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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ วตัถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษา 1.นวตักรรมการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการ
ร่วมมือกนัในการพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 2.ปัจจยัทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการร่วมมือกนัในการพฒันา
ชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี วิธีด าเนินการวิจยั 1. การสนทนากลุ่ม 2. สัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง
กลุ่มท่ี 1 ผูน้ าความคิด ไดแ้ก่ นักส่ือสารมวลชน นักจดัรายการวิทย ุและหอกระจายข่าว กลุ่มท่ี 2 ตวัแทนของชุมชน 
ไดแ้ก่ อาสาสมคัรประชาสมัพนัธ์ประจ าหมู่บา้นและชุมชน (อป.มช.)  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน ใหจ้ดักลุ่มยอ่ยกลุ่ม
ละ 10 คน เป็นจ านวน 10 กลุ่มคละกนั จากนั้นใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งไม่ใช่ทฤษฎีความน่าจะเป็น ใชว้ีธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบเฉพาะเจาะจงและการสุ่มตวัอยา่งแบบใชว้ิธีวิจารณญาณ ผลการวิจยั พบว่า 1. นวตักรรมการส่ือสารผ่าน ทฤษฎี
พ้ืนฐานการส่ือสาร ผูส่้งสารในงานวิจยั คือ ผูน้ าทางความคิด ท าการแพร่กระจายนวตักรรม ไดแ้ก่ นกัส่ือสารมวลชน 
นกัจดัรายการวทิย ุและหอกระจายข่าว ส่วนขอ้ความท่ีใช ้คือ การส่ือสารในกลุ่มนนทบุรี ผา่นส่ือไดแ้ก่ การส่ือสารผา่น
ระบบสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไลน์ และสถานีวทิย ุหอกระจายข่าว รวมทั้งส่ือบุคคล ส่ือการประชุม เสียงตามสาย และ
ส่ือกิจกรรม ส่งไปยงัผูรั้บสาร คือ อาสาสมคัร ประชาสมัพนัธ์ประจ าหมู่บา้นและชุมชน (อป.มช.) ผลท่ีเกิดจากปฏิกริยา
ตอบกลบัจะท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม เม่ือตวัแทนชุมชน หรือ ผูแ้ทนชุมชนส่วนใหญ่ยอมรับ
นวตักรรมการส่ือสารแลว้น าไปปฏิบติัจนเกิดผลส าเร็จ จึงมีการชกัชวนผูอ่ื้นหรือการบอกกนัปากต่อปาก ท าใหผู้แ้ทน
ชุมชนท่ียงัไม่ยอมรับนวตักรรมการส่ือสารหรือลงัเลเกิดความมัน่ใจในนวตักรรมการส่ือสารมากข้ึน มีความคลอ้ยตาม
ผูช้กัชวนและเปิดรับนวตักรรมการส่ือสารในท่ีสุด 2. ปัจจยัทางกายภาพในการพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ 2.1 ปัจจยัดา้นการ
พฒันาระบบขนส่งมวลชนการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้า ส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วของจงัหวดั
จากภาคเกษตรกรรมมาเป็นภาคอุตสาหกรรม 2.2 ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม เป็นแหล่งวฒันธรรมเก่าแก่มีเอกลกัษณ์
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ประจ าจงัหวดัในประวติัศาสตร์ เคร่ืองป้ันดินเผา การอนุรักษส์ถาปัตยกรรม 2.3 ปัจจยัดา้นการท่องเท่ียว การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ วิถีท่องเท่ียวทางเรือ 2.4. ปัจจยัดา้นเกษตรกรรม มีตน้นนทบุรีไม้
ประจ าจงัหวดั ทุเรียนกา้นยาวเมืองนนทร์าคาแพงท่ีสุด  

 
ค ำส ำคญั: นวัตกรรมการส่ือสาร การร่วมมิอ การพัฒนาชุมชน  

 
Abstract 

This qualitative research was aimed to study innovative communication factors contributing to 
collaboration in community development in Nonthaburi province as well as physical factors contributing to 
collaboration in community development in the province. The methodology included focus group method and in-
depth interviews., The population was  representatives from mass media, disc jockeys, and announcer and the 
newsroom staff (group 1), and volunteers from villages and communities (group 2), totaling 100 samples divided 
into ten groups with ten samples each. The samples were obtained by non-random sampling: purposive sampling and 
judgment sampling. The result revealed that the source (early adopters) was opinion leaders (OL) who delivered 
messages such as disc jockeys and announcer and the newsroom staff. The message was messages delivered by 
communication networks in Nonthaburi province. The channel was diffusion of innovation; new media including 
Facebook, Line, and tradition media including radio stations, news broadcast towers, personal media, and meetings. 
The receiver (early majority) included public relations volunteers of the village and community. The feedback 
included network, participation and word of mouth. In terms of physical factors, it was found that public 
transportation system, especially the expansion of the BTS network, resulted in a rapid economic growth of the 
province, transforming from the agricultural to the industrial province. Culturally, Nonthaburi was found to be an 
ancient cultural province with its unique history as seen from its unique earthenware and architectural conservation. 
Finally, tourism factors included ecotourism, natural attractions, and cruise; and agricultural factors included trees, 
especially-Mueang Nont durians, one the most expensive Thai fruits. 
 
Keywords: Innovative communications, collaboration in community development, Nonthaburi province 

 
1. บทน า 

การพฒันาประเทศตามแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564
ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดบัการพฒันาท่ีสูงข้ึนตามล าดบั ไดแ้ก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ข้ึน มีฐานการผลิตและ
บริการท่ีมีความเขม้แข็งและโดดเด่นในหลายสาขา มีความร่วมมือกบัมิตรประเทศทั้งในรูปทวภิาคีและพหุภาคี รวมถึง
ความร่วมมือกบัประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเขม้ขน้และชดัเจน การขยายโอกาสดา้นการคา้และการลงทุน
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ของไทยเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีโครงสร้างพ้ืนฐานมีการพฒันาครอบคลุมมากข้ึนและการบริการทางสังคมทุกดา้นท่ีมีความ
ครอบคลุมทัว่ถึง ท าใหร้ายไดป้ระชาชนสูงข้ึน ปัญหาความยากจนลดลง และคุณภาพชีวติประชาชนดีข้ึน  

อยา่งไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจและสงัคมโลก  จึงท าใหมี้ความอ่อนไหว
และผนัผวนตามปัจจยัภายนอก ในขณะท่ีความสามารถในการแข่งขนัปรับตวัชา้  เน่ืองจากการยกระดบัห่วงโซ่มูลค่า
การผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใชอ้งคค์วามรู้ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และนวตักรรมยงัด าเนินการได้
น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม  และบริการยงัประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกดา้น  ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยงัมีความเหล่ือมล ้ าสูง 
ก่อใหเ้กิดความแตกแยก นอกจากน้ีทรัพยากรธรรมชาติลดนอ้ยลงและส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมอยา่งรวดเร็ว มีภาวะขยะ
ลน้เมือง และการบริหารจดัการน ้ ายงัไม่เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์ ในขณะท่ีความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดจาก 
สภาพภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากข้ึน ท าให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมท่ีเก่ียวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความเขม้งวดมากข้ึน ซ่ึงส่วนหน่ึงสะท้อนถึงปัญหาการจดัการภาครัฐท่ีขาด
ประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยงัขาดเอกภาพและการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศยงัล่าช้า ดังนั้ น         
การพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ยึดหลกั “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” และ 
“คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ท่ีต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9-11 และยึดหลกัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลด
ความเหล่ือมล ้ าและขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภู้มิปัญญาและนวตักรรม 
วสิยัทศัน์ของกรอบยทุธศาสตร์ชาติก าหนดวา่ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะท่ีการก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวดัในด้านต่าง ๆ ของ
แผนพฒันาฯ ไดย้ึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ท่ีเป็นเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น กรอบในการ
ก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปี โดยท่ีเป้าหมายและตวัช้ีวดัตอ้งสอดคลอ้งกบักรอบเป้าหมาย การพฒันาเศรษฐกิจ 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีองคก์รระหวา่งประเทศก าหนดข้ึน อาทิ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (sustainable development goals : 
SDGs) ท่ีองคก์ารสหประชาชาติก าหนดข้ึน เป็นตน้ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านกันายกรัฐมนตรี, 2560) 

