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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบปฏิสัมพันธ และกลยุทธการสื่อสารในการดําเนินงานธนาคารสมอง เพื่อ 
ใหทราบถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารระหวางบุคคลที่มีตอความสําเร็จในการดําเนินงานของธนาคารสมองของเด็กและ
เยาวชนในชุมชนบานสามขา อ.แมทะ จ.ลําปาง โดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
สังเกตและการสัมภาษณแบบเจาะลึกแบบไมเปนทางการ จากตัวอยางจํานวน 35 คน ประกอบดวย คณะทํางานธนาคารสมอง 
จํานวน 15 คน ประชาชนที่มาขอกูเงิน จํานวน 15 คน และกลุมแกนนําชุมชน จํานวน 5 คน 

ผลการวิจัยดานรูปแบบปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นในธนาคารสมอง สามารถสรุปไดดงันี้  
1.  ปฏิสัมพันธที่ทําใหเกิดการกอต้ังธนาคารสมองเกิดจากการที่เด็กมีการใชสื่อบุคคลที่เปนที่ปรึกษาจากภายนอกมาให

คําแนะนํา และมีการใชการสื่อสารกลุมในการเชื่อมโยงสมาชิกคนอื่นๆ ใหเขามามีสวนรวม 
2.  ปฏิสัมพันธในการทํางานของคณะกรรมการธนาคารสมอง มีวิธีกระจายขาวสารการทํางานโดยการพบปะและพูดคุย 

การประกาศทางวิทยุชุมชน การใชจดหมายเชิญประชุม และการประชุม 
นอกจากนี้ในการแบงหนาที่การทํางานของเด็กยังพบวา มีการแบงกลุมยอยๆ ตามเครือขายการสื่อสาร โดยแบงกลุมกัน

ตามอายุ ตามความสนิทสนม และตามที่ต้ังของบาน 
3.  ปฏิสัมพันธระหวางคณะกรรมการธนาคารสมองกับชุมชน มีลักษณะการสื่อสารดังนี้ 
   3.1  ปฏิสัมพันธระหวางธนาคารสมองกับผูขอกูเงิน มีวิธีการสื่อสารโดยการพบปะพูดคุย ใชหอกระจายขาว ยื่นเอกสาร

ขอกู และการประชุม 
   3.2  ปฏิสัมพันธระหวางธนาคารสมองกับแกนนําชุมชน มีวิธีการสื่อสารในลักษณะเขาไปมีสวนรวมในการประชุมหมู 

บาน หาขอมูลเกี่ยวกับผูขอกูเงิน และปรึกษาขอความชวยเหลือในการติดตามหนี้ โดยมีการแจงขาวสารผานการพบปะพูดคุย   
การใชหอกระจายขาว การยื่นเอกสารขอกู ตลอดจนการจัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติัเงินกูและการติดตามโครงการ 

ผลการวิจัยดานกลยุทธการสื่อสารที่ธนาคารสมองใช สามารถสรุปดังนี้ 
1.  การสื่อสารภายในคณะทํางานธนาคารสมอง มีการใชกลยุทธการสื่อสารในลักษณะตางๆ ดังนี้ 

 1.1 กลยุทธการรวมกลุม มีลักษณะการสื่อสารที่มุงสรางกิจกรรมใหเด็กในชุมชนเขามามีสวนรวมและมีการวางแผน 
การสื่อสารที่ดีของผูนํากลุม 



 1.2 กลยุทธในการแบงหนาที่ ไดแบงหนาที่ในตําแหนงสําคัญๆ โดยยึดหลักความอาวุโส และจัดแบงกลุมยอยตาม
ลักษณะเครือขายของการสื่อสาร โดยจะพิจารณาตามความสนิทสนมและตามที่ต้ังของบาน 

 1.3 กลยุทธในการประชุม ไดใชลักษณะการสื่อสารของผูนําที่มีความเปนประชาธิปไตย โดยการเปดโอกาสใหทุกคน
ไดมสีวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง 

 1.4 กลยุทธในการกระตุนการทํางาน มีลักษณะการเผยแพรขาวสารผานการจัดกิจกรรมยอยๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรู
รวมกัน และกระตุนจิตสํานึกใหเด็กๆ เกิดความรูสึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ไดทําลงไป 

2.  การสื่อสารระหวางธนาคารสมองกับชุมชน มีลักษณะการสื่อสารดังนี้ 
 2.1 กลยุทธในการสรางความสัมพันธกับชุมชน เกิดจากการปลูกฝงของชุมชนในการใหเด็กเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม 

ซึ่งทําใหเกิดความรักและความเอื้ออาทรตอกันระหวางผูใหญและเด็กในชุมชน 
 2.2 กลยุทธในการพิจารณาเงินกู มีการใชกระบวนการเจรจาตอรองโดยพยายามหาเหตุผลและหาทางออกรวมกัน อัน

เปนการทําใหคูเจรจามีความรูสึกพอใจและสามารถลดปญหาความขัดแยงระหวางกันของคนในชุมชนได 
 2.3 กลยุทธในการติดตามหนี้ มีการเรียนรูกระบวนการการทํางานและแกไขปญหาในแตละขั้นตอน ดวยความรับ  

ผิดชอบและความผูกพันที่มีตอกันในชุมชน 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to examine the interaction patterns and interpersonal communication 

strategies, contributing to the effectiveness of the operation of “Brain Bank” Community, Maetha District 
Lampang Province.  The study used qualitative methods by conducting observation and in-depth interviews with 
thirty–five samples, composed of the committee members 15 samples, loaners 15 samples, and community 
members 5 samples. 

The findings regarding the interaction patterns revealed the following points:  
1. The interaction was shaped by the establishment of the Brain Bank with the assistance of an outside 

advisor, who served as a crucial personal media, and the uses of group communication in creating community 
participation; 

2. The information dissemination among the committee members that enhanced social interaction was made 
most frequently via face-to-face conversation, community radio announcements, invitation letters, and the meeting;      
in addition, to encourage division of responsibilities, the group networks were divided on the basis of the 
respondents’ age, intimacy, and the location of their accommodations. 

3. Regarding the interaction between the committee members and the community, the findings revealed the 
following points: 

 3.1 To promote interaction among the committee members and the loaners, the residents used face-to-face 
conversation, information diffusion station, submission of loaning forms, and the meeting.  

 3.2 To promote interaction among the committee members and the community leaders, the communication 
patterns of the residents were characterized by a participative, informative, and consultative style of communication 
whose aim was at the loaners’ benefits.  The information dissemination was being conducted via face-to-face 
conversation, community radio announcement, submission of loan forms, and meetings for the approval and follow-
up process. 

The findings regarding the interpersonal communication strategies revealed the following points:  
1. The communication strategy among the committee members indicated that: 

 1.1 The communication strategies for group participation aimed to encourage youth to participate in the 
activities was well-planned by the group leader. 

 1.2 The communication strategy for division of responsibilities was managed primarily by senior-based 
principles.  The group networks were divided on the basis of the residents’ age, intimacy, and the location of their 
accommodations. 

 1.3 The communication strategy for the meetings was organized primarily by a democratic style of com- 
munication which offered an opportunity for all members to have a frank and open dialogue and discussion. 

