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Abstract 

This research had two objectives: 1) to monitor and evaluate the effectiveness of 
communication projects for area-based educational management of  pilot provinces: Kanchanaburi, 
Chonburi, Chiang Mai, Trat, Nakhon Ratchasima, Nan, Phuket, Surat Thani, Surin and Amnat 
Charoen. 2) to learn from the communicators’ success working in those ten provinces. This research 
applies participatory evaluation method by using an in- depth interview, documentary analysis and 
observation for gathering data.  The result shows: 1) the communicators in all ten provinces succeed 
in building the communication network to drive the area-based education policy.  2)  the advocacy 
strategy used in the pilot provinces can aid the mutual understanding and realization of the 
importance of the area-based education among the stakeholders. 

Keywords: Monitoring and Evaluation, Communication Projects, Area-based Educational 
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บทคดัย่อ 

    การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1)  ตดิตามประเมนิผลประสทิธผิลของโครงการสือ่สารเพื่อการจดั

การศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานในจงัหวดัน ารอ่ง 10 จงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดักาญจนบุร ีชลบุร ี เชยีงใหม่ ตราด 

นครราชสมีา น่าน ภูเกต็ สุราษฎรธ์านี สุรนิทรแ์ละอ านาจเจรญิ และ 2) ถอดบทเรยีนความส าเรจ็การท างาน

ของนกัสื่อสารในพืน้ทีจ่งัหวดัน ารอ่ง 10 จงัหวดั การวจิยันี้ใชว้ธิกีารวจิยัตดิตามประเมนิผลแบบมสี่วนร่วม 

เกบ็ขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์เจาะลกึ การวจิยัเอกสาร และ การสงัเกตการณ์กจิกรรมการสื่อสารในพืน้ที ่ 
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ผลการวจิยัพบวา่ 1) ทุกจงัหวดัสามารถสรา้งเครอืขา่ยการสื่อสารเพือ่การขบัเคลื่อนนโยบายการจดั
การศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานไดส้ าเรจ็ตามเป้าหมาย 2) กลยุทธก์ารสื่อสารดว้ยการชีแ้นะสาธารณะเป็น   
กลยุทธซ์ึ่งทุกจงัหวดัไดน้ ามาใชท้ าใหผู้เ้กีย่วขอ้งเกดิความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งตระหนกัในความส าคญัของ
การจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐาน 

ค าส าคญั: การตดิตามประเมนิผล โครงการสื่อสาร การจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐาน  

 

บทน า 

จากรายงานสภาวะการศกึษาไทยปีพ.ศ. 2557/2558 จดัท าโดย วทิยากร เชยีงกูล (2559) ไดแ้สดงให้
เหน็สภาวะการศกึษาไทยสรุปในภาพรวมไดว้า่  การศกึษายงัเป็นปัญหาส าคญัของประเทศแมว้า่รฐัจะไดม้ี
การเพิม่งบประมาณมากขึน้ทกุปีเพื่อเป้าหมายการปฏริูปทางการศกึษากต็าม ประเทศไทยยงัไม่สามารถ
กระจายอ านาจการจดัการศกึษาสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดม้ากเท่าทีค่วร ปัญหาของเดก็วยัเรยีนที่
ไม่ไดเ้รยีนหนงัสอืหรอืเดก็ออกกลางคนัยงัคงเป็นปัญหาส าคญัไม่ตา่งจากปีทีผ่า่นมา ระดบัการศกึษาของ
แรงงานไทยยงัอยู่ในเกณฑต์ ่า นอกจากนัน้ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของนกัเรยีนซึ่งไดจ้ากการประเมนิผล
ภายในประเทศและเปรยีบเทยีบระหวา่งตา่งประเทศกพ็บวา่อยู่ในเกณฑต์ ่า อกีทัง้ยงัมคีวามเหลื่อมล ้าในการ
จดัการศกึษาระหวา่งกรุงเทพฯ เมอืงใหญ่และจงัหวดัอื่นๆ 

สภาพปัญหาการศกึษาของประเทศไทยโดยเฉพาะความแตกต่าง ความเหลือ่มล ้าทางการศกึษา
ระหวา่งเมอืงหลวงและต่างจงัหวดัดงักล่าวขา้งตน้มไิดเ้พิง่เกดิขึน้ แต่ปัญหาดงักล่าวเกดิขึน้และสะสมปัญหา
มาอยา่งยาวนาน ประเวศ วะส ี(2544) ไดเ้สนอแนวคดิและมาตรการการจดัการศกึษาไทยไวห้ลายมาตรการ 
หนึ่งในนัน้คอื “แนวคดิการกระจายอ านาจการจดัการโดยเอาพืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ ส่วนกลางเป็นผูส้นบัสนุน เพื่อ
จดัการศกึษาส าหรบัทกุคนทัง้จงัหวดั ดว้ยการระดมสรรพก าลงัทัง้หมดในจงัหวดัและนอกจงัหวดัเขา้มาเป็น
ทรพัยากรเพื่อการศกึษาของคนทกุคนในจงัหวดั ปฏริูปใหก้ารเรยีนรูส้ามารถแกปั้ญหาทกุชนดิในจงัหวดั” 

การส่ือสารกลไกเช่ือมร้อยภาคีเครือข่ายเพ่ือการขบัเคล่ือนนโยบายการจดัการศึกษาโดยใช้พืน้ท่ี
เป็นฐาน 

เนื่องจากแนวคดิการการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานยงัไม่เคยด าเนินการมาก่อนในประเทศ จงึ
เป็นทีม่าท าใหเ้กดิโครงการน ารอ่ง จงัหวดัจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานขึน้ ในชว่งปีพศ. 2557-2558 โดย
ส านกังานส่งเสรมิสงัคมแหง่การเรยีนรูแ้ละคุณภาพเยาวชน (สสค.) ไดร้่วมกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) เขา้ไปสนบัสนุน ส่งเสรมิใหเ้กดิการบูรณาการนโยบายและทรพัยากรในจงัหวดั
เพื่อใหเ้กดิการจดัการศกึษาทีอ่ยู่บนฐานความตอ้งการของผูเ้รยีนและการมสี่วนร่วมของหน่วยงานชมุชนซึ่ง
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ประกอบดว้ยภาคหีลายฝ่ายไดแ้ก่ 1. ภาคดีา้นความรูแ้ละวชิาการ 2. ภาคหีน่วยงานราชการทีส่นบัสนุนงาน
ในพืน้ที ่3. ภาคภีาคประชาชน และ 4. ภาคภีาคธุรกจิ  

การชกัชวนใหภ้าคผีูม้สี่วนไดส้่วนเสยีต่างๆดงักล่าวมคีวามเขา้ใจและเขา้มามสี่วนร่วมในการจดั
การศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีข่องตนเองเป็นฐานในการจดัการอย่างกวา้งขวางจงึนบัวา่เป็นจดุเริม่ตน้ทีส่ าคญัของ
การท างานเพือ่เป้าหมายการขบัเคลื่อนใหเ้กดินโยบายการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานดงักล่าว  
ส านกังานส่งเสรมิสงัคมแหง่การเรยีนรูแ้ละคุณภาพเยาวชนจงึไดจ้ดัท าความร่วมมอืกบันกัสื่อสารในพืน้ที่ให้
จดัท าโครงการสือ่สารเพือ่การจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานขึน้ในจงัหวดัโดยมเีป้าหมายเพือ่ชว่ยสรา้ง
กลไกการสื่อสารในพืน้ที ่ ใหด้ าเนินงานสรา้งความรู ้ความเขา้ใจแก่ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในเรื่องการจดัการศกึษา
โดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานในจงัหวดั 10  จงัหวดัไดแ้ก่กาญจนบุร ีชลบุร ีเชยีงใหม่  ตราด นครราชสมีา น่าน ภูเกต็ 
สุราษฎรธ์าน ีสุรนิทร ์และอ านาจเจรญิ ทัง้นี้ สสค.ไดม้อบใหผู้ว้จิยั ตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงานดา้นการ
สื่อสารของโครงการดงักล่าวทัง้ 10 จงัหวดัโดยมวีตัถุประสงคด์งันี้ 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. ตดิตามประเมนิประสทิธผิลของโครงการการสื่อสารเพื่อการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานใน

จงัหวดัน ารอ่งทัง้ 10 จงัหวดัไดแ้ก ่จงัหวดักาญจนบุร ีชลบุร ีเชยีงใหม ่ตราด นครราชสมีา น่าน ภูเกต็สุราษฎร์

ธานี สุรนิทรแ์ละอ านาจเจรญิ 

2. ถอดบทเรยีนความส าเรจ็การท างานดา้นการสื่อสารในพืน้ทีจ่งัหวดัน าร่อง 10 จงัหวดั  

ขอบเขตการวิจยั 

 การตดิตามประเมนิผลโครงการการสือ่สารเพื่อการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานมขีอบเขตการ
วจิยัดา้นเวลาและพืน้ทีด่งันี้ 

- ขอบเขตดา้นเวลา ผูว้จิยัประเมนิโครงการสื่อสารภายใตก้รอบเวลาประเมนินบัจาก

เดอืน พฤศจกิายน 2557- 31 ธนัวาคม 2558 

- ขอบเขตดา้นพืน้ทีผู่ว้จิยัตดิตามประเมนิผลโครงการการสื่อสารเพื่อการจดั

การศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานในโครงการน ารอ่งในพืน้ทีร่วมทัง้สิน้ 10 จงัหวดัไดแ้ก่กาญจนบุร ี