ทั้งน้ี การพฒันาชุมชน ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรมให้แก่ทอ้งถ่ิน 
โดยการด าเนินการและการริเร่ิมจากประชาชนเองประเด็นส าคญัการพฒันาชุมชนตอ้งอาศยัความสามารถของรัฐบาลท่ี
เป็นผูแ้ทนเขา้ไปบริหารในดา้นเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้ตลอดจนกระตุน้และเร่งเร้าใหป้ระชาชนมองเห็นปัญหาของตนเอง
จึงนบัไดว้่าเป็นขบวนการส่งเสริมความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดีข้ึน  โดยประชาชนจ าเป็นตอ้งติดต่อส่ือสารกนัอยู่
ตลอดเวลา การส่ือสารจึงมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยอ์ยา่งมาก ในปัจจุบนัซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นยคุโลกา   
ภิวตัน์ เป็นยคุของขอ้มูลข่าวสาร  การส่ือสารมีประโยชน์ทั้ งในแง่บุคคลและสังคม การส่ือสารท าให้คนมีความรู้และ
โลกทศัน์ท่ีกวา้งขวางข้ึน การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีท าใหส้งัคม เจริญกา้วหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง ท าใหม้นุษยส์ามารถ
สืบทอดพัฒนา เรียนรู้ และรับรู้วฒันธรรมของตนเองและสั งคมได้ การส่ือสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ สร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้แก่ชุมชน และสงัคมในทุกดา้น ความเจริญดา้นเทคโนโลยทีางการส่ือสารและ
ส่ือสารมวลชน ไดรุ้ดหนา้ไปอยา่งรวดเร็วดว้ยอุปกรณ์และเทคนิคใหม่ ๆ เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง การพฒันาชุมชนจึงตอ้ง
พฒันาการส่ือสารให้กา้วทนักบัความเจริญ การยอ่โลกให้แคบลงจนสามารถติดต่อถึงกนัไดท้ัว่โลกในเวลาอนัรวดเร็ว
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และกวา้งขวางอยา่งไร้พรมแดนในยคุโลกาภิวฒัน์ (Globalization) หรือยคุข่าวสารขอ้มูลนั้น ส่งผลให้ขอ้มูลข่าวสาร
เป็นส่ือส าคญัในการสร้างการรับรู้ขอ้มูลและเครือข่ายการส่ือสารทั่วโลก ยุคปัจจุบันจึงเป็นยุคแห่งข่าวสารขอ้มูล 
(Information Super-Highway)  การเคล่ือนท่ีของข่าวสารทั้งหลายลว้นตอ้งผ่านส่ือมวลชน อนัไดแ้ก่ ส่ือวทิยโุทรทศัน์    
วิทยกุระจายเสียง หนังสือพิมพ ์นิตยสาร และส่ือเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ส่ือท่ีมีบทบาทส าคญัอีกประการหน่ึงไดแ้ก่  ส่ืออิน
เทอร์เน็ทท่ีเกิดข้ึนจากการเผยแพร่นวตักรรม ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม  ซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งมากในขณะน้ี 
เน่ืองจากการส่ือสารผา่นทางส่ืออินเทอร์เน็ทมีความรวดเร็วในการส่ือสาร สามารถเผยแพร่ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและจูงใจ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งดี 

นวตักรรม (Innovation) หมายถึง  ความคิดใหม่ การปฏิบติัใหม่หรือส่ิงใหม่ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
ซ่ึงปัจเจกบุคคลและสมาชิกในสงัคมนั้นถือวา่เป็นของใหม่ นกัส่ือสารมวลชนพยายามแนะน าการเปล่ียนแปลงเขา้สู่
สงัคม อาทิ การเปล่ียนแปลงทางดา้นค่านิยมรวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางดา้น  รูปแบบการด าเนินชีวติของผูบ้ริโภค 
(Life Style) การเผยแพร่นวตักรรม (Diffusion of Innovation) เป็นการเผยแพร่ความคิดใหม่ วธีิปฏิบติัใหม่ รูปแบบการ
ด าเนินชีวติใหม่ ค่านิยมใหม่ การประดิษฐคิ์ดคน้และการพฒันาใหม่ ๆ การน าส่ืออินเทอร์เน็ทเขา้สู่ระบบการส่ือสาร
ของสงัคมไทยและการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์จนเกิดเป็นกระแสสงัคมอยา่งกวา้งขวาง ผลท่ีเกิดตามมาไดแ้ก่ ความ
คล่องตวัในการติดต่อส่ือสารมากข้ึน ความทนัสมยัสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ภายในระยะเวลาเดียวกนัและสามารถขยาย
ขอบเขตไปไดท้ัว่โลก ขยายผลไปอยา่งกวา้งขวางและหลากหลายน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงทางสงัคมอยา่งเห็นไดช้ดั 
(Everett M. Rogers, 2003) 

อย่างไรก็ดี การเคล่ือนท่ีของข่าวสารทั้ งหลายล้วนต้องผ่านส่ือมวลชน อันได้แก่ ส่ือวิทยุโทรทัศน์    
วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และส่ือเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ส่ือท่ีมีบทบาทส าคัญอีกประการหน่ึงได้แก่ ส่ือ
อินเทอร์เน็ตท่ีเกิดข้ึนจากการเผยแพร่นวตักรรมส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม (พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์, 
2562) ส าหรับจงัหวดันนทบุรี ตั้งอยูใ่นภาคกลาง บนฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา เป็นจงัหวดั 1 ใน 5 ของจงัหวดัปริมณฑล คือ 
นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี มีเน้ือท่ีประมาณ 622.38 ตารางกิโลเมตร (เม่ือเปรียบเทียบ
กบัพ้ืนท่ีของจงัหวดัในภาคกลางทั้งหมด จงัหวดันนทบุรีมีขนาดเลก็เป็นท่ี 2 รองจากจงัหวดัสมุทรสงคราม) โดยแม่น ้ า
เจา้พระยาไดต้ดัแบ่งพ้ืนท่ีของจงัหวดัออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัตกและฝ่ังตะวนัออก จงัหวดันนทบุรีอยูห่่างจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 20 กิโลเมตร ประกอบดว้ยอ าเภอทั้งหมด 6 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด 
อ าเภอบางบวัทอง อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย และอ าเภอไทรนอ้ย มีองคก์รปกครอง ทอ้งถ่ินประกอบดว้ยองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 11 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 28 แห่ง พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม แต่เดิมประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนผลไม ้และท าไร่ ท านา (จงัหวดั
นนทบุรี, 2560) 

