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บทคัดย�อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคAเพื่อ 1) ศึกษา ระดับกลยุทธAการสื่อสารที่สามารถบริหารจัดการ

เพื่อสLงเสริมการเรียนรูNของประชาชนจากศูนยAการเรียนรูNในเขตจตุจักร 2) ระดับการมีสLวนรLวมของ
ประชาชนในการเขNารLวมกิจกรรมของศูนยAการเรียนรูNชุมชน และสารที่ประชาชนสนใจ คือ กิจกรรม
ทางศาสนา ดNานสุขภาพ ดNานการศึกษาและดNานฝUกอาชีพเสริม 3)ความสัมพันธAของกลยุทธA         
การสื่อสารที่สามารถบริหารจัดการเพื่อสLงเสริมการเรียนรูNของประชาชนกับการมีสLวนรLวมของประชาชน
ในการเขNารLวมกิจกรรมของศูนยAการเรียนรูN และ 4) แนวทางกลยุทธAการสื่อสารที่สLงเสริมการเรียนรูN
ของประชาชนและจัดทําสื่อที่สLงเสริมการเรียนรูNของประชาชนจากศูนยAการเรียนรูN กลุLมตัวอยLางที่ใชNใน
การวิจัย ไดNแกL ประชาชนในชุมชนนครหลวง ชุมชนหลังวิทยาลัยครูจันทรเกษม และชุมชนหลังโรงเจ 
จํานวน 190 คนและผูNนําชุมชนใน 3 ชุมชนดังกลLาว จํานวน 9 คน จากการเลือกตัวอยLางแบบ   
เจาะจงและการเลือกแบบตามสะดวกอยLางเปZนสัดสLวน เครื่องมือที่ใชNใน การวิจัย ไดNแกLแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณAผูNนําชุมชน สถิติที่ใชNในการวิเคราะหA ไดNแกL ความถี่ รNอยละ คLาเฉลี่ย  สLวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหAคLาสัมประสิทธิ์สหความสัมพันธAของเพียรAสัน  

ผลการวิจัย พบวLา 1) ระดับกลยุทธAการสื่อสารของศูนยAการเรียนรูNชุมชนจากสื่อและสารที่
ประชาชนในชุมชนเป^ดรับขLาวสาร อยูLในระดับปานกลาง สื่อที่สําคัญ คือ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพA และ
สื่อเสียงตามสายในชุมชน  2)  ระดับการมีสLวนรLวมของประชาชนในการดําเนินงานของศูนยAการเรียนรูN
ชุมชนอยูLในระดับปานกลาง 3) กลยุทธAการสื่อสารกับการมีสLวนรLวมของประชาชนในการสLงเสริมการ
เรียนรูNของศูนยAการเรียนรูNมีความสัมพันธAกัน อยLางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4) แนวทาง
กลยุทธAการสื่อสารที่สLงเสริมการเรียนรูNของประชาชน  พบวLา ควรปรับปรุงการดําเนินงานในทุกดNาน 
และสื่อที่ไดNเผยแพรLสLงเสริมการเรียนรูNของประชาชนของศูนยAการเรียนรูN คือ สื่อแผLนพับ โปสเตอรA และบุคคล
 คําสําคัญ : กลยุทธAการสื่อสาร การมีสLวนรLวม การสLงเสริมการเรียนรูN และศูนยAการเรียนรูNชุมชน 
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Abstract 
 The purposes of this research are were 1) to study the communication strategy        
level which learning promotion management from learning center of people in Chatuchak District, 
2) to study people’s participating level in learning center, 3) to study the relation of communication 
strategy and participatory level to activities of learning center, and 4) to study the communication 
strategy which learning promotion management that promotion people’s learning and media 
production for people’s learning promotion of learning center. The research samples were people in 3 
communities are Nakornhlaung, Hlangwitayalaikruchandrakasem and Hlangrongjae total 190 people 
and the samples who are opinion leaders in those 3 communities total 9 persons by Purposive 
Sampling and Convenience Proportion Sampling. This research instruments were a set of 
questionnaire and interviewed from for leaders opinion. The statistics under for analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson, s product moment correlation.  

The  research  finding were follows: 1) the communication strategy level of learning center 
about media and message that community people explore were at the modulate level which media 
or media channel are personal media, printed media and loud speaker. 2) the people participation level 
of learning center management were at the modulate level. 3) the communication strategy has 
medium relation with people’s participation of learning promotion in learning center at significance 
level 0.01. and 4) the communication strategies for people learning promotion should to improve in all 
anpeet media for people learning promotion of learning center were folder poster and person media 

 Keywords: communication strategy, participation, learning promotion, learning center   

 

บทนํา 
การศึกษาในฐานะเปZนกลไกพื้นฐานของการ

พัฒนาคน พัฒนาประเทศอยLางมีประสิทธิภาพ การ
จัดการศึกษาในสังคมไทยท่ีผLานมาเปZนการจัด
การศึกษาเพื่อราชการโดยราชการ เปZนการศึกษาท่ีสรNาง
ชนช้ัน มิใชLการศึกษาท่ีทําหนNาท่ียกระดับคุณภาพของ
คนสLวนใหญL (ประเวศ วะสี, 2534: 53 - 54) การศึกษา
ท่ีผL านมาจึงไมLตอบสนองความตNองการและไมL
สอดคลNองกับสภาพชีวิตของประชาชน ระบบการศึกษา
ไทยในปrจจุบันจึงควรเนNนการมีและใชNแหลLงการเรียนรูNท่ี
หลากหลาย นอกจากระบบโรงเรียน ควรมีแหลLงการ

เรียนรูNเขNามาเสริม โดยใหNสังคมมีสLวนรLวมในการจัด
การศึกษาการจัดทํามาตรฐานศูนยAการเรียนรูNชุมชนของ
องคAกรปกครองสLวนทNองถิ่น ภายใตNกรอบตัวช้ีวัด      
ขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา 

