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                 Abstract 

The research topic, an analysis of the components of successful way of sufficient way 

of life, the case study of The Center of Agricultural Learning Mab-Aung, Tombon Nong Bon-

Dang, Ban-Beung District, Chonburi Province, has conducted with both qualitative and 

quantitative research methods. It aimed to explore the explanation that how the communication 

components are related to the success of sufficient way of life. 

 The center of agricultural learning Mab-Aung is the first center of its kind. It was 

founded by Arjan Wiwat Salayakomtorn, who is the former director of the committee for the 

coordination of the royal projects, known as Kor Por Ror, under the office of secretary of 

government. The initiation of this center is also supported by a group of friend who share the 

same ideology. Its objective is to adjust people way of life to survive under the circumstance of 

this changing society. It has organized training and workshop project “The development of 

agricultural for sufficient economy”. This project is the learning center which aims to help the 

participants to learn and practice about the sufficient way of life. Later, this center has 

developed as the network of natural agricultural and expanded its training centers around 

Thailand. These workshops and trainings are the communication channel. In order to build 

trust, it needs the facilitators who are the senders with knowledge, skill, experience, honesty, 

patience and devotion. The facilitators also need to have skill of communication for motivation, 

by using verbal communication. Also, the written messages need to be stimulated by using 

music, poetic style and symbolic language such as t-shirt, color, non-verbal language. These 

components help to build awareness and practice about sufficient way of life to the participants 
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or receivers. After the training, it is shown that the participants’ attitude and behavior have 

changed. They apply it to their practice on everyday basis, such as growing organic plants, 

producing products from nature and agricultural materials. 

Additionally, the researcher has suggestion to this project as the following; 1) search 

and develop facilitators who have communication skills, 2) develop the method of motivation by 

using short message which makes impact and awareness or showing story of people who 

succeeded with sufficient way of life, 3) expand communication channel by using word of 

mouth, sms, community radio, cable television, and documentary program on television, 4) 

stimulate the exchange of experience via new media such as facebook, twitter, 5) develop and 

extend the training to academic area such as school and university 
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เขาใจ ทัศคติ รวมถงึการดํารงชีวิตแบบพ่ึงตนเองอันนําไปสูการใชชวีติแบบพอเพียงไดจริง อาทิ.การ
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การเพาะถั่วงอก การหมดิน การทําปุยชวีภาพ  การทําแชมพูสมุนไพร การทํา
น้ํามันไบโอดีเซล การเผาถานและน้ําสมควันไม การทาํบัญชีครัวเรือน เปนตน  

        ทายที่สุด ผูวิจัยใครเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 1.) คนหาและพัฒนาวิทยากรทีมี่คุณลักษณะที่ดี มี
ความรอบรูและทักษะในการสื่อสาร 2.) ขยายผลวธิีการผลิตสารโนมนาวใจดวยขอความสั้นที่มี
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ความหมายสรางสรรคกระตุนเตือนใจ รวมถึงสารคดีเรื่องเลาชีวติบคุคลหลากหลายอาชีพที่มีเน้ือหากิน
ใจเก่ียวกบัความสําเร็จจากการฝาวิกฤตชิีวติดวยการประยุกตใชปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.)ขยายชอง
ทางการสื่อสารผานสื่อบุคคลแบบปากตอปากจากผูที่เขาอบรม การสงขอความสัน้ผานมือถือ การเสนอ
รายการผานเครือขายวิทยชุุมชน เคเบลิทีวี  รวมถึงการเพ่ิมรายการประเภทเรื่องเลาสารคดีชวีิตบุคคล
และรายการประเภทสารคดีเรียลิตีใ้นสื่อโทรทัศน 4.) กระตุนใหมีการแลกเปลีย่นเรยีนรูผานชองทางสื่อ
ใหมหรือเครือขายสังคมออนไลน เชน Facebook หรือ Twitter และ 5.)ควรมีการพัฒนาหลักสูตรผาน
ภาคีวิชาการเพ่ือขยายผลเขาสูโรงเรียนและสถาบันการศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาของปญหา: 

        “เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานของความมั่นคงของแผนดินเปรียบเสมือน

เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะม่ันคงไดก็อยูที่เสาเข็ม แตคน

สวนมากมองไมเห็นเสาเขม็และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้าํไป ” 

                                                                                        พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

                                                                                                 วารสารชัยพัฒนา ฉบับเดือนสิงหาคม  2542 

               จากสภาวะ“ขาวยากหมากแพง”และวิกฤตพลงังานในปจจุบัน สะทอนใหเห็นถึงความจําเปน

อยางยิ่งยวดที่ประชาชนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิก การบริโภคส่ิงฟุมเฟอย ใหหันมาใชชีวติ

ที่มุงสูความสมดุลหรือดําเนินวิถีชวีิตแบบพอเพียงอยางจริงจังเสียที เพ่ือความอยูรอดของตน ครอบครัว 

ประเทศ รวมถึงมนุษยชาติ ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงเตือนมาตลอดกวา

สิบป 

           และ เม่ือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ นายโคฟ อันนัน เลขาธกิารสหประชาชาติ (UN) ทลูเกลาฯ 

ถวายรางวลัความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช ซึ่งเปนรางวัลชิ้นแรกของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) โดยไดประกาศราชสดุดี

เฉลิมพระเกียรติ ความตอนหนึ่งวา  

         “ใตฝาละอองธุลีพระบาทไดทรงมุงม่ันบําเพ็ญพระราชกรณียะกิจนานัปการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของปวงชนชาวไทยอยูเปนนิจศีลเปนที่ประจักษแกสายตาชาวโลกจึงตางกลาวขานพระนามพระองค

วา“พระมหากษัตริยนกัพัฒนา”...รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษยนี้ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย

มีปณิธานที่จะสงเสริมประสบการณและนาํแนวทางการปฏิบัตใินการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัน

ทรงคุณคาอยางหาที่สุดมิไดของพระองคทานมาชวยจุดประกายแนวความคิดในปรัชญาดังกลาวสูนานา

ประเทศ ” 

            รวมถงึ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ไดนอมนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักยึดในการพัฒนาประเทศเพื่อมุงสู

การเปน “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน”  สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
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๒๕๕๐ ไดกําหนดแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ในมาตรา ๘๓ โดยระบุไววา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุน

ใหมีการดําเนินตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  

         ดวยเหตุนี้  จึงกอกําเนิดมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  ซึ่งจัดเปนองคกรสาธารณะประโยชนหนึ่ง

ในสามองคกรหลัก นอกเหนือจากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทําหนาที่

เก่ียวของกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสูภาคปฏิบตัิ  โดยทั้งสามหนวยงานจัดตั้งขึ้นเม่ือ

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ โดยมีเปาหมายดําเนินการรณรงค สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนพึ่งตนเอง

ใหได  โดยการพึ่งพาอาศัยกัน มีความสามัคคีกัน และดํารงอยูอยางพอเพียงภายใตพระราชดําริเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง  

           “ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง” นับเปนศูนยฝกอบรมกสิกรรมธรรมชาติแหงแรก ที่
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติจัดตั้งขึ้น ณ ตําบลหนองบอนแดง  อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี เพ่ือจัดการ
ฝกอบรม สรางความรู ความเขาใจ รณรงคใหเกษตรกรหันมาทําการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จนกระท่ังมีผูนําไปปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จ กอใหเกิดความ
เชื่อม่ันและศรทัธาภายในชมุชนและประชาชนทัว่ไปอยางกวางขวาง มีการขอเขาศึกษาดูงานอยาง
ตอเน่ือง หลาย ๆ แหงจึงไดขอจัดตั้งเปนศูนยฝกอบรม เพ่ือเปดใหการอบรมเอง โดยยึดหลักสูตรของ
ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง เปนหลักสูตรที่ใชในการอบรม และมีทีมงานวิทยากรเปนผูที่รบัการ
อบรมจาก “ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง” 

           ในปจจุบัน ( 2551) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ไดจัดตั้งศูนยกสิกรรมธรรมชาติทุกภูมิภาคท่ัว
ประเทศกวา ๒๐ ศูนยและมีศูนยเตรียมการกวา ๔๐ ศูนย  นอกจากนี้ ยังมีศูนยกสิกรรมธรรมชาติกรุง
ไพลินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศกัมพูชาอีก 1 แหง ภายใตขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
ระหวางมูลนิธกิสิกรรมธรรมชาติกับผูวาราชการจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา และมีแนวโนมจะกอตั้ง
ศูนยกสิกรรมธรรมชาติแหงใหม ขึ้นในประเทศกัมพูชาอีกในอนาคต ขณะเดียวกันก็ไดประสานงานกับ
เอกอัครราชทตูประเทศไนจเีรีย ประจําประเทศไทย และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศไนจีเรีย 
เพ่ือจัดตั้งศูนยฝกกสิกรรมธรรมชาติเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง ในประเทศไนจีเรีย ตอไป จึงไดจัดตั้ง 
“เครือขายกสิกรรมธรรมชาติ (คกช.)” ขึ้นในป 2548 เพ่ือรองรับศูนยฝกอบรมและศูนยเตรียมการทั่ว
ประเทศ ใหคาํปรึกษาและแนะนําในเรื่องการบริหารจัดการศูนยฝก เปนแกนเชื่อมรอยศูนยฝกแตละแหง
เขาดวยกัน พัฒนาหลักสูตร พัฒนาวิทยากร เพ่ือความเปนเอกภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกนั เปน
ศูนยฝกที่แข็งแรง รวมสรางชุมชน องคกร สังคมใหแข็งแรงตามลําดับ  

          ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือราวกวาทศวรรษที่ผานมา  คําวา “ เศรษฐกิจพอเพียง” มีความหมาย
ที่คอนขางคลมุเครือ  เขาใจยาก  และจะมีวิธีปฏบิัติไดอยางไร  จนกระทั่งกําเนิดผูรูอยาง อาจารย
วิวัฒน  ศลัยกําธร  ผูรับใชใกลชิดใตเบือ้งพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในหนวยงาน
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)  สํานัก
นายกรัฐมนตรีกวา 16 ป  ไดสัมผัสกับชีวติของเกษตรกรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  ซึ่งไดพบกับ
ปญหาตาง ๆ ของเกษตรกรไมวาจะเปนเรือ่งที่ดินทํากิน  ความยากจน  ความรูในเรื่อง
การเกษตร  ตลอดจนปญหาสุขภาพ การศกึษา และอ่ืน ๆ ประกอบกับการที่ไดถวายการรับใชพระองค
ทาน  ไดเห็นพระองคทานทุมเทพระวรกาย  กําลังทุนทรัพย  อีกทั้งเวลาโดยสวนใหญเพ่ือการพัฒนา
คนควาและทดลองในสิ่งตาง ๆ ภายใตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอันเกี่ยวของกับการเกษตร
เปนสวนใหญ  ทั้งการเลี้ยงสตัว การปลูกพืช  การทํานาขาว  การปรับปรุงดินและน้ํา  การศึกษาการ
ปลูกปาและพชืสมุนไพร  การปลูกหญาแฝก  โรงสี  และเทคโนโลยชีวีภาพ  การวจัิยเรื่องพลังงาน และ
โครงการอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งทรงลงมือปฏิบัติการดวยพระองคเอง ดังไดพระราชดํารัสกับกลุมชาวนาวา  
 
          “ ขาพเจามีโอกาสไดศึกษาและทดลองทํานามาบาง  และทราบดีวาการทํานาน้ัน  มีความ
ยากลําบากเปนอุปสรรคอยูมิใชนอย     จําเปนตองอาศัยพันธุขาวทีดี่  และตองใชวิชาการตาง ๆ ดวยจึง
จะไดผลเปนล่าํเปนสัน  อีกประการหน่ึง ที่นาน้ัน  เม่ือส้ินฤดูทํานาแลว  ควรจะปลูกพืชอ่ืนๆบาง  เพราะ
จะเพ่ิมรายไดใหอีกไมนอย  ทั้งจะชวยใหดินรวน  ชวยเพ่ิมปุยกากพืช  ทําใหลักษณะเน้ือดินดีขึ้นเหมาะ
สําหรับจะทํานาในฤดูถัดไป”  
 
           พระองคทานทรงเนนใหประชาชนและเกษตรกรรูจักพ่ึงตนเอง  จึงไดพระราชทานแนวคิดเร่ือง 
“ทฤษฎีใหมเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือเปนหลักคิดใหกับทุกๆ คน ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
อาจารยวิวัฒน  ศัลยกําธร  จึงไดรวบรวมกลุมคนในหลาย ๆ อาชีพที่มีแนวคิด  แนวอุดมการณ  ในการ
ที่จะฟนฟูประเทศ  โดยการนําแนวคิดเร่ืองทฤษฎีใหม  เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใหใชกับการทํา
การเกษตรและการดํารงชีวติใหอยูรอดไดอยางยั่งยืน  รวมทั้งการรณรงคใหเกษตรกรเลิกใช
สารเคมี  หยุดการพ่ึงพาชาติตะวันตก  และหันกลบัมาพึ่งพาตนเอง  โดยใชเทคโนโลยี และภูมิปญญา
ชาวบานที่เคยสืบทอดกันมาเพ่ือเนนการทําเกษตรที่ยัง่ยืนบนผืนแผนดินไทย  จึงไดจัดตั้งเปน “ชมรมกสิ
กรรมธรรมชาติ”  ตั้งแตป พ.ศ.2540     
          จากแนวความคิดทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียงนี้เองเปนแรงบันดาลใจใหชมรมฯ ออก
รณรงคเผยแพร และใหความรู ในเรื่องการทํากสิกรรมธรรมชาติ เพ่ือพิสูจนใหเห็นวาสามารถทํา
การเกษตรและอยูอยางพอเพียงไดจริง การดําเนินงานคร้ังแรกน้ัน  เร่ิมจากการที่ อาจารยวิวัฒนลงมือ
ทําเอง เพ่ือพิสูจนใหเห็นวาเราสามารถพึ่งตนเองได การพ่ึงตนเองเร่ิมจากการผลิตเอนไซม สมุนไพร
ธรรมชาตใิชเองในนาขาวและพืชชนิดอ่ืน ๆ ทั้งพืชผักและไมผลรวมถึงการเพาะเลีย้งสัตวน้ําดวย โดยทํา
การทดลองที่ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ตําบลหนองบอนแดง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี และนํา
ประสบการณที่ปฏิบตัิจริงไปเผยแพรความรูใหแกเกษตรกร ขณะเดียวกันก็ทําการศึกษา คนควา วิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอ็นไซมสมุนไพรธรรมชาติ สมุนไพรไลแมลง โดยทําการทดลองและ
เผยแพรในพืน้ที่ของเกษตรกรกวา 50 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ประเภทพืชที่ทําการทดลอง 
ไดแกขาว พืชตระกูลแตง พืชตระกลูถัว่ หอมแดง หอมแบง หนอไมฝร่ัง ขาวโพด มันสําปะหลัง ไมไผตง 
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ออย ยางพารา ทุเรียน มังคุด ลองกอง สม มะมวง ขนุน ลําไย มะไฟ ฯลฯ สวนดานการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา ไดแก การเลี้ยงกุงกุลาดํา การเลี้ยงกุงกามกราม การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงปลานิล เปนตน  

            การดําเนินกิจกรรมของ ชมรมกสิกรรมธรรมชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดใหความรูและ
ชวยเหลือใหกับเกษตรกรในหลาย ๆ จังหวัด ประกอบกับชมรมฯ เองไดแนวรวมมีประชาชนและ
เกษตรกรที่สนใจและพรอมใหการสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมฯ ทวีมากขึ้น ๆ จนกระท่ังสมาชิก
ในชมรมฯ เห็นพองตองกันวาเพ่ือใหการดําเนินงานของชมรมฯ เปนไปอยางยั่งยืน คลองตัวและชัดเจน
มากยิ่งขึ้น จึงไดจดทะเบียนเปน มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เม่ือวันที ่12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เปน
การนําโครงการตาง ๆ ที่ชมรมฯไดดําเนินการมาสานตอ และเผยแพร ขยายใหกวางไกลย่ิงขึ้น 

           จากจุดเร่ิมตนการนําความรู/ความเขาใจเก่ียวกับ  "ทฤษฎีใหมเศรษฐกิจพอเพียง” ลงสู
ภาคปฏิบัติจรงิ  จนกระท่ังบังเกิดผล  ขยายเครือขาย และเปนที่รบัรูไปทั่วประเทศ  รวมทั้งสามารถสราง
ความเขมแข็งใหกับฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศ แมนหากเกิดวิกฤตการณรอบใหม  ประชาชนคน
ไทยที่เตรียมพรอมในการพึ่งพาตนเอง ก็สามารถที่จะฝาวิกฤตไปได  

           สิ่งทีผู่วิจัยสนใจ คอื ตองการที่จะคนหาองคประกอบในกระบวนการสื่อสารที่สรางความสําเร็จ

ของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ที่สามารถสรางเครือขายใหคนไทยพึ่งพาตนเองไดมากที่สุด    การส่ือสาร

นอกจากเปนศาสตรแลว  ยังเปนศิลปะที่สามารถโนมนาวหรือชักจูงใหผูรับสาร (ผูเขารับการฝกอบรม

ตามสาขาอาชพี) เกิดความรู/ความเขาใจ /เปลี่ยนแปลงทัศนคติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให

ดําเนินชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น  โดยผูวิจัยสนใจองคประกอบในกระบวนการสื่อสาร ตั้งแตอิทธิพลที่

เกิดจากคุณลักษณะพิเศษของผูสงสารในการโนมนาวใจ   การสรางสารหรือภาษาในการโนมนาวใจผูรับ

สาร  ผานการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการที่ทางศูนยไดจัดทําขึ้น 

 1.2. คําถามสําหรับการวจิัย : 

        6.1 ผูสงสารตองมีคุณลักษณะอยางไร จึงสามารถโนมนาวใจใหผูรับสารเกิดความรู/ความเขาใจ 

และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยอมรับวิถีการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง   

        6.2 ผูสงสารมีกลยุทธการสรางสารอยางไรจึงสามารถโนมนาวใจผูรับสารใหยอมรับการดําเนิน
ชีวติแบบพอเพียง 

        6.3 ผูสงสารใชชองทางใดในการเปลี่ยนแปลงวิถกีารดําเนินชีวติแบบพอเพียงของผูรับสาร 

        6.4 ผูรับสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร หลังผานการโนมนาวใจจากผูสงสาร  
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1.3 วัตถุประสงคการวิจัย : 

        7.1 เพ่ือคนหาคุณลักษณะของผูสงสารที่สามารถโนมนาวใจผูรับสารใหดําเนินชีวติแบบพอเพียง  

        7.2 เพ่ือวิเคราะหกลยุทธในการสรางสารโนมนาวใจผูรับสารใหดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 

        7.3 เพ่ือวิเคราะหชองทางการส่ือสารที่สามารถเขาถึงการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมยอมรับการ

ดําเนินชีวิตแบบพอเพียงของผูรับสาร  

        7.4 เพ่ือวัดความรู/ความเขาใจ/ทัศนคติและการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงของผูรับสารหลังผานการ

ฝกอบรม  

         7.5 เพื่อคนหาปญหา/อุปสรรคที่ทําใหผูรับสารไมสามารถบรรลุเปาหมายวถิีชีวติแบบพอเพียง 

1.4 นิยามศัพท :  

องคประกอบการส่ือสาร หมายถึง คุณลักษณะพิเศษของผูสื่อสาร (อาจารยวิวัฒน  ศัลยกําธร) ผูทํา

หนาที่ในการโนมนาวใจดวยภาษา(สาร)ที่มีความหมายและสามารถกระตุนผูฟง(ผูรับการฝกอบรม) ผาน

ชองทางการฝกอบรม 

การดําเนินวถิีชีวติแบบพอเพียง หมายถึง การพ่ึงตนเอง  พอกินพอใช  ไมโลภ  สามารถประคองตน

อยูไดภายใตสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน 

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตมิาบเอ้ือง  หมายถึง องคกรสาธารณะทีท่ําหนาที่เปนหนวยนําการ

เปลี่ยนแปลง (Change agency)  ในลักษณะของการฝกอบรมเก่ียวกับ “การดําเนินวิถีชวีิตแบบ

พอเพียง” โดยจัดตั้ง “ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง” ซึ่งเปนศนูยฝกอบรมกสิกรรมธรรมชาติแหง

แรก ที่ตําบลหนองบอนแดง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ปจจุบันสามารถขยายเครือขายไดมากกวา 20 

ศูนย ทั้งในประเทศและตางประเทศท่ีมีสภาพปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจคลายคลึงกัน   

1.5 ขอบเขตการวิจัย : 

               การวิเคราะหองคประกอบการสื่อสารที่สรางความสําเร็จใน  " การดําเนินวิถีชวีิตแบบพอเพียง” 

นี้ เปนการศึกษาโดยเก็บขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากศูนยฝกอบรมกสิกรรมธรรมชาติ  ที่

ตําบลหนองบอนแดง  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2552 
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ: 

                1. ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบการสื่อสารที่สรางความสาํเร็จตอ“ การดําเนิน

วิถีชวีิตแบบพอเพียง” จากกรณีศึกษา ศูนยการเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ตําบลหนองบอนแดง 

อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุร ีนี้ จะเปนองคความรูและนําไปใชประโยชนในการพัฒนาเครือขายและสราง

แนวรวมเพ่ือการดําเนินวิถชีีวติแบบพอเพียงทั้งในระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศ รวมถึง

นานาชาติ      

                2. อุปสรรค/ปญหาการสื่อสารที่ไดพบจากการวิจัย เปนขอมูลที่นักวจัิย และ องคกรที่

เก่ียวของอาจนําไปใชเทยีบเคียงหรือเปนประเด็นเพื่อศกึษาตอไป 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

2.1 แนวคิดการสื่อสารเชิงระบบ (Communication Systems Approaches) 

        วอน เบอรตาลานฟ (Von Bertalanffy) ผูตนคิดคนสําคัญเก่ียวกับทฤษฎีระบบ กลาววา สรรพสิ่ง
อยางลวนมีความสัมพันธกัน  แคทซและคาหน (Katz & Kahn) เปนผูสานตอโดยนําทฤษฎีระบบมา
อธิบายกระบวนการทํางานขององคกร โดยอธิบายวา แตละองคการ มีลักษณะโครงสรางแบบเปดที่มี
องคประกอบความสัมพันธสลับซับซอนทั้งภายในระบบเองรวมถึงความสัมพันธกับสภาพแวดลอม
ภายนอก เพ่ือรักษาดุลภาพใหดํารงอยูขององคการ  คลายองคาพยพของสิ่งมีชีวิต  

        นักทฤษฎีองคการนําทฤษฎีระบบดังกลาวมาอธบิายปรากฏการณการทํางานและการสื่อสารใน
องคการอยางกวางขวาง 

กระบวนการของระบบการสื่อสาร 

       กระบวนการของระบบการสื่อสาร  (Systems processes) ประกอบดวยการนําเขาขอมูลขาวสาร 
จากสภาพแวดลอมภายนอก(input)  ผานการแปลงสภาพ (throughput) นําออกสูสภาวะแวดลอม
เรียกวาผลลัพธ (output)  โดยแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

              1. กระบวนการแลกเปลี่ยนขาวสาร (process of change) หมายถึง การที่ระบบทําการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่นําเขาและสงออกกับสภาวะแวดลอม ระดับการเปด-ปดใหขาวสารไหลผาน
มากนอยเพียงใดมีผลตอการแลกเปลีย่นขาวสาร กลาวคือองคการที่มีระดับการเปดสูง การแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารจะมีมากกวาองคการที่มีระดับการเปดต่ํากวา 

              2. กระบวนการปอนขอมูลกลับ (feedback) หมายถึง ขอมูลที่สะทอนใหเห็นถึงผลของการ
ทํางานขององคประกอบในระบบ โดยเฉพาะ ชวงการแปลงสภาพสิ่งนําเขา (throughput) โดยขอมูล
ปอนกลับแบงเปน 2 แบบ 

                   ก. ขอมูลปอนกลับเชิงลบ (negative feedback) เปนขอมูลปอนกลับเพื่อแกไขใหถูกตองหรือ

ลดการเบี่ยงเบนไปจากวตัถุประสงค (corrective or deviation reducing) ขอมูลประเภทนี้มีจุดประสงค

เพ่ือรักษาระบบการทํางานใหคงที่ เชน การสงขอความสั้น(sms.)เขาไปรายการกรณีผูอานขาวใหขอมูล

ผิด 

                ข. ขอมูลปอนกลับเชิงบวก (positive feedback) เปนขอมูลปอนกลับเพื่อการสงเสริมหรือ

พัฒนาใหดีขึ้น(growth or deviating-amplifying) มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาระบบขององคการให
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เจริญเติบโตขึน้ เชน ผูอํานวยการสถานีโทรทัศนปรบัปรุงหองสงทั้งฉากหลัง และกราฟก เพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหกับผูอานขาวมากขึ้น 

ทฤษฎีการสื่อสารเชิงระบบ 

            ทฤษฎีการส่ือสารเชิงระบบ  แบงเปน 2 ทฤษฎี คือ 

1. ทฤษฎีไซเบอรเนติค (Cybernetic Theory)  ทฤษฎีนี้พัฒนาขึ้นและนํามาใชกับระบบทาง
ฟสิกสตั้งแตป ค.ศ.1948 โดยนอรเบิรต วนีเนอร (Norbert Wiener) อยางไรก็ตาม สามารถ
นําทฤษฎีดังกลาวมาอธิบายระบบขององคการและระบบสังคมมนุษยได   

             ระบบไซเบอรเนติคมีองคประกอบที่หลากหลายและเกี่ยวพันกัน ซึ่งสามารถอธิบายไดกับ
ระบบรางกายของมนุษย ดังนี้ (แผนภาพที่ 1) 

              จุดเร่ิมตน คือเปาประสงคของระบบ (system goal) หมายถึง เปาหมายของการทํางานของ
ระบบ เชน มนุษยมีเปาประสงคที่จะมีชวีติอยูรอด จึงมีเปาหมายท่ีจะรักษาอุณหภูมิรางกายไวที ่37.0 
องศาเซลเซียส ดังนั้นรางกายจึงใชกลไก (mechanism) ที่มีอยูหลากหลายเพ่ือรักษาเปาประสงคของ
ระบบไว ในกรณีที่การทํางานของระบบ (system behaviors)ไมสอดคลองกับเปาประสงคของระบบ เชน
รางกายติดเชือ้ อุณหภูมิจะสูงขึ้น ระบบจะสงสัญญาณปอนกลับ (feedback)ไปยังศูนยควบคุมและ
เปรียบเทียบขอมูลที่ไดรับกับเปาประสงคของระบบ เม่ือพบวามีความแตกตาง ระบบจะใชกลไกปรับ
อุณหภูมิของรางกาย โดยขับเหงื่อออกมาเพ่ือลดอุณหภูมิ เพ่ือใหระบบกลบัเขาสูเปาประสงคทีต่ั้งไว 

  

 

 

 

                              แผนภาพที่ 1 แสดงแบบจําลองแสดงความสัมพันธของทฤษฎีไซเบอรเนติค 

               ทฤษฎีไซเบอรเนติคใหความสําคัญกับขอมูลปอนกลับ เพ่ือปรับระบบการทํางานใหปกติ 
รวมถึงการใหความสําคัญกับการพ่ึงพาอาศัยกันของสวนตางๆ ของระบบ เน่ืองจากกลไกมีความสัมพันธ
กับเปาประสงคของระบบ ซึง่มีความสําคญักับพฤติกรรมองคการ และอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ทฤษฎีนี้ไมให
ความสําคัญกับการเตบิโตของระบบ และสภาวะภายนอกองคการที่มีตอกระบวนการของระบบ 

2. ทฤษฎีการจัดระเบยีบของคารล วิค (Karl Weick’s Theory of Organizing) ทฤษฎีนี้มี 

เปาประสงคของระบบ 

          กลไกของระบบ 

พฤติกรรมของระบบ 

ขอมูลปอนกลบัของระบบ 
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ผลกระทบอยางสูงตอทฤษฎีการส่ือสารภายในองคการตรงที่วา องคการมิไดอาศัยอยูแต
เฉพาะในสภาวะแวดลอมทางกายภาพเทาน้ัน แตหมายรวมถึงสภาวะแวดลอมทาง
ขอมูลขาวสารอีกดวย ยิ่งไปกวาน้ัน สภาวะแวดลอมทางขอมูลขาวสารมิไดคงอยูแตเพียง
“ภายนอก”องคการในรูปแบบที่จับตองไดเทาน้ัน หากยังเกิดจากส่ิงที่บุคคลสรางขึน้ โดย
การใหความหมายและสรางความเขาใจตอปรากฏการณที่พบเห็นซ่ึงจะแตกตางกันออกไป
ขึ้นอยูกับความสนใจ แรงจูงใจ และทักษะของสมาชิกแตละคนในองคการ ขณะทาํการ
แลกเปลีย่นและมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 

            ตามแนวคิดของวิค อธิบายวากระบวนการจัดระเบยีบนัน้ หมายถึงกระบวนการที่จะลดความ
กํากวมหรือความไมแนนอนของสภาวะแวดลอมทางขอมูลขาวสารที่องคการตองเผชิญ โดยสมาชิกของ
องคการตองปฏิบัตติามกฎรวม(assembly rules) และลดความสลับซบัซอนของขอมูลขาวสารดวยการใช 
“วัฏจักรการส่ือสาร” (communication cycles) อันหมายถึง การเสนอแนวคิดรวมกันเพื่อสรางความหมาย
ใหกับขอมูลทีกํ่ากวมน้ัน หรืออาจกลาววาเปนการสรางสาร (ภาษาทีมี่ความหมาย)ที่เขาถึงสมาชกิทุก
กลุมขององคการ 

               สวนความหมายของคําวา “กฎรวม” นั้น คือ กรรมวิธีหรือสูตรสําเร็จ ที่ชวยใหสมาชิกของ
องคการกําหนดรูปแบบในการใหความหมาย ไดแก การกําหนด "กฎรวม“ หรือแผนที่ลําลองขององคการ 
เพ่ือรับมือกับภัยธรรมชาตทิี่อาจจะเกิดขึ้น เชน การซอมแผนกรณีเกิดอัคคีภัย แผนดินไหว สึนามิ เปน
ตน  

            ทฤษฎีระบบเปนที่นิยมมากชวงทศวรรษที่ 1960 -1970 อันนําไปสูแนวคิดการส่ือสารใน
องคการแบบเครือขายที่กลาวถึงการสื่อสารในองคการที่อาจเกิดขึ้นไดทุกระดับและทุกทศิทาง 

           การวิเคราะหเครือขายการสื่อสารในองคการสะทอนใหเห็นถึงความเกี่ยวพันระหวางฝายตางๆ
ในองคการอยางเปนระบบ กลาวคือ นอกจากจะใชเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหองคการสามารถระบุชอง
ทางการไหลของขาวสาร (message flow) แลว ยังแสดงใหเห็นถึงบทบาทของผูสือ่สารดังนี้ 

           ผูเชื่อมโยง (liaison) ทําหนาทีเ่ชื่อมกลุมตางๆ(clique)เขาดวยกัน โดยมิไดเปนสมาชิกของ
กลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ ทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวางหนวยงานยอยๆในองคการ 

             ผูรักษาประตู (gatekeeper)ทําหนาที่เปนผูคดักรองขอมูลขาวสาร โดยมีบทบาทในการรับ
ขาวสารจากผูเชื่อมโยงและตัดสินใจวาจะสงผานขาวสารไปยังสมาชิกในกลุมหรือไม บทบาทนี้อาจกอผล
ทั้งแงบวกและลบกับกลุม กลาวคือสามารถชวยมิใหกลุมรับขอมูลขาวสารมากเกินไป ขณะเดียวกัน อาจ
ทําใหกลุมขาดแคลนขอมูลที่จําเปนอันมีผลตอประสทิธิภาพของงานได 

              ผูโดดเดี่ยว (isolate) หมายถึงกลุมบุคคลท่ีแยกตัวและมีการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนในองคการใน
ระดับต่ําโดยอาจจะตั้งใจ”หลบหลีก” หรือบางคร้ังอาจถูก “ละเลย” จากเครือขายการส่ือสาร  สมาชิกผู
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โดดเด่ียวน้ีอาจอยูตามลําพังหรือเปนกลุมเล็กๆ ทั้งน้ีอาจเกิดจากชวงเวลาทํางานที่แตกตางจากสมาชิก
คนอ่ืนๆ หรือองคการเจตนากันบุคคลออกจากเครือขายการสื่อสาร 

           ผูเชื่อมตอกับโลกภายนอก (cosmopolites) หมายถึงผูที่เชื่อมองคการเขากับสภาวะแวดลอม
ภายนอก 

           ดังนั้น ผูบริหารองคการตองตระหนักถึงบทบาทของผูสื่อสารเหลาน้ีในเครือขายการส่ือสาร 
เพ่ือลดหรือปดชองวางการสื่อสารที่เกิดขึน้ โดยอาจจะสงขอมูลที่ถูกตองมีประโยชนไปยัง ”ผูเชือ่มโยง“ 
เพ่ือที่จะสงผานไปยัง “ผูรักษาประตู“ ซึ่งเม่ือไดขอมูลที่ไดกลั่นกรองวาดีมีประโยชนแลวจะสงผานตอไป
ยังสมาชิกคนอ่ืนๆ อยางเหมาะสมและสรางผลดีตอองคการ (แผนภาพที่ 2) 
 
               กลุม ก. 