ปัจจุบนัพ้ืนท่ีของจงัหวดัซ่ึงเคยเป็นสวนผลไม ้ และมีอาณาเขตติดต่อกบักรุงเทพฯ เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงเป็น
ท่ีอยูอ่าศยัของประชาชนท่ีอพยพมาจากทุกภาคของประเทศ นอกจากน้ี พ้ืนท่ีบางส่วนของจงัหวดัในบางอ าเภอยงัเป็นท่ี
รองรับการขยายตวัในดา้นอุตสาหกรรม มีการจดัสรรท่ีดิน และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็นจ านวนมาก อาจ
กล่าวไดว้า่พ้ืนท่ีฝ่ังตะวนัออกของจงัหวดัซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบักรุงเทพฯ เป็นส่วนหน่ึงของกรุงเทพฯ ดว้ย 
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จึงท าใหผู้ว้จิยัจึงตอ้งการศึกษาถึงนวตักรรมการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการร่วมมือกนัในการพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั
นนทบุรี และปัจจยัทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการร่วมมือกนัในการพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 

 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อศึกษา นวตักรรมการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการร่วมมือกนัในการพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 
2.2 เพื่อศึกษา ปัจจยัทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการร่วมมือกนัในการพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 
 

3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
3.1 การด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการ

สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ดว้ยการถอดกระบวนการส่ือสาร และการรับรู้การพฒันาชุมชนจากส่ือมวลชน 
นักจดัรายการวิทยุ อาสาสมคัร  ประชาสัมพนัธ์ประจ าหมู่บา้นและชุมชน (อป.มช.) และหอกระจายข่าว ในจงัหวดั
นนทบุรี จ านวน 100 คน โดยใหจ้ดักลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 10  คน เป็นจ านวน 10 กลุ่มคละกนั 

3.2 จากนั้นใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งไม่ใช่ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Random Sampling) ใชว้ีธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่มตวัอยา่งแบบใชว้ธีิวจิารณญาณ (Judgment sampling)  

3.3 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 
กลุ่มท่ี 1 ผูน้ าทางความคิด ไดแ้ก่ นกัส่ือสารมวลชน นกัจดัรายการวทิย ุและหอกระจายข่าว  
กลุ่มท่ี 2 ตวัแทนของชุมชน ไดแ้ก่ อาสาสมคัร  ประชาสมัพนัธ์ประจ าหมู่บา้นและชุมชน (อป.มช.)  

3.4 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จากตวัแทนกลุ่มท่ี 1 นักส่ือสารมวลชน นกัจดัรายการวิทย ุและหอกระจาย
ข่าว และกลุ่มท่ี 2 ตวัแทนของชุมชน ไดแ้ก่ อาสาสมคัร  ประชาสัมพนัธ์ประจ าหมู่บา้นและชุมชน (อป.มช.) คละกนั
จ านวน 100 คน   

3.5 ระยะเวลาในการวจิยั   สิงหาคม 2560 –สิงหาคม 2561 
3.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

3.6.1 ประเด็นการสนทนากลุ่มดา้นนวตักรรมการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการส่ือสารในจงัหวดันนทบุรี 
3.6.2  ประเด็นการสนทนากลุ่มดา้นปัจจยัทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการร่วมมือกนัในการพฒันาชุมชนใน

พ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 
3.7 ใชว้ธีิการน าเสนอแบบพรรณนาวเิคราะห์ (Analytical Description) 

 
4. ผลการวจิยั 

4.1 นวตักรรมการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการร่วมมือกนัในการพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี พบวา่ ทฤษฎี
พ้ืนฐานการส่ือสาร (SMCR)ในการใช้นวตักรรมการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการส่ือสารในจังหวดันนทบุรี คือ ผูส่้งสาร 
(Source : S) ในงานวิจัย คือ  ผู ้น าทางความคิด (Opinion Leader) ท าการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of 
Innovation) ไดแ้ก่  นกัส่ือสารมวลชน นกัจดัรายการวทิย ุและหอกระจายข่าว  ส่วนเน้ือหาของสาร (Message : M) คือ 
ขอ้มูลข่าวสารภายในท่ีใชใ้นการส่ือสารในกลุ่มนนทบุรี ผา่นส่ือต่างๆท่ีใชใ้นท่ีน้ีก็คือ (Channel : C) ไดแ้ก่ การส่ือสาร
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ผ่านระบบสังคมออนไลน์ ดว้ยการส่ือสารผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook) ช่ือวา่ “ส านกังานประชาสัมพนัธ์ จงัหวดันนทบุรี 
ผ่านไลน์ (Line) ช่ือว่า ข่าวเมืองนนท์ และผ่านสถานีวิทยุเมืองนนทบุรี FM 97.25 สถานีวิทยุนนทบุรีสัมพนัธ์ FM 
97.75 สถานีวิทยปุากเกร็ด FM 93.75  สถานีวิทยแุฟมิล่ีเรดิโอ FM 107.50นนทบุรี สถานีวิทยบุางกรวย FM 98.25 หอ
กระจายข่าว รวมทั้ งส่ือบุคคล (Personal Media) ส่ือการประชุม   เสียงตามสาย และส่ือกิจกรรม ไปยงัผู ้รับสาร 
(Receiver : R) ในท่ีน้ีคืออาสาสมคัร  ประชาสัมพนัธ์ประจ าหมู่บา้นและชุมชน (อป.มช.) ผลท่ีเกิดจากปฏิกริยาตอบ
กลบั (Feedback : F)ในชุมชนจะท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม (Participation) เม่ือตวัแทนชุมชน 
หรือ ผูแ้ทนชุมชนส่วนใหญ่ยอมรับ นวตักรรมแลว้น าไปปฏิบติัจนเกิดผลส าเร็จ จึงมีการชกัชวนผูอ่ื้นหรือการบอกกนั
ปากต่อปาก (Word of Mouth) ท าให้ ผูแ้ทนชุมชนท่ียงัไม่ยอมรับนวตักรรมการส่ือสารหรือลงัเลเกิดความมัน่ใจใน
นวตักรรมการส่ือสารมากข้ึน มีความคลอ้ยตามผูช้กัชวนและเปิดรับนวตักรรมการส่ือสารในท่ีสุด  

รวมทั้ง การพฒันาชุมชน การพฒันาของราชการหลายกลุ่ม เป็นศูนยร์วมระบบราชการ (Government Center) 
มีโครงการประชารัฐเขา้มาช่วยชุมชน มีการส่ือสารผ่านแกนน า/ผูน้ าชุมชนให้ความส าคญัในการพฒันากลุ่มองค์กร
อาสา มีการส่ือสารและการท างานอย่างจริงจัง ทั้ งน้ีภาครัฐมีทุนสนับสนุนให้แก่ชุมชน จึงท าให้ประชาชนให้
ความส าคญัในการพฒันา เม่ือมีการจดัประชุมจากทางภาครัฐ ประชาชนจะใหค้วามร่วมมือผา่นในรูปแบบองคก์รอาสา
พฒันาของพฒันาชุมชน กลุ่มบทบาทสตรี กองทุนแม่แห่งแผ่นดิน กองทุนหมู่บา้น การพฒันาชุมชน หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP)  