 1.4 The communication strategy for job motivation was organized primarily by community-oriented acti- 
vities which aimed to promote community learning and to create a sense of pride among the youth for their work. 

2. The communication strategies between the committee members and the community indicated that:  
 2.1 The communication strategy for community relationship-building was implanted by the elder people 

encouraging most youth to participate in all activities since their childhood, resulting in the formation of loving 
concern, enthusiasm, and harmony among the elder people and the youth. 



 2.2 The communication strategy for the loan approval was conducted through the use of the negotiating 
process, by finding a mutual agreement which was perceived to satisfy all concerned and would certainly reduce 
conflict intensity. 

 2.3 The communication strategy for the debt follow-up was shaped by the nature of the problem-solving 
process conducted in each stage while recognizing the importance of job responsibilities and maintaining 
community relationship 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
บานสามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

เปนหมูบานชนบทแหงหนึ่งที่กลายเปนหมูบานตัวอยาง 
เปนหมูบานที่มีช่ือเสียงดานการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ชาวบาน เปนหมูบานที่ประสบความสําเร็จในดานการ
บริหารจัดการโครงการธนาคารประชาชน โดยธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เลือก “บานสามขา” เปนหมูบาน
ทดลอง ใหชาวบานเปนผูบริหารจัดการและดําเนินการเอง
ทุกขั้นตอนของโครงการธนาคารประชาชนและเปนหมู 
บานแรกในประเทศไทยที่ดําเนินการในลักษณะดังกลาว 
นอกจากนั้นในหมูบานสามขานี้ยังมีธนาคารสมองที่เกิด 
จากความพยายามของเด็กนักเรียนอายุ 10–18 ป เยาวชนใน
หมูบานสามขา ที่อยากจะเรียนรูกระบวนการทํางานของ
ผูใหญ หลังเลิกเรียนพวกเขาจะไปรวมตัวกันที่หองคอม-   
พิวเตอรของโรงเรียนประจําหมูบาน เพื่อทํางานบริหารจัด 
การธนาคารของพวกเขา ธนาคารสมองเลียนแบบมาจาก
ธนาคารทั่วไป มีทั้งตําแหนงผูจัดการธนาคาร รองผูจัดการ 
เลขานุการ เจาหนาที่บัญชี กรรมการธนาคาร และฝายลูกคา
สัมพันธ เปนผูบริหารและปลอยเงินกูใหผูใหญ ที่ธนาคาร
สมองแหงนี้ เด็กๆ ไดเรียนรูกระบวนการการทํางานของ
ผูใหญ และสามารถรวมกันบริหารองคการไดอยางมีประ 
สิทธิภาพ ผูวิจัยจึงเห็นวาเรื่องของการสื่อสารในธนาคาร
สมองแหงนี้ นาศึกษาวิจัยเปนอยางยิ่ง 

 
ท่ีมาของธนาคารสมอง  
ธนาคารสมองของเด็กๆ บานสามขาเกิดขึ้นจากการที่

เยาวชนหมูบานสามขากวา 40 คน รวมตัวกันจัดกิจกรรมเขา
คายภาษาอังกฤษ เมื่อป พ.ศ. 2545 และหลังจากจัดกิจกรรม
แลวยังมีเงินทุนเหลือประมาณ 30,000 บาท เด็กจึงมาชวย  
กันคิดวานาจะนําเงินดงักลาวมาจัดกิจกรรมใหเกิดประโยชน 
กับคนในหมูบานสามขาใหมากที่สุด สมาชิกในกลุมเสนอ
กิจกรรมหลายอยาง แตทายที่สุดเด็กๆ ก็ไดตกลงกันวาจะ
จัดตั้ง “ธนาคารสมอง” ขึ้น  

เนื่องจากที่ผานมา เด็กๆ ไดเห็นชาวบานในชุมชนรวม
แรงรวมใจกัน พยายามลดปญหาหนี้สินของชุมชน จึงคิดวา
การจัดตั้งธนาคารขึ้น เพื่อใหคนในชุมชนยืมไปประกอบ
อาชีพเลี้ยงครอบครัว จะเปนสวนชวยแกปญหาดังกลาวของ
ชุมชนได (กรุงเทพธุรกิจ, 2546) 

 
วิธีการดําเนินงานของธนาคารสมอง 
เปาหมายของธนาคารอยูที่การตองการใหผูกูไดนําเงิน

ไปใชเพื่อลงทุนสรางรายไดเพิ่มทุนใหกับครอบครัว การขอ
กูไมตองใชหลักทรัพยค้ําประกัน แตตองรางโครงการมาให
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการ  
จะพิจารณาโครงการเปนหลักวา มีความเปนไปไดมากนอย
เพียงใด รูปแบบการสงเงินคืนหรือระยะเวลาในการใชเงิน
คืนเหมาะสมหรือไม ผูกูจะสามารถสงคืนไดหรือไม การกู
เงินไมตองเสียดอกเบี้ย แตจะเสียเปนคาบํารุงกลุมแทน      
ซึ่งก็แลวแตผูขอกูจะเปนผูกําหนด ซึ่งบางครั้งก็มีการเสนอ
คาบํารุงตัดหนากันบาง แตก็มิไดมีผลตอการพิจารณา
อยางไร เพราะเด็กๆ จะพิจารณาจากโครงการเปนหลัก เมื่อ
อนุมัติเงินกูไปแลว ก็จะมีฝายสมาชิกสัมพันธทําหนาที่
ติดตามดูวา ผูกูแตละรายนําเงินที่กูไปทําตามวัตถุประสงคที่
ยื่นไวตอธนาคารหรือไม โดยเด็กจะมีวิธีติดตามลูกหนี้ของ
ธนาคารอยางแยบคายไมทําใหผูกูรูสึกวาถูกตามทวงหนี้  
เชน ไปกันเปนกลุม 3-4 คน ไปคุยกับผูกู ขณะที่เขากําลัง
ทํางาน สอบถามวิธีการทํางานไปเรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะ
ทําใหผูกูรูสึกสบายใจวา ไมไดถูกทวงหนี้ หรือมาจับผิดแลว 
ยังทําใหเด็กๆ ไดเรียนรูวิธีการทํางานของผูใหญไปดวย   
และที่ผานมาก็ยังไมเคยมีใครไมคืนเงิน จะมีก็เพียงแตสง   
ชาไปบาง (ผูจัดการออนไลน, 2546) 

การสื่อสารเปนกลไกสําคัญที่เขามามีบทบาทในการ
รวมตัวกันของกลุมคนในชุมชน เพราะการรวมกลุมกันจะ 
ตองอาศัยความเขาใจที่ตรงกัน จิตสํานึกรวมกัน ในการรวม
คิดรวมกันแกปญหา โดยการสื่อสารจะมีบทบาทในการกระ 
ตุนใหคนในชุมชนมีจิตสํานึกรวมกัน รูจักแลกเปลี่ยนความ



คิดเห็น รับรูปญหารวมกัน และประสานงานกันในการ
แกปญหาตางๆ ในชุมชน (เวทินี  สตะเวทิน, 2542) 