จากการสํารวจเบ้ืองตNนของผูNวิจัยพบวLา ศูนยA
การเรียนรูNในหลายชุมชนขาดมาตรฐานในการสLงเสริม
การเรียนรูN มีลักษณะท่ีไมLเหมาะสม ขาดการมีสLวนรLวม
อยLางแทNจริงของประชาชน หรือการบริหารจัดการท่ีไมL
มีประสิทธิภาพ ซึ่งการผลักดันก็ตNองคํานึงถึงความ
ตNองการของชุมชนเปZนหลักในการเปZน “หน่ึงชุมชน หน่ึง
ศูนยAเรียนรูN” ในแตLละศูนยAการเรียนรูNควรจะมีหNองสมุด
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ระดับหมูLบNาน มีการรวมกลุLมกันทํากิจกรรมของคนใน
ชุมชน ท่ีเนNนใหNความสําคัญตLอการมีสLวนรLวมของ
เยาวชนและคนทุกระดับ” หลักการสําคัญในการ
ดําเนินงาน คือ การจัดศูนยAการเรียนรูNชุมชนพึงมี    
ดNานการบริหารจัดการ ดNานบุคลากร ดNานสื่อ วัสดุ
อุปกรณA ดNานอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลNอม     
ดNานการใหNบริการและการจัดกิจกรรม ดNานการ
ประเมินผล และดNานการมีสLวนรLวมของชุมชน และท่ี
สําคัญคือดNานการสื่อสารท่ีแนะนําสLงเสริมกิจกรรมแกL
ประชาชนในชุมชนในการเขNารLวมกิจกรรมท่ีเหมาะสม ทํา
ใหNไมLสามารถดําเนินการจัดใหNมีศูนยAการเรียนรูNไดNอยLาง
มีคุณภาพในแตLละกิจกรรมท่ีควรจัดการเรียนรูNใหNแกL
ชุมชน ใหNบรรลุวิสัยทัศนAท่ีกําหนดไวN “คนไทยไดNเรียนรูN
ตลอดชีวิตอยLางมีคุณภาพ” โดยเฉพาะไดNตลอดชีวิต
เพื่อการเรียนรูNท่ีเหมาะสมในทุกพื้นท่ี เติมเต็มระบบ
การศึกษาใหNรองรับการเปZนสังคมแหLงการเรียนรูNอยLาง
แทNจริง 

 ท้ังน้ีการสื่อสารในรูปแบบตLางๆ ไมLวLาจะ
เปZนการสื่อสารระหวLางบุคคล การสื่อสารมวลชน สื่อ
เฉพาะกิจ  หรือสื่อในทNองถิ่นตLางถูกคาดหมายใหNเขNา
มามีบทบาท หนุน เสริม ในฐานะเปZนกลไกสําคัญหรือ
เคร่ืองมือโดยคํานึงถึงประเด็นของ “การมีสLวนรLวม” 
ของกลุLมเปxาหมาย คณะผูNวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการ
จัดศูนยAการเรียนรูNชุมชนของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร เพื่อศึกษาถึงการใชNกล
ยุทธAการสื่อสารท่ีเปZนกลไกสําคัญในการบริหารจัดการ
สLงเสริมการเรียนรูNของประชาชนในชุมชน และสามารถ
ทําใหNเกิดความสนใจในกระบวนการเรียนรูNท่ีประชาชน
ไดNเขNามามีสLวนรLวมในชุมชนเขตจตุจักร 
 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับกลยุทธAการสื่อสารท่ี

สามารถบริหารจัดการเพื่อสLงเสริมการเรียนรูNของ
ประชาชนจากศูนยAการเรียนรูNในเขตจตุจักร  

2. เพื่อศึกษาระดับการมีสLวนรLวมของ
ประชาชนในการเขN ารL วมกิจกรรมของศูนยA       
การเรียนรูNชุมชน 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธAของกลยุทธAการ
สื่อสารท่ีสามารถบริหารจัดการเพื่อสLงเสริมการเรียนรูN
กับการมีสLวนรLวมของประชาชนในการเขNารLวมกิจกรรม
ของศูนยAการเรียนรูN 

4. เพื่อหาแนวทางกลยุทธAการสื่อสารท่ี
สามารถสLงเสริมการเรียนรูNของประชาชน และจัดทํา
สื่อท่ีสามารถสLงเสริมการเรียนรูNของประชาชนจาก
ศูนยAการเรียนรูN 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ขอบเขตดNานประชากร จากการสอบถามจาก
ผูNนําแตLละชุมชน พบวLา มีผูNนําชุมชนในชุมชนนครหลวง 
ชุมชนหลังวิทยาลัยครูจันทรเกษม และชุมชนหลังโรงเจ 
จํานวนรวม 21 คน และประชาชนในชุมชนนครหลวง 
ชุมชนหลังวิทยาลัยครูจันทรเกษม และชุมชนหลังโรงเจ
จํานวนรวม 357 ครัวเรือน (ประชุม เพ็งอLอน ประภัสสร 
ชูทอง และสุกัญญา ไชยวุฒิ, 2556) 

 ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 

 1. ตัวแปรอิสระ คือ กลยุทธAการสื่อสาร 

ท่ีสามารถบริหารจัดการเพื่อสLงเสริมการเรียนรูNของ
ศูนยAการเรียนรูNชุมชน   

 2. ตัวแปรตาม คือ การมีสLวนรLวมของ

ประชาชนในการเขNารLวมกิจกรรมของศูนยAการ
เรียนรูNชุมชน 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
            กลยุทธAการสื่อสารท่ีสามารถบริหาร
จัดการเพื่อสLงเสริมการเรียนรูNมีความสัมพันธAกับ
การมีสLวนรLวมของประชาชนในการเขNารLวม
กิจกรรมของศูนยAการเรียนรูN 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุLมตัวอยLาง  
       1.1 ประชากร  คือ ประชาชนในชุมชน เขต
จตุจักร จํานวน 3 ชุมชน ไดNแกL ประชาชนในชุมชนนครหลวง 