อยา่งไรก็ตาม กลุ่มองคก์รต่าง ๆ ท างานซ ้ าซอ้นกนั ส่วนราชการเขา้ถึงประชาชนไดไ้ม่ทัว่ถึง ประชาชนเขา้ถึง
ขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ของงานราชการยาก ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีแทจ้ริง ขาดการประชาสมัพนัธ์ ยงัมีการเมือง
เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ประชาชนยงัไม่ค่อยเขา้ใจการพฒันาจากฐานรากตอ้งใชเ้วลาและการส่ือสารท่ีมากข้ึน ส าหรับ
ปัญหาสงัคมเมืองต่างคนต่างอยู ่ไม่พ่ึงพาอาศยักนั เกิดจากประชากรแฝง ขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ก่ประชากรท่ีเป็นชน
พ้ืนบา้น การอยูอ่ยา่งตวัใครตวัมนัลกัษณะน้ีมีมากข้ึน ท าให้ประชาชนไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือ เน่ืองจากไม่ใช่คนพ้ืนเพ
เดิมการสร้างความเขา้ใจท่ีจะพฒันาท าไดย้าก นอกจากนั้น คนในชุมชนเองยงัขาดความสามคัคี มีความเห็นแก่ตวั ขาด
ความร่วมมือกบัทอ้งถ่ิน ขาดการมีส่วนร่วม การรวมตวัของประชากรเมือง จึงค่อนขา้งยากมาก มกัไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือ อีกทั้งปัญหายาเสพติดชุกชุม  

4.2 ปัจจยัทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการร่วมมือกนัในการพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี พบวา่  
4.2.1 ปัจจยัดา้นการพฒันาระบบขนส่งมวลชน  การขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าขยายการลงทุนในโครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีเป็นระบบโครงขา่ยมากข้ึน จงัหวดันนทบุรีกลายเป็นสงัคมเมือง มีความเจริญ โดยเฉพาะการคมนาคมสะดวก 
ใกลก้รุงเทพฯ เป็นจงัหวดัปริมณฑลท่ีมีทั้งรถไฟฟ้าหลายสายครอบคลุม ทั้งสายสีม่วง การขยายถนนส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเดินทางอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ราคาท่ีดินปรับสูงข้ึนมาก สภาพสังคม
เปล่ียนแปลงดว้ยความเจริญกา้วหนา้ สะดวกสบาย อีกทั้ง การขยายตวัของบา้นจดัสรรท่ีดี ราคาแพง จึงมีการก่อสร้าง
เพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วของจงัหวดัจากภาคเกษตรกรรม มาเป็น
ภาคอุตสาหกรรม จงัหวดันนทบุรีจึงเป็นศูนยก์ลางของแหล่งธุรกิจ โรงเรียนนานาชาติ ร้านคา้ทันสมยัชั้นน า ความ
เจริญ เหล่าน้ีจึงท าใหมี้จ านวนประชากรเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว  
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อย่างไรก็ตาม พบว่า เป็นพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บการขยายตวัอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการวางแผนจากชุมชน การพฒันา
ระบบขนส่งท าให้เกิดความตอ้งการในการเดินทางและการขนส่งมากยิ่งข้ึน จึงก่อให้เกิดปัญหาจราจรติดขดัเขา้ขั้น
วิกฤต และนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะ ช่วงเชา้-เยน็รถติดมากข้ึน การจราจรท่ีติดขดัท าให้รถ
เคล่ือนตวัไดด้ว้ยความเร็วต ่า มีการหยดุและออกตวับ่อยคร้ัง การระบายสารมลพิษทางท่อไอเสียในสัดส่วนท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน ดงันั้นบริเวณท่ีใกลถ้นนท่ีมีการจราจรติดขดั จะมีปัญหามลพิษทางอากาศท่ีรุนแรงกวา่ สารมลพิษท่ีระบายเขา้สู่
บรรยากาศท่ีเกิดจาก การคมนาคมขนส่ง จากความเจริญดงักล่าวยงัก่อใหเ้กิดปัญหา นอกจากนั้นยงัพบมลพิษทางเสียง 
อาทิ เสียงดงัจากผบัร้านอาหาร ร้านเหลา้ และยงัมีแหล่งแต่งรถหลายพ้ืนท่ีดว้ย เม่ือเมืองขยาย ความเป็นสงัคมเมืองจาก
การมีหมู่บา้นเกิดข้ึนเพ่ิมเร่ือย ๆ  จ านวนมาก พ้ืนท่ีสีเขียวเดิมจึงลดลง ปัญหาระบบบ าบดัน ้ าเสีย และปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน
จ านวนมาก เกิดปัญหายาเสพติดในชุมชน  

4.2.2 ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม เป็นแหล่งวฒันธรรมเก่าแก่ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน ้ าประจ า จงัหวดั
นนทบุรี เกาะเกร็ดเพชร เจดียเ์อียง วดัปรมยัยกิาวาส เป็นเอกลกัษณ์ประจ าจงัหวดัหรือพระปรางคใ์นวดัหลวงซ่ึงเป็นวดั
เก่าแก่ในประวติัศาสตร์ ดา้นศาสนา ไดแ้ก่ หลวงพ่อทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ  วดัเฉลิมพระเกียรติ วดัชมภูเวก โบสถรู์ปเรือ
สุพรรณหงษใ์นวดัชลอ เกจิดงัหลวงปู่เอ่ียม วดัสะพานสูง วดัพระนางเรือล่ม (วดักู)้ วดันางจากตายแลว้ไม่จาก พระองค์
ใหญ่พระฐาน พระนักเทศน์นักพฒันาวดัสวนแกว้ และมสัยิดสุเหร่ากลางแห่งประเทศไทย ทางดา้นประเพณีแห่ธง
ตะขาบ ถนนหงส์ แห่เทียนพรรษาทางน ้ า ดา้นการแสดงดนตรีไทย เคร่ืองป้ันดินเผา ไดแ้ก่ หมอ้น ้ าลายวิจิตร ส าหรับ
การอนุรักษส์ถาปัตยกรรม ไดแ้ก่ ศูนยร์าชการงดงามและพิพิธภณัฑศ์าลากลางหลงัเก่า สวนสมเด็จยา่ หอนาฬิกา ท่าน ้ า
นนท์ วดัเล่งเน่ยยี่ 2 เมืองทองธานี รวมทั้ ง มีเพลงสาวเมืองนนท์ท่ีเป็นท่ีรู้จัก ทางด้านอาหารพ้ืนถ่ิน ได้แก่ ขา้วแช่ 
ทอดมนัหน่อกะลา ดอกไมท้อดกรอบ อยา่งไรก็ตาม มีความเขา้ใจวา่ จงัหวดันนทบุรีสามารถเป็นมรดกโลก ไดอี้กดว้ย 

4..2.3 ปัจจยัดา้นการท่องเท่ียว ในจงัหวดันนทบุรีมีศูนยบ์ริการน่าชมมีแหล่งท่องเท่ียว จุดเด่นท่ีในจงัหวดั
ปริมณฑล ได้แก่ สามลอ้ป่ันในท่าน ้ านนท์ ถนนไม้ดอกไมป้ระดับบางกรวยและบางใหญ่ ล่องเรือไหวพ้ระ 9 วดั      
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ วิถีท่องเท่ียวทางเรือ ความเป็นธรรมชาติริมแม่น ้ า
เจ้าพระยา เท่ียวเกาะเกร็ดแหล่งชุมชนมอญ ตลาดน ้ า 6 อ าเภอ ตลาดน ้ าไทรน้อย ตลาดน ้ าไทรน้อย(วดัไทรใหญ่)     
ตลาดน ้ าวดัตะเคียน ตลาดน ้ าวดัไทรใหญ่ วดัแสงสิริธรรม พ้ืนท่ีสีเขียว มีการแบ่งปันของคนในพ้ืนท่ี บรรยากาศสดช่ืน
ส่ิงแวดลอ้มท่ียงัคงเดิม เป็นศูนยร์วมใจของคนทั่วไป สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์คือมีสวนบัวกระด้งของชุมชน     
สวนบวับางบวัทอง อยา่งไรก็ตามยงัพบขยะท่ีมากข้ึน และผกัตบชวาในแม่น ้ าอยูจ่  านวนมาก  