                                                                 กลุมค. 
                                                    ผูรักษาประตู                  

                                                          ผูเชื่อมโยง           ผูรักษาประตู    

                                   กลุม ข.                    ผูรักษาประตู                   ผ ูโดดเด่ียว 

                                                          ผูรักษาประตู             กลุม ง.            ผ ูโดดเด่ียว 

                                                              คูโดดเด่ียว   

                            แผนภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะหเครือขายการส่ือสารภายในองคการ 

                                                          (รสชงพร โกมลเสวิน , หนา111-114) 

            แนวคิดการส่ือสารเชิงระบบ สามารถนํามาวิเคราะหโครงสรางการส่ือสารแบบเปดของมูลนิธิ

กสิกรรมธรรมชาติ การจัดระเบียบดวยการสรางกฎรวมหรือขอมูลขาวสารเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน

ของสมาชิกเครือขาย รวมถงึชองทางการไหลของขาวสารผานบทบาทของผูสงสารถึงสมาชิกเครือขาย  

2.2 แนวคิดระบบการจัดการเปลี่ยนแปลงสังคมดวยองคการนําการเปลี่ยนแปลงและระบบการ
สื่อสาร (Change Agency & Communication Systems for Creating Social Change)  

        ในประเทศสังคมประชาธิปไตยสวนใหญ  การสื่อสารเขามามีบทบาทอยางยิ่งยวดตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ดวยเหตุนี้ การประยุกตใชการสื่อสารเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงการ
พัฒนาและเอ้ือประโยชนตอสาธารณชนสวนใหญจึงเปนสิ่งจําเปน  

        ระบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเปนระบบเปดที่สามารถปรบัตวัเขากับสภาพแวดลอมที่สงผล
กระทบการตดัสินใจในความพยายามเปลี่ยนแปลงขององคการนําการเปลี่ยนแปลง เพ่ือลดความตึง
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เครียดและความขัดแยงที่เกิดขึ้นดวยการสรางสรรคนวตักรรมของสมาชิก หรือการปรับเปลี่ยนโครงสราง
ภายในองคการนําการเปลี่ยนแปลง โดยระบบการจัดการดังกลาวจะปรับเขาสูสภาพสมดุล ดวยการ
ควบคุมตนเอง การปรับระบบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือโครงสรางที่ทําใหไมบรรลุ
เปาประสงค โดยอาศัยการปอนกลับ (Feedback) ในการปรับกลยุทธ (Strategies) และกลวิธี 
(tactics)ใหเขากับวตัถุประสงคการเปลี่ยนแปลง 

         การใชการส่ือสารเพ่ือใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในเชิงสาธารณะประโยชนนั้นตองอาศัยหลักการ
ในการจัดการอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุมผูรับสารเปาหมายตามที่องคการผูสง
สารตองการ ซึ่งอธิบายไดดวยการประยกุตใชแบบจําลองระบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงสังคมของ ไอ
รา คอฟแมน (Ira Kaufman : 1972 อางในจันทนา,น.400) ที่กําหนดเปาประสงคสดุทายที่การ
เปลี่ยนแปลงสังคม  โดยอาศัยองคการนําการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสื่อสาร เปนตัวขับเคลื่อน   

         ระบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงสังคม มี 3 ระบบยอย (subsystem)  ไดแก 

1) ระบบยอยดานองคการนําการเปลี่ยนแปลง(Organizational subsystem )  

2) ระบบยอยดานการส่ือสาร(Communication subsystem) 

3) ระบบยอยดานกลุมเปาหมายการเปลี่ยนแปลง(Change target subsystem) 
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        จากแผนภาพที่ 3 อธิบายไดวา ปจจัยนําเขาจากสภาพแวดลอมเปนปจจัยนําเขาภายนอกของ
ระบบ กอใหเกิดผลกระทบตอปจจัยนําเขาภายในของระบบยอยดานองคการนําการเปลี่ยนแปลงและ
ระบบยอยดานการส่ือสาร 

         ระบบยอยดานองคการนําการเปลี่ยนแปลงและระบบยอยดานการสื่อสารมีการปรับตวัภายใต
สภาพแวดลอมซึ่งประกอบดวยอิทธิพลหลัก 4 อยาง ไดแก การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ที่
สงผลกระทบตอสภาวะสมดุลของระบบตลอดเวลา  โดยอธิบายได ดังนี้ 

           1) ระบบยอยดานองคการนําการเปลี่ยนแปลง นับเปนปจจัยนําเขาหลกัของระบบการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดโครงสรางเพ่ือวิเคราะห และบริหารแผนการเปลี่ยนแปลง ทําใหประเด็นที่
ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงยังคงอยู  สวนปจจัยนําเขาภายนอก ไดแก สภาพแวดลอม ประกอบดวย
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 

         2) ระบบยอยดานการสื่อสาร   เม่ือพิจารณาตามแบบจําลองของระบบการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงแลว ปจจัยนําเขาปจจัยแรกของระบบยอยการสื่อสารไดแก คํานิยามสาเหตุทางสังคมหรือ
วัตถุประสงคการเปลี่ยนแปลง ดานองคการนําการเปลี่ยนแปลงทําหนาที่นิยามปญหาและพิจารณา
ทางเลือกในการแกปญหาจากการอภิปราย การวิจัย หรือการผสมผสานทั้งการอภิปรายและการวิจัย  
แนวทางในการนิยามปญหาอาจดําเนินการได 2 แนวทาง  

           แนวทางแรก ไดแก การอภิปรายระหวางสมาชิก  ขึ้นอยูกับประสบการณของสมาชิก การ
ระดมสมอง การอภิปรายน้ีชวยใหไดขอสรุปที่ใชเวลานอยลง กอประโยชน และปฏบิัติไดจริง อันนําไปสู
การบรรลุเปาหมายการเปลีย่นแปลงทางสังคม 

          แนวทางที่สองเปนการวิจัย มี 3 ขั้นตอน  ไดแก ข้ันตอนการออกแบบ  เปนการกําหนด
ปญหาในรูปแบบจําลอง นํามาทดสอบในภาคสนามหรือหองปฏิบัติการ เพ่ือกําหนดสิ่งตัดสินใจ(decision 
object) ที่เขากับกลยุทธการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติไดดีที่สุด ตอมาข้ันการนําเสนอ เปนการ
นําเสนอขอมูลที่ไดจากการทดลอง และขัน้สุดทายข้ันนําไปใชประโยชน เปนการนําผลวิเคราะหที่ไดมา
ใชประโยชนเพ่ือปรับปรุงสาเหตุหลักของปญหารวมถึงแนวทางแกไขที่เปนไปได(จันทนา,น.401-402) 

          องคการนําการเปลีย่นแปลงมักใชการส่ือสารในการรณรงคเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม 
แผนหรือโปรแกรมการเปลีย่นแปลงแตละแผนเกิดจากการผสมผสานกลยุทธพ้ืนฐาน 3 ประการ ไดแก 
การใชอํานาจ การโนมนาวใจ รวมถึงการใหการศึกษาใหม  ซึ่งแตละแผนยังมีความสัมพันธกับตัวแปร
การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานอีก 3 ตัวแปร ไดแก โครงสรางอิทธิพล (วธิีที่สิ่งเปลี่ยนแปลงถูกนําเสนอ) ความ
คาดหวัง(รางวัล-คาใชจาย) และชองทางการเผยแพร)(จันทนา,น.404) 

          สรุปไดวา ระบบยอยดานการสื่อสาร  ทําหนาที่สงผานปจจัยนําเขาองคการนําการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนโครงสรางที่มีความสาํคัญที่ชวยใหแผนการเปลี่ยนแปลงขององคการนําไปปฏิบัติได
จริง หรืออาจกลาวไดวาระบบยอยดานการสื่อสารเปนกระบวนการแปรสภาพ ซึ่งเก่ียวของกับ
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เครือขายการสื่อสารทุกระดับ ทั้งระดับองคกร ระหวางบุคคล และสื่อมวลชน  กระบวนการเขารหัสสาร
(การสรางสาร) รวมถึงในแงการปฏิบัติจรงิตองอาศัยบคุคลทําหนาทีก่ระตุน(ผูสงสารหรือวิทยากร) หรือ
กลุมบุคคลในการประสานงาน  

           3. ระบบยอยดานกลุมเปาหมายการเปลี่ยนแปลง กลุมเปาหมายการเปลี่ยนแปลงนี้ เปน
ความปรารถนาระยะยาวขององคการนําการเปลี่ยนแปลงเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงความรู/ความ
เขาใจ ทัศนคติ พฤติกรรมบุคคล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสราง  ซึ่งเกิดจากการกระตุนผานระบบ
ยอยการสื่อสาร ในลักษณะของการรณรงคหรือโนมนาวใจผานการฝกอบรม 

             ระบบยอยดานนีเ้ปนปจจัยสงออกของระบบการจัดการการเปลี่ยนแปลง ทําหนาที่แปรสภาพ
สิ่งกระตุนทั้งหมดของระบบยอยดานการสื่อสารที่สอดรับกับวตัถุประสงคการเปลี่ยนแปลง ในลักษณะ
ของปฏิกิริยาปอนกลับไปสูปจจัยนําเขาของระบบซึ่งเปนระบบยอยดานองคการนําการเปลี่ยนแปลงอีก
เปนวงจรตอเน่ือง  

             แนวคิดระบบการจัดการเปลี่ยนแปลงเชิงสาธารณประโยชน สามารถนํามาเปนกรอบในการ
วิเคราะหมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ืองในสถานะเปนองคการนําในการเปลี่ยนแปลงที่มีวตัถุประสงค
เพ่ือตองการเปลี่ยนแปลงกลุมผูรับสารเปาหมายสูการดําเนินวิถีชวีติแบบพอเพียงดวยวิธีการกระตุนผาน
การฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการที่เปนรูปธรรม   
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับองคประกอบทางการสื่อสาร 

         การส่ือสารนับเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ชวยใหทุกภารกิจของมนุษยบรรลุเปาประสงค   

           องคประกอบหลักของการสื่อสาร หมายถึงองคประกอบการสื่อสารที่ถือเปนกลไกหลกัที่มี
ความจําเปนที่ขาดเสียมิได ไดแก ผูสงสาร สาร ชองทางการสื่อสาร และผูรับสาร 

         ผูสงสาร หมายถึง บุคคลเร่ิมตนในกระบวนการสื่อสาร ทําหนาที่สงสารผานชองทางการสื่อสาร 
หรือส่ือใดๆไปยังผูรับสาร 

         สาร หมายถึง เน้ือหาหรือสาระที่ผูสงสารถายทอดผานชองทางการสื่อสารหรือส่ือใดๆไปยังผูรับ
สาร ในลักษณะของภาษาพูด ภาษาเขียน หรือสัญลักษณ 

        ชองทางการสื่อสารหรือส่ือ หมายถึง พาหนะนําสารหรือถายทอดสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร 

        ผูรับสาร หมายถึง บุคคลทีเ่ปนเปาหมายในการสงสารของผูสงสารผานชองทางการสื่อสารหรือส่ือ

ใดๆ 

            องคประกอบแวดลอมทางการสื่อสาร หมายถึง องคประกอบที่เขามาเสริมใหการส่ือสาร

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน ปฏิกิริยาปอนกลับ(feedback)  และองคประกอบที่เปนอุปสรรคใน

การส่ือสาร เชน สิ่งรบกวนทางการสื่อสาร(noise) อยางไรก็ตาม องคประกอบแวดลอมทางการสื่อสารน้ี

อาจมิไดเกิดขึ้นทุกกรณีในกระบวนการสื่อสาร 

          แนวคิดเก่ียวกบัแบบจําลองการสื่อสารที่ใหความสําคัญกับองคประกอบทางการสื่อสาร 3

แบบจําลอง ไดแก 

1. แบบจําลองการสื่อสารที่ใหความสําคัญกับผูสงสาร  

           แบบจําลองการสื่อสารที่เนนใหความสําคัญกับผูสงสารน้ัน ในอดีตเชื่อวา “ผูสงสาร”มีอิทธิพลสูง 

มองผูรับสารในฐานะเปนผูถูกกระทํา (passive audience) โดยไมมีทางเลือก กลาวคือ ผูสงสารมีบทบาท

ในการกําหนดเน้ือหาและชองทางการสื่อสาร ตามแนวทฤษฎีเข็มฉีดยา (Hypodermic Needdle Theory)

หรือทฤษฎีลูกกระสุนปนมหัศจรรย (Magic Bullet Theory)  รวมถึง ทฤษฎีการโฆษณาชวนเชื่อ 

(Propaganda Theory) อันโดงดังของฮาโรลด ดี. ลาสเวลล (Harold D.Lasswell) ที่มีทัศนะแตกตาง

อยางส้ินเชิงจากผูนําในอดีต เชนฮิตเลอรที่ใชพลานุภาพของสื่อเพ่ือการโฆษณาชวนเชื่อ   โดยลาสเวลล

เชื่อวา การโฆษณาชวนเชื่อมิใชเพียงแคการใชสื่อเพ่ือโกหก หลอกลวง และควบคมุประชาชนเทาน้ัน แต

ตองมีการวางแผน กําหนดกลยุทธ รวมถงึการใชเทคนิคโนมนาวใจใหประชาชนคลอยตามจนยอมรับ
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ความคิดเห็นที่แตกตาง โดยอาศัยสัญลักษณ (symbol) เปนตัวกระตุนใหเกิดผลทางปฏิบัติ 

(Lasswell,1934 อางใน บุญเลิศ ศุภดิลก,2548 น.73)   

         อยางไรก็ตาม ตัวอยางแบบจําลองที่เนนใหความสําคัญของผูสงสารและยังทรงอิทธิพลตอ

การศึกษาดานการส่ือสารในปจจุบัน ไดแก 

1.1 แบบจําลองการสื่อสารของอริสโตเตลิ 

1.2 แบบจําลองการสื่อสารของลาสเวลล 

            1.1 แบบจําลองการสื่อสารของอริสโตเตลิ 

 

 

            แผนภาพที่ 4 แสดงแบบจําลองการสื่อสารของอริสโตเติล 

          แมเวลาจะลวงเลยมากวา 2000 ปแลว  แตแบบจําลองการสื่อสารของอริสโตเตลิยังรวมสมัย

สามารถสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการชี้นําสังคมดวยการพูดโนมนาวใจหรือวาทศลิป (Rhetoric)  

ไดเปนอยางดี 

         จากแบบจําลองการสื่อสารน้ี ผูสงสาร (ผูพูด) เปนองคประกอบที่มีความสาํคัญมากที่สุด โดย

อริสโตเตลิเชือ่วาส่ิงที่พูด (สาร) สามารถนําไปใชในการโนมนาวใจผูฟงได แตมิใชผูพูดทุกคนจะมี

ความสามารถในการโนมนาวใจผูฟงไดเสมอไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปจจัยเก่ียวกับตวัผูพูด 3 ประการ คือ 

         ประการที่หนึ่ง บุคลิกลักษณะของผูพูด(Ethos) หมายถึง ลักษณะความนาเชื่อถือของผูพูดที่

เกิดขึ้นทันทีทนัใดในจิตใจผูฟงขณะฟงการพูด (ไมควรเปนความรูสึกทั่วไปที่มีตอผูพูดกอนการฟง) เชน

การแสดงเชาวปญญาไหวพริบของผูพูด (Intelligence) ความมีจิตสาํนึกสูง มีหลักการ ตั้งม่ันอยูใน

ศีลธรรม (moral charactor) และความมีน้าํใจไมตรีดีตอผูฟง รวมถึงมีความตั้งใจจรงิที่จะรักษา

ผลประโยชนให (good will ) 

          ประการตอมา การเขาถึงอารมณผูฟง (Pathos) หมายถึงความสามารถในพูดโนมนาวใจผูฟง

ใหอยูในอารมณที่เที่ยงธรรม(มีสติ)พรอมที่จะฟงการพูด(สุนทรพจน)ดวยวิจารณญาณ (put the 

audience in the right state of mind) (อรวรรณ ปลันธนโอวาท,2539 : น.26-27) 

ผูพูด  สิ่งที่พูด (วาทะ คํา

ปราศรัย หรือสุนทรพจน)   
       ผูฟง 
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         ประการสุดทาย ความมีเหตุมีผลในสิ่งที่พดู(Logos) หมายถึง ความสามารถในการแสดง

เหตุผล (reasoning) หรือการนําหลักฐานมาเปนองคประกอบสนับสนุนในการพูด(evidence) 

         อริสโตเติลไดกลาวถงึบทบาทของผูสงสารทั้งในฐานะ “ผูพูด” หรือ “ผูเขียน”  ไวในหนังสือ 

Rhetoric โดยเขาไดใหคําจํากัดความของวาทศลิปวา 

         “…..ผูสงสารตองรูจักจิตใจ ความรูสึกนึกคิดของคนที่เขาจะชกัจูง นั่นหมายความวา เขาจะตอง

รูจักธรรมชาตขิองมนุษย วธิีที่มนุษยใชเหตุผล นิสัย ความตองการ อารมณ รวมถึงการใชขอโตแยงแบบ

ไหนกับคนประเภทไหน  อริสโตเตลิสอนกระทั่งวธิีการใชคํา วลี การจัดเรียงลําดับประโยคเพื่อจูงใจคน

ฟงมากที่สุด “(อรวรรณ ปลนัธนโอวาท,2539 : น.25) 

            แนวความคิดของอริสโตเติลไดรับการพัฒนามาโดยตลอด และปรมาจารยดานการสื่อสารตาง

เห็นพองกันวา ความนาเชือ่ถือของผูสงสารขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 2 ประการ คือ ความสามารถหรือความ

ชํานาญมากเพียงพอ(competence of expertness) และความซื่อสัตยสุจริต (trustworthness) อยางไรก็

ตาม ความนาเชื่อถือน้ี มิไดมีลักษณะเปนเอกเทศเหมือนปจจัยประชากรอ่ืนๆ เชน เพศ อายุ  หากเปน

สิ่งที่ผูรับสารมองเห็น รับรูและเชื่อ กลาวคือ ความสามารถหรือชํานาญมากเพียงพอของผูสงสารนั้นมัก

เก่ียวของกับลกัษณะงานเฉพาะเจาะจงที่เขาเกี่ยวของอยู หรืออาจกลาวไดวาความนาเชื่อถือของผูสง

สารจะแตกตางกันไปตามหัวเรื่อง(topics)ของสิ่งที่นําเสนอ (สาร)  สวนความซื่อสัตยสุจริตเปนลกัษณะที่

สามารถรับรูไดโดยทั่วไป    

ความนาเชื่อถือของผูสงสารในการสื่อสารสาธารณะ 

          การส่ือสารสาธารณะ (Public communication) หรือการสื่อสารกลุมใหญ เปนบริบทการส่ือสาร

ประเภทหนึ่งที่ผูสงสารมีความตั้งใจเฉพาะในการใชสารทั้งแบบวัจนะ(Verbal Communication)และอวัจ

นะ(Non-Verbal Communication)เพ่ือทาํใหเกิดความหมายเฉพาะในใจของผูรับสารที่สอดคลองกับ

ความตั้งใจของผูสงสาร ซึ่งแตกตางจากการส่ือสารแบบบังเอิญและการส่ือสารเพ่ือแสดงความคิดเห็น 

ตามทัศนะขอ แม็กครอสก้ี (McCroskey) แบงการสื่อสารออกเปน 3 ประเภท  ดังนี้ 

             ประเภทที่หนึ่ง การส่ือสารโดยบังเอิญ (accidental communication)  การส่ือสารประเภทนี้

เกิดขึ้นเม่ือบคุคลหนึ่งกระตุนใหเกิดความหมายเฉพาะขึ้นในใจของอีกฝายหนึ่งโดยมิไดตั้งใจและบุคคล

นั้นมักไมรูตัว บอยคร้ังที่บุคคลมักส่ือสารถึงความสนใจ ความตองการ ภูมิหลัง จุดออนใหผูอ่ืนทราบโดย

มิไดปรารถนาที่จะใหเปนเชนน้ัน  ลักษณะการสื่อสารดังกลาว เชนความเงียบ หรอื อวัจนภาษา เชน 

อากัปกิริยา เวลา ระยะหาง เปนตน 
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             ประเภทที่สอง การส่ือสารแบบแสดงความคิดเห็น (expressive communication) เปนการ

สื่อสารที่เกิดจากภาวะดานอารมณและแรงจูงใจของคูสื่อสาร สารที่สื่อออกมาเปนการสะทอนถึง

ความรูสึกนึกคิดของแตละฝาย การส่ือสารประเภทน้ีจําเปนตองมีผูอ่ืนอยูดวย บางคร้ังเปนการส่ือสาร

แบบจงใจเชน การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  การอภิปรายในสภา เปนตน และ 

               ประเภทที่สาม  การสื่อสารเชิงวาทศลิป (rhetorical communication) การส่ือสารประเภทนี้

จัดเปนแนวคดิหลักของการสื่อสารสาธารณะ กลาวคือ การส่ือสารประเภทน้ีเปนกระบวนการทีผู่สงสาร

กระตุนความหมายในสารทั้งวัจนสารและอวัจนสารเพือ่ใหเกิดความหมายในใจตามที่ไดกําหนดไวแลว ผู

สงสารในที่นี้อาจเปนบุคคลหรือกลุมบุคล  วัจนสารหมายถึงภาษาสญัลักษณที่มีความหมาย โดยสงผาน

ไปยังผูรับสารในรูปการพูดหรือการเขียน  สวนอวัจสารหมายถึงสารประเภทอ่ืนๆที่ไมใชวัจนสาร เชน

อากัปกิริยาตางๆ ซึ่งมักใชประกอบวัจนสารเพื่อใหการส่ือสารเกิดประสิทธิผลมากขึ้น(McCroskey : 

1978 , อางในจันทนา : 2548 ,น. 46) 

สิ่งที่ผูสงสารในการสื่อสารสาธารณะพึงตระหนัก 

          การเขาถึงอารมณ/ความรูสึกนึกคดิของผูรับสารเพ่ือประโยชนในการสื่อสารสาธารณะเปนสิ่ง

สําคัญ ทั้งน้ีเพราะมนุษยมักมีความเชื่อที่สอดคลองกับโลกที่ยึดตนเปนศูนยกลาง (Self-centred) ดังนั้น

ผลประโยชนสวนตน(Self-interest) จึงเปนปจจัยสําคัญในการจูงใจมนุษย อยางไรก็ตาม แรงจูงใจหรือ

การกระทําอะไรบางอยางที่ไดรับการยกยองเชิดชูลวนเกิดจากการไดรับการกระตุนจากเร่ืองสวนตนกอน

เสมอ หรือ การเห็นแกประโยชนผูอ่ืนเพื่อบรรลุความสําเร็จสวนตน (enlightened self-interest) เปน 

ความรูสึกที่ดีตอการกระทําความดีเพ่ือผูอ่ืน ทําใหไดรับความชื่นชอบหรือนับหนาถือตา   

          ดวยเหตุนี้ การส่ือสารสาธารณะจําเปนตองเขาใจกระบวนการคิดของมนุษยกอน ขณะที่ผูรับสาร

จากการฟงหรืออานสิ่งที่สื่อออกมา ประเด็นหลักๆที่พวกเขาคิดคือ สารที่ไดรับมีความหมายตอเขา

อยางไร เขาจะมีวิธีการปฏบิัติอยางไร  เขาจะไดรับประโยชนจากเรือ่งนี้หรือไม ดังนั้น กระบวนการ

ถอดรหัสสารในการสื่อสารสาธารณะจึงเปนการรวมสารกระตุนแรงจูงใจเขากับการรับรูเรื่องผลประโยชน

สวนตนดวย 

          นอกจากนี้ เบอรโล และเลเมอรต(Berlo&Lemert)  ไดวิจัยความนาเชื่อถือของผูสงสารเพ่ิมเติม 

พบวา มิติหรอืองคประกอบ 3 ประการที่ผูรับสารมักใชในการตัดสินความนาเชื่อของผูสงสาร คือ 

          ก. ความนาไววางใจ (Safety Factor)   คุณสมบัติดานนี้ของผูสงสาร คือ 

              - ความเมตตากรุณา (kind)                       
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              - อัธยาศัยดี (congenial)                           

               - ความรักใครหวงใยกัน (friendly)                

               - ความสามัคคปีรองดอง (agreeable)           

               - นาคบหาสมาคมดวย (pleasant)                

               - สุภาพออนโยน (gentle)                           

               - ไมเห็นแกตัว (unselfish)                         

               - ยุติธรรม (just) 

               - รูจักการใหอภัย (forgiving) 

               - การตอนรับขบัสูอยางดี (hospitable) 

               - ความราเริง (cheerful)  

               - มีจริยธรรม (ethical) 

               - อดทน (patient) 

               - สงบเยือกเย็น (calm) 

            ข. คุณสมบัตเิหมาะกับงานทีร่ับผิดชอบ (Qualification Factor) 

                -  มีประสบการณเฉพาะทาง (experienced) 

                - ไดรบัการฝกฝนมาเปนอยางดี (trained) 

                - มีความชํานิชาํนาญ  (skilled) 

                - มีอํานาจในงานที่ทํา (authoritative) 

                - มีความสามารถ (able) 

                 - มีสติปญญาเฉลียวฉลาด(intelligent) 

              ค. ความคลองตัว (Dynamism Factor) 

                  - กาวราว มุทะลุ มุงม่ันทํางานเต็มกําลัง  (aggressive) 

                  - เอาใจเขามาใสใจเรา (empathic) 
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                  - ตรงไปตรงมา (frank) 

                  - กลาบาบิ่น (bold) 

                  - กระตือรือรน (active) 

                  - ปราดเปรียว (fast) 

                  - ทุมเท (energetic) 

           จากองคประกอบขางตน ผูรับสารจะเปนผูพิจารณาวา หากบุคคลใดมีคุณสมบัติครบถวน

ดังกลาว เชื่อไดวาบุคคลน้ันยอมมีความสามารถในการโนมนาวใจ  นอกจากนั้น ยังเชื่ออีกวา สาระใน

เรื่องที่พูด(Logos) มีความสาํคัญนอยกวาบุคลิกภาพ(Ethos)ของผูพูด หรืออาจกลาวไดอีกนัยหน่ึงวา  

หากผูฟงเห็นวาผูพูดไมนาเชื่อถือแลว แมนวาเร่ืองที่พูดจะมีสาระสําคญัอยางไรก็ยอมขาดความ

นาเชื่อถือไปดวย  อยางไรก็ตาม เบอรโล และคณะไดแนะนําวา ผูสงสารที่ไดรับความนาเชื่อถือตอง

คํานึงอยูเสมอวาเรื่องที่เขาพูดยอมมีความสําคัญตอความนาเชื่อถือของตัวเขาดวย (อรวรรณ ,2542: 

น.121-122) 

           1.2 แบบจําลองการสื่อสารของลาสเวลล 

            ฮาโรลด ดี ลาสเวลล (Harold D. Lasswell)  นักรัฐศาสตรชาวอเมริกัน ผูทีส่นใจการสื่อสาร

การเมืองและการโฆษณาชวนเชื่อ เปนผูใหกําเนิดแบบจําลองดังกลาวตั้งแต ค.ศ. 1948  แมนเวลาจะ

ลวงเลยมากวา 60 ป แตการโจมตีกันดวยอุดมการณทางเมืองที่แตกตางกันในปจจุบัน หรือการ

ประยุกตใชเพ่ือกิจกรรมอ่ืนใดโดยหวังผลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม  แบบจําลองดังกลาวยังรวมสมัย

สามารถนํามาใชวเิคราะหได 

 

            

 แผนภาพที่ 5 แสดงแบบจําลองการสื่อสารของลาสเวลล        

 แบบจําลองการสื่อสารของลาสเวลล เชื่อวา ในกระบวนการสื่อสาร ผูสงสารมีเจตนาบางอยางที่จะมี

อิทธิพลเหนือผูรับสารเสมอ ดังจะเห็นไดจากแบบจําลองที่แสดงใหเห็นถึง “ผล”ที่เกิดขึ้นหลังผูรับสาร

ไดรับสารแลวเสมอ อีกทั้งลักษณะกระบวนการสื่อสารเปนเสนตรงทางเดียว ทําใหผูสงสารมีอิทธิพล

เหนือผูรับสาร เริ่มตั้งแตการตัดสินใจเลือกวาจะถายทอดขอมูลขาวสารไปใหผูรับสารกลุมใดบาง การ

ถายทอดขอมูลขาวสารไปยังผูรับสารโดยผานชองทางการสื่อสาร หรือส่ือประเภทใด รวมถึง การ”ปรุง

ใคร(ผูสงสาร) กลาวอะไร(สาร) ชองทางใด(ส่ือ) ถึงใคร(ผูรับสาร) ไดผลอยางไร(ผล) 
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แตง”ขอมูลขาวสารใหมีความนาสนใจแกผูรับสาร ซึ่งอิทธิพลดังกลาวสะทอนออกมาใหเห็นชัดเจนใน

บทบาทของผูสงสาร            

         จากการศึกษาแบบจําลองของลาสเวลล (H. Lasswell) ที่ใหความสําคัญกับผูสงสาร โดยสรุป

บทบาทหลัก 2 ประการของผูสงสาร คือ 

         ประการแรก บทบาทในการถายทอดขาวสาร เปนการทําหนาที่ถายทอดความรูสึกนึกคิด 

ความคิดเห็น ขอมูลขาวสารตางๆ จากตนเองไปยังผูรับสาร หรือทําหนาที่รับขอมูลขาวสารจาก

แหลงขอมูล (source)แลวนาํไปถายทอดตออีกทอดหนึ่งเสมือน“ผูเฝาประตู”(Gate-keeper) 

        ประการที่สอง บทบาทผูโนมนาวใจ เปนการทาํหนาที่ “สราง” ขาวสารใหมีพลังอํานาจเพียง

พอที่จะทําใหผูรับสารเกิดการโนมเอียงในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง ไมวาจะเปนความโนมเอียงเพ่ือ

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรู/ความเขาใจ ทศันคติ หรือพฤติกรรมก็ตาม โดยผูสงสารจะทํา

หนาที่โนมนาวชักจูงใจทั้งทางตรงและทางออม 

                           ก.  การโนมนาวชักจูงใจทางตรง เปนการใชสารโนมนาวใจผูรวมกระทําการสื่อสารที่

ชัดเจน เชน การโนมนาวใจใหซื้อสินคาทีต่นเปนเจาของ 

                      ข. การโนมนาวชักจูงใจทางออม กรณีนี้ ผูสงสารทําหนาที่เสมือน  “ผูสรางภาพลักษณ

หรือภาพความเปนจริง” เพ่ือสรางสารใหสามารถมีคุณลักษณะของการโนมนาวใจ โดยผูรับสารแทบไม

รูสึกเลยวาตนกําลังถูกโนมนาวใจ เชน การสรางภาพขาวใหเห็นวาทหารเตรียมการตั้งรับกับกลุมผูชุมนุม

เกินกวาเหตุ  หรือการสรางภาพความเปนจริงวา แมวาสถานการณการเมืองจะอยูในสภาพแตกแยกแต

ตลาดหุนกลบัคึกคักเปนตน 

          จากคําอธิบายขางตน ลาสเวลล สรุปบทบาทหนาที่หลักๆของผูสงสาร ออกเปน 4 หนาที่หลัก

ดวยกันคือ การใหขาวสาร การใหความรู การโนมนาวใจ และการใหความบันเทิง (ภัสวลี นติิเกษตร

สุนทร : 2548,น.141-142) 

 

2. แบบจําลองการสื่อสารที่ใหความสําคัญกับผูรับสาร 

          แบบจําลองนี้เปนแบบจําลองที่ใหความสําคัญกับผูรับสารมากขึ้น โดยเห็นวาผูรับสารไมไดเปน

เพียงผูถูกกระทําโดยสารที่สงมาจากผูสงสารดานเดียว แตผูรับสารยังสามารถเขามีสวนรวมใน

กระบวนการสือ่สาร  สามารถเลือกรับ/คัดกรองขอมูลขาวสารดวยตนเอง รวมถึงสามารถ “ กําหนด
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เน้ือหาสาร”ไดระดับหน่ึง แบบจําลองที่ใหความสําคัญแกผูรับสารในฐานะผูมีสวนรวมในกระบวนการ

สื่อสาร ไดแก 

         2.1 แบบจําลองการสื่อสารสองทางและแบบจําลองเชิงวงกลมของแชรมม 

         2.2 แบบจําลองการใชประโยชนจากส่ือและเนื้อหาสาร 

        2.1 แบบจําลองการสื่อสารสองทางและแบบจาํลองเชงิวงกลมของแชรมม 

            แบบจําลองที่เนนความสําคัญแกผูรับสารในกระบวนการสือ่สาร นอกจากแบบจําลองการ

สื่อสารสองทางที่ผูรับสารสามารถสงปฏิกิริยาตอบกลบัแลวยังรวมถึงแบบจําลองเชงิวงกลมของวลิเบอร 