ชลบุร ีเชยีงใหม่  ตราด นครราชสมีา น่าน ภูเกต็ สุราษฎรธ์าน ีสุรนิทร ์และอ านาจเจรญิ  
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. ประสิทธิผล หมายถงึ การบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไวจ้ากการด าเนินงานเมือ่เสรจ็สิน้โครงการการ

สื่อสารเพื่อการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานภายใตก้รอบเวลาทีก่ าหนด ในการวจิยัครัง้นี้ใช้

เป้าหมายของสสค.ในการสนบัสนุนใหเ้กดิโครงการคอืเกดิกลไกการสือ่สารในรูปแบบเครอืขา่ยการ

ท างานดา้นการสื่อสารในพืน้ทีเ่พื่อการท างานสนบัสนุนการจดัการศกึษาเชงิพืน้ทีข่องจงัหวดัอย่าง

ต่อเนื่อง นอกจากนัน้ยงัพจิารณาจากผลส าเรจ็เชงิคุณภาพจากการท างานดา้นการสื่อสารของนกั

สื่อสารในพืน้ทีโ่ดยคณะผูว้จิยัประเมนิการท างานของทมีงานดา้นสื่อสาร10 จงัหวดัตามดชันีชีว้ดั 3 

ประการ ดงันี้(1) การมสี่วนร่วมของนกัสือ่สารในการท างานร่วมกบัคณะกรรมการการจดัการศกึษา

ของจงัหวดัเพือ่ตอบสนองพนัธกจิของคณะกรรมการฯไดอ้ยา่งด ี(2) ความคดิสรา้งสรรคใ์นการใชก้ล

ยุทธก์ารสื่อสารและการใชส้ื่อทีห่ลากหลายเพื่อสรา้งการรบัรูใ้นประเดน็การจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ที่

เป็นฐานของจงัหวดั (3) การสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นการสือ่สารอย่างกวา้งขวาง 

2. การจดัการศึกษาโดยใช้พืน้ท่ีเป็นฐาน หมายถงึ แนวคดิการกระจายอ านาจการจดัการศกึษาโดย

เอาพืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้ ส่วนกลางเป็นผูส้นบัสนุน เพื่อใหจ้งัหวดัสามารถบรหิารจดัการศกึษาทีเ่หมาะสม

กบับรบิทความตอ้งการของจงัหวดั 

3. โครงการการส่ือสารเพื่อการจดัการศึกษาโดยใช้พืน้ท่ีเป็นฐานของจงัหวดัน าร่อง หมายถงึ

โครงการผลติ เผยแพร่สือ่ และกจิกรรมทุกรูปแบบซึ่งนกัสื่อสารในพืน้ทีแ่ต่ละจงัหวดัเสนอเป็น

แผนงานเสนอต่อสสค.เพื่อด าเนนิการในพืน้ทีร่วมทัง้สิน้ 10 จงัหวดัไดแ้กก่าญจนบุร ีชลบุร ีเชยีงใหม ่ 

ตราด นครราชสมีา น่าน ภูเกต็ สุราษฎรธ์านี สรุนิทร ์และอ านาจเจรญิ 

4. นักส่ือสารในพืน้ท่ี หมายถงึบุคคลในพืน้ทีจ่งัหวดัน าร่องซึ่งไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการจดั

การศกึษาในจงัหวดัน าร่องใหเ้ป็นผูด้ าเนินการวางแผนงานสื่อสารและด าเนินงานตามแผนงานดา้น

การสื่อสารเพือ่สนบัสนุนแนวคดิการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ฐานทีเ่ป็นฐาน  

 

ระเบียบวิธีวิจยั 

การตดิตามและประเมนิประสทิธผิลของการสื่อสารในพืน้ทีเ่ป้าหมายเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพโดย ใช้

เทคนคิการวจิยัประเมนิผลแบบมสี่วนร่วมระหวา่งทมีวจิยัและทมีผูป้ฏบิตังิานในพืน้ทีก่ลา่วคอื เปิดโอกาสให้

ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งไดแ้ก่นกัสื่อสารและคณะท างานการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานในโครงการไดเ้ขา้มา
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มสี่วนร่วมกบัทมีวจิยัตดิตามและประเมนิผลตลอดระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ ทัง้ในขัน้ก่อนการ

ด าเนินงานดว้ยการพฒันาแผนงานเพื่อสรา้งความเขา้ใจและขอ้ตกลงร่วมกนั ข ัน้การด าเนนิงานดว้ยการ

ตดิตามนิเทศกง์าน จดัประชมุ อบรมเสรมิศกัยภาพในการท างานและขัน้หลงัการด าเนินงาน ไดแ้ก่การ

ร่วมกนัถอดบทเรยีนความส าเรจ็ในเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลการท างานในระยะตอ่ไป 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล เกบ็ขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดแ้ก่นกัสือ่สารทีใ่หค้วาม

ร่วมมอืในการท างานกบัสสค.และประธานคณะกรรมการการจดัการศกึษาในแต่ละจงัหวดัๆละ 2 คน รวม 20

คน ผูร้บัผดิชอบประสานงานในโครงการการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานของสสค. 2 คน วเิคราะห์

เอกสารแผนงานสือ่สารแต่ละจงัหวดั 10 แผนงาน ส ารวจสื่อประเภทต่างๆทีผ่ลติขึน้ใชใ้นโครงการ และการ

สงัเกตการณ์กจิกรรมการสื่อสารทีจ่ดัขึน้ในพืน้ที ่เสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูลแบบพรรณนา  

ผลการวิจยัและการอภิปรายผล  

การตดิตามประเมนิผลครัง้นี้จ ากดัขอบเขตการประเมนิเฉพาะประสทิธผิลการด าเนินงานในมติดิา้นการ

สื่อสารตามแผนงานของผูร้บัผดิชอบดา้นการสือ่สารทีเ่สนอต่อ สสค. เท่านัน้ สรุปการประเมนิผลตาม

วตัถุประสงคไ์ดด้งันี้ 

1) ประสิทธิผลของการท างานด้านการส่ือสารของแต่ละจงัหวดั 

1.1. การบรรลุเป้าหมายของของสสค.ในการสนบัสนุนใหเ้กดิกลไกการสื่อสารในรูปแบบเครอืขา่ยการ
ท างานดา้นการสื่อสารในพืน้ทีพ่บวา่ทุกจงัหวดัเกดิกลไกการท างานสื่อสารและสามารถสรา้ง
เครอืขา่ยการสื่อสารทัง้ในระดบัจงัหวดัและระหวา่งจงัหวดัน าร่องทัง้ 10 จงัหวดัเพือ่การขบัเคลื่อน
นโยบายการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานไดต้ามเป้าหมายที ่สสค. ตัง้ไว ้

1.2. ประสทิธผิลในการท างานดว้ยการประเมนิคุณภาพการท างานตามดชันีชีว้ดัทัง้ 3 ประการไดแ้ก ่  
(1) การมสี่วนร่วมของนกัสือ่สารในการท างานร่วมกบัคณะกรรมการการจดัการศกึษาของจงัหวดั
เพื่อตอบสนองพนัธกจิของคณะกรรมการฯไดอ้ย่างด ี (2) ความคดิสรา้งสรรคใ์นการใชก้ลยทุธก์าร
สื่อสารและการใชส้ื่อทีห่ลากหลายเพื่อสรา้งการรบัรูใ้นประเดน็การจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็น
ฐานของจงัหวดั (3) การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการสื่อสารใหเ้กดิขึน้อยา่งกวา้งขวาง ผล
การประเมนิในแต่ละจงัหวดัสรุปไดด้งันี้ 

1.2.1. จงัหวดัตราดผูร้บัผดิชอบหลกัดา้นสื่อสารเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการจดัการศกึษาที่

สามารถประสานการท างานระหวา่งคณะกรรมการจดัการศกึษากบัสื่อภาคเอกชนและภาครฐัมี

การท างานในลกัษณะของคณะท างานโดยประชาสมัพนัธจ์งัหวดัเป็นหนึ่งในคณะท างานท าให้

เกดิการประสานเชือ่มความร่วมมอืกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัตลอดจน หน่วยงานภาครฐัต่างๆใน
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จงัหวดั สามารถใชง้านสื่อสารเพือ่สนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการอย่างตอ่เนื่องและ

เป็นหนึ่งเดยีวกนั นอกจากนัน้ยงัพบวา่จงัหวดัตราดมคีวามคดิสรา้งสรรคป์ระเดน็สื่อสาร

ชดัเจนคอื  “การศกึษาเพื่อสรา้งอาชพีและรายได้”  มกีารสือ่สารอย่างตอ่เนื่องดว้ยสือ่ที่

หลากหลาย และมกีารใชส้ือ่ใหม่เขา้มาชว่ยในการสือ่สารท าใหก้ารสื่อสารระหวา่งเครอืขา่ย

รวดเรว็ทนัเหตุการณ์ มกีารสรา้งเครอืขา่ยขยายความร่วมมอืสื่อภาครฐั ภาคเอกชน สื่อชมุชน

และสื่อบุคคล(ผูป้ระกอบการในพืน้ที)่ เขา้ร่วมวางแผนการสื่อสารเพื่อเป้าหมายการจดั

การศกึษาสูก่ารมงีานท า ตามสโลแกนทีต่กลงร่วมกนัระหวา่งคณะท างานสื่อสารและ

คณะกรรมการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานในจงัหวดั 

1.2.2. จงัหวดันครราชสมีา ผูร้บัผดิชอบหลกัดา้นการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการการจดั

การศกึษาของจงัหวดัและมทีมีงานสื่อสารของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารชีว่ยท างาน

สนบัสนุนภารกจิคณะกรรมการการจดัการศกึษาอย่างเป็นหนึ่งเดยีวกนั มปีระเดน็สือ่สารที่

ชดัเจนคอืเรื่อง  “การศกึษาเพื่อสมัมาชพี” โดยมกีารใชส้ื่อทีห่ลากหลายเพือ่สือ่สารประเดน็ที่

ตอ้งการอย่างตอ่เนื่อง ความส าเรจ็ส าคญัดา้นการสื่อสารของจงัหวดัคอืสามารถสร้างเครอืขา่ย

สื่อมวลชนในพืน้ทีเ่ขา้ร่วมสรา้งพนัธสญัญาในการเขา้เป็นส่วนหนึ่งของการขบัเคลื่อนนโยบาย

การจดัการศกึษาเชงิพืน้ที ่

1.2.3. จงัหวดัสุรนิทร ์ ผูร้บัผดิชอบหลกัดา้นสื่อสารเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการจดัการศกึษา มี

ทมีงานสื่อสารขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัชว่ยท างาน สนบัสนุนภารกจิของคณะกรรมการ

การจดัการศกึษาอย่างเป็นหนึ่งเดยีวกนั นอกจากนัน้จงัหวดัสุรนิทรจ์ดัไดว้า่มตีน้ทนุการ

ด าเนินการในเรือ่งการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานในเรื่องฐานขอ้มูลเดก็ออกกลางคนัและ

การขบัเคลือ่นงานดา้นการสง่เสรมิและพฒันาเดก็และเยาวชนใหไ้ดร้บัการศกึษาและมทีกัษะ

อาชพีไดอ้ยา่งต่อเนื่อง ดงันัน้จงึมปีระเดน็สือ่สารชดัเจนและมกีารสื่อสารผลการด าเนินงาน

อย่างตอ่เนื่อง มกีารผลติและเผยแพร่กจิกรรมการพฒันาเดก็และเยาวชนดว้ยสือ่ทีห่ลากหลาย 

และมกีารขยายเครอืขา่ยงานดา้นการสือ่สาร โดยความร่วมมอืของทมีงานสือ่ภาครฐั และขยาย

ทมีสื่อสารลงไปสูพ่ืน้ทีเ่ป้าหมายในระดบัต าบลไดส้ าเรจ็ 

1.2.4. จงัหวดัชลบุร ี ผูร้บัผดิชอบหลกัดา้นการสื่อสารเป็นประชาสมัพนัธจ์งัหวดั ไดร้บัแต่งตัง้ให้

เป็นกรรมการประชาสมัพนัธต์ามยุทธศาสตรก์ารการจดัการศกึษาของจงัหวดั มทีมีงานสื่อสาร

คอืทมีงานของประชาสมัพนัธจ์งัหวดัท างานเพือ่สนบัสนุนภารกจิคณะกรรมการการจดั

การศกึษาซึ่งผูว้า่ราชการจงัหวดัใหค้วามส าคญัเป็นวาระของจงัหวดั ประเดน็สื่อสารของ
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จงัหวดัชลบุรคีอืเรือ่ง           “หลกัสูตรการศกึษาเพื่ออาชพีในทุกระดบั” การท างานเป็นการใช้

สื่อมวลชนภาครฐัเป็นส่วนใหญ่ในการสื่อสารจงึมลีกัษณะเป็นไปตามโครงสรา้งระบบราชการ

ซึ่งใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารอย่างเป็นทางการและมขี ัน้ตอนบงัคบับญัชา มคีวามเชือ่มโยง

หรอืสรา้งเครอืขา่ยการสื่อสารกบัสือ่อื่นๆในพืน้ทีน้่อย หากมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายรวม

ทัง้ตวับุคคลผูบ้งัคบับญัชามกีารโยกยา้ย ความยัง่ยนืของการด าเนินการอาจขาดหายไป 

1.2.5. จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี ผูร้บัผดิชอบหลกัดา้นสือ่สารคอืประชาสมัพนัธจ์งัหวดั ซึ่งประสานการ

ท างานกบัคณะกรรมการการจดัการศกึษาอย่างเป็นหนึ่งเดยีวกนั แต่เนื่องจากคณะกรรมการ

จดัการศกึษาของจงัหวดัมเีป้าหมายในการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานในหลายเรื่อง เชน่ 

เรื่องเดก็บกพร่องทางการเรยีนรู ้เรื่องการพฒันาหลกัสูตรพุทธทาสเพื่อการศกึษาในพืน้ที ่เรือ่ง

การจดัตัง้สมชัชาการการจดัการศกึษา ท าใหแ้ต่ละประเดน็ไม่สามารถสือ่สารสรา้งความเขา้ใจ

และสรา้งการมสี่วนร่วมไดช้ดัเจนเนื่องจากประเดน็ต่างๆดงักล่าวอยู่ในข ัน้ตอนการเริม่ตน้จงึ

ยงัไม่เหน็ผลในเชงิรูปธรรมใหน้ ามาเสนอไดช้ดัเจน นอกจากนัน้การท างานหลกัอยู่ทีท่มีงาน

ประชาสมัพนัธจ์งัหวดั การใชส้ือ่เป็นการใชส้ื่อมวลชนภาครฐัเป็นหลกั ยงัขาดการสรา้งการมี

ส่วนร่วมจากภาคส่วนอืน่ๆ ใหเ้ขา้มาร่วมคดิ ร่วมวางแผนร่วมเป็นเจา้ของงานดา้นการสื่อสาร 

1.2.6. จงัหวดัภูเกต็ ผูร้บัผดิชอบหลกัดา้นสื่อสารคอืประชาสมัพนัธจ์งัหวดั ซึ่งไดด้ าเนินงาน

สนบัสนุนการท างานของสภาการศกึษาจงัหวดัภูเกต็มาอยา่งต่อเนื่องและไดผ้ลจนสามารถ

สรา้งการมสี่วนร่วมของประชาชนเกดิเป็นสภาการศกึษาจงัหวดัภูเกต็ อย่างไรกต็ามจากการ

ตดิตามการท างานในชว่งปีนี้พบวา่ ยงัขาดความชดัเจนประเดน็สื่อสารเพื่อกา้วต่อจากชว่งที่

ผา่นมา การสื่อสารยงัเป็นเรื่องเดมิตอ่เนื่องจากปีทีแ่ลว้มาโดยการด าเนนิการและแผนงาน

สื่อสารค่อนขา้งจ ากดัอยู่ในลกัษณะการเผยแพร่ความเคลือ่นไหวไดแ้ก่การเสนอขา่ว การเสนอ

รายการทางเคเบิล้ทอ้งถิน่ มากกวา่จะสรา้งกจิกรรมใหเ้ป็นทีส่นใจเพื่อการสรา้งการมสี่วนร่วม

ของภาคส่วนต่างๆใหก้า้วตอ่จากความส าเรจ็ในการเป็นสภาการศกึษา การท างานหลกัอยู่ทีต่วั

บุคคลคอืประชาสมัพนัธจ์งัหวดัและผูช้ว่ย แมจ้ะด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยงัขาดการ

สรา้งการมสี่วนร่วมจากภาคส่วนอื่นๆ ใหเ้ขา้มาร่วมคดิ ร่วมวางแผนร่วมเป็นเจา้ของงานดา้น

การสื่อสารเพือ่ใหก้ารท างานเป็นไปไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป  

1.2.7. จงัหวดัเชยีงใหม่ การปฏริูปการศกึษาจงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นโครงการทีด่ าเนนิงานโดย

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมาตัง้แต่ปีพ.ศ. 2556 โดยผูอ้ านวยการส านกัการศกึษา ศาสนาและ

วฒันธรรม เป็นผูป้ระสานงานหลกั ภายใตก้รอบแนวคดิทีต่อ้งการสรา้งกลไกสูก่ารรวมตวัทุก
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ภาคส่วนเป็น “ภาคเีชยีงใหม่เพื่อการปฏริูปการศกึษา” รวมทัง้การก าหนดแผนยุทธศาสตร์

ปฏริูปการศกึษาเชยีงใหม่ร่วมกนั ผูร้บัผดิชอบหลกัดา้นการสือ่สารเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผู้

ประสานเครอืขา่ยสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจงึมลีกัษณะการท างานตามโครงสรา้งสาย

การบงัคบับญัชาในระบบราชการ  เน้นกลยทุธก์ารสือ่สารเพือ่สรา้งและขยายเครอืขา่ยความ

ร่วมมอืดว้ยการประชมุ เสวนา และใชก้ารสื่อสารแบบเผชญิหน้า ไมค่่อยใหค้วามส าคญักบัการ

ใชส้ื่อหรอืกจิกรรมประเภทอืน่ๆ  อย่างไรกต็ามในระยะต่อไปจงัหวดัมแีผนทีจ่ะขยายผลผลกัให้

ประเดน็นี้เป็นประเดน็ทีส่าธารณชนรบัรูแ้ละสามารถเขา้มสี่วนร่วมไดด้ว้ยการจดักจิกรรม

เปิดตวัแผนยุทธศาสตรก์ารปฏริูปการศกึษาจงัหวดัเชยีงใหม่ ในส่วนของการท างานดา้นการ

สื่อสารยงัไม่เปิดโอกาสใหท้มีงานสื่อสารจากภาคส่วนต่างๆ เขา้มาร่วมวางแผน หรอืมบีทบาท