มีจํานวน 122 ครัวเรือน (สุกัญญา ไชยวุฒิ, 2556) ชุมชน

หลังวิทยาลัยครูจันทรเกษม มีจํานวน 113 ครัวเรือน 

(ประภัสสร ชูทอง, 2556) และ ชุมชนหลังโรงเจ มีจํานวน 

122 ครัวเรือน (ประชุม เพ็งอLอน, 2556) รวมท้ังสิ้นจํานวน 

357 ครัวเรือน 
 1.2 กลุLมตัวอยLาง ในการวิจัยเชิงปริมาณ
ทําการคํานวณหาขนาดของตัวอยLางของแตLละชุมชน 
แบบเปZนสัดสLวน ในชุมชนนครหลวง มีจํานวน 68 
ครัวเรือน ชุมชนหลังวิทยาลัยครูจันทรเกษม มีจํานวน 
64 ครัวเรือน และ ชุมชนหลังโรงเจ มีจํานวน 68 
ครัวเรือน รวมท้ังหมด 190 ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 
คน รวม 190 คน) และในการวิจัยเชิงคุณภาพใชN
วิธีการเลือกตัวอยLางแบบเจาะจง โดยเก็บขNอมูลจาก
ผูNนําชุมชนท้ัง 3 ชุมชน ๆ ละ 3 คน รวมจํานวน 9 คน  

 เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย 
 ชุดท่ี 1 เปZนแบบสอบถามประชาชนแตLละ
ชุมชน เกี่ยวกับขNอมูลท่ัวไปของประชาชน กลยุทธAการ
สื่อสารดNวยสารและสื่อ (ชLองทาง) ท่ีใชNการเผยแพรL
ขLาวสารของศูนยAการเรียนรูNชุมชนจากพฤติกรรมการ
เป̂ดรับขLาวสารและสื่อของประชาชน และ การมีสLวนรLวม
ของประชาชนในการดําเนินงานของศูนยAการเรียนรูNชุมชน 
ความคิดเห็นอื่นๆ และขNอเสนอแนะของประชาชน
เกี่ยวกับการบริหารงานและกิจกรรมของศูนยAการเรียนรูN
ชุมชน 
 ชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณAผูNนําชุมชน เกี่ยวกับ
ขNอมูลท่ัวไปของคณะกรรมการ ความคิดเห็นตLอสภาพ
การดําเนินงานของคณะกรรมการศูนยAการเรียนรูN
ชุมชน ความคิดเห็นตLอกิจกรรมและการสื่อสารของ
คณะกรรมการศูนยAการเรียนรูNชุมชน 

  
 

 การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 1. ตรวจสอบเคร่ืองมือโดยผูN เช่ียวชาญ
พิจารณาความตรง (Validity) ของเนื้อหาใน
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณA  

2. หาคLาความเช่ือถือไดN  (Reliability)      
ของเคร่ืองมือ โดยนําแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด 
ไปทําการทดลองใชNเพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ   
ซึ่งกลยุทธAการสื่อสารดNวยสารและสื่อ (ชLองทาง) ท่ีใชN
การเผยแพรLขLาวสารของศูนยAการเรียนรูNชุมชนจาก
พฤติกรรมการเป̂ดรับขLาวสารและสื่อของประชาชน 
มีคLาความเช่ือม่ัน = 0.81 และการมีสLวนรLวมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของศูนยAการเรียนรูNชุมชน 
มีคLาความเช่ือม่ัน = 0.97 
 การวิเคราะห�ข�อมูล  
 1 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ หA เ ชิ ง พ ร ร ณ น า 
(Descriptive Statistic) ใชNวิธีวัดความถี่และหาคLา
รNอยละ เพื่ออธิบายคุณลักษณะของประชาชน
โดยท่ัวไปของกลุLมตัวอยLาง   
     2. การวิ เคราะหA เชิงอนุมาน (Inferential 
Statistic) ทดสอบสมมติฐาน ระหวLางกลยุทธAการ
สื่อสารกลยุทธAการสื่อสารท่ีสามารถบริหารจัดการ
เพื่อสLงเสริมการเรียนรูNของศูนยAการเรียนรูNชุมชนกับ
การมีสLวนรLวมของประชาชนในการเขNารLวมกิจกรรม
ของศูนยAการเรียนรูNชุมชน โดยใชNสถิติการทดสอบ
ความสัมพันธAดNวยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธAของเพียรA
สัน (Pearson Product Moment Correlation)  

3. การวิ เคราะหAขNอมูลเชิงคุณภาพ      
ทําการจัดหมวดหมูLของขNอมูลท่ัวไปของกรรมการ
ชุมชน ของขNอมูลท่ัวไป ความคิดเห็นตLอสภาพการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการศูนยAการเรียนรูN
ชุ ม ชน  และค ว า ม คิ ด เ ห็ น ตL อกิ จ ก ร ร ม แ ล ะ         
การสื่อสารของคณะกรรมการศูนยAการเรียนรูNชุมชน 
และเช่ือมโยงความสัมพันธAของขNอมูล 

5. การนํา เสนอขNอ มูล  ผูN วิ จั ย ใชN          
การนําเสนอขNอมูลของแบบสอบถามในลักษณะ
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การบรรยายหรือพรรณนาวิเคราะหA ประกอบ
ตาราง สLวนแบบสัมภาษณAใชNการจัดหมวดหมูL และ
บรรยายเปZนความเรียง 

