่ือการพฒันาและการเปลี่ยนแปลงสงัคมในทางท่ีดี
ขึน้ กล่าวโดยย่อคือ การส่ือสารเพ่ือการพฒันาเป็นการประยุกต์การส่ือสารเพ่ือประโยชน์ต่อการ
พฒันาในด้านตา่งๆ ดงันัน้ จําเป็นต้องมีทฤษฎี กลยทุธ์ การวิจยั และการวางแผนท่ีเหมาะสมตาม
ความต้องการของแตล่ะสงัคม ซึง่แตกตา่งไปจากการสื่อสารทัว่ไป 
 นกัวิชาการด้านการส่ือสารและการพฒันา ได้เร่ิมให้ความสําคญัอย่างจริงจงัเก่ียวกบัการ
ส่ือสารในฐานะท่ีเป็นปัจจยัต่อการพฒันาสงัคมเม่ือไม่นานมานีเ้อง มิลลิแกน (Milllikan, 1967  
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หน้า 3) ได้ชีใ้ห้เห็นว่าความก้าวหน้าของการสื่อสารมวลชนและการขนส่งสมัยใหม่ เป็น
ปัจจยัพืน้ฐานท่ีมีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาบคุคลและสงัคม 
 โดยเม่ือปี พ.ศ. 2526 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีการสื่อสารโลก ทัง้นี ้
เพ่ือให้แต่ละประเทศได้พิจารณาและตรวจสอบอย่างลกึซึง้ถึงระบบการส่ือสารในประเทศของตน
ในทกุระดบั เพ่ือจะได้ทําการปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและความต้องการของ
ตนในอนัท่ีจะใช้การสื่อสารเพ่ือประโยชน์ในการพฒันาประเทศและสงัคมโดยสว่นรวม ซึง่ในโอกาส
เดียวกนันัน้เอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ รัชกาลปัจจุบนั ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท 
ความตอนหนึง่วา่ (คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาฯ, 2526 หน้าคํานํา)   
 “...การสื่อสารเป็นปัจจัยสําคญัอย่างหนึ่งในการพฒันาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า 
รวมทัง้รักษาความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ ซึ่งในสมัยปัจจุบัน สถานการณ์ของโลก
เปล่ียนแปลงอยู่ทุกขณะ การติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วทนัต่อเหตกุารณ์ ย่อมมีความสําคญัมากเป็น
พิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารของประเทศ จึงควรได้ร่วมมือกัน
ดําเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้อง สําคญัท่ีสุดควรจะได้พยายาม
ค้นคว้าวิชาการอนัทนัสมยัให้ลกึซึง้และกว้างขวาง แล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนท่ีดีมีประสิทธิภาพ
แน่นอนมาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเร่ิมให้พอเหมาะพอสมกบัฐานะและสภาพของบ้านเมือง
ของเรา เพ่ือให้กิจการส่ือสารของชาติมีโอกาสได้พฒันาอย่างเต็มท่ีและสามารถอํานวยประโยชน์
แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจสงัคม ตลอดจนเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อยา่งสมบรูณ์แท้จริง...” 
 ในฐานะท่ีการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา สงัคมท่ีมีการสื่อสารดีย่อมมีเครือข่าย
การสื่อสารประเภทต่างๆ ท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีเป้าหมายได้กว้างขวาง ทําให้ประชาชนส่ือสารกนัได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ทัง้ภายในและภายนอกตวัหมู่บ้าน ตําบลหรืออําเภอ ประชาชนสามารถรับรู้
ขา่วสารได้เท่าทนัตอ่สถานการณ์ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการเกษตร เศรษฐกิจ การเมือง การสาธารณสขุ 
การศึกษา และเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของลมฟ้าอากาศ อนันําไปสู่
การปรับปรุงคณุภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึน้ ทําให้ชมุชนโดยรวมพฒันาได้เร็วขึน้ เช่น ในแง่ของ
เกษตรกร การได้รับรู้เร่ืองราวเก่ียวกับสภาวะการตลาด รู้แหล่งซือ้ปัจจัยการผลิตราคาถูกและรู้
แนวโน้มราคาสนิค้าการเกษตรแตล่ะประเภท จะช่วยสร้างเสถียรภาพทางรายได้และลดปัญหาการ
เอารัดเอาเปรียบจากพอ่ค้าคนกลางได้ 
 และจากแนวคิดการพฒันาในบทท่ี 2 ทําให้สามารถแบง่แนวคิดการพฒันาออกเป็น 3 ยคุ 
ได้แก่ 
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 1) ยคุแนวคิดการทําให้ทนัสมยั 2) ยคุแนวคิดการพึ่งพิง 3) ยคุแนวคิดทางเลือก ซึง่ในแต่
ละยคุก็มีการใช้การสื่อสารมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศ โดยสามารถอธิบายทฤษฎีการ
ส่ือสารเพ่ือการพฒันาในแตล่ะยคุได้ดงันี ้
 1) ยุคแนวคิดการทาํให้ทันสมัย แนวคิดในช่วงนีมุ้่งสนใจอยู่ท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยวดัค่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยวดัค่าความเจริญเติบโตจากรายได้ประชาชาติ ทํา
ให้ประเทศไทยเปล่ียนแปลงจากสงัคมเกษตรกรรมไปสูส่งัคมอตุสาหกรรม โดยเช่ือว่ากระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมสามารถสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ และความทนัสมยัให้กับสงัคมไทยได้ 
โดยเป็นการสง่เสริมในรูปแบบและทิศทางท่ีรัฐต้องการให้เป็นมากกวา่ 
  การส่ือสารในยุคนีจ้ึงถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือเผยแพร่ข่าวสารการพฒันาการ
ลงทุนทางอุตสาหกรรม ในการเร่งสร้างโครงสร้างพืน้ฐานและการสร้างงาน โดยกระตุ้ นให้
ประชาชนเห็นความสําคญัของการพฒันาประเทศ เพ่ือเพิ่มพูนรายได้ให้สูงขึน้ตามแนวทางการ
พฒันาอุตสาหกรรม การสื่อสารท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นส่ือมวลชนเพ่ือโน้มน้าวใจประชาชนเป็นหลกั 
และเป็นลกัษณะการสื่อสารจากบนลงลา่ง เป็นการยดัเยียดข่าวสารมากกว่าการสร้างความเข้าใจ 
โดยมีความเช่ือวา่ผู้ รับสารเป็นผู้ เฉ่ือยชา 
  แนวคดิทฤษฎีการสื่อสารท่ีนํามาใช้ในยคุนี ้ได้แก่ 
  1.1 ทฤษฎีของแดเนียล เลินเนอร์ 
  เลินเนอร์  (Daniel  Lerner,1958) จําแนกการพฒันาเป็นสองระดบัคือ ระดบั
สงัคม เรียกว่า การพฒันา และระดบับุคคล เรียกว่า การทําให้คนทนัสมยั โดยเสนอขัน้ตอนการ
พฒันาสงัคมมนุษย์ว่าเร่ิมจากสงัคมโบราณ ผ่านสงัคมท่ีกําลงัเปล่ียนรูปไปสู่สงัคมสมยัใหม่ โดย
ชีใ้ห้เห็นว่าระบบการส่ือสารในระบบสงัคมทัง้สองแบบมีความแตกต่างกนั ในสงัคมโบราณระบบ
การส่ือสารเป็นแบบการติดต่อโดยอาศยัปากเปล่า การแลกเปล่ียนข่าวสารจํากดัอยู่เฉพาะภายใน
กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพียงส่วนน้อย เนือ้หาข่าวสารส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัระเบียบข้อบงัคบั 
ความประพฤติของสมาชิกภายในกลุม่ และผู้ ทําหน้าท่ีเป็นตวักลางในการติดตอ่ส่ือสารมกัเป็นผู้ ท่ี
มีตําแหน่งทางสงัคมสงู ส่วนในสงัคมสมยัใหม่นัน้ ระบบการส่ือสารเป็นในรูปการติดตอ่โดยอาศยั
ส่ือกลาง การแลกเปล่ียนข่าวสารจึงขยายขอบเขตกว้างขวางคลุมไปถึงกลุ่มชนต่างๆ ท่ีกระจัด
กระจายอยู่ เนือ้หาข่าวสารมกัเป็นรายงานเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้ภายในและภายนอกกลุม่ชน และ
ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีเก่ียวกับการส่ือสารมักเป็นผู้ ท่ีได้รับการฝึกอบรม และมีความชํานาญงานด้านนี ้
โดยตรง นัน่ก็คือส่ือมวลชนและแนวคิดของเลินเนอร์ ยงัสรุปกระบวนการพฒันาว่าจะเร่ิมต้นเม่ือ
กลุ่มชนเคล่ือนย้ายอพยพจากท้องถ่ินชนบทไปยงัท้องถ่ินในเมือง เม่ือประชาชนรวมตวักนัมากขึน้
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ในเขตนคร จะช่วยให้ระบบการเรียนรู้ตามโรงเรียนหรือสถานท่ีตา่งๆ เป็นไปโดยสะดวกและง่ายขึน้ 
ทําให้ระดบัการรู้หนงัสือและการศึกษาขยายตวัแพร่หลายออกไป เม่ือคนรู้หนงัสือมากขึน้ก็จะมี
โอกาสรับทราบข่าวสารต่างๆ จากส่ือมวลชนมากตามไปด้วย และการรับทราบข่าวสารนีเ้องจะ
ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจของประชาชนไปในตวัด้วย นอกจากนัน้ส่ือมวลชน ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ 
นิตยสาร  วิทยุ  โทรทัศ น์  และภาพยนตร์  จะช่วยกระตุ้ นใ ห้คนสนใจ  และเ ข้า ร่วมใน
กระบวนการพฒันาทางการเมืองและเศรษฐกิจมากขึน้ และช่วยสร้างความปรารถนาใหม่ให้กบัคน
ในสงัคม การมีสว่นร่วมของประชาชนถือว่าเป็นเป้าหมายสําคญัของสงัคมสมยัใหม ่ตามความคิด
ของเลินเนอร์ส่ือมวลชนมีบทบาทสําคญัมากท่ีจะเป็นตวัเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่สภาวะ
ความทนัสมยั 
  1.2 ทฤษฎีของเอเวอร์เร็ต เอม็ โรเจอร์  
  เอเวอร์เร็ต เอ็ม โรเจอร์ส (Everett M. Rogers,1983) เป็นผู้ เสนอทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องกบัการเผยแพร่นวตักรรม ซึง่มีสาระสําคญัท่ีว่า การสื่อสารมวลชนเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทํา
ให้แนวคิดใหม่กระจายแพร่หลายไปในสังคม ทําให้คนทันสมัย โดยผ่านกระบวนการเรียกว่า 
กระบวนการรับนวตักรรมใน 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้การตระหนกั ขัน้ความสนใจ ขัน้การประเมินผล ขัน้
การทดลอง และขัน้การยอมรับนวตักรรม 
  ซึง่นวกรรมหรือนวตักรรม หมายถึง แนวความคิดต่างๆ แบบแผนพฤติกรรมหรือ
สิ่งของใหม่ ท่ีแตกต่างไปจากสิ่งท่ีมีอยู่เดิม คําว่า “ของใหม่” ในท่ีนี ้ครอบคลุมถึงเร่ืองราวต่างๆ 
อย่างกว้างขวาง ทัง้สิ่งท่ีมองเห็น สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส ทัง้ท่ีเป็นแบบแผน 
พฤติกรรม การประพฤติปฏิบัติตัวตามระบบสังคม วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ตลอดจน
สิง่ประดษิฐ์ วิทยาการและสิง่ท่ีไมเ่ห็นเป็นวตัถ ุ
  สว่นการเผยแพร่นวกรรม เป็นการส่ือสารประเภทหนึ่งท่ีแนวความคิดใหม่หรือวิธี
ปฏิบตัิใหม่ได้ถกูเผยแพร่ไปยงัสมาชิกในสงัคม ทัง้นีก้ารเผยแพร่นวกรรมทกุประเภท ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 ประการ คือ  
  1.2.1 นวกรรม การท่ีบคุคลจะยอมรับนวกรรมหรือไม่ และยอมรับได้เร็วหรือช้า
นัน้ ขึน้อยู่กับการรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อลกัษณะของนวกรรม ซึ่งไม่ใช่ลกัษณะของนวกรรมตาม
ทรรศนะของผู้ เ ช่ียวชาญ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมหรือนักพัฒนา ทัง้นีก็้เพราะนวกรรมมีลักษณะ
เช่นเดียวกบัความงาม กล่าวคือ ความงามนัน้ขึน้อยู่กบัสายตาและการรับรู้ของผู้ชม และการรับรู้
ของผู้ชมก็จะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมของผู้ชมนัน่เอง 
  ลกัษณะของนวกรรมท่ีสง่ผลตอ่การยอมรับของสมาชิกในสงัคม มีดงันี ้
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  1.2.1.1 ประโยชน์เชิงเทียบ หมายถึง การท่ีนวกรรมหนึ่งถูกรับรู้ว่ามีคุณค่า
เหนือกว่าหรือสงูกว่าสิ่งท่ีมีอยู่หรือเป็นอยู่เดิมในสงัคม ประโยชน์เชิงเทียบอาจจะปรากฏอยู่ในรูป
ของผลกําไรทางเศรษฐกิจ หรือการเสริมสร้างสถานภาพทางสงัคมก็ได้ เช่น การยอมรับเมล็ด
ข้าวโพดพนัธุ์ใหม่ท่ีมีความต้านทานโรค เป็นต้น ประโยชน์เชิงเทียบในกรณีนีจ้ะปรากฏอยู่ในรูป
ของผลกําไรทางเศรษฐกิจ  นวกรรมท่ีได้รับการยอมรับวา่มีประโยชน์เชิงเทียบมากกว่าจะได้รับการ
ยอมรับรวดเร็วกวา่ 
  1.2.1.2 ความเข้ากันได้ หมายถึง การท่ีนวกรรมได้รับการยอมรับว่ามีความ
สอดคล้องกบัคา่นิยม ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ประสบการณ์ในอดีตและความต้องการของสมาชิกใน
สงัคม เช่น เกษตรกรในหมู่บ้านหนึ่งของประเทศโคลมัเบีย เอาปุ๋ ยเคมีใส่ลงในเมล็ดมนัสําปะหลงั 
เพราะเคยเอาปุ๋ ยจากมลูสตัว์ใส่ลงไปในลกัษณะเดียวกัน หรือเกษตรกรบางคนใช้สารเคมียาฆ่า
แมลงฉีดใสต้่นมนัสําปะหลงัจนชุ่มแบบเดียวกบัท่ีฉีดนํา้รดต้นไม้ จึงทําให้เกิดความเสียหายตอ่พืช
ท่ีปลกูอนัเป็นผลตอ่มาให้เกษตรกรผู้นัน้เกิดอคตติอ่นวกรรม         นวกรรมใดๆ ท่ีถกูรับรู้วา่ มีความ
เข้ากนัได้กบัระบบวฒันธรรมของสมาชิกในชมุชน จะได้รับการยอมรับจากสมาชิกเร็วกวา่ 
  1.2.1.3 ความซับซ้อน หมายถึง การท่ีนวกรรมได้รับการยอมรับว่ามีความยาก
ในการเข้าใจหรือการนําไปใช้ นวกรรมใดท่ีสมาชิกในสงัคมรับรู้ว่ามีความซบัซ้อนหรือยุ่งยาก อตัรา
การยอมรับนวกรรมจะน้อยกว่านวกรรมท่ีสมาชิกในสงัคมรับรู้ว่ามีความเรียบง่ายในการนําไปใช้
และควบคมุ 
  1.2.1.4 ความสามารถทดลองใช้ หมายถึง การท่ีสามารถนํานวกรรมไปทดลอง
ใช้ในจํานวนท่ีจํากดัได้ นวกรรมใดท่ีสามารถแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ เพ่ือนําไปทดลองได้ จะได้รับการ
ยอมรับเร็วกว่านวกรรมท่ีไม่สามารถแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ ได้ เพราะเป็นการช่วยลดความเส่ียง
เก่ียวกบันวกรรม 
  1.2.1.5 ความสามารถในการสังเกตผล หมายถึง การท่ีผลของนวกรรม
สามารถสงัเกตได้หรือมองเห็นได้อย่างชดัเจน นวกรรมใดท่ีสามารถสงัเกตเห็นผลได้ จะได้รับการ
ยอมรับเร็วกวา่นวกรรมท่ีสงัเกตเห็นผลได้ยาก 
  1.2.2 ช่องสาร การเผยแพร่นวกรรม เป็นกระบวนการในการเผยแพร่ “สาร” ซึง่ก็
คือ เนือ้หาท่ีเก่ียวกับนวกรรมได้ถูกส่งผ่านจากแหล่งสารหรือผู้ส่งสารไปยงัผู้ รับสารโดยผ่านช่อง
ทางการส่ือสาร ทัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ท่ีจะเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมบางประการ
ของผู้ รับสาร ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือ คือสิ่งท่ีขนส่งสารหรือพาหะของสาร เป็นเคร่ืองมือหรือ
วิธีการท่ีสารไหลจากผู้สง่สารไปยงัผู้ รับสาร 
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   เกณฑ์ในการเลือกใช้ส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร มีดงันี ้
   1.2.2.1 มีส่ืออะไรให้เลือกใช้บ้าง 
   1.2.2.2 มีงบประมาณมากน้อยเพียงใด ผู้ส่งสารจะถูกจํากัดการเลือก
โดยเงินหรืองบประมาณ เพราะส่ือแตล่ะชนิดมีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานแตกตา่งกนัไป 
   1.2.2.3 ความนิยมของผู้สง่สาร ผู้สง่สารบางคนอาจมีความผกูพนั   หรือ
นิยมท่ีจะใช้ส่ือชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เลือกใช้สถานีโทรทศัน์ช่องหนึ่งมากกว่าช่องอ่ืนๆ 
เพราะมีความพอใจในพิธีกร เจ้าหน้าท่ีหรือรายการของสถานีนัน้ 
   1.2.2.4 ส่ือใดเข้าถึงประชาชนมากท่ีสดุโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสดุ ใน
การส่ือสารโดยอาศัยส่ือมวลชนเพ่ือให้สารไปถึงคนจํานวนมากนัน้ ผู้ ส่งสารจะต้องคํานึงถึง
สมรรถนะในการเข้าถึงคนจํานวนมากโดยเสียคา่ใช้จ่ายน้อยท่ีสดุด้วย 
   1.2.2.5 ส่ือใดมีอิทธิพลมากท่ีสดุ เป็นการพิจารณาดอิูทธิพลของส่ือแต่
ละชนิดวา่ ส่ือใดมีอิทธิพลมากกวา่กนัและส่ือใดมีอิทธิพลมากท่ีสดุ ทัง้นีย้่อมขึน้อยู่กบัสถานการณ์ 
สถานท่ีและผู้ รับสาร 
   1.2.2.6 ส่ือใดมีความเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของผู้สง่สารมากท่ีสดุ   ผู้
ส่งสารอาจมีวตัถปุระสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ให้ความรู้ ให้ข่าวสาร ให้ความบนัเทิงหรือชกัจูง
ใจ ผู้สง่สารต้องพิจารณาดวูา่ ส่ือใดเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของตนมากท่ีสดุ 
   1.2.2.7 ส่ือใดเหมาะสมกบัเนือ้หามากท่ีสดุ เนือ้หาของสารก็มีสว่นท่ี   ผู้
ส่งสารจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้ส่ือของตนได้ เนือ้หาของสารประเภทหนึ่ง
อาจต้องใช้ส่ือประเภทหนึง่ ในขณะท่ีเนือ้หาของสารอีกประเภทหนึ่ง สามารถใช้ส่ืออีกประเภทหนึ่ง
หรือประเภทอ่ืนๆ ได้ดีกวา่ 
  1.2.3 ช่วงเวลา ช่วงเวลาในท่ีนี ้เป็นองค์ประกอบสําคญัอีกองค์ประกอบหนึ่งท่ีใช้
ประกอบการพิจารณากระบวนการเผยแพร่นวกรรม นวกรรมหนึ่งๆ จะได้รับการยอมรับจากบคุคล
ในสงัคมหนึง่ๆ ภายใต้ระยะเวลาท่ีแตกตา่งกนั 
   1.2.3.1 กระบวนการตัดสินใจเก่ียวกับนวกรรม  ( Innovation 
Decision Process) เป็นกระบวนการหรือการกระทําท่ีมิได้เกิดขึน้ทนัทีทนัใด หากเป็นกระบวนการ
ท่ีเกิดขึน้ติดต่อกนัในสมองในช่วงระยะเวลาหนึ่งท่ีนานพอสมควร กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัน
วกรรม ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือ 
   1.2.3.1.1 ขัน้ตระหนัก เป็นขัน้แรกท่ีจะนําไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธน
วกรรม ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีบุคคลได้รับรู้เก่ียวกบันวกรรม แต่ยงัได้ข่าวสารไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ การรับรู้
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มกัเป็นการรับรู้โดยบงัเอิญ ซึง่อาจจะทําให้เกิดการอยากรับรู้ต่อไป            อนัเน่ืองมาจากความ
ต้องการท่ีจะนํานวกรรมไปใช้แก้ปัญหาท่ีตนเองประสบอยู ่
   1.2.3.1.2 ขัน้ความสนใจ เป็นขัน้ท่ีบุคคลจะเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่
ชอบนวกรรมนัน้ๆ ในขัน้นีบุ้คคลจะเร่ิมแสวงหาข้อมูลอย่างกระตือรือร้น เร่ิมมีความสนใจและ
แสวงหารายละเอียดเก่ียวกับนวกรรมเพิ่มเติม พฤติกรรมนีจ้ะเป็นไปในลกัษณะท่ีตัง้ใจและใช้
กระบวนการคิดมากกว่าขัน้แรก ซึง่จะทําให้ได้รับความรู้เก่ียวกบันวกรรมมากขึน้ บคุคลจะรับรู้ว่า 
นวกรรมทุกอย่างมีลกัษณะของความเส่ียงอยู่ด้วย เขาจึงต้องการแรงเสริมเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจ 
บคุคลจะแสวงหาแรงเสริมได้จากการสื่อสารระหวา่งบคุคล 
   1.2.3.1.3 ขัน้การประเมินผล เป็นขัน้ท่ีไตร่ตรองว่าจะยอมรับนวกรรม
นัน้ดีหรือไม่ ด้วยการชัง่นํา้หนักระหว่างข้อดีและข้อเสียว่า เม่ือนําไปใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อ
กิจกรรมของตนหรือไม ่และประโยชน์ท่ีได้รับนัน้มากพอท่ีจะยอมรับไปปฏิบตัอิยา่งเตม็ท่ีหรือไม ่
   1.2.3.1.4 ขั ้นทดลอง เป็นขัน้ ท่ีบุคคลทดลองใช้นวกรรมนัน้กับ
สถานการณ์ของตน ซึ่งเป็นการทดลองดกูบัส่วนน้อยก่อนว่าได้ผลดีหรือไม่ และประโยชน์ท่ีได้รับ
นัน้มากพอท่ีจะยอมรับนําไปปฏิบตัอิยา่งเตม็ท่ีหรือไม ่
   1.2.3.1.5 ขัน้การยอมรับนวัตกรรม เป็นขัน้ท่ีบุคคลจะแสวงหา
ข่าวสารเพิ่มเติมหรือแรงเสริมเพ่ือสนบัสนุนหรือยืนยนัการตดัสินใจเก่ียวกับนวกรรมท่ีกระทําไป
แล้ว แต่บุคคลอาจเปลี่ยนใจไปในทางตรงข้ามได้ ถ้าได้รับข้อมลูใหม่ท่ีขดัแย้งกบัข้อมลูท่ีได้รับมา 
ขัน้ยืนยนันีจ้ะเกิดขึน้หลงัจากการตดัสนิใจในระยะเวลาหนึง่ ในขัน้นีบ้คุคลใกล้ชิดจะมีบทบาทมาก  
   การตัดสินใจเก่ียวกับนวกรรมนี  ้บางคนอาจจะยอมรับได้เร็ว บางคน
อาจจะยอมรับได้ช้า โดยใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีในการตัดสินใจยอมรับ ขึน้อยู่กับภาวะ              
นวกรรมและประเภทของผู้ ท่ีรับนวกรรม ภาวะนวกรรม หมายถึง ความเร็วหรือช้าเชิงเปรียบเทียบท่ี
บคุคลยอมรับนวกรรม เม่ือเทียบกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในสงัคม ซึง่การยอมรับนวกรรมอย่างสมบรูณ์ 
ต้องเป็นการยอมรับด้วยจิตใจและด้วยการกระทํา คือการนํานวกรรมไปใช้อยา่งสม่ําเสมอ 
   สําหรับประเภทของบคุคลท่ียอมรับนวกรรมนัน้  โรเจอร์ (Everett  M. 
Rogers,1983)  อธิบายว่า  สามารถจําแนกออกได้เป็น 5 ประเภท ตามระดบัความรวดเร็วในการ
ยอมรับนวกรรม ดงันี ้
   1. กลุ่มผู้ ริเร่ิม ได้แก่ ผู้ ท่ียอมรับนวกรรมก่อนคนอ่ืน กลุ่มนีม้ักเป็นผู้ มี
ฐานะทางเศรษฐกิจดี การศึกษาสงู มีความกล้าท่ีจะเสี่ยงลงทุนหรือทดลอง ชอบลองของแปลก
ใหม ่
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   2. กลุ่มรับเร็วส่วนแรก ได้แก่ ผู้ นําความคิดเห็นในท้องถ่ิน ส่วนใหญ่มกั
เป็นผู้ มีทศันคติท่ีดีตอ่การเปล่ียนแปลง มีเหตผุลและเป็นผู้ ได้รับการยกย่องและนบัถือจากผู้คนใน
สงัคม 
   3. กลุ่มรับเร็วส่วนมาก ได้แก่ ผู้ ท่ียอมรับนวกรรมหลังจากท่ีพิจารณา
อยา่งรอบคอบแล้ว คนกลุม่นีม้กัจะยอมรับบรรทดัฐานของสงัคมวา่มีความสําคญัมาก ดงันัน้ถ้ามีผู้
ท่ียอมรับกนัมาก ก็จะปฏิบตัติามด้วย 
   4. กลุ่มรับช้าส่วนมาก ได้แก่ ผู้ ท่ียอมรับนวกรรมเพราะความจําเป็นทาง
เศรษฐกิจหรือแรงกดดนัทางสงัคม คนกลุม่นีม้กัเป็นผู้ มีความระแวง ช่างสงสยั ลงัเลใจ 
   5. กลุม่ล้าหลงั ได้แก่ พวกท่ียอมรับนวกรรมช้าท่ีสดุในสงัคม มกัเป็นผู้ ท่ีมี
ความยึดมัน่อยู่กับประเพณีอย่างเหนียวแน่น ไม่สนใจโลกภายนอก ไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลง
อะไรง่ายๆ 
   อตัราการยอมรับนวกรรมในระบบสงัคม หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ระยะเวลากบัการยอมรับนวกรรมของสมาชิกในสงัคม อตัราการยอมรับนวกรรมนี ้เป็นการวดัจาก
จํานวนสมาชิกในสงัคมท่ียอมรับนวกรรมนัน้ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นการวดัความสําเร็จของการ
เผยแพร่นวกรรมใดนวกรรมหนึ่งมากกว่าท่ีจะพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลท่ียอมรับ นอกจากนี ้
คณุสมบตัิของนวกรรมใดท่ีเหนือกว่านวกรรมอ่ืน ก็มีแนวโน้มท่ีจะได้รับการยอมรับจากสมาชิกใน
สงัคมได้รวดเร็วกว่า ยิ่งไปกว่านัน้ อตัราการยอมรับในนวกรรมอย่างเดียวกนัก็จะแตกต่างกนัไป
ตามระบบสงัคมแตล่ะระบบด้วย 
  1.2.4 สมาชิกภายในระบบสังคม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไม่เป็น
ทางการ สมาชิกในองค์กรหรือในระบบสังคมย่อย ซึ่งสมาชิกจะรวมตัวกันเพ่ือแสวงหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกนั หรือเพ่ือท่ีจะกระทําการใดท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั ระบบสงัคมในการศกึษา
เก่ียวกับการเผยแพร่นวกรรม อาจหมายถึง กลุ่มเกษตรกรในจังหวดัใดจงัหวดัหนึ่ง กลุ่มองค์กร
ธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ผู้บริโภค กลุม่นกัศกึษา เป็นต้น 
  แนวความคดิของโรเจอร์เก่ียวกบักระบวนการทําให้คนทนัสมยั สรุปวา่ ส่ือมวลชน
เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้คนล้าหลังกลายเป็นคนสมัยใหม่ และส่ือมวลชนมีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงคา่นิยม ทศันคต ิและพฤตกิรรมของคน บคุคลท่ีมีการศกึษาสามารถอ่านออกเขียนได้ 
เป็นท่ีเคารพนับถือทางสังคม มีอายุพอสมควร และมีการติดต่อกับสังคมภายนอก มักรับฟัง
ข่าวสารจากส่ือมวลชน และส่ือมวลชนนีเ้องมีผลทําให้บุคคลมีคณุลกัษณะเย่ียงคนสมยัใหม่ คือ
สามารถรวมบทบาทของคนอ่ืนได้ กล้าตดัสินใจรับแนวความคิดใหม่ มีความรู้ทางการเมือง มี
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ความต้องการประสบความสําเร็จ และทะเยอทะยานในด้านการศกึษาและอาชีพ แตห่ากไมเ่ปิดรับ
ส่ือสารมวลชนแล้ว อาจเปลี่ยนสภาพเป็นคนสมยัใหมไ่ด้ช้าหรือไมเ่ปล่ียนแปลงเลยก็ได้ 
 2) ยุคแนวคิดการพึ่งพิง แนวคิดนีถื้อกําเนิดขึน้มาเพ่ือต่อต้านการพัฒนาแบบทําให้
ทันสมัย แต่เม่ือวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว พบว่า แนวคิดการพัฒนาทัง้สองนีแ้ทบไม่มีความ
แตกต่างกนัเลย ทัง้สองแนวคิดนีค้งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และยงัคงใช้มิติ
เชิงปริมาณเป็นแนวทางหลกัในการศกึษา เช่นเดียวกบัแนวคิดเร่ืองการส่ือสารเพ่ือพฒันาท่ียงัคง
เป็นรูปแบบการส่ือสารแบบทางเดียว และมีลกัษณะจากบนลงลา่ง 
 ทฤษฎีท่ีนํามาใช้ในยคุนีคื้อ ทฤษฎีการพฒันาแบบพึง่พา เป็นทฤษฎีการสื่อสารท่ีเกิดขึน้ใน
กลุ่มประเทศโลกท่ีสาม ซึ่งไม่เห็นด้วยกับรูปแบบการพัฒนาประเทศตามแนวคิดท่ียึดหลักให้
ประเทศตะวันตกเป็นต้นแบบ แล้วให้ประเทศด้อยพัฒนาอ่ืนต้องเปล่ียนแปลงด้วยการทําตาม
ประเทศเหล่านัน้ โดยเสนอว่าการพฒันาควรยึดหลกัความหลากหลายท่ีเหมาะสมของประเทศ
ต่างๆ และเน้นในบริบทและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนผู้ รับบริการข่าวสาร รวมทัง้การ
ระดมสรรพกําลงัเพ่ือให้ประชาชนท่ีด้อยโอกาสในสงัคมได้มีอํานาจอย่างแท้จริงในทุกระดบัของ
สงัคม และในช่วงนีไ้ด้มีวิวฒันาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารได้ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในสงัคมอยา่งขนานใหญ่ เป็นสงัคมสารสนเทศหรือสงัคมขา่วสาร 
 3) ยุคแนวคิดทางเลือก จุดเร่ิมต้นของแนวคิดนีเ้ช่ือว่าไม่มีสตูรสําเร็จเพียงสตูรเดียวใน
การพฒันาท่ีสามารถใช้ได้ผลในทกุสงัคม เป้าหมายการพฒันาถกูกําหนดมาจากสงัคมแต่ละแห่ง 
ซึง่ไมจํ่าเป็นต้องมีลกัษณะท่ีเป็นสากล ในยคุนีไ้ด้มีการนําเสนอคณุลกัษณะสําคญัของแนวคิดการ
พฒันาท่ีค่อนข้างคํานึงถึงมิติของการเมืองในความหมายของการจดัสรรและกระจายอํานาจมาก
ขึน้ โดยเน้นให้มีการกระจายข่าวสารข้อมลูและผลประโยชน์ทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเสมอ
ภาคยุติธรรม รวมทัง้การให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในการพฒันาตนเอง ทัง้ใน
ระดบัการวางแผนและการดําเนินการ 
 การส่ือสารในระยะนีจ้ึงมีบทบาทย่ิงขึน้ โดยเฉพาะเม่ือการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
เป้าหมายหลกัของการพฒันา ส่ือมวลชนจึงเป็นช่องทางท่ีมีบทบาทในการเอือ้ให้เกิดบรรยากาศ
การแลกเปล่ียนขา่วสารซึง่กนัและกนัในสงัคม เป็นกระบวนการส่ือสารสองทางหรือหลายๆ ทาง 
 ทฤษฎีการสื่อสารท่ีนํามาใช้ในยคุนี ้ได้แก่ 
  3.1 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการส่ือสารเพื่อการพัฒนา เน้นให้เห็นว่าในทกุ
ขัน้ตอนของการพฒันาควรเน้นให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมตัง้แต่การกําหนดนโยบายและขัน้ตอน
การปฏิบตัิ ประชาชนเป็นหวัใจสําคญัของกระบวนการสื่อสาร แนวคิดนีไ้ด้นําไปสู่การจดัทําแผน
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และกําหนดกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาในระดับปฏิบัติในประเทศต่างๆ อย่างแพร่หลาย ปัจจุบัน
โครงการพฒันาต่างๆ ในชนบทจะใช้กลยทุธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยอาศยัเครือข่ายการ
ส่ือสารและขา่วสารเข้าไปช่วย 
  3.2 ทฤษฎีใหม่ในยุค ICT : การหลอมรวมกันของการส่ือสารเป็นทฤษฎีการ
ส่ือสารท่ีโรเจอร์สและคินแคดเสนอว่า การพฒันาควรเน้นกระบวนการแบ่งปันข่าวสารซึ่งกนัและ
กัน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมให้เกิดขึน้ โดยการเปล่ียนจากส่ือหลัก ซึ่งได้แก่ โทรทัศน์ วิทย ุ
ภาพยนตร์ สิง่พิมพ์ มาเป็นส่ือใหม ่ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และส่ือท่ีอาศยัเทคโนโลยีโทรคมนาคม เช่น 
ดาวเทียม สายเคเบิลใยแก้ว โทรศพัท์มือถือ เป็นต้น และมีการบรูณาการส่ือเก่าเข้ากบัส่ือใหม่ทาง
อินเตอร์เน็ต จะทําให้เกิดผลดีคือ มีการบรูณาการส่ือตา่งๆ เข้าด้วยกนั ทําให้เกิดการเช่ือมโยงเป็น
เครือข่าย และมีการไหลของข้อมลูข่าวสารทกุทิศทกุทาง ขจดัอปุสรรคเร่ืองเวลาและระยะทาง ทํา
ให้เกิดความรวดเร็วในการส่งและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ทําให้เกิดเสรีภาพในการแสดง
ความเห็นและแนวคิดอันหลากหลาย เพิ่มโอกาสให้สาธารณชนและชุมชนได้มีอํานาจในการ
บริหารจัดการและควบคุมชะตาชีวิตของตนเอง โดยตนเอง และเพ่ือตนเองมากขึน้ นําไปสู่การ
เปล่ียนแปลงสงัคมเชิงบวก 
  3.3 ทฤษฎีการกําหนดวาระ เน้นว่า ส่ือมวลชนควรทําหน้าท่ีในการเสนอ
ข้อเท็จจริงและข่าวสารท่ีจําเป็น และมีประโยชน์ทางด้านการเมืองแก่ประชาชน เพราะย่ิงเลือก
เสนอประเดน็ใด ประเดน็นัน้ก็จะได้รับความสนใจวา่เป็นประเดน็สําคญั 
  แนวความคิดเก่ียวกบัการกําหนดวาระ เน้นความสําคญัของหน้าท่ีส่ือมวลชนใน
ด้านเสนอข่าวสารมากกว่าหน้าท่ีในทางชักจูงใจหรือโน้มน้าวใจ อีกนัยหนึ่ง ส่ือมวลชนควรทํา
หน้าท่ีในการเสนอข้อเท็จจริงและข่าวสารท่ีจําเป็นและมีประโยชน์ทางด้านการเมืองแก่ประชาชน 
มากกวา่จะมุง่ชกัจงูใจเปลี่ยนแปลง หรือล้างสมอง ประชาชนเช่นท่ีปฏิบตักินัมาแล้ว 
  ในวงการสื่อสาร ความหมายของการกําหนดวาระ สามารถนํามาปรับเข้ากนัได้วา่
ส่ือมวลชนทัง้หลายเป็นผู้ กําหนด (set) วาระการประชมุ (agenda) เก่ียวกบัปัญหาหรือประเด็น
หวัข้อทางการเมืองเอาไว้ ประชาชนผู้ รับข่าวสารทัว่ไป เปรียบเหมือนผู้ เข้าร่วมประชุม จึงย่อมจะ
รับทราบหรือตระหนักถึงปัญหาหรือประเด็นต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในวาระนัน้ ผลท่ีตามมาคือ
ประชาชนจะคดิและปฏิบตัติามวาระท่ีส่ือมวลชนกําหนดไว้เช่นเดียวกบัการประชมุทัว่ไป 
  ถ้าพิจารณาความหมายโดยเคร่งครัด การกําหนดวาระ ชีใ้ห้เห็นความสมัพนัธ์
ระหว่างการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัหวัข้อหรือปัญหาทางส่ือมวลชนกบัระดบัการรับรู้หรือเข้าใจของ
ประชาชนเก่ียวกับประเด็นหรือปัญหานัน้ๆ อาจกล่าวได้ว่ายิ่งส่ือมวลชนเลือกเสนอข่าวเก่ียวกับ
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ประเด็นหรือปัญหาใดมากเท่าไร ประชาชนผู้ รับสารก็จะรับรู้หรือตระหนักถึงความสําคญัของ
ประเดน็หรือปัญหานัน้มากยิ่งขึน้ตามไปด้วย 
 
