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 งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) กระบวนการส่ือสาร รูปแบบการส่ือสาร กลยุทธ์
การส่ือสารขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (2) ศึกษาบทบาทการส่ือสาร
ขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นในการพฒันาดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม (3) ศึกษาปัจจยั
การส่ือสารท่ีมีผลต่อการพฒันาขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน รวมถึงแนวโน้มการส่ือสารใน
อนาคตขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น (4) ศึกษาประสิทธิผลการใชน้วตักรรมขององคก์รนวตักรรม
ชาวบา้น งานวจิยัน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสม (Mixed Methodology) ผลการศึกษาพบวา่: 
 1)  องคก์รนวตักรรมชาวบา้นมีการส่ือสารตามพฒันาการขององคก์ร ไดแ้ก่ การรวมกลุ่ม
เกษตรกร เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น บริษทันวตักรรมชาวบา้น วิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้ และ
กองทุนนวตักรรมชาวบา้น ตามลาํดบั โดยมีกระบวนการส่ือสารเพื่อการพฒันาและจดัการองค์กร 
และเพื่อสร้างการยอมรับนวตักรรม ในหลากหลายรูปแบบการส่ือสาร และมีการใช้กลยุทธ์การ
ส่ือสาร ไดแ้ก่ กลยทุธ์เก่ียวกบัผูส่้งสาร กลยทุธ์การสร้างสาร และกลยทุธ์การใชส่ื้อ 
 2)  องคก์รนวตักรรมชาวบา้นทาํให้เกิดการพฒันา 3 มิติ ไดแ้ก่ (1) การพฒันามิติสังคมดว้ย
กระบวนการนวตักรรมสังคม โดยการส่ือสารมีบทบาทในการสร้างนวตักรรมสังคม บูรณาการ
นวตักรรมสังคม และขยายผลนวตักรรมสังคม (2) สําหรับการพฒันามิติเศรษฐกิจมีการพฒันาตาม
ลกัษณะกิจการเพื่อสังคมของสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ โดยการส่ือสารมี
บทบาท คือ การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ, การวางแผนและกาํหนดทิศทางธุรกิจ, การสร้างความ
มัน่คงในการประกอบอาชีพ และการเสริมประสิทธิภาพการผลิต (3) การพฒันามิติส่ิงแวดลอ้มยึด
ตามข้อกาํหนดของสหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ (International Federation of Organic 
Agriculture Movements-IFOAM) โดยการส่ือสารมีบทบาท คือ การเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี, การ



(4) 

เสริมศกัยภาพและให้ความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม, การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม, การปลูกฝังแนวคิดการรักและใส่ใจธรรมชาติ 
 3)  ปัจจยัการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการพฒันาขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน คือ ปัจจยัเอ้ือ 
ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างและพฒันาเครือข่ายการส่ือสาร, ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงาน
และบริหารจดัการองค์กร, ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเกษตรแบบใหม่, และปัจจยัท่ีมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร  ส่วนปัจจยัอุปสรรค ได้แก่ ปัญหาและขอ้จาํกดัของการพฒันาเครือข่าย, 
ปัญหาและขอ้จาํกดัของการยอมรับเกษตรแบบใหม่, ปัญหาและขอ้จาํกดัด้านการบริหารจดัการ, 
ข้อจาํกัดทางการส่ือสาร  นอกจากน้ี ผลการศึกษาแนวโน้มการส่ือสารในอนาคตขององค์กร
นวตักรรมชาวบา้น ไดแ้ก่ การขยายองคก์รเพื่อความย ัง่ยืน, การบริหารจดัการองค์กร, การขยายผล
ระดบัปัจเจกเป็นระดบัสังคม, การยกระดบัการเปล่ียนแปลง, การสร้างทายาทเกษตร, ประเด็นการ
พฒันาในอนาคต,  การพฒันาการส่ือสาร, และการพฒันาการตลาด   
 4)  ประสิทธิผลการใช้นวตักรรมขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน พบว่า (1) โครงการท่ีมี
ผูเ้ขา้ร่วมมากท่ีสุดคือ นาอินทรีย ์(2) องคป์ระกอบนวตักรรมท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเจา้ของ ไดแ้ก่ 
แรงงาน เงินทุน ท่ีดิน ตามลาํดบั (3) ขั้นตอนการยอมรับนวตักรรมพื้นฐานท่ีเกษตรกรมีร่วมกนั 
ได้แก่ การรู้จักนวตักรรมชาวบ้าน การสมัคร การรู้จักเกษตรอินทรีย์ การทําเกษตรอินทรีย ์
ตามลาํดบั (4) ผูส่้งสารและส่ือเป็นปัจจยัการส่ือสารท่ีทาํให้เกิดการยอมรับนวตักรรมได้มาก  
นอกจากน้ี (5) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการรับนวตักรรมในเชิงบวก ไดแ้ก่ สามีหรือภรรยา ส่วนบุคคล
ท่ีคดัคา้นการรับนวตักรรมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เพื่อนบา้น และสําหรับ (6) การวดัการยอมรับนวตักรรม
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และพบวา่เกษตรกรมีความสนใจนวตักรรมส่วนบุคคลมาก 
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 The objectives of this research were to (1) study the communication processes, forms, 
and strategies of the Grassroots Innovation Organization from past to present, (2) examine the 
roles of communication of the Grassroots Innovation Organization in social, economic, and 
environmental development, (3) study the communication factors influencing the development of 
the Grassroots Innovation Organization and the future communication processes, and (4) examine 
the effectiveness of the implementation of the Grassroots Innovation Organization. The research 
applied mixed methodology. The findings demonstrated that: 
 1)  The communication of the Grassroots Innovation Organization was developed from 
Agriculturist Group by increasing sub-organizations: Grassroots Innovation Network, Grassroots 
Innovation Co., Ltd., Community Enterprise: Meekinmeechai, and Grassroots Innovation Fund. 
Many forms of communication were applied for development, management, and innovation 
acceptance. The communication strategies used were sender strategy, creating message strategy, 
and media use strategy.    
 2)  The Grassroots Innovation Organization was developed in three dimensions. The first 
was social development through the social innovation process where communication played a role 
in creating, integrating, and expanding social innovation.  The second was economic 
development, observed for the social enterprise of the Thai Social Enterprise Office. Here, 
communication played a role in building business partners, planning business direction, building 
career stability, and enhancing production efficiency. The third was environmental development, 



(6) 

according to the regulations of the International Federation of the Organic Agriculture 
Movements-IFOAM; where the significant roles of communication enhanced well-being, 
reinforced and provided knowledge of the environment, promoted and instructed the use of 
natural resources for the greatest public benefit, and raised an awareness in the concept of natural 
preservation.   
 3)  There were two types of factors which influenced the development of the Grassroots 
Innovation Organization: enabling factors and barrier factors. Enabling factors affected the 
establishment and development of communication networks, organization performance and 
management, the acceptance of the New Theory, and the participation of agriculturists. Barrier 
factors to development were problems and constraints encountered with the network 
development, acceptance of the New Theory, administration and management, and 
communication limitation. It was also found that the tendency of the future communications of 
the Grassroots Innovation Organization were the expansion of the organization for sustainability, 
the organization administration and management, the expansion of the organization from an 
individual to a social level, upgrading innovation, developing and producing the new generations 
of agriculturist, the future development plan, communication development, and marketing 
development.   
 4)   Regarding the effectiveness of implementing the innovation of the Grassroots 
Innovation Organization, firstly Organic Farming was the project in which most people 
participated. Secondly, the innovation factors owned by most agriculturists were labor, capital, 
and land. Thirdly, the common processes of innovation acceptance followed by all agriculturists 
were recognizing grassroots innovation, applying the methods and operating organic farming. 
Fourthly, sender and media were the two influential factors in innovation acceptance. Fifthly, the 
most influential people who supported innovation acceptance were the spouses, whereas the 
neighbors influenced the objective of innovation acceptance. Lastly, overall innovation 
acceptance was found at the mid-level, and the agriculturists had more interest in individual 
innovation.  



  

กติตกิรรมประกาศ 

กราบขอบพระคุณอาจารย์ท่ีปรึกษา รศ.พชันี เชยจรรยา ผูเ้ป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับ
ขา้พเจา้ตั้งแต่สมยัเขา้เมืองกรุงใหม่ ๆ ระดบัปริญญาตรีจนกระทัง่เขา้รับการศึกษาระดบัปริญญาโท 
นบัไดว้า่ การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของขา้พเจา้มีอาจารยท่ี์ปรึกษาท่านเดียว ดว้ยความเมตตาห่วงหา
อาทรของอาจารย ์ทาํให้นกนอ้ยในไร่ส้มติดปีกทะยานไกล เปรียบอาจารยดุ์จดงั จรวดจา้ง ท่ีทาํให้
ลูกศิษยค์นน้ีถึงฝ่ังไดด้ว้ยอตัราเร็วและอตัราเร่งท่ีเหนือแรงโนม้ถ่วงของโลก  ณ วนัน้ีอาจารยไ์ม่ใช่
เพียงอาจารยท่ี์ปรึกษาของศิษยเ์ท่านั้น  แต่เป็นคุณป้าท่ีหลานคนน้ีจะเคารพรักและกตญัํูไปจน
ตลอด “ป้าฝ่ิน”  

กราบขอบพระคุณความปราณีเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงความเมตตาการุณาเป็นส่วนรอง ท่ีมีต่อ
ผูส้มคัรสอบวิทยานิพนธ์ของกรรมการทั้งสองท่าน  ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกิ์จ และรศ.ดร.กาํจร หลุย
ยะพงศ์ ท่ีไม่ใช่เพียงกรรมการผูช้ี้ขาดการสอบของขา้พเจา้ แต่เป็นอาจารยท่ี์คอยแนะนาํ สั่งสอน
อบรมจริยาแก่ขา้พเจา้ในกาลปัจจุบนั จนขา้พเจา้สามารถชนะใจของท่านทั้งสองได ้ดว้ยผลงานวิจยั
ท่ีน่าภาคภูมิใจยิง่ช้ินน้ี 

กราบขอบพระคุณพ่อแมน แม่ชญั นา้นุย้ ป้าจี ยา่เหย นอ้งแตงโม นอ้งโบท้ และครอบครัว
ของขา้พเจา้ท่ีคอยสนบัสนุนทุกดา้นในการทาํวทิยานิพนธ์เล่มน้ี 

ขอบพระคุณชาวนวตักรรมชาวบา้นทุกคนท่ีช่วยใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์กบันอ้งเม 
ขอบพระคุณเพื่อนสนิทของขา้พเจา้ทุกคนท่ีคอยให้กาํลงัใจ มีนํ้ าใจช่วยเหลือขา้พเจา้ทุก

ดา้นเท่าท่ีความสามารถของเพื่อนจะมีได ้
และขอบพระคุณพี่ดาว พี่รอง พี่เพลิน และเจา้หนา้ท่ีคณะท่ีคอยประสานงานช่วยเหลือ 
สุดทา้ยน้ี งานวจิยัช้ินน้ีไม่อาจก่อรูปร่างข้ึนไดแ้มต้วัอกัษรเดียว หากปราศจากทุนการศึกษา

ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กราบขอบพระคุณเงินแผ่นดินท่ีเก้ือหนุนการศึกษาของ
ขา้พเจา้ 
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กนัยายน 2558 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
 
 พฒันาการของทฤษฎีการพฒันา (Development Theory) ท่ีผา่นมานั้น  โดยทัว่ไปเป็นการ
พฒันาท่ีเน้นเพียงแต่ละดา้นแยกส่วนกนั ส่วนใหญ่เป็นการพฒันาท่ีมุ่งเนน้เพียงมิติเดียว ทาํให้เกิด
ความเหล่ือมลํ้าหรือปัญหาช่องวา่งในสังคม  กล่าวคือ  นบัตั้งแต่การปฏิวติัอุตสาหกรรมในประเทศ
องักฤษ  ทาํให้เกิดยุคกระบวนทศัน์แห่งความทนัสมยั (Modernistic Paradigm)  การพฒันาประเทศ
ต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของโลก สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจข้ึน
อย่างรวดเร็ว แต่ก็ส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม และสังคมตามมา  ทั้งยงัเป็นตวัการสําคญัท่ีทาํให้
ประเทศด้อยพฒันาตอ้งไปพึ่งพาประเทศท่ีพฒันาแลว้ จึงมีการเสนอกระบวนทศัน์ใหม่ท่ีคดัคา้น
กระบวนทศัน์เดิม คือ ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory) ซ่ึงถือเป็นการพฒันาในยุคท่ีสอง 
ต่อมาในยุคท่ีสาม หลงัจากผลลพัธ์ของการพฒันาท่ีผ่านไปในช่วง 3 ทศวรรษ แสดงให้เห็นอย่าง
ชดัเจนว่า สามารถก่อให้เกิดผลดีเพียงเล็กน้อย แต่กลบัสร้างผลเสียอย่างไม่คุม้ค่ากนั จึงทาํให้เกิด
ข้อเสนอต่อการพฒันายุคใหม่หรือยุคทางเลือก (กาญจนา แก้วเทพ, 2548)  ซ่ึงเร่ิมมีการให้
ความสําคญักบัสังคม และส่ิงแวดล้อมมากยิ่งข้ึน  กล่าวตามจริงแล้ว กระบวนทศัน์ยุคหลงัความ
ทนัสมยัเป็นกระบวนทศัน์ท่ีค่อนข้างตรงกนัข้ามกับกระบวนทศัน์แห่งความทนัสมยั หรือเป็น
กระบวนทศัน์ท่ีมีข้ึนเพื่อตามแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาเชิงเด่ียวในสมยัการพฒันาเพื่อ
ความทนัสมยันัน่เอง ในช่วงหลงัน้ีจึงเป็นการพฒันาท่ีเร่ิมมีการบูรณาการส่วนต่าง ๆ มีความยืดหยุน่ 
ไม่มีแบบแผนตายตวั และสามารถปรับการพฒันาใหเ้หมาะสมในแต่ละบริบทได ้
 หลงัจากโลกไดรั้บผลกระทบจากความเส่ือมโทรมของสังคมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิด
จากระบบทุนนิยมก็เกิดแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาสังคมหรือชุมชนข้ึนมาเป็นจาํนวนมาก โดยไม่
แสวงหาผลกําไร สุดท้าย แนวคิดเหล่านั้ นก็ไม่สามารถอยู่รอดได้นาน เพราะขาดทุนในการ
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ดาํเนินการ หรือตอ้งหนัไปพึ่งระบบทุนนิยมในการสรรหาทุนใหเ้ปล่าหรือการรับบริจาคจากองคก์ร
เอกชนทั้งหลายอยูดี่ 
 จนกระทัง่ในช่วงทศวรรษท่ี 70 เกิดประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอ้มข้ึน  อนันาํมาซ่ึงจุดเร่ิมตน้ของ
การทาํธุรกิจท่ีคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มและชุมชน นบัจากนั้นเป็นตน้มาแนวคิดในการดาํเนินธุรกิจอยา่ง
มีความรับผดิชอบจึงเกิดข้ึน โดยมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง (มนตรี ช่วยชู, 2539) 
 การดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
นบัได้ว่าเป็นแนวคิดแรก ๆ ของการดาํเนินธุรกิจท่ีมีการผนวกประโยชน์ทางธุรกิจกบัสังคมเขา้
ดว้ยกนั  กล่าวคือ  แทนท่ีจะให้ความสําคญักบัการทาํกาํไรสูงสุด ก็หันไปให้ความสําคญัต่อความ
รับผิดชอบต่อส่วนต่าง ๆ ของสังคมท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินธุรกิจมากข้ึน  
สําหรับประเทศไทย ได้เร่ิมมีการให้ความสําคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างกวา้งขวางข้ึน 
เห็นไดจ้ากทิศทางในการพฒันาประเทศท่ีปรากฏในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีผา่น
มา โดยเฉพาะตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซ่ึงไดป้รับ
ทิศทางมาสู่การพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยืนและชดัเจนมากข้ึน โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาท่ีมีความ
สมดุล ทั้งในด้านคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการพฒันาทั้งระบบ
อยา่งย ัง่ยนื   

ปัจจุบนัจะเห็นได้ว่า บริษทัเอกชนต่าง ๆ มีการดาํเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมอยา่งมาก การส่ือสารขององคก์รต่าง ๆ มีการนาํแผนการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
(CSR) มาใช ้เพราะทาํให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี และยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงการพฒันาบริษทัให้อยู่
ในกระแสของสังคมปัจจุบนัท่ีเนน้ ‚เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)‛ อีกดว้ย 

แมก้ารดาํเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะได้รับการนาํมาปรับใช้กบัธุรกิจ
มากมาย แต่ส่วนใหญ่เป็นเพียงส่วนหน่ึงของกิจกรรมการส่ือสารเพื่อให้เกิดการตระหนกัถึงสินคา้ 
การสร้างภาพลกัษณ์ และเพื่อให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้มากข้ึนเท่านั้น หรืออาจกล่าวไดว้า่ การ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ เป็นเพียงหัวขอ้หรือรูปแบบกิจกรรมหน่ึงท่ีออกแบบมา
เพื่อโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ หรือส่ือสารองคก์รเพียงช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น  ดงัจะเห็นไดจ้ากข่าวสาร
จากองค์กรท่ีส่ือสารออกมา หลายองคก์รเป็นข่าวเดิม โครงการซํ้ า ๆ กนัโดยไม่มีการพฒันา  เช่น 
โครงการปลูกป่า  การบริจาคเงินหรือแจกส่ิงของ โครงการช่วยเหลือผูพ้ิการ เป็นตน้  จากปัญหา
ดังกล่าวทาํให้สังคมไม่เกิดการพฒันาอย่างแท้จริง  เพราะไม่มีการวางแผนธุรกิจอย่างมีความ
รับผดิชอบต่อสังคมในระยะยาวอยา่งย ัง่ยนื และไม่มีการพฒันาแนวคิดใหม่ ๆ เพิ่มเติมให้เหมาะสม
กบับริบทสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตัน์อยา่งรวดเร็ว 
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 จากปัญหาการพฒันาโดยใช้แบบแผนเดิม ๆ ทาํให้ไม่สามารถเกิดการเปล่ียนสังคมในยุค
สมยัน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมีแนวคิดการพฒันาท่ีนกัวิชาการหลายท่านให้ความเห็นวา่เป็นการ
พฒันาต่อยอดจากแนวคิดการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ ซ่ึงเป็นการนาํทฤษฎีนวตักรรมมา
ใชร่้วมกบัทฤษฎีการบริหารจดัการในทศวรรษท่ี 70 และในช่วงทศวรรษทา้ยสุดน้ีจึงมีการกล่าวถึง
แนวคิดนวตักรรมสังคม (Social Innovation) ข้ึน (Osburg, 2013)  นวตักรรมสังคมเป็นแนวคิดท่ี
มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ  รวมถึงการปรับหรือพฒันาบนฐานเดิมดว้ย  เกิดจากการรวมตวั 
ร่วมคิดร่วมสร้างของคนในสังคม ชุมชน เพื่อแกปั้ญหาสังคมให้ดีข้ึน ทั้งท่ีเป็นกระบวนการทาง
ความคิด (จินตนาการ) การสร้างโอกาส หรือการลงมือปฏิบติั (ช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา และวาสนา 
อ่ิมเอม, 2544) นวตักรรมสังคมนั้นไม่ไดจ้าํกดัอยู่เฉพาะในธุรกิจท่ีไม่แสวงผลกาํไร โดยรูปแบบท่ี
กาํลงัได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนอย่างกวา้งขวางในปัจจุบนั คือ การเป็นกิจการเพื่อสังคม 
(Social Enterprise: SE) หรือก็คือ องค์กรท่ีดาํเนินงานโดยมีเป้าหมาย 3 อย่างควบคู่กนั หรือท่ี
เรียกวา่ Triple Bottom Line ซ่ึงเป็นทฤษฎีของ Elkington (1994) คือ การสร้างกาํไร สร้างสรรค์
สังคม และสนบัสนุนส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้บริหารความสมดุลระหวา่งผลกาํไร (Profit) คน (People) 
และโลก (Planet) ซ่ึงนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ช่วยสร้างงาน สร้างรายได ้
ทาํให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ยงัส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีการพฒันาและเติบโต
อย่างย ัง่ยืน  โดยกนช รัติวานิช (2555) ผูจ้ ัดการฝ่ายส่งเสริมวฒันธรรมนวตักรรม สํานักงาน
นวตักรรมแห่งชาติ กล่าวถึง ลกัษณะของกิจการเพื่อสังคมไว ้ดงัน้ี 
  1)  มีแนวทางการหารายไดด้ว้ยตนเองเพื่อหล่อเล้ียงการดาํเนินงานอยา่งย ัง่ยืน เช่น 
การประกอบธุรกิจ การระดมทุน การรับบริจาค เพื่อนาํไปใช้ในการขบัเคล่ือนกิจกรรมเพื่อสังคม
ต่อไป 
  2)  เนน้การใช ้‚นวตักรรม‛ เพื่อแกไ้ขปัญหาทางสังคมหรือส่ิงแวดลอ้ม โดยการ
คิดคน้นวตักรรมท่ีสามารถแกปั้ญหาท่ีเป็นเป้าหมายของการดาํเนินอยา่งมีประสิทธิภาพ ย ัง่ยืน และ
ต่อยอดผลลพัธ์ได ้ 
  3)  ดาํเนินงานโดยอาศยัความร่วมมืออยา่งกวา้งขวางจากเครือข่าย เพื่อใชศ้กัยภาพ
เฉพาะทางของหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมแกไ้ขปัญหาทางสังคมหรือส่ิงแวดลอ้ม  
 สําหรับกิจการเพื่อสังคมท่ีผูว้ิจ ัยเลือกมาศึกษาเก่ียวกับนวตักรรมสังคมก็คือ องค์กร
นวตักรรมชาวบา้น จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีชาวบา้นร่วมกนับริหารจดัการ เป็นองคก์รชุมชน
ท่ีสามารถพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินไดด้ว้ยความเขม้แข็งของชุมชนเอง โดยไม่ตอ้งพึ่งพาทุนจากองคก์ร
ภายนอก และเป็นกิจการเพื่อสังคมกิจการเดียวในประเทศไทยท่ีเป็นกิจการในพื้นท่ีชนบท และ
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แกไ้ขปัญหาสังคมชนบทซ่ึงก็คือ การทาํนา อีกทั้ง ผูป้ระกอบการทางสังคมของกิจการเพื่อสังคมน้ี
ยงัเป็นชาวบา้นเอง นบัไดว้า่เป็นกิจการ ‚เพื่อ‛ ‚โดย‛ และ ‚เป็น‛ ของสังคมชาวบา้นอยา่งแทจ้ริง   
 องคก์รนวตักรรมชาวบา้น เป็นลกัษณะของกิจการเพื่อสังคมท่ีจดทะเบียนในปี 2553 กบั
สาํนกังานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนตามระเบียบกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการจดัตั้งสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 
พ.ศ.2553 เพื่อเป็นกลไกสนบัสนุนการดาํเนินงานตามแผนแม่บทวา่ดว้ยการสร้างเสริมกิจการเพื่อ
สังคม พ.ศ.2553-2557 ตามนโยบายของรัฐบาลอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  มีรายไดจ้ากการประกอบ
ธุรกิจดา้นการเกษตร ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของคนในชุมชน โดยการทาํการเกษตรนั้นเป็นเกษตรกรรม
ท่ีใชน้วตักรรมจากภูมิปัญญาชาวบา้น และไดมี้การใชร้ะบบเกษตรอินทรียน์านาชาติตามขอ้กาํหนด
โดยสหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements 
– IFOAM) ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับระดบัโลก (Willer & Yussefi, 2007)  การ
ประกอบธุรกิจจึงเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ทั้งยงัช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการลงทุนและบริหาร
จัดการ และช่วยให้คนในชุมชมได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมต่อคุณภาพชีวิตอีกด้วย  
นวตักรรมขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นจึงมีการพฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
โดยการส่ือสารมีบทบาทในการขบัเคล่ือนนวตักรรม และสร้างการยอมรับให้กบัชาวบา้นในชุมชน 
จึงนบัไดว้า่เป็นการส่ือสารแนวคิดใหม่ในชุมชนการเกษตร 
 ส่วนการบริหารจดัการองคก์รขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นนั้น มีการบริหารจดัการแบบ
บูรณาการครบวงจร กล่าวคือ มีองคก์รภายในท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
  1)  เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น คือ การรวมกลุ่มของชาวบา้นเพื่อร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็นต่อปัญหาดา้นการเกษตรของชุมชน รวมทั้งการร่วมกนัหาวิธีแกไ้ขปัญหา และร่วมกนั
ประเมินผลการแกไ้ขปัญหาท่ีไดน้ั้น เรียกไดว้า่ เป็นส่วนงานดา้นการวจิยัและประเมินผล 
  2)  วิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช ้คือ ธุรกิจของชาวบา้น จดัตั้งข้ึนโดยคนในชุมชนเอง 
ซ่ึงก็คือ สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น เพื่อท่ีจะผลิตผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในราคาย่อมเยา
สําหรับคนในชุมชน และยงัเป็นการส่งเสริมรายไดแ้ละอาชีพให้กบัชุมชนอีกทางหน่ึงดว้ย รวมทั้ง
เป็นส่วนงานท่ีพฒันากระบวนการคิดทางการตลาดใหก้บัเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
  3)  บริษทั นวตักรรมชาวบา้น จาํกดั คือ บริษทัท่ีผลิตปัจจยัการผลิตต่าง ๆ  เช่น ปุ๋ย
อินทรีย์ เมล็ดพนัธ์ุพืชอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อกระจายปัจจยัการผลิตให้กับเกษตรกร และยงัเป็น
ศูนยก์ลางในการรับซ้ือผลผลิตของเกษตรกร แลว้จึงนาํสินคา้ไปกระจายในช่องทางการจดัจาํหน่าย
ต่าง ๆ  อีกทั้งยงับริหารจดัการทางพาณิชย ์ดูแลระบบเอกสาร ความน่าเช่ือถือ และภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร 
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  4)  กองทุนนวตักรรมชาวบา้น คือ กองทุนท่ีให้นกัลงทุนรายยอ่ยไดม้าร่วมลงทุน
เพื่อเปล่ียนแปลงเกษตรกรท่ีใช้สารเคมีให้หันมาทาํเกษตรอินทรีย ์และเพื่อเป็นทุนสํารองในการ
ดํา เ นิ น ก า ร ต่ า ง  ๆ  ภ า ย ใ น อ ง ค์ก ร ใ ห้ ส า ม า ร ถ ขับ เ ค ล่ื อ น ไ ป ไ ด้อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
 จะเห็นไดว้า่ องคก์รนวตักรรมชาวบา้นเร่ิมตน้จากการรวมกลุ่มเครือข่ายชาวบา้นเพื่อแกไ้ข
ปัญหาสังคม แต่เน่ืองจากปัญหาด้านเศรษฐกิจท่ีจะต้องอาศยัทุนในการขบัเคล่ือนหรือผลักดัน
แนวคิดในการพฒันาต่าง ๆ  ทาํให้ตอ้งพฒันาองค์กรให้มีบริษทั นวตักรรมชาวบา้น จาํกดัข้ึนมา 
เพื่อให้สามารถยืนหยดัอยู่ได้ด้วยศักยภาพของชุมชนเอง รวมถึงการจัดตั้ งกองทุนนวตักรรม
ชาวบา้นเพื่อเป็นทุนสนับสนุนแนวคิด และยงัใช้เพื่อการวางแผนพฒันา ขยายแนวคิดออกไปให้
กวา้งขวางมากยิง่ข้ึนได ้ซ่ึงตอ้งยอมรับวา่การเปล่ียนแปลงหรือพฒันาสังคมเกษตรกรรมจากเคมีเป็น
อินทรียน์ั้น ปัจจยัหลกัท่ีขาดไม่ได ้คือ ทุนในการลงทุนเปล่ียนแปลงสภาพแปลงเกษตรใหม่ ดงันั้น 
ระบบการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมขององค์กรจึงมีความเป็นระบบระเบียบครบทั้ ง
กระบวนการ บูรณาการทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม แสดงให้เห็นถึง วตัถุประสงค์ใน
การจดัตั้งองคก์รท่ีเร่ิมตน้จากความตอ้งการแกไ้ขปัญหาสังคม และใชก้ารดาํเนินธุรกิจมาเป็นกลวิธี
ในการแกไ้ขปัญหาสังคม ผลผลิตสุดทา้ยมุ่งสู่คุณภาพความเป็นอยูท่ี่ดีของชุมชน ไม่ใช่ในรูปแบบ
กาํไรของปัจเจกบุคคลหรือนิติบุคคล ซ่ึงแตกต่างอย่างเห็นไดช้ดักบักิจการเชิงธุรกิจทัว่ไปท่ีสร้าง
โครงการทางสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาทางการตลาด ซ่ึงก็เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้
ประโยชน์จากสังคมเท่านั้นเอง 
 วทิยานิพนธ์เร่ือง ‚การส่ือสารนวตักรรมการพฒันาของกิจการเพื่อสังคม องคก์รนวตักรรม
ชาวบ้าน‛ น้ี เป็นงานวิจยัภายใต้องค์ความรู้ของนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ มุ่งใน
ประเด็นการศึกษาเร่ืองการส่ือสารนวตักรรมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น และการส่ือสารเพื่อการ
จดัการและพฒันาองคก์รสังคมน้ีในแนวทางใหม่เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 