ร่วมด าเนินการดา้นการสื่อสาร อยา่งไรกต็ามเนื่องจากเป็นโครงการทีเ่ริม่ตน้และให้

ความส าคญัจากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมาอย่างตอ่เนื่อง จงึไมม่ปัีญหาในดา้นงบประมาณ

สนบัสนุนเพื่อการสื่อสาร หรอืเผยแพร่ขา่วสารกจิกรรมการประชมุผา่นสือ่มวลชนต่างๆ หาก

ตวัผูบ้รหิารและนโยบายขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัไม่เปลีย่นแปลงการบรรลุเป้าหมาย

ของการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานของจงัหวดัเชยีงใหม่น่าจะเป็นไปได้มาก 

1.2.8. จงัหวดักาญจนบุร ี ผูร้บัผดิชอบหลกัดา้นการสือ่สารเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการจดั

การศกึษา แต่ไมม่ทีมีงานดา้นการสื่อสาร เขา้มาชว่ยด าเนินงานเพือ่สนบัสนุนภารกจิ

คณะกรรมการการจดัการศกึษา การท างานจงึใชว้ธิกีารมอบใหส้ือ่มวลชนอาชพีในพืน้ทีช่ว่ย

ด าเนินการใหเ้ป็นกรณไีปโดยมคี่าตอบแทนตามผลงานทีผ่ลติ เป็นผลใหก้ารเสนอเนื้อหาผา่น

สื่อเป็นไปแบบไมม่เีอกภาพ มลีกัษณะของการรายงานความเคลื่อนไหวไปตามกจิกรรมต่างๆ

ทีจ่ดัเป็นครัง้ๆ ขาดแนวทางการสรา้งเครอืขา่ยใหเ้ขา้มาร่วมท างานสื่อสารในลกัษณะของการ

วางแผนการท างานสือ่สารร่วมกนัเพือ่ตอบโจทยใ์นการเคลื่อนนโยบายการจดัการศกึษาโดยใช้

พืน้ทีเ่ป็นฐาน การมอบหมายใหผู้ท้ างานเป็นชิน้งานแยกจากกนัท าใหข้าดเอกภาพในการ

ท างานสือ่สาร 

1.2.9. จงัหวดัน่าน จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัน ารอ่งทีด่ าเนินงานดา้นการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ที่

เป็นฐานร่วมกบัสสค.มาแลว้หลายโครงการ ผูร้บัผดิชอบหลกัดา้นสื่อสารเป็นประชาสมัพนัธ์

จงัหวดัซึ่งใหค้วามร่วมมอืในการด าเนินงานสื่อสารกบัคณะกรรมการการศกึษาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดมาแตพ่บวา่ในรอบประเมนิครัง้นี้มภีารกจิประจ าทีต่อ้งรบัผดิชอบคอ่นขา้งมาก ท าใหม้ี

ขอ้จ ากดัในการมสี่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะในการสื่อสารเพือ่การขบัเคลือ่นนโยบายฯทีช่ดัเจน
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ร่วมกบัคณะกรรมการการจดัการศกึษา ประเดน็การสือ่สารของจงัหวดัในรอบประเมนินี้จงึไม่

ชดัเจน ท าใหก้จิกรรมตามแผนงานสื่อสารทีด่ าเนินการยงัเป็นเรื่องการจดัเสวนาหาความ

ตอ้งการ หรอืแสดงความคดิเหน็เรื่องสภาพปัญหาดา้นการศกึษา และการเผยแพร่ทางสือ่วทิยุ

ของรฐัตามแผนงานเดมิทีเ่คยท าในปีทีผ่า่นมา ยงัไมส่ามารถขยบัไปสู่เป้าหมายการสรา้งการมี

ส่วนร่วมของผูม้อี านาจการจดัการในจงัหวดัใหเ้ขา้มามสี่วนร่วมตอ่การขบัเคลื่อนการจดั

การศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานตามทีร่ะบุไวใ้นแผนงาน ขาดการสรา้งทมีงานสื่อสารทีจ่ะสาน

ต่อการท างานจากผูร้บัผดิชอบหลกัไดอ้ย่างตอ่เนื่อง ท าใหก้ารท างานมขีอ้จ ากดัในการ

เชือ่มโยงและตอบวตัถุประสงคข์องแผนงานสื่อสารทีก่ าหนดไว ้

1.2.10. จงัหวดัอ านาจเจรญิ ผูร้บัผดิชอบหลกัดา้นสือ่สารเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการจดัการศกึษา
ซึ่งสวมบทบาทการท างานดา้นการพฒันาและการขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะต่างๆหลาย
ดา้นในจงัหวดั ผูร้บัผดิชอบหลกัท างานสื่อสารดว้ยตนเองขาดทมีงานทีม่ทีกัษะดา้นสือ่สารมาก
พอทีจ่ะเขา้มาชว่ยด าเนินงานเพื่อสนบัสนุนภารกจิคณะกรรมการการจดัการศกึษาและ
เนื่องจากจงัหวดัก าลงัอยู่ในชว่งของการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะหลายประเดน็ เชน่
การเกษตร สิง่แวดลอ้ม ศาสนาฯลฯ ประเดน็สือ่สารจงึถกูแตกเป็นประเดน็ยอ่ยหลายเรือ่ง ท า
ใหป้ระเดน็เรื่องการศกึษากลาย เป็นประเดน็ยอ่ยๆ ทีน่ าเสนอไปตามกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ของงาน
ดา้นต่างๆอยา่งไม่มพีลงัมากพอ ผูร้บัผดิชอบหลกัยงัขาดการสรา้งทมีงานและแสวงหาการมี
ส่วนร่วมจากภาคส่วนอืน่ๆ ใหเ้ขา้มาร่วมคดิ ร่วมวางแผนการท างานดา้นสือ่สารเพื่อตอบโจทย์
ดา้นการศกึษา  

อภิปรายผล 

เครอืขา่ยคอืกลุม่คนหรอืองคก์รทีส่มคัรใจทีจ่ะแลกเปลีย่นขา่วสารขอ้มูลระหวา่งกนัหรอืร่วมกนัท า
กจิกรรมใดๆโดยบคุคลหรอืองคก์รนัน้ยงัคงมคีวามเป็นอสิระตอ่กนั เมื่อพจิารณาจากความหมายดงักล่าวจะ
เหน็ไดว้า่แมว้า่ สสค. จะประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงานสรา้งเครอืขา่ยการสื่อสารเพือ่สนบัสนุนการ
ขบัเคลื่อนนโยบายการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานในจงัหวดัน ารอ่งใหเ้กดิขึน้ทุกจงัหวดั แต่เมื่อ
พจิารณาประสทิธผิลของการด าเนินงานในเชงิคุณภาพ ท าใหเ้หน็ไดว้า่บางจงัหวดัยงัมขีอ้จ ากดัในการ
ด าเนินการ ซึง่เหตุผลส าคญัทีท่ าใหก้ารด าเนนิงานดา้นการสื่อสารของแต่ละจงัหวดัมจีุดแขง็และขอ้จ ากดัที่
แตกต่างกนัออกไปเนื่องจากเครอืขา่ยการสือ่สารเหล่านี้มไิดเ้กดิขึน้เองตามธรรมชาตติามความตอ้งการของ
ตนเองเป็นพืน้ฐานแต่เป็นเครอืขา่ยอาสาจากพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการสนบัสนุนใหเ้กดิขึน้โดยสสค.มสีว่นสนบัสนุน
ดา้นงบประมาณการด าเนนิการบางส่วนเท่านัน้ การท างานจงึตอ้งอาศยัความทุ่มเท การเสยีสละและการใช้
เครอืขา่ยความร่วมมอืในพืน้ทีเ่ป็นส าคญั นอกจากนัน้การเขา้มาร่วมรบัผดิชอบงานดา้นการสื่อสารเพื่อการ
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จดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานในบางจงัหวดักม็ทีีม่าจากความสนใจ มาจากจติอาสาโดยไม่มทีกัษะดา้น
การวางแผนกลยทุธก์ารสื่อสารมาก่อน บางจงัหวดัเป็นไปตามต าแหน่งหน้าทีร่บัผดิชอบ หลายจงัหวดั
ผูร้บัผดิชอบเป็นประชาสมัพนัธจ์งัหวดัซึ่งมภีารกจิการท างานประชาสมัพนัธใ์หห้น่วยงานภาครฐัทีส่่ง
โครงการลงในพืน้ทีจ่งัหวดัหลายดา้น ดงันัน้เครอืขา่ยการสื่อสารทีท่ างานในโครงการนี้จงึอาจหยุด
ความสมัพนัธห์รอืบทบาทการเป็นเครอืขา่ยเมือ่ไรกไ็ด ้ สสค. จงึควรมบีทบาทส าคญัสามประการ กล่าวคอื 
“เป็นผูเ้ชือ่มประสานใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันา (facilitator)  เป็นผูเ้ชือ่มประสานใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลง (catalyst)  และเป็นผูเ้ชือ่มประสานใหเ้กดิเครอืขา่ย (networker)” (เสร ี พงศพ์ศิ, 2005) ทัง้นี้
กจิกรรมส าคญัทีเ่ครอืขา่ยการสือ่สารแต่ละจงัหวดัควรท าร่วมกนั คอื การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ เพื่อการพฒันา
เครอืขา่ย แลกเปลีย่นขอ้มูลขา่วสาร ประสบการณ์ แลว้พฒันาไปสู่การวางแผนร่วมกนัด าเนนิกจิกรรมเพื่อ
เป้าหมายการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐาน  เป็นการประสานพลงั ใชท้รพัยากรร่วมกนัอย่างประหยดั
และเกดิประโยชน์สูงสุดในการจดัการดา้นการศกึษา  

