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บทคัดย่อ

 การสร้างสรรค์สือ่ภาพยนตร์เพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นการวิจยัเพ่ือตอบโจทย์

วัตถุประสงค์ คือ เพื่อค้นหาองค์ความรู้ และรูปแบบของการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ที่สามารถน�ามาใช้ใน

การส่งเสรมิและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้ระเบยีบวธีิวิจยัเชงิคุณภาพ และแนวทางการวิจยั

แบบผลิตภาพยนตร์เชิงสังเกตการณ์ โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4 แห่ง (กองบรรณาธิการ, 2555,หน้า 17-75) ท่ีเคยได้รบัรางวัลจากสถาบนัพระปกเกล้า รางวลัพระปกเกล้า

ทองค�าปี 2555 ด้านสันติสุขและสมานฉันท์ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา และเทศบาลต�าบลบางขลัง 

จงัหวดัสโุขทยั รางวลัพระปกเกล้าทองค�าปี 2555 ด้านความโปร่งใสและการมส่ีวนรวม เทศบาลต�าบลเกาะคา 

จังหวัดล�าปาง และเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี เครื่องมือในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(Indepth interview) การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) และการถ่ายท�าภาพยนตร์เชิงสังเกตการณ์ 

เพ่ือค้นหาทนุทางสงัคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือมาผลติเป็นรปูแบบของการสร้างสรรค์ภาพยนตร์

เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ผลการวิจยัลกัษณะแนวทางการท�างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีส่ามารถน�ามาพัฒนาเป็น 

เนื้อหา ของภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ ประกอบไปด้วย 

 1. ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพัฒนา 2.ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกีารเสรมิสร้างเครอืข่าย

ในการท�างานให้มีความเข้มแข็ง 3.ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

4.มีค่านิยมในการบริหารงานท่ีดี 5.อาศัยต้นทุนทางสังคมท่ีมีอยู ่ มาเป็นกลไกในการขับเคล่ือนงาน  

6.ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 7.สร้างจิตส�านึกรักท้องถ่ินการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 8.การสร้าง

การมีส่วนรวม โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ 9.ให้ความส�าคัญกับ พนักงาน ข้าราชการ ที่เป็นกลไกท�าให้

งานประสบความส�าเร็จ 10.การจัดให้มีเครือข่ายการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 

 โดยลกัษณะและแนวทางในการสร้างสรรค์สือ่ภาพยนตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบ

ด้วย 1.ค้นหา โครงการหรือกิจกรรมท่ีโดดเด่น ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชน ระบบความสัมพันธ์ของคน 

ในชุมชน ความสามัคคี ทักษะในการจัดการร่วมกัน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้แก ่

ท้องถิ่น (Cultural Identity) สภาพแวดล้อมทางสังคมให้มีความเปิดกว้าง (Diversity & Open Society) 

รวบรวมนักคิดและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Talent/Creative Entrepreneur) สร้างพ้ืนท่ีและส่ิงอ�านวย
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ความ บริหารจัดการท้องถิ่น (Management) ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองการผสมผสานประวัติศาสตร์

ท้องถ่ิน 2.พัฒนา เน้ือหาของโครงการหรอืกิจกรรมทีโ่ดดเด่นเอกลกัษณ์และรูปแบบของการด�าเนนิชวิีตและ

คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา การเรียนรู้ และด้านสุขภาพ  

ความเป็นท้องถ่ินนิยม มาสู่การเป็นบทภาพยนตร์ 3.เตรียมการถ่ายท�า (Pre-Production) โดยใช้สถานท่ี 

(Location) สถานที่ในการถ่ายท�าภาพยนตร์ ในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4.ถ่ายท�าภาพยนตร์ 

อาจใช้แนวทางของการผลติภาพยนตร์สารคด ี5.การฉายภาพยนตร์ ควรจดัฉายในพ้ืนทีข่ององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อการด�าเนนิงานเพ่ือการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อเสนอ

แนะการวิจัย ควรมีการน�าการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาปัจจัยในส่วนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ศึกษาความต้องการ

ของประชาชนต่อรูปแบบ เนื้อหาสาระท่ีประชาชนสนใจและต้องการเพ่ือมาต่อยอกในการสร้างสรรค ์

สื่อภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค�าส�าคัญ: ทุนทางสังคม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ABSTRACT

 Creation of film media for the development of local government organizations. The research 

aimed to answer the objective is to search for knowledge. And the form of filmmaking that can be 

used in the promotion and development of local government organizations. Using qualitative 

research methodology. And observer research approaches. The population of the study is four 

local government organizations that have been awarded by King Prajadhipok’s Institute. Golden 

Glory Award 2012 for Peace and Reconciliation City   Municipal Yala and municipal district 

bangkhung Sukhothai Province The 2012 Golden Globes Award for Transparency and Integrity 

Kau Ka Municipal District, Lampang Province and Khao Sam Roi Municipality Lopburi Research 

tools include in-depth interviews, textual analysis and observation film. To find social capital in 

various ways. Of the local government To develop the content of films for the development of local 

government organizations.