1.2 วตัถุประสงค์การวจิัย 
 

1)  เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสาร รูปแบบการส่ือสาร และกลยุทธ์การส่ือสารในการสร้าง
และการบริหารจดัการองค์กรนวตักรรมชาวบา้น  รวมทั้งการส่ือสารเพื่อสร้างการยอมรับองค์กร
นวตักรรมชาวบา้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2)  เพื่อศึกษาบทบาทการส่ือสารขององค์กรนวตักรรมชาวบ้านในการพฒันาสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม  
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3)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเพื่อการพฒันาขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน  
รวมถึงแนวโนม้การส่ือสารในอนาคตขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น 

4)  เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใชน้วตักรรมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น 
 

1.3 ปัญหาน าวจิัย 
 

1)  กระบวนการส่ือสาร รูปแบบการส่ือสาร และกลยุทธ์การส่ือสารในการสร้างและการ
บริหารจดัการองคก์รนวตักรรมชาวบา้น  รวมทั้งการส่ือสารเพื่อสร้างการยอมรับองคก์รนวตักรรม
ชาวบา้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

2)  บทบาทการส่ือสารขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นในการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งไร 

3)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการส่ือสารเพื่อการพฒันาขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน รวมถึง
แนวโนม้การส่ือสารในอนาคตขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นเป็นอยา่งไร 

4)  ประสิทธิผลการใชน้วตักรรมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นเป็นอยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



    
  

 

  
1.4 กรอบแนวคดิการวจิัยและการจัดเรียงบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดการวจิยัและการจดัเรียงผลการวิจยัในบทท่ี 4-8 

7 
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 วทิยานิพนธ์เล่มน้ีประกอบดว้ยเน้ือหา 9 บท ดงัน้ี 
 บทท่ี 1 บทนาํเป็นการกล่าวถึงท่ีมาและความสําคญัของปัญหาการวิจยั วตัถุประสงค์การ
วิจยั ปัญหานาํวิจยั กรอบแนวคิดและการจดัเรียงบท ขอบเขตการวิจยั นิยามศพัท์ และประโยชน์ท่ี
คาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ี 
 บทท่ี 2 เป็นบททบทวนวรรณกรรม โดยประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีผูว้จิยัใชใ้นการวจิยั  
 บทท่ี 3 ว่าดว้ยระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพและระเบียบวิธี
วจิยัเชิงปริมาณ  
 บทท่ี 4 นาํเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งแจง้ให้ผูอ่้านทราบถึงเง่ือนไขเชิงบริบท
แวดลอ้มของการส่ือสาร ไดแ้ก่ ขอ้มูลและประวติัองคก์รนวตักรรมชาวบา้น และขอ้มูลบริบทชุมชน
บุรีรัมย ์
 บทท่ี 5 เป็นการนาํขอ้มูลประวติัขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นมาวิเคราะห์กระบวนการ 
รูปแบบ และกลยุทธ์ในการส่ือสารเพื่อสร้างและบริหารองคก์ร  และการส่ือสารสารนวตักรรมของ
องคก์ร   
 บทท่ี 6 เป็นการนาํเสนอผลการวิจยัเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของการส่ือสารท่ีทาํให้เกิดการ
พฒันาทั้ง 3 มิติ ประกอบดว้ยมิติสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงหน้าท่ีและความสําคญัของการส่ือสารจากบทท่ี 5 ท่ีทาํให้เกิดการพฒันาอย่าง
สมดุล 
 บทท่ี 7 แสดงให้เห็นปัจจยัเก่ียวกบัการส่ือสารท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดการพฒันา และปัญหา
หรืออุปสรรคต่อการพฒันาขององค์กรนวตักรรมชาวบา้น เพื่อนาํเสนอ “สาเหตุ” ของประสิทธิผล
การส่ือสาร  และผูว้ิจยัไดน้าํเสนอการส่ือสารขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นในอนาคตไวใ้นบทน้ี
ดว้ย เน่ืองจากเห็นความเก่ียวโยงกนัระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาท่ีผ่านมา จะเป็นเข็มทิศช้ี
การพฒันาในอนาคต 
 บทท่ี 8 ประสิทธิผลการส่ือสารขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน เป็นผลการวิจัยของ
องคป์ระกอบการส่ือสารคือ Effect หรือการวดัผลกระทบท่ีเกิดภายหลงัการส่ือสาร ซ่ึงการวดัหลกั
จะเป็นการวดัเร่ือง การยอมรับนวตักรรมของสมาชิกองค์กรนวตักรรมชาวบ้านหรือเกษตรกร
นัน่เอง 
 บทท่ี 9 เก่ียวขอ้งกบับทสรุปและขอ้เสนอแนะ โดยผูว้ิจยัจะสรุปคาํตอบของปัญหานาํวิจยั
ท่ีตั้งไว ้และอภิปรายผลท่ีเกิดข้ึนว่าสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 
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หรือไม่ และเสนอขอ้คิดเห็นของผูว้ิจยัเก่ียวกบัการพฒันาขององค์กรนวตักรรมชาวบา้น รวมทั้ง
ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัในอนาคต  
 

1.5 ขอบเขตการวจิัย 
 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะเน้ือหาการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรนวตักรรมชาวบา้น
ในขอบเขตเน้ือหา ดงัน้ี 

1)  นว ัตกรรมการส่ือสารท่ีองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านใช้ในการส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีหลากหลายกลุ่ม และการปรับบทบาทของผูส่ื้อสารในแต่ละองค์กรย่อย ได้แก่ 
เครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน บริษทันวตักรรมชาวบา้น วิสาหกิจชุมชน และกองทุนนวตักรรม
ชาวบา้น 

2)  การใชก้ารส่ือสารเพื่อให้เกิดนวตักรรมการจดัการและการพฒันาภายในองคก์ร
ขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น มุ่งเนน้ในประเด็นการพฒันาองคก์รชุมชนทางสังคมในรูปแบบใหม่ 

3)  การส่ือสารนวตักรรมสังคม ในท่ีน้ี หมายถึง แนวคิดใหม่ท่ีนาํไปใช้ในการ
เปล่ียนแปลงสังคม เพื่อให้เกิดการพฒันาในรูปแบบใหม่ ส่งผลกระทบเชิงสังคมจริง  และมี
แรงจูงใจมาจากคนในสังคมเอง 

4)  การส่ือสารในฐานะกิจการเพื่อสังคม ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้วิธีทาง
ธุรกิจเพื่อการพฒันาสังคม 

5)  การส่ือสารการเกษตร จะศึกษาเฉพาะการเกษตรแบบใหม่ท่ีคิดคน้โดยองค์กร
นวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงเป็นการนาํภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นการเกษตรมาพฒันาให้สามารถใชไ้ดจ้ริง 
และมีการนาํแนวคิดการเกษตรใหม่ๆมาปรับใชร่้วมกบัของเดิมดว้ย  และงานเกษตรนั้นจะตอ้งเป็น
งานเกษตรแบบมีส่วนร่วมผา่นการส่ือสารในองคก์ร ไม่ใช่การเกษตรส่วนบุคคล 
 

1.5.2 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
 งานวิจยัเชิงคุณภาพจะศึกษาในขอ้มูลจากพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กรนวตักรรมชาวบา้น
ทั้ งหมด โดยในส่วนบริบทการส่ือสารจะเน้นพื้นท่ีจังหวดับุรีรัมย์เป็นหลัก ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งการการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายภายนอกจะเป็นขอ้มูลในรายละเอียดเพิ่มเติมเท่านั้น  
 ส่วนงานวิจยัเชิงปริมาณจะศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นเขตอาํเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย์
เท่านั้น เน่ืองจากสมาชิกของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเกือบทั้งหมดอยูใ่นพื้นท่ีดงักล่าว รวมทั้ง



10 

 

การจดักิจกรรมการส่ือสารต่าง ๆ ยงัจดัท่ีอาํเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์กลุ่มดงักล่าวจึงถือวา่ไดรั้บการ
ส่ือสารและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นมากท่ีสุด 
 

1.5.3 ขอบเขตด้านเวลา 
 ขอบเขตดา้นเวลา การศึกษาน้ีศึกษาตามพฒันาการขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นตั้งแต่อดีต
จนถึงแนวโนม้ในอนาคต ระยะเวลาการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 - เดือนเมษายน 
2558 
 

1.6 นิยามศัพท์ 
 
 1)  องคก์รนวตักรรมชาวบา้น คือ องคก์รพฒันาชุมชนท่ีมีการพฒันาองคก์รให้มีองคก์รยอ่ย
ท่ีหลากหลายเพื่อสนบัสนุนเป้าหมายขององคก์ร องคก์รยอ่ยประกอบดว้ย 4 องคก์ร ไดแ้ก่ เครือข่าย
นวตักรรมชาวบ้าน บริษทันวตักรรมชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้ และกองทุนนวตักรรม
ชาวบา้น ทั้งน้ีสมาชิก ขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นซ่ึงเป็นชาวบา้น ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของ
องคก์ร 
 2)  นวตักรรม  หมายถึง  นวตักรรมการพฒันาขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น ประกอบดว้ย 
(1) ดา้นสังคม ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภาคอีสานท่ีมีความยากจนให้สามารถ
สร้างรายไดภ้ายในชุมชน ทาํให้ลดการอพยพยา้ยถ่ินฐาน ลดปัญหาชุมชนแออดั คนในชุมชนไดท้าํ
มาหากินในพื้นท่ีของตนเองดว้ยการร่วมกนัประกอบอาชีพเกษตรกรรมผา่นการระดมความคิดและ
ทดลองใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (2) ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การจดทะเบียนจดัตั้งกิจการเพื่อสังคม เพื่อ
กาํกบักิจการให้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขสังคมโดยใช้วิธีการทางเศรษฐกิจ ผ่านการจาํหน่ายสินค้า
ทางการเกษตร และนาํเงินมาเป็นทุนในการให้สินเช่ือปัจจยัการผลิตแก่สมาชิก เพื่อให้มีรายได้
หมุนเวียนต่อไป (3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การทาํเกษตรอินทรียด์ว้ยนวตักรรมท่ีชาวบา้นร่วมกนั
คิดภายใตม้าตรฐานเกษตรอินทรียน์านาชาติ (IFOAM) ซ่ึงนบัเป็นรูปแบบใหม่ของการทาํเกษตรใน
พื้นท่ีของสมาชิก รวมถึงการทาํเกษตรร่วมกนัทั้งในรูปแบบเครือข่าย กิจการ และวิสาหกิจชุมชน 
ซ่ึงมิใช่การทาํเกษตรเชิงเด่ียวรายบุคคลอยา่งในอดีต 
 3)  บทบาทการส่ือสาร  คือ  บทบาทการส่ือสารขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น ในท่ีน้ี การ
ส่ือสาร หมายถึง กระบวนการ รูปแบบ และกลยุทธ์ในการส่ือสารเพื่อการพฒันา 3 มิติ ได้แก่ 
บทบาทการส่ือสารในการพฒันามิติดา้นสังคม บทบาทการส่ือสารในการพฒันามิติดา้นเศรษฐกิจ 
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และบทบาทการส่ือสารในการพฒันามิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในบริบทชุมชนของพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย์
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีในการประกอบอาชีพของสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเกือบทั้งหมด 
 4)  นวตักรรมสังคม  หมายถึง  แนวคิดใหม่ วธีิการใหม่ในการพฒันาสังคมโดยรวมให้ดีข้ึน
อยา่งย ัง่ยนื ความเป็นวตักรรมสังคมสามารถพิจารณาไดจ้ากองคป์ระกอบของนวตักรรมสังคม ซ่ึงมี
ทั้งหมด 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ มีคุณค่าต่อสังคม มีความใหม่ และมาจากแรงจูงใจเชิงสังคม  โดยใน
ท่ีน้ีเนน้มิติดา้นความใหม่ของแนวคิดท่ีทาํใหเ้กิดการพฒันาทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 
 5)  กิจการเพื่อสังคม  หมายถึง  หน่วยงานท่ีดาํเนินงานโดยมีรายรับจากการขาย การผลิต
สินคา้ และ/หรือการใหบ้ริการ ท่ีถูกตั้งข้ึนเพื่อเป้าหมายอยา่งชดัเจน ตั้งแต่แรกเร่ิม หรือมีการกาํหนด
เพิ่มเติม หรือปรับเปล่ียนเป้าหมาย ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม และ/หรือ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั โดยไม่ไดมี้เป้าหมายในการสร้างกาํไรสูงสุดต่อผูถื้อหุน้และเจา้ของเท่านั้น 
 

1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1)  ผลการวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนกัวชิาการ ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปในการนาํขอ้มูลต่าง 
ๆ ท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไปศึกษาเพิ่มเติม และประยุกตใ์ชต่้อไป โดยเนน้มิติความเป็นนวตักรรม 
นัน่คือ “นวตักรรมการส่ือสาร”เพื่อ “ส่ือสารนวตักรรม” โดย “องคก์รนวตักรรม” อนัหมายถึง การ
ใช้การส่ือสารรูปแบบใหม่ในการส่ือสารเพื่อสร้างการยอมรับแนวคิดการพฒันาสังคมใหม่ โดยมี
การพฒันาองค์กรสังคมให้มีความทนัยุคทนัสมยัสามารถอยูร่อดไดใ้นบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป ใน
กรณีตวัอยา่งของงานวิจยัน้ีเป็นผลการวิจยัในพื้นท่ีชนบทท่ีตอ้งการการส่ือสารเพื่อการพฒันามาก
ท่ีสุดอีกดว้ย 
 2)  ผลการวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการนาํไปพฒันาต่อยอดรูปแบบในการส่ือสาร
แนวคิดดา้นนวตักรรมสังคมท่ียงัคงเป็นแนวคิดใหม่ของสังคมไทย  เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาธุรกิจ  สังคม และส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3)  ผลการวจิยัน้ีเป็นตวัอยา่งกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยท่ีควรเป็นแบบอยา่งของธุรกิจ
และองคก์รพฒันาสังคม ในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัยคุโลกาภิวตัน์ 



    
  

 

  

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง ‚การส่ือสารนวตักรรมการพัฒนาของกิจการเพื่อสังคม องค์กร
นวตักรรมชาวบา้น‛ น้ีไดอ้าศยัหลกัแนวคิดและทฤษฏี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางและกรอบในการศึกษา
วเิคราะห์ ดงัน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร 
 2.2  แนวคิดการส่ือสารเพื่อการพฒันา 
 2.3  แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรม 
 2.4  แนวคิดนวตักรรมสังคม (Social Innovation) 
 2.5  แนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 
 2.6  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาการเกษตร  
 2.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสาร 
 
 ปรมะ สตะเวทิน ได้สรุปคาํนิยามของการส่ือสารจากนักคิดต่างๆ อันได้แก่ Aristotle, 
Edward Sapir, Warren W. Weaver, Jurgen Ruesch และ Gregory Bateson, George A. Miller, 
George Gerbner, Carl I. Hovland, Colin Cherry, Wilbur Schramm, Everrett M. Rogers และ F. 
Floyd Shoemaker, Charles E. Osgood ซ่ึงบางคนให้ความหมายของการส่ือสารครอบคลุมไปถึง
พฤติกรรมท่ีไม่ใชภ้าษาพดูและภาษาเขียน  หรือบางคนก็หมายรวมถึงพฤติกรรมทุกอยา่งของมนุษย์
ท่ีแมไ้ม่ได้มีเจตนาในการส่ือสาร หากสามารถส่ือความหมายได้ก็นับว่าเป็นการส่ือสารเช่นกัน 
อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีคาํนิยามทั้งหลายมีจุดร่วมกันคือ “การส่ือสารของมนุษยต์ั้ งอยู่บนหลักของ
ความสัมพนัธ์… การส่ือสารคือกระบวนการของการถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึง
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เรียกว่าผูส่้งสาร (Source) ไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกว่าผูรั้บสาร (Receiver) โดยผ่านส่ือ 
(Channel)‛ (ปรมะ สตะเวทิน, 2533) 
 เน่ืองจากการส่ือสารมีลกัษณะของกระบวนการ ซ่ึงหมายถึงปรากฏการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาหรือกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองกนั  กล่าวคือ ไม่มีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดในตวัเอง การศึกษา
ลกัษณะของกระบวนการช่วยใหก้ารวเิคราะห์การส่ือสารในแง่ท่ีเป็นกระบวนการเป็นไปไดง่้ายและ
ถูกตอ้งมากข้ึน ประเด็นท่ีน่าสนใจก็คือ องค์ประกอบต่างๆภายในกระบวนการส่ือสารท่ีรวมเป็น
โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ส่ื อ ส า ร นั้ น  มี ห น้ า ท่ี แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั น อ ย่ า ง ไ ร 
(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2555) และจากนิยามอนัมีความหลากหลาย ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษา
เก่ียวกบัการส่ือสารในระดบัองคป์ระกอบของการส่ือสาร ซ่ึงจะช่วยให้การศึกษามีความชดัเจนมาก
ยิง่ข้ึน 
 

2.1.1 องค์ประกอบการส่ือสาร  
 นิยามการส่ือสารมกักาํหนดองค์ประกอบของการส่ือสารหลกัท่ีสอดคลอ้งกนั  ซ่ึงมีการ
ออกแบบแบบแบบจาํลองการส่ือสารไวห้ลายแนวคิด ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวถึงองคป์ระกอบการส่ือสาร
ท่ีผูว้ิจยัพบในการส่ือสารขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นไปตามองคป์ระกอบร่วม
ของแบบจาํลองการส่ือสารของอริสโตเติล , แชนนันและวีเวอร์, ฮาโรลด์ ดี.ลาสเวลล์, เดวิด เค. 
เบอร์โล, เอเวอเร็ต เอ็ม โรเจอร์ส (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2555) องค์ประกอบท่ีสําคญั
ไดแ้ก่ แหล่งสารหรือผูส่้งสาร สาร ส่ือ ผูรั้บสาร ผลของการส่ือสาร และบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม  
แต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1)  แหล่งสารหรือผูส่้งสาร (Source) 
  แหล่งสารหรือผูส่้งสาร (Source) หมายถึง แหล่งกาํเนิดของสารหรือผูท่ี้เลือกสรร
ข่าวสารเก่ียวกบัแนวความคิดหรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน แลว้ส่งต่อไปยงัผูรั้บสาร ผูส่้งสารอาจ
เป็นบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคน หรืออาจเป็นหน่วยงานขององคก์รต่าง ๆ 
   2)  สาร (Message) 
  สาร หมายถึง ผลผลิตของผูส่้งสารท่ีถ่ายทอดสาระ ความคิด ความรู้สึก และ
วตัถุประสงคข์องตนท่ีปรากฏออกมาในรูปรหสั ตวัอยา่งเช่น ในการพูด “คาํพูด” นั้นถือวา่เป็นสาร 
ในการเขียน “ขอ้เขียน” เป็นสาร ในการวาดรูป “ภาพ” ท่ีวาดนั้นคือสาร หรือการเสนอข่าวทาง
หนังสือพิมพ์ “ข่าวและคําอธิบายข่าว” ถือว่าเป็นสาร ซ่ึงสารในความหมายทั่วไปในการ
ติดต่อส่ือสารนั้น มกัหมายถึง เน้ือหาของสาร กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ขอ้ความท่ีผูส่้งสารเลือกใช้เพื่อ
ส่ือความหมายตามท่ีตอ้งการ 



14 

 