 

 ผลการวิจัย     
1. ผลการวิเคราะหAระดับกลยุทธAการ

สื่อสารท่ีสามารถบริหารจัดการเพื่อสLงเสริมการ
เรียนรูNของประชาชนจากศูนยAการเรียนรูNในเขต
จตุจักร 

กลยุทธAการสื่อสารของศูนยAการเรียนรูN
ชุมชนจากพฤติกรรมการเป̂ดรับขLาวสารและสื่อ
ของประชาชนอยูLในระดับปานกลาง คือ เสียงตาม

สายในชุมชน ( x = 3.46, S.D. = 1.37) ญาติ/เพื่อน/

เพื่อนบNาน ( x = 3.21, S.D. = 1.23)  สมาชิกใน

ครอบครัว   ( x = 3.09, S.D. = 1.34)  งานประเพณี/

กิจกรรม ( x = 2.86, S.D. = 1.26)  คณะกรรมการชุมชน 

( x = 2.82, S.D. = 1.35)  และโทรทัศนA ( x = 2.64, 
S.D.=1.71) สLวนสื่อท่ีเป̂ดรับในระดับตํ่า คือ 

หนังสือพิมพA  ( x = 2.50, S.D. = 1.65 ) ปxายประกาศ 

( x = 2.49, S.D. = 1.28) วิทยุ ( x = 2.47, S.D. = 1.51) 

เจNาหนNาท่ีพัฒนาฝ�ายพัฒนาของรัฐ ( x = 2.46, 

S.D. = 1.24) โปสเตอรA ( x = 2.26, S.D. = 1.2) 

ใบปลิว ( x = 2.25, S.D. = 1.24)  นิตยสาร/วารสาร/

จุลสาร ( x = 2.24, S.D. = 1.39)  เจNาหนNาท่ีจาก

องคAกรเอกชน ( x = 2.05, S.D. = 1.21) และ

นักการเมือง(สก./สข./สส.) ( x = 1.81, S.D. = 1.11) 

โดยรวมในระดับปานกลาง ( x = 2.57, S.D. = .89) 
โดยสารท่ีประชาชนสนใจในระดับปานกลาง ไดNแกL 
กิจกรรมทางศาสนา ศูนยAสุขภาพของชุมชน วัฒนธรรม
ประเพณีสําคัญของชุมชน ออกกําลังกาย การฝUก
อาชีพ การเรียน/การสอน การศึกษานอกโรงเรียน   
งานอดิเรก และระดับตํ่า คือ เร่ืองการเมือง      

2. ผลการวิ เคราะหAการมีสLวนรLวมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของศูนยAการเรียนรูN
ชุมชน 

ป ร ะ ช า ช น ใ น ชุ ม ช น มี สL ว น รL ว ม ใ น              
การดําเนินงานของศูนยAการเรียนรูNชุมชน ในระดับ    
ปานกลางในทุกดNาน ไดNแกL การเขNาประชุมเพื่อรับฟrง

การดําเนินงาน/กิจกรรมของศูนยAการเรียนรูN ( x = 
3.00, S.D. = 1.21) การสละทรัพยAสินสLวนตัวในการ
สLงเสริมศูนยAการเรียนรูN เชLน เงิน วัสดุ อุปกรณA 

เปZนตNน ( x = 2.96, S.D. = 1.21) การชักชวนบุคคล

อื่น ๆ เขNารLวมกิจกรรมศูนยAการเรียนรูN ( x = 2.94, 
S.D. = 1.26) การไดNรับผลประโยชนAของศูนยAการเรียนรูN

ท่ีชุมชนจัดขึ้น  ( x = 2.80, S.D. = 1.17)  การทําหนNาท่ี
ดูแลรักษาทรัพยAสินของชุมชนและทางราชการในศูนยA

การเรียนรูN ( x = 2.76, S.D. = 1.39) การติดตาม

ความกNาวหนNาของศูนยAการเรียนรูN ( x = 2.75, 
S.D. = 1.18)  การแสดงความคิดเห็นในการจัด

กิจกรรมดNานตLางๆ ของศูนยAการเรียนรูN ( x = 2.71, 
S.D. = 1.19) การประเมินผลงานกิจกรรมของศูนยA

การเรียนรูN  ( x = 2.70, S.D. = 1.25) การชLวยเหลือ
ดNานแรงงานในการจัดกิจกรรมของศูนยAการเรียนรูN
และการติดตามการทํางานของคณะกรรมการบริหาร

ศูนยAการเรียนรูN ( x = 2.68, S.D. = 1.25) การประสานงาน

ดําเนินกิจกรรมในศูนยAการเรียนรูN ( x = 2.64, S.D. = 1.25)    
และการตัดสินกําหนดกิจกรรมใหNมีขึ้นในศูนยAการเรียนรูN  

( x = 2.61, S.D. = 1.26) ตามลําดับ มีคLาเฉลี่ยรวมในระดับ

ปานกลาง  ( x = 2.77, S.D. = .97)  
3. ผลการวิเคราะหAความสัมพันธAของกลยุทธA          

การสื่อสารท่ีสามารถบริหารจัดการเพื่อสLงเสริม
การเรียนรูNของประชาชนกับการมีสLวนรLวมของ
ประชาชนในการเขN ารL วมกิจกรรมของศูนยA       
การเรียนรูN  
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ผลการวิเคราะหAพบวLายอมรับสมมติฐาน
การวิจัยท่ีวLากลยุทธAการสื่อสารจากพฤติกรรม  
การเ ป̂ดรับขL าวสารและสื่อของประชาชนมี
ความสัมพันธAกับการมีสLวนรLวมของประชาชนใน  
การเขNารLวมกิจกรรมของศูนยAการเรียนรูNในเชิงบวก
ระดับปานกลาง มีคLาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธA 0.55 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