ผูวิจัยเห็นวาการรวมตัวกันของเด็กๆ บานสามขา ที่
จัดต้ังธนาคารสมองขึ้น และสามารถบริหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพนี้ นาจะเปนตัวอยางที่ดีของการใชประโยชน
จากการสื่อสารเพื่อสรางจิตสํานึกรวมกันในการทํางาน เพื่อ
ประโยชนของสวนรวม รวมกันแกไขปญหา และรวมกัน 
ตัดสินใจในเรื่องตางๆ 

จากความสําเร็จของชุมชนบานสามขาดังกลาวขางตน 
ความพยายามในการหยิบยกประสบการณ “หนี้สิน” ซึ่งเปน
ปญหาที่เกิดขึ้นครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ในสังคมไทยมา
เปนประเด็นหลักในการนําเสนอ โดยมีเปาหมายหลักเพื่อ
ลดปญหาหนี้สินดวยพลังชุมชน และการสวมบทบาทนาย
ธนาคาร ของเด็กวัย 10-18 ป ถือเปนหมูบานตัวอยาง เปน
หมูบานที่มี ช่ือเสียงดานการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนหมูบานที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร
จัดการ ทําใหมีผูมาศึกษาดูงานและพยายามนําวิธีการ
แกปญหาของชุมชนบานสามขาไปใชเปนแบบอยางในการ
แกปญหาของตน แตการศึกษาที่ลอกเลียนแบบโดยที่ไม
ศึกษาถึง “การสื่อสาร” ของชุมชนบานสามขา ไมนาจะเปน
สิ่งที่ถูกตองสมบูรณเพราะ “การสื่อสาร” ถือเปนกลไก
สําคัญซึ่งเปรียบเสมือนตัวกลางเชื่อมโยงปรากฏการณทาง
สังคม และมีบทบาทในการกระตุนใหกลุมบุคคลในชุมชน
เกิดการรวมตัวกัน เกิดจิตสํานึกความสามัคคี และความ
เขาใจที่ตรงกันตอประเด็นปญหาตางๆ จนสามารถประสาน
ความรวมมือรวมใจเพื่อแกไขปญหาตางๆ และเผชิญกับ
สภาวะวิกฤติตางๆ ไดเปนอยางดี อันนํามาสูการพัฒนา
ความเปนชุมชนเข็มแข็งและพัฒนาศักยภาพ 

เหตุผลที่ผู วิจัยเลือกที่จะศึกษาเรื่องประสิทธิภาพ  
ของการสื่อสารระหวางบุคคลที่มีผลตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของธนาคารสมอง ชุมชนบานสามขา อ.แมทะ 
จ.ลําปาง เพราะผูวิจัยเห็นวาวิธีการที่เยาวชนบานสามขาใช
มีพ้ืนฐานที่สําคัญมาจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด 
เห็นกัน สมาชิกในชุมชนมีการใหความรวมมือรวมใจใน
การแกไขปญหาภายในชุมชนเปนอยางดี มีความรัก เอื้อ
อาทร และมีการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง 

ผูวิจัยสนใจเปนอยางยิ่งวา ในการทํางานของธนาคาร
สมองเยาวชนในชุมชนบานสามขามีการใชปฏิสัมพันธ
ภายในกันอยางไรบาง จึงรวมตัวกันกอต้ังธนาคารสมองได

สําเร็จ และมีปฏิสัมพันธอยางไรกับชาวบานในการเชิญ
ชวนใหมารวมกิจกรรมของธนาคารสมอง นอกจากนี้ผูวิจัย
อยากรูวาเยาวชนที่บริหารธนาคารสมองใชกลยุทธและ
เทคนิคการสื่อสารอยางไรในการดําเนินงานธนาคารสมอง 
เพราะผูวิจัยเช่ือวาเมื่อไดเขาใจเรื่องของการสื่อสารภายใน
ธนาคารสมองของชุมชนบานสามขาแลว ก็จะสามารถรู
เหตุผลที่ธนาคารสมองแหงนี้ประสบผลสําเร็จ ซึ่งจะ
สามารถนํามาเปนแนวทางปฏิบัติไดในชุมชนอื่นตอไป 

 
ปญหานําในการวิจัย 

1.  การดําเนินงานของธนาคารสมองมีรูปแบบปฏิ- 
สัมพันธกันอยางไรบาง 

2.  เยาวชนที่บริหารธนาคารสมองใชกลยุทธการสื่อ 
สารใดในการดําเนินงานธนาคารสมอง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษารูปแบบปฏิสัมพันธในการดําเนินงาน
ของธนาคารสมอง 

2. เพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารในการดําเนินงานธนา- 
คารสมอง 

 
ขอบเขตในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะกรณีการจัดตั้งธนาคาร
สมองของเด็กและเยาวชนในชุมชนบานสามขา อําเภอแมทะ 
จังหวัดลําปาง การเลือกศึกษากลุมธนาคารสมองนี้ เพราะ
เห็นวาเปนการทํางานของเยาวชนที่ไดมีการเรียนรูและได 
รับการถายทอดประสบการณตางๆ มาจากความพยายาม  
ของชุมชนบานสามขาในอดีตที่มีประสบการณ ดานรูปแบบ
กิจกรรม รูปแบบการสรางปฏิสัมพันธเพื่อแกปญหาภายใน
ชุมชนจนรวมกันทํางานไดประสบความสําเร็จ และมีวัตถุ 
ประสงคของการพัฒนาชุมชนรวมกันอยางเดนชัด กลุม
ตัวอยางจะรวมถึงแกนนําหมูบาน เยาวชนที่บริหารธนาคาร
สมอง และชาวบานที่กูยืมเงินธนาคารสมองในหมูบาน    
สามขา รวมทั้งสิ้นจํานวน 35 คน ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 
เริ่มตั้งแตเดือน ก.ค. 2547 – ส.ค. 2547 โดยมีขอบเขตการวิจัย 
ดังนี้ 

1. มุงศึกษาเฉพาะชาวชุมชนบานสามขา ซึ่งไดแก เด็ก
และเยาวชนที่รวมกันกอต้ังธนาคารสมอง และประชาชนที่
อาศัยอยูในพื้นที่ของชุมชนบานสามขา โดยทําการศึกษา



ปฏิสัมพันธระหวางคณะทํางานที่บริหารธนาคารสมองกับ
สมาชิกที่มาใชบริการธนาคารสมอง 

2. ศึกษากลยุทธการสื่อสารของคณะทํางานธนาคาร
สมองในการดําเนินงาน ไดแก กลยุทธในการรวมกลุม กล
ยุทธในการแบงหนาที่ กลยุทธในการประชุม และกลยุทธ
ในการกระตุนการทํางาน รวมถึงปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหการสื่อ 
สารประสบผลสําเร็จ  

กรอบความคดิในการวิจัย  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดกรอบความคิดของ

การวิจัย เพื่อศึกษารูปแบบปฏิสัมพันธ ที่เกิดขึ้นในการ
ทํางานของธนาคารสมอง และกลยุทธการสื่อสารที่คณะ 
ทํางานธนาคารสมองใชในการดําเนินงานธนาคารสมอง โดย
มีกรอบในการวิจัยดังนี้  

 
ภาพที่ 1.1: แสดงกรอบความคิดในการวิจัย   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมและกระตุนให
ชุมชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของคนในชุมชน
ในการจัดการปญหา และพัฒนาศักยภาพของชุมชน ซึ่งเปน
การขยายผลใหกับชุมชนอื่นๆ ตอไป 