 The results of the study, the working style of the local government organization that can 

be developed as the contents of the film for local development, are as follows. 

1. People are involved in the development. 2. Local government administrators have strengthened 

their working network. 3. People believe in trusting local government organizations. 4. Have good 

management values. 5. Based on existing social costs. It is a mechanism to drive. 6. Adherence 

to Good Governance in Management 7. Create a local love affection, mutual caring. 8. Creating 

a Shared Based on creativity. 9. Focus on civil servants as a mechanism for successful work. 10. 

Provide internal and external communication networks.
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 The nature and direction of the film. 1. Find a project or activity that is unique. Arts and 

culture are available in the community. Community Relations, Harmony, Joint Management Skills 

local knowledge Cultural Identity The Diversity & Open Society brings together thinkers and 

creative entrepreneurs. (Talent / Creative Entrepreneur) Create space and facilities. Develop  

the content of the project or activity, highlight the identity and style of life and quality of life of  

the people in terms of social, economic, cultural, educational, Learn and Health Localism Come 

to the screenplay. 3. Preparing for filming Pre-Production by location (location), filming location 

In the area of   local government. 4. Filming May use the guidelines of documentary production.  

5. Screening Should be screened in the area of   the local government. To build understanding of 

the development work of the local government organization. Research Suggestions Quantitative 

research should be introduced. To find the factors in more and more study the needs of the people 

to form. The con t ent of the public interest and  want to come to the film to create a film for  

the development of local government.

Keywords: social capital, local government, local development film

บทน�า

  ภาพยนตร์ เป็น สื่อ (Media) ซึ่งได้รับ

การยอมรับว่าเป็น สื่อมวลชน (Mass- Media) 

แขนงหนึ่ง เป็นสถานะที่มีการยอมรับโดยท่ัวไป  

โดยภาพยนตร์เป็นรูปแบบหน่ึงของการสื่อสาร 

ท่ีถูกถ่ายทอดออกมาจาก วัฒนธรรมมวลชน  

เป็นวัฒนธรรมท่ีต้องถ่ายทอดผ่านสือ่เพ่ือไปถึงผูช้ม

เป็นจ�านวนมาก โดยผูช้มจ�านวนมากในท่ีน้ี คอื 

ผูร้บัสารตามองค์ประกอบของกระบวนการสือ่สาร

มวลชน

  โดยในปัจจบุนั ภาพยนตร์ เป็นสือ่มวลชน

ทีมี่ผูช้มเป็นจ�านวนมาก เป็อตุสาหกรรมขนาดใหญ่

และมกีระบวนการผลติเป็นระบบอตุสาหกรรม หาก

ย้อนไปตั้งแต่อดีตคุณค่าของความเป็นภาพยนตร์

สามารถพิสจูน์ได้จากประวัตศิาสตร์ของภาพยนตร์เอง 

เพราะตัง้แต่อดตีจะพบว่า พัฒนาการของสือ่ภาพยนตร์

ล้วนมีความเก่ียวข้องสอดคล้องไปกับยุคสมัย 

ประวัติศาสตร์ ทางสังคมและวัฒนธรรมมวลชน 

เพราะภาพยนตร์มักจะน�าเสนอเรื่องราวเหตุการณ์

แวดล้อมที่เกิดขึ้น สื่อภาพยนตร์ ได้รับการยอมรับ

ว่า เป็นมรดกของสังคม ท�าหน้าที่ในการเก็บบันทึก

ข้อมูลของสังคมและวัฒนธรรมมวลชน บทบาท 

ของภาพยนตร์ สามารถท�าหน้าท่ีในการบันทึก

เหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคม

อย่างสร้างสรรค์

  อย่างไรก็ตามในแง่ของการพัฒนา  

สื่อภาพยนตร์ อาจถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว และ

เป็นเพียงส่ือบันเทิง เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ทางด้านความบันเทิงของมวลชนเพียงอย่างเดียว 