หลักการส่ือสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  การสื่อสารท่ีเป็นเคร่ืองมือสําหรับการพฒันาอยา่งแท้จริง ควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้(เสถียร 
เชยประทบั 2538 หน้า 281-282) 
 1. ต้องให้ประชาชนเข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการส่ือสาร 
 ประชาชนต้องเข้ามาเก่ียวข้องทัง้ในฐานะผู้ รับสารและผู้ มีสว่นร่วมในการวางแผนและผลติ
เนือ้หาของส่ือ การสื่อสารเพ่ือการพฒันาควรมีลกัษณะท่ีผู้ รับสารสามารถควบคุมกระบวนการ
ส่ือสารได้มากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั และผู้สง่สารสามารถควบคมุกระบวนการส่ือสารได้น้อยกว่า
ท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั จะเห็นชดัเจนว่าในขณะนีก้ารเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือการพฒันาให้แก่ประชาชน
ในชนบทไมว่า่โดยส่ือมวลชนใดๆ ผู้ ทําหน้าท่ีสง่สารคือผู้ กําหนดกิจกรรมการสื่อสารว่า จะเกิดขึน้ท่ี
ไหน อยา่งไร เม่ือไร และด้วยความถ่ีเท่าใดโดยผู้ รับสารไมไ่ด้เข้ามาเก่ียวข้องแตอ่ยา่งใดเลย 
 นอกจากนีผู้้ รับสารมีโอกาสน้อยมากท่ีจะได้รับสารซํา้ในจุดท่ีน่าสนใจ หรือท่ีมีความ
สลบัซบัซ้อน ส่ือสิ่งพิมพ์ซึ่งผู้ รับสารสามารถอ่านซํา้ได้นัน้ มกัไม่เหมาะสมกบัชาวชนบทท่ีมีระดบั
การอ่านออกเขียนได้ต่ํา เพราะฉะนัน้จึงจําเป็นท่ีจะต้องเน้นเทคโนโลยีหรือเทคนิคท่ีผู้ รับสาร
สามารถเข้าใจสารตามความต้องการและตามความสะดวกของตน ถ้าประชาชนสามารถเข้าใจ
สาร สามารถเลือกเวลาสถานท่ีและความถ่ีท่ีจะรับสารแล้ว ก็น่าเช่ือว่าการส่ือสารเพ่ือการพฒันา
จะมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
 2. ต้องเป็นการผลิตในท้องถิ่น 
 ปัจจยัท่ีสําคญัยิ่งอีกประการหนึ่งท่ีจะทําให้การส่ือสารเพ่ือการพฒันาประสบความสําเร็จ
คือ เนือ้หาของส่ือมวลชนควรได้รับการจดัทําขึน้ในท้องถ่ิน เนือ้หาท่ีผลิตในท้องถ่ินจะเป็นสิ่งท่ีมี
ประสทิธิภาพมากท่ีสดุ เพราะเก่ียวข้องโดยตรงและเข้ากบัสภาพของผู้ รับสาร 
 การผลิตส่ือ ต้องเร่ิมจากสภาพความเป็นจริงท่ีมีอยู่ และต้องมีลกัษณะสอดคล้องกบัสิ่งท่ี
ชุมชนมี เช่น ด้านการผลิตส่ือ ควรใช้วสัดุจากท้องถ่ิน เทคโนโลยีจากท้องถ่ิน เพ่ือตลาดท้องถ่ิน 
ลกัษณะท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของชุมชน จะเป็นเหมือนวคัซีนป้องกัน
ปัญหาการพึ่งพาและการครอบงําจากภายนอก ทําให้ส่ือในแต่ละชุมชนมีลักษณะเป็นตัวของ
ตวัเอง ไม่ลืมตวัเอง ไม่ลืมชมุชน สําหรับในแง่นี ้บางทีการใช้ส่ือมวลชนสมยัใหม่ อาจจะต้องย้อน
รอยเดมิกลบัไปหารูปแบบและวิถีทางของการสื่อสารท่ีเคยมีอยูใ่นชมุชน 
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 นอกจากนีก้ารกระทําดงักลา่วยงัสะท้อนให้เห็นถึงการเข้ามีสว่นร่วมในกระบวนการสื่อสาร
ของประชาชนในท้องถ่ิน เพราะฉะนัน้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการจดัทําและเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือ
การพฒันาควรมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของประชาชนในท้องถ่ินท่ีจะเข้ามีส่วนร่วมอย่าง
จริงจงัในกระบวนการส่ือสารมากกวา่ท่ีจะเป็นเพียงผู้ รับสารท่ีเฉ่ือยชา 
 3. ต้องสนับสนุนบทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมหรือนักพัฒนา 
 สิ่งสําคญัอีกประการหนึ่งท่ีควรเน้น คือ การสนับสนุนบทบาทของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมใน
ท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีเหลา่นีมี้ความสําคญัอยา่งยิ่งในกระบวนการพฒันา แตร่ะบบเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมมี
ข้อจํากดัหลายประการท่ีทําให้ไมส่ามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ได้อยา่งเตม็ท่ี 
 ปัจจบุนัในสงัคมไทยมีเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมในชนบทน้อยมาก และคงไม่สามารถเพิ่มจํานวน
เจ้าหน้าท่ีเหล่านีไ้ด้มากนัก เพราะข้อจํากัดด้านงบประมาณ วิธีเดียวท่ีจะแก้ปัญหานีไ้ด้ คือ ให้
เจ้าหน้าท่ีเหล่านีทํ้างานให้มากขึน้และมีประสิทธิภาพมากขึน้ สิ่งจําเป็นท่ีต้องทําเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมทํางานได้มากขึน้และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ก็คือ การนําเทคนิคและเทคโนโลยีด้านการ
ส่ือสารมวลชนมาใช้สนบัสนนุเจ้าหน้าท่ีสง่เสริม 
 4. ด้านมนุษยธรรม 
 การส่ือสารต้องมีมนุษยธรรม หมายความว่า การสื่อสารและการใช้ส่ือต้องถือเอา “คน” 
เป็นเป้าหมาย มิใช่เอาเทคโนโลยีหรือผลกําไรเป็นเป้าหมาย 
 5. ด้านคุณค่า 
 การสื่อสารและการใช้ส่ือ ต้องช่วยให้ประชาชนเช่ือมัน่ในระบบคณุคา่ดัง้เดิมอนัดีงามท่ีตน
มีอยู ่หากจะมีการเปล่ียนแปลงอนัใด การเปล่ียนแปลงนัน้ต้องสอดคล้องกบัคณุคา่เดมิ 
 6. ด้านการสร้างความเข้าใจ 
 การใช้ส่ือต้องช่วยให้ผู้ รับสารสามารถเข้าใจปัญหาและสภาพแวดล้อมของตวัเอง ในขณะ
ท่ีทกุวนันี ้ข่าวจากดาวเทียมช่วยให้รู้ว่าในสหรัฐอเมริกาประสบภยัพิบตัิจากไฟไหม้ป่า แต่การรู้จกั
สถานการณ์ของผู้ อ่ืนเท่านัน้ยงัไม่เป็นการเพียงพอ จนกว่าเราจะได้รู้จกัสถานการณ์ของเราอย่าง
แจ่มแจ้งทะลปุรุโปร่งเสียก่อน ชาวบ้านจําเป็นต้องรู้ว่าเหตใุดในหมู่บ้านของตนจึงแห้งแล้ง ทัง้ๆ ท่ี
ในอดีตเคยอดุมสมบูรณ์ การรู้สาเหตท่ีุแท้จริงนัน้เป็นก้าวสัน้ๆ ก้าวหนึ่ง แต่เป็นก้าวท่ีสําคญัท่ีจะ
นําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
 7. ด้านความเป็นชุมชน 
 การใช้ส่ือ จะต้องเป็นหนทางให้ประชาชนเข้าใจความหมายของ “ความเป็นชุมชน” 
อยา่งแท้จริง และในขอบเขตท่ีกว้างขวางขึน้ แตก่่อนนัน้เราจะเห็นว่ามีธรรมเนียมประเพณีตา่งๆ ท่ี
มุ่งส่งเสริมบํารุงให้สมานฉันท์ทัง้ภายในชุมชนเอง และระหว่างชุมชน มีความมัน่คงเป็นปึกแผ่น 
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เช่น งานบญุพระเวส งานเส็งกลอง งานแข่งเรือ ฯลฯ ทัง้นีเ้พ่ือการเอือ้เฟือ้เกือ้กลูกนั ในยามท่ีฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งประสบความทุกข์ยาก ในปัจจุบนันีเ้ม่ือเรามีการสื่อสารมวลชนท่ีทันสมัยแล้ว การ
ส่ือสารนัน้ก็ควรจะถูกนํามาใช้ เพ่ือเสริมสร้างสมานฉันท์ในหมู่ประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึน้ 
(กาญจนา แก้วเทพ 2539 หน้า 186-187) 
 