  3)  ช่องทางการส่ือสาร (Channel) 
  ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือ เป็นตวักลางในการนาํสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร 
โดยผา่นการรับรู้จากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การเห็น ไดย้ิน สัมผสั ล้ิมรส หรือดมกล่ินได ้  ถา้
พิจารณาการใชท้ัว่ไป ส่ือในทางการส่ือสารหมายถึง วธีิการลงรหสัและถอดรหสัข่าวสาร พาหนะท่ี
นาํข่าวสาร และตวัท่ีนาํพาหนะนั้นไป เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายของส่ือง่ายข้ึน Berlo (1960) กล่าววา่ 
“ส่ือเหมือนกบัการโดยสารทางเรือ วิธีการลงรหสัและถอดรหสัข่าวสารก็คือโป๊ะ หรือสะพานเช่ือม
สาํหรับท่ีจะลงเรือ (Boat docks) พาหนะท่ีนาํข่าวสารก็คือตวัเรือ (Boats) และตวัท่ีนาํพาหนะนั้นไป
ก็คือนํ้า” 
  4)  ผูรั้บสาร (Receiver) 
  ผูรั้บสาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีรับสารของผูส่้งสาร ผูรั้บสารอาจเป็น
คนๆเดียวหรือหลายคน เช่น กลุ่มประชาชนในชุมชน หรือผูน้าํชุมชนคนเดียวก็ได ้
  5)  ผลของการส่ือสาร (Effect) 
  ผลของการส่ือสาร มีความหมายท่ีกว้างขวางมาก โดยทั่วไปหมายถึง การ
เปล่ียนแปลงหรือขอ้แตกต่าง ซ่ึงเกิดข้ึนกบักบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลอนัเน่ืองมาจากข่าวสารท่ีไดรั้บ   
  6)  บริบทหรือสภาพแวดลอ้ม (Context / Environment) 
  บริบท สภาพแวดลอ้ม หรือสถานการณ์ เป็นองคป์ระกอบท่ีพฒันาข้ึนในระยะหลงั 
โดย Rogers (1973) ไดข้ยายองคป์ระกอบจากแบบจาํลองของ Berlo โดยช้ีให้เห็นความสําคญัของ
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มหรือสถานการณ์ของการส่ือสารดว้ย 
 

 
 

ภาพที ่2.1  บริบทแวดลอ้มการส่ือสาร 
แหล่งทีม่า: กาญจนา แกว้เทพ, 2549 
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  กาญจนา แกว้เทพ (2549) กล่าวถึง งานศึกษาแบบจาํลองดา้นการส่ือสารท่ีมกัมีจุด
ร่วมประการหน่ึง คือ ดูกระบวนการส่ือสาร (S-M-C-R-E) แบบไร้บริบท (Contextless) หรือไม่ได้
อธิบายเก่ียวกบับริบทแวดลอ้ม หากแต่ในความเป็นจริงแลว้ การส่ือสารจะตอ้งเกิดภายใตบ้ริบทใด
บริบทหน่ึงเสมอ และจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ระหว่าง ‘กระบวนการส่ือสาร’ กบั ‘บริบทแวดลอ้ม’ 
กล่าวคือ บริบทแวดลอ้มจะเป็นตวักาํหนดรูปแบบการส่ือสารและในทางกลบักนั การส่ือสารก็จะ
ยอ้นกลบัไปเปล่ียนแปลงบริบท 
 

2.1.2 รูปแบบการส่ือสาร 
 สําหรับเร่ืองรูปแบบการส่ือสารในวงวิชาการนิเทศศาสตร์มกัจะวดัในมิติต่างๆ (กาญจนา 
แกว้เทพ, 2551) ดงัน้ี 
 

 
 

ภาพที ่2.2  รูปแบบการส่ือสาร 
แหล่งทีม่า: กาญจนา แกว้เทพ, 2551 
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  1)  ทิศทางการไหลของข่าวสาร 
  รูปแบบการส่ือสารตามทิศทางการไหลของข่าวสาร แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่
   (1)  การส่ือสารแบบทางเดียว (One-way Communication) หมายถึง การ
ส่ือสารท่ีผูส่้งสารถ่ายทอดสารไปยงัผูรั้บสารแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีปฏิกิริยายอ้นกลบัจากผูส่้ง
สารหรือมีน้อย  การส่ือสารในลกัษณะน้ีมกัพบในการส่ือสารเพื่อการพฒันายุคแรกๆท่ีเป็นระบบ
นโยบายหรือคําสั่งจากผู ้มีอ ํานาจ หรือการส่ือสารมวลชนในยุคแรก ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
หนงัสือพิมพ ์ท่ีมีการเสนอข่าวสารสู่ประชาชนฝ่ายเดียว 
   (2)  การส่ือสารแบบสองทาง ( Two-way Communication)  หมายถึง การ
ส่ือสารท่ีผูส่้งสารส่งต่อขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูรั้บสารทางหน่ึง ในขณะเดียวกนัเม่ือผูรั้บสารเม่ือไดรั้บ
ขอ้มูลแลว้ก็จะมีการตอบกลบัข่าวสารนั้นมายงัแหล่งสารหรือผูส่้งสารอีกทางหน่ึงดว้ย  ซ่ึงทาํให้เกิด
การส่ือสารทั้งสองทางโตต้อบกนั ตรงกบัแบบจาํลองท่ีเรียกวา่ “Switchback Model” ของ Kincaid 
และ Schramm (Kincaid & Schramm, 1975, p.108) 
  2)  ความเป็นทางการ / ไม่เป็นทางการ 
   (1)  การส่ือสารแบบเป็นทางการ (Formal Communication) หมายถึง การ
ติดต่อส่ือสารท่ีคาํนึงถึงบทบาทและตาํแหน่งของผูรั้บสารและผูส่้งสารเป็นสําคญั หรือมีการกาํหนด
ระเบียบแบบแผนสาํหรับการส่ือสารไว ้ 
   (2)  การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) หมายถึง 
การติดต่อส่ือสารอย่างเป็นธรรมชาติทัว่ไป  โดยไม่คาํนึงถึงหน้าท่ีหรือตาํแหน่ง ไม่มีการกาํหนด
แบบแผนตายตวัสาํหรับลาํดบัหรือระเบียบในการดาํเนินการส่ือสาร มกัเป็นการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนจาก
ความสนิทสนม คุน้เคย และจากความสัมพนัธ์ส่วนตวั 
  3)  การพดูคุย / ลายลกัษณ์อกัษร 
   (1)  การส่ือสารดว้ยคาํพูดนั้น เป็นการส่ือสารโดยทัว่ไปของมนุษย ์ ซ่ึง
การส่ือสารลกัษณะน้ีมกัเกิดข้ึนในชีวติประจาํวนั ถือเป็นรูปแบบการส่ือสารหลกัท่ีใชเ้ป็นส่วนใหญ่
ในสังคม 
   (2)  การส่ือสารดว้ยลายลกัษณ์อกัษร คือ การส่ือสารผ่านสัญญะท่ีเป็น
ภาษาเขียน ตวัอกัษรในท่ีน้ี หมายถึง  อกัษรในภาษาต่างๆ รวมถึงตวัเลข เคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์
ทั้งหลายท่ีสามารถเขียนหรือแสดงออกมาเป็นตวัหนงัสือได ้
  4)  วจนภาษา / อวจนภาษา  
   (1)  การส่ือสารแบบใชถ้อ้ยคาํหรือแบบวจันะ (Verbal Communication) 
หมายถึง การส่ือสารท่ีอาศยั คาํพูด (Words) หรือตวัเลข (Number) เป็นสัญลกัษณ์ของข่าวสาร 
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สัญลกัษณ์น้ีอาจอยูใ่นรูปของภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษาทางคณิตศาสตร์ก็ได ้เพื่อใชใ้นการส่ือ
ความหมายใหผู้รั้บสารเขา้ใจความหมายไดอ้ยา่งชดัเจนและตรงตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ ตวัอยา่งเช่น 
การสนทนา การสัมภาษณ์ การเขียนบนัทึก การเขียนรายงาน การประกาศข่าวสาร การประชุม เป็น
ตน้   
   (2)  การส่ือสารแบบไม่ใช้ถ้อยคํา หรือแบบอวจันะ (Non-verbal 
Communication) หมายถึง  การส่ือสารโดยปราศจากคาํพูด แต่แสดงออกทางท่าทางสีหน้า การ
เคล่ือนไหวร่างกาย ซ่ึงการส่ือความหมายของแต่ละบุคคลจะมีลกัษณะเฉพาะตวั เช่น การสั่นศรีษะ 
การพยกัหนา้ การยิม้ เป็นตน้ การตีความหมายอวจนสารนั้นข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูรั้บสาร  
  5)  การส่ือสารแนวด่ิง  
  การส่ือสารแนวด่ิง (Vertical Communication) แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
   (1)  การส่ือสารจากบนลงล่าง (Top-down Communication) หมายถึง การ
ส่งข่าวสารจากบุคคลท่ีมีตาํแหน่งสูงกว่าลงมายงัตาํแหน่งท่ีตํ่ากว่า โดยออกมาในรูปแบบของ
นโยบาย แผนงาน ประกาศ เป็นตน้ ซ่ึงการส่ือสารรูปแบบน้ีจะทาํให้ผูรั้บสารท่ีอยู่ในตาํแหน่งตํ่า
กว่าไม่เกิดการพฒันาศกัยภาพของตนเอง ขาดความริเร่ิมคอยรับฟังคาํสั่งอยู่เสมอ หลีกเล่ียงการ
ตดัสินใจ และไม่ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 
   (2)  การส่ือสารจากล่างข้ึนบน (Bottom-up Communication) หมายถึง 
การส่งข่าวสารจากผูส่้งสารท่ีอยู่ในระดบัหรือตาํแหน่งท่ีตํ่ากว่า ข้ึนไปสู่ผูรั้บสาร ซ่ึงอยู่ในระดบั
หรือตาํแหน่งท่ีสูงกว่า ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกของสังคมไดติ้ดต่อส่ือสารกนั โดยมีทั้งส่ง
สารและรับสารอย่างเท่าเทียมกัน การส่ือสารรูปแบบน้ีจะออกมาในลักษณะของการประชุม 
ปรึกษาหารือ การสัมมนา เป็นตน้ ทั้งน้ีจะก่อใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร เสริมสร้างให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ และทาํให้สมาชิกทุกส่วนของสังคมนั้นมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานอยา่งเตม็ท่ี 
  6)  การส่ือสารแนวนอน 
  การส่ือสารตามแนวนอนหรือแนวราบ (Horizontal Communication) หมายถึง การ
ติดต่อส่ือสารระหว่างผูท่ี้มีระดบัหรือมีตาํแหน่งท่ีเสมอกนั ใกล้เคียงกนั โดยอาศยัความสัมพนัธ์
ส่วนตวั เช่น เพื่อนฝงู ญาติพี่นอ้ง การส่ือสารรูปแบบน้ีจะช่วยสร้างความรับผิดชอบร่วมกนัของหมู่
คณะ ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนั และเป็นการส่ือสารอีกรูปแบบหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในสังคม 
  จากรูปแบบการส่ือสารดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปความสอดคลอ้งกนัของรูปแบบต่างๆได้
วา่  การส่ือสารแนวด่ิงจากบนลงล่างหรือจากล่างข้ึนบนจะเป็นการส่ือสารทางเดียว  ทั้งน้ี หากมีการ
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ส่ือสารแนวด่ิงตอบโตก้นัทั้งบนลงล่างและล่างข้ึนบนจะเป็นการส่ือสารสองทาง  ส่วนการส่ือสาร
แนวนอนเนน้เร่ืองระดบัหรือตาํแหน่งของผูท่ี้ส่ือสารกนั  ในขณะเดียวกนัลกัษณะการใชส้ารท่ีเป็น
คาํพูดและลายลักษณ์อกัษรจะเป็นวจันะภาษา  และสารท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรมักมีความเป็น
ทางการมากกวา่ภาษาพดู  และสารท่ีเป็นอวจันะภาษาหรือคาํพดูมกัไม่เป็นทางการ 
 

2.1.3 หน้าทีก่ารส่ือสาร 
 การศึกษาบทบาทหน้าท่ีเป็นแนวคิดของสํานักบทบาทหน้าท่ี (Functionalism) ถือเป็น
ทฤษฎีกระแสหลกั (Dominant Paradigm) อีกกลุ่มหน่ึงดว้ย สํานกัหนา้ท่ีนิยมนั้นเป็นสํานกัคิดใหญ่
ในสาขาสังคมศาสตร์ เช่น สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กาํเนิดข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 18 โดยนัก
ปรัชญาชาวฝร่ังเศส ออกุสต ์กองต ์(August Comte) และเอมิล เดอร์ไคม ์(Emile Durkheim) ในช่วง
หลงั แก่นหลกัของสํานกัน้ีให้ความสนใจต่อสังคม ทฤษฎีหน้าท่ีนิยมนั้นจะมีแนวคิดเบ้ืองตน้ว่า 
กลุ่ม/สังคม ชุมชนนั้นเปรียบเสมือน ‚องคาพยพ‛ (Organism) ท่ีเป็น ‚ส่วนรวม‛ อนัประกอบดว้ย 
‚ส่วนย่อย‛ ต่างๆ เสมือน ‚ร่างกาย‛ (ส่วนรวม) ท่ีประกอบดว้ย ‚อวยัวะทั้ง 32‛ (ส่วนยอ่ย) เม่ือ
ส่วนรวมบงัเกิดความตอ้งการ (Need) ท่ีเป็นผลต่อเน่ืองมาจากความขาดแคลน (เช่น เม่ือร่างกายขาด
นํ้า ก็จะบงัเกิดความตอ้งการคือ ความกระหาย) เม่ือนั้น ส่วนยอ่ยส่วนต่างๆก็จะตอ้ง ‚แสดงบทบาท
หนา้ท่ีท่ีจะช่วยตอบสนองความตอ้งการเพื่อขจดัความขาดแคลนนั้นเสีย คาํอธิบายของทฤษฎีหนา้ท่ี
นิยมจึงมิใช่คาํอธิบายเชิงสาเหตุ/ผลลพัธ์ หากแต่เป็นคาํอธิบายเร่ือง ความตอ้งการตอบสนอง (Need 
and gratification) เพื่อตอบคาํถามวา่บรรดาส่วนยอ่ยต่างๆนั้นไดท้าํหนา้ท่ีไดห้รือไม่/ทาํไดอ้ยา่งไร 
จากแนวคิดพื้นฐานดงักล่าวน้ี เม่ือนาํมาประยุกต์ใชใ้นงานศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์ก็จะถือวา่ สังคม
นั้นเป็นประดุจองคาพยพ ส่วนส่ือมวลชนก็เป็นสถาบนัยอ่ย สถาบนัหน่ึงในสังคม ดงันั้น ส่วนยอ่ย
น้ีจึงถูกระบุว่า จะตอ้งมีบาทหน้าท่ีอะไรบ้าง เช่นเดียวกับท่ีอวยัวะส่วนต่างๆของร่างกายจะถูก
มอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีต่างๆ (กาญจนา แกว้เทพ, 2548ข, 2550) 
 สาขาวชิานิเทศศาสตร์ไดน้าํแนวคิดของสาํนกับทบาทหนา้ท่ีมาใชใ้นแวดวงวิชาการส่ือสาร
เช่นกนัจึงพบวา่การส่ือสารนั้นมีบทบาทต่อสังคมและทาํให้สังคมมีเสถียรภาพ  การส่ือสารมีหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบเพื่อสนองตอบ ความตอ้งการ (Need) ของสังคมโดยตรง หนา้ท่ีขั้นพื้นฐานของการ
ส่ือสารท่ีมีต่อสังคม ไดแ้ก่ หน้าท่ีเสนอข่าวสาร (Information) หน้าท่ีในการตดัสินใจและกาํหนด
นโยบาย (Decision – making Function) ไดแ้ก่ หนา้ท่ีในการเสนอความเห็น (Opinion) และโนม้
นา้วประชามติ หนา้ท่ีในการให้สาระความรู้และการศึกษา (Instruction of Education) หนา้ท่ีบริการ
บนัเทิง (Entertainment) (กาญจนา แกว้เทพ, 2550) 
 Lasswell (1971) ไดอ้ธิบายหนา้ท่ีหลกัของการส่ือสารในสังคมสามประการ ไดแ้ก่  
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  1)  สังเกตการณ์และรายงานสภาวะส่ิงแวดล้อม (Surveillance of the 
Environment) และช้ีใหเ้ห็นภยนัตรายและเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อสังคม 
  2)  ประสานส่วนต่างๆในสังคมให้รับกบัสภาพแวดลอ้ม (Correlation of the 
Components of Society) 
  3)  ถ่ายทอดมรดกทางสังคม (Transmission of Social Inheritance) 
  ต่อมานกัสังคมวทิยา Wright, C. R., & Page, C. H. (1959) ไดเ้พิ่มหนา้ท่ีประการท่ี
ส่ี คือ บริการบนัเทิง (Entertainment) เขา้ไปดว้ย 
 นอกจากน้ีกาญจนา แกว้เทพ และคนอ่ืนๆ (2549) ยงักล่าวถึง นกัทฤษฎีดา้นการส่ือสาร 
เช่น Lasswell ไดค้าดหวงัไวว้า่ การส่ือสาร เช่น ส่ือมวลชนจะทาํหนา้ท่ีพื้นฐานเหล่าน้ี คือ (1) การ
จดัการขอ้มูลข่าวสารภายใน/ภายนอกชุมชน (2) การจดัการความขดัแยง้ทางสังคม (3) การสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางสังคม (4) การผลิตซํ้ าเพื่อสืบทอดอตัลกัษณ์/ศกัด์ิศรีแห่งชุมชน 
 กาญจนา แกว้เทพ, กาํจร หลุยยะพงศ์, รุจิรา สุภาษา, และวีรพงษ ์พลนิกรกิจ (2543)  ได้
รวบรวมบทบาทหนา้ของการส่ือสารชุมชนจากวินดาห์ล และคณะ (Windalh et al) พบวา่ มีบทบาท
หนา้ท่ีท่ีหลากหลาย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1)  หนา้ท่ีในการแสดงออก คือบุคคลและกลุ่มสามารถแสดงออกความเป็นตวัตน
ออกมา 
  2)  หน้าท่ีทางสังคม คือ การเขา้มามีส่วนร่วมในการส่ือสารเพื่อสร้างความรู้สึก
เป็นชุมชนเดียวกนั 
  3)  หน้าท่ีในการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยข่าวสารจะมีลักษณะรอบด้าน มีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลทั้งคนใน คนนอก 
  4)  หน้าท่ีในการควบคุมการปฏิบัติการ กล่าวคือ การส่ือสารจะช่วยเป็นช่อง
ทางการนาํไปสู่การปฏิบติัหรือปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 ปรมะ สตะเวทิน (2533) กล่าวถึง หนา้ท่ีการส่ือสารในการพฒันาสังคมในขณะท่ีประเทศ
กาํลงัพฒันาไปนั้น มีลกัษณะ ดงัน้ี 
  1)  หนา้ท่ีในการใหข้่าวสาร (Informative Function) 
  ก่อนท่ีประเทศจะพฒันาไปไดน้ั้น ประชาชนตอ้งมีความกระตือรือร้น (Aspiration) 
ท่ีจะพฒันาตัวเองและสังคมโดยรวม  ดังนั้ น หน้าท่ีของการส่ือสารจึงเป็นการให้ข่าวสารแก่
ประชาชนในลกัษณะท่ีสร้างบรรยากาศแห่งการพฒันา (Create a Climate for Development) ดว้ย
การเสนอข่าวสารเก่ียวกับการพฒันาแก่ประชาชนให้มากๆ  เพื่อกระตุน้ให้ประชาชนเกิดความ



20 

 

สนใจต่อการพฒันา ไดรู้้ไดเ้ห็นส่ิงต่างๆเพิ่มข้ึน ทาํให้หูตากวา้งขวางข้ึนและสามารถเปรียบเทียบ
ตวัเองและสังคมของตวัเอง กบัสังคมอ่ืน และคนในสังคมอ่ืนได ้
  2)  หนา้ท่ีในการชกัจูงใจ (Persuasive Function) 
  หนา้ท่ีของการส่ือสารในประเทศท่ีกาํลงัพฒันาก็คือการจูงใจให้ประชาชนเปล่ียน
วิถีชีวิตของตนและเขา้ร่วมในโครงการพฒันาอย่างจริงจงั (Active Participation) ดว้ยการแสดง
ความคิดเห็นสนบัสนุนโครงการพฒันาของรัฐบาลและช้ีแนะการตดัสินใจของประชาชน ตลอดจน
ช้ีใหเ้ห็นถึงประโยชน์ท่ีประชาชนและสังคมโดยส่วนรวมและไดรั้บจากการพฒันา 
  3)  หนา้ท่ีในการใหค้วามรู้ (Educational Function) 
  การส่ือสารโดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ิงมวลชนสามารถท่ีจะทาํหน้าท่ีในการให้ความรู้ท่ี
จาํเป็นสําหรับการปรับตัวของประชาชนให้เข้ากับการพฒันาสังคมได้ โดยการให้ความรู้แก่
ประชาชนทั้งในเร่ืองการอ่านออกเขียนได,้ การปรับปรุงการกินอยู ่และการประกอบอาชีพ  
 เกศินี จุฑาวจิิตร (2548) กล่าวถึง บทบาทหนา้ท่ีของการส่ือสารต่อการพฒันาไว ้ดงัน้ี 
  1)  การเช่ือมร้อย “ขอบฟ้า” (Horizon) ของบุคคล 
  ในการรับรู้ (Perceive) การให้คาํนิยาม (Conceive) และการตีความ (Interpret) 
“ความเป็นจริงทางสังคม” (Social Reality) จากสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนบุคคลมีการรับรู้ ให้นิยาม 
และตีความแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอบฟ้าของความรู้ของบุคคล ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัมุมมอง (Point 
of View), กรอบอา้งอิง (Frame of Reference), ระบบรวมของความเช่ือ (A Set of Belief System) 
ซ่ึงอาจเรียกรวมๆวา่ “โลกทศัน์” (World View) ของบุคคล ดงันั้น การทาํความเขา้ใจความเป็นจริง
จาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการเช่ือมขอบฟ้า ก็คือ การเปิดโอกาสให้เกิดการปะทะกนัของ “อคติ” และ 
“ความจริง” ต่างชนิดกนันัน่เอง ซ่ึงการปะทะกนัระหวา่งความจริงและอคติต่างชนิดกนันั้น ในท่ีสุด
ก็จะนาํไปสู่ “ความจริง” อีกชุดหน่ึง (Hutton, 1993, pp. 158-159) 
  การนาํนวตักรรมทางความคิดไปใชใ้นการพฒันานั้น มีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้ง
ขยายขอบฟ้าความรู้ใหก้วา้งข้ึน เพื่อให้บุคคลมีมุมมองใหม่ ท่าทีใหม่ ให้นิยามและความหมายใหม่
ต่อปรากฏการณ์ทางสังคมแบบเดิม ตราบใดท่ีบุคคลยอมรับว่าส่ิงท่ีตนเผชิญอยู่นั้นเป็นส่ิงท่ีปกติ 
เป็นวถีิชีวติ เป็นธรรมชาติและไม่ใช่ปัญหา ก็จะไม่มีการตระหนกัถึงความจาํเป็นของการพฒันาและ
ไม่ตอ้งการการเปล่ียนแปลงใดๆในชีวิต “การส่ือสารสามารถขยายและเช่ือมร้อยขอบฟ้าของบุคคล
ได”้ 
  2)  การประกอบสร้าง “ความจริง” ทางสังคม 
  แท้ท่ีจริง “ความรู้” และ “ความจริง” ไม่ใช่ส่ิงเดียวกัน ต่างก็เป็นผลของการ
สร้างสรรค์หรือการประกอบสร้าง (Construct) โดยบุคคลทั้งส้ิน คุณูปการประการหน่ึงของการ
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เขา้ใจท่ีมาของความรู้และความจริง คือ การทาํให้เราตระหนกัวา่ ความจริงทางสังคมในเร่ืองหน่ึงๆ
ไม่ไดมี้เพียงชุดเดียว ในขณะท่ีความจริงดา้นหน่ึงถูกเปิดเผย ความจริงอีกดา้นหน่ึงก็กาํลงัถูกปิดทบั
อยู ่ชุดความจริงท่ีคนส่วนใหญ่เช่ือหรือชุดความจริงหลกัของสังคม ลว้นเป็นชุดความจริงท่ีถูกสร้าง
ข้ึนโดยผูท่ี้มีและมีอิทธิพลต่อกระบวนการส่ือสารในสังคม ดงันั้น ในการส่ือสาร อาจจะโดยเจตนา
และไม่เจตนาก็ตาม พวกเขาจึง “สร้าง” ความจริงและ “ส่ือ” ความจริงชุดหน่ึงภายใตก้รอบการ
อา้งอิงของตน 
  3)  การเป็นพื้นท่ีสาธารณะและส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
  ในโลกประชาธิปไตย ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการส่ือสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ส่ือสารมวลชน เป็นการส่ือสารท่ีมีบทบาทในการเป็นส่ือกลางเพื่อการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
การตรวจสอบทางการเมือง พื้นท่ีสาธารณะจะเป็นท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างรัฐกบัประชาสังคม อนั
ก่อให้เกิดการอภิปราย การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างคมในสังคม ซ่ึงจะสะทอ้น “เจตจาํนง
ทัว่ไป” (General Will) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นตวักาํหนดทิศทางของสังคมในรูปของนโยบายสาธารณะใน
การบริหารจดัการกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม นัน่เอง 
  4)  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  การพฒันาท่ีประสบความสําเร็จจะตอ้งลงลึกถึงรากฐานของชุมชนทั้งในระดบั
วฒันธรรมและจิตสํานึก  โดยประชาชนจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา โดยหัวใจของการ
ดาํเนินการใดๆก็คือ การส่ือสาร ในช่วงเร่ิมตน้ จาํเป็นท่ีจะตอ้งเปิดโอกาสให้ทุกคนไดร่้วมแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและรู้สึกถึงกลัยาณมิตรระหว่างกนั การส่ือสารเพื่อการมีส่วนร่วมท่ี
ประสบความสาํเร็จนั้น จะทาํใหบุ้คคลและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง เช่ือมัน่วา่
ตนเองมีศักยภาพในการเรียนรู้ สามารถมองเห็นร่วมกันถึงส่ิงท่ีเป็นปัญหา สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ได้จากบริบททางสังคมท่ีเป็นจริง และแสดงหาทางออกทางเลือกได้อย่างเหมาะสม  
และพึ่งตนเองไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งรอคอยความช่วยเหลือจากภายนอก 
 สาํหรับการศึกษาหนา้ท่ีการส่ือสาร ผูว้จิยัไดศึ้กษาบทบาทการส่ือสารขององคก์รนวตักรรม
ชาวบา้น  โดยออกแบบการวดัเฉพาะวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาใน 3 มิติ ได้แก่ ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม  
 