แชรมม (Wilbur Schramm) แบบจําลองดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูรบัสารไมไดมีหนาที่คอยรับสารที่สง

มายังปลายทางของเสนทางการสื่อสารเทาน้ัน แตยังทําหนาที่ “ถอดรหัส”และ “ตคีวามสาร”ที่สงมาจากผู

สงสารใหมีความหมายสอดคลองกับการรับรูของตน นอกจากน้ี ผูรับสารยังไดผลัดเปลี่ยนทําหนาที่เปนผู

สงสาร ดวยการสง “ปฏิกิริยาปอนกลับ”ซึ่งเปนสารที่ไดรับการ “เขารหัส”แลวสงกลับไปยังแหลงที่มาของ

สาร หรือผูสงสารเดิม ซึ่งจะทําหนาที่ถอดรหัส-ตีความ และเขารหัสสารตามบทบาทของผูรับสารและผูสง

สารตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนภาพที่6 แสดงแบบจําลองการสื่อสารสองทางและแบบจําลองเชงิวงกลมของแชรมม 

              2.2 แบบจําลองการใชประโยชนจากสื่อและเน้ือหาสาร 

            แบบจําลองการใชประโยชนจากส่ือและเนื้อหาสาร  เปนการใหความสําคัญแกผูรับสารในฐานะ

ผูเลือกใชประโยชนจากส่ือและเนื้อหาสาร เพ่ือสนองตอความพึงพอใจหรือสนองตอพฤติกรรมของผูรับ

    เขารหัส (encoder) 

 แปล-เรียบเรียง (interpreter)    

    ถอดรหัส (decoder) 

  ขาวสาร
(message) 

  ขาวสาร
(message) 

      เขารหัส (encoder) 

 แปล-เรียบเรียง (interpreter) 

      ถอดรหัส (decoder) 
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สารเองในแงความตองการ ความจําเปน และความสนใจของแตละบคุคล จะพบวา สามารถจําแนก

บทบาทของผูรับสาร ดังนี้ 

          - แบบจําลองการสื่อสารที่ใหความสําคัญแกผูรับสารในฐานะผูมีสวนรวมในกระบวนการ

สื่อสาร เปนแบบจําลองที่เริม่ใหความสําคัญกับผูรับสารในลักษณะทีมิ่ใชเพียง “จุดหมายปลายทาง”ที่

คอยรับสารแตเพียงอยางเดียว แตมีบทบาทในการเขารหัส ถอดรหัส และตคีวามสาร เชนเดียวกับผูสง

สารทุกประการ 

          - แบบจําลองการสื่อสารที่ใหความสําคัญแกผูรับสารในฐานะผูมีสวนกําหนดสาร เปน

แบบจําลองที่ใหความสําคัญกับผูรับสารในฐานะที่เปนกลไกสําคัญในการกําหนดเน้ือหาสารที่สงออกไป

ผูรับสารมีบทบาทในการสะทอนความคิดเห็นของตนเองที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งกลับไปยังผูสงสาร เพ่ือใหผู

สงสารนําขอมูลดังกลาวไปปรับเปลี่ยน หรือปรุงแตงใหสอดคลองกับความตองการของตน 

          - แบบจําลองการสื่อสารที่ใหความสําคัญแกผูรับสารในฐานะผูเลือกใชประโยชนจากสือ่และ

เน้ือหาสาร เปนแบบจําลองที่ใหความสําคัญกับผูรับสารในฐานะที่เปนผูที่กระตือรือรนในการเปดรับสาร

โดยปราศจากอิทธิพลจากผูสงสาร ดังนั้น ผูรับสารจึงมีสิทธิที่จะเลือกสารในทุกขั้นตอน ตั้งแตเลอืกที่จะ

เปดรับ เลือกรับรู/ตีความ เลือกจดจํา ไปจนถึงเลือกที่จะปฏิเสธ คัดคาน หรือปดรับขาวสารทีส่งมา(ภัส

วลี : 2548,น.147) 

3. แบบจําลองการสื่อสารที่ใหความสําคัญกับสาร 

             แบบจําลองการสื่อสารที่ใหความสําคัญกับสาร เปนแบบจําลองที่ใหความสําคัญแก 

“ความหมายสาร” (Meaning-based Model of Communication )เปนหลัก ซึ่งแตกตางจากแบบจําลอง

เชิงกระบวนการ (Transmission Model of Communication) ตรงที่แบบจําลองเชิงกระบวนการอธิบาย

ใหเห็นภาพวาการเขารหัสและถอดรหัส ไดกอใหเกิดความหมายในตัวสารไดอยางไร โดยกระบวนการ

สื่อสารเร่ิมจาก 1) ผูสงสารตัดสินใจและกําหนดสาร 2) ผูสงสารเขารหัสสารที่ตั้งใจสงออกใหสอดคลอง

กับการรับรูของผูรับสาร 3) ผูรับสารไดรับสารที่สงมา 4) ผูรับสารถอดรหัสสารใหสอดคลองกับการรับรู

ของตน ในขณะที่แบบจําลองที่เนนความสําคัญของสาร แสดงใหเห็นวาความหมายสารที่แทจรงิไมได

เกิดจากกระบวนการเขาและถอดรหัสสารที่เปนไปเองตามธรรมชาติ(spontaneous) แตเปนสิ่งทีถู่กสราง

และกําหนดไวกอนแลว โดยอธิปรายเปรยีบเทียบใหเขาใจชัดเจน ดังนี้ 

            ความหมายของ “ความหมาย”  ในกระบวนทัศนเดิม ไดแกแบบจําลอง S-M-C-R ของเดวิด 

เบอรโล (David Berlo) ไดใหความหมายของ“ความหมาย” ในแบบจําลองเชิงกระบวนการไวดังนี้ 
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            1) ความหมายทีเ่กิดขึ้นในสารเกิดจากกระบวนการเขารหัสและถอดรหัสของผูรวมกระทําการ

สื่อสาร ดังนั้น ความหมายที่แทจริงจึงเกิดจากคน คําตางๆไมสามารถมีความหมายในตังเองได 

            2) ความหมายเกิดจากการเรียนรูของปจเจก ตามทฤษฎีสิ่งเรา/ตอบสนอง ดังนั้น 

ความหมายทีเ่กิดขึ้นในสารจึงเปนเรื่องของปจเจก ไมไชสังคม (Individual,not social-oriented) 

            3) ความหมายของสารอยูในตัวผูใชสาร (message-users) ไมไดอยูในสาร และเนือ่งจาก

ความหมายของสารอยูในตัวผูใชสาร สิ่งที่ถูกถายทอดจากผูสงสารไปยังผูรับสารจึงไมใช“ความหมาย”แต

คือ “สาร”(message) เพียงอยางเดียว 

          4) ความหมายของสารสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ขึ้นอยูกับประสบการณรวมกันหรือ

กรอบแหงการอางอิงของผูรวมกระทําการส่ือสาร  ถาประสบการณรวมของผูกระทําการส่ือสารเปลี่ยนไป 

ความหมายของสารที่เกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

          5) ความหมายของสารขึ้นอยูกับบริบทขณะทําการส่ือสาร ดังนั้นการใหความหมายแกสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งอาจแตกตางกันตามบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แตความหมายทีเ่กิดขึ้นในตวัผูสงสารและ

ผูรับสารอาจใกลเคียงกันได กรณีที่ทั้งคูมีประสบการณรวมหรือกรอบแหงการอางอิงที่ใกลเคียงกัน 

            สวน ความหมายของ “ความหมาย”ในแบบจําลองที่เนนความสําคัญของสาร หรือแบบจําลอง 

Meaning-based เปนแบบจําลองที่มีมุมมองเก่ียวกับการสื่อสารวา การส่ือสารไมไดเปนเพียงแค

กระบวนการถายทอดขาวสารระหวางผูรวมกระทําการสื่อสาร แตเปน “กระบวนการแลกเปลี่ยน

ความหมาย” ระหวางคูสื่อสาร ตามแนวคิดพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ก. ประเภทความหมาย มี 2 ประเภท คือ  

              1. ความหมายที่เกิดตามธรรมชาต ิ(natural meaning) หมายถึง ความหมายที่ใชแทนสิ่งที

เกิดขึ้นในสังคม ไมวาจะเปนความหมายที่ใชแทนดวยสัญลักษณ เหตุการณ หรือการกระทําใดๆ ก็ตาม 

ความหมายทีเ่กิดขึ้นตามธรรมชาตินี้ เม่ือกลาวแลวทกุคนจะเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน เชน กลุมบุคคล

ใสเสื้อสีแดง หมายถึงสมาชิกทุกคนในกลุมใสเสื้อสีแดง 

               2. ความหมายที่ไมไดเกิดขึน้ตามธรรมชาต ิ(non-natural meaning) หมายถึงความหมายที่

นอกเหนือจากภาพหรือส่ิงที่ปรากฏ แตเปนความหมายที่เปนที่รบัรูรวมกันในสังคมแตละสังคม เชน 

ม็อบเส้ือแดง ในความหมายที่รับรูกันของชาวกทม. คอืกลุมบุคคลที่มาประทวงรัฐบาลบริเวณ

สะพานผานฟาลีลาศ และสี่แยกราชประสงค  
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            ความหมายที่เกิดขึ้นทั้งสองแบบใกลเคียงกับความหมายทีมี่การกลาวถึงในแบบจําลองที่มา

จากแนวคิดแบบด้ังเดิม คือ “ความหมายโดยอรรถ” (denotative meaning) ซึ่งหมายถึงความหมายที่

แปลตามตัวอักษรที่คนสวนใหญเขาใจตรงกัน และ “ความหมายโดยนัย” (connotative meaning) ซึ่ง

หมายถึงความหมายที่เกิดจากประสบการณเฉพาะตวัของบุคคล  

          ขณะท่ีแบบจําลองแนวคิดแบบด้ังเดิม ใหความสําคัญกับ “ความหมาย”ทั้งในสวนที่เปน

ความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัย สวนแบบจําลอง Meaning-based จะใหความสําคญักับ

“ความหมายที่ไมไดเกิดขึน้ตามธรรมชาติ”แตเพียงอยางเดียว เน่ืองจากเชื่อวา ความหมายที่แทจริงไมใช

ความหมายทีเ่กิดจากการรับรูและยอมรบัรวมกันของแตละบุคคล แตตองเปนความหมายที่เกิดจากการ

รับรูและยอมรบัรวมกันในกลุมหรือสังคม 

          ข. ความหมาย(meaning) คือ สัญลักษณทีเ่กิดจากแบบแผนของปฏิสัมพันธทางสังคมที่ดําเนิน

ตอเน่ืองมาระยะเวลาหนึ่ง จนเปนที่รับรูและยอมรับรวมกันในสังคมนั้นๆ เชน การไหว เปนการแสดง

ความเคารพ   

           อน่ึง การรับรูและยอมรับสัญลักษณที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นได 2 ลักษณะ คือ1) การรับรูและการ

ยอมรับที่เกิดขึ้นโดยการตกลงเปนกิจจะลักษณะ (explicit agreement) เชน การประกาศอยางเปน

ทางการใหมะลิเปนดอกไมสัญลักษณของวันแม หรือดอกปอบปเปนสัญลักษณของวันทหารผานศึก เปน

ตน และ 2) การรับรูและการยอมรับที่เกิดขึ้นจากความรูสึกรวมทางจิตใจ (implicit/unconscious accord) 

เชนการลงนามถวายพระพรในหลวง ที่โรงพยาบาลศิรริาช เพ่ือใหทรงหายจากการประชวร ถือเปน

สัญลักษณที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี เปนตน 

          ค. ความหมายเปนสิ่งที่มีความสมัพันธโดยตรงกับ “ภาษา”(language) ตามแนวคิดทฤษฎี

สัมพันธเชิงภาษาศาสตร (linguistic relativism) ของซาเพียรและวอรฟ (Sapir & Whorf)ที่สรุป

สาระสําคัญไดวา  

            1) ภาษาเปนตวักําหนดวิธีการรับรูของบุคคล เชน คําพูดวา “ไมเปนไร” ที่คนไทยพดูกันติด

ปากทําใหเรามีมุมมองตอตนเองวา พรอมที่จะใหอภัยผูอ่ืนเสมอ 

            2) ภาษามีความเชื่อมโยงกับความคิด ประสบการณ และการกระทําของบุคคล เน่ืองจากภาษา

คือวัฒนธรรม ดังนั้นการใชภาษาจึงเปนการสะทอนถงึความคิด ประสบการณ และการกระทําของผูใช

ภาษานั้นๆดวย  
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             อยางไรก็ตาม การไมเขาใจภาษาใดภาษาหนึ่งอยางดีพอ มิไดหมายความวาเราไมสามารถ

ศึกษา “ความหมาย” ที่เกิดขึ้นในสังคมทีใ่ชภาษานั้นเปนภาษาหลักได การศึกษากระบวนการสือ่สารตาม

แบบจําลอง Meaning-based ผูศึกษาตองตระหนักถงึบริบททีเ่ก่ียวของกับภาษาในทุกๆมิตทิีเ่กิดขึ้นหรือ

กลาวไดอีกอยางหนึ่งวาเปนการศึกษาการสื่อสารในลกัษณะองครวม (holistic) ทีมิ่อาจตัดขาดจาก

แวดลอมที่เขามาเกี่ยวของได (contextualized) (ภัสวล:ี 2548,น.148-150) 

ทฤษฎีสญัญะ (Semiotics) 

         สัญญวิทยาเปนการศึกษากระบวนการสรางความหมาย (signification) หรือวิธีการที่จะนําเอา

สัญญะตางๆมาใชตีความในตัวบท(Text) อันเปนผลผลติทั้งหมดของการสื่อสาร  

           กระบวนการสรางความหมาย(signification) ในทัศนะของ เอฟ.เดอ โซสซูร (F.De Saussure)

เปนภววสิัย (objectivity) ที่เปนเพียงความสัมพันธของระบบสัญญะที่มีตอระบบอางอิง (reference) โดย

ไดอธิบายระบบสัญญะไวเปน 3 ระดับ ไดแก 

           ระดับแรก สิ่งที่อางอิงไปถึง(reference)เปนของจริง(reality) เชน พรม (พรมที่เปนวตัถุที่จับตอง
ได) 

           ระดับที่สอง การสรางสัญญะขึ้นมาแทนพรมจริง ซึ่งขึ้นอยูกับบริบทของแตละวัฒนธรรม เชน 
บริบทสังคมไทยจะสรางสัญญะโดยเขียนเปนตวัอักษรวา “พรม” ภาษาอังกฤษเรยีก “carpet” ภาษาจีน 
ญี่ปุน ฝรั่งเศส ฯลฯ จะเขียนแตกตางกันไป  รวมถึงการอานออกเสียงก็แตกตางกันไปดวย ในระดับนี้
โซสซูรเรียกวา “ตัวหมาย”(signifier) 

           ระดับที่สาม  เม่ือเห็นสัญญะ “พรม/carpet/…” ก็จะเกิดจินตนาการภาพของ “พรม”ขึ้นมา ตาม
ภาพในใจหรือภาพในความคิด (concept)  ซึ่งโซสซูรเรียกวา “ตวัหมายถึง” (signified)   

           ในเรือ่งระบบสัญญะน้ี  โซสซูรสนใจศึกษาเฉพาะตัวสัญญะ (sign) หรือความสัมพันธระหวาง

ระดับที่สองและสาม วาไดใหความหมายอะไรเทาน้ัน ขณะที่ ชารลส เพียรซ (Charles Pierce)ให

ความสําคัญแกกระบวนการสรางความหมายของสัญญะน้ันดวย โดยแยกแยะประเภทของสัญญะ

ออกเปน 3 กลุม คือ 

ก. Icon เปนสัญญะซึ่งเปนตวัแทนที่เหมือนหรือคลายคลงึสิ่งที่หมายถึง เชน รูปถาย แผนที่ 

          ข.  Index เปนสัญญะท่ีมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับสิ่งที่อางถึง เชน เห็นผาออมบนราวตากผา 

แสดงวาตองมีเด็กออน  

          ค.  Symbol เปนสญัญะซึ่งใหความเขาใจความหมายรวมกันในบริบทหนึ่งๆ เชน ปายจราจร 
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           นอกจากนี้ โรแลนด บารธส (Roland Barthes)  ชี้ใหเห็นถึงขั้นตอนกระบวนการสราง

ความหมาย 3 ขั้นตอน คือ 

           1.  ความหมายนัยตรง (Denotative Meaning) เปนการใหความหมายสิ่งที่กลาวถึงโดยตรงมี

ความหมายเดียวกัน มีความเปนสากล (universal) และเปนสภาวะวสิัย(Objective)เชน “บาน” เปนตัวให

ความหมาย ที่ทุกคนเขาใจตรงกัน คือ ที่อยูอาศัย 

              2.  ความหมายนัยประหวัด(Connotative Meaning) ความหมายขั้นน้ีจะแปรเปลี่ยนตาม

วัฒนธรรมการรับสารในแตละบรบิทสังคม ซึ่งเกิดขึ้นไดจากการกําหนดรูปแบบของตัวหมายหรือตัวให

ความหมาย(signifier)   โดยมีวิธีการนําไปปฏิบตัิ ไดดังนี้ 

               2.1 การควบคมุความหมายทางสังคม กระทําไดโดยเปลี่ยนตวัหมาย/ตัวใหความหมาย

(signifier) แตคงตัวหมายถงึ/ตัวคิดนามธรรม (signified)ไว เชน การโฆษณาโครงการที่อยูอาศัย การใช

คําวา “บาน” กับ “คฤหาสน” จะใหความรูสึกที่แตกตางกัน การสรางความหมายทางสังคมจึงขึ้นอยูกับ

การเลือกและจัดลีลาตวัสัญลักษณ  รวมถึงองคประกอบดานอวัจนภาษาอ่ืนๆ (Non-Verbal Element)

เชนขนาด แสง สี เปนตน 

              2.2 ภาษาหรือสัญลักษณใดๆ มีความหมายไดมากกวาหน่ึงความหมาย โดยแปรตามสภาวะ

ทางเศรษฐกิจสังคม (Social Context) เชน คําวา “พรม” ยังใหความหมายถึง ความโออา หรูหรา จัดเปน

ตัวหมายถึง/ตวัคิดนามธรรม (signified) และความหมายยังแปรตามยุคสมัยทางประวตัิศาสตร(Historical 

Context)อีกดวย  สรุปประเด็นสําคัญของการสรางความหมายในขั้นน้ีอยูที่วาสัญลกัษณนั้นๆ สือ่

ความหมายอยางไร มากกวาสนใจวาจะสื่ออะไร และเปนการใหความหมายที่นอกเหนือไปจากตัวมันเอง 

           3. มายาคติ(Myth) เปนสิ่งที่บารธสกลาวถึงในกระบวนการใหความหมาย มายาคติเปนเรื่อง
เลา ซึ่งวัฒนธรรมหนึ่งๆใชอธิบายขอเท็จจริงหรือความเปนไป(ธรรมชาติ)ในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง  หาก
พิจารณาจากแผนภาพประกอบจะพบวา ใน First Order นั้น ความสัมพันธระหวางส่ิงอางอิง 
(Reference) หรือขอเท็จจริง(Reality) กับตวัสัญญะ(Signs) เปนแนวทางเดียวกบัที่โซสซูรกลาวถึงสวน
ใน Second  Order  นั้น การตีความจะเกี่ยวของกับบริบททางสังคมหรือวัฒนธรรม นั่นคือระบบ
คานิยมของวัฒนธรรมน้ัน โดย เจ.ฟสก(J.Fiske) อธิบาย มายาคติตามทศันะของบารธสวา เปน
แนวคิดที่ผูกตอเน่ืองกันเปนลูกโซ ดังเชน มายาคติที่เปนที่ยอมรับกันในสังคมอังกฤษคือ ตํารวจอังกฤษ
ใจดี เชื่อใจได แข็งแกรง ไมกาวราว ไมใชอาวุธ ฉะนั้น จินตนาการเก่ียวกับภาพตํารวจเหลาน้ีจะประทับ
ในความรูสึกนึกคิด(Cliche) ของชาวอังกฤษอยูกอนที่จะพบเห็นเรื่องราวของพวกเขาในสื่อ และตัวสื่อน้ี
จะเปนเพียงตวักระตุนมายาคติที่มีอยูในใจของชาวอังกฤษอยูแลว  จากแนวคิดน้ี สรุปไดวา ถานัย
ประหวัด(Connotative)เปนความหมายระดับที่สอง  (Second-Order Meaning) ของตัวหมายหรือตัวให
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ความหมาย(Signifier) มายาคติ(Myth)ก็จะเปนความหมายระดับที่สองของตัวถูกหมายถึง/ตัวนามธรรม
(Signified) เชนกัน 

                       First Order                                   Second  Order 

Reality                                           Signs                                            Culture 

                                                                      Form 

                                                                                Content 

 

แผนภาพที่7 แสดงการเปรียบกระบวนการใหความหมายในทัศนะของโซสซูรและบารธส 

           ตัวอยาง เชน ฉากแยกราชประสงค ซึ่งตวัมันเองเปนทั้งตวัหมาย(Signifier)และตวัหมายถึง

(Signified) ซึ่งจะใหความหมายทั้งในรูปแบบ(Form) และเนื้อหา (Content ) อันมีผลตอนัยประหวัดหรือ

มายาคติของผูรับสารตามบริบททางวัฒนธรรม เชน หากใชรูปแบบการบรรยายก็จะไดความหมายนัย

ประหวัด(Connotative)ในตวัผูรับสารแตกตางกันตามสัญญะที่ไดจากวิธีการบันทกึดวยวิดีโอเทป  ถาย

ดวยซอฟสเลนส  หรือวาดภาพระบายดวยสีเซเปยร  ในทํานองเดียวกันหากพิจารณาในแงเน้ือหา 

(Content) ในที่นี้เปนเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาแยกราชประสงคเปนยานหางสรรพสนิคาชื่อดัง 

ความหมายทีไ่ดจะเปนมายาคติ(Myth)ทีมี่อยูในความคิด(ทั้งภาพบวกและลบ)ของผูรับสารอยูแลว  

                  ภาพแยกราชประสงค ในใจของบุคคลทั่วไป  คือ  

                 : แหลงชอปปงระดับโลก สาํหรับนักทองเท่ียว คลาย Fifth Avenue ในมหานครนิวยอรก 

                 : สถานทีชุ่มนุมเรียกรองประชาธิปไตยของกลุมคนเสื้อแดง 

                  : ยานธุรกิจการคาที่คร้ังหน่ึงเปนอัมพาตและถูกบุกรุกทําลายจากการชุมนุมของม็อบเสื้อ

แดง 

                  : สถานที่ผูคนนิยมกราบไหวขอพรจากพระพรหมเอราวัณและแกบนดวยละครรํา 

             ในการสรางความหมายขั้นที่สอง แยกราชประสงคเริ่มมีความหมายมากมายทั้งในดาน

รูปแบบและเนื้อหาจากความหมายนัยประหวัดและความหมายที่มาจากมายาคติ 

Denotative 
Signifier 

Signified
      Myth 

Connotative 
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              ในทฤษฎีสัญญะ นอกจากเร่ืองของสัญญะ(Sign)แลว นักทฤษฎียังสนใจเรื่องของ “รหัส”

(Code)ดวย ในกระบวนการสงและรับความหมายตองอาศัย “รหัส” เดียวกันเพื่อเชื่อมโยงระหวางคู

สื่อสารใหเขาใจตรงกัน  โดยกาญจนา แกวเทพ อธบิายวา กิจกรรมแทบทุกประเภทในชีวติประจําวัน

ของเราถูกควบคุมดวยประเภทรหัส ดังนี้ (กาญจนา แกวเทพ : 2547,น. 121) 

- Product Codes เปนรหัสเก่ียวกับวตัถุ สิ่งของ เคร่ืองใช ที่บงบอกถงึความหมายที่

แตกตางกัน เชน เราสามารถตีความหมายของแตละครอบครัวจากภาชนะที่ใสอาหาร 

เคร่ืองตกแตงบาน  ฯลฯ 

- Social Codes เปนรหัสที่เก่ียวของกับกบัความสัมพันธระหวางบคุคล เชน คนไทยไม

ถือวาการที่ลกูตบหัวหรือตบบาพอเปนการแสดงความรัก ตรงกันขามพฤติกรรมดังกลาว

เปนรหัสของชาวอเมริกันทีแ่สดงความหมายเชนน้ัน 

- Personal Codes เปนรหัสเก่ียวกับตวับคุคล เชน สงัคมไทยจะใหความหมาย  

     “นักการเมือง” แตกตางจากสังคมอเมริกัน หรือในสังคมไทย จะใหความหมายของ 

                   “ทักษิณ” ทั้งดานบวกและดานลบ 

การวิเคราะหสัญญะแบบ Metaphor/Metonymy 

                 Metaphor และMetonymy เปนอีก 2 วิธีการที่นิยมใชในการถายทอดความหมาย

จากสัญญะตวัหนึ่ง โดยอาศัยสัญญะอีกตวัหนึ่ง 

                 Metaphor: เปนวิธีการถายทอดความหมายโดยอาศัยความสัมพันธระหวางสัญญะ 2 ตัวที่

มีความคลายคลึงกัน และถกูนํามาถายทอดความหมายดวยวธิีการ “เปรียบเทียบอุปมาอุปมัย” 

(Analogy) โดยสัญญะตวัแรกเปนที่รูจักกันดีอยูแลว เม่ือนํามาจับคูกับสัญญะตัวทีส่องซ่ึงยังมีความหมาย

ที่ยังไมชัดเจนนัก ความหมายจากสัญญะตัวแรกพลอยทําใหสัญญะตวัหลังถูกรับรูไปดวย  โดยจะ

สังเกตเห็นไดจากคําบอกใบ(Cue) เชน “ เสมือน ประหน่ึง ราวกับวา” (Like/As) เชน หลังจากไดรับฟง

วิดีโอลิงคจากพ.ต.ท.ทักษณิ กลุมเส้ือแดงเกิดอาการฮึกเหิมราวกับวาเทวดามาโปรด  

                Metonymy : เปนวธิีการถายทอดความหมายโดยหยิบเอาสวนเล็กๆเสวนหนึ่ง

(Part)ของสัญญะมาแทนควาหมายของสวนรวมทั้งหมด(Whole) ที่พบบอยมากที่สุดมักเปนการใชสัญญะ

แทนเมืองตางๆ โดยอาศัยหลักการเชื่อมโยง (Association) กลาวคือ ในสมองมนุษยจะตองมีคูของ

ความสัมพันธระหวางสวนยอยกับสวนรวมเอาไวแลว เชน ศาสนาพุทธใช “ดอกบัว”เปน Metonymy 
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เพราะสัมพันธกับการประสตูิของพระพุทธเจา ขณะที่ “ไมกางเขน” เปน Metonymy ของศาสนาคริสต

เพราะเกี่ยวพันกับการส้ินพระชนมของพระเยซู เปนตน     

             แนวคิดเก่ียวกับองคประกอบทางการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง แบบจําลองที่ใหความสําคัญ

กับผูสงสาร ผูรับสาร และตวัสารที่มีความหมาย สามารถนํามาใชวเิคราะหอิทธิพลของผูสงสาร(อาจารย

วิวัฒน ศลัยกําธร) บทบาทของผูเขารับการฝกอบรม รวมถึงการสรางสารโนมนาวใจที่มีความหมายในตัว

ผูรับการอบรมของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เพ่ือบรรลุเปาประสงคในการใหความรูใหม เปลี่ยนทศันคติ 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใชชวีิตตามวถิีชีวติแบบพอเพียง 

2.4  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

        แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy) เปนแนวคดิปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรงแนะแนวทางมาโดยตลอดกวา 30 ป ตั้งแต ป พ.ศ. 2517 จึงขออัญเชิญมาเพียงบางสวน

ตามลําดับดังน้ี 

         “… การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพ้ืนฐาน คือ ความพอดี พอกิน 

พอใช ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอนโดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตาม

หลักวิชาการเม่ือไดพ้ืนฐานม่ันคงพรอมพอควร และปฏบิัติไดแลวจึงคอยเสริมความเจริญและฐานะ

เศรษฐกิจที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป… ”  

          พระราชดํารัสในพิธพีระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันที่ 18 

กรกฎาคม พ.ศ. 2517 

          ในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2523 ไดพระราชทานพระราชดํารัสแกประชาชนชาวไทย ใน

เรื่องการอยูโดยประหยัด เม่ือวันจันทรที ่31 ธันวาคม 2522 ความวา 

           “…วถิีทางดําเนินของบานเมืองและของประชาชนทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด 

เน่ืองมาจากความวิปรติของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอ่ืนๆของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยง

ใหพนได จึงทําใหตองระมัดระวังประคบัประคองตัวเรามากเขาโดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยูโดย

ประหยัด เพ่ือที่จะอยูใหรอดและกาวหนาตอไปไดโดยสวัสดี…” 

            และในป พ.ศ.2540 ประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจอยางรุนแรง จนเกิดผล

กระทบทัว่ทั้งประเทศ  ทรงมีพระราชประสงคใหประชาชนใหมีความพออยูพอกินตามอัตภาพ จึง

พระราชทานแนวทางในการดําเนินชีวิต เม่ือวันที่ 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 ความวา 
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          “ …. ถาสามารถจะเปลี่ยนไปในทางที่ จะทําใหกลับมาเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียงไมตองทั้งหมด 

แมจะคร่ึงหนึ่งก็ไมตอง อาจจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็สามารถอยูได การแกไขจะตองใชเวลา ไมใชงายๆ 

โดยมากคนก็จะใจรอนเพราะเดือดรอน แตถาทําตั้งแตเด๋ียวนี้ก็จะสามารถที่จะแกไขได ”    

         “…ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอยางน้ีวา  การจะเปนเสอืน้ันไมสําคัญ สําคัญอยูที่วาเรามี

เศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน  แบบพอมีพอกินน้ันหมายความวา อุมชูตวัเองได  ใหมีพอเพียงกับตวัเอง อัน

นี้ก็เคยบอกวาความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา ทกุครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผา

ใสเอง อยางน้ันมันมากเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่ง

บางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสง

มากนัก อยางน้ีนักเศรษฐกิจตางๆก็มาบอกวาลาสมัยคนอ่ืนเขาตองมีการเศรษฐกจิที่ตองมีการ

แลกเปลีย่นเรยีกวาเปนเศรษฐกิจการคาไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง เลยรูสึกวา ไมหรูหรา แตเมืองไทย

เปนประเทศมีบุญอยูวา ผลติใหพอเพียงได…”                                             

          ตอมา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2541 ทรงมีพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆทีเ่ขาเฝา

ถวายชยัมงคล  เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจติรลดา พระราชวัง

ดุสิตฯ เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมเติมวา  

           “ …คําวาเศรษฐกจิพอเพียงนี้ไมมีในตํารา ไมเคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีอยางอ่ืนแตไมใช

คําน้ี  ปที่แลวพูดวา เศรษฐกิจพอเพียงเพราะหาคําอ่ืนไมไดและไดพูดอยางหนึ่งวา  เศรษฐกิจพอเพียงนี้

ใหปฏิบตัิเพียงคร่ึงเดียวคือ ไมตองทั้งหมด หรือแมจะเศษหนึ่งสวนสีก็่พอ ในคราวนั้นเม่ือปที่แลวนึกวา

เขาใจกัน แตเม่ือไมนานเดือนที่แลวมีผูที่ควรจะรูเพราะวาไดปฏิบัติเกีย่วกับการพัฒนามาชานานแลว มา

บอกวาเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมากแลวก็เขาใจวาปฏิบตัิเศษหน่ึงสวนสีก็่พอนั้น หมายความวา ถาทําได

เศษหนึ่งสวนสี่ของประเทศก็จะพอ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทําไดเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็จะ

พอน้ัน ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพ้ืนที่ แตเศษหน่ึงสวนสี่ของการกระทํา ตองพูดเขาในเรื่องเลย 

เพราะหนักใจวา  แมแตคนที่เปนดอกเตอรก็ไมเขาใจ อาจจะพูดไมชัด แตเม่ือกลบัไปดูที่เขยีนจากพูด ก็

ชัดแลววาควรจะปฏิบัตเิศรษฐกิจพอเพียงไมตองทั้งหมด เพียงครึ่งหน่ึงก็ใชได แมจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ 

หมายความวาวิธีปฏบิัตเิศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไมตองทําทั้งหมด แตขอเติมวาถาทาํทั้งหมดก็จะทําไมได 

ฉะนั้นจึงพูดวาเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบตัิเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็ควรจะพอและทําได อันนี้เปนขอหนึ่งที่จะ

อธิบายคําพูดที่พูดมาเม่ือปที่แลว… 

             …คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึ่ง มีความหมายกวางไกลออกไปอีก ไมไดหมายถึง