2. เพื่อเปนประโยชนในการเลือกใชการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพในการรวมกลุม เพื่อเพิ่มความเขมแข็งในการ
จัดการปญหาภายในชุมชน 

3. เปนการเพิ่มองคความรูเกี่ยวกับแนวทางและรูป 
แบบการสื่อสาร เพื่อสรางปฏิสัมพันธในชุมชน 

4. เพื่อเปนการพัฒนาองคความรูและเปนแนวทางใน
การสรางระบบการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนใหเกิด
ในระดับสังคม และระดับประเทศ 

5. เพื่อใหนักพัฒนาและหนวยงานราชการตางๆ ใช
เปนแนวทางในการจัดรูปแบบการสรางปฏิสัมพันธให
ชุมชนเกิดความรวมมือสนับสนุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเปนประโยชนตอการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน 

6. เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนสําหรับ
ชุมชนที่มีแนวคิดตองการจะแกไขปญหาชุมชนโดยการ
พ่ึงพาตนเอง  
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ในการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของการสื่อสารระหวาง
บุคคลที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของธนาคาร
สมอง ชุมชนบานสามขา อ.แมทะ จ.ลําปาง ผูวิจัยไดใชแนว 

ปฏิสัมพันธ 
ของ

ธนาคาร
สมอง ความสําเร็จ

ในการใช
การสื่อสาร
เพื่อบริหาร
จัดการ
ธนาคาร
สมอง 

- การบริหารความขัดแยง 
- การเจรจาตอรอง 
- ความเปนผูนํา 
- การโนมนาวใจ 

 
กลยุทธการ
สื่อสาร 

การสื่อสารภายใน
ธนาคารสมอง - การสื่อสารระหวางบุคคล 

- รูปแบบการสื่อสาร  
- เครือขายการสื่อสาร 
- การมีสวนรวมของกลุม 

ภายในธนาคาร
สมอง 

การสื่อสารระหวาง
ธนาคารสมองกับ

ชุมชน 

ระหวางธนาคาร
สมองกับชุมชน 



คิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของไว 5 แนวคิดดวยกัน 
คือ 

1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสื่อสารระ-
หวางบุคคลและสื่อบุคคล 

สื่อบุคคลมีบทบาทในการสื่อสารพัฒนา คือ เปนแหลง
ขาวสารที่สงสารผานชองทางการสื่อสารระหวางบุคคลไปยัง
กลุมผูรับสาร (กาญจนา แกวเทพ, 2543) ซึ่งประสิทธิภาพ
ของสื่อบุคคลทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาวสาร และจูงใจ
บุคคล  

การสื่อสารระหวางบุคคลเปนการสื่อสารโดยตรง
ระหวางคนสองคนหรือมากกวาสอง ในระยะหางทางกาย- 
ภาพพอที่จะเลือกใชประสาทสัมผัสทั้งหา และปฏิกิริยา
ตอบสนองแบบปจจุบันทันที (พัชนี  เชยจรรยา, 2542) 

การติดตอโดยกลุม คือ การติดตอโดยผานกลุม กลุม
จะมีอิทธิพลตอบุคคลสวนรวม และกลุมตางๆ ชวยให   
การสื่อสารของบุคคลบรรลุเปาหมายได (เวทินี  สตะเวทิน, 
2542) 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบ
และเครือขายการสื่อสาร 

เครือขายของการสื่อสาร คือ การรวมกันของสมาชิก
ในการที่จะใหเกิดความรวมมืออันดีและบรรลุวัตถุประสงค
รวมกันนั้น จะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ความคิดระหวางกันในสมาชิก ซึ่งบทบาทของแตละบุคคล
ในเครือขายจะเปนตัวเช่ือมความสัมพันธแสดงใหเห็น
รูปแบบการมีปฏิสัมพันธของสมาชิก (Monge อางใน 
B.Aubrey Fisher และ Donale G.Ellis, 1990) ดังนั้นใน
การศึกษาเรื่องปฏิสัมพันธของชุมชน จําเปนตองนําความรู
เรื่องรูปแบบการสื่อสารและเครือขายการสื่อสารมาประ- 
กอบในการพิจารณารวมกับสื่อบุคคลและการสื่อสาร
ระหวางบุคคลในตอนแรกดวย เพื่อตอบปญหาการวิจัยใน
เรื่องรูปแบบปฏิสัมพันธภายในธนาคารสมอง 

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการรวมกลุม
ของประชาชน 

การที่บุคคลจะเขามารวมกลุมกันก็เพื่อทํากิจกรรม
ตางๆ รวมกัน โดยเฉพาะการรวมกลุมของประชาชนในการ
รวมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง สิ่งที่ควรพิจารณาไดแก 
ปจจัยที่ดึงดูดใหบุคคลเหลานั้นเขามารวมตัวกัน ซึ่งในการ
เขากลุมของบุคคลมักประกอบไปดวยเหตุผลสวนตัวและ 
 

สวนรวม (Marvin E. Shaw อางใน หลุย จําปาเทศ, 2532) 
โดยไดเนนวาสาเหตุที่คนเขารวมกลุมนั้นมีอยูดวยกัน        
5 ประการ คือ 1. ความสนใจอันเกิดจากความสัมพันธ
สวนตัว 2. กิจกรรมของกลุม 3. เปาหมายของกลุม 4. ความ
เปนสมาชิกของกลุม และ 5. การเอาสมาชิกกลุมเปนเครื่อง 
มือหาผลประโยชน 

การที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง จะตองอาศัยการรวมพลังกันของทุกฝาย
ในชุมชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดซึ่งกัน
และกัน และรวมกันหาทางออกในการแกไขปญหานั้น ก็
คือ การรวมกลุมกันของคนในชุมชนนั่นเอง 

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนา 

การมีสวนรวม คือ การที่บุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของ 
รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมแกปญหาดวยตนเองในการ
ดําเนินงาน โดยเนนการมีสวนรวมอยางแข็งขัน ในการใช
ความคิดสรางสรรครวมกับการใชวิทยากรอยางชํานาญ
และเหมาะสม เพื่อแกไขปญหา สนับสนุนใหสัมฤทธิ์ผล
ในการพัฒนา พรอมติดตามงานขององคกรและผูเกี่ยวของ 
(William Erwin, 1976) 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา จะตอง
อาศัยรวมกลุมของประชาชนนั้นเปนการเริ่มตนการตระ 
หนักรูในสิ่งที่ชุมชนประสบอยู แลวคนในชุมชนรวมมือ
กันวางแผนและจัดการกับปญหา หรือความตองการนั้น
ของชุมชน โดยผานตัวแทนและความรวมมือของคนใน
ชุมชน เมื่องานหรือกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคก็จะมีการ
ขยายผล สรางกิจกรรมใหมๆ จนกระทั่งมีการปรับเปลี่ยน
และสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูล หรือประสบ 
การณ รวมทั้งชวยเหลือกลุมอื่นๆ ดวย 

5. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัด 
การปญหาในชุมชน 

ประเด็นที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการสื่อสารใน
การดําเนินงานธนาคารสมอง คือ การดูถึงแนวทางการ
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีสวนรวม ซึ่ง (Everett M. 
Rogers, 1995) ไดเสนอวาการสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ
และเปนไปอยางราบรื่น คุณลักษณะระหวางผูสงสารและ
ผูรับสารเปนปจจัยที่สําคัญที่จะอธิบายวา ใครถายทอดขาว 
สารไปยังใคร จะมีประสิทธิภาพในการถายทอดขาวสารแค 
 



ไหน ทั้งนี้การสื่อสารจะเปนไปดวยความราบรื่นเมื่อผูสง
สารมีคุณสมบัติคลายคลึงกัน (Homophily) เชน ทัศนคติ 
คานิยม การศึกษา สถานะสังคม ฯลฯ  

ความเปนผูนํา คือ ผูที่มีความสามารถที่จะนําชาวบาน 
มีจิตสํานึกและอุดมการณที่จะยังประโยชนใหเกิดแกชุมชน
ซึ่งผูเปนผูนํา จะเปนผูซึ่งอยูในอํานาจหรือตําแหนงที่ถูก
กําหนดใหเปน สามารถมีอิทธิพลในการจัดสรรและจัดการ
ตอสิ่งที่มีคุณคาตางๆ มากกวาคนอื่นๆ ในชุมชนนั้น เพื่อ 
ใหเกิดผลสําเร็จตามความมุงหมายที่ปรารถนาทั้งของตน
และสมาชิกทุกคน 

การแกไขปญหากลุม (Judith Dwyer, 1997) ไดเสนอ
แนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ภายในกลุมวา การแกไข
ปญหาจะมีประสิทธิภาพตอเมื่อใชการสื่อสารแบบ  2 
ทิศทาง (Two way Communication) โดยไดระบุขั้นตอน
ตางๆ ไว 5 ตอน คือ 1. การใหสมาชิกรวมกันระบุถึงปญหา
และสาเหตุ 2. การสอบถามรายละเอียด 3. การรวมกันออก
ความคิดเห็น 4. การหาทางรวมแกไขปญหารวมกัน และ  
5. การตัดสินใจแกปญหารวมกัน   

ความขัดแยง หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลที่
เกี่ยวของกับจุดมุงหมายหรือวิธีการ หรือทั้งสองอยางแต
เปนการพึ่งพาอาศัยในทางลบ คือ การที่แตละฝายไปดวย 
กันไมไดในเรื่องเก่ียวกับความตองการ ไมวาจะเปนความ
ตองการจริง หรือศักยภาพที่จะเกิดตามตองการ (เสริมศักดิ์  
วิศาลาภรณ 2540)  

การเจรจาตอรอง หมายถึง กระบวนการที่คนสองคน
หรือมากกวาสองคนเจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวาง
กัน ซึ่งอาจเปนวัตถุสิ่งของหรือบริการก็ได โดยทุกฝายที่
เกี่ยวของพยายามหาขอยุติที่ยอมรับรวมกัน 

การพูดโนมนาวใจ หรือการพูดจูงใจเปนการพูดเพื่อ 
ใหผูฟงไดรู เช่ือ และเห็นดวยทั้งความคิดและการกระทํา
ตามจุดมุงหมายของผูพูด การพูดจูงใจเปนการที่ผูพูดตอง 
การใหผูฟงเกิดความเชื่อมากกวาความรู เปนความพยายาม
ที่จะเสริมหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีอยูเดิมในตัวผูฟง 
 
รูปแบบของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาขอเท็จจริง เพื่อใหเกิด
ความเขาใจรวมกันในแนวทางการมีสวนรวมในการจัดการ
ปญหาของคนในชุมชนซึ่งเปนการศึกษาวิจัยในระดับลึก 

(In-depth) ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงจําเปนที่จะตองทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาของชุมชน และบริบทแวด 
ลอมภายในชุมชน ซึ่งมีโครงสรางและกระบวนการที่
ซับซอน ทั้งในเรื่องของความรูสึกนึกคิดในระดับบุคคล 
ลักษณะความเปนชุมชน การวิจัยจึงตองอาศัยความตั้งใจ 
ความจริงใจ ความละเอียดลึกซึ้ง เพื่อใหไดขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริงดังกลาว รูปแบบการวิจัยไดคํานึงถึงความเหมาะ 
สมและความสอดคลองกับสภาพการวิจัย โดยผูวิจัยไดนํา
หลักการของการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) มาใช
เปนแบบแผนและเปนแนวทางในการวิจัย เพื่อศึกษาใหเกิด
ความเขาใจอยางถองแท 

 
กลุมตัวอยางในการวิจัย 
ผูวิจัยตองการศึกษาเพื่อใหทราบถึงรูปแบบปฏิสัมพันธ 

กับกลยุทธการสื่อสารในการดําเนินงานของธนาคารสมอง 
ซึ่งผูวิจัยเห็นวากลุมที่ทําการศึกษานี้เปนกลุมที่ประสบความ 
สําเร็จกลุมหนึ่งในการใชการสื่อสารเพื่อพัฒนาชุมชน ดังนั้น
ผูวิจัยจึงกําหนดกลุม เปาหมายออกเปน 3 กลุม โดยใช
เทคนิคการเลือกตัวอยางหรือกลุมเปาหมายที่ผูวิจัยสามารถ
กําหนดเกณฑในการเลือกไดเอง (Criterion Sampling) โดย
การเลือกจะเลือกเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของกับธนาคารสมอง
โดยตรงเทานั้นที่สามารถตอบคําถามและใหความกระจาง 
ไดโดยการเลือกนั้นผูวิจัยพิจารณาจากปญหานําวิจัย และ
ขอบเขตการวิจัยวา ผูใดสามารถใหขอมูลไดตรงและครอบ 
คลุมวัตถุประสงคที่วางไว ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการบริหารหมูบานหรือกลุมแกนนําชุม 
ชนบานสามขา จํานวน 5 คน ประกอบดวย กรรมการ บริหาร
หมูบาน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ครู 

2.  เด็ก และเยาวชนที่ทํางานธนาคารสมอง จํานวน 15 
คน 

3.  ชาวบานที่มากูเงินธนาคารสมอง และรวมกิจกรรม
กับชุมชน จํานวน 15 คน 

 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมดวยตนเอง 

โดยอาศัยวิธีการที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนขอเท็จจริงและสมบูรณ โดยกําหนด
วิธีการเก็บขอมูลดังนี้ 



1.  การเก็บรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวของกับกลุมเปา 
หมาย และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษา 
เพื่อนํามาเปนขอมูลเบื้องตนชวยในการวิจัยภาคสนาม
ตอไป  

2.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต (Observation) 
ผูวิจัยใชการสังเกตพฤติกรรม (Behavior Observation) การ
แสดงออกของคนในชุมชนในบริบททั่วไป ตลอดระยะเวลา
ที่เขาไปทําการสัมภาษณ 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) 
ผูวิจัยใชวิธีการผสมผสานดังนี้ 

3.1 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal 
Interview) กับกลุมเปาหมาย พูดคุยตามจังหวะและโอกาส
ที่เหมาะสม โดยใชควบคูกับการสังเกต 

3.2 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) 
กับกลุมเปาหมาย  โดยผู วิจัยเตรียมแนวคําถามในการ
สัมภาษณ เพื่อตองการใหไดขอมูลที่ตรงที่สุดของกลุม 
เปาหมาย โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกนี้ใชควบคูกับการ
สังเกตตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ การ