4. ผลการวิเคราะหAการหาแนวทางกลยุทธA
การสื่อสารท่ีสามารถสLงเสริมการเรียนรูNของประชาชน 
และจัดทําสื่อท่ีสามารถสLงเสริมการเรียนรูNของประชาชน
จากศูนยAการเรียนรูN 

กลยุทธAการสื่ อสารท่ีสามารถสLงเสริม      
การเรียนรูNของประชาชน ในดNานเนื้อหา/กิจกรรมท่ี
ประชาชนตNองการ เรียนรูN คือ ดNานสุขภาพ การประกอบ
อาชีพ อาชีพเสริมและการฝUกวิชาชีพ การศึกษาและ
ความรูN กิจกรรมตLาง  ๆกีฬาและเด็ก การพัฒนาชุมชน
และพัฒนาเด็ก ดNานยาเสพติด ขLาวสารดNานตLาง  ๆ
ประเพณี วัฒนธรรม/การทําบุญ และการดําเนินชีวิต 
ตามลําดับ ซึ่งกระทําไดNหลากหลายในศูนยAการเรียนรูN 
สLวนสื่ อ ท่ี ไดN เผยแพรLสL ง เส ริมการเ รียนรูNของ
ประชาชนของศูนยAการเรียนรูN คือ โปสเตอรAและ
บุคคล 
  5.  ผ ลกา ร สั ม ภาษณA ผูN นํ า ชุ ม ชน ใ น           
การดําเนินงานและการสื่อสารของศูนยAการเรียนรูN
ชุมชน 
 5.1 ความคิดเห็นตLอสภาพการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการศูนยAการเรียนรูNชุมชน 

      5.1.1 ดNานอาคารสถานท่ี เปZนอาคาร
ช้ันเดียวตNองปรับปรุง หรือมีเพียงหNองพยาบาล จึง
ตNองการขยายพื้นท่ี จัดต้ังอาคารหNองสมุดเพราะมี
เด็กในชุมชนมาก            
     5.1.2 ดN านความสะดวกใน        
การเดินทางของประชาชน มีความเหมาะสม 
สะดวก 

          5.1.3 ดN า น ส ภ า พ แ ว ด ลN อ ม ท า ง
กายภาพ โดยท่ัวไปเหมาะสม แตLอากาศรNอนมาก
ตNองการเคร่ืองปรับอากาศหรือพัดลมติดต้ังเพ่ิม 
         5.1.4 ดNานสภาพวัสดุอุปกรณAภายในศูนยA
การเรียนรูNชุมชน สLวนใหญLมีพอใชNการไดNดี ยังขาด
งบประมาณซื้อเคร่ืองมือ หรือมีแตLหNองพยาบาลต้ังอยูL
กลางชุมชน ตNองการเคร่ืองมือดNานการแพทยA  
     5.1.5 ดNานบุคลากรประจํา/ผูNดูแลศูนยA
การเรียนรูNชุมชน คือ ประธานและกรรมการชLวยกันดูแล
ดีอยูLแลNว แตLบางคนตNองการบุคลากรประจําศูนยA ตNอง
ใหNทุกคนท่ีรLวมกิจกรรมชLวยกันทําความสะอาด 
 5.1.6 ดN านงบประมาณและความ
ชLวยเหลือจากภายในชุมชน โดยท่ัวไปไมLมี บางชุมชน
กรรมการนําเงินท่ีไดNจากกระทรวงสาธารณสุข      
แตLถNาจําเปZนบางชุมชนขอความรLวมมือจากคนใน
ชุมชนชLวยกันรLวมทอดผNาป�าสามัคคี จากภายนอก 
คือ สํานักงานเขตจตุจักร ชLวยกิจกรรมวันสําคัญ 
นอกจากน้ันมาจากมูลนิธิศุภนิมิต ศูนยAอนามัย 51 
วัดไผLตัน สะพานควาย และนักการเมือง 
 5.1.7 ดNานการเป̂ดโอกาสใหNประชาชนมี
สLวนรLวมในการบริหารจัดการของศูนยAการเรียนรูNชุมชน 
โดยใหNคนในชุมชนมีสLวนรLวมออกความคิดเห็นในการจัด
กิจกรรมตLางๆ ของศูนยAการเรียนรูNชุมชนมีการประชุม
รLวมกันของคณะกรรมการชุมชนกับคนในชุมชน มีการ
รLวมมือกันในการทํากิจกรรมการเรียนรูN  

6. ความคิดเห็นตLอกิจกรรมและการสื่อสาร
ของคณะกรรมการศูนยAการเรียนรูNชุมชน 
     6.1 ลักษณะประจําของกิจกรรมและ
การใหNบริการของศูนยAการเรียนรูNชุมชน ไดNแกL ชุมชน
นครหลวงมีหNองสมุด งานประจําป� เชLน วันสงกรานตA 
วันเด็กแหLงชาติ วันพLอ วันแมL เปZนตNน หรือกิจกรรม
จากทางมูลนิธิศุภนิมิตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมเขNามาขอความรLวมมือจากชุมชนบNาง 
ชุมชนหลังวิทยาลัยครูจันทรเกษมมีการแบLงงานกัน
ทําในทุกสLวนเป̂ดใชNบริการเปZนประจําในการบริการ
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และการทํากิจกรรม ซึ่งมีความเหมาะสม ประชาชน
ใหNความรLวมมือเขNารLวมเปZนอยLางดี แตLสถานท่ีมีพื้นท่ี
จํากัดหรือขาดบุคลากรประจําดูแล  