บทบาทหน้าที่ของการส่ือสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 การส่ือสารเป็นองค์ประกอบสําคญัของการพฒันาในทุกแง่มุมและทุกระดบั อนัเปรียบ
ได้รับเส้นใยท่ีเช่ือมร้อยปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล เพ่ือนําไปสู่การปฏิบตัิตามเป้าประสงค์ท่ีมี
ร่วมกนั อีกทัง้งานวิจยัจํานวนมากได้ระบุว่า การสื่อสารเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จ
หรือความล้มเหลวในโครงการพัฒนาต่างๆ เช่น บางโครงการล้มเหลวเพราะขาดการให้ข้อมูล
ข่าวสารและการประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ือง บางโครงการขาดกลไกการส่ือสารเพ่ือให้เกิดการมี
สว่นร่วมของประชาชน บางโครงการขาดส่ือบคุคลท่ีแทรกอยู่ในทกุอณขูองการแพร่กระจาย    นว
กรรมการพัฒนาการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และการบรรลุตามประสิทธิผลตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ เม่ือนําการส่ือสารมารวมกับคําว่าพัฒนาท้องถ่ิน การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน จึงหมายถึง การนําเอาการสื่อสารทกุรูปแบบมาช่วยส่งเสริมสนบัสนนุกระบวนการพฒันา
ท้องถ่ิน เพ่ือทําให้การดําเนินชีวิตของหมู่คนสามารถดํารงอยู่ได้ควบคูไ่ปกบัการพฒันาในลกัษณะ
การพฒันาท่ียัง่ยืน โดยท่ีสภาพแวดล้อมทัง้ทางด้านกายภาพและชีวภาพยงัคงอยู ่
 จากคํานิยามจะเห็นได้ว่า การสื่อสารมีบทบาทหน้าท่ีต่อการพฒันาท้องถ่ิน ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดงันี ้
 1. การให้ขา่วสาร 
 ก่อนท่ีประเทศจะพฒันาไปได้นัน้ ประชาชนของประเทศจะต้องรับข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 
และเอือ้อํานวยตอ่การพฒันาก่อน การสื่อสารเพ่ือพฒันาจงึมีบทบาทหน้าท่ีตอ่การให้ขา่วสาร ดงันี ้
  1.1 ขยายขอบเขตของสิง่แวดล้อม 
  ในการนํานวกรรมทางความคิดเร่ืองการพัฒนาและโครงการพัฒนาเข้าไปสู่
ประเทศท่ีไม่ได้พฒันา และประเทศด้อยพฒันานัน้ ความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการก็คือ 
การขยายขอบเขตของสิ่งแวดล้อมรอบตัวของคนในประเทศเหล่านัน้ การขยายขอบเขตของ
สิ่งแวดล้อมอาจทําได้โดยการแสดงให้บุคคลเห็นความแตกต่างในด้านคุณภาพชีวิต ระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และวฒันธรรม ตลอดจนการแสดงให้เห็นวิถีชีวิตท่ีแตกตา่ง วิถีทางแห่ง
ความเป็นไปได้ในการพฒันาและการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เป็นต้น ขอบเขต
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สิ่งแวดล้อมทางความรู้ ความคิดท่ีกว้างขึน้จะช่วยให้บคุคลมีมมุมองใหม่ ท่าทีใหม่ ให้นิยามและ
ความหมายใหม่ต่อปรากฏการณ์ทางสงัคมแบบเดิม ทัง้นีเ้ป็นท่ีแน่นอนว่าตราบใดท่ีบคุคลยอมรับ
ว่าสิ่งท่ีตนเผชิญอยู่นัน้เป็นสิ่งท่ีปกติ เป็นวิถีชีวิต เป็นธรรมชาติ และไม่ใช่ปัญหาเขา เขาก็จะไม่
ตระหนกัถึงความจําเป็นของการพฒันาและไมต้่องการการเปล่ียนแปลงใดๆ ในชีวิต 
  การสื่อสารเพ่ือขยายขอบเขตของสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ส่ือและรูปแบบการ
ส่ือสารได้หลายประเภท ทว่าในยุคแรกเร่ิมของการพฒันาประเทศไปสู่ความทันสมยันัน้ ส่ือท่ีมี
ศกัยภาพตอบสนองความต้องการการพฒันาและสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการพฒันาได้ดีท่ีสุด 
ได้แก่ ส่ือมวลชน 
  1.2 ดงึประชาชนมาสูจ่ดุสนใจ 
  ในการนํานวกรรมใหม่เข้ามาพัฒนานัน้ ส่ือมวลชนเป็นตวัการสําคญัท่ีจะช่วย
กําหนดว่าประชาชนควรรู้เร่ืองอะไร โดยการเน้นจุดสนใจในบางเร่ืองแทนท่ีจะเป็นเร่ืองอ่ืน 
ส่ือมวลชนสามารถท่ีจะทําให้เร่ืองเหล่านีมี้ความสําคญัในการรณรงค์ น่ีเป็นสิ่งท่ีสําคญัสําหรับ
ประเทศท่ีกําลงัพฒันา เพราะหมายความว่า ความสนใจของประชาชนถกูหนัเหไปสู่เร่ืองของการ
พฒันา ความสนใจของประชาชนถกูหนัเหไปสูข่นบธรรมเนียมใหม่ พฤติกรรมใหม่ การปฏิบตัิด้าน
สขุภาพและการเกษตรแบบใหม ่ผลประโยชน์ท่ีจะได้จากการพฒันาหรือสิง่ท่ีจะต้องเปล่ียนแปลง 
  จากงานวิจัยเ ร่ือง  การพัฒนาการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการ
ประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศกึษาการทําเกษตรอินทรีย์ ตําบลหนองโสน 
อําเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร (บษุบา หินเธาว์ และคณะ, 2553) พบว่า ขัน้ตอนการรับรู้ นวกรรม
ใหม่ท่ีจะนําเข้ามาใช้ในการพฒันาการเกษตรในชุมชนท่ีเรียกว่า เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรได้
รับทราบข่าวสาร เกิดความสนใจในสิ่งใหม่นีจ้ากส่ือมวลชน ได้แก่ โทรทศัน์ มากท่ีสดุ เน่ืองจากมี
การนําเสนอข่าวสารเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในส่ือโทรทัศน์อย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา จึงทําให้
เกษตรกรเกิดความตระหนกัถึงความสําคญัและต้องการกระทําไปในทิศทางเดียวกนักบัท่ีโทรทศัน์
ได้ชกันําไว้ 
  1.3 ยกระดบัความมุง่มาดปรารถนาของประชาชน 
  ประเทศท่ีกําลงัพฒันาประสบกบัความจําเป็นท่ีจะต้องกระตุ้นประชาชนให้หลดุ
พ้นจากการเช่ือโชคตะตา และความกลวัการเปล่ียนแปลงประเทศจะต้องส่งเสริมให้เกิดความ
ปรารถนา สิ่งท่ีดีกว่าเดิมทัง้ในระดบับุคคลและระดบัชาติ บุคคลจะต้องมีความปรารถนาท่ีจะมี
ชีวิตท่ีดีกว่าเดิม และต้องตัง้ใจท่ีจะทําให้ได้มาซึง่สิ่งท่ีปรารถนาในฐานะประชาชนของประเทศ คน
ในชาติจะต้องมีความมุ่งมาดปรารถนาหรือความทะเยอทะยานท่ีจะทําให้ชาติของตนมีความ
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เข้มแข็งและยิ่งใหญ่ ส่ือมวลชนสามารถทําหน้าท่ีในการยกระดับความทะเยอทะยานของ
ประชาชนในประเทศท่ีกําลงัพฒันาได้ ถ้าปราศจากการยกระดบัความทะเยอทะยานของประชาชน 
ปราศจากการกระตุ้นให้ประชาชนดิน้รนเพ่ือชีวิตท่ีดีกว่าและเพ่ือความเจริญของประเทศแล้วเป็น
การยากท่ีจะพฒันาจะเกิดขึน้ 
  1.4 สร้างบรรยากาศแห่งการพฒันา 
  ในการพฒันานัน้ส่ือมวลชนมีส่วนสําคญัในการให้ข่าวสาร เพ่ือสร้างบรรยากาศ
แห่งข่าวสาร เป็นการกระตุ้นการพฒันาโดยการแสดงให้ประชาชนเห็นเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและชีวิต
ในสงัคมท่ีพฒันาโดยการเสนอรายงานข่าวเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม จากท่ีอ่ืนในโลก 
โครงการพัฒนาต่างๆ เป้าหมายและปัญหาของการพัฒนา ซึ่งจะทําให้ประชาชนมีสายตาท่ี
กว้างไกลให้ความสนใจ เกิดความทะเยอทะยานและย้อนมาดตูวัเองเพ่ือกําหนดว่าอนาคตควรจะ
ก้าวไปอยา่งไร 
 2. การชกัจงูใจ 
 การพฒันาประเทศ สงัคม ชุมชน ท้องถ่ิน ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน คือ 
ประชาชนต้องเปล่ียนทัศนคติ ความเช่ือ และพฤติกรรมของตนเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ในสงัคม ในประเทศท่ีกําลงัพฒันา และใช้การสื่อสารทําหน้าท่ีชกัจงูใจประชาชน
ให้เปล่ียนวิถีชีวิตของตน และตดัสินใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาอย่างจริงจัง ซึ่งบทบาทของการ
ส่ือสารตอ่การชกัจงูใจมีรายละเอียด ดงันี ้
  2.1 การเป็นพืน้ท่ีสาธารณะและส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคดิเห็น 
  ในโลกประชาธิปไตย ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการส่ือสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ส่ือสารมวลชน เป็นการส่ือสารท่ีมีบทบาทในการเป็นส่ือกลางเพ่ือการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
การตรวจสอบทางการเมือง ทําให้บุคคลและกลุ่มคนต่างๆ ท่ีอยู่ห่างไกลกันสามารถแลกเปล่ียน
ความคดิกนัได้ และสามารถตรวจสอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ได้ตลอดเวลา 
  ซึ่งส่ือมวลชนถือเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ เพราะเป็นพืน้ท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างรัฐกับ
ประชาสงัคม ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างคนในสงัคม ในเชิงวิพากษ์และการ
ตรวจสอบอํานาจรัฐ ทําให้เกิดทิศทางของสงัคมในรูปของนโยบายสาธารณะในการบริหารจดัการ
กิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม และการท่ีส่ือมวลชนทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสแห่งการเรียกร้อง ชักชวน และเชือ้เชิญให้
บคุคลตา่งๆ มองเห็นและตระหนกัว่าพวกเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้าง จากการให้ความร่วมมือ
หรือมีสว่นร่วมในกิจกรรมการพฒันาตา่งๆ ของสงัคม 
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  2.2 สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
  การพฒันาท่ีประสบความสําเร็จ คือ การพฒันาท่ีต้องลงลกึถึงฐานรากของชมุชน
ทัง้ในระดบัวัฒนธรรมและจิตสํานึก โดยประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่วน
หลกัการท่ีสําคัญท่ีสุดของการสร้างการมีส่วนร่วมก็คือ การกระจายอํานาจการตดัสินใจให้แก่
ชมุชน ให้ชมุชนเป็นแกนหลกัในการคิด การตดัสินใจ การบริหารจดัการ ฯลฯ ในการทํางานร่วมกนั
นีเ้อง บุคคลจะเกิดการเรียนรู้ ปรับเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรม และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ก็จะ
ขยายวงกว้างมากขึน้เม่ือมีเครือข่ายชุมชนเป็นกลไกสําคญัท่ีขบัเคลื่อนขบวนการประชาสงัคมใน
การรณรงค์เรียกร้องเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาท่ีรัฐไม่เห็น
ความสําคญั 
  จากการศึกษาเร่ืองรูปแบบการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้าน เพ่ือการ
จดัการป่าชมุชนอยา่งยัง่ยืน กรณีป่าชมุชนตําบลท่าอิบญุ อําเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ (บษุบา 
หินเธาว์, 2553) โดยเน้นกระบวนการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นกลไกหลกัโดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้านเพ่ือการจดัการป่าชุมชน
อย่างยั่งยืน เพ่ือเสริมศักยภาพการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมและศึกษาผลท่ีเกิดจากการเสริม
ศกัยภาพการส่ือสารชุมชน เพ่ือการจดัการป่าชุมชนอย่างยัง่ยืน การดําเนินการครัง้นีไ้ด้ใช้วิธีการ
กระตุ้นให้เยาวชนและชุมชนในพืน้ท่ีหมู่ 10 และหมู่ 12 ได้เป็นส่ือกลางหรือตวัแทนของชุมชนใน
การกระตุ้นการมีสว่นร่วมของชาวบ้าน ให้เห็นความสําคญัและมีพฤตกิรรมอนรัุกษ์ป่าชมุชน พบว่า 
รูปแบบการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมของชาวบ้าน เป็นการส่ือสารสองทาง ได้แก่ 1) การส่ือสารจาก
ลา่งขึน้บน เป็นการส่ือสารผา่นกระบวนการทบทวนปัญหาตนเองของชาวบ้าน ท่ีมีตอ่ป่าชมุชนท่าอิ
บญุ เพ่ือนําเสนอต่อแกนนํา คณะทํางาน รักษาพืน้ท่ีป่าชมุชน และองค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิ
บุญ และ 2) การส่ือสารแนวระนาบ เป็นการส่ือสารผ่านทางกิจกรรมเพ่ือสงัคม โดยชาวบ้านมี
ความพอใจในระดบัมากตอ่การเสริมสร้างศกัยภาพการสื่อสารชมุชน ด้วยกลยทุธ์การสื่อสารอย่าง
มีสว่นร่วม 4 รูปแบบ คือ การร่วมกนัจดัทําแผ่นพบัและมอบให้ชมุชน การอบรมเชิงปฏิบตัิการการ
จดัรายการหอกระจายข่าว การสร้างส่ือเฉพาะกิจ ในกิจกรรมสร้างฝายชะลอนํา้ และการจดัค่าย
เยาวชนเพ่ือป่าชุมชน ผลการเสริมศกัยภาพการส่ือสารชุมชนด้วยกลยทุธ์การสื่อสารอย่างมีส่วน
ร่วมของชาวบ้าน ทําให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการป่าชุมชนเพิ่มขึน้ เห็น
ความสําคญัของป่าไม้ และทําให้เกิดความร่วมมือในการอนรัุกษ์ป่าชมุชนเพิ่มขึน้ 
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ภาพท่ี 9 ชาวบ้านมีสว่นร่วมในกิจกรรมสร้างฝายชะลอนํา้ 
2.3 เปล่ียนทศันคตท่ีิไมฝั่งแน่น 