ไม่เคยถูกมองในเชิงของการเป็น เครื่องมือของการ

พัฒนา และไม่เคยถูกมองว่าได้ท�าหน้าที่ในการ

บันทึกองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งที่ในปรากฏการณ์

ปัจจุบัน สื่อภาพยนตร์ ได้ท�าหน้าท่ีสะท้อนภาพ

สังคมและวัฒนธรรมของชาติน้ันๆ อย่างสมบูรณ์ 
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เ น่ืองจากคุณสมบั ติของสื่อภาพยนตร ์ เองมี 

เ น้ือหาที่ครอบคลุมเรื่องราวต ่างๆ เ ก่ียวกับ 

สิ่งแวดล้อม ในแต่ละยุคสมัย ท้ังสภาพเศรษฐกิจ 

การเมือง วัฒนธรรมและสังคมได้เป็นอย่างดี  

(รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม, 2550, หน้า 32) 

  ในประเทศไทย ภาพยนตร์ไทย ถือได้ว่า

เป็นบนัทกึทางประวัตศิาสตร์ ทีม่ชีวีติชวีามากทีส่ดุ

อย่างหนึง่ในสงัคมไทย การรุง่หรอืร่วงในด้านต่างๆ 

ของภาพยนตร์ไทย ล้วนเกิดจากสภาวะของสังคม

ในยุคสมัยน้ันๆ นอกจากเหตุผลทางธุรกิจท่ีท�าให้

ภาพยนตร์ไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี  

ค่านยิม ระบบคดิ ความคิดของคนไทยก็มผีลต่อการ

เป็นไปของภาพยนตร์ไทยด้วย (ดงักมล ณ ป้อมเพชร, 

2550, หน้า 216)

  ท้ังน้ี ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้ประโยชน์

จากสือ่ภาพยนตร์เพ่ือการพัฒนา เริม่มกีารแตกแขนง

และน�าสื่อภาพยนตร์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะเมื่อภาพยนตร์ได้รับการยอมรับว่าเป็น 

อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ในกลุม่ที ่4 จากการจดักลุม่

ของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ตามลกัษณะของบญัชี

รายได้ประชาชาติ โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ 

(วรากรณ์ สามโกเศศ, 2554)

  ภาพยนตร์ เป็น อตุสาหกรรมสร้างสรรค์

ในกลุ ่มท่ี 4 จากการจัดกลุ ่มของอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ ตามลกัษณะของบัญชรีายได้ประชาชาติ 

โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม 

  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative 

Economy คือ วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้

สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน Capital Assets ในปริมาณ

ท่ีน้อย แต่ใช้สินทรัพย์ทางความคิด Intellectual 

Assets ในปรมิาณท่ีมาก (ศกัด์ิชยั เกยีรตนิาคนิทร์, 

2553) จากนิยามดังกล่าว เป็นแนวคิดในการใช้

ความรู้ที่ได้จากการศึกษาสร้างสรรค์และทรัพย์สิน

ทางปัญญาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

สมัยใหม่เพ่ือสร้างงานท่ีแตกต่าง นอกจากนี้ 

UNCTAD (The United Nations Conference on 

Trade and Development) ได้อธิบายเศรษฐกิจ 

เชงิสร้างสรรค์ ว่า เป็นแนวคดิการพัฒนาบนพ้ืนฐาน

ของความคิดสร้างสรรค์ท่ีส่งผลต่อการพัฒนา

ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็น 

กระบวนการส�าคญัในการกระจายรายได้ การสร้างงาน 

และการสร้างรายได้จากต่างประเทศ ตลอดจน 

ส่งเสริมให้สังคมเกิดความสมานฉันท์ เป็นการ 

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ มติทิาง

เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยี 

ทรัพย์สนิทางปัญญาและการท่องเทีย่วเป็นรูปแบบ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ฐานความรู้ด้ังเดิมมาใช้

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในทุกระดับ (United 

Nations, 2004)

  ภาพยนตร ์  เป ็น รูปแบบหนึ่งของ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเร่ิมกลายมาเป็นเครือ่งมอื

ในการพัฒนาในหลายๆ ด ้านของสังคมไทย  

โดยเฉพาะในด้านของวัฒนธรรม สังคม และการ

สร้างรายได้ให้กับประเทศ ย่ิงปัจจุบันสามารถเข้า

ถึงได้ง่าย และสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง

อิสระ มีความสะดวกและง่ายต่อการผลิตมากขึ้น 

ดงัจะเหน็ได้จาก ปรากฏการณ์หนงัสัน้ ทีก่ลายเป็น

เครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดของนักศึกษา

และประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งสามารถสร้างสรรค์ 

ผลงานได้เองและใช้งบประมาณไม่มาก ท�าให้ปัจจบุนั

การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ไม่ได้เป็นส่ิงที่ยาก 

อีกต่อไป เพียงแค่มีกล้องวีดีโอและคอมพิวเตอร ์

ทีม่โีปรแกรมในการตดัต่อวีดโีอก็สามารถสร้างสรรค์

ผลงานได้ 
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 ภาพยนตร์ จึงกลายเป็นเครื่องมือ ในการ