การมีพอสําหรับใชเองเทาน้ัน แตมีความหมายวาพอมีพอกิน พอมีพอกินน้ี ถาใครไดมาอยูที่ ณ ศาลาน้ี 
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เม่ือ เทาไหร 20, 24 ป เม่ือป 2517, 2517 ถึง 2541 นี้ ก็ 24 ปใชไหม วันน้ันไดพูดวา เราควรจะปฏิบตัิ

ใหพอมีพอกิน พอมีพอกินน้ีก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนพอมีพอกิน ก็ใชได ยิ่งถาทั้ง

ประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยเวลานั้นก็เริม่จะไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมี

เลย สมัยกอนน้ีพอมีพอกิน มาสมัยนี้ชักจะไมพอมีพอกิน จึงตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือที่จะทําใหทุกคนมีพอเพียงได… 

             … ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยูไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยาง

อาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทาํใหมีความสขุ ถาทําไดก็สมควรท่ีจะทํา สมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมาย

อีกอยางของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง เม่ือปที่แลวตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจ แลวไดพูดออกมา

ดวยวาจะแปลเปน self-sufficiency (พ่ึงตนเอง)ถึงไดบอกวาพอเพียงแกตนเอง แตความจริงเศรษฐกิจ

พอเพียงนี้กวางขวางกวา self-sufficiency คือ self-sufficiency นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช 

ไมตองไปขอซื้อคนอ่ืน อยูไดดวยตนเอง (พ่ึงตนเอง)…เปนตามที่เขาเรียกวายืนอยูบนขาของตัวเอง(ซึ่ง

แปลวาพ่ึงตนเอง) แตพอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางยิ่งกวาน้ีอีก คือ คําวาพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ 

ดังนั้นเอง คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย 

ถาทุกประเทศมีความคิด “อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ” มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียงหมายความวา 

พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหรา

ก็ได แตวาตองไมเบียดเบียนคนอ่ืน ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง 

ปฏิบัตตินก็พอเพียง…” 

           ตอมา มีพระราชดํารัสเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมเติมอีก ในวโรกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2541 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ ความวา  

           “ …เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเขาตคีวามวาเปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวา ใหพอเพียงใน

หมูบานหรือในทองถิ่น ใหสามารถที่จะพอมีพอกิน เริ่มดวย พอมี พอกิน พอมีพอกินน้ีเปนเพียงเร่ิมตน

ของเศรษฐกิจ เม่ือปที่แลวบอกวาถาพอมีพอกิน คือพอมีพอกินของตัวเองน้ัน ไมไชเศรษฐกิจพอเพียง

เปนเศรษฐกิจสมัยหิน ไมเปนเศรษฐกิจพอเพียง… ” 

           เพ่ือใหเกิดความกระจางชัดตอคําแปลยิ่งขึ้น  ทรงมีพระราชดํารัสเพ่ิมเติมอีกในวโรกาสวนัเฉลิม

พระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2543 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ  

           “ … เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดย้ําแลวย้ําอีก แปลเปนภาษาอังกฤษวา Sufficiency Economy 

ภาษาไทยกต็อวาวาไมมี Sufficiency Economy แตวาเปนคําใหมของเราก็ได ก็หมายความวา ประหยัด
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แตวาไมขีเ้หนียว ทําอะไรดวยความอะลุมอะลวย ทําอะไรดวยเหตุดวยผล จะเปนเศรษฐกิจพอเพียงแลว

ทุกคนจะมีความสุขแตวาพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงนี้ เปนสิ่งที่ปฏิบัติยากที่สุด…” 

          และไดพระราชทานอธิบายเพิ่มเติมในวันที่ 17 มกราคม 2544 ณ พระตําหนักเปยมสุข ความวา 

          “ … ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ ทําอะไรใหเหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือทํา

จากรายได 200-300 บาท ขึ้นไป เปน 2 หม่ืน 3 หม่ืน บาท คนชอบเอาคําพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียง

ไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียงคือ ทําเปน Self-Sufficiency มันไมใชความหมายไมใชแบบที่ฉัน

คิด ที่ฉันคิด คือ self-sufficiency of Economy เชน ถาเขาตองการดู TV ก็ควรใหเขาดู ไมใชไปจํากัด

เขาไมใหซื้อ TV ดู เขาตองการดูเพ่ือสนุกสนาน ในหมูบานไกลๆทีฉ่ันไป เขาม ีTVดูแตใชแบตเตอรี่ เขา

ไมมีไฟฟา แตถา Sufficiency นั้นมี TV เขาฟุมเฟอยเปรียบเสมือน คนไมมีสตางคไปตัดSuit และยังใส

Necktie Versace อันนี้ก็เกินไป…” 

            ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานในโครงการ

พระราชดําริ (กปร.) ไดกลาวสรุป ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริไววาเศรษฐกิจ

พอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตวัเองได ใหมีความพอเพียงกับตัวเอง (Self-

Sufficiency)อยูไดโดยไมเดือดรอน ซึ่งตองสรางพืน้ฐานทางดานเศรษฐกิจของตนเองใหดีกอน 

คือใหตนเองสามารถอยูไดอยางพอกินพอใช มิไดมุงหวังที่จะสรางความเจรญิ ยกเศรษฐกิจให

เจริญอยางรวดเรว็เพียงอยางเดียว  นอกจากนี้ อภิชัย พันธเสน ไดใหความเห็นวา การทาํความเขาใจ

กับพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้น มิควรจะนําเฉพาะเน้ือความของพระราชดํารัสมา

พิจารณาเทาน้ัน แตจําเปนตองเขาใจบรบิททางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจในขณะที่มีพระราชกระแส

รับสั่งดวย และ ยังไดวิเคราะหเพ่ิมเติมวา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีสถานภาพที่สําคัญ 2 ประการ คือ 

1)เปนทิศทางสําคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งตองประกอบดวยกิจกรรมที่ทําใหสามารถพึ่งตนเองได

โดยไมจําเปนตองผานระบบตลาดอยางนอยหนึ่งในสี่ของกิจกรรมทั้งหมด 2) เปนแนวคิดในการดําเนิน

ชีวติที่ประกอบดวยความพอเพียงหรือความพอประมาณคือไมฟุมเฟอยแตก็ไมจําเปนตอง

กระเบียดกระเสียรจนเกิดความเดือดรอน แตที่สําคัญทีสุ่ดก็จะตองมีเหตุผล แตเปนเหตุผลในพทุธธรรม

หรือจริยธรรมของทุกศาสนา นั่นคือความไมโลภจนเกินไป ซื่อสัตยสุจริต และไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน 

เพราะถาทุกคนในสังคมดําเนินชีวติในลักษณะนี้สังคมโดยรวมก็จะมีความสุข (อภิชัย : 2549, 39-45) 

           แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและแนวคิดเพ่ิมเติมจากนัก

เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ สามารถนํามาเปนกรอบในการวเิคราะหความรู/ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียว

เศรษฐกิจพอเพียงของผูเขาฝกอบรม 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวจิัย 

         การวิจัยหัวขอ การวเิคราะหองคประกอบการสื่อสารที่สรางความสําเร็จตอ “ การดําเนินวิถีชีวติ

แบบพอเพียง” เปนการวิจัยแบบกรณีศึกษาเฉพาะศูนยฝกอบรมกสกิรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ตําบลหนอง

บอนแดง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบรุี โดยเปนการผสมผสานระหวางวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

เพ่ือมุงหาคําอธิบาย (explanatory)วา บุคคลจะบรรลุผล “ การดําเนินวิถีชวีิตแบบพอเพียง”ไดนั้น 

องคประกอบการสื่อสารเขามามีอิทธิพลอยางไรบาง ซึ่งจําเปนตองอาศัยคําตอบจากการสัมภาษณบุคคล

ที่เก่ียวของและเก็บขอมูลเชงิปริมาณจากผูเขาอบรม  ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนระเบียบวธิีการวิจัย 

ดังนี้ 

3.1 รูปแบบการวิจัยและข้ันตอนในการเก็บขอมูล : รูปแบบการวจัิยและขั้นตอนการเก็บขอมูลแบง

ออกเปน 3 ชวง (ชวงละประมาณ 4 เดือน) 

         ชวงที ่1 ระหวางเดือนมกราคม – เมษายน 2552  

         ผูวิจัยไดสืบคนขอมูลดานเอกสารเพิ่มเติมเก่ียวกับความเปนมาของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมาบ

เอ้ืองและสถาบันที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งทบทวนผลงานวิจัย(Review Literature)

เก่ียวของกับเร่ืองนี้จากเอกสารรวมเลมของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) อาทิ. สังเคราะห

องคความรูเศรษฐกิจพอเพียง ของศ.ดร. อภิชัย พันธเสน, บัญชีครัวเรือนเปลีย่นชีวติ ตาม

โครงการวิจัย การจัดการองคความรูชุมชนดานการจัดการหนี้สินเชิงบูรณาการ จังหวัดลําปาง เปนตน 

          นอกจากนี้ผูวิจัยไดลงสังเกตการณพื้นที่(Field Research)ที่เปนสถานที่ฝกอบรมแหงแรกของ

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ซึง่เปนแหลงเรยีนรูเพ่ือการพ่ึงตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่

ประมาณ 40 ไร ที่ตําบลบอนแดง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี  ในวนัที่  22  พฤศจิกายน  2552  และ

เริ่มเก็บภาพสถานที่ฝกปฏิบัติ (แบงเปนฐานตางๆ)และรวมฟงสัมมนาในวัน “คืนชีวติสูแผนดิน” 

(จัดเปนปที่สอง) ในวันที่ 17 มีนาคม 2552 ซึ่งเปนกิจกรรมระดับชาติประจําป  โดยปนี้มีเครือขายที่เขา

รวมกิจกรรมท้ังสิ้นประมาณ 7,000 คน โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ผานกระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

          ขอมูลที่ไดจากการลงพ้ืนที่ ผูวิจัยนํามาเปนกรอบเพื่อรางแบบสัมภาษณปราชญชาวบาน 

(อาจารยวิวัฒน  ศัลยกําธร )และแบบสอบถามผูเขารวมฝกอบรบ 
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          ชวงที่ 2 ระหวางเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2552  

         ผูวิจัยเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการจดและบันทึกภาพ  ขณะเขารวมสังเกตการณแบบมีสวนรวม 

(participant observation) โดยเขารวมฝกอบรมหลักสูตร “ การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสูระบบ

เศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ตําบลหนองบอนแดง อําเภอบานบึง จังหวัด

ชลบุรี เปนเวลา 5 วัน 4  คืน (วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2552 ) ระหวางน้ันทําการจดบันทึกการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก (In-dept Interview)  ผูวิจัยไดสัมภาษณบุคคลที่ใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) เชน 

อาจารยวิวัฒน ศัลยกําธร ที่ปรึกษาศูนยการเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง นายสิทธิชยั สวสัด์ิเสน 

นายอําเภออมกอย นายเจตน โสภิษฐพงศธร เจาของธรุกิจโรงแรมและโรงเรียนสอนขี่มาฮอรสชู พอยน 

(Horse-shoe Point ) เปนตน นอกจากนี้ยังไดเก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถาม เพ่ือวิเคราะห

กระบวนการสือ่สารเพ่ือเปลีย่นแปลงผูเขาอบรม ทําการถอดเทปและวิเคราะหความหมายภาษาที่ใชใน

การส่ือสารจากเอกสารและภาพถาย  รวมถึงการเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากผูเขาอบรมโดยโดยใชวิธีการ

สุมตัวอยางโดยใชหลักอาสาสมัครจากผูเขาอบรม  จํานวนทั้งสิ้น 94 ราย ทําการวิเคราะหเพ่ือหาคาสถิติ

รอยละ คาเฉลี่ย  

         ชวงที่ 3   ระหวางเดือนกันยายน – ธันวาคม 2552  

        หลังจากวิเคราะหประมวลผลแลว เปนชวงทีล่งมือเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งอาจจําเปนตองมีการ

เก็บขอมูลบางอยางเพ่ิมเติมเพ่ือใหผลการวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น   

3.2 เครื่องมือประกอบการวิจัย/การวเิคราะหขอมูล 

         ผูวิจัยมีวิธีการหาคําตอบ โดยใชเคร่ืองมือและการวิเคราะหขอมูล โดยอธิบายตามวตัถุประสงคที่

กําหนดไว ดังนี้ 

        วัตถุประสงคขอที่ 1 การคนหาคุณลักษณะของผูสงสารทีส่ามารถโนมนาวใจผูรับสารใหดําเนิน

ชีวติแบบพอเพียง  ผูวิจัยใชวิธีการหาคําตอบจากการวิเคราะหเน้ือหาจากเอกสาร (Content 

Analysis) เก่ียวกับประวตัสิวนตวัของผูสงสารจากเอกสารที่เผยแพรทั่วไป ประกอบกับการวิเคราะห

ขอมูลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมผูสงสารขณะที่ผูวจัิยเขารวมการฝกอบรมและสัมภาษณผูสงสาร 

ผนวกกับการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการหาคําตอบจากผูรับสาร โดยใชวิธีการวัดระดับความพึง

พอใจผูเขาฝกอบรมท่ีมีตอวทิยากร (อ.วิวฒัน ศัลยกําธร) ทั้งในดานอิทธิพลของผูสงสาร บุคลิกลักษณะ 

การใชภาษา สิ่งรบกวน/อุปสรรคในการฝกอบรม โดยแบงระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ  คือ  

                                 ระดับพึงพอใจมากที่สุด = 5 
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                                 ระดับพึงพอใจมาก = 4 

                                 ระดับพึงพอใจปานกลาง = 3 

                                 ระดับพึงพอใจนอย = 2         

                                 ระดับพึงพอใจนอยมาก = 1 

               คาํตอบที่ไดใชวธิีวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย โดยมีคาสูงสุดที่ระดับ 5 

       วัตถุประสงคขอที่ 2 วิเคราะหกลยทุธในการสรางสารโนมนาวใจผูรับสารใหดําเนินชีวิตแบบ

พอเพียง โดยผูวิจัยใชวิธีการหาคําตอบจากการวิเคราะหเน้ือหาจากขอความและภาพ (Content 

Analysis)  ที่ทางศูนยฯมาบเอ้ืองและเครือขายสรางขึน้เผยแพรในรปูของเอกสาร สิ่งพิมพ และปายไมที่

เขียนขอความโนมนาวใจตดิตั้งทั่วไปรอบๆศูนยฯ   

        วัตถุประสงคขอที่ 3 วิเคราะหชองทางการสื่อสารที่สามารถเขาถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ยอมรับการดําเนินชีวติแบบพอเพียงของผูรับสาร  ผูวจัิยหาคําตอบจากการวิเคราะหเอกสารเผยแพร

ประกอบฟงคาํบรรยาย ที่ อ.ววิัฒน อธิบายถึงการใชชองทางการสื่อสารที่สามารถนําความรูเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียงเขาถึงผูรบัสารไดดีที่สดุและสามารถนําไปปฏิบตัิไดจริงในชีวิตประจําวัน 

          วัตถุประสงคขอที่ 4 การวัดความรู/ความเขาใจ/ทัศนคติและพฤติกรรมการดําเนินชีวิตแบบ

พอเพียงของผูรับสารหลังผานการฝกอบรม ผูวิจัยใชวิธีการหาคําตอบดวยเครื่องมือแบบสอบถาม โดย

อาศัยกรอบแนวคิดจากหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเศรษฐกิจสมัยหินและไมใชเศรษฐกิจการคา”ที่

รวบรวมบทความเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย อ.วิวัฒน ศลัยกําธร   

        วิธีการวัดความรู/ความเขาใจของผูเขาอบรมหลังผานการอบรมหัวขอหลกัเศรษฐกิจพอเพียงแลว 

โดยผูเขียนสรางคําถาม 10 ขอ ใหผูเขาอบรมเลือกกาเครื่องหมายถูกผิด  ขอที่ตองรูเกี่ยวกบัความรู/

ความเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีจํานวน 5 ขอ หากตอบถูกจะได 2 คะแนน สวน อีก 5 ขอที่เหลือ 

เปนสิ่งที่ควรรูหากตอบถูกจะได 1 คะแนน หากตอบผิดจะได 0 คะแนน  คะแนนเต็มทั้งสิ้น 15 คะแนน 
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เฉลยคําตอบความรู/ความเขาใจเก่ียวกับ “หลักการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ดังนี้    

ขอความ    คําตอบที่ถกูตอง  คะแนนที่ได 

1.เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดของอาจารยยักษแหง

มหาวิทยาลัยคอกหมู 

         ผิด       2 

2.ลักษณะสามอยางของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก พอประมาณ มี

เหตุผล มีภูมิคุมกัน 

         ถูก        2 

3.พอประมาณ หรือ “พอดี”คือการผลิตและบริโภคตามกําลังที่มีไม

เบียดเบียนคนอ่ืน 

         ถูก        2 

4.เศรษฐกิจพอเพียงเปนความสมดุลระหวางระบบนิเวศและระบบ

เศรษฐกิจ 

         ถูก        2 

5.ความไมโลภเปนเง่ือนไขสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง           ถูก        2 

6.เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเศรษฐกิจการคาตาโตแบบอเมริกาแต

เปนเศรษฐกิจชุมชนหลังเขาแบบภูฏาน 

          ผิด        1 

7. ความไมพอเพียงหรือศัตรู 4 ตัวตอสังคมไทยปจจุบัน ไดแก 
ภัยแลง/น้ําทวม โรคไขหวัดนก/ไขหวัดหมู ขาวยากหมากแพง 
และน้ํามันแพง 

          ถูก        1 

8.การจัดการวิกฤตสังคมไทยควรไดรับความรวมมือจากภาคี 4 
แหง ไดแก ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาควิชาการ และเอ็นจีโอ 

          ผิด       1 

9. .”พอ แลว รวย” ไดแก รวยเงิน รวยเพ่ือน รวยน้ําใจและรวย

ความสุข 

          ถูก       1 

10. วิธีปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4อยาง กอใหเกิดความพอเพียง 

4 พอ คือ พอกิน พอใช พอรมเย็น พอสมควร 

         ผิด       1 
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             ทั้งน้ี ไดแบงระดับความรู/ความเขาใจ ตามชวงคะแนนดงันี้ 

    ชวงคะแนน         ระดับความรู/ความเขาใจ     
   12 คะแนน ขึ้นไป          มากที่สุด  
      9 - 11             มาก 
      6 -  8          ปานกลาง 
      3 -  5             นอย 
      0 -  2          นอยที่สุด 

        

           สําหรับการวัดทศันคติตอแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง”ใช Rating Scale 5  อันดับ คําตอบที่

ไดใชวธิีวเิคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับ 5  โดยกําหนดระดับความคิดเห็นไวดังนี้ คือ 

1.00 - 1.79               ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

                                     1.80 -  2.59              ไมเห็นดวย 

2.60 - 3.39               เห็นดวยปานกลาง 

                                     3.40 -  4.19              เห็นดวย 

                                     4.20 - 5.00               เห็นดวยอยางยิ่ง 

           สวนการวัดพฤตกิรรมการดําเนินชวีติแบบพอเพียง หลังผานการอบรมแตละฐานการเรียนรู

แลว  ผูเขาอบรมมีการนําสิ่งที่ไดรับไปปฏบิัติจริงไดมากเทาใด     โดยใช Rating Scale 5 อันดับ 

คําตอบที่ไดใชวิธวีิเคราะหหาคาเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับ 5  โดยกําหนดระดับการนําไปปฏิบัติ ดังนี ้

1.00 - 1.79               นําไปปฏิบตัินอยที่สุด 

                                   1.80 -  2.59               นําไปปฏิบตัินอย 

                                   2.60 - 3.39                นําไปปฏิบตัิปานกลาง 

                                   3.40 -  4.19               นําไปปฏิบตัิมาก 

                                   4.20 - 5.00               นําไปปฏิบตัิมากที่สุด                    
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          วัตถุประสงคขอที่ 5 วิธีหาคําตอบเก่ียวกบัปญหา/อุปสรรคที่ทําใหผูเขาอบรมไมสามารถบรรลุ

เปาหมายวิถชีีวติแบบพอเพียง   โดยกําหนดคําถาม 5 ขอ (ที่มักเปนปญหา/อุปสรรคของบุคคลท่ัวไปที่

ไมสามารถบรรลุเปาหมายตามวิถีชวีิตแบบพอเพียง)  ใหผูเขารับการอบรมเลือกตอบ โดยกําหนดเปน 4 

ระดับ คือ 

             ไมมีปญหา = 4, นาจะมีปญหา = 3, นาจะมีปญหาบาง = 2, มีปญหามาก =1 
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บทที่ 4 

การรายงานผลการวิเคราะหขอมูล 

            การคนหาองคประกอบการสื่อสารที่สรางความสําเร็จตอ “วิถีการดําเนินชีวติแบบพอเพียง” 

กรณีศึกษาศนูยการเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง  อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยใชวธิีการ

วิเคราะห 

แบบผสมผสานระหวางขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดังนี้ 

        1. เพ่ือคนหาคุณลักษณะของผูสงสารที่สามารถโนมนาวใจผูรับสารใหดําเนินชีวติแบบพอเพียง  

        2. เพ่ือวิเคราะหกลยทุธในการสรางสารโนมนาวใจผูรับสารใหดําเนินชีวติแบบพอเพียง 

        3. เพ่ือวิเคราะหชองทางการสื่อสารที่สามารถเขาถึงการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมยอมรับการ

ดําเนินชีวิตแบบพอเพียงของผูรับสาร  

        4. เพ่ือวัดความรู/ความเขาใจ/ทศันคติและการดําเนินชีวติแบบพอเพียงของผูรับสารหลัง
ผานการฝกอบรม  

         5. เพ่ือคนหาปญหา/อุปสรรคที่ทําใหผูรับสารไมสามารถบรรลุเปาหมายวถิีชีวติแบบพอเพียง 

4.1   คุณลักษณะของผูสงสารที่สามารถโนมนาวใจผูรับสารใหดําเนินชีวติแบบพอเพียง  

       คุณลักษณะของผูสงสาร 

       การคนหาคุณลักษณะของผูสงสารที่สามารถโนมนาวใจผูรับสารใหดําเนินชีวติแบบพอเพียงได

นั้น  ผูวิจัยใชวิธีการหาคําตอบจากการวิเคราะหเน้ือหาจากเอกสาร (Content Analysis) เก่ียวกับ

ประวตัิสวนตวัของผูสงสารจากเอกสารที่เผยแพรทั่วไป ประกอบกับการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ

สังเกตพฤติกรรมผูสงสารขณะที่ผูวิจัยเขารวมการฝกอบรมและสัมภาษณผูสงสารเพ่ิมเติม ผนวกกับการ

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการหาคําตอบจากผูรับสาร โดยใชวิธีการวัดระดับความพึงพอใจผูเขา

ฝกอบรมที่มีตอวิทยากรผูสงสาร (อาจารยวิวัฒน ศลัยกําธร) ทั้งในดานอิทธิพลของผูสงสาร

บุคลิกลักษณะ การใชภาษา  สิ่งรบกวน/อุปสรรคในการฝกอบรม  โดยแบงระดับความพึงพอใจเปน 5 

ระดับ  คือ  

                                 ระดับพึงพอใจมากที่สุด = 5 
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                                 ระดับพึงพอใจมาก = 4 

                                 ระดับพึงพอใจปานกลาง = 3 

                                 ระดับพึงพอใจนอย = 2         

                                 ระดับพึงพอใจนอยมาก = 1 

               คาํตอบที่ไดใชวธิีวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย โดยมีคาสูงสุดที่ระดับ 5 

อาจารยวิวัฒน  ศัลยกําธร คือใคร  มีบทบาทอยางไร 

         ชวงระยะเวลากวา 16 ป นับวามากเพียงพอ ที่อาจารยวิวัฒน ศัลยกําธร (ภาพที่ 1 )ผูไดรับ

ราชการรับใชใกลชิดเบื้องพระยคุลบาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในสํานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ทานไดเรียนรูและ

เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทโดยนําแนวคิดเร่ือง “ทฤษฎีใหมเศรษฐกิจพอเพียง”ของพระองคมา

ประยุกตใช  โดยพระองคทรงเนนใหประชาชนและเกษตรกรรูจักพึ่งตนเอง และดํารงชีวติใหอยูรอด

อยางยั่งยืนทามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก    
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ภาพที่ 1 ภาพอาจารยวิวฒัน  ศัลยกําธร ขณะกําลังบรรยายอยางออกรสใหผูเขาอบรมฟง 

          หลังจากลาออกจากกปร.  อาจารยวิวัฒน ศลัยกําธร ไดรวบรวมกลุมคนหลากหลายอาชีพที่มี

อุดมการณในการฟนฟูประเทศ จัดตั้งเปน “ชมรมกสิกรรมธรรมชาต”ิ ตอมาไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิ

กสิกรรมธรรมชาติ เม่ือวันที ่12 กรกฎาคม 2544 ปจจุบันมีเครือขายทั่วทุกภาคของประเทศ รวมถึง

ประเทศเพื่อนบานที่มีวิถชีีวติที่คลายคลึงกัน เชน กัมพูชา  ไนจีเรีย เปนตน 

         ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ตําบลหนองบอนแดง อําเภอบานบึง นับเปนศูนยแหงแรกของ

ประเทศไทย หรือที่ “ ชาวคืนชีวติใหแผนดิน” (สมาชิกในเครือขายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ) พรอมใจ

กันเรียก “ ศูนยแม” โดยมี อาจารยวิวัฒน ศัลยกําธร หรืออาจารยยักษ ผูกอตั้งศูนยนี้ขึ้นมาเม่ือป2539 

เพ่ือยืนยันถึงการ ฝกตนใหคิดเปน ทําเปน ทําไดจริง ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติภายใตสมญามหา

ลัยคอกหมู มหาวิทยาลัยชาวบานกอตัง้โดยอาจารยวิวัฒน (ภาพที่2)  

ภาพที่ 2 ภาพมหาลัยคอกหมู 

          หลังลาออกจากราชการ อาจารยวิวัฒนไดใชคอกหมูของพี่ชายมาปรับปรุงแตงเปนอาคาร

ฝกอบรม  จากจุดเร่ิมตน ศูนยฝกมาบเอ้ืองมีอดีตที่แหงแลงแผนดินแหงแข็งปานหินไดรับการฟนคืนชีวติ
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ใหมาสูการเตบิโต ออกลูกออกหลานกระจายทั่วแผนดินผูกโยงเครือขายจากเหนือจรดใต ตะวันออกจรด

ตะวันตกผนึกพละกําลังชาวคืนชีวติใหแกแผนดินที่ขณะนี้ยังคงเคลื่อนตัวอยางตอเนื่องดวยประสบการณ

อันแกรงกลายืนยง ผูอํานวยการศูนยคนปจจุบัน คือนางสาวศลษิา ศัลยกําธร ผูเปนหลาน (บตุรสาว

เจาของคอกหมูผูเปนพ่ีชายอาจารยวิวัฒนซึ่งไดเสียชีวติไปแลว) ขณะนี้มีผูผานการฝกอบรม/เขามา

ศึกษาดูงานกวาแสนคนและยังคงมีผูสนใจเขาอบรมและศึกษาดูงานอยางตอเน่ือง (เครือขายกสิกรรม

ธรรมชาต,ิมหกรรมคืนชีวติใหแผนดิน 17-18 มีนาคม 2552) 

          

        ภาพที่ 3 แสดงกิจกรรมกลุมอยางเขมขนขณะฝกอบรม 

        ผูวิจัยไดมีโอกาสเขาฝกอบรมภายใต ชื่อ โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมโดย

ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุนที่ 252 ระหวางวันที่ 9-13 พฤษภาคม2552 (ภาพที่ 3 )มีผูเขารับการ

อบรมจํานวนทั้งสิ้น 158 ราย  การอบรมรุนน้ีมีความแตกตางจากรุนอ่ืน  ตรงที่ไดรับการสนับสนุนเรื่อง

คาใชจายจากภาครัฐ (แตเดิมผูเขาอบรมมักเปนเกษตรกรที่เปนลูกหน้ีของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณหรือ ธกส. รวมถงึสมาชิกที่เปนเครือขายของมูลนิธิฯ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป ซึ่งมีคาใชจาย

เน่ืองจากตองมีคาตอบแทนแกวิทยากรทีเ่ปนปราชญชาวบานสาขาตางๆมาชวยอบรม) ดังนั้นผูเขารับ

การอบรมรุนน้ีจึงมาจากหลากหลายอาชีพ  ทุกระดับการศึกษา  นอกเหนือจากขอมูลที่ไดจากการ

วิเคราะหเน้ือหาจากเอกสารและการสังเกตการณแบบมีสวนรวมแลว ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเชิงปรมิาณจาก
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ผูเขาอบรมดวย  จํานวนทั้งสิ้น 94 ราย เพ่ือคนหาคุณลักษณะของผูสงสารที่มีอิทธิพลตอการโนมนาว

ใจผูรับการฝกอบรม ดังนี้ 

              4.1.1 คุณลักษณะทัว่ไปของกลุมตวัอยาง 

                  คุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางที่เขารับการฝกอบรมรุนน้ีจํานวนทั้งสิ้น 94 ราย(ตาราง

ที่ 1)พบวา เม่ือจําแนกจํานวนผูเขารับการฝกอบรมตามเพศแลวจํานวนไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ 

เปนชายรอยละ 52.13 สวนหญิงรอยละ47.87  จําแนกระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางผูเขาอบรมมี

การศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวนมากที่สุดรอยละ46.81 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอย

ละ20.21 ระดับสูงกวาปริญญาตรีรอยละ15.96 ระดับประถมศึกษารอยละ 9.57 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนรอยละ 6.38 และต่าํกวาระดับประถมศึกษารอยละ1.06 ตามลําดับ  

            ดานอาชีพพบวาผูเขารับการฝกอบรมมีอาชีพคอนขางหลากหลายเพราะเปนการฝกอบรมรุน

แรกที่ไดรับการสนับสนุนเรือ่งคาใชจายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสวนใหญเปนเกษตกรสูงถึง

รอยละ36.17 ขาราชการรอยละ23.40 อ่ืนๆ(ไมระบุ) รอยละ19.15  นักเรียน/นักศึกษารอยละ11.70และ 

ธุรกิจสวนตัวรอยละ9.57 ตามลําดับ  

           สําหรับรายไดตอป พบวาผูเขารับการอบรมรายไดคอนขางต่ํา โดยรายไดต่ํากวา 200,000 บาท

สูงถึงรอยละ77.34 (รายไดต่ํากวา 100,000 บาท รอยละ 42.67 และรายไดระหวาง100,000 - 200,000 

บาท รอยละ34.67 ) รองลงมารายไดระหวาง  200,001 – 300,000 บาทรอยละ 10.67  ระหวาง  -

300,001 – 400,000 บาทรอยละ 10.67  และสูงกวา 400,000 บาทมีเพียงรอยละ9.33 ตามลําดับ 

ลักษณะทั่วไป รอยละ 

เพศ :                   ชาย 

                          หญิง 

                           52.13 

                           47.87           

ระดับการศึกษา :  ต่ํากวาประถมศึกษา 

                         ประถมศึกษา 

                         มัธยมศึกษาตอนตน 

                         มัธยมศึกษาตอนปลาย           

                           1.06 

                            9.57 

                            6.38 

                           20.21 

DPU



  45

ลักษณะทั่วไป รอยละ 

                       ปริญญาตร ี

                       สูงกวาปริญญาตรี 

อาชีพ:                  เกษตรกร 

ธุรกิจสวนตัว 

                       ขาราชการ 

     นักเรียน/นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

                          46.81 

                          15.96      

                          36.17 

                           9.57 

                         23.40 

                         11.70 

                         19.15 

รายไดตอป:      ต่ํากวา 100,000 บาท 

                      100,000 - 200,000 บาท 

                      200,001 - 300,000 บาท 

                      300,001 – 400,000 บาท 

                     ตั้งแต 400,001 บาทขึ้นไป 

                         42.67 

                         34.67 

                         10.67 

                           2.67 

                           9.33          

ตารางที่ 1 แสดงรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลกัษณะทัว่ไป 

        สวนชองทางรับทราบขาวสารเกี่ยวกับการฝกอบรมที่กลุมตวัอยางไดรับ (ตารางที่ 2)พบวา สวน

ใหญหนวยงานสงมา(สมาชิกเครือขายของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและลูกหน้ีทีท่างธนาคารเพ่ือ

การเกษตกรและสหกรณสงมา )สูงถึงรอยละ 70.79 รองลงมาเพื่อนแนะนํารอยละ31.46 สื่อโทรทัศน

รอยละ 8.99 เว็บไซตรอยละ 5.62 หนังสือพิมพรอยละ3.37 และวทิยรุอยละ1.12 ตามลําดับ 

ชองทางที่รับทราบขาวสารเก่ียวกับการฝกอบรม รอยละ 

     หนังสือพิมพ 

     วิทยุ     

                           3.37 

                           1.12 
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ชองทางที่รับทราบขาวสารเก่ียวกับการฝกอบรม รอยละ 