บันทึกภาคสนามจําเปนตองระบุรายละเอียดตางๆ ที่นัก 
วิจยัไดรับรูจากการสัมภาษณ จึงจําเปนตองมีเครื่องมือชวย
ในการวิจัย ดังนี้ 

1. การเฝาสังเกตของผูวิจัย  
2. เครื่องบันทึกเสียงพรอมเทป 
3. กลองถายภาพ 
4. กลองถายวิดีโอ 
5. แบบบันทึกภาคสนาม 
6. แนวคําถามเพื่อการสัมภาษณเชิงลึก 
 
การวิเคราะหขอมูล 
หลังจากที่ไดขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธี

ตางๆ แลว ผูวิจัยจะนําขอมูลมาจัดระบบขอมูล รวบรวม 
และแบงหมวดหมูและประเภทของขอมูลตามขอบเขต  
การวิจัย จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชแนวคิดและ
ทฤษฎีในบทที่ 2 เปนกรอบในการวิเคราะห โดยแบงการ
วิเคราะหขอมูลตามสัดสวนของวัตถุประสงคการวิจัย 

 

สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 
สรุปจากผลการศึกษาในเรื่องประสิทธิภาพของการ

สื่อสารระหวางบุคคลที่มีตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
ธนาคารสมอง ของเด็กๆ ในหมูบานสามขา อําเภอแมทะ 
จังหวัดลําปาง ในการที่เด็กสามารถรวมตัวจัดตั้งธนาคาร
สมอง เพื่อใหผูใหญไดกูเงินโดยไมตองมีหลักทรัพยค้ํา
ประกันแตตองมีโครงการที่ดีและเปดโอกาสเด็กเขาไป
เรียนรูงานไดนั้น สรุปไดวา 

1. การรวมกลุมกันจัดต้ังธนาคารสมองสําเร็จได 
เพราะเด็กๆ ในชุมชนบานสามขามีปฏิสัมพันธที่ดีกับ
ชุมชน ไดเห็นตัวอยางการรวมกลุมกันทํางานเพื่อชุมชน
ของผูใหญ ไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการประชุม 
และชวยงานชุมชนอยูเสมอ อีกทั้งการที่เด็กๆ มีที่ปรึกษา
และผูนํากลุมที่นาเชื่อถือ มีการพูดคุยปรึกษากันอยูเสมอ 
จึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหการกอต้ังธนาคารสมองประสบ
ความสําเร็จ 

2. ในการทํางานของธนาคารสมองนั้น เด็กๆ ที่รวม
กอต้ังมีการพบปะ พูดคุยกันอยูเปนประจําในชีวิตประจํา 
วันอยูแลว คือ มีความสนิทสนมคุนเคยกัน เมื่อกอต้ัง
ธนาคารสมองขึ้นก็จะแบงหนาที่โดยอาศัยเกณฑอายุใน
การเลือกหัวหนา เพราะเชื่อวาเด็กโตจะเรียนรูไดเร็วและ
นํามาถายทอดใหรุนนองได จากนั้นก็จะใชความสนิทสนม
มาเลือกคนเขาทํางานรวมกัน มีการจัดใหมีการประชุม
อยางสม่ําเสมอ เปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความคิด 
เห็นอยางเต็มที่ เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการทํางานราบรื่น
ไมอึดอัด เพราะทุกคนรูสึกวามีความสําคัญและเปนสวน
หนึ่งของกลุม ความเปนผูนําที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิก
ของผูจัดการธนาคารสมอง ทําใหสามารถชี้นํากลุมไปตาม
ทิศทางที่ตองการได 

3. ในสวนของการมีปฏิสัมพันธกับผูขอกูนั้นธนาคาร
สมองไดอาศัยการพูดคุยในลักษณะที่ไมเปนทางการ อาศัย
ความสนิทสนมเปนหลัก ในการปฏิเสธยอดเงินกูก็จะอาศัย
การอางความจําเปนของธนาคารสมองเปนหลัก เพื่อไมให
กระทบกระเทือนความรูสึกผูกู การติดตามหนี้ก็จะใช
วิธีการที่นุมนวล ประนีประนอมเปนหลัก สรางใหเกิดการ
ยอมรับ ความสงสาร ในความตั้งใจดีของเด็กๆ เพื่อไมใหมี
การโกง หรือไมยอมชําระหนี้เกิดขึ้น 

 



4. แกนนําชุมชนซึ่งเปนผูสนับสนุนสําคัญตอการ
ทํางานของเด็กๆ นั้น ไดมีการพบปะ พูดคุย ทั้งเปนทาง 
การในการประชุมหมูบาน หรือประชุมกลุมตางๆ และไม
เปนทางการอยู เสมอ แกนนําชุมชนไดพยายามปลูกฝง
จิตสํานึกในการทํางานเพื่อชุมชน และจิตสํานึกในการ
แสวงหาความรู และประสบการณใหเด็ก ใหเด็กๆ ได
เรียนรูจากประสบการณจริง เชน การชวยงานชุมชน หรือ
การจัดตั้งธนาคารสมอง ชวยใหเกิดการยอมรับของชุมชน
ตอกิจกรรมของเด็ก ชวยแกปญหาตางๆ ใหเด็ก เมื่อไดรับ
การรองขอ ซึ่งนับเปนกําลังใจที่สําคัญที่ทําใหเด็กทํางาน
ตางๆ ลุลวงไปไดดวยดี 

จะเห็นไดวาในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของธนา- 
คารสมอง ตัวบุคคลถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
ซึ่งประสิทธิภาพของสื่อที่เปนบุคคลทําใหเกิดการแลก 
เปลี่ยนขาวสาร และจูงใจบุคคลอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับที่ 
กาญจนา แกวเทพ และคณะ (2543) กลาววา สื่อบุคคลมี
บทบาทในการพัฒนา คือ เปนแหลงขาวสารที่สงผานชอง 
ทางการสื่อสารระหวางบุคคลไปยังกลุมผูรับสาร  

สําหรับการดําเนินการรวมกันของสมาชิกธนาคาร
สมองในการที่จะใหเกิดความรวมมืออันดีและบรรลุ
วัตถุประสงครวมกันนั้น มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และความคิดระหวางกันในสมาชิกแตละกลุมยอย ดังนั้น
บทบาทของแตละบุคคลในเครือขายจึงเปนตัวเช่ือม
ความสัมพันธใหเกิดขึ้นในการดําเนินงาน ซึ่งตรงกับ
แนวคิดของ พัชนี  เชยจรรยา และคณะ (2538) ที่ระบุวา 
ในแตละองคกรหรือหนวยงานตางๆ จะมีเครือขายการ
สื่อสารระหวางบุคคลในหมูสมาชิกในองคกรหรือหนวย 
งานนั้น โดยเปนการสื่อสารแบบซึ่งหนามีปฏิกิริยาตอบ 
สนองอยาง ทันทีทันใด 