2. ผลการถอดบทเรยีนความส าเรจ็การท างานดา้นการสื่อสารเพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจและสรา้ง
การมสี่วนร่วมในการท างานดา้นการจดัการศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัน าร่อง 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดักาญจนบุร ี
ชลบุร ีเชยีงใหม่ ตราด นครราชสมีา น่าน ภูเกต็ สุราษฎรธ์าน ีสุรนิทรแ์ละอ านาจเจรญิ 

พบวา่กลยุทธก์ารสือ่สารส าคญัทีแ่ต่ละจงัหวดัน ามาใชเ้พือ่สนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานเพือ่ใหบ้รรลุ
เป้าหมาย ไดแ้ก่ “กลยุทธก์ารชีแ้นะสาธารณะ ทัง้ทีก่ระท าผา่นสื่อบคุคล และการชีแ้นะสาธารณะผา่น
สื่อมวลชน”  

แซนดรา เอ ฮูเวอร ์(Sandra A. Hoover, 2016) ใหค้วามหมายของค าวา่ การชีแ้นะสาธารณะ หรอื 
(Public Advocacy) วา่ หมายถงึกลยุทธก์ารใชเ้ครื่องมอืสื่อสารไปยงัสาธารณชนและผูม้บีทบาทเกีย่วขอ้งใน
การก าหนดนโยบายหรอืกฏหมายควบคุม เพือ่เป้าหมายในการผลกัดนัใหเ้กดินโยบายหรอืกฏหมายควบคุม
อนัเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ นอกจากนัน้ยงัหมายรวมถงึความพยายามในการส่งเสรมิสนบัสนุนใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงบรรทดัฐานการแสดงออกความตอ้งการในระดบัชมุชนดว้ยการก าหนดวาระขา่วสารแสดงให้
เหน็ปัญหาและชีใ้หเ้หน็ความรบัผดิชอบร่วมกนัในการเปลีย่นแปลงนโยบายเพือ่การแกปั้ญหาดงักล่าว โดย
ความหมายดงักล่าวนี้กจ็ะเหน็ไดว้า่ การชีแ้นะสาธารณะกค็อืกลยทุธก์ารสื่อสารนัน่เองแต่เป็นการสื่อสารทีม่ี
เป้าหมายเฉพาะในระดบัการผลกัดนันโยบายอนัเป็นประโยชน์หรอืมผีลกระทบต่อสาธารณะ แตกต่างจาก
การสื่อสารเพือ่รณรงคโ์น้มน้าวใจโดยทัว่ไปตรงทีก่ารรณรงคม์ุ่งเป้าหมายเฉพาะไปในระดบัการเปลีย่นแปลง
ความรู ้ ความเขา้ใจทศันคตหิรอืพฤตกิรรมใหเ้กดิขึน้ในระดบับุคคล ดงันัน้การชีแ้นะสาธารณะเพื่อเป้าหมาย
การผลกัดนัระดบันโยบายนี้จงึสามารถท าไดใ้นหลากหลายขอบขา่ยเนื้อหา เชน่ นโยบายดา้นสุขภาพ 
นโยบายดา้นการเมอืง นโยบายเกีย่วขอ้งกบัสทิธมินุษยชน ตลอดจนนโยบายดา้นการจดัการศกึษาซึ่งจงัหวดั
น าร่องทัง้ 10 จงัหวดัไดน้ ากลยุทธน์ี้มาใชโ้ดยพบวา่มแีนวทางปฏบิตัทิีป่ระสบความส าเรจ็เป็นขัน้ตอนดงันี้ 
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 ขัน้ตอนแรกการช้ีแนะสาธารณะโดยส่ือบุคคล   จากการตดิตามวธิกีารขยายเครอืขา่ยของหลาย

จงัหวดัทีป่ระสบความส าเรจ็ในการสรา้งเครอืขา่ยการท างานร่วมกนัในระยะแรกพบวา่ จุดเริม่ตน้เกดิจาก 
“ส่ือบุคคล” ซึ่งไดร้บัการยอมรบัในพืน้ที ่ เป็นผูน้ าทางความคดิ อุทศิตนโดยใชต้นเองเป็นสื่อส าคญัในการ
ประสานความคดิ สรา้งกลไกความร่วมมอืทัง้อย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการ เริม่ตน้การท างานดว้ย
การใชก้ารสือ่สารแบบเผชญิหน้าเพื่อสรา้งการมสี่วนร่วมในประเดน็ปัญหาร่วมกนัในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็นรูปแบบของการพบปะ พดูคยุ ประชมุ สมัมนา บรรยาย อภปิราย สานเสวนาระหวา่งกลุม่ต่างๆ ขอ้มูล
จากการตดิตามการท างานของจงัหวดัน าร่องเชน่จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัตราด  แสดงใหเ้หน็วา่กลยุทธก์าร
สื่อสารเพื่อการชีแ้นะทีส่ าคญัในระยะเริม่ตน้ของการสรา้งเครอืขา่ยไดแ้ก ่  “การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ” 
“การจดัประชมุเครอืขา่ยแกนน า” และ “ส ารวจความตอ้งการในแต่ละพืน้ที”่ วธิกีารดงักล่าวเป็นจุดเริม่ตน้ของ
การสรา้งเครอืขา่ยทมีงานในแต่ละกลุ่ม อย่างเป็นระบบใหเ้กดิขึน้  

 ขัน้ตอนท่ีสองการช้ีแนะสาธารณะผา่นส่ือมวลชน หลงัจากเกดิกลไกการท างานทีม่คีวาม
ชดัเจนเกดิขึน้ระยะหนึ่ง การขยายผลสู่ประชาชนในพืน้ทีใ่หไ้ดร้บัรูแ้ละร่วมเป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะเขา้ไปมสี่วน
ผลกัดนัแสดงความตอ้งการใหเ้กดิตามแนวทางดงักล่าวเป็นขัน้ตอนตอ่ไป ซึ่งกลยุทธส์ าคญัทีใ่ชใ้นขัน้ตอนที่
สองคอื “การชีแ้นะผา่นสือ่มวลชน” เพือ่เป้าหมายสุดทา้ยคอืการแสดงออกความตอ้งการของประชาชนใน
พืน้ทีด่งัภาพที ่1 

 
ภาพที ่ 1 แสดงขัน้ตอนการชีแ้นะสาธารณะเพื่อเป้าหมายการแสดงออกซึ่งความตอ้งการนโยบาย

สาธารณะดา้นการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐาน 

แนวทางการด าเนินงานช้ีแนะสาธารณะผา่นส่ือมวลชน 

การชกัชวนผู้มี
อดุมการณ์ร่วมกนั
โดยส่ือบุคคล

เกิดเครือข่าย
คณะท างานชดุ
ต่างๆเพื่อการการ
จดัการศกึษาใน
พืน้ที่

ส่ือสารชีแ้นะ
สาธารณะผ่าน
ส่ือมวลชนเพื่อ
ขยายแนวร่วม
ผลกัดนันโยบาย
การการจดั
การศกึษาในพืน้ที่

ประชาชนแสดงออกซึง่

ความต้องการนโยบายการ

จดัการศึกษาโดยใช้พืน้ท่ี

เป็นฐาน 
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จากการตดิตามแนวทางการชีแ้นะสาธารณะผา่นสื่อมวลชนของจงัหวดัทีป่ระสบความส าเรจ็สามารถ

สรา้งความเขา้ใจ ขยายแนวร่วมผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหเ้กดิขึน้ไดก้วา้งขวางพบวา่ ไดม้กีารด าเนินงานตาม

ขัน้ตอนส าคญัๆทีส่ามารถอภปิรายผลเพือ่เป็นประโยชน์ส าหรบัจงัหวดัอื่นๆได้ใชเ้ป็นแนวทางในการท างาน

ดา้นชีแ้นะสาธารณะผา่นสื่อมวลชน ดงันี้  

(1) การประเมนิสถานการณ์ปัญหาดา้นการศกึษาในพืน้ที่เพือ่การก าหนดประเดน็ในการชีแ้นะ
สาธารณะ ข ัน้ตอนนี้คอืการวเิคราะหเ์พื่อประเมนิสถานการณ์ปัญหาส าคญัดา้นการศกึษาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่
ทัง้นี้เนื่องจากความเขา้ใจสถานการณ์ปัญหาเป็นสิง่ส าคญัยิง่ตอ่การก าหนดแนวทางหรอืประเดน็ในการ
ชีแ้นะผา่นสื่อมวลชน เพราะแมว้า่รากฐานปัญหาดา้นการศกึษาของประเทศไทยจะมลีกัษณะร่วมกนั คอื
ความเหลือ่มล ้าทางการศกึษา แต่ในแต่ละจงัหวดัยงัมปัีญหาปลกีย่อยทีแ่ตกต่างกนัตามบรบิทของพืน้ที่  