     โทรทัศน 

     เว็บไซต 

     เพ่ือนแนะนํา 

     หนวยงานสงมา 

                           8.99 

                           5.62       

                           31.46 

                           70.79 

ตารางที่ 2 แสดงรอยละของชองทางที่กลุมตัวอยางรับทราบขาวสารเก่ียวกับการฝกอบรม  

          4.1.2 ความพึงพอใจตอผูสงสาร  

                     ผูสงสารในที่นีห้มายถึงบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการสรางความพึงพอใจและสามารถโนมนาวใจ

ใหผูเขารับการฝกอบรมคลอยตาม โดยกําหนดระดับความพึงพอใจ (ตารางที่ 3 ) ดังนี้ 

1.00 - 1.79    ระดับพึงพอใจนอยที่สุด  

       1.80 - 2.59    ระดับพึงพอใจนอย  

       2.60 - 3.39    ระดับพึงพอใจปานกลาง  

       3.40 - 4.19    ระดับพึงพอใจมาก 

                                  4.20 - 5.00    ระดับพึงพอใจมากที่สุด  

           ความพึงพอใจตอวิทยากรผูบรรยายหลักหรือ อาจารยวิวัฒน  ศัลยกําธร  ประธานมูลนิธ ิ

กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง  จากการสํารวจ พบวา ความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีตอวทิยากรสูงมากที่สุด

ถึง 4.84 โดยเม่ือแบงตามลําดับหัวขอความพึงพอใจแตละดาน พบวาไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงมาก

ใกลเคยีงกัน ดังนี้ 

                   ลําดับที่ 1    ความรู/ความชํานาญในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง (คาเฉลีย่ 4.86)  

                   ลําดับที่ 2    ความซื่อสัตยสุจริต/จิตสํานึกดี/มีศีลธรรม (คาเฉลี่ย 4.85) 

                   ลําดับที่ 3    ลีลาการพูดชดัเจน เราใจ ฟงเขาใจงาย (คาเฉลี่ย 4.85) 

                   ลําดับที่ 4    สมถะ/ประหยัด/เสียสละ/รบัผิดชอบตอสังคม (คาเฉลี่ย 4.84) 
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                   ลําดับที่ 5   ความเฉลียวฉลาดไหวพริบดี (คาเฉลี่ย 4.83) 

                   ลําดับที่ 6  เน้ือหาที่พูดมีหลักการและเหตุผล (คาเฉลี่ย 4.79) 

  4.1.3 ความพึงพอใจดานการใชภาษา (คําพูด/การเขียน)  

                  จากผลการสํารวจความพึงพอใจดาน การใชภาษาของ อาจารยวิวัฒน  ศัลยกําธร พบวา 
ไดรับคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงมากที่สุด(คาเฉลี่ย4.52) เชนเดียวกบัขอแรก โดยเม่ือแบงตามลําดับหัว
ขอความพึงพอใจดานการใชภาษา(คําพูด/การเขียน)ของวิทยากรแตละดานแลวปรากฏผล ดังนี้ 

       ลําดับที่ 1   คําพูดหนักแนน/เราอารมณ (คาเฉลี่ย 4.75) 

       ลําดับที่ 2   ภาษาเขาใจงาย/ฟงแลวเกิดภาพ (คาเฉลี่ย 4.64) 

       ลําดับที่ 3   สามารถโนมนาวใจใหผูฟงปฏิบัตติามไดจริง  (คาเฉลี่ย 4.48) 

       ลําดับที่ 4   เทคนคิการนําขอความมาใชจูงใจไดดี (คาเฉลี่ย 4.21)  

          4.1.4 ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการฝกอบรม   

                  ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการฝกอบรม ในที่นี้หมายถึงสิ่งรบกวน/อุปสรรคที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรม พบวาปจจัยขอนี้ไดคาคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ยดานอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจยังคงอยูในระดับความพึงพอใจมาก (คาเฉลี่ย 4.10)  โดยสามารถจําแนกลําดับ

คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการฝกอบรมแตละดาน ดังนี้ 

       ลําดับที่ 1  น้ําเสียงผูบรรยายชัดเจน (คาเฉลี่ย 4.39) 

       ลําดับที่ 2  วิทยากรอธบิายคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” ชัดเจน (คาเฉลี่ย 4.36) 

       ลําดับที่ 3  สถานที่ฝกอบรมเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.11) 

       ลําดับที่ 4   สภาพภูมิอากาศเอ้ืออํานวย (คาเฉลีย่ 4.00) 

       ลําดับที่ 5  จํานวนวันฝกอบรมเหมาะสม (คาเฉลีย่ 3.86)  

       ลําดับที่ 6  เคร่ืองเสียงมีคุณภาพ (คาเฉลี่ย 3.85)   

            โดยสรุป เม่ือพิจารณาภาพรวมความพึงพอใจตอตัววิทยากรผูสงสารและสภาพแวดลอม

ของการอบรมแลว คาเฉลี่ยความพึงพอใจยังคงอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.48) 
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การดําเนินการฝกอบรม คาเฉลี่ย ความหมาย ลําดับ 

ความพึงพอใจตอวิทยากร ( อ.ววิัฒน ศัลยกําธร ) 

1.ความรู/ความชํานาญเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ความซื่อสัตยสุจริต/จิตสํานึกดี/มีศีลธรรม 

3.ลีลาการพูดชัดเจน เราใจ ฟงเขาใจงาย 

4.สมถะ/ประหยัด/เสียสละ/รับผิดชอบตอสังคม 

5.ความเฉลยีวฉลาดไหวพริบดี 

6.เน้ือหาที่พูดมีหลักการและเหตุผล 

           ความพึงพอใจดานวิทยากร 

 

4.86 

4.85 

4.85 

4.84 

4.83 

    4.79 

     4.84 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด  

มากที่สุด  

  มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

   1 

   2 

   2 

    4 

5 

6 

ความพึงพอใจดานภาษา (คําพูด/การเขียน)ของวิทยากร 

1. คําพูดหนักแนน/เราอารมณ 

2.ภาษาเขาใจงาย/ฟงแลวเห็นภาพ/ปฏิบัติตามได 

3.ภาษาโนมนาวใจใหผูฟงปฏิบัตติามไดจริง  

4. เทคนิคการใชขอความจูงใจผูฟงไดดี 

ความพึงพอใจดานภาษา(คําพูด/การเขียน) ของวิทยากร 

ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการฝกอบรม 

1.น้ําเสียงผูบรรยายชัดเจน 

2.วิทยากรอธบิายคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง”ชัดเจน 

3.สถานที่ฝกอบรมเหมาะสม 

4. สภาพภูมิอากาศเอ้ืออํานวย 

5.จํานวนวันฝกอบรมเหมาะสม 

 

    4.75 

4.64 

4.48 

4.21 

    4.52 

 

4.39 

4.36 

4.11 

4.00 

3.86 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

  มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

   

    1 

2 

3 

4 

 

    

    1 

2 

3 

4 

5 
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การดําเนินการฝกอบรม คาเฉลี่ย ความหมาย ลําดับ 

 6.เคร่ืองเสียงมีคุณภาพ   

 ความพึงพอใจดานส่ิงรบกวน/อุปสรรคในการฝกอบรม 

* ภาพรวมความพึงพอใจการดําเนินการฝกอบรมทุกดาน 

  3.85 

  4.10 

    4.48 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

6 

ตารางที ่3 แสดงคาเฉลี่ย ความหมายและลําดับความพึงพอใจที่มีตอวิทยากร  ภาษาที่ใชพูด/เขียน และ  

สิ่งรบกวน/อุปสรรคในการฝกอบรม 

4.2. กลยุทธในการสรางสารโนมนาวใจผูรับสารใหดําเนินชีวติแบบพอเพียง 

           ผูวิจัยไดมีการบันทึกภาพและขอความชวงทีเ่ขารวมสังเกตการณในงานมหกรรม “คืนชีวิตให

แผนดิน” จัดขึ้นที่ศูนยฯมาบเอ้ืองในวันที ่17-18 มีนาคม 2552 (กําหนดจัดขึ้นทุกป โดยกําหนดวันเกิด

ของอาจารยวิวัฒนเปนวันจัดงาน สําหรับปนี้จัดเปนปที ่2) โดยไดงบสนับสนุนจากภาครัฐตามโครงการ

ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน จํานวน 2,200,000.00 (สองลานสองแสนบาท

ถวน) สามารถรองรับผูเขารวมงานไดมากถึง 5,000 คน รวมถึงรวบรวมภาพและขอความจากเอกสาร 

หนังสือเลม รวมถึงซีดีรอม  หลังจากน้ันนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหกลยุทธในการสรางสารโนมนาว

ใจ แมขอมูลดังกลาวอาจารยวิวัฒน มิไดเปนผูประดิษฐคิดคนขึ้นเองทั้งหมด  แตเกิดจากสมาชิกที่เปน

เครือขายและภาคี (ประกอบรางภาคี 5 ภาค ไดแก ภาคประชาชน ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาค

วิชาการ และเอ็นจีโอ )ชวยกันคิดคนขึ้น แลวนํามาใชเสริมแตงชวยใหการดําเนินกิจกรรมของมูลนิธิ

ขยายเครือขายไดกวางขวางขึ้น สามารถโนมนาวใหเกิดการยอมรับและเปลี่ยนแปลงวิถชีีวติทีพ่ึ่งพา

ตนเองไดมากขึ้น   

        ตามหลักสูตรเม่ือผูเขาฝกอบรมไดความรูภาคทฤษฎีแลว  ตองฝกภาคปฏิบตัิดวย  โดยโครงการ

ไดกําหนดเปนฐานใหผูเขาอบรมปฏิบัติจริงซึ่งบางรุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางขึน้อยูกับวิทยากรดวย  

โดยตั้งชื่อแตละฐานดวยขอความที่สามารถจูงใจไดเปนอยางดี อาทิ. คนเอาถาน คนหัวเห็ด  คนรัก

สุขภาพ คนรักษปา คนเผาถาน คนมีไฟ คนมีน้ํายา เปนตน นอกจากนี้ บริเวณภายในศูนยมาบเอ้ือง มี

การแขวนปายไมขอความโนมนาวใจตามจุดตางๆท่ีเห็นไดชัดเจน เชน ในหองฝกอบรมหรือตามฐาน

ตางๆ หรือตามตนไมใหญ 
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ภาพที่ 4 ปายบอกทางไปยงัฐานตางๆ (ภาพบน)  ฐาน “คนมีน้ํายา” (ภาพลางซาย) และการสาธิตวิธีการ

ทํา “ไบโอดีเซล” จากนํ้ามันพืชที่ใชแลวในฐาน”คนมีไฟ” (ภาพลางขวา) 
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ภาพที่ 5  คาถาฟนฟูดินที่ติดบนผนังภายในหองฝกอบรม ผูเขาอบรมทุกคนตองจดจํา ทองไดจนขึ้นใจ 

และสามารถนาํไปปฏิบตัิไดจริง 

 

DPU



  52

                    

     ภาพที่ 6 แสดงผังยุทธศาสตรมุงสูวถิีชีวติแบบยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
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4.3 ชองทางการสื่อสารที่สามารถเขาถึงการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผูรับสารตอการยอมรับ

การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง  

        มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเลือกใชชองทางการส่ือสารที่สามารถเขาถึงและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ผูรับสารผานชองทางกระบวนการฝกอบรมที่มีการปฏิบัติจรงิ  กลาวคือนอกจากไดเรียนรูภาคทฤษฎี

แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพ่ึงตนเองแลว หัวใจสําคัญอยูที่ความสามารถที่จะปฏิตบิัติไดจริงโดยอาศัยสื่อ

บุคคลหรือปราชญชาวบานที่มีทักษะและมากดวยความสามารถในการโนมนาวใจใหปฏิบตัิตามไดจริง   

 

ภาพที่ 7 คุณศลษิา ศัลยกําธร กําลังสาธติวธิีการเพาะถั่วงอก  

 

 

 

 

 

 

    ภาพที่ 8 คุณจงกล  ปราบไพริน (ปาอวบ) กําลังสาธิตคุณสมบตัิพิเศษของถานที่มีประจุไฟฟาที่ได

จากการเผาเศษไมเหลือใชจากฐาน “คนเผาถาน” 
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4.4 ความรู/ความเขาใจ/ทัศนคติและการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงของผูรับสารหลังผานการ

ฝกอบรม  

           4.4.1 ความรู/ความเขาใจเก่ียวกับ “หลักการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

                กอนที่ผูเขาอบรมจะลงปฏบิัติจริงตามฐานตางๆ อาจารยวิวัฒน ไดบรรยาย เก่ียวกับ 

หลักการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังผานกระบวนการฝกอบรมครบถวนแลวทั้ง 5 วัน มีการวัดผล

ความรูความเขาใจเก่ียวกับหัวขอดังกลาว พบวา จากจํานวนคําถามทั้งสิ้น 10 ขอ เม่ือจําแนกตามราย

ขอแลว กลุมตวัอยางมีความรู/ความเขาใจเกี่ยวกับ “หลกัการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ตารางที่ 4) 

ดังนี้ 

                ขอที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียงเปนเพียงแนวคิดของอาจารยวิวัฒน ศลัยกําธร แหงมหาวิทยาลยั
คอกหมู 

                         คําตอบที่ถูกคือผิด  ตอบถูกตอง  ได 2 คะแนน  

                         เฉลย คําตอบทีถู่กตองคือเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  

                                 กลุมตัวอยางตอบถูกตองรอยละ 20  และตอบผิดรอยละ 80 

                ขอที่ 2  ลักษณะสามอยางของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน 

                           คําตอบที่ถูกคือถูก  ตอบถูกตอง  ได 2 คะแนน  

                            กลุมตัวอยางตอบถูกตองรอยละ 72.73 และตอบผิดรอยละ27.27   

                ขอที่ 3 พอประมาณ หรือ “พอดี”คือการผลิตและบริโภคตามกําลังที่มีไมเบียดเบยีนคนอ่ืน 

                            คําตอบที่ถูกคือถกู  ตอบถูกตอง  ได 2 คะแนน  

                             กลุมตัวอยางตอบถูกตองรอยละ93.41  และตอบผิดรอยละ6.59        

                 ขอที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงเปนความสมดุลระหวางระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจ 

                             คําตอบที่ถูกคือถูก  ตอบถูกตอง  ได 2 คะแนน  

                                    กลุมตัวอยางตอบถูกตองรอยละ82.22 และตอบผิดรอยละ17.78   

                   ขอที่ 5 ความไมโลภเปนเง่ือนไขสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
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                              คําตอบที่ถูกคือถูก  ตอบถูกตอง  ได 2 คะแนน   

                              กลุมตัวอยางตอบถูกตองรอยละ84.95 และตอบผิดรอยล15.05   

                   ขอที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเศรษฐกิจแบบอเมริกาแตเปนเศรษฐกิจชุมชนหลังเขา
แบบภูฏาน   

                              คําตอบที่ถูกคือผิด   ตอบถูกตอง  ได 1 คะแนน   

                              เฉลย คําตอบทีถู่กตองคือ เศรษฐกิจพอเพียงไมใชทัง้เศรษฐกิจแบบ
อเมริกาและเศรษฐกิจชุมชนหลังเขาแบบภูฏาน แตเปนความ”พอดี”หรือ “สมดุล” และ”
พึ่งตนเอง”ได 

                                      กลุมตัวอยางตอบถูกตองรอยละ54.02  และตอบผิดรอยละ45.98    

                         ขอที่ 7 ความไมพอเพียงหรือศัตรู 4 ตัวตอสังคมไทยปจจุบัน ไดแก ภัยแลง น้ําทวม 

โรคไขหวัดนก ไขหวัดหมู ขาวยากหมากแพง และน้ํามันแพง 

                               คําตอบที่ถูกคือถูก  ตอบถูกตอง  ได 1 คะแนน   

                               กลุมตัวอยางตอบถูกตองรอยละ38.89 และตอบผิดรอยละ61.11   

                    ขอที่ 8 การจัดการวิกฤตสังคมไทยควรไดรับความรวมมือจากภาคี 4 แหง ไดแก 
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาควิชาการ และเอ็นจีโอ 

                               คําตอบที่ถูกคือผิด  ตอบถูกตอง  ได 1 คะแนน      

                               เฉลย คําตอบทีถู่กตองคือ การจัดการวิกฤตสังคมไทยควรไดรับความ
รวมมือจากภาคี 5 แหง ไดแก ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชนและเอ็นจีโอ  

                              กลุมตัวอยางตอบถูกตองรอยละ64.71 และตอบผิดรอยละ35.29    

                            ขอที่ 9 ”พอ แลว รวย” ไดแก รวยเงิน รวยเพื่อน รวยน้ําใจและรวยความสุข 

                                คาํตอบที่ถูกคือถูก  ตอบถูกตอง  ได 1 คะแนน   

                                กลุมตัวอยางตอบถูกตองรอยละ64.71 และตอบผิดรอยละ35.29    

                        ขอที่ 10 วิธีปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4อยาง กอใหเกิดความพอเพียง 4 พอ คือ 
พอกิน พอใช พอรมเย็น พอสมควร  

                                 คําตอบทีถู่กคอืผิด   ตอบถกูตอง  ได 1 คะแนน   
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                                เฉลย คําตอบที่ถูกตองคือ วิธีปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 
กอใหเกิดความพอเพียง 4 พอ คือ พออยู พอกิน พอใช พอรมเย็น  

                                      กลุมตัวอยางตอบถูกตองรอยละ48.8  และตอบผิดรอยละ51.14    

 

                                 หลักการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรู/ความเขาใจ 

   ถูก           ผิด 

1. เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดของอาจารยวิวัฒน ศัลยกําธร แหงมหาวิทยาลยัคอกหมู   20.00       80.00   

2. ลักษณะสามอยางของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน   72.73       27.27   

3. พอประมาณ หรือ “พอดี”คือการผลิตและบริโภคตามกําลังที่มีไมเบียดเบียนคนอ่ืน   93.41        6.59    

4. เศรษฐกิจพอเพียงเปนความสมดุลระหวางระบบนเิวศและระบบเศรษฐกิจ   82.22      17.78    

5. ความไมโลภเปนเง่ือนไขสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง   84.95      15.05    

6. เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเศรษฐกิจแบบอเมริกาแตเปนเศรษฐกิจชุมชนหลังเขาแบบภูฐาน 54.02        45.98    

7. ความไมพอเพียงหรือศัตรู 4 ตัวตอสังคมไทยปจจุบัน ไดแก ภัยแลง น้ําทวม 

โรคไขหวัดนก ไขหวัดหมู ขาวยากหมากแพง และน้ํามันแพง 

38.89        61.11    

8. การจัดการวิกฤตสังคมไทยควรไดรับความรวมมือจากภาคี 4 แหง ไดแก ภาครัฐบาล 

ภาคเอกชน ภาควิชาการ และเอ็นจีโอ 

32.61          67.39  

9.”พอ แลว รวย” ไดแก รวยเงิน รวยเพื่อน รวยน้ําใจและรวยความสขุ 64.71         35.29   

10. วิธีปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4อยาง กอใหเกิดความพอเพียง 4 พอ คือ พอกิน พอใช 

พอรมเย็น พอสมควร 

48.86          51.14  

ตารางที่ 4 แสดงรอยละกลุมตัวอยางทีต่อบคําถามถูกตองและผิดเก่ียวกับความรู/ความเขาใจหลกัการ/

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

           หากตองการวัดระดับความรู/ความเขาใจเก่ียวกับ “หลักการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของ

กลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนและรอยละ (ตารางที่ 5 )พบวา สามารถจําแนกไดเปน 5 กลุม ดังนี้ 
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           กลุมที่หน่ึง  กลุมตัวอยางที่มีความรู/ความเขาใจเก่ียวกับ “หลักการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

มาก กลาวคือ ไดคะแนนระหวาง 12-15 คะแนนมีจํานวน 35 คน หรือรอยละ 37.23 

           กลุมที่สอง  กลุมตวัอยางที่มีความรู/ความเขาใจเกี่ยวกับ “หลักการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

คอนขางมาก กลาวคือ ไดคะแนนระหวาง 9-11 คะแนนมีจํานวน 44 คน หรือรอยละ 46.81 

           กลุมที่สาม  กลุมตัวอยางที่มีความรู/ความเขาใจเก่ียวกับ “หลักการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ปานกลาง กลาวคือ ไดคะแนนระหวาง 6-8  คะแนนมีจํานวน 10 คน หรือรอยละ 10.64 

           กลุมที่สี่  กลุมตัวอยางที่มีความรู/ความเขาใจเกี่ยวกับ “หลักการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

คอนขางนอย กลาวคือ ไดคะแนนระหวาง 3-5  คะแนนมีจํานวน 4 คน หรือรอยละ 4.26 

           กลุมที่หา  กลุมตัวอยางที่มีความรู/ความเขาใจเกี่ยวกับ “หลักการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

นอยมาก กลาวคือ ไดคะแนนระหวาง 0-2  คะแนนมีจํานวน 1 คน หรือรอยละ 1.06 

ความรู/ความเขาใจเก่ียวกับ “หลักการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จํานวน  รอยละ 

มีความรู/ความเขาใจมาก    (ไดคะแนนระหวาง 12-15 คะแนน) 35 37.23 

มีความรูความเขาใจคอนขางมาก  ( ไดคะแนนระหวาง 9-11 คะแนน) 44 46.81 

มีความรู/ความเขาใจปานกลาง  ( ไดคะแนนระหวาง 6-8 คะแนน) 10 10.64 

มีความรู/ความเขาใจคอนขางนอย  ( ไดคะแนนระหวาง 3-5 คะแนน) 4 4.26 

มีความรู/ความเขาใจนอยมาก  ( ไดคะแนนระหวาง 0-2 คะแนน) 1 1.06 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละกลุมตวัอยางจําแนกตามระดับความรู/ความเขาใจหลักการ/ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

       4.4.2 ทัศนคติตอแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” 

  ดานทัศนคตขิองกลุมตัวอยางที่มีตอแนวคิด“เศรษฐกิจพอเพียง โดยกําหนดระดับทัศนคต ิ

เปน 5 ระดับ จากทัศนคติไมเห็นดวยอยางยิ่ง จนถึงทัศนคตเิห็นดวยอยางยิ่ง ดังนี้ 

 1.00 – 1.79          ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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                                        1.80 – 2.59          ไมเห็นดวย 

                                        2.60 – 3.39           เห็นดวยปานกลาง 

                                        3.40 – 4.19           เห็นดวย 

                                        4.20 – 5.00           เห็นดวยอยางยิ่ง 

           ผลจากการวัดทัศนคติตอแนวคดิ “เศรษฐกิจพอเพียง” (ตารางที่ 6) พบวา  กลุมตัวอยางสวน

ใหญมีทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่งวา ทุกอาชีพสามารถนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชได สูง

ถึงรอยละ 82.22 เห็นดวยรอยละ12.22 เห็นดวยปานกลางรอยละ2.22 ไมเห็นดวยรอยละ1.11 ไมเห็น

ดวยอยางยิ่งรอยละ2.22 ตามลําดับ คาเฉลี่ย 4.71 โดยมีความหมายวามีทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่ง  

            ดานทัศนคติตอการฝกอบรมตามหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจปจจุบัน พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ74.16 เห็นดวยรอยละ20.22 เห็นดวย

ปานกลางรอยละ1.12ไมเห็นดวยรอยละ0.00 และไมเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ4.49 ตามลําดับ คาเฉลีย่สูง

ถึง 4.60 โดยมีความหมายวามีทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่ง  

            สวนทัศนคติตอเศรษฐกิจพอเพียงจะบังเกิดผล ผูปฏิบัติตองมีฐานความรูความชํานาญ

เฉพาะโดยมคีวามดี ความเพียร และความรักเปนเคร่ืองนําทาง พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยอยาง

ยิ่งรอยละ36.67 เห็นดวยรอยละ25.56 เห็นดวยปานกลางรอยละ22.22 ไมเห็นดวยรอยละ8.89 และไม

เห็นดวยอยางยิ่งรอยละ12.36 ตามลําดับ คาเฉลี่ย 3.77 โดยมีความหมายวามีทัศนคติเห็นดวย  

           รวมถึงทัศนคติตอการฝกอบรมตามหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติกลุมเกษตรกรเปนกลุมที่

ไดรับประโยชนมากที่สุด พบวา กลุมตวัอยางเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ39.33 เห็นดวยรอยละ13.48 เห็น

ดวยปานกลางรอยละ24.72 ไมเห็นดวยรอยละ10.11 และไมเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ6.67 ตามลําดับ 

คาเฉลีย่ 3.57 โดยมีความหมายวามีทัศนคติเห็นดวย  

          และกลุมตัวอยางทีมี่ทัศนคติตอเศรษฐกิจพอเพียงเปนเพียงแนวคิดปฏบิัติจริงไดยากพบวา 

กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางยิ่งเพียงรอยละ7.87 เห็นดวยรอยละ5.62 เห็นดวยปานกลางรอยละ16.85 ไม

เห็นดวยรอยละ15.73 และไมเห็นดวยอยางยิ่งสูงถึงรอยละ53.93 ตามลําดับ คาเฉลี่ย 1.98 โดยมี

ความหมายวามีทัศนคติไมเห็นดวย  
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ทัศนคติตอแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” 

เห็
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ลา
ง 
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เห็
นด

วย
 

ไม
เห็
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อย

าง
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คา
เฉ
ลีย่

 

คว
าม

หม
าย

 

1.เศรษฐกิจพอเพียงเปนเพียงแนวคิด

ปฏิบัติจริงไดยาก 

7.87 5.62 16.85 15.73 53.93 1.98 ไม

เห็น

ดวย 

2.ทุกอาชีพสามารถนําแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปรับใช 

82.22 12.22 2.22 1.11 2.22 4.71 เห็น

ดวย 

อยาง

ยิ่ง 

3. เศรษฐกิจพอเพียงจะบังเกิดผล ผูปฏบิัติ

ตองมีฐานความรูความชํานาญเฉพาะโดยมี

ความดี ความเพียร และความรักเปนเคร่ือง

นําทาง 

36.67 25.56 22.22 8.89 6.67 3.77 เห็น

ดวย 

4.การฝกอบรมตามหลักสูตรกสิกรรม

ธรรมชาติกลุมเกษตรกรเปนกลุมที่ไดรับ

ประโยชนมากที่สุด 

 

39.33 

 

13.48 

 

24.72 

 

10.11 

 

12.36 

 

3.57 

 

เห็น

ดวย 

5.การฝกอบรมตามหลักสูตรกสิกรรม

ธรรมชาติเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

ปจจุบัน 

 

74.16 

 

20.22 

 

1.12 

 

0.00 

 

4.49 

 

4.60 

เห็น

ดวย 

อยาง

ยิ่ง 

ตารางที่ 6 แสดงคารอยละ คาเฉลี่ย การแปลความหมายจําแนกตามระดับทัศนคติตอแนวคิด “เศรษฐกิจ

พอเพียง” 
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4.5 พฤติกรรม “การดําเนินชีวิตอยางพอเพียง” 

              4.5.1 การนําการเรียนรูที่ไดจากการฝกอบรมไปปฏิบัติจริง โดยกําหนดระดับการนําไป

ปฏิบัติ จากการนําไปปฏิบตัินอยที่สุดจนถึงระดับการนําไปปฏิบตัิมากที่สุด ดังนี้ 

1.00 – 1.79          นําไปปฏิบัตินอยที่สดุ 

                                      1.80 – 2.59          นําไปปฏิบตัินอย 

 2.60 – 3.39          นําไปปฏิบัตปิานกลาง 

                                      3.40 – 4.19          นําไปปฏิบตัิมาก 

4.20 – 5.00          นําไปปฏิบตัิมากที่สุด 

           ผลจากการสํารวจการนําการเรียนรูที่ไดจากการฝกอบรมไปปฏิบตัิจริง (ตารางที่ 7) พบวา ฐาน

การเรียนรูทั้ง 8 ฐาน ผูเขารับการอบรมตอบวาสามารถนําการเรียนรูที่ไดจากการอบรมไปปฏิบตัิมาก

ที่สุดมากจํานวน 6 ฐาน และนําไปปฏิบตัิมากจํานวน 2 ฐาน โดยจําแนกรอยละตามระดับการนําไป

ปฏิบัติ คาเฉลีย่ รวมถึงลําดับการนําไปปฏิบัตขิองแตละฐานการเรียนรู 

           ฐานการเรียนรูยอดนิยมลําดับที ่1 ไดแก ฐานกสิกรรมธรรมชาติ (แฝก-หมดิน) พบวา กลุม

ตัวอยางนําไปปฏิบัติมากทีส่ดุรอยละ64.77 นําไปปฏิบตัิมากรอยละ18.88  นําไปปฏิบัติปานกลางรอยละ 

12.50 นําไปปฏิบัตินอยรอยละ4.55 และนําไปปฏิบตัินอยที่สุดรอยละ0.00 ตามลําดับ คาเฉลีย่ 4.43 

โดยเม่ือนํามาแปลความหมายตามเกณฑ สรุปไดวา ผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดจากฐานกสิกรรม

ธรรมชาติ (แฝก-หมดิน) ไปปฏิบตัิมากที่สุด 

         ฐานการเรียนรูลําดับที่ 2 ไดแกฐานคนรักษปา พบวา กลุมตัวอยางนําไปปฏิบัติมากทีส่ดุรอยละ

54.95  นําไปปฏิบัติมากรอยละ35.16 นําไปปฏิบตัิปานกลางรอยละ 6.59 นําไปปฏิบัตินอยรอยละ3.30 

และนําไปปฏิบัตินอยที่สุดรอยละ4.42 ตามลําดับ คาเฉลี่ย 4.42 โดยเม่ือนํามาแปลความหมายตาม

เกณฑ สรุปไดวา ผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดจากฐานคนรักษปาไปปฏิบตัิมากที่สุด 

        ฐานการเรียนรูลําดับที่ 3 ไดแก ฐานเพาะถ่ัวงอก พบวา กลุมตัวอยางนําไปปฏิบัติมากทีส่ดุรอย

ละ51.69 นําไปปฏิบตัิมากรอยละ39.33 นําไปปฏิบตัิปานกลางรอยละ4.49 นําไปปฏิบัตินอยรอยละ4.49

และนําไปปฏิบัตินอยที่สุดรอยละ0.00 ตามลําดับ คาเฉลี่ย 4.38 โดยเม่ือนํามาแปลความหมายตาม

เกณฑ สรุปไดวา ผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดจากฐานเพาะถัว่งอกไปปฏิบัตมิากที่สุด 
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        ฐานการเรียนรูลําดับที่ 4 ไดแก ฐานคนมีนํ้ายาพบวา กลุมตวัอยางนําไปปฏิบัติมากที่สุดรอยละ

57.30 นําไปปฏิบัติมากรอยละ28.09 นําไปปฏิบตัิปานกลางรอยละ8.99 นําไปปฏิบัตินอยรอยละ4.49

และนําไปปฏิบัตินอยที่สุดรอยละ1.12 ตามลําดับ คาเฉลี่ย 4.36 โดยเม่ือนํามาแปลความหมายตาม

เกณฑ สรุปไดวา ผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดจากฐานคนมีน้ํายาไปปฏิบตัิมากที่สุด 

       ฐานการเรียนรูลําดับที ่5 ไดแก ฐานบัญชีครัวเรือนพบวา กลุมตัวอยางนาํไปปฏิบตัิมากที่สุดรอย

ละ47.25 นําไปปฏิบตัิมากรอยละ36.26 นําไปปฏิบตัิปานกลางรอยละ14.29 นําไปปฏิบัตินอยรอยละ2.20

และนําไปปฏิบัตินอยที่สุดรอยละ0.00 ตามลําดับ คาเฉลี่ย 4.29 โดยเม่ือนํามาแปลความหมายตาม

เกณฑ สรุปไดวา ผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดจากฐานบัญชคีรัวเรือนไปปฏบิัติมากที่สุด 

       ฐานการเรียนรูลําดับที ่6 ไดแก ฐานปุยชีวภาพและเอ็นไซนพบวา กลุมตวัอยางนําไปปฏิบัติมาก

ที่สุดรอยละ47.78 นําไปปฏิบัติมากรอยละ36.67 นําไปปฏิบตัิปานกลางรอยละ11.11 นําไปปฏิบัตินอย

รอยละ3.33 และนําไปปฏิบตัินอยที่สุดรอยละ1.11 ตามลําดับ คาเฉลีย่ 4.27 โดยเม่ือนํามาแปล

ความหมายตามเกณฑ สรุปไดวา ผูเขาอบรมสามารถนําความรูทีไ่ดจากฐานปุยชีวภาพและเอน็ไซนไป

ปฏิบัติมากทีส่ดุ 

         ฐานการเรียนรูลําดับที่ 7 ไดแก ฐานคนเอาถานพบวา กลุมตัวอยางนําไปปฏิบตัิมากที่สุดรอยละ

28.89 นําไปปฏิบัติมากรอยละ35.56 นําไปปฏิบตัิปานกลางรอยละ24.44 นําไปปฏิบัตินอยรอยละ7.78

และนําไปปฏิบัตินอยที่สุดรอยละ3.33 ตามลําดับ คาเฉลี่ย3.79 โดยเม่ือนํามาแปลความหมายตาม