  ประเทศท่ีกําลงัพฒันาสามารถนําการส่ือสาร โดยเฉพาะส่ือมวลชนมาใช้ในการ
สร้างทศันคตใิหม่ๆ  หรือเปล่ียนแปลงทศันคติเดิมท่ีไม่ได้ยดึอย่างเหนียวแน่นให้เปล่ียนทศันคติเดิม
ได้ หากเราสามารถส่ือสารให้ประชาชนเห็นว่าวิธีปฏิบตัิแบบใหม่เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งไม่ได้แตกต่าง
ไปจากการปฏิบตัขิองประชาชนก็จะทําให้ประชาชนยอมรับได้ง่ายขึน้ 
 3. การให้การศกึษา 
 การส่ือสารสามารถทําหน้าท่ีให้ความรู้ท่ีจําเป็นแก่ประชาชนเพ่ือประชาชนจะได้สามารถ
ปรับตัวเองให้เข้ากับการพัฒนาประเทศได้ โดยจะใช้การสื่อสารมวลชนทําหน้าท่ีในการให้
การศกึษาแก่ประชาชน ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม การให้การศกึษาโดยตรง ได้แก่ การใช้ส่ือมวลชน
สําหรับการศกึษาในโรงเรียน โดยทําหน้าท่ีเป็นโสตทศันปูกรณ์สําหรับชัน้เรียน เพ่ือถ่ายทอดความรู้
แก่นกัเรียนประกอบการสอนของครู หรือการใช้ส่ือมวลชนสําหรับการศกึษานอกโรงเรียน เป็นการ
ทําหน้าท่ีแทนครูเพ่ือถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เพ่ือพฒันาความรู้ อาชีพ 
และความเป็นอยูข่องประชาชนเหลา่นัน้ ถ้าเป็นกรณีให้การศกึษาโดยอ้อม คือ การให้การศกึษาแก่
ประชาชนทัว่ไป โดยส่ือมวลชนทําหน้าท่ีเสนอความรู้ด้านตา่งๆ เช่น การทํามาหากิน การเมืองการ
ปกครอง การเศรษฐกิจ สขุภาพอนามยั ฯลฯ ตามปกติคนเราเม่ือประชาชนอ่านหนงัสือพิมพ์ ฟัง
วิทยกุระจายเสียง ชมวิทยโุทรทศัน์ ฯลฯ ประชาชนก็ได้รับความรู้เหลา่นัน้โดยอตัโนมตั ิ
 