ตวัอย่างขอ้มูลความแตกตา่งของบรบิทการท างานในจงัหวดัน ารอ่งครัง้นี้ เชน่ ในขณะทีจ่งัหวดั
สุรนิทรเ์ผชญิปัญหาระดบัคุณภาพการศกึษาทีอ่ยู่ในล าดบัที ่ 55 ของประเทศ ประกอบกบัอตัราความเสีย่ง
ของการทีเ่ดก็นกัเรยีนออกกลางคนัสูงถงึรอ้ยละ 30  แต่ส าหรบั จงัหวดัชลบุร ี หรอืจงัหวดัตราดกลบัก าลงั
เผชญิปัญหาส าคญัทีส่ าคญัและเร่งด่วนกล่าวคอื จ านวนนกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาไม่ตรงกบัความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานในพืน้ที ่ซึ่งก าลงักา้วสูเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ เป็นตน้ 

จากตวัอยา่งความแตกต่างของสถานการณ์ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ท าใหจ้งัหวดัสุรนิทรไ์ดก้ าหนด
แนวทางการหรอืประเดน็ของชีแ้นะผา่นสื่อมวลชนของโครงการไปที ่ “การสรา้งความตระหนกั กระตุน้ใหเ้กดิ
การมสี่วนร่วมทางสงัคมใหแ้ก่ประชาชนใหเ้ขา้มาร่วมมอืกนัการจดัการศกึษาเพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนไดก้ลบั
เขา้สู่ระบบการศกึษา มสีมัมาอาชพี มอีนาคต เป็นบุคคลทีพ่งึประสงค ์ เป็นการคนืคนดสีูส่งัคม”  ในขณะที่
จงัหวดัชลบุร ี และจงัหวดัตราด ไดม้กีารก าหนดแนวทางหรอืประเดน็การชีแ้นะสาธารณะผา่นสื่อมวลชน
ใกลเ้คยีงกนัอยู่ที ่ “การดงึพลงัของทุกภาคส่วนมาร่วมกนัสรา้งเดก็และเยาวชนใหเ้ป็นผูส้นใจเรื่องการศกึษา
เพื่อการมงีานท า เตรยีมความพรอ้มพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษและการเป็นประตูสู่ประชาคมอาเซยีน” 
เป็นตน้  
 (2) การวเิคราะหแ์ละระบุกลุ่มย่อยผูร้บัสาร ส าหรบัจงัหวดัน าร่องทัง้ 10 จงัหวดัไดม้กีารวเิคราะห์

กลุ่มผูร้บัสารและแบ่งกลุ่มผูร้บัสารเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ ทีม่คีวามแตกต่างกนัในดา้นความตอ้งการและความ

เกีย่วขอ้งกบัประเดน็การจดัการศกึษาในพืน้ที่ทัง้นี้เพื่อใหก้ารด าเนนิงานชีแ้นะกบัแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละ

องคก์รเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยสรุปประกอบดว้ยกลุม่ยอ่ยผูร้บัสารดงัตอ่ไปนี้ 

o กลุ่มภาคเีครอืขา่ยทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการไดม้าซึ่งฐานขอ้มูลสถานการณ์เดก็เยาวชนในจงัหวดั 
o กลุ่มโรงเรยีนในจงัหวดั และหน่วยงานทีโ่รงเรยีนสงักดั  
o หน่วยงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั อาชวีะศกึษา 
o หน่วยงานทีม่สี่วนในการดูแลเดก็เยาวชน อาท ิพฒันาสงัคม/สาธารณสุข 
o นกัรณรงคส์ื่อสาร/สื่อมวลชนในพืน้ที ่
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o เครอืขา่ยผูน้ าชมุชน และเครอืขา่ยชมุชนประเภทต่างๆในพืน้ที ่ 
o เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 

(3) การก าหนดวตัถุประสงคก์ารชีแ้นะ การระบุวตัถุประสงคข์องการด าเนินการชีแ้นะผา่นสื่อมวลชน 

เนื่องจากจงัหวดัน ารอ่งในโครงการทัง้ 10 จงัหวดัมบีรบิทของการด าเนินงานเพื่อการจดัการศกึษาโดยใช้

พืน้ทีเ่ป็นฐานทีแ่ตกต่างกนัดงันัน้การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการสื่อสารของแต่ละพืน้ทีจ่งึสามารถก าหนดได้

เป็น 3 ระยะแตกต่างกนัไปตามบรบิทของแต่ละจงัหวดั ไดแ้ก่  

 วตัถุประสงคร์ะยะสัน้ เป็นการสรา้งความตระหนกัรู ้ โดยก าหนดวาระหรอืประเดน็ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วกบั

ปัญหาดา้นการศกึษาของจงัหวดัทีต่อ้งการให้พืน้ทีไ่ดร้บัรู ้ ส าหรบัประเดน็การจดัการศกึษาโดยใช้

พืน้ทีเ่ป็นฐานในระยะตน้ของการชีแ้นะสาธารณะผา่นสื่อมวลชน จ าเป็นตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของขอ้มูล

ในการสรา้งความตระหนกัรูใ้หป้ระชาชนไดเ้หน็ถงึปัญหาส าคญัอนัเกดิจากการบรหิารการศกึษาใน

แบบเดมิ และชีใ้หเ้หน็ประโยชน์หรอืความจ าเป็นในการจดัการศกึษาดว้ยตนเองในพืน้ทีว่า่จ าเป็น

อย่างไรในการแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้  

 วตัถุประสงคร์ะยะกลาง  เป็นการเพิม่ระดบัการตระหนกัรูใ้นประเดน็สาธารณะ การมอีทิธพิลต่อ

ความคดิเหน็ของกลุ่มเป้าหมาย  การเร่งเรา้สรา้งแรงจูงใจใหก้ลุ่มเป้าหมายน าไปปฏบิตั ิ ส าหรบั

จงัหวดัทีไ่ดผ้า่นการด าเนินงานในระยะแรก วตัถุประสงคข์องการด าเนนิงานสื่อสารเพื่อการจดั

การศกึษาในพืน้ที ่ จงึขยบัไปสู่การเร่งเรา้ใหเ้สนอขอ้เรยีกรอ้ง การเสนอความตอ้งการทีผ่า่นการ

ไตร่ตรองและเป็นทีย่อมรบัจากสมาชกิเครอืขา่ยต่างๆทีม่คีวามเหน็ตรงกนั ผา่นสื่อมวลชนไปสู่

ผูร้บัผดิชอบโดยตรง เป็นตน้  

 วตัถุประสงคร์ะยะยาว เชน่ เกดิการเปลีย่นแปลงนโยบาย หรอืก าหนดนโยบายใหม่ ส าหรบักรณกีาร

การจดัการศกึษา วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายของการด าเนินงานสื่อสารเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบาย

สาธารณะ คอืการแสดงความตอ้งการให้เกดิการเปลีย่นแปลงดา้นโครงสรา้งและนโยบายดา้นการจดั

การศกึษาจากเดมิไปสู่แนวทางใหม่ ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นทางปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม 

(4) การก าหนดกลยุทธก์ารชีแ้นะผา่นสื่อ ข ัน้ตอนนี้พบวา่ทกุจงัหวดัมกีารก าหนดกลุ่มเป้าหมายและ
กลยุทธใ์นการชีแ้นะกบัแต่ละกลุม่เป้าหมายดว้ยสื่อมวลชนประเภทต่างๆและกจิกรรมทีห่ลากหลายแตกต่าง
กนั ดงัจะไดน้ าเสนอตวัอยา่งของการด าเนนิงานทีป่ระสบความส าเรจ็ตามกลยทุธต์่างๆในหวัขอ้ (5) ต่อไป 

(5) การด าเนินการชีแ้นะผา่นสื่อมวลชน การชีแ้นะผา่นสื่อมกีารด าเนนิการมลีกัษณะของการ

ประสานขอความร่วมมอื หรอืขอความอนุเคราะห ์ จากสื่อมวลชนมากกวา่การซื้อเวลาหรอืพืน้ทีข่องสือ่ ดว้ย
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เหตุผลทีว่า่การน าเสนอผา่นทางคอลมัน์ต่างๆ หรอืผา่นผูบ้รหิารสือ่ระดบัส าคญั เชน่ บรรณาธกิาร หวัหน้า

ขา่ว หวัหน้าฝ่ายรายการ ฯลฯ จะสรา้งความน่าเชือ่ถอืไดม้ากกวา่การซื้อพืน้ทีห่รอืเวลาจากสื่อ ดงันัน้ วธิกีาร

ทีแ่ต่ละจงัหวดัเลอืกใชจ้งึมหีลายรูปแบบ  ตวัอย่างการใชช้อ่งทางสื่อและวธิกีารในการชีแ้นะผา่นสื่อมวลชน 

ซึ่งคณะท างานดา้นการสือ่สารในจงัหวดัตา่งๆไดน้ าไปประยุกตใ์ชก้บัการท างานโครงการสือ่สารในพืน้ทีข่อง

ตนไดแ้ก่  

5.1 การจดักจิกรรม เพื่อใหค้วามน่าสนใจของกจิกรรมน าไปสู่การน าเสนอเป็นขา่ว สกู๊ปขา่ว หรอื

รายงานพเิศษ ฯลฯทีน่ าเสนอทางสือ่มวลชน กจิกรรมเฉพาะทีจ่ดัขึน้มหีลากหลายรูปแบบทัง้การจดัประชมุ 

สมัมนา เสวนาในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัประเดน็การจดัการการศกึษาในพืน้ที ่  ทัง้นี้เพือ่ใชพ้ืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ที่

แลกเปลีย่นรบัฟังความตอ้งการจากภาคส่วนตา่งๆทีม่ตีอ่ปัญหาการจดัการศกึษาในพืน้ทีแ่ละไดม้โีอกาส

