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 การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการส่ือสารแบบมีสวนรวมในชุมชน   เพื่อหาวิธีการ
ส่ือสาร     และรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการส่ือสารท่ีใชในการดําเนินงานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน  ทําการสัมภาษณเชิงลึกเปนรายบุคคลดวยคําถามแบบกึ่งมีโครงสราง  โดยเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง 4 กลุมคือ 1.) กลุมผูนําการดําเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน  2.)  กลุมผูนํา
ชุมชนท้ังผูนําแบบเปนทางการและผูนําชุมชนแบบไมเปนทางการ   3.) กลุมเกษตรกรและสมาชิกในชุมชน 
และ 4.) กลุมส่ือมวลชนท่ีทําขาวเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังหมด 40 ราย 
 

ผลการศึกษาพบวา สมาชิกในชุมชนมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโครงการฯ อยางท่ัวถึงโดยผานส่ือ
ทองถ่ินประจําชุมชน ไดแก หอกระจายขาว  เสียงตามสาย และส่ือบุคคล คือผูนําชุมชนท่ีมีความใกลชิดและ
สามารถเขาถึงสมาชิกในชุมชนไดสะดวก  การรณรงค การประชาสัมพันธโครงการฯ ท่ีกลุมผูดําเนินการ
โครงการในชุมชนใช คือ การเนนสัญลักษณ           ไดแก ใชความเปนโครงการในพระราชดําริ ชักจูงใจ
กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ เปนการแสดงความจงรักภักดีดวยการปฏิบัติตามพระราชดําริ       และเม่ือ
เขารวมโครงการแลว จะไดรับการจัดสรรที่ดินทํากิน         แตปญหาท่ีพบในการเผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การท่ีสมาชิกชุมชนบางคนยังคงยึดติดกับคานิยมทางวัตถุในลัทธิทุนนิยม 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษานี้ คือ ควรใหส่ือมวลชนเขามามีบทบาทในการรณรงค เผยแพรและ
ประชาสัมพันธโครงการมากกวาท่ีเปนอยูนี้ เพื่อใหขาวสารสามารถแพรกระจายไดท่ัวถึงสาธารณชนมาก
ข้ึน อันจะทําใหไดรับความสนับสนุนจากสังคมไดงายข้ึน      อีกท้ังภาครัฐควรตองมีการจัดหนวยงาน
ประชาสัมพันธเคล่ือนท่ีเดินทางไปจัดการอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระจายไปตามทองถ่ิน
ตางๆ ใหประชาชนเขาใจความหมายอยางแทจริง รวมท้ังเปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
อาชีพ 
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 The objective of this qualitative study was to investigate the pattern and process of 

participatory communication of the community in The Royal Development Projects of His 

Majesty The King on Sufficiency Economy. The 40 key informants were classified into 4 target 

groups as follows: 1.) Those responsible for community development project. 2.) The formal 

and informal community leaders. 3.) Community members. 4.) Mass Media people who 

reported about this Royal Development Projects.  

 

The results of indepth interview are as follows: 

 

 Most of the respondents received the project information through local media such as 

village broadcasting systems, community wireless system as well as local leaders and change 

agents. The strategy to communicate and induce community participation is to emphasize the 

awareness that this project belongs to His Majesty the King. The research results advice that 

the community more co-ordinate with mass media in news reporting and the government 
should provide mobile public relations unit for dissemination on the phylosophy of sufficiency 

economy to make better understanding on the application of the phylosophy to the career 

development. 
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