ยุทธวิธีการส่ือสารเพื่อการพัฒนาในยุคแรก 
 ในยคุแรกเร่ิมของการพฒันาประเทศไปสู่ความทนัสมยันัน้ การส่ือสารเพ่ือการพฒันาจะ
ใช้ส่ือมวลชนในการเผยแพร่ข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชน เพราะส่ือมวลชนเป็นส่ือท่ีมีศกัยภาพ
ตอบสนองความต้องการการพฒันาและสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการพฒันาได้ดีท่ีสดุ ทําให้คน
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ส่วนใหญ่เห็นความสําคญัและต่ืนตวัต่อการพฒันาสู่ความทนัสมยั แต่การใช้ส่ือมวลชนเพ่ือการ
พฒันากลบัเข้าไมถ่ึงประชาชนระดบัจลุภาค หรือระดบัรากหญ้า 
 เบอร์ริแกน (Berrigan, 1979 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, กิตต ิกนัภยั และปาริชาต ิสถา
ปิตานนท์ สโรบล, 2543, หน้า 3-4) ได้ตัง้ข้อสงัเกตต่อยทุธวิธีการส่ือสารเพ่ือการพฒันาในยคุแรก 
ไว้ดงันี ้
 1. ขา่วสารจะไหลจากเมืองหลวงหรือจากสว่นกลางไปสูช่นบท หรือสว่นรอบนอก และสว่น
ใหญ่มกัจะไมมี่ช่องทางท่ีจะให้ประชาชนได้แสดงความคดิเห็นหรือส่ือสารกลบั 
 2. ทิศทางการไหลของข่าวสาร เป็นการส่ือสารทางเดียวคือไหลจากส่วนกลางไปสู่ส่วน
รอบนอก ไหลจากข้างบนลงสู่ข้างล่าง เช่น การประชมุของชาวบ้านกบัเกษตรตําบล ก็จะมีแตก่าร
บรรยายของเกษตรตําบลเท่านัน้ 
 3. ในการสร้างเนือ้หาสาระ มกัจะไม่คํานึงถึงความเช่ือ วิถีชีวิตและทศันคติของกลุ่มผู้ รับ
สาร เช่น การรณรงค์สวมใสผ้่าไทยในคนกรุง เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์วฒันธรรมไทย แตไ่ม่ได้ศกึษาวิถี
ชีวิตของคนกรุงจากบริบทท่ีเป็นจริงว่าชีวิตต้องรีบเร่งขึน้รถเมล์ รถยนต์ อากาศร้อนอบอ้าว แต่ผ้า
ไทยสว่นใหญ่เนือ้ผ้าจะหนา ใสไ่มส่บายตวั ยบัง่าย ราคาคอ่นข้างแพง จึงไม่คอ่ยเป็นท่ีนิยมสวมใส่
กนั 
 