4.2.4 ปัจจยัดา้นเกษตรกรรม ในจงัหวดันนทบุรี มีตน้นนทบุรีไมป้ระจ าจงัหวดั ทุเรียนกา้นยาวเมืองนนท์
ราคาแพงท่ีสุด กระทอ้นบางกร่าง มะม่วงยายกล ่า ไมด้อกไมป้ระดบั มีศูนยก์ารผลิตสินคา้ทางการเกษตรมีสินคา้เกษตร
ขาย สินคา้แปรรูปดว้ย มีไมด้อกไมป้ระดบัหลากหลาย อยา่งไรก็ตาม สินคา้การเกษตรราคายงัตกต ่า สินคา้แปรรูปไม่มี
ตลาดท่ีแน่นอน รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนไปบางชุมชนยงัไม่มีการพฒันาท่ีเพียงพอ  

 
5. การอภิปรายผล 

5.1 นวตักรรมการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการร่วมมือกนัในการพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีนั้นเกิดจาก 
องคป์ระกอบการส่ือสาร (SMCR)ในการใชน้วตักรรมการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการส่ือสารในจงัหวดันนทบุรี คือ ผูส่้งสาร 
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(Source : S) ในงานวิจัย คือ  ผู ้น าทางความคิด (Opinion Leader) ท าการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of 
Innovation) รวมทั้ งส่ือบุคคล (Personal Media) ส่ือการประชุม  เสียงตามสาย และส่ือกิจกรรม ไป  ยงัผู ้รับสาร 
(Receiver : R) ในท่ีน้ีคืออาสาสมคัร ประชาสัมพนัธ์ประจ าหมู่บา้นและชุมชน (อป.มช.) ผลท่ีเกิดจากองคป์ระกอบการ
ส่ือสาร (Feedback : F)ในชุมชนจะท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม (Participation) เม่ือตวัแทน
ชุมชน หรือ ผูแ้ทนชุมชนส่วนใหญ่ยอมรับ นวตักรรมแลว้น าไปปฏิบติัจนเกิดผลส าเร็จ จึงมีการชกัชวนผูอ่ื้นหรือการ
บอกกันปากต่อปาก (Word of Mouth) ท าให้ ผูแ้ทนชุมชนท่ียงัไม่ยอมรับนวตักรรมหรือลังเลเกิดความมั่นใจใน
นวตักรรมมากข้ึน มีความคลอ้ยตามผูช้กัชวนและเปิดรับนวตักรรมในท่ีสุด 

ปัจจยัดา้นการส่ือสาร ในการพฒันางานท างานแบบมีส่วนร่วมใชก้ารส่ือสารผ่านระบบสังคมออนไลน์ ดว้ย
การส่ือสารผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) สถานีวิทยุเมืองนนทบุรี FM 97.25 สถานีวิทยุ หอกระจายข่าว ผูน้ า
ชุมชน และอาสาสมคัรประชาสัมพนัธ์ประจ าหมู่บา้นและชุมชน (อป.มช) รวมทั้ง การพฒันาชุมชน การพฒันาของ
ราชการหลายกลุ่ม เป็นศูนยร์วมระบบราชการ (Government Center) มีโครงการประชารัฐเข้ามาช่วยชุมชน มีการ
ส่ือสารผ่านแกนน า/ผูน้ าชุมชนให้ความส าคญัในการพฒันากลุ่มองคก์รอาสา มีการส่ือสารและการท างานอยา่งจริงจงั 
ทั้งน้ีภาครัฐมีทุนสนบัสนุนให้แก่ชุมชน จึงท าให้ประชาชนให้ความส าคญัในการพฒันา เม่ือมีการจดัประชุมจากทาง
ภาครัฐ ประชาชนจะให้ความร่วมมือผ่านในรูปแบบองคก์รอาสาพฒันาของพฒันาชุมชน กลุ่มบทบาทสตรี กองทุนแม่
แห่งแผ่นดิน กองทุนหมู่บา้น การพฒันาชุมชน หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) รูปแบบการส่ือสารในการสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนกิจกรรม ภายใตบ้ริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคิด และร่วมปฏิบติัของ
ชุมชนใน ทอ้งถ่ิน และการกระจายรายได ้การส่ือสารระหวา่งคนในชุมชนนั้น แกนน าชุมชนมกัเป็นผูส่้งสารหลกั การ
ส่ือสาร  ระหว่างแกนน าชุมชนกับผู ้แทนชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal 
Communication) โดยเนน้การพดูคุย แลกเปล่ียนแนวคิด และปรึกษาปัญหากนัระหวา่งกลุ่มสมาชิก นอกจากน้ียงัพบวา่ 
ผูน้ าชุมชนยงัไดใ้ชรู้ปแบบการส่ือสารผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ย  

งานวิจยั เร่ือง การปรับตวัของผูน้ าชุมชนในเขตชุมชนชานเมืองเชียงใหม่  พบวา่ กระบวนการปรับตวัของ
ผูน้ าชุมชน ชานเมืองเชียงใหม่ใชก้ระบวนการปรับตวัทางดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ และการมีส่วนร่วมทางสังคมเพ่ือสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชาวบา้น ท าให้ไดรั้บความเช่ือถือและศรัทธา ขณะเดียวกนัก็เป็นเครือข่าย ความสัมพนัธ์ท่ีให้ผลใน
เร่ืองของงานประกอบกบัความรู้ ความ สามารถและบุคลิกพ้ืนฐานส่วนตวัของผูน้ าท่ีท าใหป้ระสบความ ส าเร็จ อิทธิพล
ของปัจจยัท่ีใหผ้ลต่อการปรับตวัของผูน้ าโดย ทัว่ไปมีทั้งประสบการณ์ แนวคิด การเรียนรู้ การถ่ายทอดของ ครอบครัว
และแบบอย่างท่ีใกลชิ้ดในสังคม เป็นปัจจยัท่ีมีการปรับตวัด้านบุคลิกภาพและชีวิตส่วนตวัมากท่ีสุดเป็นอนัดับแรก 
ประการท่ี 2 คือ การปรับตวัทางดา้นสังคม ประเพณีวฒันธรรม ดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน ประการท่ี 3 การปรับตวัดา้นการมี
ความ สัมพนัธ์จากภายนอก โดยมีโครงการพฒันาต่าง ๆ เป็นส่ือช่วย เสริมแรงในการปรับตวัทางการพฒันาเศรษฐกิจ 
ความรู้ ข่าวสาร การติดต่อกับภายนอก รวมทั้ งการยอมรับนวตักรรมใหม่ ๆ ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ ผูน้ าส่วนใหญ่
โดยเฉพาะผูน้ าสตรี ยงัมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการศึกษาท่ีแท้จริง โอกาส และ ความสามารถท่ีจะได้รับ
การศึกษา เพราะไม่มีเวลา และการให้ ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต ขณะท่ีการเปล่ียนแปลง ทาง
สังคมท าให้วิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไป ท าให้ตอ้งมุ่งมัน่ ปรับตวั ทางด้านเศรษฐกิจให้ดีข้ึน สมฐานะของผูน้ าหมู่บ้าน 
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นอกจากนั้น แลว้ผูน้ าสตรีและกลุ่มแม่บา้นยงัไม่เขา้ใจบทบาทของตวัเอง และ วตัถุประสงคข์องโครงการหรือกลุ่มได้
ชดัเจน(กนัยา ณ เชียงใหม่, 2537) 

