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 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลยทุธการสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชน

ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ของธนาคารไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน) และการมีสวนรวมของครูและเยาวชน

ที่อยูในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่ง

ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชวิธีการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณแบบเจาะลึก กลุมเปาหมาย จํานวน 34 คน 

 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1.     กลยุทธการสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนไดแก กลยุทธการสื่อสารเพ่ือใหความรู กลยุทธการสื่อสาร

เพ่ือการโนมนาวใจ กลยุทธการใชสือ่ และกลยุทธการสื่อสารเพ่ือการสรางเครือขาย 

 2.     กลยุทธการสื่อสารเพ่ือใหความรู คือ ใหความรูดานการบริหารจัดการการเงินโครงการ (ธุรกิจ) เนนการ

บริหารรายรับ-รายจาย และความรูดานการบริหารจัดการการเงินสวนบุคคล เนนการลงทุน การออมในระยะยาว โดย

นําเสนอความรูโดยเนนการบรรยายเปนหลักจากสิ่งท่ีวิทยากรถนัด จากการศึกษาและประสบการณการทาํงาน 

 3.     กลยุทธการสื่อสารเพ่ือการโนมนาวใจ เปนการพูดโนมนาวใจพรอมกับใหความรูแกครูและเยาวชน ใหเห็น

ความสําคัญกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง เร่ืองของการบริหารจัดการการเงิน โดยใชสือ่บุคคล เปนหลกั 

 4.     กลยุทธการใชสื่อ พบวา สื่อที่ใชในโครงการพัฒนาเยาวชนไดแก สือ่บุคคล สือ่เฉพาะกจิและส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ซึง่สื่อบุคคลเปนสือ่ท่ีสําคัญท่ีสุด ทั้งน้ีเยาวชนไดใหคําแนะนํากับสื่อเฉพาะกิจวา อยากไดรูปแบบท่ีแปลก

ใหมที่มีอักษร รูปภาพและสีสันท่ีดึงดูดใจ 

 5.     กลยุทธการสื่อสารเพ่ือการสรางเครือขาย แบงเปนการสรางเครือขายในธนาคาร ไดแก (1) ความสนใจใน

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน (2) ความตองการเปนสวนหน่ึงในกิจกรรมองคกรเพ่ือสังคม (3) การสื่อสาร

ผานสื่อและการสือ่สารตัวตอตัว และการสรางเครือขายภายนอกธนาคารไดแก การจูงมือกบัองคกรอื่นท่ีทําโครงการ

เกี่ยวกับเศรษฐกจิพอเพียงในโรงเรียนอยูแลว 

 6.     การมีสวนรวมของครูและเยาวชน ที่รวมโครงการพัฒนาเยาวชน คือ โรงเรียนไดนําองคความรูที่ธนาคาร

ใหมาบูรณาการเขากับกจิกรรมและการเรียนการสอน โดยโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ดําเนินโครงการ “สุด

ยอดคนประหยัด” และโรงเรียนโยธินบูรณะ ดําเนินโครงงาน “สมุดบันทึกการออม” 

 7.     สําหรับแนวทางการมีสวนรวม พบวา กิจกรรมการแจกของแถมเปนสิ่งท่ีเยาวชนใหความสนใจ สวน

กิจกรรมการมีสวนรวมเยาวชนใหความสนใจในเน้ือหาสารท่ีมีความทันสมัย โดยตองการใหเสนอในรูปแบบของละคร 

การตูน นิทาน เกมส ดานส่ือบุคคลพบวามีความนาเช่ือถอื แตอยากใหมีการสรางอารมณขันมากกวาน้ี 

 

 

 

 

ภาควิชา……การประชาสัมพันธ………...    ลายมือชือ่นิสิต……………………………. 

สาขาวิชา…..นิเทศศาสตรพัฒนาการ……   ลายมือชือ่อาจารยที่ปรึกษา………………. 

ปการศึกษา…2549……………………...    ลายมือชือ่อาจารยที่ปรึกษารวม………….. 



 

## 4885244728  MAJOR : DEVELOPMENT  COMMUNICATION 

KEYWORD : COMMUNICATION STRATEGIES/PATICIPATION/THE ROYAL SUFFICIENCY ECONOMY/YOUTH  

DEVELOPMENT PROJECT. 

 

WILASINEE BOONRUANG : COMMUNICATION STATEGIES IN THE ROYAL SUFFICIENCY ECONOMY IN 

YOUTH DEVELOPMENT PROJECT OF SIAM COMMERCIAL BANK PCL.THESIS ADVISOR : 

ASSIST.PROF.SUWATTANA VONGGAPAN, 209pp.  

 

The Objective of this qualitative research is to study the communication strategies in the Royal Sufficiency Economy in 

Youth Development Project of Siam Commercial Bank PCL. and participation among the teachers and students in this 

project.Documentary research and in-dept interview with 34 key informants were used to complete the study. 

The results are as followed : 

 

1. Communication strategies from the youth development program include education strategy, persuasive  

strategy, channel strategy and network forming strategy. 

2. The communication strategies in education are training on business financial management which based on the  

topic of income and outcome management. Another training topic is personal financial management which is composed of 

investment and long-term saving. The presentation was made by description from speakers who are specialist from the 

educations and/or experiences.  

3. Persuasive strategy was bolstered by The royal economy sufficiency by elaborate financial  management 

through human media. 

4. Channel strategy are human media, specialized media and electronic media .The most important media is 

human media. Furthermore the youth advise the specialized media that the attractive alphabet and colourful media are 

more fascinated. 

5. The communication strategy in network forming is composed of network forming inside and outside the bank. 

Network forming inside the bank includes (1) Similarity in attention of the royal economy efficiency (2) Desire to participate 

in the Corporate Social Responsibility, and (3) The communication by using the media and face-to-face communication. 

Network forming outside the bank is a cooperation with the exterior organizations that are working on the royal efficiency 

economy project in school.  

6. Participation among the teachers and their students from the youth development project is application of the  
knowledge gained from organization with the amusement and schooling. The examples are “The Best Saver Project” by 

Princess Chulabhorn’s College Phetchaburi and “The Saving Book Project” by Yothinburana School. 

7. According to the participation technique, it found that giveaway activity interest the youth.In addition, the youth 

will pay an attention on the up-to-date content and want the materials apply the matter in a soap opera, comic, fiction, 

games etc. Finally, the human media is honorable but should entertain the youth to feel plesant during the presentation. 
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