ยุทธวิธีการส่ือสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน 
 ยทุธวิธีการส่ือสารเพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน คือ การตดัสินใจตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
ส่ือสารเพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน การตดัสินใจเหล่านีเ้ป็นผลมาจากยุทธวิธีการพฒันาและเป็นการ
ตัดสินใจเพ่ือสนับสนุนยุทธวิธีการพัฒนา ในการสื่อสารเพ่ือการพัฒนากระบวนการตัดสินใจ
เก่ียวกบัยทุธวิธีการสื่อสาร อาจถือว่าเป็นสิ่งท่ีต้องมาก่อนกระบวนการสื่อสาร แผนในการส่ือสาร
จะมาก่อนการกระทําในการส่ือสาร การตดัสินใจว่าจะทําอะไรเพ่ือก่อให้เกิดการพฒันานัน้ไม่มีผล
อะไรมากนกัจนกวา่จะมีการตดัสนิใจด้วยวา่จะทําอยา่งไร และการท่ีจะทําอยา่งไรเป็นเร่ืองของการ
ส่ือสารเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนัน้ทุกครัง้ท่ีตัดสินใจเก่ียวกับยุทธวิธีการพัฒนา ผู้ ส่งสารหรือ
องค์การ หน่วยงานต้องตดัสนิใจเก่ียวกบัยทุธวิธีการสื่อสารควบคูไ่ปด้วย 
 ดงันัน้ในการพฒันาท้องถ่ินจึงจําเป็นต้องพึง่พายทุธวิธีการสื่อสารเพ่ือมุ่งสูก่ารมีเครือข่าย
การเรียนรู้ ทัง้ภายในและภายนอกชุมชน มีกระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพชุมชน ให้สามารถ
พฒันาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชมุชนในการนําไปสู่การพึ่งตนเอง รวมทัง้การสร้างภมูิคุ้มกนัให้
ชุมชนพร้อมเผชิญกับการเปล่ียนแปลง โดยยุทธวิธีการสื่อสารเพ่ือการพฒันาท่ีสามารถช่วยให้
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ประชาชนเกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ปรับเปล่ียนตวัเองให้เข้ากบัการพฒันาได้ในปัจจบุนั มีดงันี ้
 1. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนัน้มีความจําเป็นอย่างมากเพ่ือทําให้เกิดการบริหาร
จดัการท่ีเป็นไปตามเป้าประสงค์ เราสามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์กลุม่เป้าหมาย ดงันี ้
  1. ถ้าหากไม่ทําการวิเคราะห์จะทําให้การบริหารจดัการนัน้ไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ 
เพราะแตล่ะกลุม่คนกลุม่อาชีพนัน้มีความแตกตา่งกนั การวิเคราะห์เป้าหมายและจําแนกออกเป็น
กลุม่จงึมีประโยชน์มาก 
  2. การทําการวิเคราะห์กลุม่เป้าหมายจะทําให้สามารถลดคา่ใช้จ่ายได้ดีขึน้ เพราะ
การวิเคราะห์กลุม่เป้าหมายจะทําให้เข้าใจว่า กลุม่เป้าหมายย่อยๆ แตล่ะกลุม่ มีพฤติกรรมอย่างไร 
ต้องส่ือสารอยา่งไรจงึจะตรงจดุและบรรลวุตัถปุระสงค์ 
  3. การวิเคราะห์กลุม่เป้าหมายจะทําให้ข่าวสารท่ีเผยแพร่ได้ยาก เข้าถึงได้ง่ายขึน้ 
เพราะกลุ่มคนแตล่ะกลุม่มีความแตกตา่งกนั เช่น กลุม่หญิง กลุ่มเด็ก กลุม่ชรา มีพฤติกรรมการใช้
ชีวิตท่ีแตกตา่งกนั การวิเคราะห์และจําแนกกลุม่จะทําให้ส่ือเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้ดีขึน้ 
  ข้อมลูพืน้ฐานท่ีควรจะทําการวิเคราะห์กลุม่เป้าหมายนัน้ควรคํานงึถึงหวัข้อดงันี ้
  1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคม เช่น งาน อาชีพ อาย ุเพศ ฯลฯ 
  2. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา ความเช่ือ การมี
ปฏิสมัพนัธ์ในกลุม่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ฯลฯ 
  3. ปัจจยัทางจิตวิทยา เช่น ความต้องการ รสนิยม ความปรารถนาในชีวิต การ
ยอมรับนวตักรรม ทศันคต ิความเช่ือ ฯลฯ 
  4. ปัจจัยการสื่อสาร เช่น การรับข่าวสารทางส่ือต่างๆ รสนิยมการรับข่าวสาร 
ช่วงเวลารับขา่วสาร ความชอบรายการ 
  เหตท่ีุต้องมีการวิเคราะห์สิ่งเหลา่นีเ้ป็นเพราะกลุม่เป้าหมายท่ีแตกตา่งกนันัน้จะมี
พฤติกรรมและการใช้ชีวิต ตลอดจนโลกทศัน์และมลูเหตตุดัสินใจท่ีแตกตา่งกนั จึงต้องมีการศกึษา
ถึงปัจจยัเหลา่นี ้
  โดยวิธีการหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิ เคราะห์กลุ่มเป้าหมายนัน้มีวิ ธีการ
หลากหลาย จะใช้วิธีการสงัเกต จดบนัทึก หรือจะใช้วิธีการ ออกแบบสอบถามเพ่ือทําการสรุปผลก็
ได้ โดยการนําหลกัการของการใช้ข้อมลูพืน้ฐานมาทําการวิเคราะห์ 
  การนําผลการวิเคราะห์กลุม่เป้าหมายไปใช้ในการสื่อสาร 
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  หลงัจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแล้ว ควรจะมีการทําตารางหรือโครงสร้าง
เพ่ือทําการจําแนกรายละเอียดให้เป็นกลุ่มย่อยๆ เพ่ือจะนําไปเป็นยุทธวิธีในการสื่อสารท่ีตรงกับ
กลุม่เป้าหมาย ซึง่ได้แก่ 
  1. การวางตําแหน่งข่าวสารให้จูงใจ เช่น การทําส่ือให้เกิดความน่าสนใจ เพ่ือจะ
ได้ตรงใจกลุม่เป้าหมาย เช่น การลงรายละเอียดเนือ้หาให้ตรงจดุท่ีต้องการจะส่ือ 
  2. การออกแบบข่าวสาร เช่น กลุ่มคนมีอาย ุต้องใช้อกัษรตวัใหญ่ ภาษาอ่านง่าย 
กลุม่เป้าหมายเป็นเยาวชนหรือวยัรุ่น ต้องออกแบบให้มีสีสนัน่าสนใจ 
  3. การเลือกใช้ส่ือ เช่น การใช้ส่ือโปสเตอร์ ส่ือแอนิเมชัน่ ภาพเคลื่อนไหว สปอต
เสียง โฆษณา เป็นต้น 
  4. ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกบัพฤติกรรม เช่น ช่วงเวลาหลงัหนึ่งทุ่มเป็นเวลาพกัผ่อน
ซึง่จะมีความเหมาะสมมากท่ีสดุในการนําเสนอขา่วสารเพ่ือการพฒันาสงัคม หรือช่วงเช้ามืด ตี 4 ตี 
5 เหมาะสมกบัการนําเสนอขา่วสารเพ่ือการพฒันาการเกษตรแก่เกษตรกร 
 2. การออกแบบสาร 
  การออกแบบสารเพ่ือการพัฒนา หมายถึง การคิดสร้างสรรค์ วัจนภาษา
และอวจันภาษาท่ีสามารถส่ือความหมาย แนวคิดของการพฒันาจากผู้สง่สารไปยงัผู้ รับสารเพ่ือให้
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมตามวตัถปุระสงค์ของผู้สง่สาร 
  โดยวัตถุประสงค์ในการออกแบบสารเพื่อการพัฒนา สามารถแบ่งได้เป็น 5 
ประเภท ได้แก่ 
  1) เพ่ือให้ทราบ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ประเด็นการพฒันาใหม่ สิ่งใหม่ๆ หรือ
กระตุ้นการอยากเปล่ียนแปลงในพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ 
  2) เพ่ือให้ความรู้ เพ่ือทําให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ เปล่ียนความเช่ือ 
หรือรับข้อมลูขา่วสารใหม ่
  3) เพ่ือยํา้เตือนไมใ่ห้กลุม่เป้าหมายลืมสิง่ท่ีต้องการให้เกิดผล นึกถึงสิ่งท่ีควรจะให้
เกิดการเปล่ียนแปลงและมีความเช่ือมัน่กบัประเดน็การพฒันา 
  4) เพ่ือเปล่ียนแปลงทศันคติ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเปล่ียนแปลงทศันคติมาชอบ 
พอใจกบัประเดน็ท่ีต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลงเสริมสร้างทศันคต ิ
  5) เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายเกิดการตอบสนองและแสดง
พฤตกิรรมการตอบสนองและแสดงพฤตกิรรมการตอบสนองทนัทีในรูปแบบตา่งๆ 
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  ซึง่การออกแบบสารเพ่ือการพฒันา ผู้สง่สารควรคํานึงถึงสิ่งท่ีต้องปฏิบตัิก่อนการ
ออกแบบสาร ได้แก่ 
  1. ค้นหาสาระท่ีเป็นความต้องการท่ีกลุม่เป้าหมายต้องการให้ได้ 
  2. ยอมรับความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายและความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดขึน้
ในเนือ้หาสาระ และประเดน็ท่ีจะนําเสนอในแตล่ะครัง้ 
  3. จดัทําสารท่ีจะนําเสนอให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถรับรู้ได้ เข้าใจได้อย่างชดัเจน 
และนําเสนอให้ครอบคลมุรอบด้าน 
  4. ให้ความสําคญักบัหลกัการและกระบวนการใช้ส่ือ การผลิตส่ือ การออกแบบ
ส่ือท่ีเป็นภาพ กราฟิก ตัวอักษร สี รวมทัง้เสียงท่ีใช้ ทัง้ท่ีเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ
สว่นประกอบท่ีนําเสนอในส่ือแตล่ะประเภทและแตล่ะชนิด 
  5. การอธิบายและขยายความในเร่ืองท่ียากตอ่การเข้าใจควรทําให้เป็นเร่ืองท่ีง่าย
ตอ่การเข้าใจ รวมทัง้การสร้างสารให้เกิดความถกูต้อง 
  นอกจากนีแ้ล้วการนําเสนอสารเพ่ือการพฒันา ยงัสามารถนําเสนอได้ 2 รูปแบบ 
คือ 
  1. เน้นประเด็นของการพฒันาโดยตรง โดยนําเสนอว่าเนือ้หาของสารว่ามีอะไร 
จะทําอะไรได้บ้าง มีความสําคญัอยา่งไร ทําอะไรให้แก่เราได้บ้าง 
  2. เน้นความต้องการของกลุม่เป้าหมาย โดยจะนําเสนอประโยชน์ เหตผุล ข้ออ้าง
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
 3. การใช้ส่ือ  

เม่ือทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครแล้ว นกัส่ือสารต้องหาวิธีการและวางแผนการใช้ส่ือท่ี
เหมาะสม ส่ือท่ีนํามาใช้ในการพฒันา ได้แก่ ส่ือบคุคล ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ ซึง่ในอดีตท่ีผ่านมา
นกัส่ือสารจะใช้ส่ือเพ่ือการพฒันาโดยเลือกใช้ส่ือใดส่ือหนึ่งเท่านัน้ จึงทําให้ข้อมลูข่าวสารเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ไม่ทัว่ถึง กิตติพล สวุรรณ (2533 หน้า บทคดัย่อ) ได้เสนอแนวคิดว่าการวางแผน
ใช้ส่ือควรปรับเปลี่ยนมาเป็นการใช้ส่ือผสมมากกว่าการเลือกใช้เพียงส่ือเดียว นอกจากการใช้
ส่ือมวลชนกบัส่ือเฉพาะกิจ นกัส่ือสารควรหนัมาให้ความสนใจกบัส่ือวฒันธรรมของชาวบ้านด้วย 
  ดงันัน้ยทุธวิธีการใช้ส่ือในการพฒันาท้องถ่ิน มีดงันี ้
  3.1 ใช้ส่ือผสม ส่ือท่ีใช้ควรมีลักษณะหลากหลายผสมผสานกันมากกว่า 1 
ประเภทขึน้ไป เพ่ือให้ส่ือเหล่านัน้ช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนซึ่งกนัและกันในการสร้างผลลพัธ์ท่ีดี
ท่ีสดุ 
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  3.2 ใช้ส่ือท้องถ่ิน เป็นส่ือท่ีเข้าถึงชาวบ้าน หรือชุมชนในท้องถ่ิน ซึ่งอาจมีการ
ถ่ายทอดโดยใช้ภาษาและวฒันธรรมของท้องถ่ินนัน้ๆ เช่น วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียงประจํา
จงัหวดัหรือท้องถ่ิน หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย เคเบิลทีวีท้องถ่ิน หรือ
แม้แตส่ื่อพืน้บ้าน เช่น ลเิก หมอลํา เป็นต้น 
  3.3 ใช้ส่ือชุมชน เช่น ส่ือบุคคลในพืน้ท่ี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนท่ีเกิดและเติบโตใน
ชมุชนนัน้ เป็นผู้ ท่ีซมึซบัและคุ้นเคยในภาษา ขนบธรรมเนียมวฒันธรรม วิถีชีวิตในชมุชน 
  3.4 ใช้ส่ือกิจกรรม ซึ่งส่ือกิจกรรมเป็นส่ือท่ีกระตุ้ นให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้านหรือชุมชน ส่ือกิจกรรมนีส้ามารถปรับปรุงดดัแปลงแก้ไขให้ยืดหยุ่น เหมาะสมกบัโอกาส
และสถานการณ์ได้ง่าย แตมี่ข้อจํากดัคือผู้ รับมีจํานวนจํากดัเฉพาะกลุม่ท่ีร่วมกิจกรรมนัน้ๆ 
  3.5 ควรมีการยํา้บ่อยๆ จะช่วยให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึน้ สารท่ีนําเสนอจะมี
ความคงทนถาวรมากขึน้ แต่การใช้วิธีการนีค้วรระวงัว่าถ้ายํา้บ่อยๆ และกระทําต่อเน่ืองกันนาน
อาจถึงจดุอ่ิมตวั ถ้าเม่ือใดถึงจดุอ่ิมตวัผลจะลดลงทนัที เพราะผู้ รับสารจะเร่ิมเบ่ือหน่ายหรือชินชา 
  กล่าวโดยสรุปแล้ว การส่ือสารในระดบัท้องถ่ินโดยใช้ส่ือท้องถ่ินเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งในกรณีท่ีไม่สามารถใช้ส่ือจากส่วนกลางในระดบัประเทศได้ ถือเป็นช่องทางในการส่ือสาร
ระหวา่งคนในท้องถ่ินเดียวกนั ท่ีจะก่อให้เกิดการส่ือสารร่วมกนั และโยงใยความเป็นชมุชนท้องถ่ิน
ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมท่ีจะก้าวเดนิไปพร้อมๆ กบัการพฒันาประเทศได้ 
 4. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เกศินี จุฑาวิจิตร (2540) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นยุทธศาสตร์
หนึง่ของการพฒันาชนบท หลกัการสําคญัหรือหวัใจของการมีสว่นร่วมของประชาชนคือ จะต้องให้
ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมในทุกขัน้ตอนของกระบวนการร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วม
รับผิดชอบในผลการพฒันาท่ีจะเกิดขึน้ กล่าวคือ การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในการ
พฒันา 
  ปัจจุบนัวิถีชีวิตของประชาชน ถูกกระทบจากสิ่งต่างๆ เพิ่มมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น
สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรมลง ทําให้เกิดสภาพการตา่งคนต่างอยู่ มุ่งหวงั
ท่ีจะแก้ไขปัญหาของตนเองให้อยู่รอดไปในแต่ละวนั ไม่มีความสนใจต่อสงัคมรอบข้าง ทําให้มี
ปัญหาตามมาหลายด้าน ท่ีนบัวา่จะเพิ่มมากยิ่งขึน้ จงึจําเป็นท่ีจะต้องให้ความสําคญักบัการมีสว่น
ร่วมซึ่งกันและกัน เพ่ือท่ีจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้อย่างตรงกับความต้องการของคนส่วน
ใหญ่ 
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  การมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการท่ีคน ครอบครัว หรือองค์กรในชุมชนเข้ามามี
ส่วนในการคิด การตดัสินใจ การวางแผนดําเนินการพฒันาครอบครัวและชุมชนของตนเองโดย
หลกัการท่ีแท้จริงของการมีสว่นร่วมคือ การมีสว่นร่วมในลกัษณะของความรู้สกึเป็นเจ้าของ ร่วมคดิ 
ร่วมปฏิบตั ิร่วมประเมินตรวจสอบและร่วมรับผิดชอบถึงผลประโยชน์และโทษท่ีเกิดขึน้ลกัษณะของ
การมีสว่นร่วมมี 4 ด้าน คือ 
  1. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจ หมายถึง การร่วมคิด ค้นหา
และตดัสนิใจหรือการกําหนดรายละเอียดของสิง่ท่ีจะดําเนินการ 
  2. ด้านการร่วมปฏิบตัิการในกิจกรรมโครงการ หมายถึง การท่ีมีส่วนเข้ามาร่วม
ดําเนินโครงการ ร่วมแรง ร่วมสมทบคา่ใช้จ่าย การให้ข้อมลูท่ีจําเป็นตลอดจนการเข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการ ร่วมในการบริหารงานหรือการ
ประสานงาน 
  3. ด้านการรับผลประโยชน์ หมายถึง การได้รับประโยชน์จากการเข้ามามีสว่นร่วม 
ในโครงการพัฒนา เช่น มีรายได้เพิ่มขึน้ มีการกระจายโอกาสทางการพัฒนา การรับความรู้
แนวความคดิ และการช่วยเหลือด้านตา่งๆ มากขึน้ เป็นต้น 
  4. ด้านการตรวจสอบและประเมินผล หมายถึง การท่ีประชาชนเข้าร่วมเพ่ือการ
ประเมินผลการดําเนินโครงการ โดยอาจดําเนินการผ่านกระบวนการทางการเมือง หรือส่ือมวลชน
ตา่งๆ 
 