อีกทั้งสอดคลอ้งกบังานวจิยั  เร่ือง จิตส านึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมไทย พบวา่ คุณลกัษณะของการมี
จิตส านึกพลเมืองนั้น มีอยูห่ลายมิติ อนัไดแ้ก่ การมีวินัยในตน ทั้งในเร่ืองส่วนตวัและส่วนรวม เคารพกติกาท่ีร่วมกนั
สร้างข้ึน ปฏิบติัสิทธิ และหน้าท่ีอยา่งเต็มความสามารถดว้ยจิตใจอาสา ให้ความส าคญัต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม 
มากกวา่ส่วนตน ใส่ใจกิจสาธารณะการมีส่วนร่วมและใหค้วามร่วมมือเพ่ือประโยชน์สุขของชุมชน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง การมีความกลา้หาญทางจริยธรรม ปกป้องความถูกตอ้ง เพื่อความดี ความยติุธรรม และสันติภาพ
ของสังคม การมีความผูกพนัและยึดมัน่ในอุดมการณ์ ประชาธิปไตย ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นเยี่ยงกลัยาณมิตร เท่าเทียม และ
เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกนั เง่ือนไขการก่อเกิดจิตส านึกพลเมืองท่ีส าคญัในบริบทประชาสังคมไทยคือ การมีชีวติของชุมชน ซ่ึง
ท าให้สมาชิกมีความสัมพนัธ์กันในแนวราบ การปฏิบัติจิตส านึกพลเมืองอยู่ในวิถีชีวิต ความเป็นชุมชนซ่ึงสมาชิก
เช่ือมโยงกนัในฐานะพลเมือง มีความเท่าเทียมและเสมอภาคในเชิงการเมือง มีความเป็นเอกภาพและสมานสามคัคี 
เช่ือถือและไวว้างใจกัน ผูกมัดตนกับความเป็นหมู่คณะ การมีทุนทางสังคม การมีส่วนร่วมทางการเมือง และ
กระบวนการหล่อหลอมทางการเมือง ลกัษณะดั้งเดิมบางประการของระบบเครือญาติและระบบอุปถมัภ ์อาจส่งผลเชิง
บวกในแง่ ต่อความ เป็นประชาสังคมและการก่อเกิดจิตส านึกพลเมือง โดยระบบเครือญาติ อาจเป็นพ้ืนฐานในการ 
หล่อหลอมส านึกในความเป็น "เรา" และการรักษาผลประโยชน์พวกพอ้ง ก็อาจพฒันาสู่การสร้าง ความสัมพนัธ์แบบ
ต่างตอบแทน ส่วนระบบอุปถมัภ์ ซ่ึงก่อให้เกิดส านึกเก่ียวกบัอ านาจท่ีเกิดจาก "การให้" ก็อาจยกระดบัไปสู่ส านึกใน
การเสียสละและให้แก่ผูอ่ื้นมากกวา่รับ ดงันั้น ในชุมชน ชนบท จึงอาจเสริมสร้างจิตส านึกพลเมืองในบริบทประชา
สงัคมไดด้ว้ย (วรัิตน์ ค  าศรีจนัทร์, 2544) และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั เร่ือง การวจิยัการส่ือสารรณรงคพ้ื์นท่ีสุขภาวะใน
ชุมชนเมืองในมิติของการ ส่ือสารเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม ผลการวิจยัพบวา่การส่ือสารดา้นความรับผิดชอบต่อ
สงัคม (CSR) นั้น เป็นกระบวนการส่ือสารผา่น มิติภายนอกขององคก์รการศึกษาไดแ้สดงบทบาทของการ เป็นผูน้ าทาง
การศึกษาต่อการสร้างความเปล่ียนแปลงต่อสังคมอย่างมีวิธีการ ส่ือสารกับชุมชน ซ่ึงจะน ามาสู่ภาพลักษณ์ท่ีดี
(Corporate Citizenship) อนัเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างความไวว้างใจ ทั้งน้ีไดเ้น้นองค์ประกอบการส่ือสาร CSR 
ในดา้นการ พฒันาชุมชน (Community Involvement and Development) กลยุทธ์การ ส่ือสาร CSR ผ่านส่ือกิจกรรมน้ี
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 1. องคก์ร เป็นผูน้ าท าหนา้ท่ีส่งขอ้มูล 2. ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหมายถึงคนหรือกลุ่มคน
ท่ีรับ สาร คือ คนในชุมชนและเครือข่ายท่ีส่งสารไป และ 3. ภาพลักษณ์หรือสารท่ี  ส่งออก (กุลทิพย ์ศาสตระรุจิ 
และทณัฑกานต ์ดวงรัตน์, 2557) 

อยา่งไรก็ตาม ในการวิจยัยงัพบวา่ กลุ่มองคก์รต่าง ๆ ท างานซ ้ าซ้อนกนั ส่วนราชการเขา้ถึงประชาชนไดไ้ม่
ทั่วถึง ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ของงานราชการยาก ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีแท้จริง ขาดการ
ประชาสมัพนัธ์ ยงัมีการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ประชาชนยงัไม่ค่อยเขา้ใจการพฒันาจากฐานรากตอ้งใชเ้วลาและการ
ส่ือสารท่ีมากข้ึน ส าหรับปัญหาสังคมเมืองต่างคนต่างอยู่ ไม่พ่ึงพาอาศัยกัน เกิดจากประชากรแฝง    ขาดความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ประชากรท่ีเป็นชนพ้ืนบา้น การอยูอ่ยา่งตวัใครตวัมนัลกัษณะน้ีมีมากข้ึน ท าให้ประชาชนไม่ค่อยให้
ความร่วมมือ เน่ืองจากไม่ใช่คนพ้ืนเพเดิมการสร้างความเขา้ใจท่ีจะพฒันาท าไดย้าก นอกจากนั้น คนในชุมชนเองยงั
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ขาดความสามคัคี มีความเห็นแก่ตวั ขาดความร่วมมือกบัทอ้งถ่ิน ขาดการมีส่วนร่วม การรวมตวัของประชากรเมือง จึง
ค่อนขา้งยากมาก มกัไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือ อีกทั้งปัญหายาเสพติดชุกชุม 