ถ่ายทอดความคิดของผู้คนในสังคมอย่างน่าสนใจ 

โดยเฉพาะหากมกีารน�า ภาพยนตร์ มาเป็นเครือ่งมอื

ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 แนวคิดในเรื่องของการพัฒนาท้องถ่ิน 

ก�าลงัเป็นโจทย์ซึง่ท้าทายสงัคมวิชาการไทย การท�า

ศึกษาในท้องถ่ิน เพ่ือคลีค่ลายปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดขึน้

ในชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

ในพ้ืนท่ีต่างๆ ของประเทศ แนวคิดท้องถ่ินนิยม 

(Localism) หมายถึง แนวคิดและปฏิบัติการ 

ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมใดๆ 

ที่ ยึดเอาท้องถ่ินเป็นจุดเริ่มต ้น มนุษย์ทุกคน 

ในสังคมต่างก็มพัีนธะผกูพัน ความทรงจ�า จนิตนาการ 

ประสบการณ์ชีวิตต ่อท ้องถิ่นของตนเองทั้ ง 

ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี สัญลักษณ์และ 

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆ ของตนเอง หรือ

อุดมการณ์ ความคิด ความรู้และปฏิบัติการทาง

สังคมใด ๆ ท้ังที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอก 

เพ่ือทีจ่ะดิน้รนต่อรอง ท้าทายและหาทางออกให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (พัฒนา กิติอาษา, 

2546, หน้า 210 - 219) ก�าลังเป็นสิ่งท่ีท้าทาย 

ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ของการพัฒนา

ประเทศ 

 โดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ 

หน่วยงานท่ีมคีวามใกล้ชดิกับประชาชนและท�างาน

ตรงในพ้ืนท่ี ซึง่มคีวามเก่ียวข้องโดยตรงกับ แนวคิด

ท้องถ่ินนิยม (Localism) ซึ่งในการท�างานศึกษา

เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์เพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น ได้พิจารณาเลือกพ้ืนที่ของการศึกษาและ

การสร้างสรรค์งานศึกษาจาก องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน ท่ีได้รบัรางวัลพระปกเกล้า จากสถาบนั

พระปกเกล้า ซึ่งได้รับการยอมรับในแง่ของการ

ท�างานเป็นต้นแบบองค์ความรู ้ให ้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

 ทั้งน้ี ความส�าคัญขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน ในการสร้างระบบบรหิารกิจการบ้านเมอืง

และสังคมที่ดี(Good Govermance) หรือหลัก 

ธรรมาภบิาล เป็นแนวทางส�าคญัในการจดัระเบยีบ

ให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค

ประชาชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่าย

ปฏิบตักิาร ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ ความสามารถ

อยู่ร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาทีย่ั่งยืนและ

ส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ ้มกันแก่

ประเทศ (บังอร เบญจาธิกุล, 2558, หน้า 31)

 การสร้างสรรค์สือ่ภาพยนตร์เพ่ือการพัฒนา

ท้องถ่ิน จึงเป็นงานศึกษาท่ีผู้ศึกษา ต้องการมุ่ง

ค้นหาองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือไปสร้างรูปแบบของการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์

ที่สามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน และ

ภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ข้ึนเหล่าน้ันสามารถสร้าง

กระบวนทัศน์อย่างไรบ้างให้เกิดข้ึนในชุมชนท้องถ่ิน

ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างของงานศกึษา โดยงานศึกษาชิ้นนี้

อาจจะเป็นรูปแบบของเคร่ืองมือในการผลิตและ

สร้างสรรค์งานภาพยนตร์ในระดบัชมุชนท้องถ่ินต่อไป 

ทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบและเป็นแนวทางในการ

ศึกษาค้นคว้าทางด้านภาพยนตร์และการพัฒนา

ท้องถิ่นได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาลักษณะแนวทางการท�างาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สามารถน�ามา

พัฒนาเป็นเนื้อหาของภาพยนตร์เพ่ือการพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

 2.เพ่ือศึกษาลักษณะเน้ือหาของโครงการ

และกิจกรรมการด�าเนินงานเพ่ือน�าไปสูก่ารสร้างสรรค์

สื่อภาพยนตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รูปแบบ / วิธีการศึกษา