2.1.4 เครือข่ายการส่ือสาร 
 เครือข่าย(Network) เป็นรูปแบบการรวมตวักนั/การประสานงาน/ประสานความร่วมมือ
ของบุคคล กลุ่มองคก์ร/ชุมชน/ประเทศ หลายๆคน หลายๆแห่งท่ีต่างคนก็มีทรัพยากรของตนเอง มี
เป้าหมาย วิธีการทาํงาน และมีกลุ่มเป้าหมายของตนเอง แต่ทว่าเม่ือมีภารกิจบางอย่างร่วมกนั ก็จะ
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เขา้มาร่วมงานกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมของเครือข่าย การประสานงานนั้นมีระยะเวลายาวนาน
พอสมควร โดยมีการวางรากฐานสายสัมพนัธ์เอาไว ้เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งการความช่วยเหลือ/
ความร่วมมือ ก็สามารถติดต่อขอความร่วมมือได ้(กาญจนา แกว้เทพ, 2552) 
 พชันี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒันานุกูล , และถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ์ (2541) สรุปวา่ เครือข่าย
การส่ือสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ดงัน้ี 
  1)  เครือข่ายการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Network) หรือเครือข่ายการ
ส่ือสารท่ีเกิดข้ึนเอง (Emergent Communication Network) เกิดข้ึนจากการส่ือสารระหวา่งบุคคลซ่ึง
ไม่มีใครไดรั้บมอบหมาย หรือบงัคบัให้ใช้การติดต่อผ่านทางช่องทางใดช่องทางหน่ึงอย่างตั้งใจ
ตรงกนัขา้มเครือข่ายเหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือสมาชิกมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนอยา่งอิสระในอตัราความถ่ี
และความเขม้ขน้ของการส่ือสารท่ีต่างๆกนั จากการศึกษาพบวา่ เม่ือเวลาผา่นไป เครือข่ายท่ีเกิดข้ึน
น้ีจะค่อยๆกลายเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีไม่เป็นระเบียบ (Unstructured)อ่ืนๆ ลว้นเป็นการแลกเปล่ียนสาร
ในเครือข่ายเหล่าน้ี 
  2)  เครือข่ายการส่ือสารแบบเป็นทางการ (Formal Network) หรือเครือข่ายการ
ส่ือสารท่ีไดถู้กกาํหนดไว ้(Prescribed Communication Network) เป็นประเภทของการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลซ่ึงเกิดปฏิสัมพนัธ์ในเครือข่ายท่ีได้มีการวางแผนอย่างแน่นอน ดังนั้น เครือข่าย
เหล่าน้ีมีโครงสร้างท่ีมีแบบแผน บทบาทและสถานภาพของสมาชิกจึงเป็นส่วนท่ีควรพิจารณาอยา่ง
มาก ชีวติในสังคมส่วนใหญ่ทุกวนัน้ีตอ้งการวางรูปแบบเครือข่ายการส่ือสารแทบทั้งส้ิน 
 เครือข่ายทั้งสองประเภทต่างมีเครือข่ายต่อเน่ืองกนั (Net Connectivity) คือ เส้นทางการ
ติดต่อท่ีสมาชิกสามารถส่ือสารเขา้ถึงสมาชิกอ่ืนในเครือข่ายแบบ All Channel Net คือสมาชิกทุกคน
จะมีทางติดต่อถึงกนัไดห้มด ในขณะท่ีเครือข่ายแบบ Restricted Net สมาชิกบางคนมีทางส่ือสารถึง
บุคคลอ่ืนๆในเครือข่ายไดอ้ยา่งจาํกดั หรืออาจไม่มีทางส่ือสารถึงบุคคลอ่ืนเลย 
 ในปัจจุบนัเครือข่ายทางการพฒันาการเกษตรอาจแยกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ (ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน), 2548) ไดแ้ก่ 
  1)  เครือข่ายท่ีนาํโดยธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น บริษทั CPF เป็นตน้ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
ในเครือข่ายดงักล่าวสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ากการมีคลาดรองรับและการเขา้ถึงเทคโนโลยีระดบั
หน่ึง 
  2)  เครือข่ายท่ีนาํโดยเกษตรกรเองซ่ึงพบในกิจการเกษตรหลายประเภท เช่น ผลไม ้
ไมด้อก ฯลฯ การเกิดข้ึนของเครือข่ายท่ีนาํโดยเกษตรกรน้ีเป็นปรากฏการณ์น่าสนใจ เน่ืองจาก
เครือข่ายเหล่าน้ีมีโอกาสท่ีจะพฒันาสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน อนัเป็นการช่วยให้ผลผลิต
ของเครือข่ายมีตลาดรองรับไดก้วา้งขวางเพิ่มข้ึน จนบางกลุ่มสามารถทาํตลาดในต่างประเทศได ้
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  3)  เครือข่ายท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากนโยบายของรัฐบาลในการรวมกลุ่มเกษตรกร
เพื่อพฒันาคุณภาพ โดยการจดัตั้งกลุ่มคุณภาพข้ึนสําหรับผลผลิตหลายประเภท เช่น กลุ่มปรับปรุง
คุณภาพไมผ้ลหลายชนิดซ่ึงสนบัสนุนโดยกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นตน้ 
 อาทิตยา พองพรหม (2553, น. 92-93) สรุปวา่ การสร้างเครือข่ายเป็นกลยุทธ์หน่ึงสําหรับ
งานพฒันาชุมชน และพฒันาการเกษตร กระบวนการเครือข่ายสามารถเสริมศกัยภาพการพฒันา
ชุมชนไดใ้นหลายประการสรุปไดด้งัน้ี 
  1)  การเปิดพื้นท่ีทางสังคมใหเ้กษตรไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา 
  2) เอ้ือให้เกษตรกรไดมี้โอกาสร่วมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและเกิด
เครือข่ายการเรียนรู้ 
  3)  เอ้ือใหเ้กิดเครือข่ายติดต่อส่ือสาร ซ่ึงจะสร้างโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
ของเกษตรกร 
  4) สร้างโอกาสให้เกิดการพฒันาความสัมพนัธ์ใหม่และเพิ่มความเขม้แข็งของสาย
สัมพนัธ์เดิม ระหวา่งเกษตรกรและเกสรกรกบัผูมี้บทบาทในกระบวนการพฒันา 
  5)  สร้างพลงัในการขบัเคล่ือนกิจกรรมการพฒันาการเกษตรและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี
หลากหลาย เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติเกษตรกร 
 จากการวจิยัของ Artittaya Phongphom (2009) สรุปวา่ ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการดาํเนินงาน
ของเครือข่ายเกษตรกรนั้นแบ่งออกเป็น 8 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ โครงสร้างเครือข่าย, ขนาดเครือข่าย, 
ความสามารถของผูน้าํ, รูปแบบการบริหารจดัการเครือข่าย, ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิก, การ
ส่ือสารและกระบวนการเรียนรู้, กิจกรรมเครือข่าย, และเครือข่ายทางสังคม 
 นอกจากน้ี Taschereau & Bolger (1997) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเครือข่ายมี
หลายประการ คือ 
  1)  ผูเ้ช่ียวชาญ ทกัษะหรือทรัพยากรในส่วนของตวับุคคลและองค์กร ซ่ึงพบว่า
หลายเครือข่ายไดรั้บการกระตุน้และผลกัดนัใหเ้กิดข้ึนจากกลุ่มแกนนาํซ่ึงมีการพฒันาความสัมพนัธ์
และความเช่ือถือระหวา่งกนั เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูล และทาํกิจกรรมร่วมกนัมาก่อน ซ่ึงนบัเป็น
การสร้างพื้นฐานสาํคญัของการพฒันาเครือข่าย 
  2)  ผูน้าํท่ีมีวสิัยทศัน์ มีความน่าเช่ือถือ และเป็นธรรม 
  3)  ส่ิงกระตุน้จากภายนอก เช่น การไดเ้รียนรู้แนวคิดและความรู้ใหม่ การถึงขอ้มูล
ข่าวสาร หรือเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีปรึกษาจากภายนอก การมีโอกาสในการสนทนา แลกเปล่ียน
เรียนรู้ผา่นเวทีต่าง ๆ รวมถึงการไดรั้บทุนสนบัสนุน เป็นตน้ 
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  4)  ขอ้จาํกดัหรือโอกาสดา้นสภาพแวดลอ้ม เช่น สภาพปัญหาทางสังคม และการ
เปิดโอกาสทางการเมือง 
  5)  การบริหารจดัการท่ีดีจะส่งผลต่อเสถียรภาพของเครือข่าย (Willard & Creech, 
2006) ซ่ึงการจดัการเครือข่ายควรคาํนึงถึงการจดัการ 5 รูปแบบ (Plastrik & Taylor, 2006) คือ (1) 
การถกัทอความสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย (2) การอาํนวยความสะดวกให้สมาชิกมา
รวมกนัทาํกิจกรรมหรือสร้างกิจกรรมร่วมกนั (3) ประสานเพื่อให้เกิดการผลิตและพฒันาเครือข่าย 
ซ่ึงผูป้ระสานครเป็นผูท่ี้รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ๆ (4) การดาํเนินงานของเครือข่ายและการ
แกไ้ขปัญหาดา้นการจดัการ โดยสร้างระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล การกาํหนดนโยบาย การ
บริหารเงินทุน (5) การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของเครือข่าย 
  

2.2 แนวคดิการส่ือสารเพือ่การพฒันา 
 

การพฒันา (Development) เป็นการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอไม่หยุดน่ิง เป็นการเคล่ือนไหว
จากสภาพท่ีไม่น่าพอใจ ไปสู่สภาพท่ีน่าพอใจ การพฒันาจะคาํนึงถึงในเร่ืองหลกั ๆ  ท่ีสําคญั คือ 
การเปล่ียนแปลง (Change) การเจริญเติบโต ( Growth) และการทาํให้ทนัสมยั ( Modernization) 
โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของคนในสังคม ดงันั้น การศึกษา
เก่ียวกบันวตักรรมการพฒันา จึงมีความจาํเป็นตอ้งศึกษาแนวคิดการพฒันาควบคู่กบัแนวคิดการ
ส่ือสาร เพื่อใหเ้ห็นความเป็นนวตักรรมนั้น 

 “การส่ือสารเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการพฒันาในทุกแง่มุมและทุกระดบั อนัเปรียบได้
กบัเส้นใจท่ีเช่ือมร้อยปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล เพื่อนาํไปสู่การถกัทอเป้าประสงคท่ี์มีร่วมกนั การ
ส่ือสารเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในโครงการพฒันาต่างๆ” (เกศินี 
จุฑาวจิิตร, 2548) 

หากเราพิจารณาพฒันาการแนวคิดและแนวทางปฏิบติัของเร่ืองการพฒันาท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่
ราวทศวรรษ 1960 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั สามารถแบ่งได้เป็น 3 ยุคใหญ่  ๆ  ตามลกัษณะของ
กระบวนทศัน์ คือ (กาญจนา แกว้เทพ, 2542, น. 16) 

 



25 

 

 
 

ภาพที ่2.3  พฒันาการทางทฤษฎีการส่ือสารเพื่อการพฒันา 
แหล่งทีม่า: กาญจนา แกว้เทพ, 2542 
 

1)  Dominant / Modernization Paradigm ไดแ้ก่ ช่วงทศวรรษ 1960 – 1970 ท่ีเนน้เร่ืองการ
พฒันาประเทศโลกท่ีสามให้มีความทนัสมยัแบบตะวนัตก ทฤษฎีการพฒันาในท่ีน้ีคือกระบวนการ
ทําสังคมให้ทันสมัย (Modernistic Paradigm) อันได้แก่ การเปล่ียนชนบทให้เป็นเมือง
(Urbanization) การเปล่ียนเกษตรกรรมให้เป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) โดยใชก้ลยุทธ์แบบ
เข้าแทนท่ี กวาดล้างส่ิงเก่า  ๆ  ท่ีสังคมด้อยพฒันามีอยู่ให้หมดไป และแทนท่ีด้วยส่ิงใหม่  ๆ  
(Substitution) ในการน้ีหน่วยงานรัฐจะเป็นตวันาํการเปล่ียนแปลง (Change Agent)  ทฤษฎีน้ีเรียกวา่ 
‚กระบวนทศัน์กระแสหลกั‛ 
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ส่วนทฤษฎีการส่ือสารนั้น จะสอดคลอ้งกบัการพฒันาจากบนลงล่าง (Top-Down) คือ เป็น
การส่ือสารแนวด่ิง (Vertical Communication) เป็นระบบการส่ือสารท่ีรวมศูนย ์(Centralization) ท่ี
เห็นไดช้ดั คือ ส่ือกระจายเสียง รูปแบบของการส่ือสารจะเป็นทางเดียว (One-way Communication) 
ท่ีถูกนาํมาใชโ้ดยมีเป้าหมายเร่ืองการโน้มน้าวชกัชวนท่ีมาจากกระบวนทศัน์ท่ีเรียกวา่แบบจาํลอง
เชิงถ่ายทอด (Transmission Model) เม่ือผสมผสานกรอบแนวคิดการพฒันาและการส่ือสารเขา้
ด้วยกนั การส่ือสารเพื่อพฒันาจึงมุ่งเน้นการใช้ส่ือทนัสมยั (อนัได้แก่ ส่ือมวลชน) มาช่วยทาํให้
สังคมไทยทนัสมยั และเน่ืองจากความเช่ือในพลงัอาํนาจของส่ือ (Powerful Media) จึงมีการมุ่งเนน้
ศึกษาคน้ควา้กลยทุธ์การใชส่ื้อ (Media Strategy) 

2)  Dependency Paradigm เป็นกระบวนทศัน์ท่ีโตแ้ยง้กระบวนทศัน์แรก โดยมีแนวคิดหลกั
วา่ การพฒันาความทนัสมยันั้นเป็นกระบวนการนาํเอาประเทศโลกท่ีสามไปพึ่งพาข้ึนต่อประเทศ
ตะวนัตกท่ีพฒันาแลว้ หลงัจากการพฒันาดว้ยกระบวนทศัน์ความทนัสมยัผา่นไปไดส้องทศวรรษ 
บรรดาประเทศในลาตินอเมริกาเร่ิมสัมผสักบัความเจ็บปวดของผลพวงแห่งการพฒันา นกัวิชาการ
ในประเทศดงักล่าวจึงนาํเสนอกระบวนทศัน์ใหม่ท่ีคดัคา้นกระบวนทศัน์เดิม คือ ทฤษฎีการพึ่งพา 
(Dependency Theory) ซ่ึงมีใจความหลกัว่า การพฒันาแบบท่ีผ่านมาเป็นตวัการสําคญัท่ีทาํให้
ประเทศด้อยพฒันาตอ้งไปพึ่งพาข้ึนต่อประเทศท่ีพฒันาแล้ว อย่างไรก็ตาม กระบวนทศัน์น้ีก็ไม่
แพร่หลายนกัในสังคมไทย 

3)  Alternative / Another Development / Multiplicity Paradigm หลงัจากผลลพัธ์ของการ
พฒันาท่ีผา่นไปในช่วง 3 ทศวรรษ แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ สามารถก่อให้เกิดผลดีเพียงเล็กนอ้ย 
แต่กลบัสร้างผลเสียอยา่งไม่คุม้ค่ากนั ดงัเช่น จากการศึกษาของ Melkote & Steeves (2001) ท่ีศึกษา
เก่ียวกบัการพฒันาในประเทศโลกท่ีสาม พบวา่ ภายใตค้าํวา่การพฒันาและความกา้วหน้า รัฐบาล
กลบัใช้ความรุนแรงกบัประชาชนตนเอง โดยเฉพาะกบักลุ่มผูไ้ร้อาํนาจ (Powerless) โครงการ
พฒันาขนาดใหญ่ เช่น เข่ือนผลิตไฟฟ้าพลงันํ้ า โรงงานนิวเคลียร์ ทางด่วน เหมือง ไดเ้ขา้รุกลํ้าพื้น
ท่ีดินทาํกิน ท่ีอยู่อาศยั และความเป็นชุมชนของชาวบา้น โดยปราศจากการฟ้ืนฟูหรือชดเชยความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนกับชาวบา้นอย่างเหมาะสม ดงันั้น ในแง่ของทฤษฎี จึงทาํให้ตอ้งทบทวนใหม่
เก่ียวกบัการพฒันา โดยหนัมาใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคน 

นบัตั้งแต่ทศวรรษ 1980 มาจนถึงปัจจุบนั ไดเ้กิดกระบวนทศัน์ใหม่ในการพฒันา ท่ีอาจจะมี
ช่ือเรียกหลาย ๆ ช่ือ แต่ทวา่จุดร่วมของกระบวนทศัน์ใหม่ก็คือ ไม่ใช่เพียงการปฏิเสธกระบวนทศัน์
หลกั (Dominant Paradigm) จากแบบขาวเป็นดาํเช่นท่ี Dependency Paradigm กระทาํเท่านั้น 
หากแต่เป็นการนําเสนอให้มีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่รากฐานและคาํนิยามของการพฒันาทีเดียว 
รวมทั้งยงัไดน้าํเสนอทศันะใหม่ท่ีทา้ทายวา่ การพฒันาไม่จาํเป็นตอ้งมีเพียงกระบวนทศัน์เดียวท่ีใช้
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กนัอยา่งเป็นสากลทัว่โลก หากทวา่ในแต่ละท่ีแต่ละแห่งอาจจะมีกระบวนทศัน์เฉพาะของตนเอง จึง
เรียกว่า Multiplicity Paradigm มีแนวคิดสําคญัว่า การพฒันาท่ีแทจ้ริงจะตอ้งมีความย ัง่ยืนทั้งคน 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการกระจายรายไดท้างเศรษฐกิจ ดงันั้น บรรดาประเทศโลกท่ีสาม รวมทั้ง
ประเทศไทยก็ได้นําเสนอแนวคิดใหม่ของการพฒันาท่ีมาจากรากฐานของตนเอง (Indigenous 
Theory) แทนท่ีจะเดินตามคาํแนะนาํของตะวนัตก โดยเนน้หลกัเร่ืองการพึ่งตนเอง เน้นการพฒันา
แบบพอเพียงให้เหมาะสมกบัตนเอง และท่ีสําคญัท่ีสุดก็คือ ตอ้งเป็นการพฒันาแบบท่ีประชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในทุกขั้นตอน และเสนอให้มีการใช้กลยุทธ์ ‚ประสานส่วนดีทั้งของเดิมและ
ของใหม่‛ ท่ีเรียกวา่ Articulation มาแทนกลยทุธ์ Substitution ท่ีเคยใชม้า 

Nerfin (1977, อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, กิตติ กนัภยั, และปาริชาต สถาปิตานนท์, 2543)  
นาํเสนอคุณลกัษณะท่ีสําคญั ๆ ของกระบวนทศัน์ใหม่ท่ีเขาเรียกวา่ Another Development วา่ การ
พฒันาตอ้งตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเป็นหลกั คนเราตอ้งการเป็นผูก้าํหนดชะตากรรม
ตนเอง เป็นการพฒันาท่ีเกิดมาจากแกนกลางของแต่ละสังคม เกิดมาจากเอกลกัษณ์ ค่านิยมและ
วิสัยทศัน์ของสังคมนั้น ๆ  มิใช่เป็นการพฒันาท่ีมาจากสังคมอ่ืน ๆ  ในทางปฏิบติัชุมชนแต่ละแห่ง
สามารถจะสร้างระบบการพึ่งพาอาศยัระดบัชาติและระดบัโลก แต่ทว่าตอ้งมีรากฐานปักหลกัอยู่ท่ี
ทอ้งถ่ินของตนเอง การพฒันาตอ้งคาํนึงถึงการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยืน และมีเป้าหมายการพฒันาท่ี
ครอบคลุมมิติทุกด้าน โดยการจดัระบบให้ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบมีส่วนร่วมตดัสินใจและ
สามารถดาํเนินการบริหารจดัการไดด้ว้ยตนเอง (Self-management) 

ในส่วนทฤษฎีการส่ือสารของกระบวนทศัน์การพฒันายุคใหม่น้ี คือ การส่ือสารแบบ
ทางเลือก (Alternative Communication) เนน้การส่ือสารแนวระนาบ (Horizontal Communication) 
โดยให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่ือสาร (Participatory Communication) 
และเปล่ียนเป้าหมายจากการโน้มน้าวชักชวน มาเป็นการสร้างความเข้ าใจร่วมกัน (Shared 
Meaning) 

เน่ืองจากแนวคิดเร่ือง ‚การพฒันา‛ มิไดมี้ฐานะเป็นเพียง ‚แนวคิด‛ อยา่งหน่ึงเท่านั้น หาก
ยงัเป็น ‚แนวคิดท่ีมีวิธีการนาํไปสู่การปฏิบติั‛ อีกดว้ย และในการปฏิบติันั้นตอ้งการเง่ือนไขและ
กลไกทางสังคมหลายชนิดเขา้ไปเก่ียวขอ้ง ในจุดน้ีเองท่ีการส่ือสารรูปแบบต่าง  ๆ  ไม่วา่จะเป็นการ
ส่ือสารระหวา่งบุคคลหรือการส่ือสารมวลชนไดถู้กคาดหมายให้เขา้มามีบทบาทมีส่วนร่วมกบัการ
พฒันา  

นอกจากน้ี ยงัพบวา่ การส่ือสารเพื่อการพฒันาท่ีจะเอ้ือให้เกิดผลสําเร็จตอ้งเป็นการส่ือสาร
ท่ีมีลกัษณะ ดงัน้ี  
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 1)  การส่ือสารแบบสองทาง ท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสาร สามารถมีปฏิกิริยาโตต้อบกนั
ได้ตลอดเวลา ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดังนั้น บทบาทของผูส่้งสารและผูรั้บสารจึง
สลบักนัไปมาได ้ 

 2)  ทิศทางการไหลของข่าวสารเป็นไปในทิศทางท่ีหลากหลาย ไม่ใช่บนลงล่าง 
(Top-Down) หรือจากเจา้หนา้ท่ีรัฐไปยงัชาวบา้นเท่านั้น แต่จะมีการส่ือสารจากล่างสู่บน (Bottom-
Up) และในแนวนอน (Horizontal) อนัเป็นการส่ือสารระหวา่งชาวบา้นกบัชาวบา้นดว้ยกนัเอง 

ดงันั้น การส่ือสารเพื่อการพฒันาสังคม จึงมีข้ึนเพื่อเปล่ียนแปลงระบบต่าง ๆ  ในสังคมให้ดี
ข้ึน เพื่อประสิทธิภาพในการพฒันาในระดบัทอ้งถ่ิน จนถึงระดบัประเทศต่อไป อนัควรตอ้งมีการ
พฒันาแนวทางหรือวธีิการในการพฒันาสังคมใหท้นักบัปัญหาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา 

สาํหรับสังคมไทย คาํวา่ “การพฒันา” เพิ่งเขา้มาในตน้พุทธศตวรรษท่ี 25 น้ีเอง เม่ือประเทศ
เร่ิมเขา้สู่ภาวะทนัสมยั อนัเป็นจุดเปล่ียนสําคญัทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม การเมือง และสังคม 
การขยายตวัทางเศรษฐกิจและความตอ้งการของรัฐบาลท่ีจะเขา้ควบคุมเศรษฐกิจ ทาํให้เกิดความ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งวางแผน (เดชพนัธ์ุ ประวชิยั, 2543)  

ประเทศไทยมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแลว้ 11 ฉบบั เพื่อให้ง่ายต่อความ
เขา้ใจ ผูว้จิยัพฒันาตารางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของกาญจนา แกว้เทพ (2554, อา้ง
ถึงใน ศิริลกัษณ์ สุวรรณเกตุ, 2555, น.4) เพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดหลกัและมิติการพฒันาใน
แผนพฒันาดงักล่าว ซ่ึงแสดงในตารางท่ี 2.1  
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ตารางที ่2.1  ตารางสรุปแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1-11 
 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ 

แนวคิดหลกั มิติการพฒันา 

ฉบบัท่ี 1-2 (2504-2514) เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เ พื่ อ ก้ า ว สู่ ค ว า ม ทั น ส มั ย 
(Modernization Theory) 

เน้นมิติเศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิต
ทางสาขาเกษตรในรูปของการ
ปรับปรุงระบบชลประทาน มี
การบุกพื้นท่ีป่าสงวนเพื่อขยาย
พื้นท่ีเพาะปลูก 

ฉบบัท่ี 3 (2515-2519) เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เ พื่ อ ก้ า ว สู่ ค ว า ม ทั น ส มั ย 
(Modernization Theory) 

เนน้มิติเศรษฐกิจ  

ฉบบัท่ี 4 (2520-2524) เนน้การปรับโครงสร้างพื้นฐาน
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร พั ฒ น า 
(Structural Adjustment) 
ย ั ง ค ง ยึ ด ห ลั ก ก า ร พั ฒ น า
ประเทศไปสู่ความทนัสมยั 

เน้นมิติเศรษฐกิจโดยมุ่งขยาย
การผลิตสาขาการเกษตร มีการ
ฟ้ืนฟูฐานเศรษฐกิจของชาติ 
แ ล ะ รั ก ษ า เ ส ถี ย ร ภ า พ ท า ง
เศรษฐกิจ 

ฉบบัท่ี 5-6 (2525-2534) พฒันาแนวรุก เน้นการเติบโต
ด้วยการกระจายความเจริญ 
(Redistribution 
with Growth) โดยยึดพื้นท่ีเป็น
หลกั มีการกาํหนดความจาํเป็น
พื้นฐาน และ 
ดชันีช้ีวดัเพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชีวติประชาชน 

ยงัคงเนน้มิติเศรษฐกิจ แต่มีการ
ให้ความสําคัญกับมิติสังคม 
มากข้ึน โดยมีสาระสําคญัแนว
ใหม่ คือ การแก้ปัญหาความ
ยากจนในชนบทล้าหลัง  ใน
แผนฉบับท่ี  6 มีการกําหนด
เป้าหมายการพฒันา 2 ประการ
คือ ด้า นเศรษฐกิจและด้า น
สังคม 

ฉบบัท่ี 7 (2535-2539) สังคมโลกเขา้สู่ยุคโลกาภิวตัน์ 
ประเทศไทยเร่ิมให้ความสําคญั
กบัความสมดุลของการพฒันา 
 

เน้นมิติการพฒันาในทุกๆด้าน
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ)   
   

แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ 

แนวคิดหลกั มิติการพฒันา 

ฉบบัท่ี 8 (2540-2544) การพฒันาแบบองค์รวม เน้น
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(Holistic/Peoplecentered 
oriented) ปรับแนวคิดแบะ
กระ บวนการในก ารพัฒนา
ประเทศขนานใหญ่ เน้นการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

มิติด้านส่ิงแวดล้อมนาํมิติด้าน
อ่ืนๆ 

ฉบบัท่ี 9 (2545-2549) เ น้ น ก า ร พั ฒ น า สู่ สั ง ค ม ท่ี
เขม้แขง็และมีดุลยภาพ ยึดหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวคิดพื้นฐานในการพฒันา
ดา้นต่างๆอยางสมดุล 

ฉบบัท่ี 10 (2550-2554) ยงัคงต่อยอดจากแผนฯ 8 และ 
9 คือยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 
เน้นคนเป็นศูนย์กลาง เพิ่มจัด
สมดุล 3 ทุนหมุนเศรษฐกิจ คือ 
ทุนเศรษฐกิจ ทุน 
สังคม และทุนส่ิงแวดลอ้ม 

เน้นมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 11 (2555-2559) เศรษฐกิจมีความเขม้แข็งสมดุล 
มีความสามารถในการแข่งขนั
สูงข้ึน มี 
หลกัประกนัสังคมท่ีทัว่ถึง และ
สังคมไทยมีความสุขอย่างมี
ธรรมภิบาล 

พฒันาทุกมิติอยา่งสมดุล 
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 จากตารางท่ี 2.1 จะเห็นไดว้า่ นโยบายการพฒันาประเทศไทยนั้นในช่วงแรกเป็นการพฒันา
เพียงดา้นเดียวคือ ดา้นเศรษฐกิจ จากนั้นจึงเกิดปัญหาความเหล่ือมลํ้าทางสังคม ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ตามมามากมาย การพฒันาในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัหลงัๆจึงเร่ิมมีการให้
ความสําคญักบัการพฒันาท่ีมีความสมดุล หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า แผนการพฒันาดงักล่าวนั้นเป็น
แผน “แกไ้ข” การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยนัน่เอง ฉะนั้น มิติการพฒันา
จึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งคาํนึงถึง เพื่อให้การพฒันาแต่ละดา้นมีความเท่าเทียมกนั ซ่ึงจะเป็นผลดีใน
การพฒันาระยะยาว และเพื่อให้แผนพฒันาประเทศเป็นไปในแนวทางของการต่อยอดการพฒันา 
ไม่ใช่การยอ้นกลบัเพื่อแกไ้ขปัญหาการพฒันาท่ีผดิพลาด 
 สาํหรับงานวจิยัช้ินน้ีผูว้จิยัเลือกศึกษาการพฒันาเพียง 3 ดา้นหลกัเท่านั้น ซ่ึงเป็นการพฒันา
ท่ีปรากฏชดัในการดาํเนินงานขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงผูว้ิจยัใชแ้นวคิดเร่ืองมิติการพฒันา
ตามทฤษฎี Triple Bottom Line ของ Elkington (1994) ซ่ึงแนวคิดน้ีปรากฏในแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 ดว้ย การพฒันาตามทฤษฎี Triple Bottom Line คือ การสร้างกาํไร 
สร้างสรรค์สังคม และสนบัสนุนส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้บริหารความสมดุลระหว่างผลกาํไร (Profit) 
คน (People) และโลก (Planet) แนวคิดน้ีมกัถูกเช่ือมโยงกบัเป้าหมายความสําเร็จของการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 
 

 
 
ภาพที ่2.4  Triple Bottom Line หรือ TBL 
แหล่งทีม่า: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, ม.ป.ป. 
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2.3 แนวคดิเกีย่วกบันวตักรรม 
 
 งานวจิยัน้ีผูว้จิยัมุ่งศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีมีความเป็นวตักรรม แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมจึง
เป็นแนวคิดท่ีมีความสําคญัมาก ผูว้ิจยัจึงได้รวบรวมแนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมไว ้ซ่ึงอาจพบคาํว่า 
“นวตักรรม” หรือ “นวตักรรม” ลว้นมีความหมายเช่นเดียวกนั  
 Rogers (2003) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า “นวตักรรม” ไวว้่าคือ ความคิด (Idea) การ
กระทาํ (Practice) หรือวตัถุ (Object) ใหม่ๆ ซ่ึงถูกรับรู้ว่าเป็นส่ิงใหม่ดว้ยตวับุคคลแต่ละคนหรือ
หน่วยอ่ืนๆ ของการยอมรับในสังคม (Individual or Other Unit of Adoption) ดงันั้น นวตักรรมอาจ
หมายถึงส่ิงใหม่ ๆ อนัไดแ้ก่ ส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยมีผูใ้ดเคยทาํมาก่อน ส่ิงใหม่ท่ีเคยทาํมาแลว้ในอดีตแต่
ไดมี้การร้ือฟ้ืนข้ึนมาใหม่ รวมไปถึงส่ิงใหม่ท่ีมีการพฒันามาจากของเก่าท่ีมีอยู่เดิม ส่วน Hughes 
(1971, อ้างถึงใน กีรติ ยศยิ่งยง, 2552) ก็ได้ให้ความหมายไวค้ล้ายคลึงกนั โดยอธิบายไวว้่า 
นวตักรรมเป็นการนาํวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบติัหลงัจากไดผ้่านการทดลองหรือไดรั้บการพฒันามา
ตามลาดบัขั้นเรียบร้อยแลว้ โดยมีขั้นตอนของการพฒันา 3 ขั้นตอนหลกั ประกอบดว้ย การคิดคน้
(Invention) การพฒันา (Development) และการนาํไปปฏิบติัจริง (Implement) ซ่ึงมีความแตกต่าง
จากการปฏิบติัเดิมท่ีเคยปฏิบติัมา 

การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นรูปแบบหน่ึงของการส่ือสาร เพียงแต่การเผยแพร่นวตักรรม
จะเน้นเฉพาะเร่ืองท่ีมีความใหม่ ส่วนการส่ือสารโดยทัว่ไปจะเป็นสารท่ีมีความใหม่หรือไม่ก็ได ้
หรืออาจกล่าววา่ การเผยแพร่นวตักรรม หมายถึง  กระบวนการท่ีนวตักรรมแพร่กระจายผา่นส่ือไป
ยงัสมาชิกในสังคมและก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหน่ึงในช่วงเวลาหน่ึง Rogers & Shoemaker  
(1971) สรุปวา่ ในการเผยแพร่นวตักรรมจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

 1)  นวตักรรม (Innovation) จะตอ้งเป็นส่ิงใหม่หรือความคิดใหม่ท่ีตอ้งการจะ
เผยแพร่ 

 2)  ส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร (Communication Channel) นวตักรรมจะเผยแพร่
ไปสู่ผูรั้บนวตักรรม โดยผา่นส่ือ หรือช่องทางการส่ือสาร 

 3)  ระยะเวลา (Over Time) ในการเผยแพร่นวตักรรมจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการท่ี
เขาจะตดัสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับนวตักรรม 

 4)  ผูรั้บนวตักรรม (Adopter) ไดแ้ก่ สมาชิกในสังคมท่ีมีนวตักรรมนั้นเกิดข้ึน 
ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2551) ไดก้ล่าวไวว้า่ ทฤษฎีการแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion 

of Innovation Theory) เป็นหน่ึงในทฤษฎีท่ีสําคญัดา้นการส่ือสารและการพฒันาในระดบัทอ้งถ่ิน



33 

 

ภายใตก้ระบวนทศัน์แห่งความทนัสมยันิยม (Modernization paradigm) โดยเฉพาะทฤษฎีน้ีช่วย
อธิบายถึงแนวทางในการวางแผนการส่ือสารในระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อสนบัสนุนให้บุคคลเปล่ียนแปลง
ไปสู่ความทนัสมยั โดยผูบ้ริหารในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ินไดท้าํหน้าท่ีเป็นผูส่้งสารโดย
เน้นการนาํเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนต่าง ๆ อาทิ วิทยุ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ ์และ
นิตยสาร เขา้มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรณรงค์เพื่อโน้มนา้วใจบุคคลในดา้นการยอมรับนวตักรรม
ต่างๆ อาทิ นวตักรรมทางการเกษตร การควบคุมการเพิ่มประชากร และการรับวคัซีนป้องกนัโรค
ต่างๆ ดงันั้น จะเห็นไดว้า่การส่ือสารเพื่อการพฒันานั้นจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนจึงเกิดความ
เก่ียวขอ้งกบันวตักรรมอยูเ่สมอ 

นอกจากศึกษาเร่ืองการส่ือสารนวตักรรมแลว้ ผูว้ิจยัยงัศึกษาประสิทธิผลของการส่ือสาร
นวตักรรมดว้ย ซ่ึงก็คือ การศึกษาการยอมรับนวตักรรม โดยเสถียร เชยประทบั (2531) กล่าวถึง การ
ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรมไว ้3 ประการ คือ  

 1)  เป็นการยอมรับคร้ังแรกหรือเป็นการทดลองใช้นวตักรรมของคนใดคนหน่ึง
หรือของกลุ่ม 

 2)  เป็นการใชน้วตักรรมนั้นต่อไปเร่ือยๆ 
 3)  เป็นความคิดเห็นว่าเป็นการยอมรับภายในจิตใจของคนแต่ละคนท่ีมีต่อ 

นวตักรรมนั้นเม่ือคนเหล่าน้ีมีวถีิชีวติในสังคมเดียวกนั 
 
2.3.1 กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมของบุคคล (The Innovation decision 

Process) 
กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบันวตักรรม คือ กระบวนการท่ีเร่ิมจากการท่ีปัจเจกบุคคล

ไดรั้บความรู้เป็นคร้ังแรกเก่ียวกบันวตักรรม ซ่ึงนาํไปสู่การสร้างทศันคติท่ีมีต่อนวตักรรม จากนั้น
จึงเกิดการตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรม ถ้าบุคคลยอมรับนวตักรรมนั้น ๆ  ก็จะนํา
นวตักรรมนั้นไปปฏิบติัและทา้ยท่ีสุดก็คือ การยืนยนัการตดัสินใจ ซ่ึงกระบวนการน้ีประกอบดว้ย
การกระทาํอยา่งต่อเน่ือง และไม่ใช่การกระทาํท่ีเกิดข้ึนในทนัทีทนัใด 

Rogers (1973) แบ่งกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบันวตักรรมออกเป็น 5 ขั้นตอน  
ไดแ้ก่ ขั้นความรู้ (Knowledge) ขั้นโนม้นา้วใจ (Persuasion) ขั้นตดัสินใจ (Decision) ขั้นปฎิบติั 
(Implementation) และขั้นยนืยนั (Confirmation)  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1)  ขั้นความรู้ (Knowledge) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลไดรั้บการกระตุน้ให้เกิดความ
ตระหนกัต่อนวตักรรม โดยเม่ือบุคคลมีโอกาสพบเห็นนวตักรรมและคุณลกัษณะต่าง ๆ  ของ
นวตักรรม บุคคลอาจกระตือรือร้น (Active) ในการแสวงหาแนวทางแกไ้ขปัญหาจากแหล่งสารต่าง 
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ๆ  อาทิ ส่ือมวลชนผูน้าํความคิด ในขณะท่ีบุคคลบางกลุ่มอาจไม่กระตือรือร้น (Passive) โดยไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  ดว้ยความบงัเอิญ หรือเน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของผูเ้ผยแพร่ข่าวสาร
อย่างไรก็ตาม การกระตุน้ให้บุคคลไดรั้บความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  มกันิยมเผยแพร่
ส่ือมวลชน เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงผูรั้บจาํนวนมากในช่วงเวลาอนัสั้น ๆ  ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ  มกัเผยแพร่ในช่วงน้ี ไดแ้ก่ 
   (1)  ความรู้ท่ีก่อให้เกิดความตระหนกั (Awareness Knowledge) ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลท่ีให้ความรู้พื้นฐาน (Software Information) หรือทาํให้เกิดความตระหนกัเก่ียวกบันวตักรรม 
โดยมากมกัเป็นขอ้มูลท่ีช่วยตอบคาํถามวา่นวตักรรมดงักล่าวไดแ้ก่อะไร และมีประโยชน์อยา่งไร 
   (2)  ความรู้ดา้นการใช้ (How-to Knowledge) ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีอธิบาย
สถานท่ีซ่ึงบุคคลสามารถแสวงหานวตักรรมต่าง ๆ  ได ้ สรรพคุณต่าง ๆ  ของนวตักรรม และ
แนวทางการนาํนวตักรรมดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ 
   (3)  ความรู้เชิงหลกัการ (Principles Knowledge) ไดแ้ก่ แนวคิดสําคญัต่าง 
ๆ  เก่ียวกบันวตักรรม เช่น นวตักรรมดงักล่าว ‚ใหม่‛ จริงหรือไม่ นวตักรรมดงักล่าวแตกต่างจาก
นวตักรรมอ่ืน ๆ  ท่ีผา่นมาหรือไม่ อยา่งไร 
  2)  ขั้นโนม้นา้วใจ (Persuasion)  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลในช่วงเวลาน้ี ไดแ้ก่ การท่ี
บุคคลเร่ิมมีความคิดเห็น หรือมีการเปรียบเทียบนวตักรรมทั้งในดา้นผลดีและผลเสีย โดยในช่วง
เวลาน้ีผู ้ท่ีท ําหน้าท่ีเผยแพร่นวตักรรมจะต้องพยายามให้ข้อมูลเพื่อให้บุคคลให้ความสนใจ
นวตักรรมและมีทศันคติท่ีดีต่อนวตักรรมในช่วงเวลาน้ี ส่ือบุคคลจะมีบทบาทสําคญักวา่ส่ือมวลชน 
โดยส่ือบุคคลจะทาํหนา้ท่ีถ่ายทอดข่าวสารขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจนในแง่มุมต่าง ๆ  หรือคนใกลชิ้ดท่ีรับ
นวตักรรมไปก่อนหนา้นั้น อาจมีบทบาทในการทาํใหบุ้คคลคิดท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมดงักล่าว 
  3)  ขั้นตดัสินใจ (Decision)  เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลประเมินองคป์ระกอบต่าง ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบันวตักรรม เช่น ขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรม ความคิดเห็นของตนและคน
ใกลชิ้ดเก่ียวกบันวตักรรม ทรัพยากรต่าง ๆ  ท่ีจาํเป็นตอ้งใชห้ากมีการยอมรับนวตักรรม เป็นตน้ ใน
ขั้นตอนน้ี ผูเ้ผยแพร่นวตักรรมมกัจะพยายามกระตุน้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ  นานา เพื่อให้บุคคลตดัสินใจ
ยอมรับนวตักรรม อาทิ การให้ความช่วยเหลือ การให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัวิธีการใชน้วตักรรม การ
ทดลอง การสาธิต การใชบุ้คคลตน้แบบ ฯลฯ 
  4)  ขั้นปฏิบติั ( Implementation) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลจะเร่ิมนาํนวตักรรมท่ีตน
ตดัสินใจยอมรับมาใช้ โดยในขั้นน้ี ขอ้มูลข่าวสารมีบทบาทสําคญัมาก ๆ  ต่อการรับนวตักรรม 
โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาสะทอ้นให้เห็นความสําคญัของนวตักรรมต่อบุคคล ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบั
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สถานท่ีซ่ึงสามารถเขา้ถึงนวตักรรม ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการใชน้วตักรรม เป็นตน้ โดยขอ้มูลต่าง ๆ  
เหล่าน้ี จะมีผลต่อการยนืยนัการใชน้วตักรรมต่อไป 
  5)  ขั้นยืนยนั ( Confirmation) เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลมกัจะแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร
ต่าง ๆ เพื่อยืนยนัความคิดท่ีว่า ‚ตนสมควรรับนวตักรรมนั้นต่อไป‛ หรือ ‚ตนสมควรปฏิเสธ
นวตักรรมนั้น‛โดยขั้นตอนน้ี บุคคลท่ีเคยปฏิเสธนวตักรรมอาจเปล่ียนใจกลบัมายอมรับนวตักรรมก็
ได ้ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในดา้นท่ีดีเก่ียวกบันวตักรรมนั้น ในขณะเดียวกนับุ
คลท่ีรับนวตักรรมไปแลว้ อาจเกิดการลงัเล สับสน หรือตดัสินใจยุติการรับนวตักรรมนั้นก็ได ้หาก
ได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรมในดา้นไม่ดี ดงันั้น ในขั้นตอนน้ีผูเ้ผยแพร่นวตักรรมยงั
จาํเป็นตอ้งให้ความสนใจกบัการให้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมอย่างต่อเน่ือง อนัจะ
นาํไปสู่การท่ีผูรั้บนวตักรรมยนืยนัวา่จะใชน้วตักรรมนั้นต่อไป 
 

 
 
ภาพที ่2.5  แบบจาํลองขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมของโรเจอร์ส 
แหล่งทีม่า: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2555  
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2.3.2 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการยอมรับนวตักรรม 
 Rogers (1995) กล่าววา่ ตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมไดแ้ก่ คุณลกัษณะ
ของนวตักรรม ประเภทของการตดัสินใจยอมรับนวตักรรม ช่องทางการติดต่อส่ือสาร ลกัษณะของ
ระบบสังคม การเผยแพร่ของตวักลาง ซ่ึงแต่ละตวัแปรมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1)  คุณลกัษณะของนวตักรรม 
  ลกัษณะของนวตักรรม (Perceived Attributes of Innovation) ท่ีสําคญัมี 5 ประการ 
คือ 
   (1)  ความไดป้ระโยชน์เชิงเทียบ (Relative Advantage) หมายถึง การท่ีผู ้
ยอมรับนวตักรรมคิดวา่ นวตักรรมดีกวา่ มีประโยชน์มากกวา่ความคิดเก่า ส่ิงเก่า หรือวิธีปฏิบติัเก่าท่ี
เคยใช้ ดงันั้น ถา้มีประโยชน์เชิงเทียบสูง ก็มีระดบัของคุณค่ามาก ซ่ึงส่งผลให้มีอตัราการยอมรับ
นวตักรรมสูง 
   เม่ือให้ส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจ เช่น เงินหรือส่ิงของ เพื่อเร่งอตัราการ
ยอมรับนวตักรรมให้เร็วข้ึน ทาํให้ผูรั้บนวตักรรมรู้สึกว่าไดป้ระโยชน์เชิงเทียบมากข้ึน แต่การให้
ส่ิงจูงใจเช่นน้ีบางคร้ังอาจทาํใหเ้กิดการเสพติดส่ิงจูงใจ พอไม่มีส่ิงจูงใจ ผูรั้บนวตักรรมก็เลิกรับ 
   (2)  ความเขา้กนัได ้ หรือความสอดคลอ้งกนั (Compatibility) หมายถึง 
การท่ีผูรั้บนวตักรรมคิดวา่นวตักรรมนั้นเขา้กนัไดก้บัค่านิยม ประสบการณ์ในอดีต ตลอดจนความ
ตอ้งการของผูย้อมรับ นวตักรรมท่ีเขา้กบัค่านิยมและบรรทดัฐานของสังคมไม่ได ้จะไม่ถูกยอมรับ
อย่างรวดเร็วเหมือนนวตักรรมท่ีเขา้กนัไดก้บัค่านิยมและบรรทดัฐานของสังคม นวตักรรมอาจเขา้
กนัไดก้บัส่ิงต่อไปน้ี คือ ค่านิยมและความเช่ือทางสังคมและวฒันธรรม ความคิดหรือประสบการณ์
ท่ีเก่ียวกบันวตักรรมในอดีต และความตอ้งการของนวตักรรมกลุ่มเป้าหมาย การเขา้กนัได้ของ
นวตักรรมกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้ จะทาํให้ผูย้อมรับนวตักรรมรู้สึกมัน่ใจวา่ไม่ตอ้งเส่ียงภยัมาก 
ทาํให้นวตักรรมมีความหมายสําหรับเขามากข้ึน ดงันั้น เราอาจสรุปไดว้่า ความสามารถในการเขา้
กนัได้ของนวตักรรม ในความรู้สึกของสมาชิกในสังคมมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัอตัราการ
ยอมรับนวตักรรม 
   (3)  ความสลบัซบัซ้อน (Complexity) หมายถึง การท่ีผูย้อมรับนวตักรรม
เห็นวา่ นวตักรรมนั้นยากแก่การเขา้ใจและยากแก่การนาํไปใช ้ เราอาจสรุปไดว้า่ ความสลบัซบัซ้อน
ของนวตักรรมตามท่ีสมาชิกของระบบสังคมรู้สึก มีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัอตัราการยอมรับ
นวตักรรม 
   (4)  ความสามารถในการนาํไปทดลองใช้ (Trialability) หมายถึง การท่ีผู ้
ยอมรับนวตักรรมสามารถนาํนวตักรรมนั้นไปทดลองใช้ในปริมาณนอ้ยๆได ้ดงันั้น ความสามารถ
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ในการนาํนวตักรรมไปทดลองใชไ้ด ้ตามความรู้สึกของสมาชิกในสังคม มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก
กบัอตัราการยอมรับนวตักรรม 

  (5)  ความสามารถสังเกตได้ (Observability) หมายถึง การท่ีผลของ
นวตักรรมเป็นส่ิงท่ีสามารถมองเห็นไดโ้ดยสมาชิกภายในระบบสังคม อาจสรุปไดว้า่  ความสามารถ
ในการสังเกตเห็นผลของนวตักรรมตามความรู้สึกของสมาชิกในสังคม มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก
กบัอตัราการยอมรับนวตักรรม 