เผยแพร่แนวคดิต่างๆนัน้ผา่นสื่อทีเ่ขา้ร่วมงานขยายผลไปยงัประชาชนในพืน้ทีต่่อไป  ตวัอยา่งเชน่ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านีจดักจิกรรมประชมุผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อระดมสมองก าหนดยุทธศาสตรด์า้นการศกึษา 

“คนดศีรสีุราษฏร ์สูก่ารขบัเคลื่อนสมชัชาการศกึษาจงัหวดั” กจิกรรมจดัประชมุ เสวนา สมัมนาจงึถอืไดว้า่เป็น

เครื่องมอืในการชีแ้นะสาธารณะเพื่อระดมการมสี่วนร่วมในการแสดงความตอ้งการนโยบายการการจดั

การศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานในระยะแรกๆของการด าเนินการ 

  นอกจากการจดักจิกรรมขึน้มาเป็นการเฉพาะแลว้ยงัสามารถใชโ้อกาสของงานประจ าปีทีจ่งัหวดั
ด าเนินการจดักจิกรรมอยู่แลว้มาเป็นโอกาสในการพ่วงเอาประเดน็ทีต่อ้งการสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่
ประชาชนในปัญหาร่วมกนัของการจดัการศกึษาเขา้ไปในกจิกรรมประจ าปีดงักล่าว วธินีี้นบัเป็นแนวทางที่
เกดิประโยชน์อยา่งประหยดัไดเ้ชน่กนั หลายจงัหวดัใชแ้นวทางนี้ในการด าเนนิงาน ตวัอย่างเชน่ จงัหวดั
ตราดใชโ้อกาส ตราดครบ 110 ปีจดังานเฉลมิฉลองโดยตัง้ประเดน็ในการจดังานวา่ “ตราดร าลกึ 110 ปี ตาม
รอยพ่อ พากเพยีร เรยีนรูสู้่อนาคต”  จงัหวดัเชยีงใหมก่ม็กีารด าเนินการลกัษณะนี้เชน่กนัโดยในโอกาสฉลอง
จงัหวดัเชยีงใหมค่รบ 720 ปีนอกจากในงานจะเป็นกจิกรรมเฉลมิฉลองทัว่ไปแลว้ยงัไดผ้นวกการจดังานเปิด
แผนยุทธศาสตรก์ารการจดัการศกึษาเชยีงใหมเ่ป็นการเปิดวสิยัทศัน์ดา้นการจดัการศกึษาดว้ยตนเองใน
พืน้ที ่ภายใตแ้นวคดิ “ร่วมมอื แบ่งปัน สรา้งสรรคก์ารศกึษา รกัษค์ุณค่าเชยีงใหม่”  มกีารสมัมนาทางวชิาการ 
การจดักจิกรรมลกัษณะนี้จะมกีารเชญิสือ่มวลชนทัง้ส่วนกลางและในพืน้ทีเ่ขา้ร่วมงาน เพื่อใหม้กีารน าเสนอ
ผา่นสื่อมวลชน โดยมเีป้าหมายเป็นไปเพื่อสรา้งการรบัรูใ้หเ้กดิขึน้แก่สงัคมอย่างกวา้งขวาง   

5.2 การส่งขา่วแจก หรอืทีเ่รยีกวา่ “ขา่วประชาสมัพนัธ”์ เพือ่เสนอขอ้มูล เรื่องราว กจิกรรมใน

รายละเอยีด เพือ่เป้าหมายใหเ้กดิการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยน าเสนอดว้ยโครงสรา้งรูปแบบการ

เขยีนขา่ว โดยมกีารปรบัวธิกีารเขยีนหรอืการน าเสนอซึ่งเหมาะสมกบัสือ่ทีต่อ้งการใหน้ าไปเผยแพร่ ซึ่ง

วธิกีารดงักลา่วนี้ส่วนใหญ่ทัง้สบิจงัหวดัไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการท างานของแต่ละจงัหวดั  
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5.3 การใหส้มัภาษณ์ทางสื่อ เป็นการสรา้งความสนใจใหเ้กดิขึน้กบัสาธาณชนในประเดน็ทีต่อ้งการ

สื่อสาร  การใหส้มัภาษณ์มกีารด าเนินการทัง้การสมัภาษณ์ลงหนงัสอืพมิพ ์ รายการสมัภาษณ์สดทางวทิย ุ

และรายการสมัภาษณ์ทางโทรทศัน์ เพื่อน าเสนอแนวคดิจงัหวดัการจดัการศกึษาผา่นสื่อประเภทต่างๆทัง้ที่

ด าเนินการผา่นสื่อของรฐัในพืน้ที ่ ตลอดจนการเสนอผา่นทางสือ่ในส่วนกลางดว้ยการประสานกบัฝ่ายสือ่สาร

องคก์รของสสค.ใหเ้ชญิผูส้ื่อขา่วจากส่วนกลางลงพื้นทีไ่ปศกึษาปัญหาสถานการณ์ดา้นการศกึษาจรงิพรอ้ม

กบัการจดัใหม้กีารสมัภาษณ์ในพืน้ที ่ 

5.4 การประกาศ หรอืการน าเสนอทางสื่อสาธารณะ  พบวา่มกีารด าเนินการหลากหลายรูปแบบทัง้ที่

เป็นสื่อเฉพาะกจิ เชน่ การตดิประกาศดว้ยสือ่นอกสถานทีป่ระเภทป้ายไวนิล โปสเตอร ์ รวมถงึการประกาศ

ขา่วสารสาธารณะผา่นสื่อมวลชน ไดแ้ก่วทิยุ โทรทศัน์หรอืหนงัสื่อพมิพ์ โดยเหตุทีส่ือ่มวลชนหลายแหง่ได้

เปิดชอ่งทางใหเ้วลาหรอืพืน้ทีใ่นการน าเสนอเรือ่งราว/ ประเดน็สาธารณะ เชน่ สือ่ภาคพลเมอืง อย่างไรกด็ ี

พบไดว้า่สือ่ในชมุชนซึ่งมคีวามพรอ้มจะเสนอขา่วในชมุชนเอง เชน่ โทรทศัน์ดาวเทยีม สถานีวทิยุและ

สถานีโทรทศัน์แห่งประเทศไทยในจงัหวดัต่างๆ วทิยุชมุชน รวมถงึสื่อเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของกลุม่ต่างๆ

ในพืน้ที ่ ดจูะเป็นทางออกซึ่งใชไ้ดผ้ลดยีิง่กบัจงัหวดัเพือ่ใชใ้นการประกาศหรอืการน าเสนอขอ้มูลขา่วสาร 

ความเคลื่อนไหวความตอ้งการดา้นการจดัการศกึษาในพืน้ทีใ่ห้ประชาชนไดร้บัทราบ  

5.5 การสรา้งการมสี่วนร่วมของภาคสื่อมวลชน แนวทางการด าเนินงานซึ่งแต่ละจงัหวดัประสานกบั

สสค.ในการน าเสนอขา่วสารกจิกรรมเกีย่วกบัการการจดัการศกึษาในพืน้ทีผ่า่นชอ่งทางสือ่มวลชนทัง้ วทิยุ

หนงัสอืพมิพแ์ละสถานีโทรทศัน์ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคเชน่สถานีโทรทศัน์แห่งประเทศไทยชอ่ง11และ

สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอส ท าใหแ้นวคดิเรื่องการจดัการศกึษาโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานไดถู้กน าเสนอใน

รูปแบบสกู๊ปพเิศษต่างๆท าใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจของสาธารณชนไดอ้ย่างกวา้งขวาง 

นอกจากนัน้ยงัพบวา่กลยุทธก์ารดงึบคุลากรภาคสื่อไม่วา่จะเป็นสื่อภาครฐัหรอืเอกชนเขา้มาร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งของคณะท างานดา้นการสื่อสารเพือ่เป้าหมายในการจดัการศกึษาในพืน้ที ่ หรอืการจดัประชมุแถลง

ขา่วสื่อมวลชนในพืน้ทีเ่พือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและขอความร่วมมอืจากสื่อมวลชนเป็นกลยทุธส์ าคญัทีช่ว่ย

ท าใหเ้กดิเครอืขา่ยทีม่คีวามสามารถดา้นการสือ่สาร สรา้งความรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน อกีทัง้ยงัมี

ส่วนชว่ยประสานในการสรา้งสรรคก์ารน าเสนอประเดน็การศกึษาผา่นสื่อทีต่นเองสงักดันบัเป็นชอ่งทางใน

การสื่อสารสู่สาธารณะไดอ้ย่างดยีิง่ 

  (6) การประเมนิผลการท างานสือ่สาร การประเมนิผลการท างานสื่อสารนบัเป็นส่วนส าคญัที่

เป็นขอ้มูลใหแ้ต่ละจงัหวดัใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานในระยะต่อไป ส าหรบัการประเมนิผลความส าเรจ็

งานสื่อสารในโครงการทกุจงัหวดัใชก้ารประเมนิผลดว้ยการรวบรวมผลการท างานเพื่อรายงานต่อสสค.ใน
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สองรูปแบบ รูปแบบแรกคอืส่วนทีเ่ป็นการประเมนิโดยตวัพืน้ทีค่อืแต่ละจงัหวดัเองไดจ้ดัท าสรปุรายงานเสนอ

ต่อสสค. โดยไดม้กีารรวบรวมผลการด าเนินงานในรูปของการเผยแพร่ทางสื่อ และผลของการประเมนิ