  ใช้ระเบียบวิธีศึกษาเชิงคุณภาพในการ

ศกึษาและรปูแบบของการศกึษาเพ่ือพัฒนา มรีปูแบบ

ของการด�าเนินการศึกษาที่ผู ้ ศึกษาได้ลงพ้ืนที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัมภาษณ์เชิงลึก และ

ผลิตภาพยนตร์เชิงสังเกตการณ์ เพ่ือส�ารวจค้นหา

แนวทางการท�างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ต่างๆ

  รวมไปถึงการใช้เทคนคิวิธีการสมัภาษณ์

เชิงลึก (Indepth Interview) บุคคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จ�านวน 25 คน ซึ่งจะเป็น  

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ(Key informants) เน้ือหาหรือ 

ผลการท�างานของ ผู้น�าท้องถ่ินท่ีมีความโดดเด่น 

โดยน�ามาตคีวามและรวบรวมแนวทางการด�าเนนิงาน

ของแต่ละบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการ 

การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) คอื เทคนิค

การศกึษาท่ีพยายามจะบรรยายเนือ้หาของข้อความ

หรือเอกสาร โดยจะเป็นการระบุคุณลักษณะของ

ข้อความหรอืสาร อย่างเป็นระบบ (สภุางค์ จนัทวานิช, 

2552, หน้า 145)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรในการศึกษา อนัเป็นแหล่งข้อมลู

หลักของการศึกษา คือ การด�าเนินงานโครงการ

ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 แห่ง  

(กองบรรณาธิการ, 2555,หน้า 17-75) เทศบาลนคร

ยะลา จังหวัดยะลา เทศบาลเมืองเขาสามยอด 

จงัหวัดลพบุร ีเทศบาลต�าบลเกาะคา จงัหวัดล�าปาง 

องค์การบริหารส่วนต�าบลบางขลัง จังหวัดสุโขทัย 

โดยได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองค�าปี 2555  

ด้านสันติสุขและสมานฉันท์ เทศบาลนครยะลา 

จังหวัดยะลา และเทศบาลต�าบลบางขลัง จังหวัด

สุโขทัย รางวัลพระปกเกล ้าทองค�าป ี  2555  

ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนรวม เทศบาล

ต�าบลเกาะคา จังหวัดล�าปาง และเทศบาลเมือง 

เขาสามยอด จังหวัดลพบุรี

 โดยผู้ศกึษาได้ท�าการลงพ้ืนทีเ่พ่ือค้นหาทนุ

ตามลกัษณะต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

โดยน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และค้นหา ลักษณะ 

ของทุนต่างๆ ในแต่ละพ้ืนที่ ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินท้ัง 4 แห่ง รวมไปถึงการพูดคุยกับ  

ผู้บริหาร ผู้น�าชุมชน และประชาชน ในแต่ละพื้นที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการรวบรวมข้อมูล

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ การ

สมัภาษณ์เชงิลกึ (Indepth interview) การวเิคราะห์

ตัวบท (Textual Analysis) และการถ่ายภาพยนตร์

เชิงสังเกตการณ์ โดยได้มีการสัมภาษณ์บุคคลากร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 25 คน ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นผู้น�าที่ได้รับการยอมรับในพื้นที่ ซึ่งจะเป็น ผู้ให้

ข้อมลูส�าคญั (Key informants) เน้ือหาหรอืลกัษณะ

ทางกายภาพ ลกัษณะเรือ่งราวความเป็นมาแนวทาง

การพัฒนา รูปแบบวิถีชีวิต การท�างานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินน�ามาตีความและรวบรวม

แนวทางการด�าเนินงานของแต่ละบุคคล 

  การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูลจะใช้วิธีการ การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

analysis) จากบทสัมภาษณ์และการถ่ายภาพยนตร์

เชิงสังเกตการณ์ ก่อนน�ามาพัฒนาเนื้อหาเป็นบท

ภาพยนตร์ โดยผู ้วิจัยจะใช้วิธีการบันทึกข้อมูล 

จัดระบบในการวิเคราะห์ข้อมูล ตีความข้อมูล 

เพ่ือค้นหาความหมายที่แท้จริงของข้อมูล การวาง

ระบบข ้อมูลซึ่ งจะเป ็นการจ� าแนกประเภท 

(Categories) ของข้อมลูในการวิเคราะห์ โดยในการ

จ�าแนกประเภทของข้อมูลเป็นการบรรยายเน้ือหา
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ของข้อความหรือเอกสาร โดยจะเป็นการระบุ