 2)  ประเภทของการตดัสินใจในการยอมรับนวตักรรม โดยทัว่ไปการตดัสินใจของ
ผูมี้อาํนาจจะทาํให้เกิดอตัราการยอมรับนวตักรรมท่ีเร็วท่ีสุด การตดัสินใจโดยเอกชนจะทาํให้มีการ
ยอมรับนวตักรรมท่ีเร็วเป็นอนัดบัสอง ส่วนการตดัสินใจร่วมกนัหรือการตดัสินใจโดยกลุ่ม จะทาํให้
เกิดอตัราการรับนวตักรรมท่ีช้ากว่าการตดัสินใจสองประเภทท่ีผ่านมา ทั้งน้ีเพราะการตดัสินใจ
ร่วมกนัตอ้งมีการจูงใจสมาชิกส่วนมากในระบบสังคมใหเ้ห็นดว้ยกบันวตักรรม ส่วนการตดัสินใจท่ี
ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจอ่ืนๆ น่าจะมีอตัราการยอมรับนวตักรรมท่ีชา้ท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจตั้งแต่สองประเภทข้ึนไปซ่ึงตอ้งเกิดข้ึนก่อนหลงัตามลาํดบั 

 3) ช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีใชใ้นการเผยแพร่นวตักรรมอาจมีอิทธิพลต่ออตัรา
การยอมรับนวตักรรมด้วยเช่น ถ้าตอ้งใช้ช่องสารระหว่างบุคคลเพื่อก่อให้เกิดการต่ืนตวัว่ามี
นวตักรรมอุบัติข้ึนแล้วดังท่ีปรากฏเสมอในกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเกษตรกรท่ีไม่มีช่องทางการ
ส่ือสารมวลชนเขา้ถึงก็จะทาํใหเ้กิดอตัราความรู้และอตัราการยอมรับนวตักรรมตํ่า  

 4)  ลกัษณะของระบบสังคม ระบบสังคมคือกลุ่มชนท่ีรวมกนัเป็นหน่วยของสังคม 
มีหน้าท่ีแตกต่างกนั และมีการร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเป็นเป้าหมายร่วมกนั การแพร่ของนวตักรรมใน
ระบบสังคมมีความสําคญัมากเพราะโครงสร้างของระบบสังคมมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรม
เป็นอยา่งยิง่ โครงสร้างของสังคมประกอบดว้ย สถานภาพหรือตาํแหน่ง บรรทดัฐานทางสังคม การ
ปกครองของหมู่คณะ พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรมเป็นอยา่งยิ่ง 
กล่าวคือ ถ้าสังคมนั้นเป็นสังคมท่ีมีความทนัสมยั มีการพฒันาเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การใช้
เหตุผล มีความเป็นพลโลกท่ีไร้พรมแดน บุคคลในสังคมนั้นก็จะยอมรับนวตักรรมไดเ้ร็วกวา่ สังคม
ท่ีมีลกัษณะยึดติดกบัประเพณี เกิดการลงัเลไม่กล้าตดัสินใจ หากมีการยอมรับนวตักรรมใดตอ้ง
อาศยัการตดัสินใจร่วมกนั ทาํใหก้ารยอมรับชา้กวา่บุคคลท่ีอยูใ่นระบบสังคมท่ีทนัสมยั 

 5)  ตวักลางการเผยแพร่นวตักรรม คือ บุคคลอาชีพต่าง ๆ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจยอมรับนวตักรรม ในการให้คาํแนะนํา การกระตุน้ และให้ความเช่ือถือ ตวักลางการ
เผยแพร่นวตักรรมมีบทบาทหลายอย่าง เช่น ต้องสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับประชากร ต้องรู้จกั
วนิิจฉยัปัญหาของประชากร ตอ้งมีความสมํ่าเสมอในการเป็นตวักลางเผยแพร่ เป็นตน้ บทบาทหลกั
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ของตวักลางในการเผยแพร่นวตักรรมก็คือ การอาํนวยความสะดวก คอยช่วยเหลือในการแกปั้ญหา 
กระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง คอยช่วยเหลือให้ผูรั้บนวตักรรมมีความมัน่ใจท่ีจะใชน้วตักรรมนั้น
ต่อไป 
 สาํหรับงานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมการเกษตร ซ่ึง Rogers (ม.ป.ป., อา้ง
ถึงใน เสถียร เชยประทบั, 2531, น.64) กล่าวถึงการเผยแพร่นวตักรรมโดยเฉพาะนวตักรรมดา้น
การเกษตรวา่สามารถกระทาํได ้4 แนวทาง ดงัน้ี   
  1)  อยา่งไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ เพื่อบา้น ญาติ 
  2)  พนกังานเดินตลาดและพ่อคา้ขายปลีก 
  3)  เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานของรัฐ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
  4)  ส่ือมวลชน ไดแ้ก่ วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และเอกสารส่ิงพิมพทุ์กชนิด 
 

2.3.3 การวดัการยอมรับนวตักรรม 
 การวดัการยอมรับนวตักรรมนั้น วิธีหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมคือ การใช้แบบจาํลองการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ TAM เป็นแบบจาํลองท่ี Davis 
(1989) ไดพ้ฒันาขยายองค์ความรู้ต่อมาจากทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned 
Action หรือ TRA) ของ Fishbein & Ajzen (1975) โดยแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยีไดใ้ช้
แนวคิดพื้นฐานสาํหรับการอธิบายการเช่ือมโยงกนัระหวา่งตวัแปร 2 ตวั  คือ 
  1) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน (Perceived usefulness หรือ PU) หมายถึง 
การรับรู้วา่เทคโนโลยท่ีีนาํมาใชน้ั้นก่อใหเ้กิดประโยชน์ และเสนอทางเลือกท่ีมีคุณค่า เช่น คุณค่าใน
เชิงการปฏิบติังาน คุณค่าในเชิงการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  
  แบบจําลองน้ีถือว่าการรับรู้ประโยชน์เป็นปัจจัยสําคัญท่ีบ่งช้ีถึงการยอมรับ 
(Adoption) หรือความตั้งใจท่ีจะใช ้(Intention to Use) และการใชเ้ทคโนโลยี (Usage) โดยการรับรู้
ประโยชน์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับ และมีอิทธิพลทางออ้มต่อการใชเ้ทคโนโลย ี 
  2)  การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use หรือ PEOU) 
หมายถึง การรับรู้วา่เทคโนโลยีนั้นใชง้านง่ายสะดวก ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก เทคโนโลยีใดท่ี
ใชง้านง่าย และสะดวก มีความเป็นไปไดม้ากท่ีจะไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ช้ การรับรู้ความง่ายใน
การใช้งานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับหรือความตั้ งใจท่ีจะใช้ และมีอิทธิพล 
ทางออ้มต่อการใชโ้ดยส่งผา่นพฤติกรรมการยอมรับ นอกจากน้ี ตวัแปรดา้นการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใชง้านเทคโนโลยยีงัมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านดว้ย  
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 Davis (1989, อา้งถึงใน ชานนท ์ศิริธร, 2554) อธิบายวา่ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน 
(Perceived Usefulness หรือ PU) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use 
หรือ PEOU) ของแต่ละบุคคล จะส่งผลต่อทศันคติต่อการใชง้าน (Attitude Toward Using) กล่าวคือ 
หากบุคคลรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านและรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านเทคโนโลยีใดๆ จะทาํ
ใหบุ้คคลนั้นมีทศันคติท่ีดีต่อการใชง้านเทคโนโลยนีั้น ๆ และจะส่งผลให้เกิดความตั้งใจท่ีจะใชง้าน
เทคโนโลยี (Behavioral Intention to Use) ตามไปดว้ย และเกิดการใชง้านจริง (Actual System Use) 
ในท่ีสุด และในทางกลบักนั หากบุคคลไมรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านและไม่รับรู้ถึงความง่าย
ในการใชง้านเทคโนโลย ีก็จะทาใหมี้ทศันคติท่ีไม่ดีต่อการใชง้านเทคโนโลยีนั้น ส่งผลให้เกิดความ
ตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลยนีอ้ย และอาจจะไม่เกิดการใชง้านจริง 
 ต่อมา นักวิจัยจํานวนมากได้นําแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี  ( Technology 
Acceptance Model) ไปประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาวิจยัการยอมรับเทคโนโลยีในบริบทต่างๆ โดย Lu, 
Yu, Liu, & Yao (2003, อา้งถึงใน ชานนท ์ศิริธร, 2554 ) ไดร้วบรวมการศึกษาวิจยัท่ีใชแ้บบจาํลอง
การยอมรับเทคโนโลยเีป็นกรอบในการศึกษา เร่ิมตั้งแต่งานวิจยัในปี ค.ศ. 1989 – 2001 จาํนวนรวม
ทั้งส้ิน 18 งานวิจยั จะเห็นไดว้า่ ตวัแปรหลกัท่ีทุกงานวิจยัท่ีใชแ้บบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยีมี
เหมือนกนันั้น ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
  1)  การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) 
  2)  การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 
  3)  ทศันคติต่อการใชง้าน (Attitude Toward Using) 
  4)  ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน (Behavioral Intention to Use) 
  5)  การใชง้านจริง (Actual System Use) 
 

 
 
ภาพที ่2.6  แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model)  
 
 การออกแบบการวดัการยอมรับนวตักรรมในงานวิจยัน้ี ศึกษาเฉพาะตวัแปรหลกั 5 ตวัแปร
ในแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรือ TAM) ประกอบดว้ย 
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(1) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน (2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (3) ทศันคติต่อการใช้
งาน (4) ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน และ (5) การใชง้านจริง และเพิ่มการศึกษาตวัแปรความสนใจใน
นวตักรรมส่วนบุคคล (Personal Innovativeness) ดว้ย เน่ืองจากเป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยขีองแต่ละบุคคล (Rosen, 2005; Lu, Yao, & Yu, 2005, อา้งถึงใน ชานนท ์ศิริธร, 2554)  
 

2.4 แนวคดินวตักรรมสังคม (Social Innovation)  
 

นวัตกรรมมีบทบาทสําคัญในการสร้างคุณค่าและความย ั่งยืน หรืออาจกล่าวได้ว่า 
‚นวตักรรมเป็นเลือดกระแสหลกัในการยงัความอยูร่อดและการเจริญเติบโตขององคก์ร‛ (Zahara & 
Covin 1994, p. 183) การนาํนวตักรรมมาใชใ้นมิติดา้นสังคมจึงทาํให้สถาบนัสังคมมีการพฒันาได้
อยา่งต่อเน่ือง  

2.4.1 นิยามนวตักรรมสังคม 
แมว้า่คาํนิยามของนวตักรรมสังคมจะยงัคงมีความไม่แน่นอน เพราะเป็นแนวคิดท่ีมีความ

ใหม่ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติั ทาํให้นวตักรรมสังคมมีกรอบแนวคิดกวา้งๆท่ีมีกิจกรรมและวิธีการ
ต่างๆอยูภ่ายใตแ้นวคิดน้ีมากมาย  โดยกิจกรรมนั้นๆจะตอ้งเป็นความคิดริเร่ิมใหม่ท่ีสร้างผลกระทบ
ใหก้บัสังคมได ้(Social Impact) (Osburg, 2013) 

การให้คาํนิยามของนวตักรรมสังคม (Social Innovation) ในปัจจุบนัมุ่งเน้นท่ีมิติของ
กระบวนการท่ีใหม่หรือเป็นนวตักรรมท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาและความทา้ทายของสังคมในรูปแบบ
ของการมีส่วนร่วม (Collaboration) (European Union, 2012) 

Thompson (1965, p. 2) ไดก้ล่าวถึงนวตักรรมสังคมวา่เป็นยคุแห่งการยอมรับ (Acceptance) 
และทําให้เกิดประโยชน์ (Implementation) ของความคิด (Ideas) กระบวนการ  (Processes) 
ผลิตภณัฑ ์(Products) หรือบริการ (Services)  

นกัวจิยับางกลุ่มมุ่งเนน้เร่ืองความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติัหรือประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริงของ
แ น ว คิ ด น วัต ก ร ร ม สั ง ค ม โ ด ย จ ะ ต้อ ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ว ย ส ม ก า ร ข อ ง  Theoretical 
Conception + Technical Invention + Commercial exploitation โดยจะตอ้งเป็นความคิดท่ีใหม่ทั้ง
กระบวนการและผลลพัธ์ท่ีได ้(Trott,  2008)  

Mulgan (2006) กล่าวถึงนวตักรรมสังคมวา่เป็นความคิดใหม่ท่ีสามารถทาํให้เป้าหมายทาง
สังคม (Social Goals ) บรรลุผลไดจ้ริง ดงันั้น นวตักรรมสังคมจึงสร้างการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
(Social Change) ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสามารถพฒันาวิธีแกปั้ญหาและการจดัการปัญหาได้
ครอบคลุมทุกมิติ  
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Social Innovation Europe (2011)  ใหค้วามหมายของนวตักรรมสังคมวา่ เป็นแนวคิด ธรรม
เนียม และแนวทางในการทาํงานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการเดิมๆในการสนองความ
ตอ้งการของสังคม 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2010) ให้
ความหมายของนวตักรรมสังคมว่าหมายถึง ขอ้ตกลงในการแก้ไขปัญหาร่วมกนัของบุคคลและ
สังคมผ่านการทาํงาน การบริโภค การมีส่วนร่วม ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาทั้งส่วน
บุคคลและสังคม 

Confederation of Indian Industry—Centre of Excellence for Sustainable Development, 
CII-ITC CESD (2010) กล่าวถึงนวตักรรมสังคมวา่ นวตักรรมท่ีมีการบูรณาการและมีความย ัง่ยืน
จะตอ้งตระหนกัถึงคุณค่าของธุรกิจ ลูกคา้ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคมเป็นสาํคญั 

Pol and Ville (2009) กล่าวว่า นวตักรรมท่ีเป็นนวตักรรมสังคมจะตอ้งหมายถึง แนวคิด
ใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณของชีวติ  

Bisgaard (2009) กล่าวว่า นวตักรรมสังคมเป็นความใหม่ของผลิตภณัฑ์ บริการ รูปแบบ
ธุรกิจ กระบวนการ ช่องทางการกระจายสินค้า และอ่ืนๆ ท่ีสามารถจะแก้ไขประเด็นของ
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม  

Phills, Deiglmeier, & Miller (2008) (2008) ให้ความหมายของนวตักรรมสังคมวา่เป็นวิธี
แกปั้ญหาสังคมแบบใหม่ท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความย ัง่ยืนมากกว่าวิธีแกปั้ญหาสังคมท่ีมี
อยูแ่ละเป็นการสร้างฐานสังคมใหดี้ข้ึนโดยรวม ไม่ใช่เพียงปัจเจกบุคคลส่วนตวั  

Christensen, Baumann, Ruggles, & Sadtler (2006) กล่าววา่ นวตักรรมสังคมเป็นส่วนหน่ึง
ของนวตักรรมท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการเปล่ียนแปลงสังคม  

Little (2006) กล่าวว่า นวตักรรมสังคม คือ การขบัเคล่ือนสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และความ
ย ัง่ยนืเพื่อท่ีจะสร้างแนวทางใหม่ ผลิตภณัฑใ์หม่ บริการใหม่ กระบวนการใหม่ และการตลาดใหม่  

ช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา และวาสนา อ่ิมเอม (2546) ได้ศึกษาวิจยัเพื่อให้ความหมายของ
นวตักรรมสังคมและกิจกรรมในประเทศไทยว่า นวตักรรมสังคม คือ ‚ส่ิงใหม่ๆ ทั้ งท่ี เป็น
กระบวนการทางความคิด (จินตนาการ) หรือ การสร้างโอกาส หรือการลงมือปฏิบติั (action) เพื่อ
แก้ปัญหา หรือเพื่อทาํให้สังคมดีข้ึน ส่ิงใหม่ๆน้ีรวมถึงการปรับหรือพฒันาบนฐานเดิมด้วย‛ 
ลกัษณะร่วมของกิจกรรมหรือภารกิจท่ีเป็นนวตักรรมสังคม คือ การเปิดพื้นท่ีทางปัญญา และพื้นท่ี
ทางสังคมใหก้วา้งขวางท่ีสุด เกิดจากการรวมตวั ร่วมคิดร่วมสร้างของคนในสังคม/ชุมชน ไม่ใช่เกิด
จากการสั่งการจากภายนอก เกิดจิตสํานึกร่วมต่อสาธารณะประโยชน์และสังคมมาก่อนประโยชน์
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ส่วนตนหรือของกลุ่ม มีพฒันาการ ไม่เกิดข้ึนและหายไปอยา่งรวดเร็ว แต่อาจมีการเปล่ียนรูปแบบ
อนัเป็นผลจากการคิดสร้างสรรค ์มุ่งมัน่ และลงมือปฏิบติั  

เน่ืองจากมีการให้คาํนิยามของนวตักรรมสังคมจากนักวิชาการมีความหลากหลายมาก 
ผูว้จิยัจึงไดจ้ดัทาํตารางเพื่อแสดงใหเ้ห็นองคป์ระกอบของนวตักรรมสังคมมิติต่างๆ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.2  แสดงการเปรียบเทียบประเด็นและขอบเขตนวตักรรมสังคม (Social Innovation) 
 
แหล่งอ้างองิ มิติและขอบเขตของแนวคิดนวตักรรมสังคม (Social Innovation) 

ความใหม่ ความยัง่ยนื ส่วนรวม 
(ระดับสังคม) 

การเปลีย่นแปลงและ
การพฒันา 

ความ
หลากหลาย 

Social 
Innovation 
Europe 
(2011) 

Social 
innovations 
are new  

 that meet 
social needs 

more effectively 
(than existing 
approaches) 

ideas, 
institutions, 
or ways of 
working 
 

Michelini 
(2012) 

new ideas  that work in 
meeting 
social goals 

considered a vehicle 
that creates social 
change that is 
related to a better 
quality of life and 
that develops 
solutions and 
approaches  
 

to various 
sets of 
problems 

Organization 
for Economic 
Co-operation 
and 
Development 
(OECD) 
(2010) 

  the welfare of 
individuals and 
communities 
through 
employment, 
consumption or 
participation 

deals with improving its expressed 
purpose being 
to provide 
solutions for 
individual and 
community 
problem. 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ)     
      
แหล่งอ้างองิ มิติและขอบเขตของแนวคิดนวตักรรมสังคม (Social Innovation) 

ความใหม่ ความยัง่ยนื ส่วนรวม 
(ระดับสังคม) 

การเปลีย่นแปลงและ
การพฒันา 

ความ
หลากหลาย 

CII-ITC 
CESD 
(2010) 

 Sustainable 
and inclusion 
innovation 

  add value to 
business, to 
customers, to 
the  
environment 
and to 
society. 
 

Pol and 
Ville 
(2009) 

the 
implied 
new idea 

  has the potential to 
improve either the 
quality or the 
quantity of life 
 

 

Bisgard 
(2009) 

Is new  related to 
both 
environmenta
l issues and 
social 
problems 

are able to solve 
global challenges 

New 
products, 
services, 
business 
models, 
processes, 
distribution 
channels and 
so on 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ)     
      
แหล่งอ้างองิ มิติและขอบเขตของแนวคิดนวตักรรมสังคม (Social Innovation) 

ความใหม่ ความยัง่ยนื ส่วนรวม 
(ระดับสังคม) 

การเปลีย่นแปลงและ
การพฒันา 

ความ
หลากหลาย 

Phills et al. 
(2008) 

A novel 
solution 
to a social 
problem 

that is more 
effective, 
efficient, 
sustainable 

for which the 
value created 
accrues 
primarily to 
society, as a 
whole, rather 
than private 
individuals 
 

or just than existing 
solutions 

 

Mulgan et 
al. (2007) 

Innovative 
activities 
and 
services 

 are motivated 
by the goal of 
meeting a 
social need 

that are 
predominantly 
developed and 
diffused through 
organizations whose 
primary purposes 
are social 
 

 

Christensen 
et al. (2006) 

subset of 
disruptive 
innovations 

 primary 
objective is 
social change 
 

social change  

Little 
(2006) 

to create 
new   

the use of  
environmental 
or 
sustainability 
drivers 

the use of 
social driver 

 new ways of 
working, new 
products, services 
and processes, and 
new market space 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ)     
      
แหล่งอ้างองิ มิติและขอบเขตของแนวคิดนวตักรรมสังคม (Social Innovation) 

ความใหม่ ความยัง่ยนื ส่วนรวม 
(ระดับ
สังคม) 

การเปลีย่นแปลง
และการพฒันา 

ความ
หลากหลาย 

EU-
Commission 
(2012) 

are new   Innovations 
that are 
both social 
in their 
ends and in 
their means 

that 
simultaneously 
meet social needs 
(more effectively 
than alternatives) 
and create new 
social 
relationships or 
collaborations 
 

new ideas 
(products, 
services and 
models) 

European 
Business 
School 
(EBS) 
(2012) 

new 
solutions 

 that address 
societal 
challenges 
in a way 
that is 
contextual, 
targeted, 
 

And promotes 
common welfare 

 

INSEAD 
Social 
Innovation 
Centre 
(2012) 

introduction 
of new 
business 
models and 
market-
based 
mechanisms 

that deliver 
sustainable 
economic, 
environmental 
and social 
prosperity 

social 
prosperity 

 economic, 
environmental 
and social 
prosperity 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ)     
      
แหล่งอ้างองิ มิติและขอบเขตของแนวคิดนวตักรรมสังคม (Social Innovation) 

ความใหม่ ความ
ยัง่ยนื 

ส่วนรวม (ระดับ
สังคม) 

การ
เปลีย่นแปลง
และการ
พฒันา 

ความ
หลากหลาย 

ช่ืนฤทยั 
กาญจนะ
จิตรา, และ
วาสนา อ่ิม
เอม (2546) 

ส่ิงใหม่ๆ รวมถึง
การปรับหรือ
พฒันาบนฐานเดิม
ดว้ย 

 เกิดจากการรวมตวั 
ร่วมคิดร่วมสร้าง
ของคนในสังคม/
ชุมชน ประโยชน์
ต่อสังคมมาก่อน
ประโยชน์ส่วนตน
หรือของกลุ่ม 

เพื่อ
แกปั้ญหา 
หรือเพื่อทาํ
ใหส้ังคมดี
ข้ึน มี
พฒันาการ 
ไม่เกิดข้ึน
และหายไป
อยา่ง
รวดเร็ว 

ทั้งท่ีเป็น
กระบวนการ
ทางความคิด 
(จินตนาการ) 
หรือ การ
สร้างโอกาส 
หรือการลง
มือปฏิบติั 
(action) 

 
 กล่าวโดยสรุป นวตักรรมทางสังคม  ควรครอบคลุมความหมายทั้ง 5 มิติ ไดแ้ก่ เป็นแนวคิด
ท่ีใหม่ ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาต่อส่วนรวม โดยความร่วมมือของคนในสังคม  
และมีความหลากหลายทั้งกระบวนการและมิติในการพฒันาเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน  หรืออาจกล่าว
ไดว้า่ นวตักรรมทางสังคมนั้น คือ การพฒันา (ความใหม่) สังคม (ส่วนรวม) โดยรวม (ครอบคลุม
ทุกมิติ มีความหลากหลาย) ให้ดีข้ึน (การพฒันาและการเปล่ียนแปลง) อย่างย ัง่ยืน (ความย ัง่ยืน) 
‚แนวคิดหรือวิธีการใหม่ในการพฒันาสังคมโดยรวมให้ดีข้ึนอยา่งย ัง่ยืน‛  โดยในงานวิจยัน้ีจะเน้น
มิติดา้นความใหม่ของแนวคิดท่ีทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมต่อการพฒันาสังคม 
 