กจิกรรมตา่งๆทีจ่ดัขึน้ในชว่ง1 ปี ทีไ่ดด้ าเนนิงาน รูปแบบทีส่องเป็นการประเมนิโดยคณะท างานวจิยัตดิตาม

ประเมนิผลการท างาน ซึ่งตดิตามการท างานและไดส้ะทอ้นผลการท างานสื่อสารในแต่ละจงัหวดั และ

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการด าเนินการสือ่สารตลอดระยะเวลาของโครงการ 

อภิปรายผล 

 การชีแ้นะสาธารณะมเีป้าหมายทีก่ารเปลีย่นแปลงระดบันโยบาย แต่การเปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้ได้

ตอ้งการการสนบัสนุนและแสดงออกซึ่งความตอ้งการในระดบับุคคลจ านวนมาก เสยีงแต่ละเสยีงเมือ่รวมกนั

เขา้ยอ่มมพีลงัสรา้งการเปลีย่นแปลงทีย่ิง่ใหญ่ขึน้ได ้ ผลการถอดบทเรยีนครัง้นี้สรุปข ัน้ตอนการชีแ้นะ

สาธารณะทีส่ าคญัไดแ้ก่ 1)การประเมนิสถานการณ์ปัญหาไดอ้ย่างถกูตอ้งตรงประเดน็กบัปัญหาของจงัหวดั 

2) มกีารวเิคราะหแ์ละระบุกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานแต่ละข ัน้ตอนไดค้รอบคลุม 3)มวีตัถุประสงคข์อง

การท างานในแต่ละระยะของการขบัเคลือ่นทีช่ดัเจน 4) สามารถก าหนดกลยุทธก์ารชีแ้นะผา่นสื่อเพื่อสรา้ง

การรบัรูไ้ดอ้ย่างกวา้งขวาง 5) มกีารด าเนินงานทีเ่ปิดโอกาสใหภ้าคส่วนต่างๆเขา้มามสี่วนร่วมในการ

กจิกรรมการท างานสือ่สาร และทา้ยทีสุ่ด 6) มกีารประเมนิผลการท างานเพือ่น าขอ้มูลสู่การวางแผนและ

ปรบัปรุงการด าเนินงานในระยะตอ่ไป ข ัน้ตอนส าคญั 6 ขัน้ตอนดงักล่าวเป็นขัน้ตอนการท างานทีใ่กลเ้คยีงกบั

แนวทางการสือ่สารเพื่อการชีแ้นะนโยบายสาธารณะซึ่งประสบความส าเรจ็ในการท างานในระดบัระหวา่ง

ประเทศซึ่งมกีารถอดบทเรยีนเป็นคู่มอืการด าเนินการในการชีแ้นะนโยบายสาธารณะหลายดา้นตวัอย่างเชน่ 

งานดา้นสทิธมินุษยชนซึ่ง Aengus Carroll (2010) ไดเ้สนอขัน้ตอนส าคญั6 ขัน้ตอนในคูม่อืชือ่ Make it Work: 

six step to effective LGBT  human rights advocacy โดยขัน้ตอนส าคญัทีร่ะบุในคูม่อืดงักล่าวไดแ้ก่ การ

เตรยีมการ การวเิคราะหป์ระเดน็ การระบุผูม้สีว่นไดส้่วนเสยี การก าหนดแผนการปฏบิตักิารดา้นต่างๆ การ

เลอืกวธิกีารและสือ่เพือ่การน าเสนอ และการประเมนิผล   ผลจากการถอดบทเรยีนการท างานในส่วนที่

ประสบความส าเรจ็นี้จงึนบัเป็นแนวทางทีอ่าจน าไป แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเครอืขา่ยและขยายผลส่งทอดตอ่ไป

ยงัจงัหวดัทีจ่ะมกีารด าเนินการต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานส่ือสารเพ่ือขบัเคล่ือนนโยบายการจดัการศึกษาโดยใช้พืน้ท่ีเป็นฐาน

ในระยะต่อไป  

แมว้า่ในปัจจุบนัแนวคดิการจดัการศกึษาเชงิพืน้ทีด่งักลา่วจะไดร้บัการขานรบัจากค าสัง่ หวัหน้ารกัษา
ความสงบแห่งชาตทิี ่10/2559 เมื่อ 21 มนีาคม 2559  แต่งตัง้ใหม้คีณะกรรมการขบัเคลือ่นการจดัการศกึษา
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ของกระทรวงศกึษาธกิารในภูมภิาค เป็นกลไกในการท าหน้าที ่ ก าหนดทศิทางในการด าเนินงานของ
กระทรวงศกึษาธกิารในระดบัภูมภิาคหรอืจงัหวดั  โดยในแต่ละจงัหวดั ใหม้คีณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั 
เรยีกโดยยอ่วา่ “กศจ.” เพื่อท าหน้าที ่ ก าหนดยุทธศาสตร ์ แนวทางการจดัการศกึษา และการส่งเสรมิ
สนบัสนุนการจดัการศกึษา ทุกระดบัและทุกประเภท ตามแนวคดิการปฏริูปการจดัการศกึษาเชงิพืน้ที่ 

 แต่ในทางปฏบิตัแิลว้ คงปฏเิสธไมไ่ดว้า่ กลไก กศจ. ไม่ไดม้ทีีม่าจากกลไกทีพ่ฒันาจากล่างสู่บน แต่
มาโดยค าสัง่บนลงลา่ง จงึอาจเผชญิปัญหาของการขาดความรูค้วามเขา้ใจ และไม่ทราบความตอ้งการทีเ่กดิ
จากพืน้ทีอ่ย่างแทจ้รงิดา้นการจดัการศกึษาในระยะเริม่แรกของการท างานนี้อยู่ไมน้่อย การใชก้ลไกดา้นการ
สื่อสารเพื่อการระดมกลไกการท างานจากภาคส่วนต่างๆภายในจงัหวดัทีม่คีวามพรอ้มอยู่แลว้ใหร้่วมกนั
สะทอ้นความตอ้งการและปัญหาทีแ่ทจ้รงิของแต่ละพืน้ที ่ ร่วมกนัออกแบบขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่คีวามส าคญั
ต่อการวางแผนจดัการดา้นการศกึษาในจงัหวดั ใหเ้กดิการท างานร่วมกนัแบบไรส้งักดัแต่มเีป้าหมายร่วมกนั 
จงึเป็นภารกจิหนึ่งทีส่ าคญัของ กศจ.ในล าดบัต่อจากนี้ไป  

ทมีวจิยัมขีอ้เสนอแนะในการด าเนนิงานดา้นการสื่อสารเพือ่การจดัการศกึษาเชงิพืน้ทีเ่พือ่ใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพในการท างานดา้นการสือ่สารในพืน้ทีด่งันี้ 

1) ควรสรา้งภาคสีือ่มวลชนในพืน้ที่ ใหค้วามส าคญักบัสื่อมวลชนทุกกลุม่ในพืน้ที ่ โดยเฉพาะสือ่

ภาคประชาชน สื่อชมุชน ศลิปิน ปราชญ์ชาวบา้น ฯลฯ  เพื่อสานสมัพนัธส์รา้งความเขา้ใจ 

กระตุน้ใหเ้กดิความตื่นตวั เหน็ความส าคญัของประเดน็การจดัการศกึษาในจงัหวดั ร่วมรบัฟัง

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะต่างๆ และทา้ยสุดคอืการสรา้ง “พนัธสญัญา” ในการ

เปิดพืน้ทีเ่พือ่น าเสนอขา่วสารดา้นการการจดัการศกึษาในทกุสื่อและทกุรูปแบบ 

2) ควรสรา้งทมีสื่อสารในพืน้ทีเ่พือ่การสรา้งกลไกและขยายทมีงานลงสู่ระดบัพืน้ที่เป้าหมาย 

กล่าวคอื การใช ้ “ทมีงานชดุเดมิชดุเดยีว” คงไม่เพยีงพออกีต่อไป แต่ควรแสวงหา “นกัสือ่สาร

หน้าใหม่” เขา้มาเสรมิทมี รวมถงึการแบ่งหน้าทีต่ามลกัษณะงาน เชน่ ฝ่ายผลติเนื้อหา ฝ่ายผลติ

สื่อเป็นตน้ เพื่อท าให ้ “ขา่วสาร” และ “ตวัสือ่” มคีวามน่าสนใจและตรงตามประเดน็ทีต่อ้งการ

สื่อสาร  

3) สสค.หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการการจดัการศกึษาควรสนบัสนุนในการพฒันาทมีสื่อสาร

อย่างตอ่เนื่อง ควรส ารวจศกัยภาพทมีงานสื่อสารในพืน้ทีแ่ต่ละจงัหวดัและพฒันาทมีสือ่สาร

อย่างตอ่เนื่อง การพฒันาในทีน่ี้หมายรวมทัง้การใหข้อ้มูลขา่วสารการจดัการศกึษาในประเดน็

ใหม่ๆ การสรา้งความเขา้ใจในเป้าหมายและแผนการด าเนินงานของโครงการในพืน้ที ่ รวมทัง้

การเพิม่พูนทกัษะและศกัยภาพดา้นต่างๆ ใหก้บันกัสือ่สาร ผา่นชอ่งทางวธิกีารอบรม การ

ประชมุเชงิปฏบิตักิาร รวมถงึการแลกเปลีย่นเรยีนรูห้รอืการถอดบทเรยีนการด าเนินงาน 
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