คุณลักษณะของข้อความหรือสาร อย่างเป็นระบบ 

(สุภางค์ จันทวานิช, 2552, หน้า 145) แล้วน�ามา

พัฒนาเป็นบทภาพยนตร์และเป็นรูปแบบของการ

ผลิตภาพยนตร์ 

ผลการศึกษา

 ลกัษณะแนวทางการท�างาน ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถน�ามาพัฒนา

เป็น เน้ือหา ของภาพยนตร์เพือ่การพฒันาท้อง

ถิ่นได้ ประกอบไปด้วย 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ัง 4 แห่ง 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทั้งแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม พร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานล่าง สร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู ้ ควบคู ่โครงสร้างพ้ืนฐาน  

เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้การสอนงาน ถ่ายทอดงาน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในรูปของการ

เสรมิสร้างภาคเีครอืข่ายจากทัง้ภายในและภายนอก 

โรงเรียน โรงงาน ชุมชน และภาคประชาสังคม ฯลฯ 

โดยผ่านโครงการต่างๆ ท่ีก�าหนดไว้อย่างชัดเจน 

การบริหารงานที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชน

 2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ง 

4 แห่ง ได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญัของการเสรมิสร้าง

เครือข่ายในการท�างานให้มีความเข้มแข็ง

 3. ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา ไว้วางใจ 

ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประชาชน ยึด

ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ใช้แผนท่ีเกดิ

จากการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาท้องถ่ิน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดล�าดับความส�าคัญ 

ตั้งเป้าหมาย ด�าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ

ร่วมติดตามประเมินผล 

 4. มค่ีานิยมในการบรหิารงานของบคุลากร

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ ความซื่อสัตย์

สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติราชการ มี

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

5.อาศยัต้นทุนทางสงัคมทีม่อียู่ มาเป็นกลไกในการ

ขบัเคลือ่นงานผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมของภาค

ประชาสังคม

 6. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

ยึดความพึงพอใจสูงสุดของประชาชนเป็นส�าคัญ

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ 

และร่วมด�าเนินงาน

 7. สร้างจติส�านึกรกัท้องถ่ินการเอือ้อาทรซึง่

กันและกัน ไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ ศาสนา ให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในการดูแลท้องถ่ิน เน้นการท�าความ

เข้าใจและลดความหวาดระแวง และเป็นแกนกลาง

ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ

 8. การสร้างการมส่ีวนรวม โดยอาศยัความ

คิดสร้างสรรค์ และน�าไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่อง ดัง

นั้น 

 9.ให้ความส�าคัญกับ พนักงาน ข้าราชการ 

ที่เป็นกลไกท�าให้งานประสบความส�าเร็จ ควบคู่ไป

กับการค�านงึถึงหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้น

การท�างานอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ไม่

ทุจริต มุ่งกระท�าแต่ความดี ด�ารงตนด้วยความพอ

เพียง อยู่ในศลีธรรมจรรยางามท่ีด ีประพฤตตินเป็น

แบบอย่างที่ดี ท�างานนอกกรอบความคิดเดิมๆ แต่

อยู่ภายใต้หลักกฎหมายและความเป็นท้องถ่ิน ส่ง

เสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในการร่วม

กันท�างาน

 10. การจัดให้มีเครือข่ายการส่ือสารทั้ง

ภายในและภายนอก เพื่อสร้างความไว้วางใจและ

ความสมัพันธ์ทีด่ต่ีอกนัระหว่างกลุม่ประชาชนและ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกภาคส่วน