    6.2 ลักษณะของกิจกรรมและ      
การใหNบริการท่ีประชาชนในชุมชนสนใจมาก ไดNแกL 
หNองสมุด วันสําคัญ ดNานสLงเสริมสุขภาพ การออก
กําลังกายเตNนแอโรบิค การศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย (กศน.)  การเ รียนอาชีพเสริม    
ความสะอาดและความเปZนระเบียบเรียบรNอยดNานท่ี
อยูLอาศัยและสิ่งแวดลNอม และสนามเด็กเลLน 

    6.3 ชLวงเวลาท่ีเหมาะสมในการบริการ
ของศูนยAการเรียนรูN ชุมชน มีความเหมาะสมท่ี
สมาชิกใหNเวลาไดN เชLน ชLวงเวลา 08.00-14.00 น. 
บางชุมชนใหNบริการไดNในทุกชLวงเวลา แตLขาด
บุคลากรท่ีดูแลประจํา 

    6.4 บริการสื่อ/กิจกรรมการเรียนรูN
ควรจัดใหNมใีดเพ่ิมเติมในศูนยAการเรียนรูNชุมชน ควร
มีบริการดNานหนังสือใชN ในการเรียน การอLาน 
อินเตอรAเน็ต เพื่อใชNในการดึงดูดเด็กในชุมชนใหN
มารL วมกิจกรรมมากขึ้น  และบุคคลมาสอน
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรAในวันเสารA อาทิตยA 
ใหNแกLเด็กๆ ในชุมชน สLวนสื่อท่ีควรจัดในการแจNง
งาน/บริการของศูนยAการเรียนรูN ชุมชน ไดNแกL      
สื่ อกระจายเสียงตามสาย เอกสาร ใบปลิว      
และโปสเตอรAของโครงการตLางๆ 

   6.5 ชLองทางท่ีเหมาะสมในการใชN
เผยแพรL ประชาสัมพันธA ขLาวสาร และกิจกรรมของ
ศูนยAการเ รียน รูN ชุมชน ไดNแกL  เสียงตามสาย       
การบอกตLอ ๆ กันของคนในชุมชน สื่อสิ่งพิมพA และ
บางชุมชนใชNเฟซบุ�ค (Face book) แจNงขLาวสารของ
ศูนยAการเรียนรูNชุมชน 

    6.6 ปrญหาและอุปสรรคในการใชNสื่อ
ในการเผยแพรL ประชาสัมพันธA ขLาวสาร และ
กิจกรรมของศูนยAการเรียนรูNชุมชน ไดNแกL การใชN
เคร่ืองขยายเสียงตามสายไมLดังเทLาท่ีควร บางคน

ไ มL ช อบ เ สี ย ง ดั ง ข อ ง ก า รจั ด กิ จ ก ร รม ห รื อ          
การกระจายขLาวเสียงตามสาย (แตLเปZนสLวนนNอย) 
บางคร้ังขาดความรLวมมือในการเขNารLวมกิจกรรม
เนื่องจากไมLไดNรับรูNขNอมูลจากสื่อหรือไมLมีเวลาเขNา
รLวม หรือขาดสิ่งจูงใจในการเขNารLวม 

    6.7 ปrญหาและอุปสรรคในการจัด
กิจกรรมของศูนยAการเรียนรูNชุมชน ไดNแกL ประชาชน
ในชุมชนสLวนใหญLมีอาชีพรับจNางท่ัวไปอาจจะไมLมี
เวลาเขNารLวม ความคิดเห็นไมLตรงกัน ขาดอุปกรณA 
เชLน คอมพิวเตอรAท่ีสภาพดี ขาดเงินงบประมาณ 
ไมLมีกองทุน และขาดงบประมาณการจัดต้ังศูนยA
การเรียนรูNชุมชน 

7. แนวทางกลยุทธAการสื่อสารท่ีสามารถ
สLงเสริมการเรียนรูNของประชาชน และจัดทําสื่อท่ี
สามารถสLงเสริมการเรียนรูNของประชาชนจากศูนยA
การเรียนรูN 

กลยุทธAการสื่อสารของศูนยAการเรียนรูN
ชุมชนซึ่งกลยุทธAดNานสื่อท่ีประชาชนในชุมชนเป̂ดรับ
ขLาวสารไดNบLอยคร้ังมากท่ีสุด ไดNแกL ใบปลิว โปสเตอรA 
และเสียงตามสายในชุมชน ตามลําดับ  สLวนกลยุทธA
การสื่อสารของศูนยAการเรียนรูNชุมชนซึ่งเปZนสารและ
ชLองทางการเผยแพรLขLาวสารของศูนยAการเรียนรูNท่ี
คนในชุมชนมีความสนใจสาร/กิจกรรม/เนื้อหา     
การเรียนรูNในระดับปานกลาง  สLวนชLองทางการสื่อสาร
ในการประชาสัมพันธA  โฆษณา และเผยแพรL           
การใหNบริการหรือกิจกรรมของศูนยAการเรียนรูNชุมชน 
พบวLาเจNาหนNาท่ีจากองคAกรเอกชน ใบปลิว เอกสาร   
สิ่งตีพิมพA ปxายประกาศ/ปxายโฆษณาเปZนชLองทาง    
การสื่อสารใหNกับประชาชนในชุมชนเปZนลําดับตNน  ๆ 

8. การจัดทําสื่อเพื่อสLงเสริมการเรียนรูN
ของศูนยAการเรียนรูNชุมชน  

สื่ อ เพื่ อสL ง เส ริมการเ รียน รูN ของศูนยA    
การเรียนรูNชุมชนท่ีผลิตขึ้นจากผลการวิจัยไดNแกL สื่อ
แผLนพับ สื่อโปสเตอรA และสื่อบุคคลในสLงเสริม  
การเรียนรูNของประชาชนใหNเห็นความสําคัญของ
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ศูนยAการเรียนรูNชุมชนท่ีเปZนแหลLงการใหNความรูN   
ทํากิจกรรม การฝUกอาชีพ การออกกําลังกาย และ
งานอดิเรก  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยไดNนําเอาทฤษฎี แนวคิด 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวขNองมาการอภิปรายผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงคAการวิจัยและสมมติฐานของการ
วิจัย ดังน้ี 