สอดคลอ้งกบังานวจิยั เร่ือง บทบาทของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ของจงัหวดัสมุทรปราการ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบับทบาทของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศของจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ บทบาทของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศส่วนใหญ่มีอยู่ในระดับปานกลางค่อนขา้งต ่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล 
การศึกษามีผลต่อการมีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเท่ียว ส่วนอาย ุประสบการณ์ และวสิัยทศัน์ไม่มีผลต่อบทบาทใน
การส่งเสริมการท่องเท่ียว ดา้นการท่องเท่ียวพบวา่ความรู้ดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวมีผลต่อบทบาทในการส่งเสริม
การท่องเท่ียว ส่วนความรู้ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและดา้นรูปแบบการท่องเท่ียวไม่มีผลต่อสมมติฐาน (ทศันียา บริพิศ, 2548) 
อีกทั้ง สอดคลอ้งกบังานวิจยั เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน ศูนยเ์ยาวชนต าบลในทอ้งท่ีจงัหวดั
นครปฐมโดยการรู้จกัและให้ความสนใจ: กลุ่มตวัอยา่ง เกือบทุกคน ตอบวา่รู้จกัศูนยเ์ยาวชนต าบลและทราบเร่ืองการ
จดักิจกรรม ของศูนยเ์ยาวชนต าบล และเคยเขา้ร่วมกิจกรรม การเห็นประโยชน์ของศูนยเ์ยาวชนต าบลมีประโยชน์ 
ความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม ปัญหาเน่ืองจากศูนยเ์ยาวชน ไดแ้ก่ คณะกรรมการและ
สมาชิกขาดความพร้อมในการด าเนินงาน เยาวชน ตอ้งช่วยผูป้กครองประกอบอาชีพ สมาชิกมีการยา้ยถ่ินท่ีอยู ่ขาดการ 
ประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ ปัญหาดา้นประชาชน : ประชาชนไม่มีเวลา ไปร่วมกิจกรรม ไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร ไม่เห็น
ความส าคญั ฯลฯ ปัญหาและอุปสรรคอ่ืน ๆ : งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่ไดรั้บการ สนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีอยา่งจริงจงั 
ผูน้ าทอ้งถ่ินไม่เห็นความส าคญั กรรมการสภาต าบล ไม่ค่อยใหค้วามสนใจและขาดความเอาใจใส่ (ประสพสุข เหลือง
ไพโรจน์, 2533) อีกทั้ง สอดคลอ้งกบังานวจิยั เร่ือง การปรับตวัของผูน้ าชุมชนในเขตชุมชนชานเมืองเชียงใหม่ 

ส่วนปัจจยัทางกายภาพ ดา้นปัจจยัดา้นการพฒันาระบบขนส่งมวลชน  การขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าขยายการ
ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นระบบโครงข่ายมากข้ึน จงัหวดันนทบุรีกลายเป็นสงัคมเมือง มีความเจริญ โดยเฉพาะ
การคมนาคมสะดวก ส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของจังหวดัจากภาคเกษตรกรรม มาเป็น
ภาคอุตสาหกรรม แต่การขยายตวัอยา่งรวดเร็วโดยไม่มีการวางแผนจากชุมชน จึงก่อให้เกิดปัญหาจราจรติดขดัเขา้ขั้น
วกิฤต ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีรุนแรง ปัญหาระบบบ าบดัน ้าเสีย และปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนจ านวนมาก เกิดปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยั เร่ือง ความคาดหวงัของประชาชนจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่งท่ี 2 จงัหวดัมุกดาหาร การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษา 1) ความคาดหวงัของประชาชนจากการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 2 จงัหวดัมุกดาหาร 2) ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความคาดหวงั
ของประชาชนจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 2 จงัหวดัมุกดาหาร ผลการวิจยั พบว่า
ความคาดหวงัของประชาชนจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 2 อยู่ในระดับมาก         
โดยปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ อายแุละระดบัการศึกษา และปัจจยัดา้นการท่องเท่ียวไดแ้ก่ การรับรู้ข่าวสาร ความรู้ความ
เขา้ใจ และความคิดเห็นมีความสมัพนัธ์กบัความคาดหวงัของประชาชนจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่งท่ี 2 จงัหวดัมุกดาหาร (อรรถพล จนัทรสาขา, 2547) อีกทั้ง สอดคลอ้งกบังานวิจยั เร่ือง แนวทางการ
พฒันาชุมชนเมืองโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี พบวา่ ในส่วนของพ้ืนท่ีเมือง การใชท่ี้ดินมีการเพ่ิมข้ึนในลกัษณะค่อนเป็น
ค่อยไปโดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นท่ีอยูอ่าศยัมีการเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 2.4 ต่อปี ชุมชนเมืองโคกส าโรงจะมีการขยายตวัดา้นท่ีอยู่
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อาศยัออกมาทางทิศตะวนัออกเฉียงใตร้อบ ๆ ท าให้เกิดการบริการดา้นโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานไม่ทัว่ถึงพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ
ถนน น ้ า และ โรงพยาบาลเป็นตน้ ดงันั้นแนวทางการพฒันาชุมชนเมืองโคกส าโรง ควรจะพฒันาโครงสร้างบริการขั้น
พ้ืนฐานเป็นอนัดบัแรก โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงข่ายถนน น ้ าประปาทั้งขยายเขตเทศบาลออกไปครอบคลุมพ้ืนท่ีเมืองใน
ด้านทิศใต ้ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อรถยนต์ และส่งเสริมชุมชนให้เป็นศูนยต์ลาดกลางเพ่ือการเกษตร (จิระพนัธ์       
โคกพราน, 2538)  

ปัจจยัดา้นการท่องเท่ียว ในจงัหวดันนทบุรีมีศูนยบ์ริการน่าชมมีแหล่งท่องเท่ียว จุดเด่นท่ีในจงัหวดัปริมณฑล 
ไดแ้ก่ สามลอ้ป่ันในท่าน ้ านนท์ ถนนไมด้อกไมป้ระดบับางกรวยและบางใหญ่ ล่องเรือไหวพ้ระ 9 วดั การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ วิถีท่องเท่ียวทางเรือ ความเป็นธรรมชาติริมแม่น ้ าเจา้พระยา เท่ียวเกาะ
เกร็ดแหล่งชุมชนมอญ ตลาดน ้ า 6 อ าเภอ ตลาดน ้ าไทรนอ้ย ตลาดน ้ าไทรนอ้ย(วดัไทรใหญ่) ตลาดน ้ าวดัตะเคียน ตลาด
น ้ าวดัไทรใหญ่ วดัแสงสิริธรรม พ้ืนท่ีสีเขียว มีการแบ่งปันของคนในพ้ืนท่ี บรรยากาศสดช่ืนส่ิงแวดลอ้มท่ียงัคงเดิม 
เป็นศูนยร์วมใจของคนทัว่ไป สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษคื์อมีสวนบวักระดง้ของชุมชน สวนบวับางบวัทอง อยา่งไรก็
ตามยงัพบขยะท่ีมากข้ึน และผกัตบชวาในแม่น ้ าอยูจ่  านวนมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยั ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ต่อการจดัการการท่องเท่ียวตลาดริมน ้ าดอนหวาย จงัหวดันครปฐม พบวา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการจดัการ
การท่องเท่ียวตลาดริมน ้ าดอนหวาย จังหวดันครปฐม การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อการจดัการ การท่องเท่ียวตลาดริมน ้ าดอนหวาย จงัหวดันครปฐม และเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคคลและดา้นการท่องเท่ียว เหตุผลท่ีมาท่องเท่ียว เพ่ือซ้ืออาหารท่ีเป็นของดีของดอนหวาย 
ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการจดัการการท่องเท่ียวตลาดริมน ้ าดอนหวายโดยเฉพาะพอใจมากกับการ
บริการ เช่น ความหลากหลายของสินค้า คุณภาพสินค้าและรสชาติอาหาร การเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อการจดัการดา้นกายภาพและดา้นการบริการกบัปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นการท่องเท่ียว พบวา่ดา้น
กายภาพนักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มเป็นอนัดบัสูงสุด ส่วนดา้นการบริการนักท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพสินคา้เป็นอนัดบัสูงสุด (ประหยดั ตะคอนรัมย,์ 2548) 
 