ได้รบัความเป็นธรรม เท่าเทยีมกัน และมคีวามรูส้กึ

เป็นเจ้าของ อันจะก่อให้เกิดความสันติสุขและ

สมานฉันท์ในสังคม

 ลกัษณะและแนวทางในการสร้างสรรค์

สือ่ภาพยนตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ประกอบด้วย

 1.ขั้นตอนค้นหา โครงการหรือกิจกรรมที่

โดดเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ัง 4 แห่ง 

ได้น�าเสนอแนวของภาพยนตร์ เป็นเรื่องที่สะท้อน

ให้เห็นมิติความโปร่งใสในการบริหารงาน หรือการ

มีส่วนร่วมของประชาชน มีลักษณะความต่อเนื่อง

ให้เกิดความย่ังยืนในการด�าเนินงาน ส่งเสริมหรือ

ให้บทบาทของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ 

ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ มิใช่เพียงการรับประโยชน์

เท่านั้น รวมไปถึงเอกลักษณ์และรูปแบบของการ

ด�าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้าน

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา การเรียนรู้ 

และด้านสุขภาพ ความเป็นท้องถ่ินนิยม ซึ่งก็คือ 

การค้นหาทุน ซึ่ง ทุนท่ีสามารถน�ามาใช้ในการ

สร้างสรรค์เนื้อหาของภาพยนตร์เพ่ือการพัฒนา 

ท้องถิ่น คือ

 ศลิปวัฒนธรรมท่ีมอียู่ในชมุชน ซึง่เป็นฐาน

ชวิีตในการท�ามาหากินของคนไทย ยกตวัอย่างเช่น 

ความคดิ ความเชือ่ ความศรทัธาทางศาสนา ศลิปะ 

การทอผ้า ทอเสื่อ จารีต ประเพณี เป็นลักษณะ

เฉพาะของท้องถ่ินที่หล่อหลอมจากประสบการณ์

จากคนรุ ่นหนึ่งสู ่รุ ่นหน่ึง เป็นส�านึกร่วมของคน 

ในชมุชนท่ีมุง่สร้างระบบขึน้มา เพ่ือดคูวบคมุชมุชน

ให้ด�ารงชีวิตไปตามระบบคุณค่าและระบบคิดของ

ชุมชนนั้น

 ความมีน�้าใจเอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร 

ได้แก่ การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่าน

กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างชาวบ้านซึ่งอาจจะขยาย 

ออกไปถึงชุมชนใกล้เคียงและขยายความมีน�้าใจ 

เอือ้อาทรออกไปถึงคนยากจน ผูด้้อยโอกาส รวมถึง

แรงงานคืนถิ่นในชุมชนอีกด้วย

 ระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไทย  

ที่มีลักษณะของระบบครอบครัวเครือญาติ มีความ

เอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่กัน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในยาม 

ตกทุกข์ได้ยาก เช่น ระบบเอามื้อเอาแรงกันการ

ลงแขกเกี่ยวข้าว ความสัมพันธ์อันอบอุ่นนี้ จะเป็น

โครงสร้างอนัส�าคญัทีจ่ะยึดโยงชมุชนไว้ให้เข้มแขง็

ไม่แตกสลายโดยง่าย

 ความสามัคคี รวมพลัง รวมใจและรวม

ความคิดของสมาชิกในกลุ่มหรือของกลุ่มต่าง ๆ  

ในชมุชนและชมุชนใกล้เคยีงหรืออาจจะขยายเชือ่มโยง

กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานสนับสนนุอืน่ ๆ  

เพ่ือให้เกิดการระดมทุนทางสังคมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน จนเกิดความความต่อเนื่องย่ังยืนของ

กิจกรรมของกิจกรรมในระยะยาว

 ทักษะในการจัดการร่วมกัน ซึ่งจะเกิดการ

เพ่ิมความสามารถ ทักษะ ความช�านาญในการ

จดัการเรือ่งต่าง ๆ  ของกลุม่ องค์กร เครอืข่ายองค์กร 

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบล เทศบาล หรือ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมไปถึงโรงเรียน หรือวัด 

เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของชุมชน

ให้เกิดการพออยูพ่อกินและมคีวามพอเพียงร่วมกัน

 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กระบวนการเรียนรู้ที่

ชุมชนสร้างสรรค์และสั่งสมขึ้นมาเพ่ือการด�ารงชีพ

ยกตัวอย่าง เช่น ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการท�า

เกษตรกรรม การแพทย์พื้นบ้าน เป็นต้น

 โดยลกัษณะของ การสร้างสรรค์สือ่ภาพยนตร์

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเป็นการสร้างภาพยนตร์

ด้วยแนวคดิตามรปูแบบของ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

โดยจะต้องมีลักษณะของเนื้อหา เป็นการสร้าง
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เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้แก่ท้องถ่ิน (Cultural 

Identity) สร้างสภาพแวดล้อมทางสงัคมให้มคีวาม

เปิดกว้าง (Diversity & Open Society) เพื่อให้เกิด

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์ใหม่ รวบรวมนักคิดและผู้ประกอบการ

สร้างสรรค์ (Talent/Creative Entrepreneur) เพื่อ

รวบรวมผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการผสมผสาน

วัฒนธรรม และภูมปัิญญา ท้องถ่ินเข้ากับเทคโนโลยี 

วัฒนธรรม สร้างพ้ืนที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก 

(Space & Facility) โดยจะต้องสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทีเ่พียงพอและมคุีณภาพ มกีารบรหิารจดัการท้องถ่ิน 