เกณฑ สรุปไดวา ผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดจากฐานคนเอาถานไปปฏิบตัิมาก 

          ฐานการเรียนรูลําดับสุดทาย ไดแก ฐานคนมีไฟพบวา กลุมตัวอยางนําไปปฏิบัติมากทีส่ดุรอย

ละ30.00 นําไปปฏิบตัิมากรอยละ25.56 นําไปปฏิบตัิปานกลางรอยละ23.33 นําไปปฏิบัตินอยรอยละ

16.67 และนําไปปฏิบตัินอยที่สุดรอยละ4.44 ตามลําดับ คาเฉลี่ย3.60 โดยเม่ือนํามาแปลความหมาย

ตามเกณฑ สรุปไดวา ผูเขาอบรมสามารถนําความรูทีไ่ดจากฐานคนมีไฟไปปฏิบตัิมาก 
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    ชื่อฐานการเรียนรู 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

คา
เฉ
ลี่ย

 

  

   ความหมาย 

 

 

ลํา
ดับ

 

1.กสิกรรมธรรมชาติ 

(แฝก-หมดิน) 

64.77 18.88 12.50 4.55 0.00 4.43 นําไปปฏิบตัิมากที่สุด 1 

2.คนรักษปา 54.95 35.16 6.59 3.30 0.00 4.42 นําไปปฏิบตัิมากที่สุด 2 

3.เพาะถั่วงอก 51.69 39.33 4.49 4.49 0.00 4.38 นําไปปฏิบตัิมากที่สุด 3 

4.คนมีน้ํายา 57.30 28.09 8.99 4.49 1.12 4.36 นําไปปฏิบตัิมากที่สุด 4 

5.บัญชีครัวเรอืน 47.25 36.26 14.29 2.20 0.00 4.29 นําไปปฏิบตัิมากที่สุด 5 

6.ปุยชีวภาพและเอ็นไซน 47.78 36.67 11.11 3.33 1.11 4.27 นําไปปฏิบตัิมากที่สุด 6 

7.คนเอาถาน 28.89 35.56 24.44 7.78 3.33 3.79 นําไปปฏิบตัิมาก 7 

8.คนมีไฟ 30.00 25.56 23.33 16.67 4.44 3.60 นําไปปฏิบตัิมาก 8 

ตารางที่ 7 แสดง ลําดับ รอยละ คาเฉลี่ย การแปลความหมาย จําแนกตามฐานการเรียนรูและระดับการ 

             นําไปปฏิบตั ิ

        4.5.2 การวัดผลที่ไดรับจากการอบรมปฏิบัตจิริง ผลจากการวัดส่ิงที่ผูเขาอบรมไดรับจากการ

ฝกปฏิบตัิจริง (ตารางที่ 8) พบวากลุมตัวอยางรอยละ 69.51 ตอบวาผลที่ไดรับจากการนําการเรียนรูใน

แตละฐานไปปฏิบัติจริงสามารถชวยลดคาใชจายในครัวเรือนได  รองลงมากลุมตัวอยางรอยละ20.73 

ตอบวาผลจากการนําการเรียนรูไปปฏิบตัิชวยใหการใชชีวติมีความสุข และกลุมตัวอยางรอยละ 9.76 

ตอบวาผลท่ีไดรับจากการเรียนรูบังเกิดความรูสึกอยากชวยเหลือผูอ่ืน 
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       ผลที่ไดรับจากการนําการเรียนรูในแตละฐานไปปฏิบัต ิ                  รอยละ 

      1. ลดคาใชจาย 69.51 

      2. บังเกิดความสุข 20.73 

      3. อยากชวยเหลือผูอ่ืน                    9.76 

ตารางที่ 8 แสดงคารอยละจําแนกตามผลที่ไดรับจากการนําการเรียนรูในแตละฐานไปปฏิบตั ิ

         4.5.3 การบรรลุเปาหมายวิถีชีวติแบบพอเพียง  หลังผานกระบวนการฝกอบรมทุกขัน้ตอน มี

การวัดความคดิเห็นตอระดับการบรรลเุปาหมายวิถีชวีติแบบพอเพียงของกลุมตัวอยาง โดยกําหนด

เกณฑระดับการบรรลุเปาหมายวิถีชวีิตแบบพอเพียงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

                                      1.00 – 1.79          บรรลุเปาหมายนอยที่สุด 

                                      1.80 – 2.59          บรรลุเปาหมายนอย 

     2.60 – 3.39          บรรลุเปาหมายปานกลาง 

                                      3.40 – 4.19          บรรลุเปาหมายมาก 

    4.20 – 5.00          บรรลุเปาหมายมากที่สุด 

          ผลจากการวัดระดับการบรรลุเปาหมายวิถีชวีิตแบบพอเพียง พบวา กลุมตวัอยางระบวุาบรรลุ

เปาหมายนอยที่สุดรอยละ1.21  บรรลุเปาหมายนอยรอยละ 12.20 บรรลุเปาหมายปานกลางรอยละ 

43.90 บรรลุเปาหมายมากรอยละ34.15 และบรรลุเปาหมายมากที่สุดรอยละ8.54 ตามลําดับ โดยมี

คาเฉลีย่3.37 แปลความหมายไดวา คาเฉลี่ยระดับการบรรลุเปาหมายวิถีชวีติแบบพอเพียงอยูในระดับ

ปานกลางคอนขางไปทางมาก 

ระดับการบรรลุเปาหมายวถิชีีวติแบบพอเพียง รอยละ 

นอยที่สุด 1.21 

นอย 12.20 

ปานกลาง 43.90 
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ระดับการบรรลุเปาหมายวถิชีีวติแบบพอเพียง รอยละ 

มาก 34.15 

มากที่สุด 8.54 

คาเฉลี่ยระดับการบรรลุเปาหมายวิถีชวีิตแบบพอเพียง 3.37 

       ตารางที่ 9 แสดงคารอยละ จําแนกตามระดับการบรรลุเปาหมายวิถีชวีิตแบบพอเพียง และคาเฉลี่ย 

             4.5.4 ปญหาและอุปสรรคที่ไมสามารถบรรลุเปาหมายตามวิถีชวีิตแบบพอเพียง การ

คนหาสาเหตแุหงปญหาและอุปสรรคที่กลุมตัวอยางไมสามารถบรรลเุปาหมายตามวิถีชวีิตแบบพอเพียง

เปนสิ่งสําคัญโดยผูวิจัยไดตัง้เกณฑระดับปญหาและอุปสรรคออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

                                              1.00 – 1.75  ไมมีปญหา 

1.76 – 2.51  นาจะมีปญหา 

                                               2.52 – 3.27  มีปญหา 

3.28 – 4.00  มีปญหามาก 

               ผลจากการสํารวจ พบวา ปญหาและอุปสรรคที่กลุมตัวอยางไมสามารถบรรลเุปาหมายวิถี

ชีวติพอเพียงนั้นมีปญหามาจากปจจัยดังตอไปน้ีหรือไม 

              ลําดับที่ 1 ฝนธรรมชาติของคนที่ชอบความสะดวกสบาย โดยกลุมตัวอยางระบวุาไมมี

ปญหารอยละ 41.98  นาจะมีปญหารอยละ20.99 มีปญหารอยละ 27.16 และมีปญหามากรอยละ9.88 

ตามลําดับ คาเฉลี่ย 2.05 แปลความหมายวานาจะมีปญหา 

              ลําดับที่ 2 คนมักตอตานการเปลี่ยนแปลง โดยกลุมตวัอยางระบวุาไมมีปญหารอยละ 

40.00 นาจะมีปญหารอยละ26.25 มีปญหารอยละ 23.75 และมีปญหามากรอยละ10.00 ตามลําดับ 

คาเฉลีย่ 2.04 แปลความหมายวานาจะมีปญหา   

              ลําดับที่ 3 ขัดตอธรรมชาตขิองคนที่ไมรูจักพอ โดยกลุมตัวอยางระบุวาไมมีปญหารอยละ 

43.21 นาจะมีปญหารอยละ27.16 มีปญหารอยละ23.46 และมีปญหามากรอยละ6.17 ตามลําดับ 

คาเฉลีย่ 1.93 แปลความหมายวานาจะมีปญหา 
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                ลําดับที่ 4 ไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว โดยกลุมตัวอยางระบุวาไมมีปญหารอยละ 

68.75 นาจะมีปญหารอยละ11.25 มีปญหารอยละ17.50 และมีปญหามากรอยละ2.50 ตามลําดับ 

คาเฉลีย่ 1.54 แปลความหมายวาไมมีปญหา 

                ลําดับที่ 5 เปนเรื่องไกลตวั (ยังไมจนจริง ยังไมไดรับผลกระทบ)โดยกลุมตัวอยางระบุวาไมมี

ปญหารอยละ 73.08 นาจะมีปญหารอยละ10.26 มีปญหารอยละ14.10 และมีปญหามากรอยละ2.56

ตามลําดับ คาเฉลี่ย 1.46 แปลความหมายวาไมมีปญหา 

            อยางไรก็ตาม เม่ือวิเคราะหปญหา/อุปสรรคทั้ง 5 ขอ  พบวาปญหาและอุปสรรคที่กลุมตัวอยาง

ไมสามารถบรรลุเปาหมายวถิีชีวติพอเพียงมีคาเฉลี่ย1.80 แปลความหมายวานาจะมีปญหา 

 

ปญหาและอุปสรรคที่ไมสามารถ

บรรลุเปาหมายวิถชีีวติพอเพียง ไม
มีป

ญ
หา

 

นา
จะ
มีป

ญ
หา

 

มีป
ญ
หา

 

มีป
ญ
หา

มา
ก 

คาเฉลี่ย ความหมาย ลําดับ 

1.ฝนธรรมชาติของคนที่ชอบ

ความสะดวกสบาย 

41.98 20.99 27.16 9.88   2.05 นาจะมีปญหา    1 

2.คนมักตอตานการ

เปลี่ยนแปลง 

40.00 26.25 23.75 10.00   2.04 นาจะมีปญหา    2 

3.ขัดตอธรรมชาติของคนทีไ่ม

รูจักพอ 

43.21 27.16 23.46  6.17   1.93 นาจะมีปญหา    3 

4.ไมไดรับการสนับสนุนจาก

ครอบครัว 

68.75 11.25 17.50 2.50   1.54 ไมมีปญหา    4 

5.เปนเรื่องไกลตวั (ยังไมจนจริง 

ยังไมไดรับผลกระทบ) 

73.08 10.26 14.10 2.56   1.46 ไมมีปญหา    5 

คาเฉลี่ยปญหาและอุปสรรคที่ไมสามารถบรรลุเปาหมายวิถชีีวติ

พอเพียง 

  1.80 นาจะมีปญหา 

ตารางที่ 10 แสดงลําดับ รอยละ คาเฉลี่ย การแปลความหมาย จําแนกตามระดับปญหาและอุปสรรคที่ไม

สามารถบรรลเุปาหมายวิถชีีวติพอเพียง และคาเฉลี่ยรวม 

DPU



  66

         4.5.5 ความคาดหวังที่ไดรบัจากการฝกอบรมเปรียบเทยีบกอน/หลังการฝกอบรม  หลัง

ผานกระบวนการเรียนรูจากทุกฐานแลว  มีการสํารวจความคาดหวงักลุมตัวอยางที่ไดรับจากการ

ฝกอบรมเปรยีบเทียบกอน/หลังการฝกอบรม โดยกําหนดเกณฑระดับความคาดหวังออกเปน 5 ระดับ 

ดังนี้ 

   1.00 – 1.79          ต่ํากวาที่คาดหวังมาก 

                                       1.80 – 2.59          ต่ํากวาที่คาดหวงับาง     

                                       2.60 – 3.39          พอๆกัน 

                                       3.40 – 4.19          สูงกวาที่คาดหวงั  

                                       4.20 – 5.00          สูงกวาที่คาดหวงัมาก  

             ผลจากการสํารวจความคาดหวังที่ไดรับจากการฝกอบรมของกลุมตัวอยางเปรียบเทยีบกอน/

หลังการฝกอบรม โดยเรียงตามลําดับดังน้ี 

            ลําดับที่ 1 ฐานกสกิรรมธรรมชาต ิ(แฝก-หมดิน) พบวากลุมตัวอยางระบุวาส่ิงที่ไดรับจากการ

ฝกอบรมสูงกวาที่คาดหวังมากรอยละ55.56  สูงกวาทีค่าดหวังรอยละ34.57 พอๆกันรอยละ8.64 ต่ํากวา

ที่คาดหวังบางรอยละ1.23 และต่ํากวาทีค่าดหวังมากรอยละ0.00 คาเฉลี่ย4.44 แปลความหมายวาสูง

กวาที่คาดหวงัมาก 

          ลําดับที่ 2  ฐานคนรกัษปา พบวากลุมตัวอยางระบุวาส่ิงที่ไดรับจากการฝกอบรมสูงกวาที่

คาดหวังมากรอยละ48.78 สูงกวาที่คาดหวังรอยละ40.24 พอๆกันรอยละ8.54 ต่ํากวาที่คาดหวังบางรอย

ละ1.22 และต่าํกวาที่คาดหวังมากรอยละ1.22 คาเฉลีย่4.34 แปลความหมายวาสูงกวาที่คาดหวังมาก 

         ลําดับที่ 3  ฐานคนมีน้ํายา พบวากลุมตัวอยางระบุวาส่ิงที่ไดรับจากการฝกอบรมสูงกวาที่คาดหวัง

มากรอยละ45.12 สูงกวาทีค่าดหวังรอยละ 41.46  พอๆกันรอยละ12.20  ต่ํากวาที่คาดหวังบางรอยละ

0.00 และต่ํากวาที่คาดหวังมากรอยละ1.22  คาเฉลี่ย4.29 แปลความหมายวาสูงกวาที่คาดหวงัมาก 

        ลําดับที่ 4  ฐานปุยชีวภาพและเอ็นไซม พบวากลุมตัวอยางระบวุาสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมสูง

กวาที่คาดหวงัมากรอยละ42.17 สูงกวาทีค่าดหวังรอยละ 43.37 พอๆกันรอยละ13.25 ต่ํากวาทีค่าดหวัง

บางรอยละ1.20 และต่ํากวาที่คาดหวังมากรอยละ0.00 คาเฉลี่ย4.27 แปลความหมายวาสูงกวาที่

คาดหวังมาก 
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       ลําดับที่ 5 ฐานคนเอาถานพบวากลุมตัวอยางระบวุาสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมสูงกวาที่คาดหวัง

มากรอยละ40.74 สูงกวาทีค่าดหวังรอยละ 44.44 พอๆกันรอยละ11.11 ต่ํากวาทีค่าดหวังบางรอยละ

3.70 และต่ํากวาที่คาดหวังมากรอยละ0.00 คาเฉลีย่4.22 แปลความหมายวาสูงกวาที่คาดหวงัมาก 

       ลําดับที่ 6 ฐานบัญชคีรัวเรือน พบวากลุมตัวอยางระบุวาส่ิงที่ไดรับจากการฝกอบรมสูงกวาที่

คาดหวังมากรอยละ40.24 สูงกวาที่คาดหวังรอยละ 36.59 พอๆกันรอยละ21.95 ต่ํากวาที่คาดหวังบาง

รอยละ1.22 และต่ํากวาทีค่าดหวังมากรอยละ0.00 คาเฉลี่ย4.16 แปลความหมายวาสูงกวาทีค่าดหวัง 

       ลําดับที่ 7 ฐานเพาะถัว่งอก พบวากลุมตัวอยางระบุวาส่ิงที่ไดรบัจากการฝกอบรมสูงกวาทีค่าดหวัง

มากรอยละ36.59 สูงกวาทีค่าดหวังรอยละ 36.59 พอๆกันรอยละ25.61 ต่ํากวาทีค่าดหวังบางรอยละ

1.22 และต่ํากวาที่คาดหวังมากรอยละ0.00 คาเฉลีย่4.09 แปลความหมายวาสูงกวาที่คาดหวงั 

       ลําดับที่ 8 ฐานคนมีไฟ พบวากลุมตวัอยางระบวุาสิ่งที่ไดรับจากการฝกอบรมสูงกวาที่คาดหวังมาก

รอยละ33.73 สูงกวาที่คาดหวังรอยละ 39.76 พอๆกันรอยละ22.89 ต่ํากวาทีค่าดหวังบางรอยละ2.41 

และต่ํากวาทีค่าดหวังมากรอยละ1.20 คาเฉลีย่4.02 แปลความหมายวาสูงกวาที่คาดหวัง 

        โดยสรุป คาเฉลี่ยความคาดหวังที่ไดรับจากการฝกอบรมเปรยีบเทียบกอน/หลังการฝกอบรมทุก

ฐานการเรียนรูอยูที่คาเฉลีย่ 4.23 แปลความหมายวาสูงกวาที่คาดหวังมาก 
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ความหมาย 

 

ลําดับ 

1.กสิกรรมธรรมชาติ 

(แฝก-หมดิน) 

55.56 34.57 8.64 1.23 0.00   4.44 สูงกวาที่

คาดหวังมาก 

   1 

2.คนรักษปา 48.78 40.24 8.54 1.22 1.22   4.34 สูงกวาที่

คาดหวังมาก 

   2 

3.คนมีน้ํายา 45.12 41.46 12.20 0.00 1.22   4.29 สูงกวาที่

คาดหวังมาก 

   3 
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ชื่อฐานการเรยีนรู 

สูง
กว

าท
ี่คา
ดห

วัง
มา

ก 

สูง
กว

าท
ี่คา
ดห

วัง
 

พอ
ๆกั

น 

ต่ํา
กว

าท
ีค่า
ดห

วัง
บา

ง 

ต่ํา
กว

าท
ีค่า
ดห

วัง
มา

ก  

คาเฉลี่ย 

 

ความหมาย 

 

ลําดับ 

4.ปุยชีวภาพและเอ็นไซม 42.17 43.37 13.25 1.20 0.00   4.27 สูงกวาที่

คาดหวังมาก 

   4 

5. คนเอาถาน 40.74 44.44 11.11 3.70 0.00   4.22 สูงกวาที่

คาดหวังมาก 

   5 

6.บัญชีครัวเรอืน 40.24 36.59 21.95 1.22 0.00   4.16 สูงกวาที่

คาดหวัง 

   6 

7.เพาะถั่วงอก 36.59 36.59 25.61 1.22 0.00   4.09 สูงกวาที่

คาดหวัง 

   7 

8.คนมีไฟ 33.73 39.76 22.89 2.41 1.20   4.02 สูงกวาที่

คาดหวัง 

  8 

คาเฉลี่ยรวมความคาดหวังที่ไดรับจากการฝกอบรมเปรียบเทียบกอน/หลัง

การฝกอบรม 

  4.23 สูงกวาที่

คาดหวังมาก 

ตารางที่ 11 แสดงลําดับ รอยละ คาเฉลี่ย การแปลความหมาย จําแนกตามฐานการเรียนรู และระดับ

ความคาดหวงัที่ไดรับจากการฝกอบรมเปรียบเทียบกอน/หลังการฝกอบรม และคาเฉลี่ยรวม 

 

 

 

 

 

DPU



บทที่ 5 

อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

         สภาพเศรษฐกิจการเมืองที่ผันผวนของประเทศไทยตลอดชวงกวาทศวรรษที่ผานมา  สงผลให
แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีใหมเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดรับการขานรับจาก
พสกนิกรชาวไทยมากขึ้น อยางไรก็ตาม ยังมีผูตั้งขอสงสัยวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเพียง
แนวคิดสามารถนําไปปฏิบตัิไดผลมากนอยเพียงใด  

         สาเหตุที่ผูวิจัยเลือกมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดยใชศูนยการเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง
เปนหนวยวิเคราะห(Unit of analysis) เพราะเปนหนวยงานลําดับตนๆที่นอมนําแนวคิดเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหบังเกิดผล สามารถระดมแนวรวมจนขยายเปนเครือขายไปทั้งประเทศ 
อีกทั้งสามารถนํามาปรับใชกับองคกรแตละประเภทอยางไดผลจนเปนที่ยอมรับกนัทั่วไป 

          สําหรับการวิจัยตามหัวขอการวิเคราะหการส่ือสารที่สรางความสําเร็จตอวถิีการดําเนินชวีิตแบบ

พอเพียง กรณีศึกษาศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ืองนั้น ผูวิจัยไดกําหนดกรอบการวิจัยเปน 2 แนวทาง 

          กรอบแนวคิดที่หน่ึง เปนการวเิคราะหมูลนิธกิสิกรรมธรรมชาติในภาพกวาง ตามแนวคิดเชิง

ระบบของแคทซและคาหน (Katz & Kahn ) ซึ่งอธิบายวา แตละองคการ มีลักษณะโครงสรางแบบเปด

ที่มีองคประกอบความสัมพันธสลบัซับซอนทั้งภายในระบบเองรวมถึงความสัมพันธกับสภาพแวดลอม

ภายนอก เพ่ือรักษาดุลยภาพใหดํารงอยูขององคการ  คลายองคาพยพของสิ่งมีชีวติ (อางถึงในรสชงพร : 

2548)   ผสานกับแนวคิดระบบการจัดการการเปลีย่นแปลงกลุมเปาหมาย ดัดแปลงจาก “Change 

Management : The Process and the System ” ของ ไอรา คอฟแมน (Ira Kaufman:1972)(อางถึงใน 

จันทนา : 2549 ) โดยวิเคราะหผานมิติดานกระบวนการสื่อสาร เพ่ือกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตวั

ผูรับสารใหดําเนินวิถีชวีติพอเพียง  

            กรอบแนวคิดทีส่อง  เปนการวิเคราะหในเชิงลึกโดยศึกษาเฉพาะมิตดิานกระบวนการสื่อสาร 

ซึ่งถือเปนหัวขอหลักของวจัิยฉบับนี้ โดยวิเคราะหองคประกอบการส่ือสารที่สรางความสําเร็จของผู

ผานการฝกอบรมเชงิปฏิบตัิการ ตามหลักสูตร “โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดย

ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”(ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน)รุนที่ 252  โดยมีการประเมินระดับผลการ

เปลี่ยนแปลงของผูเขารับการอบรมหลังผานการฝกอบรม   

            จากกรอบแนวคิดทั้งสองแนวทาง สามารถอภิปรายผลดังปรากฏในแผนภาพที่ 8 และ 

แผนภาพที่ 9 ดังนี้ 
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            การวิเคราะหระบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงกลุมเปาหมายใหดําเนินวิถชีีวติแบบพอเพียง
ของมูลนิธิฯ สามารถอภิปรายตามแผนภาพที่ 8 ดังนี้ 

            ก. ปจจัยนําเขา(Input) พิจารณาปจจัยนําเขา 2 สวน ซึ่งมีความสัมพันธกัน ไดแก 

            สวนที่ 1 ปจจัยนําเขาจากสภาพแวดลอมภายนอก (วิกฤตเศรษฐกิจ) 

            มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเปนองคกรในระบบเปดที่นํารูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Change Management)ของไอรา คอฟแมน มาประยุกตใช  โดยมีเปาหมายสุดทายอยูที่การ
เปลี่ยนแปลงบุคคลใหสามารถพึ่งตนเองได อันนําไปสูการดําเนินวถิีชีวติพอเพียง  

            ดวยโครงสรางของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาตเิปนระบบเปดจึงตองมีการปรับองคกรใหสอดรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงดานสภาพแวดลอมภายนอก(เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี) ซึง่ปจจัยเหลาน้ีเกาะเกี่ยวสัมพันธกันอยางสลับซับซอนและมีการปรับเปลี่ยนอยูเสมอ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาวะวกิฤตเศรษฐกิจอันเปนผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยดังกลาวและ
สงผลกระทบตอวิถชีีวติของประชาชนคนไทยอยางหลีกเลี่ยงไมไดตลอดชวงระยะเวลากวาทศวรรษที่
ผานมา   

            สวนที่ 2 ปจจัยภายในองคกร (ระบบยอยองคการ) 

            จุดเร่ิมตน กอนที่จะพัฒนามาเปนเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ  มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเปน
เพียง“ชมรมกสิกรรมธรรมชาติ” กอตั้งโดยอาจารยวิวฒัน ศัลยกําธร ผูมีประสบการณสัมผัสกับชีวติ
ของเกษตรกรไทยมาแลวทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศขณะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในฐานะ
ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ(กปร.) 
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรมีายาวนานกวา 16 ป   

            เพ่ือเปนการสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  หลังจากอาจารยวิวฒัน 
ลาออกจากราชการ ทานไดสานตอแนวคดิ“ทฤษฎีใหมเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระองคทาน  จึงรวบรวม
กลุมคนหลากหลายอาชีพทีมี่แนวคิด อุดมการณ ในการฟนฟูประเทศ โดยยึดหลักการทรงงาน 23 
ประการของพระองคทาน (ภาคผนวก ก.) มาประยุกตใชกับการทําเกษตรและการดํารงชีวิตใหอยูรอดได
อยางยั่งยืน รวมทั้งการรณรงคใหเกษตรกรเลิกใชสารเคมี หยุดการพ่ึงพาชาติตะวันตกหันมาพ่ึงพา
ตนเอง โดยใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาชาวบานทีเ่คยสืบทอดกันมาโดยเนนการทําเกษตรแบบยั่งยืนบน
ผืนแผนดินไทย จึงจัดตั้งเปน “ชมรมกสิกรรมธรรมชาติ”ขึ้น 

            ตอมา งานของชมรมกสิกรรมธรรมชาตทิวมีากขึ้น จึงเห็นพองตองกันวาเพ่ือใหการ  
ดําเนินงานเปนไปอยางยั่งยืน คลองตัวและชัดเจนยิ่งขึ้น  จึงจดทะเบียนขึ้นเปนมูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติ เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544   ซึ่งเปนการนําโครงการตางๆ ที่ชมรมกสิกรรม
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ธรรมชาติไดดําเนินการอยูมาสานตอและเผยแพรขยายจนเปนเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ  (วิวัฒน 
ศัลยกําธร,17-18 มีนาคม 2552)   

            การจัดการการเปลี่ยนแปลงของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเพ่ือใหมวลมนุษยชาติมุงสูความ
พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดดําเนินการมาอยางตอเน่ือง  ซึ่งสามารถวิเคราะหไดจาก
การกําหนดวัตถุประสงคการเปลี่ยนแปลง  เปาหมายการเปลี่ยนแปลง และโปรแกรมการเปลี่ยนแปลง 
ของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ดังนี้ 

            1. วัตถุประสงคในการเปลี่ยนแปลง  

1.1 เพ่ือสงเสริมการผลิตอาหารไรสารพิษ ปราศจากสารเคมี สําหรับมวลมนุษยชาต ิ

1.2 สนับสนุน ฝกอบรม ศึกษา คนควา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการกสิกรรม 
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การปศุสัตว การพลงังาน 

1.3 สนับสนุนใหชมุชนพ่ึงตนเองได พ่ึงพาอาศัยกันและการพึ่งพิงกันกวางขวางยิ่งขึ้นตาม
แนวพระราชดําริ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม 

1.4 สนับสนุนใหเกษตรกร ชุมชน และองคกรธุรกิจ ดําเนินการผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑชวีภาพเพื่อทดแทนสารเคมีและสารพิษทางการเกษตร 

1.5 สงเสริมงานวัฒนธรรม 

1.6 ดําเนินการเพ่ือสาธารณะประโยชน หรือรวมมือกับองคกรการกุศลอ่ืนๆ 

1.7 ไมดําเนินการเก่ียวของกับการเมืองแตประการใด 

                  2.  เปาหมายการเปลี่ยนแปลง  

                  มูลนิธิฯ จะดําเนินการรณรงค สงเสริม และสนับสนุนใหชุมชนพ่ึงตนเองใหไดโดยพึ่งพา
อาศัยกัน มีความสามัคคีและดํารงอยูอยางพอเพียงภายใตพระราชดําริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี
เปาหมายในการดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 ดําเนินการตั้งศูนยกสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งเปนศูนยเครือขายของมูลนธิิฯในแตละ
ภูมิภาคไดไมนอยกวา 25 แหง ภายในระยะเวลา 5 ป เพ่ือใหศูนยทาํหนาที่เปนตาํรา
บนดินและจัดการฝกอบรมใหความรูกับเกษตรกรในภาคการเกษตร 

2.2 ทําการศึกษาคนควาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดแก เอนไซมสมุนไพรธรรมชาติ
ทั้งชนิดนํ้า ชนิดเม็ด ฮอรโมนและสมุนไพรไลแมลง เพ่ือทดแทนเทคโนโลยีเคมี 
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2.3  สนับสนุนใหชุมชนพ่ึงตนเองใหได ทั้งในเรื่องปจจัยการผลิต การแปรรูปและ
การตลาดใหครบวงจรโดยจัดใหมีการจัดตั้งรานคา 

2.4  สนับสนุนใหความรวมมือและคําปรึกษากับองคกรตางๆ ทั้งกลุมเกษตรกร ชมรมและ
สหกรณ ในการปรับเปลีย่นจากเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพ้ืนฐาน เปนเศรษฐกิจพอเพียง
แบบกาวหนา เพ่ือพัฒนาและขยายการผลิต รวมถึงเศรษฐกิจชุมชน 

3. โปรแกรมการเปลี่ยนแปลง สําหรับโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงนั้นทางมูลนิธิฯได 

กําหนดเปนหลักสูตรฝกอบรบเชงิปฏิบตัิการ โดยพิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้ 

3.1 กลยุทธการส่ือสาร    มูลนิธิฯ ไดกําหนดกลยุทธการส่ือสารไวคอนขางชัดเจน โดย
มิไดเนนการใชอํานาจของผูนําที่เปนทางการ(ยึดกฎระเบียบขององคการ) แตเปน
อํานาจที่เกิดขึ้นจากบารมีบุคคล (Charisma) ที่มีอิทธพิลในการโนมนาวใจตวัผูเขา
อบรม การจัดสถานที่ที่เหมาะสม (กําหนดเปนฐานการเรียนรูตามลักษณะเฉพาะของ
แตละกิจกรรม)และสรางสารโนมนาวใจ ทั้งคําพูด เพลง บทกวี ขอความ(วัจนภาษา) 
รวมถึงการสรางสัญลักษณดวยรหัสเสียงปรบมือ (อวัจนภาษา) ที่จะรูความหมายกัน
เฉพาะชาว ”คนคืนชีวติสูแผนดิน”เทานั้น สิ่งเหลาน้ีสามารถกระตุนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติในตัวผูเขาอบรม  รวมทั้งการกําหนดหลักสูตรที่เนนที่การ
ใหการศึกษาใหม (นวัตกรรม)จากการลงมือทําจริงเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและนําไป
ปฏิบัติไดจริงในชีวติประจําวนั  

3.2 ตัวแปรการเปลี่ยนแปลง  สาํหรับ ตัวแปรการเปลี่ยนแปลงนั้น ประกอบไปดวย 
โครงสรางอิทธิพลอันเกิดจากการใชพลงักลุมผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  โดย
ใชสีประจํากลุมเปนตัวหลอมรวมสมาชิกในกลุมผูเขาอบรมใหผนึกกําลังกัน(Synergy) 
เพ่ือขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายรวมกัน ทั้งในรูปแบบของการแขงขัน(Competitive) 
การรวมมือกัน(Co-operative)แกปญหา และสรางการมีสวนรวม (Participation)จาก
สมาชิกทุกคน สวนความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงน้ัน  มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
คาดหวังวา หลังผานการอบรม ผูเขาอบรมตองเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สวนชองทางการเผยแพรกิจกรรม ทางมูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติ ใชหลายชองทาง (Multi-step flow of communication)ทั้งการเผยแพรผาน
องคกรเครือขาย  ใชวิธีการบอกตอจากผูเคยเขาอบรม รวมถึงเผยแพรผานชองทาง
โทรทัศนสาธารณะ(ไทยพีบีเอส) รวมถึง เวบไซต (www. Agrinature.or.th)เปนตน 

            ตลอดกวาทศวรรษจากจุดเร่ิมตนของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเปนเพียงแคชมรมกสิกรรม
ธรรมชาติ ตอมาไดพัฒนาเติบกลาจนเปนเครือขายกสกิรรมธรรมชาติ  โดยมีศูนยการเรียนรูกสิกรรม
ธรรมชาติมาบเอ้ืองเปนศนูยแรกของประเทศไทย(ภาคผนวก ข.) ซึ่งชาวคืนชวีติใหแผนดินพรอมใจกัน
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เรียก “ ศูนยแม” โดยอาจารยวิวฒัน ศัลยกําธร หรือ อาจารยยักษ ตั้งขึ้นเม่ือป 2539 โดยกําหนดเปน
หลักสูตรการฝกอบรม เพ่ือยืนยัน ฝกตนใหคิดเปน ทําเปน ทําไดจริงตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
ภายใตสมญานาม “มหาวิทยาลัยคอกหมู”  ซึ่งสถานที่แหงน้ี อาจารยวิวัฒนนาํคอกหมูเดิมของพี่ชาย
มาปรับปรุงเปนอาคารฝกอบรม วันวานศนูยแหงน้ีมีอดีตที่แหงแลงแผนดินแข็งปานหิน ไดรับการฟนคืน
ชีพแตกลูกออกหลานโยงใยเปนเครือขายไปทั่วทั้งแผนดิน และยังคงสานตอกอตัวดวยประสบการณอัน
แกรงกลา ปจจุบัน นางสาวศลิษา ศลัยกําธร เปนผูอํานวยการศูนย มีผูเขารับการอบรมและศกึษาดู
งานอยางตอเน่ืองกวาแสนคน  