การใช้การส่ือสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 การพฒันาท้องถ่ินเป็นปรากฏการณ์ท่ีมีความเก่ียวข้องกับกิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรม
ของท้องถ่ิน ดงันัน้ในการดําเนินการพฒันาท้องถ่ิน ผู้ นําท้องถ่ินจึงต้องดําเนินการวางแผนพฒันา
กิจกรรมตา่งๆ ของท้องถ่ินไปพร้อมๆ กนั เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย แตท้่องถ่ินจะพฒันาไปได้ไกลและ
บรรลเุป้าหมายเพียงใด ก็ขึน้อยู่กบัว่าได้ใช้การส่ือสารมาช่วยขบัเคล่ือนมากน้อยเพียงใด เพราะ
การส่ือสารถือเป็นเคร่ืองมือท่ีจะทําหน้าท่ีในการเช่ือมโยงรัฐบาลหรือหน่วยงานกบัประชาชนเข้า
ด้วยกนั ดงันัน้หน่วยงานท้องถ่ินสามารถใช้การสื่อสารเพ่ือการพฒันาท้องถ่ินได้ คือ 
 1. การใช้การส่ือสารเพื่อพัฒนาการเกษตร 
 การเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัของประชาชนสว่นใหญ่ในประเทศท่ีกําลงัพฒันาประชาชน
เหล่านีมี้ความด้อยหลายด้านทัง้ในด้านการไม่รู้หนังสือ การใช้วิธีการทํามาหากินท่ีล้าสมัยให้
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ผลผลิตต่ํา ด้านความรู้ในเร่ืองการตลาด และขาดข่าวสาร การส่ือสารจึงมีความสําคัญท่ีถูก
นํามาใช้เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10     ภาพขา่วในนิตยสาร Click  เป็นกิจกรรมนกัศกึษานิเทศศาสตร์จดัโครงการอบรมการ
ทํานํา้หมกัชีวภาพ 
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  ในภาพรวมของการส่ือสารเพ่ือการพฒันาการเกษตร ผู้สง่สารจะมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะให้
ข้อมลูขา่วสาร ให้ความรู้ และการชกัจงูใจเกษตรกร เพ่ือการนําไปสูก่ารพฒันาเก่ียวกบัการ
ประกอบอาชีพและความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ โดยการสื่อสารจะถกูนํามาใช้ในการพฒันาการเกษตร ดงันี ้
คือ 
 - เพ่ือยกระดับความรู้ความเข้าใจและความสามารถเก่ียวกับระบบการเกษตรให้กับ
เกษตรกร 
 - เพ่ือเปิดโลกทัศน์ของเกษตรกร ทําให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้เท่าทันการเคล่ือนไหว
เก่ียวกบัการเกษตรในประเดน็ตา่งๆ ได้อยา่งทนัท่วงที 
 - เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทัง้
ภายในชมุชนและระหวา่งชมุชน 
 - เพ่ือกระตุ้ นและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความสามารถในการผลิต โดยการยั่วยุให้
เกษตรกรได้มองเห็นความสามารถท่ีซอ่นอยูใ่นตวัท่ีสมควรนําออกมาใช้ 
 - เพ่ือสร้างความภาคภมูิใจในอาชีพเกษตรกรรมท่ีตนเองดํารงอยู ่
 - เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี และนํา
ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิมีอยูไ่ปใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 วิธีการในการส่ือสารเพ่ือพฒันาการเกษตรให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ มกันิยมใช้ส่ือตอ่ไปนี ้
 - ส่ือสารมวลชนจะรายงานเฉพาะเจาะลึกในประเด็นท่ีเก่ียวกับกระบวนการผลิต และ
รายงานราคาผลผลติ สภาพดนิฟ้าอากาศ เป็นต้น 
 - ส่ือกิจกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการประชุม การสัมมนา การฝึกอบรมเชิงลึกเก่ียวกับ
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเฉพาะ การศึกษาดูงาน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถท่ีจะนําความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้ไปปรับใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 - ส่ือบุคคล เป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งข้อมลูข่าวสารผ่านการสาธิต ผ่านผู้ เช่ียวชาญ ผ่านกลุ่ม
เพ่ือนและการประชมุร่วมกนัในหมู่บ้าน หรือในกลุม่ของตนเอง แตก็่พบปัญหาว่าส่ือบคุคลหรือนกั
ส่งเสริมการเกษตรมกัขาดประสิทธิภาพ เพราะขาดทกัษะการสอน ขาดเคร่ืองมืออปุกรณ์ในการ
ส่ือสาร ขาดทกัษะเก่ียวกบัการส่ือสาร ขาดเอกสารเผยแพร่ เป็นต้น 
 - ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ การใช้ฐานข้อมลูความรู้ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ฐานข้อมลูระบบ
นํา้ ฐานข้อมลูระบบดิน ฯลฯ เพ่ือให้เกษตรกรนําข้อมลูและความรู้ท่ีเก่ียวข้องไปใช้ในการบริหาร
จดัการระบบการผลติของตนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
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 2. การใช้การส่ือสารเพื่อพัฒนาการสาธารณสุข 
 ปัญหาเร่ืองสขุภาพของประชาชนเป็นเร่ืองสําคญั ท้องถ่ินจะพฒันาได้ต้องอาศยัประชาชน
ท่ีมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สภาพแวดล้อมปราศจากมลพิษ รัฐจะต้องจัดบริการ
สาธารณสขุให้ครอบคลมุ การสง่เสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล การฟืน้ฟสูขุภาพ 
และให้ประชาชนร่วมมือในการพฒันาสขุภาพอนามยัของตนเอง ครอบครัว และชมุชน สิง่ตา่งๆ ดงั
ข้างต้นจะไมเ่กิดขึน้หากประชาชนไมไ่ด้รับขา่วสารเก่ียวกบัการพฒันาสาธารณสขุ  การพฒันาด้าน
สาธารณสุขจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้การสื่อสารเป็นตวัช่วยท่ีจะทําให้ประชาชนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาสาธารณสขุของประเทศและ
แผนพฒันาสาธารณสขุของท้องถ่ิน  
 

 
 
ภาพท่ี 11   การจดักิจกรรมรณรงค์ควบคมุป้องกนัโรคไข้เลือดออก อ.บ้านกร่าง จ.พิษณโุลก  
 
 ซึง่การส่ือสารมีบทบาทเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการดําเนินโครงการด้านสาธารณสขุ ด้วย
วิธีการตา่งๆ ดงันี ้
 - การเผยแพร่ข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนทราบเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือให้เกิด
ความสนใจ เห็นความสําคญัและร่วมมือในการแก้ปัญหาสขุภาพ เช่น การสง่เสริมสขุภาพและการ
ป้องกันโรค การบําบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพ และการจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐาน 
ตวัอย่างเช่น การเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนทราบถึงภัยอนัตรายของโรค วิธีการป้องกันและ
รักษาโรคอยา่งถกูต้อง เช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉ่ีหน ูเป็นต้น 
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 - การให้ความรู้แก่ประชาชนในประเด็นท่ีเป็นเร่ืองท่ีสงสยัไม่เข้าใจ เช่น การให้ความรู้
เก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของกลุม่อาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) เป็นต้น 
 - การจูงใจให้เกิดทัศนคติหรือพฤติกรรมในเร่ืองต่างๆ เช่น จูงใจให้ออกกําลังกายเพ่ือ
สง่เสริมสขุภาพ การส่ือสารด้วยการจงูใจจะช่วยทําให้ประชาชนเกิดการรับรู้ มีการเปล่ียนทศันคต ิ
ความเช่ือ คา่นิยม และพฤตกิรรมด้านสขุภาพโดยสมคัรใจ 
 - การกระตุ้ นเตือน ผู้ รับสารเม่ือได้รับข่าวสารจากผู้ ส่งสารบ่อยๆ นานๆ อาจจะไม่
กระตือรือร้น จึงต้องคอยกระตุ้นเพ่ือให้แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบสนองต่อเน่ือง เช่น การกระตุ้นเตือน
ให้ล้างเมือให้สะอาดทกุครัง้ก่อนรับประทานอาหาร ให้ด่ืมนํา้สะอาดในช่วงท่ีมีโรคระบาด 
 - การประชาสมัพนัธ์องค์กรสาธารณสขุ โดยเน้นการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององค์กรสาธารณสขุ ด้วยการเสนอผลงานแนวปฏิบตัิให้กลุ่มเป้าหมายเช่ือถือ และ
ร่วมมือดําเนินงานขององค์กร 
 3. การใช้การส่ือสารเพื่อการพัฒนาการศึกษา 
 ในการพฒันาประเทศและพฒันาท้องถ่ินนัน้ มีปัจจยัตา่งๆ เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบั
กระบวนการพัฒนา ปัจจัยท่ีสําคัญปัจจัยหนึ่งก็คือ คน ประเทศจะพัฒนาได้ต้องอาศัยคนท่ีมี
คุณภาพ เป็นคนท่ีมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ มีความรู้ความสามารถ การท่ีคนจะมีความรู้
ความสามารถก็ต้องมีการพฒันาในด้านการศกึษา การส่ือสารจึงมีความสําคญัท่ีถกูนํามาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาการศึกษา เช่น โครงการรณรงค์เพ่ือการรู้หนังสือแห่งชาติ ของกรมการ
ศกึษานอกโรงเรียน กระทรวงศกึษาธิการ เป็นต้น 
 4. การใช้การส่ือสารเพื่อพัฒนาสังคม 
 สิ่งท่ีเป็นปัญหาของท้องถ่ิน คือ เม่ือมีการพฒันาทางด้านวตัถแุละมีการนําเอาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในประเทศ สิ่งท่ีมักจะติดตามมาจากผลของการพัฒนาด้านวัตถุและเทคโนโลยีก็คือ 
สภาพของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปมีปัญหาต่างๆ ติดตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
เยาวชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านศีลธรรม เป็นต้น การส่ือสารจึงมีความสําคญัท่ีถกูนํามาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาสงัคมให้ประชาชนสามารถปรับตวัได้เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพของ
สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างสมดลุ เช่น โครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO 
BE NUMBER ONE) โครงการรักปลอดภยัเยาวชนไทยใช้ถงุยาง โครงการวิทยาการใสใ่จสขุภาพ
ร่วมกนัต้านภยัยาเสพตดิ เป็นต้น 
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ภาพท่ี  12 วิทยาการใสใ่จสขุภาพต้านภยัยาเสพตดิ 
 
 5. การใช้การส่ือสารเพื่อพัฒนาวัฒนธรรม 
 การสื่อสารกบัวฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิดในแง่หนึ่งนัน้ การสื่อสาร
เกิดขึน้ภายใต้ขอบเขตของวฒันธรรม วฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร เพราะวฒันธรรมเป็น
ตวักําหนดพฤติกรรมการสื่อสารของสมาชิกของสงัคม ในขณะเดียวกนัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือใน
การทําให้วฒันธรรมดํารงอยูไ่ด้ ในสว่นของการใช้การสื่อสารเพ่ือพฒันาวฒันธรรม ซึง่เป็นสว่นหนึง่
ของกระบวนการพฒันาประเทศนัน้ การสื่อสารสามารถถกูนํามาใช้ได้ในลกัษณะ ดงันี ้
  5.1 ทําให้วฒันธรรมของชาตแิพร่หลาย 
  5.2 ทําให้วัฒนธรรมของท้องถ่ินแพร่หลาย สร้างความเป็นปึกแผ่นในประเทศ 
เพราะคนแตล่ะท้องถ่ินเข้าใจกนัมากขึน้ 
  5.3 ถ่ายทอดวฒันธรรมจากคนรุ่นเก่าสูค่นรุ่นใหม ่
  5.4 ทําให้การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
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ภาพท่ี 13 โครงการรณรงค์สืบสานวฒันธรรมการทําบญุทอดผ้าป่า อ.บ้านกร่าง จ.พิษณโุลก 
 