เมื่อพิจารณาในแงของการที่เด็กมีสวนรวมในการ
ตระหนักรูในสิ่งที่ชุมชนประสบอยูแลวเด็กในชุมชน
รวมมือกันวางแผน และจัดการกับปญหา โดยการสราง
กิจกรรมใหมๆ และอาศัยความรวมมือของคนในชุมชน 
เพื่อชวยเหลือชุมชน ดังนั้นการสรางกิจกรรมใหเกิดขึ้นใน
ชุมชน โดยใหทุกคนรับรูกับความเปนไปในชุมชน จะทํา
ใหเกิดความรวมมือที่ดีในชุมชน ในการที่จะแกไขปญหา
ที่ เกิดขึ้น ตรงกับแนวคิดการมีสวนรวมของ วิลเลี่ยม   
เออรวิน (William Erwin, 1976) ที่วา การมีสวนรวม คือ 
 

การที่บุคคลเขามามีสวนเกี่ยวของ รวมคิด รวมตัดสินใจ 
รวมแกไขปญหาดวยตนเองในการดําเนินงาน โดยเนน
การ มีสวนรวมอยางแข็งขัน ในการใชความคิดสรางสรรค 
เพื่อแกไขปญหา พรอมติดตามงานขององคการและผูที่
เกี่ยวของ  

และความสามารถของผูจัดการธนาคารสมองในการ
วางแผนงานมีการเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมไดแสดง
ความคิดเห็นเปนที่ปรึกษาของนองๆ เมื่อพบปญหาจาก
การติดตามงาน ก็จะใหขอแนะนําในการจัดการปญหาใน
ลักษณะที่ประนีประนอม และหาทางแกปญหารวมกัน 
โดยใหเกิดการยอมรับ และพอใจทั้งสองฝาย ดังนั้นการที่
ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการสื่อสาร และมี
การจัดการปญหาในลักษณะที่ประนีประนอม จะทําให
เกิดการยอมรับของสมาชิก มีผลตอความพึงพอใจและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกลุม สอดคลองกับ
หนาที่ของผูนํา ของ อภิรดี  เกิดศิริ (2539) ที่กลาวไว 5 
ประการ คือ 1. ผูนํามีหนาที่กําหนดนโยบายกลุม วางแผน
ดําเนินงานประสานงานใหสมาชิกรวมมือทํากิจกรรมจน
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 2. ชวยแกปญหาความขัดแยง 
และสรางความสามัคคีรวมใจกัน 3. เปนจุดรวมและเปน
แบบอยางที่ดีกับสมาชิก 4. เปนที่ระบายอารมณ และเปน
ที่ปรึกษา 5. เปนตัวแทนกลุมในการติดตอสัมพันธกับกลุม
อื่นๆ และคนอื่นๆ ที่อยูนอกกลุม 

ดังนั้นจะเห็นวาความสาํเร็จของเด็กๆ ในการดําเนิน 
งานธนาคารสมอง สําเร็จไดดวยการสื่อสารภายในชุมชน
ที่มีความเขมแข็ง อันมีพ้ืนฐานของปฏิสัมพันธภายใน
ชุมชน ในการใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการพัฒนาชุมชน และการใชสิ่ง
ยึดเหนี่ยวจากการที่เคยประสบปญหารวมกันมา คนใน
ชุมชนจึงมีความรักความผูกพัน และตองการพ่ึงพาตน 
เองในการที่จะชวยเหลือชุมชน และจากความรัก ความ
ปรารถนาดีซึ่งกันและกันของคนในชุมชน ทําใหการ
ดําเนินงานตางๆ ของเด็กเต็มไปดวยความปรารถนาที่จะ
จัดการกับปญหาตางๆ ใหลุลวงไปดวยดี ไดมีการเรียนรู
การใชกลยุทธตางๆ จากประสบการณจริง จากความรักที่มี
ใหตอชุมชน โดยหวังวาการทํางานของพวกเขาจะสามารถ
ทําใหชุมชนของตนพัฒนาไปสูความเปนชุมชนที่เขมแข็ง
ใหได 



เมื่อสรุปถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารระหวาง
บุคคลที่ธนาคารสมองไดนํามาใชจนทําใหการดําเนินงาน
ประสบผลสําเร็จนั้น ประกอบไปดวย  

1. การใชสื่อบุคคล ที่เปนที่ยอมรับ มีความรู ความ
นาเชื่อถือ จนทําใหเกิดกระบวนการคิดริเริ่ม และการ
ตัดสินใจในที่สุด 

2. การใชการสื่อสารกลุม ที่ใหทุกคนมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น จนเกิดการคลอยตามความคิด  
กลุม และลงมือปฏิบัติงานรวมกันอยางดี 

3. การมีเครือขายในการสื่อสารซึ่งมีอิทธิพลตอ
ความสัมพันธของคนในกลุมทําใหเกิดความรวมมืออันดี
ระหวางกัน และทําใหคนในกลุมรวมตัวกันไดอยางมั่นคง 

4. มีการใชรูปแบบการสื่อสารทั้งการสื่อสารสอง
ทาง และการสื่อสารทางเดียว แบบเปนทางการ และไม
เปนทางการ ตามความเหมาะสม 

5. มีการใชการสื่อสารแบบมีสวนรวมของคนใน
ชุมชน โดยการเขาไปรวมกิจกรรมตางๆ ทําใหเกิดปฏิ- 
สัมพันธภายในชุมชนที่เขมแข็ง 

6. ผูนํามีความเปนประชาธิปไตย ในการใหสมาชิก
ทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และยอม 
รับทําตามความคิดเห็นของสมาชิกอยางทั่วถึง 

7. มีกระบวนการกระตุนการทํางาน โดยใชความ 
สัมพันธที่ใกลชิดของผูนํา ในการใชกิจกรรมยอยๆ ในการ
เรียนรูการทํางานรวมกันระหวางคณะทํางาน ใหรูสึก
ภาคภูมิใจในการทํางานของตนเอง 

ดังนั้น ลักษณะการสื่อสารที่ธนาคารสมองใชในการ
ดําเนินงานธนาคารสมอง แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพใน
การนําการสื่อสารระหวางบุคคลไปใช โดยผลการวิจัยใน
เรื่องการยอมรับของเด็กและผูใหญในชุมชน ที่มีความชื่น
ชมในความสามารถในการบริหารหนี้ การรูจักใชความ
ประนีประนอมในการเรียนรูงาน โดยมีสวนรวมดวยความ
เต็มใจในการชวยเหลือชุมชนของคณะทํางานธนาคาร
สมอง จนทําใหผูใหญในชุมชนรูสึกถึงประโยชนของ
ธนาคารสมองที่เด็กๆ ทํา และเต็มใจที่จะใหการสนับ  
สนุนอยางเต็มที่ 

 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับธนาคารสมอง 

1. คณะกรรมการธนาคารสมองควรจัดใหมีการจด
บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมโดยการ
บันทึกรายงานการประชุมดังกลาวจะชวยใหการดําเนินงาน
ของธนาคารสมองมีหลักฐานที่อางอิงได และยังเปนแนว 
ทางในการพัฒนาการดําเนินงานของธนาคารสมองตอไป
ในระยะยาว 

2. ควรฝกอบรมทักษะการสื่อสารในการบริหารจัดการ
ธนาคารสมอง โดยใชรูปแบบการปฏิสัมพันธในลักษณะ
ตางๆ ใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ และเรียนรูวา
ควรจะใชรูปแบบการสื่อสารลักษณะไหน เชน รูปแบบการ
สื่อสารทางเดียวที่มีลักษณะเปนทางการ รูปแบบการสื่อสาร
สองทางที่เปนทางการ และไมเปนทางการ เมื่อเกิดสถาน- 
การณนั้นๆ ขึ้น  