6. บทสรุป 

ปัจจยัดา้นการส่ือสารผ่านการเผยแพร่นวตักรรม (Diffusion of Innovation) เป็นการเผยแพร่ความคิดใหม่ วิธี
ปฏิบติัใหม่ รูปแบบการด าเนินชีวิตใหม่ ค่านิยมใหม่ การประดิษฐ์คิดคน้และการพฒันาใหม่ ๆ นวตักรรมการส่ือสารท่ี
ส่งผลต่อการร่วมมือกันในการพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวดันนทบุรี  ทฤษฎีพ้ืนฐานการส่ือสาร (SMCR) ผูส่้งสาร 
(Source : S) ในงานวิจยั คือ  ผูน้ าทางความคิด (Opinion Leader) ไดแ้ก่  นกัส่ือสารมวลชน นักจดัรายการวิทยุ และหอ
กระจายข่าว  ส่วนขอ้ความ(Message : M) ท่ีใชใ้นการส่ือสารในกลุ่มนนทบุรี ท าการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion 
of Innovation)  ผ่านส่ือ (Channel : C) ได้แก่ การส่ือสารผ่านระบบสังคมออนไลน์  ด้วยการส่ือสารผ่านเฟสบุ๊ค 
(Facebook)ไลน์ (Line) สถานีวทิยหุอกระจายข่าว รวมทั้งส่ือบุคคล (Personal Media) ส่ือการประชุม  เสียงตามสาย และ
ส่ือกิจกรรม ไป ยงัผูรั้บสาร (Receiver : R) ในท่ีน้ีคืออาสาสมคัร  ประชาสมัพนัธ์ประจ าหมู่บา้นและชุมชน (อป.มช.) ผล
ท่ีเกิดจากปฏิกริยาการตอบกลับ (Feedback : F)ในชุมชนจะท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 
(Participation) เม่ือตวัแทนชุมชน หรือ ผูแ้ทนชุมชนส่วนใหญ่ยอมรับ นวตักรรมแลว้น าไปปฏิบติัจนเกิดผลส าเร็จ จึงมี
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การชักชวนผูอ่ื้นหรือการบอกกันปากต่อปาก (Word of Mouth) นับเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีเช่ือมโยงระหว่างกัน       
ซ่ึงสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดใ้นระยะเวลารวดเร็ว ตลอดเวลา ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารอยา่งแพร่หลาย
ไดง่้ายข้ึน เพราะขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในสงัคมออนไลน์เป็นส่ือสามารถส่งไดท้ั้งขอ้ความเสียงและภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงมีความ
ทันสมยัอย่างมากอีกทั้ งปรับปรุง เปล่ียนแปลง ขอ้มูลได้ตลอดเวลาจึงมีความทันสมยัจูงใจผูไ้ด้ตลอดเวลา นับเป็น
ศูนยก์ลางการคน้ควา้หาขอ้มูล โดยไม่ตอ้งเสียเวลาและเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

นอกจากนั้น ปัจจยัทางกายภาพในการพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการพฒันาระบบขนส่งมวลชนการขยาย
โครงข่ายรถไฟฟ้าขยายการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นระบบโครงข่ายมากข้ึน จงัหวดันนทบุรีกลายเป็นสังคม
เมือง มีความเจริญ โดยเฉพาะการคมนาคมสะดวก ส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วของจงัหวดัจาก
ภาคเกษตรกรรม มาเป็นภาคอุตสาหกรรม ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม เป็นแหล่งวฒันธรรมเก่าแก่   มีเอกลกัษณ์ประจ า
จงัหวดัในประวติัศาสตร์ เคร่ืองป้ันดินเผา การอนุรักษส์ถาปัตยกรรม ปัจจยัดา้นการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ วิถีท่องเท่ียวทางเรือ  เท่ียวเกาะเกร็ดแหล่งชุมชนมอญ รวมทั้ ง ปัจจัยด้าน
เกษตรกรรม มีตน้นนทบุรีไมป้ระจ าจงัหวดั ทุเรียนกา้นยาวเมืองนนทร์าคาแพงท่ีสุด กระทอ้นบางกร่าง มะม่วงยายกล ่า 
ไมด้อกไมป้ระดับ มีศูนยก์ารผลิตสินคา้ทางการเกษตรมีสินคา้เกษตรขาย สินคา้แปรรูปด้วย มีไมด้อกไมป้ระดับ
หลากหลาย อีกดว้ย 

ขอ้เสนอแนะ ควรสร้างการส่ือสารและเลือกการใชแ้ละระยะเวลาในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นนวตักรรม
การส่ือสารท่ีมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ควรสร้างขอ้ตกลงระหว่างผูส่้งสารหรือผูน้ าความคิดและผูรั้บสารหรือ
ตวัแทนชุมชนในการส่งสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีใหช้ดัเจน และลดการท างานซ ้ าซอ้น การส่งขอ้มูลท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มไลน์ ดงันั้น ในการท างานผูน้ าความคิดควรตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในการส่ือสารสร้างความ
เขา้ใจในการพฒันาจากฐานราก ท่ีส าคญัการใชช่้องทางไลน์จะเกิดการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นข่าวลวงในการส่ือสารท่ีมาก
ข้ึน จึงเป็นบทบาทของผูน้ าความคิดเห็น หน่วยงานภาครัฐจึงมีหนา้ท่ีเฝ้าระวงั สอดส่อง ติดตาม และแกไ้ขความเขา้ใจ
ผิดจากข่าวลวงท่ีมกัจะถูกส่งต่อในกลุ่มไลน์นั้นดว้ยการเขา้ถึงและเพ่ิมความถ่ีในการส่ือสารดว้ย 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงได้ ผูว้ิจัยใคร่ขอขอบพระคุณ สถาบันการประชาสัมพนัธ์ กรมประชาสัมพนัธ์ 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวดันนทบุรี และผู ้แทนส่ือมวลชน นักจัดรายการวิทยุ ประชาชนอาสาสมัคร
ประชาสัมพนัธ์ประจ าหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และหอกระจายข่าวจงัหวดันนทบุรี อีกทั้ง ขอขอบพระคุณ ดร.
อาทิตย ์อุไรรัตน์ อธิการบดี และอาจารยอ์นุสรณ์ ศรีแกว้ คณบดีวิทยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีสนบัสนุน
ใหโ้อกาสและเวลาในการท างานวจิยั จึงท าใหผู้ว้จิยัสามารถท าวจิยัเล่มน้ีใหลุ้ล่วงไดด้ว้ยดี  

รวมทั้ง นายประภาส พิณพงษ์ ผูช่้วยนักวิจยัในการลงพ้ืนท่ีและถอดผลการวิจยั ช่วยเหลืองานเอกสารต่างๆ 
และ บุตรีนางสาวภาวิตา สุนทรพงษ ์ช่วยงานแปลบทคดัยอ่และเป็นก าลงัใจดว้ยดีเสมอมา ทา้ยน้ีขอขอบพระคุณบิดา
มารดา เพ่ือนร่วมงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจงัหวดันนทบุรี ท่ีท าใหง้านวจิยัเล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี 
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