1. กลยุทธAการสื่อสารจากพฤติกรรมการ
เป̂ดรับขLาวสารและสื่อของประชาชนท่ีสามารถ
บริหารจัดการศูนยAการเรียนรูNเพื่อสLงเสริมการเรียนรูN
ของประชาชนในเขตจตุจักร  

กลยุทธAการสื่อสารของศูนยAการเรียนรูN
ชุมชนสื่อท่ีประชาชนในชุมชนเป̂ดรับขLาวสารสLวนมาก
อยูLในระดับปานกลาง คือ เสียงตามสายในชุมชน 
ญาติ/เพื่อน/เพื่อนบNาน สมาชิกในครอบครัว   งาน
ประเพณี/กิจกรรม คณะกรรมการชุมชน/ชมรม และ
โทรทัศนA และสารท่ีประชาชนสนใจ คือ กิจกรรมทาง
ศาสนา ดNานสุขภาพ ดNานการศึกษาและดNานฝUกอาชีพ
เสริม เนื่องจากเปZนสื่อท่ีอยูLใกลNชิดกับคนในชุมชน
และเปZนสารท่ีคนในชุมชนไดNนําไปใชNประโยชนA ซึ่ง
สอดคลNองกับผลการวิจัยของอรทัย  เวชภูมิ (2540 
อNางถึงใน รัชดาภรณA ชาญชาคริตพงศA, 2543: 43) ท่ี
พบวLา คนในครอบครัวเปZนสื่อบุคคลท่ีประชาชน
เป̂ดรับขLาวสารมากท่ีสุด  และสื่อมวลชนท่ีประชาชน
เป̂ดรับขLาวสารมากท่ีสุด คือ โทรทัศนA และเปZนสื่อท่ี
สารมารถถLายทอดสารท่ีประชาชนใหNความสนใจไดN
เปZนอยLางดี 

2. ระดับการมีสLวนรLวมของประชาชนใน  
การเขNารLวมกิจกรรมของศูนยAการเรียนรูNชุมชน 

 ป ร ะ ช า ช น ใ น ชุ ม ช น มี สL ว น รL ว ม ใ น              
การดําเนินงานของศูนยAการเรียนรูNชุมชน ในระดับ    
ปานกลาง คือ การเขNาประชุม การสละทรัพยAสินสLวนตัว
ในการสLงเสริมศูนยAการเรียนรูN การชักชวนบุคคลอื่น  ๆ

เขNารLวมกิจกรรม การทําหนNาท่ีดูแลรักษาทรัพยAสิน
ของชุมชนและทางราชการ การติดตามความกNาวหนNา
ของศูนยAการเรียนรูN  การแสดงความคิดเห็นในการจัด
กิจกรรมดNานตLางๆ การประเมินผลงานกิจกรรม   
การชLวยเหลือดNานแรงงานในการจัดกิจกรรม และ
การติดตามการทํางานของคณะกรรมการบริหาร
ศูนยAการเรียนรูN การประสานงานดําเนินกิจกรรม และ
การตัดสินกําหนดกิจกรรม ตามลําดับ ซึ่ งเปZน      
การดําเนินงานท่ีคนในชุมชนสามารถเขNาไปมีสLวนรLวมไดN 
สอดคลNองกับผลการวิจัยของณัฐนันทA ยอดธนันชัย 
(2554) ท่ีพบวLา ลักษณะการจัดศูนยAการเรียนรูNชุมชน 
มีผูNนําชุมชนและประชาชนเปZนคณะทํางานมีสLวนรLวม
ทํางานในทุกขั้นตอนของการจัดศูนยAการเรียนรูNชุมชน 
กับการแนะแนวการศึกษา อาชีพชีวิตและสังคม     
ทําใหNประชาชนในชุมชนมีศูนยAกลางการศึกษาเรียนรูN
ตลอดชีวิต และเปZนสถานท่ีเสริมสรNางโอกาสในการ
เรียนรูN ถLายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณA วิทยาการ 
ตลอดจนภูมิปrญญาของชุมชน โดยเนNนกระบวนการ
เรียนรูNในวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อประโยชนAของ
ประชาชนในชุมชนอยLางแทNจริง  

3. ความสัมพันธAของพฤติกรรมการ 
เป̂ดรับขLาวสารจากกลยุทธAการสื่อสารกับระดับการ
มีสLวนรLวมของประชาชนในการเขNารLวมกิจกรรมของ
ศูนยAการเรียนรูN 

พฤติกรรมการเป̂ดรับขLาวสารจากกลยุทธA
การสื่อสารมีความสัมพันธAกับการมีสLวนรLวมของ
ประชาชนในการเขNารLวมกิจกรรมของศูนยAการเรียนรูNใน
เชิงบวกระดับปานกลางท่ีคLอนขNางไปทางมาก ซึ่ง
สอดคลNองกับกระบวนการของการสื่อสาร ซึ่งการ
ถLายทอดและการรับความรูN ความคิดมีอยูL 3 ลักษณะคือ  

 3.1 การใชNรหัสสัญญาณโดยตรง เชLน 
การใชNสัญญาณเสียง ภาษาพูด สัญลักษณA ภาษาเขียน 
ภาษาทLาทาง ตลอดจนรหัสสัญญาณอื่น ๆ ท่ีกระทํา
โดยตรง ระหวLางผูNถLายทอดกับผูNรับ  
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 3.2 การใชNเคร่ืองมือในการถLายทอดเปZน
การสื่อสารโดยผLานทางเคร่ืองมือ เชLน การใชN 
โสตทัศนูปกรณA วิทยุกระจายเสียง คอมพิวเตอรA หรือ
เคร่ืองมือสื่อสารอื่น ๆ   