            นับเม่ือเริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2544 ทางมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มีการจัดการเปลี่ยนแปลงมา
ตลอด กลุมเกษตรกร ถือเปนกลุมแรกที่ตองไดรับการฝกอบรม เพราะเปนกลุมที่ยากจนและมีหนี้สินมาก
ที่สุด และคาดวานาจะไดประโยชนจากการอบรมมากที่สุด (สอดคลองกับความคิดเห็นผูเขาอบรมรุน 
252 วากลุมเกษตรกรเปนกลุมที่ไดประโยชนจากการฝกอบรม สูงเกือบรอยละ 80) 

            ตอมา มีการปรับเปลี่ยนหลักสตูรใหยึดหยุนมากขึ้นตามความตองการของผูเขาอบรมซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมทั้งดานเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และความกาวหนาทางเทคโนโลย่ี  
โดยทางมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  ไดจัดหลักสูตรฝกอบรมโดยกําหนดระยะเวลาฝกอบรมใหเหมาะสม
และยืดหยุนตามความตองการของผูเขารับการอบรม  อาจเปน หลักสูตร 2 วัน 1 คืน , หลักสูตร 3 วัน 2 
คืน และหลักสูตร 5 วัน 4 คืน (ภาคผนวก ค.)  การดําเนินการชวงแรกมีคาใชจายในการฝกอบรม เพราะ
ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ  ผูวิจัยไดเขาอบรมรุนที่ 252 ระยะเวลาอบรม 5 วัน 4 คืน เปน
รุนแรกที่ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ (รัฐบาลอภิสทิธิ์ได
กําหนดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเปนวาระแหงชาติ) จึงไมเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้น      

             นอกจากน้ี มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติไดมีการเช่ือมรอยตอสายกับองคกรอ่ืนๆ ในลักษณะภาคี

หุนสวน(Boundary partners) 5 ภาค ไดแก ภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาควิชาการ  ภาคเอ็นจีโอ ภาค

ประชาชน ซึ่งองคกรเหลาน้ี ไดผนึกกําลังชวยกัน จนพฒันาเปนศูนยการเรียนรูเครือขายกสิกรรม

ธรรมชาตทิี่ครอบคลุมไปทุกภาคทั่วประเทศ (โดยใชชื่อเรียกสถานฝกอบรมแตกตางกัน เชน ศูนยภูมิ

รักษธรรมชาติ ศูนยน้ําเพียงดิน สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยพัฒนาคุณธรรมนําเศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนยเกษตรทฤษฎีใหมเราสรางกอ เปนตน)  ภายใตปฏิญญาเดียวกัน (ภาคผนวก ง.) เพ่ือรวมกันกู

วิกฤตชาติดวยเศรษฐกิจพอเพียง  โดยศนูยการเรียนรูแตละแหงจะดําเนินกิจกรรมเปนแบบแผนเดียวกัน 

(อาจมีแตกตางกันบางตามสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศของแตละแหง) ในลักษณะเปนฐานการ

เรียนรู โดยแตละกิจกรรมจะใชชื่อฐานการเรียนรูที่ดึงดูดความสนใจผูพบเห็นไดเปนอยางดี เชน ฐานคน

มีไฟ  ฐานคนมีน้ํายา  ฐานคนเอาถาน ฯลฯ การใชชื่อฐานและกิจกรรมเหลาน้ีลวนเกิดจากการเรียนรูและ

สรางสรรครวมกันจากภาคีหุนสวนทั้ง 5 ภาคท่ีกระจายอยูทั่วทุกอณูของประเทศ 
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             มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ดําเนินกิจกรรมหลักทั้งสิ้น 5 กิจกรรม โดยอัญเชิญสมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเปนประธาน มีการประชุมใหญทุก 2 ป   

              กิจกรรมหลักที่ดําเนินการอยู ไดแก 

    1.  การอนุรักษพันธุพืชไทย ที่เขาเขียว จังหวัดชลบรุี 

         2.  การจัด “มหกรรมคืนชีวติสูแผนดิน”ประจําทุกป (17-18 มีนาคม ) ที่ศูนยการเรียนรู 

กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง  

         3.  กิจกรรมฟนฟูทะเลไทย  

               4.  ประชุมสมาชิกเครือขายกสิกรรมธรรมชาติทุก 2 เดือน โดยศูนยการเรียนรูแตละแหง
หมุนเวียนกันเปนเจาภาพ 

                5.  พัฒนาครูภายใน ทั้งครูวิทยากรประจําการ ครูประจําฐานฝก ครูประจําวิชา 

              ข. ระบบยอยการส่ือสาร(ปจจัยแปรสภาพ)  

              เม่ือมีการกําหนดเปนหลักสูตรฝกอบรมแลว  ขั้นตอไปเปนการอาศัยกระบวนการสื่อสาร
เพ่ือสงผานขอมูลขาวสารไปยังกลุมเปาหมายการเปลีย่นแปลง คือผูเขารับการฝกอบรม ดังนี้  

              ขั้นตอนที่ 1  กระบวนการเขารหัสสาร  เน่ืองจากผูเขารับการฝกอบรมมีความแตกตางกันทั้ง
ระดับการศึกษา ความรู ทศันคติ ความเชื่อ ฯลฯ  วิลเบอร แชรมม (Wilbur Schramm) อธิบายวาทั้ง
วิทยากรและผูเขาอบรมตางขาดประสบการณรวมกัน(Common field of experience) เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจทีต่รงกนั วิทยากรผูสงสารตองมีความสามารถในการเขารหัส (encoder) โดยเลือกใชภาษาในการ
สื่อสารใหเหมาะสมเพื่องายตอการถอดรหัส(decoder)ของผูรับสาร  อีกทั้งการสรางสารโนมนาวใจไดยึด
หลักตามองคประกอบการสรางสาร (message) 3 สวนของ เดวิด เบอรโล (David Berlo) ทั้งการสราง
รหัสสาร(message code)ไดแก คําพูด ขอความ สี วัสดุ เสื้อ ตราสัญลักษณ  กอปรเปนเนื้อหา
(content)ที่มีความหมาย เขาใจงาย กระตุนเตือนใจ โดยอาศัยความสามารถในการเรียบเรียงภาษา
(message treatment)ใหนาสนใจ เพ่ือใหงายตอการถอดรหัสสาร(decoder) เปนการชวยสรางความ
เขาใจใหตรงกันระหวางคูสื่อสารมากยิ่งขึ้น เชน การส่ือสารขอความถึงผูเขาอบรมหรือผูเขาศึกษาดูงาน 
โดยเขียนขอความกระตุนเตอืนใจ ลงบนปายไมที่ประดิษฐขึ้นจากวัสดุธรรมชาติเหลือใช ติดตามสถานที่
ตางๆ ภายในศูนยฯ เปนตน 
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ภาพที่ 9 แสดงปายไมกระตุนเตือนใจผูเขาอบรม 

            รวมถึงขอความกระตุนเตือนใจประกอบการฝกอบรม ในหัวขอ การทําบัญชีครัวเรือน เชน  

                คาถาแกจน :          มีรอยใชรอย           หมดฉิบ 

                                          มีรอยใชสิบ            เหลือหลาย 

                                          มีรอยใชพัน            บรรลัย 

                                          อยากอยูสุขสบาย     อยาใชเกิน 

                คาถาแหงความอด: มีสลึงเก็บทําไม       เด๋ียวครบบาท 

                                           อะไรขาดยืมมากอน  คอยผอนผัน 

                                           มีนอยใชมาก          อยากประชัน 

                                           รูดบัตรกันมากอน   คอยผอนคืน 
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                   บทเพลงประกอบการทํากิจกรรมกลุม  ที่ใชคําคลองจองเพื่อใหงายแกการจดจํา เชน  

                   บทเพลงที่ 1   :     พริก มะเขือ ขา ตะไคร อยาไดไปซื้อที่ตลาด 

                                           ปลูกเอาไวอยาใหขาด เกลื่อนกลาดอยูในสวนครัว 

                                           เลือกเก็บเอาตามชอบใจ จะแกงอะไรก็ไมตองกลัว 

                                           แกงหมู  แกงเห็ด  แกงเผ็ด  แกงค่ัว 

                                           ปลูกผักสวนครวัไมตองกลัวอดกนิ (ซ้ํา) 

            และ  บทเพลงที่ 2   :     ตื่นแตเชาเราออกไปนา 

                                             ตอนเย็นไดปลามาเอามาทํากิน 

                                             รอบรั้วดวยผักกระถิน 

                                             ถั่วพูนากิน    ปลูกไวขางๆ 

                                             ตําลึงนากิน   ปลูกไวขางๆ 

                                             ชะอมนากิน   ปลูกไวขางๆ 

                                             ผักบุงนากิน  ปลูกไวขางๆ 

                  ขั้นตอนที่ 2 เครือขายการสือ่สาร  มูลนิธิฯ มีการสรางเครือขายการสือ่สารทุกระดับ เพ่ือ
สงผานขอมูลถึงกลุมเปาหมายไดครบถวน  ดังนี้ 

                  ●  ระดับบคุคล  กระตุนใหผูเขาอบรมมีการส่ือสารแบบเผชญิหนา(Face - to- Face 
Communication) ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการสื่อสารแบบไมเห็นหนา 
(Interposed Communication) โดยการติดตอทางโทรศัพท แฟกซและอินเตอรเนต็ เปนตน ตัวอยางที่
เปนรูปธรรม เชน หลังการบรรยายทุกคร้ังวิทยากรไดใหหมายเลขโทรศัพทที่สะดวกตอการติดตอถึงกัน
หากมีขอสงสัยหรืออบรมแลวยังปฏบิัตไิมได อีกทั้ง ในวันปดโครงการ ไดมีการแลกเปลีย่นหมายเลข
โทรศัพททีส่ามารถติดตอถงึกันระหวางครูปฏิบัติการและสมาชิกผูเขาอบรมทุกคน นับเปนการสรางแนว
รวมเครือขายเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ หลังการฝกอบรมผูเขาอบรมสวนใหญ ยังไดมีโอกาสเขารวมกจิกรรม
อ่ืนๆ กับเครือขายฯ ทั่วประเทศ เชน หลังการอบรมตามหลักสูตรฯ ระหวางวันที่ 9-13 พ.ค.2552 แลว 
ผูวิจัยและผูเขาอบรมในรุนเดียวกันสวนใหญ ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม “การฟนฟูทะเลไทย”ณ ชุมพร
คาบานา รีสอรท จ.ชุมพร ระหวางวันที่ 12-21 มิ.ย. 2552 ดวย 

                  ● ระดับองคการ ในระดับองคกรมีรูปแบบการสื่อสารแบบไมเปนทางการเนนความ
สะดวกรวดเรว็ไมติดกรอบกฎระเบียบ  โครงสรางการส่ือสารแบบแนวราบ(Horizontal Communication) 
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ในลักษณะของภาคีเครือขาย ชวยใหขอมูลขาวสารสงถงึสมาชิก ครบถวน สมบูรณ และรวดเรว็ ชวยให
สามารถขยายเครือขายไดกวางไกลย่ิงขึ้น 

                  ● สื่อมวลชน สื่อมวลชนนับเปนสื่อที่กอผลกระทบ(Impact)ในวงกวาง  เปนสิ่งทีป่ฏิเสธ
ไมไดวา เครือขายกสิกรรมธรรมชาติเปนที่รับรูของประชาชนทั้งประเทศ สาเหตุมาจากการเลาขานผาน
สื่อโทรทัศนชองไทยพีบีเอส   โดยการนําเสนอผานรูปแบบรายการแบบเลาเร่ือง(narrative) ซึ่งสามารถ
จุดแรงจูงใจผูชมไดดีที่เดียว  เน้ือหาที่นําเสนอจะเลาถึงประวตัิชวีติของเกษตรกรผูลมเหลว แตสามารถ
กลับฟนขึ้นมาใหมดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน คุณวริสร รักษพันธุ ผูนําศนูยกสิกรรม
ธรรมชาติเพลิน เจาของธรุกิจโรงแรม(ชุมพรคาบานา) ขาดทุนยอยยับกวา 300 ลาน ผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจป2540 อีกทั้งถูกซํ้าเติมจากพายุไตฝุนเกย  แตสามารถกลับฟนคืนทุน หลงัไดรับ
คําแนะนําจากอาจารยวิวัฒน ใหนําแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช  หรือศูนยกสิกรรม
ธรรมชาติบานทอนอม ของนายสมบูรณ ศรีสุบัติ  เจาของสวนลงุนิล ชายผูซึ่งเกือบปลิดชวีิตตนเอง
หลังจากขาดทุนยอยยับจากการทําเกษตรแบบใชสารเคมี  หลังจากไดแรงบันดาลใจจากภาพถายใน
หลวงและเจรญิรอยตามพระราชดําริเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง ปจจุบันสวนลุงนิลมีผูเขามาศึกษาดูงาน
สวนคอนโด 9 ชั้น นับหม่ืนราย(ดูรายละเอียดภาคผนวก จ.) 

                 เรื่องราวของบุคคลตนแบบที่สามารถพลิกฟนกลับมาประสบความสําเร็จไดอีกอยางยั่งยืน
เหลาน้ี ถูกเลาขานผานสื่อ และบันทึกเปนแผนวีซีดี ถายทอดใหผูเขาอบรมไดชม รวมถึงมีการจําหนาย
จายแจกเพ่ือเผยแพรตอไปอยางตอเน่ือง 

                  ขั้นตอนที่ 3  ขั้นการปฏิบตั ิ ในขั้นตอนของการปฏิบัติ ทางมูลนิธิฯ ไดกําหนดให “ศูนย
การเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง” หรือศูนยแม เปนสถานที่ฝกอบรมใหแกวิทยากรจาก
สมาชิกเครือขายและประชาชนทั่วไป(ภาพที่10) โดยศูนยดังกลาวเปนที่ตั้งของมหาลัยคอกหมู  บนเนื้อ
ที่ประมาณ 40 ไร อาจารยวิวัฒน ศลัยกําธร เปนที่ปรกึษาศูนย  นางสาวศลิษา ศลัยกําธร  ดํารง
ตาํแหนงผูอํานวยการ/ผูรับใชทัว่ไป/ฝายอบรม  รวมถึงเจาหนาที่อาสาสมัครอีกประมาณ 10 คนคอย
ประสานงานผูเขาอบรมแตละรุน ซึ่งอาสาสมัครเหลาน้ีบางทานทําหนาที่วิทยากรดวย  ไดเขามาชวย
เรื่องการสรางวินัย การขัดเกลานิสัย การสรางจิตสํานึกสาธารณะ การพ่ึงพาตนเอง ดวยกิจกรรมตางๆ 
ในลักษณะของฐานการเรียนรู เชน ฐานคนเอาถาน ฐานคนมีน้ํายา ฐานคนมีไฟ ฯลฯ ผูผานการฝกอบรม
จะถูกหลอหลอมใหเปนคนใหมที่มีระเบียบวินัย  ประหยัด พึ่งพาตนเอง ออนโยน รักพวกพอง และ
ตระหนักตอการดํารงชีวติอยางพอเพียง   
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              ภาพที่10 แสดงผังที่ตั้งศูนยการเรียนรูกสิกรรมธรรมชาตมิาบเอ้ืองบนเน้ือที่ 40 ไร 

            จากการวิเคราะหเครือขายการสือ่สารของเครือขายกสิกรรมธรรมชาติทกุระดับซึ่งพัฒนาจาก
การนําทฤษฎีระบบมาใชอธบิายการสื่อสารภายในองคการ  สะทอนใหเห็นถึงภาพความเกี่ยวพนัระหวาง
ฝายตางๆในองคกรอยางเปนระบบ กลาวคือ นอกจากจะใชเปนเคร่ืองมือชวยใหองคกรสามารถระบุชอง
ทางการไหลของขาวสาร (message flow) แลว ยังแสดงใหเห็นถึงบทบาทของผูทาํหนาที่สื่อสารดวย 
ดังแผนภาพขางลาง 
 

  ศูนยฯ ลูก                                                                                     ศูนยฯ ลูก 
 

                                           ผอ.ศูนยฯ             ผอ.ศูนยฯ                    ศูนยฯ ลูก 

                                                                                  ผอ.ศูนยฯ          

                             ศูนยฯ ลูก           ผูเชื่อมโยง            ศูนยฯแม(มาบเอื้อง)                       

                                                ผอ.ศูนยฯ          ผอ.ศูนยฯ                                  ผอ.ศูนยฯ 

                                                                                                            ศูนยฯ ลูก 

  แผนภาพที่10 แสดงเครือขายการสื่อสารภายในองคการของเครือขายกสิกรรมธรรมชาต ิ

           ในฐานะที่ปรึกษาศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง  อาจารยวิวัฒน ทําหนาที่เปนผูเชื่อมโยง 
(Liaison) เครือขายการสื่อสาร หรือทําหนาที่เชื่อมกลุม(ศูนยลูก) เขาดวยกัน โดยทานมิไดเปนสมาชิก
ของกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ(เปนประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และทีป่รึกษาศูนยฯมาบเอ้ือง) โดย

DPU



  80

ทําหนาที่เปนผูเชื่อมตอระหวางศูนยลูกของเครือขายกสิกรรมธรรมชาติ หรืออาจจะกลาวไดวา อาจารย
วิวัฒนเปนที่ศรัทธารักใครจึงเปนจุดศูนยรวมของบรรดาสมาชิกเครือขาย ดวยเหตนุี้ภารกิจหลัก 1ใน 5 
ประการของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ คือ งานมหกรรม “คืนชีวิตใหแผนดิน” ในวันที่ 17-18 มีนาคม ซึ่ง
จัดขึ้นเปนประจําทุกป  จึงกําหนดวันเกิดของทานเปนวันจัดงาน  นอกจากนี้ทานยังทําหนาที่เปนผู
เชื่อมตอกับโลกภายนอก (cosmopolities) ทั้งในรูปของการเขียนบทความเผยแพรความรูที่ถกูตอง
เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสื่อหนังสือพิมพ หรือการใหสัมภาษณผานสื่อมวลชน การ
เผยแพรกิจกรรมของเครือขายผานสื่อโทรทัศนหลายชอง โดยเฉพาะชองไทยพีบีเอส รวมถึงการสื่อสาร
ผานเว็บไซต เปนตน 

           สวนผูอํานวยการศูนยแตละแหง ทําหนาที่เสมือนผูรักษาประตู(gatekeeper) กลาวคือเปนผูคัด
กรองขอมูลขาวสาร โดยมีบทบาทในการรบัขาวสารจากผูเชื่อมโยงและตัดสินใจสงผานขาวสารไปยัง
สมาชิกของกลุมอยางเหมาะสม กลาวคือไมใหรับขอมูลมากเกินไป(message overload) ขณะเดียวกันก็
ไมใหเกิดการขาดแคลนขอมูลที่จําเปน (message scarcity) อันมีผลตอประสทิธภิาพของงาน 

           สําหรับ โครงสรางการสื่อสารของเครือขายเปนแนวราบ (Horizontal Communication) และเปน
การส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) การส่ือขอมูลขาวสารจึงทั่วถึง ดังนั้นปญหากลุม
สมาชิกแบบโดดเดี่ยวหรือแยกตวั(Isolate) จึงไมปรากฏ 

          ดานหลักสูตรการฝกอบรม เครือขายกสิกรรมธรรมชาติทกุแหงจะดําเนินวิธีการในลักษณะ
เชนเดียวกบัศนูยแม แตอาจจะใชชื่อกิจกรรมที่แตกตางกันออกไป  หรืออาจมีกิจกรรมเพิ่มเติมตาม
ลักษณะเฉพาะและความพรอมของแตละศูนย   

         การอบรมแตละรุนของศูนยแม  นอกจากประชาชนผูสนใจทั่วไปติดตอเขามาขอรับการอบรมแลว  
ศูนยเครือขายมีการสงเจาหนาที่อาสาสมัครผูประสานงานเขามารวมอบรมแลวกลบัไปเปนวิทยากรให
ศูนยของตน  นอกจากนี้ ปราชญชาวบานในแตละทองถิ่นมักไดรับเชิญใหมาเปนวิทยากรประจําศูนย
เครือขายทีต่ั้งอยูในทองถิ่นน้ันๆ  และสละเวลามาชวยอบรมใหแกผูเขาอบรมที่ศูนยแม เชน ลุงทอง
เหมาะ แจมแจง ประธานสถาบันพัฒนาการเรียนรูเกษตรอินทรีย สุพรรณบุรี เกษตรกรดีเดนแหงชาติป 
2549 ปราชญชาวนาผูเชีย่วชาญการคัดสายพันธุขาว การผลิตปุยน้ําจุลินทรียแบรนด TM (ทองเหมาะ) 
เขามาชวยอบรมเก่ียวกับการคัดสายพันธุขาว  วธิีการผลิต การนําปุยนํ้าจุลินทรี และนํ้าสมควันไมมาใช
ประโยชนในชวีิตประจําวัน ซึ่งสามารถชวยประหยัดคาใชจายไดมากทีเดียว เชน ปุยน้ําจุลินทร ีนอกจาก
จะใชแทนปุยเคมีแลวยังชวยดับกลิ่น สวนน้ําสมควันไมนอกจากใชชวยกําจัดศตัรูพืชแลว ยังสามารถ
รักษาโรคเรื้อนในสุนัข และกําจัดปลวกไดอีกดวย  สําหรับ หัวขอเร่ืองการทําบัญชีครัวเรือน ไดวิทยากร
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณมาชวยอบรม เปนตน   

         สวนการกําหนดหลักสูตรเชิงปฏบิัติการตามฐานการเรียนรูตางๆ  อาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
มีทักษะในการสื่อสารมาทําหนาที่ในการกระตุนผูเขารับการอบรมใหทําได ทําเปน เพ่ือใหสามารถ
พ่ึงตนเองไดจริง 
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           ค. ระบบยอยกลุมเปาหมายการเปลี่ยนแปลง (ปจจัยสงออก)  

  เม่ือผูเขาอบรมไดผานกระบวนการฝกอบรมแลว  ขั้นตอนสุดทายคอืกระบวนการประเมิน 

ผลบุคคล (แบบประเมินผลโครงการ) เพ่ือประเมินความเปลี่ยนแปลง 3 ระดับ (KAP Model) ไดแก 

          ● การเปลี่ยนแปลงความรู (Knowledge) หลังการฝกอบรมตามหลักสูตรแลว ผูเขาอบรมมี
ความรู/ความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงใด 

          ● การเปลี่ยนแปลงทัศนคต ิ(Attitude)  หลังการฝกอบรมตามหลักสูตรแลว ผูเขาอบรมมี
ทัศนคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไร 

          ● การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Practice)  หลังการฝกอบรมตามหลักสูตรแลว ผูเขาอบรม
สามารถนําการเรียนรูที่ไดจากการลงมือปฏิบัติจริงไปประยุกตใชจริงดวยการพึ่งตนเองอันนําไปสูการ
ดําเนินวิถีชวีติแบบพอเพียงมากนอยเพียงใด 

            หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเขามาสนับสนุนเร่ืองงบประมาณ จึงไดมีการกําหนด
แบบประเมินผลโครงการทีเ่ปนระบบมากขึ้น 

            ง. ปฏิกิริยาปอนกลับ   ผลทีไ่ดจากการประเมินบุคคล จะเปนปฏิกิริยาปอนกลับใหทาง
ศูนยฯนําไปปรับแก ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีระบบแบบไซเบอรเนติคที่ใหความสําคัญกับขอมูลปอนกลับ
เพ่ือปรับการทํางานของระบบใหเปนปกติ เพ่ือใหไดหลักสูตรการฝกอบรมที่เหมาะสมและสมบูรณมาก
ที่สุด โดยวิเคราะหตามทฤษฎีการจัดระเบียบของคารล วิค (Karl Weick’Theory of Organization) 
ที่วาองคกร(มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ) อาศัยอยูในสภาพแวดลอม ซึ่งมิไดหมายถึงสภาพแวดลอมทาง
กายภาพเทาน้ัน แตรวมถึงสภาพแวดลอมทางขอมูลขาวสารที่เปลี่ยนแปลงตามความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยี่การส่ือสารทําใหขอมูลขาวสารมีจํานวนมากและมีความสลับซับซอนมากย่ิงขึ้น 

           วิคอธิบายวา กระบวนการจัดระเบียบนั้นหมายถึงกระบวนการที่จะลดความกํากวมหรือความ
ไมแนนอนที่องคการตองเผชิญ โดยสมาชิกขององคการตองปฏิบัตติามกฎรวม (assembly rules)และ
ลดความซับซอนของขอมูลขาวสารดวยการใช “วัฏจักรการส่ือสาร”(communication cycles) อัน
หมายถึง การเสนอแนวคิดรวมกันเพื่อสรางความหมายใหแกขอมูล  

           เน่ืองจากขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยูมากมายทั้งบทความและ
งานวิจัยและตางใหความหมายแตกตางกันไป  อภิชัย พันธเสนและคณะ ไดมีการรวบรวมงานวจัิย
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมดมาสรุปรวมไวในเอกสารรายงานวิจัย 2 ฉบับคอื สังเคราะหองค
ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง กับ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  
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          สําหรับ การปรับปรงุหลักสูตร “กสิกรรมธรรมชาติสูการพ่ึงตนเอง”เพ่ือนําไปสูการปฏิบตัไิดจริง
นั้น  มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติใชกระบวนการจัดระเบียบขอมูลขาวสารดังกลาวเชนเดียวกับวิค 
โดยเฉพาะในแงมุมการนําไปประยุกตใชจริง  ทางมูลนิธิไดมีการระดมสมองจากภาคีหุนสวนทัง้ 5 ภาค 
ไดแก ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคเอ็นจีโอ ภาควิชาการ และภาคประชาชน มารวมกันกําหนดเปน
หลักสูตรรวม (กฎรวม) ในลักษณะเปนฐานการเรียนรู  รวมถึงแจกเอกสารประกอบการฝกอบรม เชน 
พัฒนากสิกรรมธรรมชาตสิูระบบเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตโดยมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และศูนย
กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง รวมถึงวีซีดีประมวลความรูจากการฝกอบรม  ซึ่งหลักสูตรดังกลาวสามารถ
ประยุกตใชกับทุกสาขาอาชีพใหสามารถพ่ึงตนเองไดเพ่ือนําสังคมไทยไปสูสังคมแหงความพอเพียง   

           กรอบความคิดที่ 2 เปนการวิเคราะหกระบวนการสื่อสารเพ่ือเปลี่ยนแปลงผูเขาอบรม (ดู
แผนภาพที่ 2) 

          ผูวิจัยไดมีโอกาสเขารวมอบรม ภายใตชื่อโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมโดย

ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง* ระหวางวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2552 รุนที่ 252 จากผูเขาอบรมจํานวน
ทั้งสิ้น 158 ราย ใหดําเนินวถิีชีวติพอเพียง  

           ผลจากการศึกษาสามารถอภิปรายผลการวเิคราะหองคประกอบการสื่อสารที่สรางความสําเร็จ
ตอ “วิถีการดําเนินชีวติแบบพอเพียง” ดังนี้ 

       1.คุณลักษณะของผูสงสารที่สามารถโนมนาวใจผูเขาอบรมใหดําเนินชีวติพอเพียง 

          การแปลงแนวคิดทฤษฎีใหมเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสูภาคปฏิบตัิ 
นาจะนับเปนนวัตกรรม หรือความคิดใหม เพ่ือสรางความศานติสขุที่ยั่งยืนแหงมวลมนุษยชาติ โดย
ตองอาศัยกระบวนการเผยแพรความคิดใหมนี้ใหเขาถึงผูคนใหมากทีสุ่ด   แมปจจุบันเทคโนโลยกีาร
สื่อสารจะเจริญกาวหนามากแลว  แตการแพรกระจายถึงผูรับสารที่เปนเปาหมายการเปลี่ยนแปลงเปนไป
ในลักษณะแนวกวางและผิวเผิน ผลของการเปลี่ยนแปลงอาจเปนเพียงแครับทราบ รับรู แตขาดการ
นําไปปฏิบตัิอยางจริงจัง  ดวยเหตุนี้ การสงตอโดยอาศัยอิทธิพลของสื่อบุคคล(Human Media )หรือ
ผูนําความคิดเห็น(Opinion Leader) ยังเปนสิ่งจําเปนเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายการเปลี่ยนแปลงซึ่งมี
หลากหลายอาชีพ และสวนใหญเปนผูมีรายไดคอนขางต่ํา (สอดคลองกับกลุมตวัอยาง รอยละ76.43 มี  

             * หลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนากสิกรรมธรรมชาตสิูระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง” ของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ดําเนินตอเน่ืองมาทั้งสิ้น 251 รุน ซึ่งมีคาใชจายบาง จนกระท่ัง
รุนที่ 252 ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณทั้งสิ้นจากจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ภายใตชื่อ
โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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รายไดไมเกิน 200,000บาท/ป)   โดยหวังผลการเปลีย่นแปลงทุกดาน ทั้งการเปลี่ยนแปลงดานความรู/
ความเขาใจ  เปลี่ยนแปลงทศันคติ รวมถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหพ่ึงตนเองอันนําไปสูวิถชีีวติพอเพียง  

          อาจารยวิวัฒน ศลัยกําธร นาที่จะจัดเปนผูนําโดยธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงผูนําที่ไมไดรับการ
แตงตั้งจากทางการแตไดรับการยอมรับจากผูคนในชุมชนน้ัน (มนูเนตร โกมลทัต:2524) 

          แมเวลาจะลวงเลยมากวา 2000 ปแลว  แตแนวคิดของอริสโตเตลิ เก่ียวกบัการพูดท่ีสัมฤทธผิล 
ยังเปนแนวคดิรวมสมัยที่อธิบายวา เม่ือผูฟง(ผูเขาอบรม)ยังไมรูจริงเร่ืองที่ฟง (แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง) ผูพูด(อาจารยวิวฒัน)จะมีความหมาย(มีอิทธิพล:ผูวิจัย)อยางมาก กลาวคือ การโนมนาวใจผู
เขารับการฝกอบรมใหคลอยตามไดนั้นตองเกิดจากลักษณะความนาเชื่อถือของผูพูดที่เกิดขึ้นในจิตใจ
ผูฟง(เรียกวาEthos) 3 ประการ คือ 

         ประการแรก ผูพูดตองมีสติปญญาลึกซึง้ มีไหวพริบเชาวปญญา (Intelligence) สอดคลองกับ
ผลการวัดความพึงพอใจผูเขาอบรมที่มีตออาจารยวิวัฒน  ดานความรูความชํานาญในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง และความเฉลียวฉลาด ไหวพริบดี พบวาไดรับคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 4.86 
และ4.83 ตามลําดับ) 

         ประการตอมา ผูพูดตองแสดงใหเห็นวามีความปรารถนาดีตอผูฟง มีความตั้งใจจริงที่จะ
รักษาผลประโยชนให (Good will)  สอดคลองกับผลการวัดความพึงพอใจผูเขาอบรมตออาจารยวิวัฒน  
ดานสมถะ ประหยัด เสียสละ และรับผิดชอบตอสังคม พบวาไดรับคะแนนความพงึพอใจสูงที่สุด 
(คาเฉลี่ย 4.84) 

        ประการสุดทาย ผูพูดตองแสดงใหเห็นวาเปนผูมีนิสัยดี ม่ันอยูในศีลธรรม (Good 
Character) คือเปนผูรักความยุติธรรม เมตตากรุณา พูดจริงทําจริง รักษาคําพูด สอดคลองกับผลการวัด
ความพึงพอใจผูเขาอบรมตออาจารยวิวัฒน  ดานความซื่อสัตยสุจริต จิตสํานึกดี และมีศลีธรรม พบวา
ไดรับคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 4.85) 