3. ผูวิจัยพบวา คณะทํางานธนาคารสมองจะจัดเก็บ
ขอมูลตางๆในรูปเอกสารเปนสวนใหญ จึงเสนอวาควรเก็บ
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน และผลการดําเนินงาน
ที่ผานมาไวในระบบคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มความสะดวกใน
การคนหาขอมูล และลดปริมาณการจัดเก็บเอกสารในรูป
กระดาษ 

4. ควรเผยแพรกิจกรรมและผลการดําเนินงานของ
ธนาคารสมองใหสมาชิกในสังคมทราบโดยทั่วกัน รวมทั้ง
หมูบานอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงในอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 
ที่มาใชบริการคอมพิวเตอรที่โรงเรียนบานสามขา เพื่อ
กระตุนใหเกิดการพัฒนาในหมูบานใกลเคียง เนื่องจาก
เด็กๆ และชาวบานบางกลุมไมทราบขอมูลเกี่ยวกับธนาคาร
สมอง โดยรูปแบบการเผยแพร อาจจะกระทําไดหลายรูป 
แบบ เชนการใชวิธีบอกกลาวดวยวาจากับสมาชิกทั่วไปใน
สังคมตามที่โอกาสอํานวย การจัดพิมพโรเนียวเอกสารใน
ลักษณะจดหมายขาวเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของ
ธนาคารสมองแจกจายใหสมาชิกทั่วไปในสังคม การจัด
กิจกรรมที่สมาชิกในสังคมใกลเคียงมีโอกาสเขารวม หาก
ชุมชนบานสามขาและหมูบานใกลเคียงสามารถพัฒนาไป
ไดพรอมๆ กัน ความเปนปกแผน และความสามัคคีในทอง
ถ่ินที่อาศัยก็จะมีสูงขึ้นดวย 

 
 
 



ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ควรกระตุนการสื่อสารภายในชุมชนใหมีความเขม 

แข็ง โดยเฉพาะการสื่อสารระหวางบุคคล การใชสื่อชุมชน 
ตลอดจนควรสงเสริมและริเริ่มกิจกรรมภายในชุมชนให
มากขึ้น เพื่อสรางปฏิสัมพันธของคนในชุมชนอันเปนหัวใจ
สําคัญในการสรางความสามัคคี ความรวมมือ และพัฒนา
ความเขมแขง็ใหเกิดขึ้นในชุมชนได 

2. สามารถนําผลที่เกี่ยวของกับการยอมรับและปจจัย
ที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานธนาคารสมอง เปน
แนวทางสงเสริมใหเด็กๆ ในชุมชน และชุมชนอื่นไดมีการ
ฝกฝน โดยเนนใหเปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต ความ
ไววางใจซึ่งกันและกันในชุมชน ความนาเชื่อถือ ความรับ 
ผิดชอบ เพื่อจะไดรับการยอมรับจากสมาชิกทุกกลุมใน
สังคม อันจะนําไปสูการเปนแกนนําในการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาดานอื่นๆ ตอไป อาทิ ดานการศึกษา การ
สาธารณสุข และการเกษตร เปนตน 

3. หนวยงานภาครัฐและนักพัฒนาที่มีหนาที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการพัฒนาชุมชนควรเขาใจพ้ืนฐานของวัฒน- 
ธรรมชุมชนและมีการรับฟงปญหาและมีการศึกษาวิเคราะห
ชุมชนรวมกับประชาชนและใหการสนับสนุนในดานวิชา 
การและเทคโนโลยี และใหกําลังใจเพื่อจะทําใหประชาชน
เกิดความเชื่อมั่นในการแกปญหาไดอันจะนําไปสูการมี
ชุมชนที่เขมแข็ง 

4. นักพัฒนาชนบทควรจะเขาใจเรื่องประสิทธิภาพ
ของการสื่อสารระหวางบุคคลที่มีตอชุมชน โดยควรรูถึง
วัฒนธรรมของคนในชุมชน กิจกรรมที่คนในชุมชนทํา 
และเครือขายในการสื่อสารของคนในชุมชน เพื่อหาชอง 
ทางในการสงเสริมและพัฒนาชุมชนนั้นใหดียิ่งขึ้น 

5. ควรมีการอบรมครูในชุมชน หรือเพิ่มหลักสูตร
การอบรมครู ในเรื่องประสิทธิภาพของการสื่อสารระหวาง
บุคคล ที่มีผลตอการกระตุนใหเกิดความรวมมือของคนใน
ชุมชนในการที่จะพัฒนาและพึ่งพาตนเอง 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการใชการสื่อสารภายใน
ชุมชนอื่นๆ ที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ
ในการจัดการปญหาที่ เกิดขึ้นภายในชุมชน เพื่อนํามา
วิเคราะหและหาแนวทางปรับปรุงสื่อและการสื่อสารระหวาง
บุคคลใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรศึกษาในเรื่องอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีผลตอ
การดําเนินงานของธนาคารสมองเนื่องจากเรื่องราวของ
ธนาคารสมองมีการนําเสนอผานสื่อมวลชน ทําใหธนาคาร
สมองคอนขาง จะเปนที่รูจักอยางมาก ทําใหหลายหนวย 
งานเกิดความสนใจ และขอเขาไปดูงาน 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบกลไกการสื่อสารในการ
รวมกลุมและการจัดการภายในกลุมของชุมชนอื่นๆ ที่มี
ลักษณะแตกตางไปจากชุมชนบานสามขา ซึ่งมีการรวมตัว
จากการจุดประกายของบุคคลภายนอก และดําเนินการโดย
เด็กๆ และเยาวชนในหมูบาน 

4. ควรจะทําการศึกษาตอเนื่องวาถาผูนําธนาคารสมอง
เปลี่ยนไป ปญหาที่ผู วิจัยไมพบเกี่ยวกับความขัดแยงใน   
กลุมเด็กๆ จะเกิดขึ้นหรือไม และเด็กมีวิธีการในการจัดการ
ปญหากันอยางไร เพื่อวิเคราะหหาปญหา และอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการสื่อสารระหวางบุคคล และการสื่อสารในกลุม 

5. ควรจะมีการศึกษาถึงการสื่อสารในการจัดการใน
เครือขายและผลการดําเนินงาน เนื่องจากในขณะที่ผูวิจัย
กําลังดําเนินการศึกษาอยูนั้นธนาคารสมองมีการปรับโครง 
สรางของตําแหนงในธนาคารสมอง โดยแยกงานเปนเครือ 
ขายตางๆ  

6. ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารในการ
ทํางานของกลุมอื่นๆ ในชุมชนบานสามขาวามีรูปแบบปฏิ- 
สัมพันธ และการเลือกใชกลยุทธตางๆ ในการดําเนินงาน
เชนเดียวกับกลุมเด็กหรือไม เพื่อหาปจจัยที่ทําใหคนใน
ชุมชนบานสามขาแสดงออกถึงความผูกพัน และการผสาน
ความรวมมือตางๆ ภายในชุมชน 
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