 3.3 การถLายทอดโดยกระบวนการทาง
สังคม เชLน การปฏิบัติสืบทอดทางประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรม และระบบอื่น ๆ ของสังคม (ปรมะ      
สตะเวทิน, 2540: 6-7) และสอดคลNองกับจุฑาภรณA  
เอื้อละพันธA (2534 อNางถึงใน รัชดาภรณA ชาญชาคริต
พงศA, 2543: 42-43) ท่ีพบวLา ปrจจัยทางดNานการ
สื่อสาร ไดNแกL ผูNสLงสาร เนื้อหาขLาวสาร และชLองทาง
การสื่อสาร มีความสัมพันธAกับความถี่ในการรับ
ขLาวสารการพัฒนาชุมชนในระดับสูงและความถี่ในการ
รับขLาวสารการพัฒนาชุมชน   

4. แนวทางกลยุทธAการสื่อสารท่ีสามารถ
สLงเสริมการเรียนรูNของประชาชน 

จากดNานความคิดเห็นอื่นๆ และขNอเสนอแนะ
ของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานและกิจกรรมของ
ศูนยAการเรียนรูNชุมชนเปZนแนวทางกลยุทธAการสื่อสารท่ี
สามารถสLงเสริมการเรียนรูNของประชาชน และจัดทําสื่อ
ท่ีสามารถสLงเสริมการเรียนรูNของประชาชนจากศูนยA
การเรียนรูN มีเนื้อหา/กิจกรรมท่ีประชาชนตNองการ
เรียนรูN และไดNรับประโยชนAมีหลายดNาน ซึ่งสอดคลNอง
กับการมีพื้นท่ีท่ีมีศูนยAเรียนรูNชุมชน หมายถึง พื้นท่ีท่ีมี
อาคารจัดแสดงองคAความรูN ภูมิปrญญา ขNอมูลขLาวสาร
ความรูN มีคณะกรรมการบริหารศูนยAเรียนรูNชุมชน       
มีความรูNท่ีจําเปZนตLอการดํารงชีวิตและการพัฒนา
หมูLบNาน และมีการสLงเสริมการเรียนรูNภายในชุมชน 
(ครรชิต พุทธโกษา, 2554: 180) 

สL วนการมี สL วนรL วมของประชาชนใน          
การดําเนินงาน/บริหารงาน/เขNารLวมกิจกรรมภายในศูนยA
การเรียนรูNชุมชน คือ ใหNความรLวมมือดี/ดีมาก ไมLมีเวลา
เขNารLวมและเขNารLวมบNาง รูNสารและบอกตLอ ไมLคLอย
เกี่ยวขNอง/มีสLวนรLวม มีความสัมพันธAท่ีแนบแนLน บริจาค

เงินและสิ่งของ ชLวยกันรักษาความสะอาด ดูแลชุมชน 
ไมLมีสิ่ งจูงใจ และเขNารLวมในวันเวลาท่ีทุกคนวLาง 
ตามลําดับ ซึ่ งสอดคลNองกับท่ีแฟรงคลิน สิสคA 
(Franklyn  Lisk  อNางถึงใน ชินรัตนA  สมสืบ, 2539: 23) 
ใหNความหมายการมีสLวนรLวมวLา เปZนการเขNารLวม
อยLางแข็งขันของประชาชนในการดําเนินการตัดสินใจ
ในทุกระดับและทุกรูปแบบของกิจกรรมตLาง ๆ 
ทางดNานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กําหนด
รูปแบบ แนวคิดการมีสLวนรLวมสัมพันธAกับการเขNารLวม
ของมวลชนอยLางกวNางขวางในการเลือกการบริหาร 
และการประเมินผลของแผนงานและโครงการตLาง ๆ  
ท่ีจะนํามาซึ่งการยกระดับความเปZนอยูLใหNสูงขึ้น 

 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
   กลยุทธAการสื่อสารหลัก คือ เสียงตามสาย 
สื่อสิ่งพิมพA และสื่อบุคคล สื่อบุคคลท่ียังไมLคLอยมี
ประสิทธิภาพ คือเจNาหนNาท่ีภาครัฐ และทุกคนในชุมชน
ควรมีสLวนรLวมในการแจNงขLาวสารกิจกรรมแกLประชาชน
ในชุมชน สLวนเนื้อหาสารหรือกิจกรรมยังไมLครบถNวน
ตาม เขNาถึงประชาชนในระดับปานกลาง ทําใหNการมี
สLวนรLวมมีระดับปานกลาง จึงควรตNองปรับปรุงสื่อหรือ
ชLองทางสารท่ีประชาชนไดNรับมากอยLางมีประสิทธิภาพ
เพื่อเกิดประสิทธิผลในการสื่อสารอันสLงผลดีตLอ
การเรียนรูNของชุมชน  
   ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป    

 1. ควรไดNศึกษาการสื่อสารประเภท
ตLาง ๆ ในเชิงลึกที่มีผลตLอการสLงเสริมการมี
สLวนรLวมในกิจกรรมของศูนยAการเรียนรูNชุมชน 
      2. ศึกษาแนวทางในการพัฒนาองคAความรูN
ในเร่ืองการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรูNของศูนยA
การเรียนรูN ชุมชน เพื่ อการดําเนินงานอยL างมี
ประสิทธิภาพและประชาชนในชุมชนมีสLวนรLวมใน
กิจกรรมดNานตLาง ๆ ของศูนยAการเรียนรูNชุมชน 
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