6. การใช้การส่ือสารเพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 สงัคมไทยได้ตระหนกัถึงปัญหาสิง่แวดล้อม เม่ือพบวา่ผลพวงของการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศในช่วงท่ีผ่านมา ได้ก่อให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและเกิดผล
กระทบต่อคณุภาพชีวิต ด้วยเหตดุงักล่าวรัฐบาลทุกยุคทุกสมยัจึงเห็นความสําคญัและจําเป็นใน
การท่ีจะฟืน้ฟูความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหามลพิษ โดยมีการกําหนดให้มี
แนวทางการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นครัง้แรก ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2525) และได้มีการบรรจปัุญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางใน
การแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเน่ืองในแผนพฒันาฉบบัต่างๆ จนถึงปัจจุบนั แต่ประเทศไทยก็ยงัไม่
สามารถแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 สาเหตขุองปัญหาสิง่แวดล้อม เกิดขึน้โดยมีสาเหตหุลกัๆ คือ 
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 - นโยบายการพฒันาประเทศท่ีมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม จากการท่ีนโยบาย
ของประเทศได้มีการเร่งรัดพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการขยายตวัในด้านอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม  การคมนาคม  การท่องเ ท่ียว  การค้าและบริการ  มีผลทําให้ มีการดึง เอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมาย ซึ่งมีผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมและยัง
แพร่กระจายมลพิษด้านตา่งๆ สูส่ิง่แวดล้อมในวงกว้าง 
 - ความขดัแย้งแย่งชิงในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากประชากรมีจํานวนมากขึน้
เร่ือยๆ แต่ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจํากัด ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิง
ทรัพยากรธรรมชาตกินั เช่น ชมุชนเมืองมีจํานวนประชากรขยายตวัรวดเร็ว ไมส่ามารถจดัหาบริการ
ขัน้พืน้ฐานท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิตให้เพียงพอตอ่ความต้องการ ขาดการวางแผน ทําให้เกิดชมุชน
แออัด และปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่วนชุมชนชนบทและชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในป่า ก็เกิดปัญหาความ
ขดัแย้งเร่ืองท่ีทํากิน การบกุรุกป่าสงวน ฯลฯ 
 - ระบบการบริหารจดัการสิง่แวดล้อมท่ีขาดประสทิธิภาพ ในปัจจบุนัการบงัคบัใช้กฎหมาย
ของประเทศไทยยงัไม่คอ่ยมีประสิทธิภาพ อีกทัง้จํานวนบคุลากรของรัฐก็มีจํากดั ทําให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างทัว่ถึงอย่างต่อเน่ือง และยงัไม่ค่อยได้รับความร่วมมือท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมาย
ทัง้จากผู้ประกอบการท่ีเป็นแหลง่กําเนิดมลพิษและประชาชน 
 - ประชาชนขาดจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ปัจจุบนัจะมีการเผยแพร่รณรงค์กิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน แต่ยงัไม่สามารถเสริมสร้างให้
ประชาชนเกิดจิตสํานึกและมีความตระหนกัในคณุค่าของสิ่งแวดล้อมได้ สํานกังานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม (2540 หน้า 8-9) ให้เหตผุลว่าเพราะหลกัสตูรการศึกษาของชาติขาดการบูรณา
การและขาดความต่อเน่ืองของเนือ้หาในระหว่างระดบัชัน้ รวมทัง้ขาดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ี
เหมาะสม เพราะการสร้างจิตสํานึกเป็นกิจกรรมท่ีต้องมีการดําเนินการอย่างตอ่เน่ือง พร้อมทัง้ต้อง
มีการบงัคบัใช้กฎหมายในการลงโทษผู้กระทําผิดอยา่งเดด็ขาด 
 การพฒันาสิ่งแวดล้อมจะไม่สามารถประสบผลสําเร็จไปได้ หากประชาชนไม่ได้รับการ
เสริมสร้างและปลกูฝังค่านิยมให้เกิดความตระหนกัและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ดงันัน้การส่ือสารจึงมีความสําคญั เพราะการส่ือสารมีบทบาทสําคญัในการทําหน้าท่ีถ่ายทอด
ความรู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือสร้างจิตสํานึกท่ีดี และตระหนักถึงคุณค่าของการรักษา
สิ่งแวดล้อม และเอือ้อํานวยต่อการร่วมมือของประชาชนในการดําเนินงานด้านต่างๆ ท่ีเป็นการ
พฒันาสิง่แวดล้อม  
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ภาพท่ี 14 การอบรมการคดัแยกขยะมลูฝอย ตําบลบงึพระ จงัหวดัพิษณโุลก 
 
 แนวทางการสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้และความตระหนกัด้านสิง่แวดล้อม ได้แก่ 
 - การจดัการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการศกึษา ได้
กําหนดหลกัสตูรวิชาสิ่งแวดล้อมศกึษาไว้ในหลกัสตูรระดบัประถมและมธัยมศกึษา หรือแม้แต่ใน
ระดับอุดมศึกษา ก็ยังมีตวัชีว้ัดในงานประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหลักสูตรต้องมีการจัด
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึง
ความสําคญัของการอนุรักษ์ไว้ในรายวิชา โดยอาจจะจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี เช่น กิจกรรมให้
ผู้ เรียนได้สํารวจทรัพยากรธรรมชาติในชมุชน การเรียนรู้เก่ียวกบัพืชพนัธุ์ไม้ ปัญหาของชมุชน เป็น
ต้น ซึง่ผู้ เรียนจะได้รับความรู้และมีทศันคตท่ีิดีตอ่สิง่แวดล้อม 
 ในการดําเนินงานเพ่ือสร้างความรู้และความตระหนกัด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากผ่านระบบ
การศกึษาแล้วยงัต้องเสริมสร้างแหลง่ความรู้ท่ีเผยแพร่ไปยงัประชาชน ชมุชนท้องถ่ินด้วย เช่น แต่
ละโรงเรียนจดัให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสตูร เช่น การจดัคา่ยสิง่แวดล้อม การคดัแยกขยะ เป็นต้น 
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ภาพท่ี 15 การอบรมประดษิฐ์สิง่ของจากขยะรีไซเคลิ 
 - การใช้ส่ือเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ส่ือมวลชน ส่ือ
สิง่พิมพ์ ส่ือบคุคลและการจดักิจกรรมรณรงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16 ส่ือสิง่พิมพ์เพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน 
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 7. การใช้การส่ือสารเพื่อพัฒนาการเมือง 
 ภารกิจสําคญัของรัฐบาลในแต่ละประเทศ ได้แก่ การขจัดความขดัแย้งภายในประเทศ 
สร้างความมัน่คงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสงัคม สร้างความสมบรูณ์พนูสขุ แก้ไขปัญหา
สงัคม ตลอดจนผลกัดนัประเทศให้เข้าไปสู่ความพฒันาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การเมือง การศึกษา เทคโนโลยี ฯลฯ เพ่ือให้สามารถดําเนินภารกิจ
ดงักล่าวข้างต้นให้ได้ผลดี รัฐบาลต้องพึ่งการส่ือสาร เพราะรัฐบาลไม่สามารถดําเนินการเพียง
ลําพงัได้ ต้องอาศยัความร่วมมือสนบัสนุนจากส่ือสารมวลชนในการรายงานข่าวสารสําคญัทาง
การเมืองของรัฐบาลเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนเกิดการเข้าใจร่วมกัน และยอมรับสนับสนุนการ
ตดัสนิใจของรัฐบาล เช่น โครงการประชาสมัพนัธ์ร่างรัฐธรรมนญูฉบบัประชาชน 
 ดงันัน้ การสื่อสารจงึมีสว่นช่วยพฒันาการเมืองได้ดงันี ้
  7.1 ทําให้เกิดความสนใจ การเสนอข่าวสาร เร่ืองราวตา่งๆ ทัง้ในแง่ของตวับคุคล
ซึง่เป็นผู้ นํา นโยบาย ความคิดเห็น เป็นประจําสม่ําเสมอ และต่อเน่ือง ย่อมทําให้ประชาชนได้รับ
ขา่วสารด้านการเมืองการปกครองโดยอตัโนมตั ิและคอ่ยๆ สะสมจนเกิดเป็นความสนใจขึน้ 
  7.2 ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การได้รับข่าวสารอยู่เป็นประจําจากส่ือมวลชน 
จะช่วยอธิบายเร่ืองราวการเมืองซํา้แล้วซํา้เล่า ย่อมเป็นโอกาสท่ีดีจะทําให้ประชาชนเกิดความรู้
ความเข้าใจทีละน้อยจนถึงขัน้ใช้การได้ 
  7.3 การทําให้เกิดทัศนคติ การเสนอข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อโต้แย้งทาง
การเมืองของส่ือมวลชนจะสามารถช่วยกําหนดทศันคต ิคา่นิยม และการตดัสนิใจแก่ประชาชนได้ 
  7.4 ทําให้เกิดการปฏิบตัิ เม่ือประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจยอมรับทัศนคติ
ใหม ่เกิดความทะเยอทะยานแล้ว การสื่อสารมวลชน ยงัช่วยกระตุ้นให้ประชาชนลงมือปฏิบตัติอ่ไป 
เช่น การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นทางการเมือง การออกเสียงเลือกตัง้ 
การแสดงประชามต ิการมีสว่นร่วมในการปกครองท้องถ่ิน เป็นต้น 
 8. การใช้การส่ือสารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
 การส่ือสารเป็นกระบวนการและเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการดําเนินงานพฒันาประเทศในทกุ
ด้าน ในขณะท่ีประเทศกําลงัอยู่ในขัน้ตอนของกระบวนการพฒันานัน้ การสื่อสารจะถูกนําไปใช้
เพ่ือสง่เสริมและขยายการพฒันา ตลอดจนทําให้งานพฒันาดําเนินไปได้โดยสะดวก การสื่อสารจึง
เป็นกลไกสําคญัท่ีจะผลกัดนัให้ประเทศพฒันาไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ค่อยๆ มีรายละเอียดและความสําคญัมากขึน้ตามลําดบั และการท่ีการสื่อสารเข้าไปมีบทบาทต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เน่ืองจากต้องใช้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ภายในประเทศและ
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ต่างประเทศ ประกอบการตดัสินใจในการดําเนินงานพฒันาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
ปัจจุบนัท่ีข้อมูลข่าวสารมีระบบการหลั่งไหลท่ีมีความรวดเร็วฉับไว การส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงเป็นพลงัขบัเคลื่อนท่ีสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัต่างๆ ดงันัน้การส่ือสาร
จงึช่วยพฒันาเศรษฐกิจได้ คือ 
  8.1 การโฆษณา ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับสินค้าและ
แรงจงูใจให้ประชาชนซือ้สนิค้า 
  8.2 การประชาสมัพันธ์ ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือลดปัญหา
ความขดัแย้ง สร้างความพอใจและสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องให้เกิดขึน้ 
  8.3 การสื่อสารองค์กรและการส่ือสารเพ่ือการบริหารและการจัดการ การ
บริหารธุรกิจต้องอาศยัการสื่อสารในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือให้เกิดการประสานงานและการบริหารงานท่ี
ราบร่ืน สง่ผลไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ของท้องถ่ินในอนาคต 
 
สรุป 
 
 การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน หมายถึง การนําเอาการสื่อสารทุกรูปแบบมาช่วย
สง่เสริมสนบัสนนุกระบวนการพฒันาท้องถ่ิน เพ่ือทําให้การดําเนินชีวิตของหมูค่น สามารถดํารงอยู่
ได้ควบคูไ่ปกบัการพฒันาในลกัษณะการพฒันาท่ียัง่ยืน โดยท่ีสภาพแวดล้อมทัง้ทางด้านกายภาพ
และชีวภาพยงัคงอยู ่โดยมีแนวคดิทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือการพฒันา เป็น 3 ยคุ ได้แก่ 1) ยคุแนวคิด
การทําให้ทนัสมยั 2) ยคุแนวคิดการพึ่งพิง 3) ยคุแนวคิดทางเลือก อีกทัง้แนวโน้มของการส่ือสาร
เพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็ก คือ 1) มีการเปลี่ยนแบบจําลองการสื่อสารจาก
แบบจําลองการสื่อสารเชิงถ่ายทอด ท่ีมีลกัษณะเป็นการส่ือสารแบบทางเดียว เป็นการส่ือสารแบบ
สองทาง 2) เปล่ียนทิศทางของการส่ือสารจากบนลงลา่ง คือ จากเจ้าหน้าท่ีสูป่ระชาชน มาเน้นการ
ส่ือสารแบบจากล่างขึน้บน 3) เปล่ียนการส่ือสารในแนวดิ่งระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐกบัประชาชนเป็น
ส่วนใหญ่ โดยท่ีในหมู่ประชาชนด้วยกันเองมีการติดต่อส่ือสารกันน้อยมาก มาเน้นการส่ือสาร
ระหว่างประชาชนด้วยกันเอง 4) มีการเปลี่ยนแปลงจากการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นแบบ
เครือข่ายการสื่อสารท่ีมีรูปแบบการกระจายตวัไปทัว่ 5) มีการเปล่ียนทศันะใหม่ต่อผู้ รับสารท่ีว่า
ผู้ รับสารรอคอยรองรับสารท่ีจะไหลจากผู้สง่สารไปเท่านัน้ เป็นผู้ รับสารเป็นผู้แสวงหาข่าวสารไม่ใช่
เพียงเปิดรับสารเท่านัน้ เป็นผู้ รับสารเป็นผู้แสวงหาข่าวสารไม่ใช่เพียงเปิดรับสารเท่านัน้ 6) มีการ
เปล่ียนจากการใช้ส่ือเดียวมาสู่ส่ือผสม ตลอดจนการส่ือสารมีบทบาทหน้าท่ีต่อการพฒันาท้องถ่ิน 
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ซึง่ได้แก่ 1) การให้ข่าวสาร 2) การชกัจงูใจ 3) การให้การศึกษา และในปัจจบุนัหน่วยงานท้องถ่ิน
สามารถใช้การสื่อสารเพ่ือการพฒันาท้องถ่ินในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 
 1. การใช้การสื่อสารเพ่ือพฒันาการเกษตร 
 2. การใช้การสื่อสารเพ่ือพฒันาการสาธารณสขุ 
 3. การใช้การสื่อสารเพ่ือการพฒันาการศกึษา 
 4. การใช้การสื่อสารเพ่ือพฒันาสงัคม 
 5. การใช้การสื่อสารเพ่ือพฒันาวฒันธรรม 
 6. การใช้การสื่อสารเพ่ือพฒันาสิง่แวดล้อม 
 7. การใช้การสื่อสารเพ่ือพฒันาการเมือง 
 8. การใช้การสื่อสารเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ 
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