         นอกจากน้ี ปจจัยที่เก่ียวของกับตวัผูพูดยังประกอบดวย ความสามารถโนมนาวใจผูฟงใหอยู
ในสภาวะอารมณที่สามารถฟงอยางใชวิจารณญาณ (เรียกวา Pathos)  ในที่นี้นาท่ีจะสอดคลองกับ
ความพึงพอใจผูเขาอบรมทีมี่ตออาจารยวิวัฒน ดานลีลาการพูดที่ชัดเจน เราใจ ฟงเขาใจงาย พบวาไดรับ
คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 4.85) รวมถึงปจจัย ความสามารถในการแสดงเหตผุล หรือ
นําขอสนับสนนุที่เปนหลักฐานมาประกอบการพูด (เรียกวา Logos) ซึ่งสอดคลองกับผลการวดัความพึง
พอใจผูเขาอบรมที่มีตออาจารยวิวัฒน ดานเน้ือหาที่พูดมีหลักการและเหตุผล พบวาไดรับคะแนนความ
พึงพอใจสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 4.79)  
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         โดยภาพรวมผลจากความพึงพอใจของผูเขาอบรมที่มีตออาจารยวิวัฒน พบวาไดรับความพึง
พอใจสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.84) สรุปไดวาอาจารยวิวัฒนเปนผูสงสารทีมี่บุคลิกผูนําโดยธรรมชาติ  มีความ
นาเชื่อถือและมีอิทธิพลอยางสูงในการโนมนาวใจใหผูเขารับการอบรมคลอยตามได นอกจากนี้ สิ่งที่
ยืนยันถึงคุณสมบัติดังกลาวของอาจารยวิวัฒนและเปนที่ยอมรับของสังคมจากรางวัลเกียรติยศที่ทาน
ไดรับ (ดูภาพที่ 11) 
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ภาพที่ 11 แสดงภาพอาการหลั่งน้ําตาดวยความตื้นตันใจของอาจารยวิวัฒน ขณะรับรางวัลเกียรติยศ

จากรางวัลคน คน คน อวอรด (นิตยสาร ฅ.คน  ฉบับเดือน ธันวาคม 2552 ) 
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           นอกจากนั้น ความพึงพอใจของผูเขาอบรมทีมี่ตอคุณลักษณะพิเศษของผูพูด ยังเปนปจจัยเอ้ือ

ตอประสิทธิภาพของการฝกอบรม ไดแก น้ําเสียงอาจารยวิวัฒนคอนขางดัง ชัดเจน มีอารมณขัน ชวย 

สรางบรรยากาศในการอบรมไดเปนอยางดี  รวมถึงการอธิบายคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” ไดชัดเจนสราง

ความพึงพอใจไดมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.39)  ดานความเหมาะสมของสถานที่และสภาพภูมิอากาศ

เอ้ืออํานวย(เนื่องจากตองลงฝกปฏิบตัิตามฐานตางๆ กลางแจง) ชวยใหสถานการณการฝกอบรมดําเนิน

ไปอยางราบร่ืน พบวาผูเขาอบรมยังคงมีความพึงพอใจมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.36 และ4.11 ตามลําดับ) 

อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาบางเล็กนอยเร่ืองความพึงพอใจตอจํานวนวันฝกอบรมทีเ่หมาะสมและคุณภาพ

ของเคร่ืองเสียง (คาเฉลี่ย 4.00 และ 3.86 ตามลําดับ) ในวันสุดทายของการฝกอบรมผูเขาอบรมจึง

รวมกันสละทนุทรัพยซื้อเครื่องขยายเสียงมอบใหอาจารยวิวัฒนดวย  

           2. กลยุทธในการสรางสารโนมนาวใจผูรับสารใหดําเนินชีวิตแบบพอเพียง จากการศึกษา

พบวา ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง (รวมถึงศูนยเครือขายฯ) ใชกลยุทธการสรางสารโดยการสราง

ภาษาที่มีความหมายทั้งประเภทความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) หรือความหมายนัยตรง 

เปนตวัหมายถึง(signified) ที่ถูกประกอบสรางขึ้นเปนความหมายที่เขาใจตรงกันตามตัวอักษร และ

ความหมายโดยนัยประหวดั(Connotative Meaning) เปนตัวหมายถงึที่ประกอบสรางอยางตรงกันขาม

กับความหมายโดยอรรถ เชน การสรางกิจกรรมการฝกอบรมของแตละศูนยฯ  สวนใหญจะสรางเปนฐาน

การเรียนรู โดยอาจใชชื่อฐานแบบความหมายโดยอรรถ เชนฐานบัญชีครัวเรือน ( ฝกทําบัญชีรายรับ/

รายจายในครวัเรือน) หรือฐานปุยชีวภาพและเอ็นไซน แตหากใชความหมายโดยนัยประหวดัอาจใชชื่อ

ฐานฅนมีไฟ เพราะเปนความหมายประกอบสรางขึ้นมาที่มีสัญญะสามารถดึงอารมณความรูสึกที่แสดง

ศักยภาพของผูเขาอบรมไดมากกวา  ในทํานองเดียวกนั ยังมีชื่อฐานอ่ืนๆอีก เชน ฐานฅนมีนํ้ายา (ฝก

ใหทํานํ้ายาซักผา แชมพูสระผม) ฐานฅนเอาถาน (ฝกสรางเตาเผาอยางงาย สําหรับเผาถานจากเศษไม 

นอกจากจะไดถานที่มีคุณสมบัติดูดกลิ่นและสารพิษแลวยังไดน้ําสมควันไมสําหรับไลแมลงอีกดวย) 

รวมถึงการตั้งฉายานามทีส่ามารถสรางอารมณรวมและกอความรูสกึเปนพวกเดียวกัน เชน “ชาวคืน

ชีวติใหแผนดิน” เปนตน 

            3.  ชองทางการสือ่สาร สําหรับชองทางการสื่อสารที่สามารถเขาถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ยอมรับการดําเนินวิถีชวีติแบบพอเพียงของผูรับสาร  มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเลอืกใชชองทางการ

ฝกอบรม  ผานหลักสูตรทีไ่ดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับกลุมที่เขาอบรม โดยผูเขาอบรมจะไดความรู

ทั้งภาคทฤษฎีและเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยอาศัยสื่อบุคคล (วิทยากร)ที่มี

ประสบการณตรงในแตละหัวขอ ซึ่งสามารถสรางการเรียนรูจากการใชผัสสะทั้ง 5 ของผูเขาอบรมไดดี

ที่สุด เชน การปลูกหญาแฝก ฝกการหมดินดวยเศษวชัพืช การเพาะถั่วงอก การทําปุยอินทรีย ฯลฯ  
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          4. การเปลี่ยนแปลงดานความรู/ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดําเนินวิถีชวีิต

แบบพอเพยีงหลังผานการฝกอบรม    

              หลังผานการฝกอบรม พบวา ผูเขาอบรมรมมีความรู/ความเขาใจเก่ียวกับ“ หลักการ/

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” สูงถึงกวารอยละ 80  (มีความรู/ความเขาใจมากรอยละ 37.23 มีความรู/

ความเขาใจคอนขางมากรอยละ 46.81)   

              ดานทัศนคติ  พบวาผูเขาอบรมมีทัศคตเิห็นดวยอยางยิ่งวาการฝกอบรมตามหลกักสิกรรม

ธรรมชาติเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน (คาเฉลี่ย 4.60) และทุกสาขาอาชพีสามารถนําแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชได (คาเฉลี่ย 4.71) และมีทัศนคตเิห็นดวยวากลุมเกษตรกรเปนกลุมที่ได

ประโยชนจากการฝกอบรมมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.57) ตรงกันขาม กลับมีทัศนคติไมเห็นดวยวา

เศรษฐกิจพอเพียงเปนเพียงแนวคิดปฏิบตัจิริงไดยาก (คาเฉลี่ย 1.98) 

             จากการลงฝกภาคปฏิบตัิของผูเขาอบรมตามฐานการเรียนรูจํานวน 8 ฐาน พบวา ฐานที่

กอใหเกิดการเรียนรูและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงมากที่สุดจํานวน 6 ฐาน โดยเรียงตามลําดับ ดังนี้     

             1. ฐานกสิกรรมธรรมชาติ (แฝก-หมดิน)(คาเฉลี่ย 4.43)  

             2. ฐานคนรักษปา (คาเฉลี่ย 4.42)   

             3. ฐานเพาะถัว่งอก (คาเฉลี่ย 4.38)  

             4. ฐานคนมีน้ํายา(คาเฉลี่ย 4.36)  

             5. ฐานบัญชคีรัวเรือน (คาเฉลีย่ 4.29)  

       และ 6. ฐานปุยชวีภาพและเอ็นไซน (คาเฉลี่ย 4.27) 

            สวนอีก 2 ฐานทีเ่หลือ ผูเขาอบรมใหความเห็นวาสามารถนําการเรียนรูจากฐานดังกลาวไปใช

ปฏิบัติไดจริงมาก ไดแก ฐานคนเอาถาน (คาเฉลี่ย 3.79) และฐานคนมีไฟ (คาเฉลี่ย 3.60) 

            นอกจากน้ี ผลพลอยไดจากการเขาอบรมยังสามารถชวยลดคาใชจายในครัวเรือนได (รอย

ละ69.51) ชีวติมีความสุข (รอยละ 20.73) และอยากชวยเหลือผูอ่ืน (รอยละ 9.76)  

            สําหรับความคิดเห็นของผูเขาอบรมตอความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายวิถีชวีติแบบพอเพียง

หลังเรียนรูจากการฝกอบรม  พบวา การบรรลุเปาหมายวิถีชวีติแบบพอเพียงแลวอยูในระดับปานกลาง
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คอนขางไปทางมาก (คาเฉลี่ย 3.37) สวนสาเหตทุี่ไมสามารถบรรลุเปาหมายตามวิถีชวีิตแบบพอเพียง

นั้นเกิดจากปญหาและอุปสรรค (คาเฉลีย่ 1.80 แปลความหมายวานาจะมีปญหา) คือ การดําเนินวิถีชวีิต

แบบพอเพียงเปนการฝนธรรมชาติของคนที่ชอบความสะดวกสบาย  คนมักตอตานการเปลี่ยนแปลง และ

ขัดตอธรรมชาติของคนที่ไมรูจักพอ(คาเฉลี่ย 2.05,2.04,1.93 ตามลําดับ แปลความหมายวานาจะมี

ปญหา) สวนการไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวและเปนเรื่องไกลตวัไมเปนอุปสรรคแตอยางใด 

(คาเฉลี่ย 1.54,1.46 ตามลําดับ แปลความหมายวาไมมีปญหา) 

           หลังผานกระบวนการเรียนรูครบทุกฐานการเรียนรูตามหลกัสูตร ไดมีการสํารวจความคาดหวัง

ของผูเขาอบรมโดยเปรียบเทียบกอน/หลงัการฝกอบรม พบวา การเรียนรูที่ไดจากการอบรมสูงกวาที่

คาดหวังมาก (คาเฉลี่ย 4.23 แปลความหมายวาสูงกวาที่คาดหวังมาก)  

           ทายที่สุดนาจะสรุปไดวา ผูผานการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการในหัวเรื่อง “การพัฒนากสิกรรม

ธรรมชาติสูระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเอง” ของศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง นอกจากไดรับความรู/ความ

เขาใจเก่ียวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว ยังสามารถนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูไปปรับใชใน

ชีวติประจําวัน เพ่ือมุงสูวิถีการดําเนินชีวิตแหงความพอเพียงไดจริง 

สรุปและขอเสนอแนะ 

            ทฤษฎีใหมเศรษฐกิจพอเพียงมิใชเปนเพียงแนวคิดอีกตอไป แตสามารถประยุกตใชไดจริง 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การสื่อสารซึ่งถือเปนตัวกลางสาํคัญที่สามารถสรางความรู/ความเขาใจทีถู่กตองอีก

ทั้งยังชวยขยายผลเกี่ยวกบัการประยุกตใชไดจริงในชีวติประจําวัน   

             ผลจากการวิจัยหัวขอการวเิคราะหองคประกอบการสื่อสารที่สรางความสาํเร็จตอ วิถีการ

ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง กรณีศึกษา ศูนยการเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติมาเอ้ือง ตําบลหนองบอนแดง 

จังหวัดชลบุรี โดยผานชองทางการฝกอบรม   สามารถยืนยันถึงอิทธิพลของวทิยากรผูสงสารอันเกิด

จากคุณลักษณะดานความรู ความสามารถ ประสบการณ ความซื่อสัตย ความมอดทน ความเสยีสละฯลฯ 

จนเปนที่เชื่อถือศรัทธา รวมถึงการสรางสารโนมนาวใจดวยการสรางภาษาทั้งภาษาพูดของวิทยากร 

ภาษาเขียนกระตุนเตือนใจผานขอความตางๆ บทเพลงที่คลองจอง รวมถึงการใชสัญลักษณอ่ืนๆ อาทิ. 

เสื้อ สี  รหัสมือ สิ่งตางๆเหลาน้ี ลวนมีนยัยะกระตุนเตอืนใหผูเขาอบรมตระหนักรูและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมใหดําเนินชวีิตแบบพอเพียง  

          ในฐานะที่ผูวิจัยเปนผูหนึ่งที่ไดมีโอกาสเขารวมรับการฝกอบรมในรุนที่ 252 ดวย ยังผลทําใหวิถี

การดํารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง  ซึ่งยืนยันถึงผลจากการเรียนรูที่ไดรับสามารถนํามาปฏิบัตใิน

DPU



  89

ชีวติประจําวันไดจริง ทั้งการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การหมดิน การใชปุยชวีภาพ การทําบัญชี

ครัวเรือน การเพาะถั่วงอกรบัประทานเอง  โดยมีสติเปนตัวกํากับ  เกิดความพอเพียงในการดําเนิน

กิจกรรมทุกประเภท  และคงไมแตกตางจากผูเขาอบรมทานอ่ืนๆ ในรุนเดียวกัน อาจกลาวโดยสรุปไดวา 

ความสําเร็จของผูเขาอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือนําไปสูวิถีพอเพียงไดนั้น ลวนระเบิด

จากขางใน (สภาพจิตใจทีต่องการจะเปลี่ยนแปลง) ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

ขอเสนอแนะ 

              สิ่งที่ผูวิจัยไดรับจากการศึกษามีทั้งในแงประโยชนดานองคความรูและการประยุกตใชไดจริง  

เพ่ือใหประโยชนดังกลาวน้ีไดรับการสงตอไปยังบุคคลอ่ืนไดกวางไกลย่ิงขึ้น โดยเปรียบเทยีบไดกับราง

การมนุษย ผูเขารับการอบรมจะทําหนาที่เสมือนเซลเลก็ๆที่สะอาดบริสุทธิ์ เม่ือผนกึรวมกันแลวจะ

กลายเปนเนื้อเยื่อ อันนําไปสูการสรางอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายที่สมบูรณแข็งแรง  

            ผูวิจัยใครขอเสนอแนะดังนี้ 

1. มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  ควรมีการคนหาและพัฒนาสื่อบุคคล (ครูวิทยากรประจําการ 
ครูประจําฐานฝก ครูประจําวิชา)  ที่มีที่ความรูเฉพาะทางดานเน้ือหา (เชนลุงทองเหมาะ) 
และทักษะดานการส่ือสารทั้งการพูด/การเขียน รวมถึงบคุลิกภาพที่เหมาะสมทั้งการแตง
กาย กิริยาทาทาง และปริภาษา(นํ้าเสียง)ประกอบการบรรยาย  

2. การสรางสารโนมนาวใจทีท่รงประสิทธภิาพ   

       -  การนําเสนอสารคดีชีวติผานสื่อตางๆ ในลักษณะการเลาเรือ่งความสําเร็จของ
ผูนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช  ควรมีการขยายผลไปยังกลุมอาชีพอ่ืนที่หลากหลาย 
เชนนักธุรกิจ นักวิชาการ นกัการเมือง  เปนตน 

       -  ควรนาํมายาคติ (Myth)ตามทัศนะของบารธส  มาประกอบการสรางสาร โดย เจ.
ฟสก(J.Fiske) อธิบาย มายาคติวา เปนแนวคิดที่ผูกตอเน่ืองกันเปนลกูโซ (ทั้งแงบวกและ
ลบ : ผูวิจัย ) ดังเชน มายาคติที่เปนที่ยอมรับกันในสังคมอังกฤษคือ ตํารวจอังกฤษใจดี 
เชื่อใจได แข็งแกรง ไมกาวราว ไมใชอาวธุ ฉะนั้น จินตนาการเก่ียวกับภาพตํารวจเหลาน้ี
จะประทับในความรูสึกนึกคิด(Clichee) ของชาวอังกฤษอยูกอนที่จะพบเห็นเรื่องราวของ
พวกเขาในสื่อ และตวัสื่อน้ีจะเปนเพียงตวักระตุนมายาคติที่มีอยูในใจของชาวอังกฤษ  เฉก
เชนเดียวกัน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนมายาคติ (แงบวก)ทีย่อมรับกัน
ทั่วไป จินตนาการเหลาน้ีประทับอยูในความรูสึกนึกคิดของคนไทยอยูแลว  ตวัสื่อจะทํา
หนาที่เปนเพยีงตัวกระตุนเทาน้ัน 
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        - การสรางสารที่มีความหมาย นอกจาก การเลือกใชคําที่มีความหมายนัยตรง/นัย
ประหวัดแลว ยังมีวิธีการเลอืกใชคําที่สามารถกระตุนอารมณผูรับสารไดเปนอยางดี  

           ก. Metaphor การเลือกใชคําประเภทอุปมาอุปมัย  เชน เงินทองเปนของมายา 
ขาวปลาสิของจริง  ยิ่งให ยิ่งได  ยุทธวิธถีุงปุย   ฯลฯ การใชคําที่มีความหมายประเภทนี้
ทางมูลนิธิฯไดดําเนินการอยูแลว อยางไรก็ตาม ควรเลือกใชคําทีเ่ขาใจกันงายๆ คําเกิด
ภาพ หลีกเลี่ยงการใชคําหรหูราที่ตองมีการตีความ  

          ข. Metonymy การเลือกใชคําโดยการนําสวนหนึ่งของสัญญะมาแทนความหมาย
ของสวนรวม เชน ชาวคืนชีวติสูแผนดิน อันหมายถึง สมาชิกของเครือขายกสิกรรม
ธรรมชาติเปนตัวแทนของคนไทยที่มุงฟนฟูประเทศไทยใหกลับมาอุดมสมบูรณ เปนตน 

3. ขยายผลชองทางการสื่อสาร  

- สื่อบุคคล (วทิยากร ครู อาจารย )นับเปนสื่อที่มีประสทิธิภาพมากทีสุ่ด  เพ่ือนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมาย ทั้งในชองทางการ
ฝกอบรมผานเครือขายฯ ชองทางสถาบันการศึกษา(โรงเรียน วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย) โดยการสรางหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตสิําหรับนักเรียน 
และนิสิต นักศึกษา ผานภาคีเครือขายดานวิชาการ 

- สื่อมวลชน สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในระนาบกวางแตอาจไมลึกซ้ึงเทาส่ือ
บุคคล อยางไรก็ตาม การนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงผานรายการ
โทรทัศนประเภท “เรียลติี้” (Reality) หรือ ภาพยนตรสารคดี (Expressive 
Documentary Film คือสิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้นเชนเดียวกันกับภาพยนตรเรื่อง
แตง) ตามทฤษฎีการเลาเร่ือง(Narrative Theory) แมจะไมใชการบันทึก”ความ
จริง”หากแตเปนภาพตัวแทนของ “ความจริง” อีกรูปแบบหนึ่งที่นาสนใจ 

- สื่ออินเตอรเน็ต สื่อใหมชนิดน้ีมีผูนยิมใชมากขึ้นในรปูของเครือขายสังคม 
(Social Network) ผาน facebook หรือ twitter  ซึ่งเครือขายสังคมออนไลนเหลาน้ี
สามารถเขาถงึผูคนไดจํานวนมากและรวดเร็ว แตเหมาะสมกับกลุมบคุคลในชุมชน
เมืองเทาน้ัน แมวาสามารถสรางเครือขายไดกวางไกล แตคอนขางผิวเผิน 

ขอเสนอแนะการทําวิจัยในอนาคต 

          หลังจากที่ผูเขารับการฝกอบรมไดผานการฝกอบรมจากศูนยฯแลว ควรมีการวิจัยตอเน่ืองเปนชวง
โดยติดตามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเดิมวายังคงดําเนินชีวติแบบพอเพียงหรือไม เพราะเหตุใด 
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ก. แบบสอบถาม                                                                 วัน/เดือน/ปที่………………………
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คําชี้แจงโครงการวิจัยแกผูยินยอมใหสัมภาษณ 

      สวัสดีคะ ดิฉันชื่อนาง ปาจรีย ออนสอาด  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาวารสาร

ศาสตร คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เปนหัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห

องคประกอบการส่ือสารที่สรางความสําเร็จใน “การดําเนินวิถชีีวติแบบพอเพียง”กรณศีกึษามูลนิธิ

กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี  ผลของการวิจัยนี้จะนําไปใชประโยชนในการ

คนหาองคประกอบดานการสื่อสารที่สามารถพัฒนาเครือขายและสรางแนวรวมในการดําเนินวิถชีีวติแบบ

พอเพียงอันมีผลตอคุณภาพชีวติที่ดีของประชากร 

       ดิฉันขออนุญาตสอบถามขอมูลเกี่ยวกับหัวขอ ดังตอไปน้ี 

        1. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกบัตวัทาน 

        2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตวัวทิยากร การโนมนาวใจดวยคําพูด/ขอเขียน  อุปสรรคที่มีผลการฝกอบรม 

        3. ความรู/ความเขาใจเกี่ยวกับ “ หลักการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

        4. ทัศนคติตอแนวคดิ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

        5. พฤติกรรม “การดําเนินชีวิตอยางพอเพียง” 

        ในการสัมภาษณนี้ ทานมีสิทธิ์ที่จะตอบหรือไมตอบก็ได ขึ้นอยูกับความสมัครใจของทาน โดยทานไม

ตองตอบคําถามขอที่ทานไมอยากตอบ และทานมีสิทธิ์ที่จะหยุดใหสัมภาษณเม่ือไรก็ได  

         หากทานมีขอสงสัยใดๆ เก่ียวกับการวิจัยครั้งน้ีกรุณาสอบถามไปที ่

คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ประชาชื่น หลักสี่  กทม. 10210 โทร. 02-954-7300-29  ตอ 267 

เอกสารการยินยอมโดยไดรับการบอกกลาว 

   ดิฉัน/ผม                             ยินดีใหขอมูล                         ไมยินดีใหขอมูล 

                          ลงลายมือชื่อ …………………………………… (ผูใหสัมภาษณ) 

                                          (…………………………………..) 

   หรือ                 ลงลายมือชื่อ …………………………………… (ผูสัมภาษณลงลายมือชื่อแทน 

                                                                                 กรณีผูใหสัมภาษณไมสามารถลงชื่อได) 
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                                                                     แบบสอบถาม            รหัสแบบสอบถาม 

การวิเคราะหองคประกอบการส่ือสารที่สรางความสําเร็จใน “การดําเนินวถิีชีวติแบบพอเพียง” 

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 เพศ  O ชาย                             O หญิง  

1.2 ระดับการศึกษา 
    O ต่ํากวาประถมศึกษา          O ประถมศึกษา          O มัธยมศึกษาตอนตน     

      O มัธยมศกึษาตอนปลาย     O ปริญญาตรี           O อ่ืนๆ(โปรดระบุ) ……………..     

1.3 อาชีพ      

       O เกษตรกร                 O ธุรกิจสวนตัว                O ขาราชการ 

         O  นักเรียน /นักศึกษา        O อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………….. 

    1.4 รายได(ตอป)   …………………. 

2.  ความคิดเห็นตอองคประกอบการส่ือสารที่สรางความสําเร็จตอการฝกอบรมฯ        

   2.1 ทานรับทราบเก่ียวกบัการฝกอบรบจากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

              O หนังสือพิมพ       O วิทยุ      O โทรทัศน    O เวบไซต    O  เพ่ือนแนะนํา        

              O หนวยงานสงมา (โปรดระบุ)………………………………… 

    2.2 จงกาเคร่ืองหมาย    ลงในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 

           มากท่ีสุด = 5 ,  มาก = 4 ,  ปานกลาง = 3 ,  นอย = 2 ,  นอยมาก = 1 

ขอความ 5 4 3 2 1 
ความคิดเห็นตอวิทยากร (อ.ยักษ) 
1.ความรู/ความชํานาญในเรือ่งเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.ความเฉลยีวฉลาดไหวพริบดี      
3.ซื่อสัตยสุจริต/จิตสํานึกดี/มีศีลธรรม      
4.สมถะ/ประหยัด/เสียสละ/รับผิดชอบตอสังคม      
5.เน้ือหาที่พูดมีหลักการและเหตุผล      
6. ลีลาการพูดชัดเจน เราใจ ฟงเขาใจงาย 
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ขอความ 5 4 3 2 1 
ภาษา(คําพูด/การเขียน)ของวิทยากร 
7. ภาษาเขาใจงาย /ฟงแลวเห็นภาพ/ปฏิบัตติามได 

     

8. คําพูดหนักแนน / เราอารมณ      
9. เทคนิคการเขียนขอความ (คนเอาถาน,คนมีไฟฯลฯ)จูงใจไดดี      
10.สามารถโนมนาวใจใหผูฟงปฏิบัตติามไดจริง      
สิ่งรบกวน/อุปสรรคในการฝกอบรม 
10. วิทยากรอธิบายคําวา“เศรษฐกิจพอเพียง” ชัดเจน 

     

11. น้ําเสียงผูบรรยายชัดเจน      
12. เคร่ืองเสียงมีคุณภาพ      
13. สภาพภูมิอากาศเอ้ืออํานวย      
14. สถานที่ฝกอบรมเหมาะสม      
15. จํานวนวนัฝกอบรมเหมาะสม      

 

3. ความรูเก่ียวกับ “ หลกัการ/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” : จงเลือกกาเคร่ืองหมายถูก ( ) หรือ ผิด 

(X) หนาขอความที่กําหนดให 

    ……….3.1 เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดของอาจารยยักษแหงมหาลัยคอกหมู 

    ……….3.2 ลักษณะสามอยางของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน  

    ……….3.3 พอประมาณ หรือ “พอดี” คือการผลิตและบริโภคตามกําลังที่มีไมเบียดเบียนคนอ่ืน 

    ……….3.4 เศรษฐกิจพอเพียงเปนความสมดุลระหวางระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจ 

    ……….3.5 ความไมโลภเปนเง่ือนไขสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ………..3.6 เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเศรษฐกิจการคาตาโตแบบอเมริกาแตเปนเศรษฐกิจชมุชนหลังเขา

แบบภูฐาน 

   ………..3.7 “ความไมพอเพียง” หรือ ศัตรู 4 ตวั ตอสังคมไทยปจจุบัน ไดแก ภัยแลง/น้ําทวม  โรค 

   ไขหวัดนก/ไขหวัดหมู  ขาวยากหมากแพง  และน้ํามันแพง 

  ……….. 3.8 การจัดการกับวิกฤตสังคมไทย ควรไดรับความรวมมือจากภาคี 4 แหง ไดแก  
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   ภาครัฐบาล  ภาคเอกชน ภาควิชาการ และเอ็นจีโอ 

   ……….  3.9 “พอ แลว รวย” ไดแก รวยเงิน ,รวยเพือ่น,รวยน้ําใจ และรวยความสุข 

 ………… 3.10 วิธีปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง กอใหเกิดความพอเพียง 4 พ. คือ  พอกิน  พอใช 

พอรมเย็น พอสมควร 

4. ทัศนคติตอแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง  : จงกาเคร่ืองหมาย    ลงในชองที่ตรงกับทัศนคตขิองทาน  

   เห็นดวยอยางยิ่ง= 5, เห็นดวย = 4, เห็นดวยปานกลาง = 3, ไมเห็นดวย = 2, ไมเห็นดวยอยางยิ่ง = 1 

                                         ขอความ 5 4 3 2 1 
1.เศรษฐกิจพอเพียงเปนเพียงแนวคิดปฏบิัติจริงไดยาก      
2. ทุกอาชีพสามารถนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชได      
3. เศรษฐกิจพอเพียงจะบังเกิดผล ผูปฏบิัตติองมีฐานความรูความชํานาญเฉพาะ โดยมีความดี 
ความเพียร ความรักเปนเครื่องนําทาง 

     

4.การฝกอมรมตามหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติ ฯ กลุมเกษตรกรเปนกลุมที่ไดประโยชนมากที่สุด      
5.การฝกอมรมตามหลักสูตร กสิกรรมธรรมชาติ ฯ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน      

 

5. พฤติกรรม “การดําเนินชีวิตอยางพอเพียง” 

    5.1 การนําการเรียนรูทีไ่ดจากการฝกอบรมไปปฏิบตัิจริง          

ฐานที่                 ชื่อ  มากที่สุด    มาก ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด 
1 ฐาน “คนรักแมธรณี ”      
2 ฐาน “คนรักษปา”       
3 ฐาน “คนรักทุง”       
4 ฐาน  “ คนมีน้ํายา ”      
5 ฐาน “คนเอาถาน”      
6 ฐาน “คนมีไฟ”      
7 ฐาน “คนติดดิน”       
8 ฐาน “คนรักหมู”         
9 ฐาน “คนรักนํ้า”      
10 ฐาน “การปลกูแฝก”      
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5.2 การนําการเรียนรูที่ไดจากการอบรมไปปฏิบตัิจริง มีผลตอทานอยางไร  

        ก. ลดคาใชจาย      ข. ไดเพ่ือน        ค. อยากชวยเหลือผูอ่ืน         ง. มีความสุข 

5.3 ทานบรรลุเปาหมายตามวิถีชวีิตแบบพอเพียงแลว 

          O มากที่สุด        O มาก           O  ปานกลาง            Oนอย              O นอยที่สุด      

5.4  ปญหา/อุปสรรคที่ทําใหทานไมสามารถบรรลเุปาหมายตามวิถชีีวติแบบพอเพยีง  

      ขอความ ไมมีปญหา นาจะมีปญหา นาจะมีปญหาบาง มีปญหามาก 

1.ขัดตอธรรมชาติของคนทีไ่มรูจักพอ     
2.ฝนธรรมชาติของคนที่รักความสะดวกสบาย     
3.คนมักตอตานการเปลี่ยนแปลง     
4.ไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว     
5.เปนเรื่องไกลตวั (ยังไมจนจริง ยังไมไดรับผลกระทบ)      

 

5.5 ความหวังที่ทานไดรับจากการฝกอบรม เปรียบเทยีบระหวางกอน/หลังการฝกอบรม 

ฐานที่                 ชื่อ  สูงกวาที่คาดหวังมาก  สูงกวาที่คาดหวัง พอๆกัน   ต่ํากวาที่
คาดหวังบาง 

 ต่ํากวาที่
คาดหวังมาก 

1 ฐาน “คนรักแมธรณี ”      
2 ฐาน “คนรักษปา”       
3 ฐาน “คนรักทุง”       
4 ฐาน “คนมีน้ํายา ”      
5 ฐาน “คนเอาถาน”      
6 ฐาน “คนมีไฟ”      
7 ฐาน “คนติดดิน”       
8 ฐาน “คนรักหมู”         
9 ฐาน “คนรักนํ้า”      
10 ฐาน “การปลกูแฝก”      

 

                                              “ขอบพระคุณในความรวมมือ”                                  
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ประวัติสวนตัวและรายช่ือผลงานวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อ/นามสกุล  นางปาจรีย  ออนสอาด 

                  Mrs. Pacharee Onsaard 

1.2 สัญชาติ  ไทย         เชื้อชาติ  ไทย                 ศาสนา   พุทธ 

1.3 เกิดวันที่  1  เดือน พฤศจิกายน  พุทธศักราช 2498 

1.4 เลขประจําตวัผูเสียภาษี 1- 00327392-7 

1.5 ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาวารสารศาสตร 

1.6 สถานที่ติดตอ 

1.6.1 สถานที่ทํางาน คณะนิเทศศาสตร มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

1.6.2 บานเลขที่ 116/51 หมู 6 (หมูบานเศรณปีารค) 

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 

 

2. ประวตัิการศกึษา 

ระดับปริญญา อักษรยอ สาขาวิชา สถานศึกษา ปที่จบ ประเทศ 
ป.โท พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 2527 ไทย 
ป.ตรี     ศศ.บ. สื่อสารมวลชน วิทยาลัยกรุงเทพ 2521 ไทย 
วุฒิบัตร มินิ.เอ็มบีเอ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534 ไทย 

 

3. ผลงานวิจยั 

เรื่อง   ปที่พิมพเผยแพร 
(ปการศึกษา) 

3.1 การวิเคราะหเครือขายการส่ือสารธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา โรงสีขาวชุมนุมสหกรณการ
เกษตรกรอุตรดิตถ จํากัด  

2544 

3.2 การส่ือสารการตลาดเพ่ือชุมชนเขมแข็ง กรณีศึกษา ชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบรุี (วิจัยรวม) 

2545 

3.3 เครือขายการสื่อสารเพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศกึษา “ลํานํ้านอย” 
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2546 

3.4 กลยุทธการส่ือสารโนมนาวใจผูมีสิทธิออกเสียงเลอืกตั้ง : กรณีศึกษา “ การเลือกตั้งผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ป 2547 ” 

2548 
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เรื่อง   ปที่พิมพเผยแพร 
(ปการศึกษา) 

3.5 การวิเคราะหชองทางในเครือขายการส่ือสารทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอระบอบทักษิณ 2550 
3.6 การวิเคราะหองคประกอบการสื่อสารที่สรางความสาํเร็จตอ “วิถีการดําเนินชีวิตแบบ
พอเพียง” กรณีศึกษา ศูนยการเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ตําบลหนองบอนแดง 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุร ี

2553 
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