(Management) ท่ีมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือง

การผสมผสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 2. ขัน้ตอนการพัฒนา เน้ือหา ของ โครงการ

หรือกิจกรรมท่ีโดดเด่นเอกลักษณ์และรูปแบบของ

การด�าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา  

การเรียนรู้ และด้านสุขภาพ ความเป็นท้องถิ่นนิยม 

มาสู่การเป็น บทภาพยนตร์

 3. ขัน้เตรยีมการถ่ายท�า (Pre-Production) 

โดยใช้สถานท่ี (Location) สถานท่ีในการถ่ายท�า

ภาพยนตร์ ในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และใช้นักแสดงหรอืแนวทางของการน�าเสนอทีเ่ป็น 

บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ

ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือให้เกิดความรักและความเข้าใจต่อการพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 4. ขั้นตอนการถ่ายท�าภาพยนตร์ อาจใช้

แนวทางของการผลิตภาพยนตร์สารคดี หรือการ

สร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์บันเทิง หรือภาพยนตร์

โฆษณา รวมไปถึงการตัดต่อภาพยนตร์ ควรเน้นการ

สร้างความเข้าใจ น�าเสนอโดยให้ความส�าคัญกับ

การท�าความเข้าใจของประชาชนในท้องถิ่น 

 5. ขั้นตอนการฉายภาพยนตร์ ควรจัดฉาย

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจต่อการด�าเนินงานเพ่ือการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จากข้อมูลท้ังหมด พลังของสื่อภาพยนตร์ 

จงึสมควรได้รบัการยอมรบัในฐานะเป็นปัจจยั ส�าคัญ

ประการหน่ึงในการพัฒนาประเทศ ด้วยศักยภาพ

ของ ภาพยนตร์ ในตวัของมนัเอง การพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยอาศยัเครือ่งมอื และกลไก

ใหม่ๆ อย่างเช่น ส่ือภาพยนตร์ ซ่ึงสามารถสร้าง

สถานภาพ สร้างภาพลักษณ์ ให้แก่บุคคล และ

สถาบันต่างๆ ได้ไม่มากก็น้อย โดยส่ือภาพยนตร์  

มลีกัษณะค่อยเป็นค่อยไป ท�าหน้าทีอ่บรมบ่มเพาะ 

และเป็นตวัการสร้างโลกแห่งจตินาการทีไ่ปต่อเตมิ

โลกความเป็นจริงทางสังคมล้อมรอบตัวบุคคลถึง

ภาพรวมของสงัคม ภาพยนตร์ จงึเป็นอกีหน่ึงกลไก

ทางวฒันธรรม และอาจกล่าวได้ว่าส�าคญัอย่างมาก

ในโลกสมยัใหม่ ท�าให้ สือ่ภาพยนตร์ สามารถด�ารงตน

อยู่ในฐานะของ กลไกส�าคญั หรอื เครือ่งมอื ในการ

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

 1. การศึกษาในคร้ังน้ี ผู้ศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือ

ค้าหาข้อมูล แต่ขาดการค้นหาทุนทางสังคมจาก

ประชาชนภายในท้องถ่ิน ซึ่งผู ้ศึกษา ได้ท�าการ

วิเคราะห์ จากความเป็นไปขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินเพียงอย่างเดียว แต่ ผู้น�าชุมชนอย่างเป็น

ทางการ และผู้น�าชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ และ

ควรศกึษาถึงประสทิธิผลหลงัการผลติสือ่ภาพยนตร์

ด้วย

 2. การออกแบบการศกึษาควรมกีารน�าการ

ศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือหาปัจจัยในส่วนต่างๆ  

เพิ่มมากขึ้น
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 3.ควรมีการศึกษาความต้องการของ

ประชาชนต่อรปูแบบ เนือ้หาสาระท่ีประชาชนสนใจ

และต้องการเพ่ือมาต่อยอกในการสร้างสรรค์สื่อ

ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะในการจัดฉายภาพยนตร์

 1. ควรจัดฉายภาพยนตร์ในรูปแบบของ

นิทรรศการ ลกัษณะของงานเทศกาลภาพยนตร์เพ่ือ

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และมีการ

จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ แลกเปลี่ยน

แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลจากการถ่ายท�า และ

ผลจากการชมภาพยนตร์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

และข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. ควรจัดท�าสื่อภาพยนตร์ ในรูปแบบของ

สื่อวีดีทัศน์ ออกเผยแพร่แก่บุคคลท่ัวไป เพ่ือ

เป็นการสร้างความเข้าใจในการท�างานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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