2.4.2 องค์ประกอบของความเป็นนวตักรรมสังคม 
 อลงกรณ์ คูตระกูล (2553) ไดก้ล่าวถึงสรุปองคป์ระกอบท่ีจาํเป็นของความเป็นนวตักรรม
สังคมไว ้3 องคป์รกอบ ดงัน้ี 
  1) คุณค่าของนวตักรรมท่ีมีต่อสังคมส่วนรวมไม่วา่จะเป็นในเชิงแกปั้ญหาหรือใน 
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เชิงพฒันา  นวตักรรมสังคมเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงวิธีการดาํเนินชีวิตท่ีคนในชุมชนทาํอยู่ประจาํให้
เป็นไปในทางท่ีดีข้ึน โดยคุณค่าน้ีอาจจะเป็นประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) หรือ
อาจจะเป็นคุณค่าเพิ่มท่ีนวตักรรมนั้นก่อให้เกิดในสังคม  นอกจากน้ีเม่ือใช้การจาํแนกมิติของ
นวตักรรมสังคมโดย  Gonzalez, Martinelli, Moulaert, Swyngedouw เป็นเกณฑ์ อาจกล่าวไดว้่า
คุณค่าของนวตักรรมสังคมมีอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) มีคุณค่าเพราะสนองตอบความจาํเป็นของ
มนุษยท่ี์ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองหรือไม่ไดรั้บอีกต่อไปแลว้แต่ยงัตอ้งการอยู ่(2) มีคุณค่าเพราะไป
เปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมไปในทาง ท่ีดีข้ึน  และ (3) มีคุณค่าเพราะไปเพิ่มขีด
ความสามารถเชิงสังคมและการเมืองรวมทั้งเพิ่มระดบัการเขา้ถึงทรัพยากร 
  2)  การเป็นส่ิงใหม่ ขอ้น้ีอลงกรณ์เห็นแยง้กบั Moulaert, Martinelli, Swyngedouw, 
และ Gonzalez วา่ความใหม่ไม่ใช่องค์ประกอบจาํเป็นสําหรับการเป็นนวตักรรมสังคม แต่หัวใจ
สาํคญัของความเป็นนวตักรรมสังคมอยูท่ี่ผลลพัธ์ของมนัมากกวา่   อนัท่ีจริงการนาํส่ิงท่ีเคยมีมาแลว้
มาใชจ้ะจดัวา่เป็นนวตักรรมไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีการปรับปรุงส่ิงเก่านั้น ก่อนจะนาํมาใชเ้ท่านั้น  
องคป์ระกอบน้ีจะจาํแนกนวตักรรมออกจากโครงการพฒันาทัว่ ๆ ไปท่ีอาจมีคุณค่าต่อสังคม แต่ใช้
แนวทางเดิมๆในการดาํเนินการ การเป็นส่ิงใหม่น้ีมิไดมี้ความหมายจาํกดัเฉพาะความใหม่ 
อย่างแทจ้ริง (ไม่เคยมีมาก่อนเลย) แต่อาจเป็นการปรับเปล่ียนหรือต่อเติมให้เป็นแนวทางใหม่ท่ี
แกปั้ญหาไดดี้กวา่แนวทางเดิมก็ได ้ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็นการแกปั้ญหาเดิมดว้ยวธีิคิดและ/หรือวธีิทาํ 
ใหม่ก็ได ้ความใหม่ดงักล่าวยงัไม่จาํเป็นตอ้งเป็นความใหม่สําหรับทุกคนเป็นการทัว่ไปแต่ตอ้งเป็น
ความใหม่สําหรับบริบทนั้นๆ นัน่คือ คนในบริบทตอ้งรับรู้ว่าเป็นส่ิงใหม่ (Rogers, 2003) ดงันั้น 
การนาํเอาโครงการพฒันาท่ีประสบความสาํเร็จจากชุมชนอ่ืนมาปรับใชก้บัชุมชนของตวัเองจึง 
นบัเป็นนวตักรรมสังคมสาํหรับชุมชนนั้น  ดว้ยหลกัท่ีวา่ชุมชนนั้น ยงัไม่เคยมีโครงการพฒันา 
ลกัษณะดงักล่าวมาก่อนนัน่เอง  
  3) นวตักรรมสังคมนั้นตอ้งเกิดข้ึน บนฐานของแรงจูงใจเชิงสังคมดว้ย  ซ่ึงในท่ีน้ี
หมายถึง การมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตวั หรือการมีความตอ้งการทาํให้
สังคมดีข้ึนมากกวา่ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ กล่าวคือไม่มีเร่ืองกาํไรขาดทุน
ในรูปของตวัเงินกบันวตักรรมสังคม 
 งานวิจัยช้ินน้ี ผูว้ิจ ัยได้ใช้เกณฑ์องค์ประกอบนวตักรรมสังคมของอลงกรณ์ คูตระกูล 
(2553) ในการจาํแนกความเป็นนวตักรรมสังคม 
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2.4.3 กระบวนการสร้างนวตักรรมสังคม 
 Rogers (2003) กล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบันวตักรรม (Innovation-Decision 
Process) แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) ขั้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความจาํเป็น (2) ขั้นการ
วิจยั (3) ขั้นการพฒันา (4) ขั้นการนาํออกขาย (Commercialization) (5) ขั้นการแพร่กระจายและรับ
นวตักรรม และ (6) ขั้นผลลพัธ์ท่ีตามมา (Consequences) ซ่ึงกระบวนการน้ีส่วนใหญ่เป็นเชิง
นวตักรรมทางธุรกิจหรือนวตักรรมทางเทคโนโลย ี 
 Alakeson, Aldrich, Goodman, Jorgensen, and Miller (2003)  กล่าวถึงนวตักรรมสังคมวา่ 
อาจเกิดจาก (1) นวตักรรมสังคมเกิดจากการวางแผนไวล่้วงหน้าโดยองคก์ารของรัฐเป็ นผูก้าํหนด
รูปแบบการดาํเนินการและผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ หรือ (2) นวตักรรมสังคมเกิดจากผูป้ระกอบการ ใน
กรณีน้ี ผูป้ระกอบการจะเป็นผูริ้เร่ิมและนาํการเปล่ียนแปลงเขา้มาสู่ชุมชน หรือ (3) นวตักรรมสังคม
เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ในระบบยอ่ย  
 Mulgan, Tucker, Ali, and Sanders (2007) ไดส้รุปกระบวนการสร้างนวตักรรมสังคมโดย
จาํแนกตามภาคส่วน (Sector) ท่ีใหก้าํเนิดนวตักรรมสังคม โดยมีภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาน้ี 
ไดแ้ก่ (1) องคก์ารและวิสาหกิจทางสังคม (Social Organizations and Enterprises) (2) ขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคม (Social Movements) (3) ภาคการเมือง (Politics) (4) ภาครัฐ (Government) 
นอกจากน้ียงัแบ่งขั้นตอนการสร้างนวตักรรมสังคมของแต่ละภาคส่วนออกเป็น 3 ขั้น โดยพบว่า 
องค์การทางสังคมและภาครัฐเร่ิมการสร้างนวตักรรมสังคมด้วยการระบุถึงความเป็นไปไดต่้างๆ 
ส่วนขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมเร่ิมตน้กระบวนการดว้ยการก่อตวัข้ึนของขบวนการสําหรับ
ภาคการเมืองจะเร่ิมตน้จากความตอ้งการของพรรคการเมือง หลงัจากแนวคิดเร่ิมก่อตวัข้ึน องคก์าร
ทางสังคมจะเร่ิมสร้างตน้แบบ (Prototype) ของนวตักรรมสังคมข้ึน  มาเพื่อทดลองปฏิบติั หลงัจาก
นั้น จึงเป็นการขยายผลของนวตักรรมให้เติบโตต่อไป ถา้เป็นองค์การภาครัฐจะเร่ิมตั้งโครงการนาํ
ร่อง จากนั้น จึงมีการทดสอบ และใช้วิธีการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั ส่วนขบวนการเคล่ือนไหวทาง
สังคมจะเร่ิมรณรงคใ์ห้เห็นคุณค่าของนวตักรรมสังคมนั้น ๆ จากนั้นจึงนาํไปสู่การทาํให้ชอบธรรม
โดยรัฐ และเปล่ียนแปลงความเคยชิน รวมทั้งบรรทดัฐานเดิม สําหรับภาคการเมืองจะกาํหนดเป็น
นโยบายและประกาศเจตจาํนงค์ให้ทราบเป็นวงกวา้ง ขั้นต่อมาจึงเป็นนาํไปปฏิบติัโดยหน่วยงาน
ราชการ 
 ในปีค.ศ.2008 Murray, Mulgan, & Caulier-Grice ไดส้รุปขอ้มูลจากการศึกษาวธีิการ 
สร้างนวตักรรมสังคมในภาคส่วนต่าง ๆ ทัว่โลก โดยไดพ้บวา่กระบวนการสร้ างนวตักรรมสังคม
นั้น เร่ิมตน้จาก (1) การวนิิจฉยั การออกแบบ และการพฒันานวตักรรมสังคม ซ่ึงภายในขั้นตอนแรก
น้ีมีกิจกรรมหลายอยา่งเกิดข้ึน ไดแ้ก่ การเกิดแรงบนัดาลใจ (‚มีไฟ‛) การระบุและวินิจฉยัปัญหา 
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การจินตนาการถึงวิธีแกปั้ญหาหลายๆวิธี แลว้จึงนาํไปปฏิบติัอย่างลองผิดลองถูก  ขั้น ต่อมา (2) 
เป็นการทาํใหน้วตักรรมสังคมท่ีสร้างข้ึนนั้นดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน  จากนั้น จึง (3) เป็นการขยายผล
และแพร่กระจายนวตักรรมสังคม และขั้นสุดทา้ย (4) เป็นการสร้างนวตักรรมสังคมท่ีเป็ นระบบเพื่อ 
ลดทอนอุปสรรคในการรับนวตักรรมสังคมของคนในวงกวา้งโดยอาศยัการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขเชิง 
สังคมบางอยา่ง เช่น รูปแบบของสถาบนัและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง เป็ นตน้ นอกจากน้ีกระบวนการ
สร้างนวตักรรมสังคมจะไม่ดาํเนินไปอย่างเป็นเส้นตรงเสมอไป โดยอาจมีการวนยอ้นกลบัตาม
ขั้นตอนเหล่าน้ีได ้ (Murray, Mulgan, and Caulier-Grice, 2008) 
 

2.5 แนวคดิกจิการเพือ่สังคม (Social Enterprise) 
 
 อภิรักษ ์โกษะโยธิน (2553, อา้งถึงในโกศล ดีศีลธรรม, 2554) กล่าววา่ กิจการเพื่อสังคม คือ 
กิจการท่ีมีรายรับจากการขายผลิตภณัฑ์สินคา้หรือการให้บริการท่ีถูกตั้งข้ึนเพื่อเป้าหมายชัดเจน
ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งโดยมุ่งเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหา  และพฒันาชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มเป็น
หลกั โดยไม่ไดมี้เป้าหมายสร้างกาํไรสูงสุดต่อผูถื้อหุ้นและเจา้ของเท่านั้น ดงันั้น ลกัษณะพิเศษของ
กิจการเพื่อสังคมตอ้งดูท่ี กระบวนการผลิต การดาํเนินกิจการ รวมถึงผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อเน่ืองในระยะยาวต่อสังคม สุขภาวะ และส่ิงแวดลอ้ม มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
รวมทั้งมีความย ัง่ยนืทางการเงินไดด้ว้ยตวัเอง 
 สาํนกังานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (2553) ให้คาํนิยามกิจการเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) วา่คือ กิจการท่ีมีรายรับจากการขาย การผลิตสินคา้ และ/หรือการให้บริการ ท่ีถูกตั้งข้ึน
เพื่อเป้าหมายอย่างชัดเจน ตั้งแต่แรกหรือมีการกาํหนดเพิ่มเติม หรือปรับเปล่ียนเป้าหมาย ในการ
แกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชน สังคม และ/หรือส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั โดยไม่ไดมี้เป้าหมายในการ
สร้างกาํไรสูงสุดต่อผูถื้อหุน้และเจา้ของเท่านั้น และมีลกัษณะพิเศษ ดงัต่อไปน้ี 
  1)  กระบวนการผลิต การดาํเนินกิจการ รวมถึงผลิตภณัฑ์หรือไม่ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อเน่ืองในระยะยาวต่อสังคม สุขภาวะ และส่ิงแวดลอ้ม 
  2)  มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
  3)  มีศกัยภาพท่ีจะมีความย ัง่ยนืทางการเงินไดด้ว้ยตนเอง  
  4)  ผลกาํไรส่วนใหญ่ถูกนาํไปเพื่อการลงทุนกลบัไปใช้ในการขยายผลเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายดงักล่าว หรือคืนผลประโยชน์ใหแ้ก่สังคม หรือผูใ้ชบ้ริการ  
  5)  สามารถมีรูปแบบองคก์รท่ีหลากหลาย  
  6)  มีการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้
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 สําหรับความแตกต่างของคาํว่า CSR, Social Enterprise, และ Social Business สฤณี อา
ชวานนัทกุล ไดใ้หส้ัมภาษณ์กบัคณะผูจ้ดัทาํรวมกิจการเพื่อสังคมในไทย (2555) ไว ้ดงัน้ี 
  1)  การดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR เป็นการทาํธุรกิจท่ี
ไม่เพียงให้ความสําคญักบัการทาํกาํไรสูงสุด แต่ยงัหันไปให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบส่วน
ต่างๆของสังคมท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินธุรกิจมากข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนั บางส่วน
ไดพ้ฒันาเป็น Corporate Social Sustainability หรือ ‚การดาํเนินธุรกิจเพื่อสังคมท่ีย ัง่ยนื‛ 
  กล่าวโดยสรุป ไม่วา่จะเป็น CSR หรือ CSS ก็ยงัเป็นกิจการท่ีมีเป้าหมายในการทาํ
กาํไร แต่ผนวกเอาแนวคิดในการคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อภาคส่วนต่างๆในสังคมท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการดาํเนินธุรกิจเขา้ไปในการดาํเนินกิจการดว้ย ไม่ว่าจะมีกฎหมายคุม้ครองเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม 
  2)  กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) การจดัตั้งกิจการตอ้งมีการจดทะเบียนมี
ตัวตน  แสดงให้เห็นว่ามีความต้องการดําเนินกิจการอย่างต่อเน่ือง มีระบบการสืบทอดการ
บริหารงานท่ีชดัเจน มีระบบการบริหารจดัการสร้างความย ัง่ยนืทางการเงินท่ีชดัเจน อาจจดัตั้งในรูป
องค์กรแสวงหาผลกาํไรหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกาํไรก็ได ้ในกรณีท่ีเป็นองค์กรไม่แสวงหาผล
กาํไร ลกัษณะการดาํเนินงานจะไม่ใช่แค่ขอรับบริจาค หรือการเขียนโครงการขอทุนมาทาํโครงการ
ไปเร่ือยๆ หรือไดทุ้นคร้ังหน่ึงทาํเสร็จคร้ังหน่ึงแลว้ก็หายไป  แต่จะมีแนวทางของความย ัง่ยืนทาง
การเงินของกิจการท่ีชัดเจนกว่านั้น หากเป็นกรณีองค์กรแสวงผลกาํไร ซ่ึงมีการผลิตสินคา้และ
บริการออกจําหน่าย ต้องชัดเจนว่าผลประโยชน์จากการผลิตสินค้าจะเป็นไปเพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายของการดาํเนินกิจการ บางคร้ังโครงสร้างองค์กรของกิจการเพื่อสังคมอาจดูคล้าย
ธุรกิจทัว่ไปท่ีมีการจดัตั้งข้ึนเพื่อผลิตสินคา้และบริการออกจาํหน่ายแต่จะต่างกนัตรงท่ีเป็นกิจการท่ี
ก่อตั้งข้ึนโดยมุ่งแกปั้ญหาสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั ในขณะเดียวกนัก็คาํนึงถึงความย ัง่ยืนทาง
การเงินของกิจการไปดว้ย โดยวิธีการจาํแนกธุรกิจทัว่ไปออกจากกิจการเพื่อสังคมสามารถดูไดจ้าก 
สมมติมีสินคา้ท่ีแว่วว่าตลาดจะโตเร็ว เช่น ผลิตภณัฑ์จากเกษตรอินทรีย ์ธุรกิจทัว่ไปจะเขา้มาทาํ
ตลาดในผลิตภณัฑ์น้ีเพื่อขยายตลาด เพื่อทาํผลกาํไรให้กบักิจการ แต่กิจการเพื่อสังคมจะเขา้มาทาํ
โดยเห็นวา่ ผลิตภณัฑ์จากเกษตรอินทรียส์ามารถส่งเสริมเกษตรกรในหลาย ๆ ดา้น ไม่วา่จะเป็นทาํ
ใหร้ายไดสู้งข้ึน สุขภาพดีข้ึน รวมทั้งผูบ้ริโภคเองก็จะมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ทั้งน้ี จะตอ้งมีวิธีการท่ีแสดง
ให้เห็นว่า ประโยชน์ต่าง ๆ นั้นส่งผ่านไปถึงกลุ่มเป้าหมายของกิจการจริง เช่น มีการส่งเสริมให้
เกษตรกรรวมกลุ่มกนัเป็นสหกรณ์ หรือในกรณีท่ีจดัทาํในรูปองคก์รไม่แสวงหาผลกาํไร มีการเขียน
โครงกรขอเงินสนับสนุนกิจการ ผูส้นับสนุนก็จะตอ้งสามารถรู้ได้ว่า แต่ละบาทแต่ละสตางค์ท่ี
บริจาคไปนั้นเดินทางไปถึงส่วนไหนท่ีระบุไวใ้นโครงการเป็นจาํนวนเท่าไรและอยา่งไรบา้ง 
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  3)  ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) เป็นหน่วยยอ่ยของกิจการเพื่อสังคม หรือ
เป็นรูปแบบหน่ึงของการทาํกิจการเพื่อสังคมเช่นเดียวกบัการทาํกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบการ
จดัตั้งองคก์รไม่แสวงผลกาํไร แต่จะมีลกัษณะของการจดทะเบียนเป็นธุรกิจ ซ่ึงในความหมายของ
การทาํธุรกิจก็ตอ้งมีโมเดลธุรกิจชดัเจน มีผลิตผลิตสินคา้และบริการ แต่เป้าหมายก็เป็นไปเพื่อสังคม 
เช่น การรับซ้ือหนงัสือมือสองมาขายบนเวบ็เพื่อนาํเงินไปช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาสทางการศึกษา 
ลกัษณะสาํคญัท่ีธุรกิจเพื่อสังคมพึงมีก็คือ ผูถื้อหุน้สามารถถอนทุนคืนได ้แต่จะตอ้งไม่ไดรั้บเงินปัน
ผล หรือห้ามจ่ายทั้งร้อยเปอร์เซ็นต ์ กาํไรส่วนเกินจากตน้ทุนจะตอ้งเก็วไวใ้ชใ้นการบริหารเงินเพื่อ
ประโยชน์แก่สังคมตามเป้าหมายองคก์ร เช่น ท่ีองักฤษจะมีกฎหมายกาํหนดไวเ้ลยวา่จ่ายปันผลไม่
เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ หรือถา้บริษทัลม้เลิกกิจการไปก็ห้ามกระจายสินทรัพยก์ลบัไปให้ผูถื้อหุ้นตอ้ง
ส่งมอบใหก้ลุ่มหมายในการดาํเนินกิจการ 
 จากความหมายของการดาํเนินกิจการดงักล่าวขา้งตน้ จึงอาจกล่าวไดว้่า การแยกประเภท
ของรูปแบบกิจการนั้นตอ้งคาํนึงถึงเป้าหมายดงัน้ี หากเป็นการดาํเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมจะมีเป้าหมายมุ่งแสดงหากาํไรสูงสุด แต่ดาํเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สาํหรับกิจการเพื่อสังคม เป็นการก่อตั้งกิจการโดยมีเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาต่างๆในสังคม โดย
จะดาํเนินการในรูปแบบใดก็ได ้แต่ตอ้งมีการบริหารจดัการองคก์รให้มีความย ัง่ยืน หากเป็นองคก์ร
ท่ีแสวงหากาํไรจะอยู่ในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม มีการนาํกาํไรท่ีได้ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พฒันาสังคม ไม่มีการปันผลกาํไรให้ผูถื้อหุ้นหรือหากมีก็เป็นสัดส่วนท่ีไม่มากไปกวา่การนาํไปใช้
เพื่อพฒันาสังคม 
 

2.5.1 ความส าคัญของกจิการเพือ่สังคมต่อประเทศไทย 
 การเจริญเติบโตของภาคกิจการเพื่อสังคม นาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน และสังคมท่ี
มีความเท่าเทียม ยุติธรรม และมีปัญญามากข้ึน กิจการเพื่อสังคมจึงจดัไดว้่าเป็นนโยบายท่ีสามารถ
กระตุน้เศรษฐกิจไดใ้นระยะยาว ทั้งน้ี สามารถแจงประโยชน์ของกิจการเพื่อสังคมต่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนของประเทศไทยได ้เป็น 4 ประเด็นหลกั (สํานกังานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ, 
2553)  ดงัต่อไปน้ี  
  1)  สร้างเสริมกลไกตลาดท่ีมีคุณธรรมและย ัง่ยนื  
  กิจการเพื่อสังคมเป็นตัวเช่ือมโยง และขับเคล่ือนกลไกตลาดสําคัญ เช่น การ
บริโภคท่ีย ัง่ยืน การผลิตท่ีย ัง่ยืน และการลงทุนท่ีรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible 
Investing: SRI) 
  2)  พฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืขยายผลได ้ 
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  กิจการเพื่อสังคม เป็นธุรกิจท่ีมุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนและ
ผูด้้อยโอกาส และเคร่ืองมือสําคญัในการแก้ไขและพฒันาสังคม สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมอย่าง
ย ัง่ยนื โดยไม่จาํกดัดว้ยทุนใหเ้ปล่าเหมือนโครงสร้างขององคก์รพฒันาเอกชน (NGO)  
  3)  สร้างเศรษฐกิจใหม่แห่งคุณธรรมและความย ัง่ยนื  
  กิจการเพื่อสังคมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณธรรมและคุณค่าเชิงสังคม และ
เป็นเคร่ืองมือกระตุน้เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระดบัรากหญา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ยงัก่อให้เกิดการสร้างงานในระบบเศรษฐกิจ และเป็นตวัดึงดูดให้คนรุ่นใหม่มาเป็นผูป้ระกอบการ
เพื่อสังคม  
  4)  พฒันาคุณภาพบริการสาธารณะ  
  กิจการเพื่อสังคมสร้างนวตักรรม และรูปแบบใหม่ของบริการสาธารณะ ทั้งบริการ
โดยตรงต่อสังคม และการประมูลจากรัฐบาล เช่น การจดัการของเสีย พลงังานทดแทนระดบัชุมชน 
และการพฒันาอาชีพ และช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอายใุนสังคมไทย 
 

2.5.2 พฒันาการของกจิการเพือ่สังคมไทย 
 การดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีผ่านมาทาํให้เกิดปัญหาสังคมและส่ิงแวดลอ้มในดา้น
ต่าง ๆ  เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจท่ีมุ่งเพียงการแสวงหากาํไรสูงสุดโดยมิไดค้าํนึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน จึงทาํให้เกิดการตระหนกัถึงการสร้างปัญหาท่ีจะเพิ่มพูดความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ หากไม่รีบ
แกไ้ขวธีิการดาํเนินธุรกิจ ต่อมาหน่วยธุรกิจไดใ้ห้ความสําคญัของตน้ทุนทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
น้ี โดยมุ่งหวงัให้เกิดการสร้างสมดุลระหว่างการได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจ และการช่วยเหลือ
สังคมอยา่งมีคุณธรรม หน่วยธุรกิจประเภทน้ีวา่ เรียกวา่ กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)  
 กฤษดา เรืองอารียรั์ชต์ (2555, อา้งถึงใน คณะผูจ้ดัทาํรวมกิจการเพื่อสังคมในไทย, 2555) 
กล่าวถึงกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยวา่ แมกิ้จการเพื่อสังคมจะเป็นคาํใหม่ในวงการพฒันาระดบั
โลก แต่ท่ีจริงแลว้ประเทศไทยมีองคก์รท่ีดาํเนินงานในลกัษณะกิจการเพื่อสังคมมานานหลายสิบปี
แล้ว ถึงแมจ้ะไม่ได้เรียกตวัเองว่าเป็นกิจการเพื่อสังคมก็ตาม แต่ก็มีแนวคิดและวิธีการท่ีเข้ากับ
องคป์ระกอบของกิจการเพื่อสังคมในเกือบทุกประการ 
 กฤษดา เรืองอารียรั์ชต ์ผูจ้ดัการกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก ล่าวถึง
การส่งเสริม “กิจการเพื่อสังคม” วา่สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของสสส. ท่ีตอ้งการยกระดบัคุณภาพชีวิต 
สร้างเสริมสุขภาวะท่ีดีของคนไทยในทุกมิติ จึงภาครัฐควรส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมไทยให้ขยาย
ตวัอย่างกวา้งขวาง โดยมีมาตรการในการสร้างเสริมและสนับสนุน เช่น มาตรการทางด้านภาษี 



53 

 

กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทั้งองคก์รตวักลางเพื่อจดัการทางการเงินและการลงทุน (คณะผูจ้ดัทาํ
รวมกิจการเพื่อสังคมในไทย, 2555) 
 สําหรับประเทศไทยนั้น สามารถสรุปได้ว่ามีกิจการเพื่อสังคมดาํเนินการอยู่หลากหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรูปแบบสหกรณ์หรือวสิาหกิจชุมชน เพียงแต่ไม่ไดใ้ชค้าํวา่กิจการเพื่อ
สังคม กิจการเพื่อสังคมเหล่าน้ีสามารถสร้างมิติใหม่ของการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัรัฐบาล และองคก์รสาธารณประโยชน์ได ้อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยยงัขาดการ
สนบัสนุนพื้นฐานทุกดา้น และประชาชนจาํนวนมากยงัไม่รู้จกักิจการเพื่อสังคม  
 สําหรับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั้น เน่ืองด้วยปัญหาพื้นท่ีแห้งแล้ง และการขาดความรู้
ดา้นการเกษตรท่ีดีพอ จึงมีการทาํธุรกิจท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรรม เช่น เกษตรพอเพียง เกษตรชีวภาพ 
เป็นตน้ โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลกั และมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจนของเกษตรกร และเพื่อเพิ่มผลผลิตและความหลากหลายของพืชผลทางการเกษตร เพื่อรับมือ
กับการเปล่ียนแปลงของตลาด เช่น การแลกเปล่ียนเทคโนโลยีทางการเกษตรในกลุ่มปราชญ์
ชาวบ้าน กิจการเพื่อสังคมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนั้นมีโอกาสเติบโตมาก เน่ืองจากปัจจยั
หลายๆ ประการ ทั้งน้ี ประเทศไทยเองมีพื้นฐานเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมีโอกาสพฒันาด้าน
เกษตรกรรมสูงมาก  
 จากการสํารวจจาํนวนของกิจการเพื่อสังคมเบ้ืองตน้อยา่งหยาบ ประเทศไทยมีกิจการท่ีเขา้
ข่ายเป็นกิจการเพื่อสังคมประมาณ 116,298 แห่ง โดยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ จาํนวน 1,915 แห่ง 
(1.65%) และอยูใ่นเขตนอกกรุงเทพฯ จาํนวน 114,382 แห่ง (98.35%) (สํานกังานสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคมแห่งชาติ, 2553) 
 

2.6 แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาการเกษตร 
 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดว้ยทรัพยากรท่ีสมบูรณ์ตลอดจนสภาพภูมิประเทศ 
ท่ีเหมาะสมจึงส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดงันั้น สําหรับ
ประเทศไทยจึงมีประวติัการพฒันาการเกษตรท่ีต่อเน่ืองและยาวนานสืบต่อกนัมาหลายยุคหลายสมยั
ตั้งแต่การทาํเกษตรเพื่อยงัชีพมาเป็นการเกษตรแบบพอกินพอใช้แล้วนําส่วนท่ีเหลือไปขาย จน
ปัจจุบนัเป็นการทาํการเกษตรเพื่อการคา้โดยตรง โดยมีการพฒันาภายใตแ้ผนแม่บทในการพฒันา
ประเทศท่ีเรียกวา่ ‚แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ‛  
 สําหรับประเด็นการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกับการเกษตรในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สาํนกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551) มีดงัน้ี 
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  1)  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1-4  
  การพฒันาการเกษตรไดใ้ห้ความสําคญักบัการเพิ่มผลผลิตการเกษตรเพื่อเร่งอตัรา
การขยายตวั มาตรการพฒันาไดเ้นน้ดา้นโครงสร้างพื้นฐานดา้นการเกษตร ทั้งดา้นการชลประทาน 
ท่ีดินทาํกิน ถนนหนทาง ตลอดจนการวิจัยและส่งเสริมการเกษตร เพื่อเสริมสร้างโอกาสทํา
การเกษตรให้แก่เกษตรกร รวมทั้งเนน้มาตรการดา้นการตลาดและยกระดบัราคาผลิตผลการเกษตร
เพื่อจูงใจเกษตรกรใหเ้พิ่มผลผลิตดว้ย 
  2)  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5-6 
  เป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจ คือ การเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรโดยการเพิ่ม 
‚ประสิทธิภาพการผลิต‛ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการผลิตและการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ปรับโครงสร้างการผลิตดา้นการเกษตร จากาการเพิ่ม
ผลผลิต ‚แบบเดิมโดยการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก‛ มาเป็น ‚แบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต‛ หรือ
เน้นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากข้ึน ในช่วงแผนน้ีจะมุ่งแก้ปัญหาของประชาชนในชนบท 
โดยเฉพาะปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผลิตในดา้นเกษตรกรรมของประชาชนชนบทในเขตลา้หลงั ให้
มีอาหารเพียงพอแก่ผูบ้ริโภค มีรายไดเ้พิ่มข้ึน รวมทั้งส่งเสริมทางดา้นการผลิต การตลาดและการ
จา้งงานในชนบทเขตปานกลางและกา้วหนา้ เพื่อสนบัสนุนเป้าหมายการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดย
ส่วนรวมของประเทศ 
  3)  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7-8  
  ในช่วงน้ีรัฐบาลไดม้องเห็นความจาํเป็นในการกาํหนดแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Development) การพฒันาการเกษตรเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับ
โครงสร้างการผลิต ปรับแนวความคิดการพฒันาจากเดิมเน้นเศรษฐกิจ มาเป็นการเน้นคน โดยให้
คนเป็นศูนยก์ลาง เน้นการพฒันาศกัยภาพของคนในการพฒันาการเกษตรนั้นยงัคงใช้ชนบทเป็น
ฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีสําคญัของประเทศ ขณะท่ีในส่วนของเมืองช่วยสนบัสนุนในการช่วย
เป็นแหล่งตลาดและการบริโภค นอกจากน้ีแล้วยงัเน้นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาค ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดพลงัในการ
พฒันาและเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ไดก้าํหนดให้ร้อยละ 20 ของพื้นท่ีเกษตรหรือประมาณ 
25 ลา้นไร่ ตอ้งทาํระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนื 4 รูปแบบคือ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย ์
และเกษตรกรรมธรรมชาติ แต่ก็ยงัไม่อาจต้านแนวทางปฏิบติัเขียวได้ เกษตรกรไทยยงับริโภค
สารเคมีนาํเขา้ในอตัราท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี ขณะท่ีตวัเลขจาํนวนผูป่้วยจากสารเคมีก็เพิ่มข้ึน 
  4) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9-11 
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  แผนพฒันาฯในระยะน้ีไดอ้ญัเชิญ ‚ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง‛ มาเป็นปรัชญา
นาํทางในการพฒันาทาํใหเ้กิดการทาํเกษตรตามทฤษฎีใหม่ และมีการประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวางทุก
ภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเขม้แข็ง มีภูมิคุม้กนัสูงข้ึนในหลายดา้น นโยบายใหม่มุ่งสู่การทาํ
เกษตรแบบยัง่ยืน เน่ืองจากภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลกัและความมัน่คงดา้นอาหารของ
ประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์หลายดา้น ทั้งแหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และเช่ือมโยงวิถีชีวิต
ของสังคมไทย มีส่วนสําคญัในการลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเน้นการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ฐานการผลิตภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน 
  สําหรับยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเกษตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในปัจจุบัน คือ “ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ” อันได้แก่  (1) การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เขม้แข็งและย ัง่ยืน (2) การเพิ่มประสิทธิภาพ
และศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร (3) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การ
ผลิต (4) การสร้างความมัน่คงในอาชีพและรายไดใ้ห้แก่เกษตรกร (5) การสร้างความมัน่คงดา้น
อาหารและพฒันาพลงังานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน (6) การสร้างความมัน่คงด้าน
พลงังานชีวภาพเพื่อสนบัสนุนการพฒันาประเทศและความเขม้แข็งภาคเกษตร (7) การปรับระบบ
บริหารจดัการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน 
  

2.6.1 เกษตรแผนปัจจุบันหรือเกษตรเคมี (Chemical Agriculture) 
 การเกษตรแผนปัจจุบนั เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการปฏิวติัเขียวในราว ค.ศ.1960 โดยใช้
ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี มาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ 
รวมถึงการใช้สารเคมีทางการเกษตรจําพวกปุ๋ยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนพืช
สังเคราะห์ ฯลฯ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีสูงข้ึนในการลงทุนท่ีเท่าเดิม ในระยะเวลา
เดิม เพื่อจะได้มีวตัถุดิบป้อนให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นการประหยดัแรงงาน เน่ืองจาก
แรงงานส่วนใหญ่หลัง่ไหลไปสู่ภาคอุตสาหกรรมตามท่ีได้มีการปฏิวติัอุตสาหกรรมก่อนหน้าน้ี 
(อานฐั ตนัโช, 2549) 
 การปฏิวติัเขียว ไดก้ลายเป็นนโยบายและแนวทางหลกัของการพฒันาประเทศส่วนใหญ่ใน
โลก รวมถึงประเทศไทยท่ีมีการนาํแนวคิดการปฏิวติัเขียวเขา้สู่ประเทศเอเชียตั้งแต่สงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 ยุติลงโดยประเทศผูช้นะสงครามไดน้าํการเกษตรกรรมท่ีในยุคนั้นเรียกว่า ‚เกษตรกรรมแผน
ใหม่‛ ท่ีเนน้การใชส้ารเคมีสังเคราะห์ 
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 อานฐั ตนัโช (2549) ยงักล่าวถึงผลของการทาํการเกษตรแบบใช้สารเคมีสังเคราะห์ไวอี้ก
ดว้ย ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
  1)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
                 การทาํเกษตรแผนใหม่ทาํให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมและความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติตามมาท่ีเห็นไดช้ดัเจนได้แก่ ปัญหาการพงัทลายของหน้าดิน ดินเส่ือมความ
อุดมสมบูรณ์ ปัญหามลพิษในส่ิงแวดลอ้มและปัญหาการระบาดของโรคและแมลง ตวัอยา่งเช่น จาก
การสํารวจในประเทศไทยพบว่า ในพื้นท่ีลาดชันของจงัหวดัน่านส่วนใหญ่ถูกชะลา้งพงัทลายใน
อัตราท่ีมากกว่า 16 ตันต่อไร่ต่อปี ซ่ึงเป็นอัตราสูงกว่าท่ียอมให้มีได้ถึง 20 เท่า และท่ีจังหวดั
เพชรบูรณ์ พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั 9% มีการสูญเสียหนา้ดินถึง 26 ตนัต่อไร่ต่อปี 
                 เกษตรกรรมแผนใหม่ท่ีมุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยการใช้ปุ๋ยเคมีเป็น
จาํนวนมากและใชติ้ดต่อกนัเป็นระยะเวลานานจะทาํให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของโครงสร้าง
ดินและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่การบาํรุงดิน แต่เป็นการอดัแร่ธาตุ
อาหารให้แก่พืช โดยไม่มีการเติมอินทรียวตัถุเพิ่มลงในดิน และการใช้ปุ๋ยเคมียงัเร่งอตัราการ
สลายตวัของอินทรียวตัถุในดิน ทาํให้โครงสร้างของดินเส่ือมลง ดินจึงกระดา้งมีการอดัตวัแน่น ไม่
อุม้นํ้าในฤดูแลง้ 
                 การใช้สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ทาํให้เกิดปัญหาสารพิษตกคา้งในส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี
เน่ืองจากการใช้สารเคมีในการกาํจดัศตัรูพืชในแต่ละคร้ังจะใช้ประโยชน์ไดเ้พียง 25% ท่ีเหลืออีก 
75% จะกระจายสะสมในดิน นํ้ า และอากาศในส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสําคญัคือคือ สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช
ไม่ไดท้าํลายเฉพาะศตัรูพืชเท่านั้น แต่ยงัทาํลายแมลงและจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ในธรรมชาติอีก
ดว้ย ซ่ึงเป็นการทาํลายความสมดุลของระบบนิเวศในธรรมชาติ และผลท่ีตามมาคือ การระบาดของ
โรคและแมลงศตัรูพืชท่ีรุ่นแรงมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น การระบาดของเพล้ียกระโดดสีนํ้ าตาลท่ีทาํลาย
ผลผลิตขา้วในประเทศไทย เม่ือปี 2533-2534 ซ่ึงมีพื้นท่ีการแพร่ระบาดมากถึง 3.5 ลา้นไร่ 
                 การทาํเกษตรแผนใหม่ได้นําไปสู่การปลูกพืชเชิงเด่ียว และการขยายพื้นท่ีทาํ
การเกษตร ทาํให้เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่าธรรมชาติ ทาํให้เกิดการสูญเสียพื้นท่ีป่าอนัเป็น
ทรัพยากรท่ีสาํคญัในโลกและแหล่งตน้นํ้าท่ีสาํคญัลงดว้ย 
  2)  ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
                  การทาํเกษตรแผนใหม่เป็นการทาํการเกษตรท่ีตอ้งพึ่งปัจจยัภายนอก เพื่อนาํมาเพิ่ม
ผลผลิตให้ไดเ้ป็นจาํนวนมาก แต่ก็มิไดห้มายความวา่เกษตรกรจะประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจ
เสมอไป ในทางตรงกนัขา้มกลบัพบวา่เกษตรกรท่ีทาํการเกษราแผนใหม่จาํนวนมากประสบปัฯหา
ภาวะขาดทุน และหน้ีสิน เกิดความลม้เหลวทางเศรษฐกิจ เน่ืองมาจากตน้ทุนการผลิตท่ีสูงและราคา
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ผลผลิตท่ีตกตํ่า ในประเทศไทยการพฒันาการเกษตรแผนใหม่กลบัเป็นการผลกัดนัให้เกษตรกรตอ้ง
ตกอยู่ภายใตก้ารครอบงาํของบริษทั เน่ืองจากตอ้งพึ่งพาปัจจยัการผลิต และเทคโนโลยีต่างๆ จาก
บริษทั ไม่วา่จะเป็นเมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ย หรือสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช เป็นการทาํการเกษตรท่ีถูกผกูขาดจาก
บริษทัขนาดใหญ่ ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การทาํเกษตรแผนใหม่เป็นการสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทัเอกชน
ขนาดใหญ่มากกวา่เกษตรกรท่ีแทจ้ริง 
  3)  ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผูบ้ริโภค 
                 การใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชนอกจากจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมแล้วยงั
ก่อใหเ้กิดปัญหาการไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกายของเกษตรกรผูใ้ช ้และยงัมีสารพิษตกคา้งในผลผลิต
ทางการเกษตรอีกดว้ย การใช้สารเคมีทางการเกษตรนานๆ จนทาํให้พืชผกัมีพิษตกคา้งจาํนวนมาก 
ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค จากการตรวจพบสารพิษตกคา้งในผลผลิตทางการเกษตร
ของประเทศไทย พบว่า ผลผลิตมีสารพิษตกคา้งอยู่สูงจนในผลผลิตบางชนิดไม่ผ่านมาตรฐานมี
ผลกระทบต่อการส่งออกสินคา้เกษตรของไทย นอกจากน้ีการท่ีคนไทยบริโภคผลผลิตท่ีมีสารพิษ
ตกคา้งอยู่ทาํให้มีการสะสมสารพิษในร่างกายเป็นระยะเวลานาน และเกิดการเจ็บป่วย เช่น โรค
ภูมิแพ ้โรคเครียด โรคมะเร็ง ฯลฯ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซ่ึงจะเห็นได้จากสถิติคนไทยท่ีป่ายเป็น
โรคมะเร็งมีจาํนวนมากข้ึนทุกปี 
  4)  ผลกระทบต่อวถีิชีวติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
                 เกษตรกรรมแผนใหม่ทาํให้เกิดความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย 
ทาํลายฐานการเกษตรแบบยงัชีพของเกษตรกร ทาํลายระบบสังคมของชุมชน และมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงความคิดท่ีมีต่อภูมิปัญญาพื้นบา้นของไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินถูกละเลย ด้วยเขา้ใจว่า
เป็นความเช่ือ หรือวธีิการปฏิบติัท่ีไม่ทนัสมยั ไม่เป็นวทิยาศาสตร์ และไม่มีประสิทธิภาพ 
  จากปัญหาดงักล่าวทาํใหเ้กิดแนวคิดการแสวงหาทางออกให้กบัสังคมเกษตรกรรม
จึงเกิดแนวคิดเกษตรทางเลือกใหม่เกิดข้ึน ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเกษตรประณีตและเกษตรอินทรีย ์ซ่ึง
เป็นประเภทเกษตรท่ีองคก์รนวตักรรมชาวบา้นนาํมาใชใ้นการพฒันางานดา้นการเกษตร 
 

2.6.2 เกษตรประณตี 
 แนวคิดการทาํการเกษตรประณีต คือ การทาํการเกษตรในพื้นท่ีอนัจาํกดัให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ถือเป็นการทาํเกษตรแนวใหม่ ท่ีมีหลกัความคิดคลา้ยกบัการทาํเกษตรแบบผสมผสานนัน่เอง  
 การทาํการเกษตรประณีต (1 ไร่แกจ้น) คือ การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในพื้นท่ี 1 ไร่ ให้
เกิดความคุม้ค่าสูงสุดโดยผูท้าํจะตอ้งยึดหลกัในเร่ืองของการออมนํ้ า ออมดิน ออมตน้ไม ้ออมสัตว ์
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ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยให้การทาํ 1 ไร่แกจ้นมีความย ัง่ยืนและเกิดการเช่ือมโยงเป็นระบบนิเวศน์ท่ี
เก้ือกลูต่อกนั  ประกอบดว้ยปัจจยัพื้นฐานดงัน้ี 
 นํ้า เป็นปัจจยัสาํคญัในการปลูกพืช เกษตรกรตอ้งมีนํ้าใชใ้หเ้พียงพอกบัความตอ้งการตลอด 
ช่วงการเพาะปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์
 ดิน เป็นปัจจยัหลกัท่ีจะช่วยใหพ้ืชเจริญเติบโตไดดี้ เพราะดินเป็นแหล่งของธาตุอาหารและ 
อินทรียว์ตัถุมีจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ ถา้ดินดี มีชีวิต พืชก็จะเติบโตอย่างสมบูรณ์ โดยจะตอ้งมี
จิตสํานึกในการใชดิ้นอยา่งอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูดินดว้ยอินทรียวตัถุ ทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยพืช
สด มีการปลูกพืชคลุมดินและไม่ใชปุ๋้ยเคมีทาํลายดิน 
 ตน้ไม ้นอกเหนือจากจะใหผ้ลผลิตไวบ้ริโภคแลว้ ยงัมีส่วนในการเป็นพืชพี่เล้ียงท่ีใหร่้มเงา 
ช่วยดูดซบันํ้าเพื่อรักษาความชุ่มช้ืนในดิน และสร้างอินทรียวตัถุแก่ดิน ใบร่วงหล่นกลายเป็นปุ๋ยพืช 
ซ่ึงการปลูกพืช จะปลูกทั้งขา้ว พืชกินราก กินหวั ผกั ไมเ้ล้ือย ไมเ้ศรษฐกิจไมผ้ล ไมส้มุนไพร ไมพุ้่ม 
ไมย้นืตน้ ไมใ้ชส้อย ไมป้ระดบัไวไ้ล่แมลง เพื่อเป็นอาหารและใชส้อย 
 สัตว ์เป็นทั้งอาหาร และแรงงาน มูลของสัตวน์าํมาใชฟ้ื้นฟูบาํรุงดิน และสัตวท่ี์เล้ียงไว ้
สามารถนาํไปจาํหน่ายเพื่อเป็นแหล่งรายไดข้องเกษตรกร 

2.6.2.1 รูปแบบการทาํเกษตรประณีต 
หลกัสําคญัในการทาํการเกษตร คือ การออกแบบแบ่งพื้นท่ีโดยในพื้นท่ีเกษตรกร

ตน้แบบจะมีการปลูกผกัไวกิ้นเองเม่ือเหลือจึงจาํหน่าย การปลูกผกัแต่ละชนิดจะมีการแบ่งตาม
ฤดูกาลมีการเล้ียงสัตวไ์วเ้พื่อบริโภคและจาํหน่าย เช่น ไก่เน้ือ ไก่ไข่ หมู ววั ควาย ปลา กบ ฯลฯ ก็จะ
เป็นเงินออมท่ีมากกวา่การขายผกัเพียงอยา่งเดียว นอกจากน้ี ระยะยาว ยงัมีไมย้ืนตน้ ไมผ้ล และไม้
เศรษฐกิจ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

การจดัการพื้นท่ีมีการเลือกพื้นท่ีท่ีนํ้ าพอต่อความต้องการปลูกพืชตามแต่เจา้ของ
ตอ้งการโดยปลูกท่ีระดบัยอดต่างกนั เกิดการใชน้ํ้าอยา่งคุม้ค่า 

การบาํรุงดิน เกิดความรู้การใช้ปุ๋ยและนํ้ าหมกัท่ีมาจากธรรมชาติ ปลูกพืชบาํรุงดิน 
เช่น พืชตระกลูถัว่สาบเสือ ฯลฯ ปลูกไมย้นืตน้เพื่อช่วยสร้างอินทรียวตัถุใหพ้ื้นท่ี 

การเล้ียงปลานํ้ าจืด ประเภทกินพืชโตเร็ว เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน หรือ
ปลากินพืชและสัตว ์เช่น ปลาดุก การขยายพนัธ์ุุปลา ปู กุง้ หอย กบ ความรู้ในการเล้ียงไก่ หมู ววั 
ควาย และการนาํมูลสัตวม์าบาํรุงตน้ไม ้

การไล่แมลง ความรู้ในการสร้างความหลากหลายของระบบนิเวศของพืช เพื่อให้เกิด
การควบคุมกนัเองตามธรรมชาติ พบวา่ สัตวแ์ละพืชพื้นเมืองจะทนทานต่อโรคและแมลงไดดี้ การ
นาํสมุนไพรมาทาํการไล่แมลงเช่น ใบสะเดา ใบตะไคร้หอม ข่าแก่ ใบยคูาลิปตสั เป็นตน้ 
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การปลูกพืช ความรู้ในการอยูร่่วมกนัของพืชในเรือนยอด พืชท่ีอยูใ่นดิน เช่น หวัมนั 
ข่า ขิง พืชเรือนยอดสูงกว่าเล็กน้อย เช่น ตะไคร้ แมงลกั โหระพา ฯลฯ พืชเรือนยอดสูงข้ึน เช่น 
กลว้ย นอ้ยหน่ามะม่วง ฯลฯ และระดบัเรือนยอดสูงเสียดฟ้า เช่น มะพร้าว หมาก ยางนา ฯลฯ หรือ
พืชท่ีเป็นพี่เล้ียงกนั เช่น ผกัหวานกบัตะขบ รวมทั้งนาํพืชท่ีทนแลง้ เช่น สะเดา ข้ีเหล็ก กระสัง มา
ปลูกในท่ีแลง้ และนาํพืชทนนํ้าท่วมขงั เช่น กระเจียว ผกักะหลํ่ามาปลูกเพื่อใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี 

การจดัการนํ้า ความรู้ในการเก็บกกันํ้าใหเ้พียงพอจากการขดุสระ เจาะบ่อบาดาล สูบ
นํ้าจากหนองคลอง บึง รวมทั้งมีการใชน้ํ้าในแต่ละระบบอยา่งเช่น นํ้าหยด และละอองฝอย 

ความรู้ในการจดัการ 1 ไร่แกจ้น คือ ตอ้งทาํกิจกรรมการเกษตรหลายอยา่งในพื้นท่ี 1 
ไร่ ไม่ทาํเชิงเด่ียวมีการพึ่งตนเอง ทาํปุ๋ยใช้เอง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไล่แมลงดว้ยวิธีธรรมชาติ เก็บเมล็ด
พนัธ์ุุไวเ้พาะปลูกดว้ยตนเองโดยผสมผสานความรู้ในการเกษตรและการเล้ียงสัตว ์มีการออกแบบ
ผงัการทาํกิจกรรมแต่ละชนิดให้สอดคล้องกัน และมีการเก้ือกูลกันในระบบนิเวศ ลดรายจ่าย 
สามารถสร้างปัจจยัในการดาํรงชีวิตในพื้นท่ีของตนเองให้ได ้เพื่อลดการพึ่งพาปัจจยัภายนอกและ
ลดตน้ทุนการผลิต 

2.6.2.2 เกษตรประณีต 1 ตารางเมตร 
การทาํเกษตรประณีต 1 ตารางเมตร ด้วยพื้นท่ีกวา้ง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ขุดดินทาํ

แปลงผกัผสมกบัแกลบและปุ๋ยชีวภาพ รดนํ้ าพรวนดิน และปลูกผกัลงไปจนเต็มแปลงผกั 1 ตาราง
เมตรโดยรอบส่วนตรงกลางแปลงปลูกหน่อกลว้ย 1 ตน้ลงไปเป็นพืชพี่เล้ียง มุมทั้งส่ีของพื้นท่ีปลูก
ตน้ไมท่ี้สามารถนาํไปสร้างบา้นไดโ้ดยมุมท่ีหน่ึงปลูกไมส้ร้างบา้นท่ีมีใบและดอกให้กิน เช่น ตน้
ข้ีเหล็ก ตน้แคป่า ตน้ยอป่า ตน้สะเดา ตน้อีหลํ่ามุมท่ีสองปลูกไมส้ร้างบา้นท่ีกินผลไม ้เช่น กระทอ้น 
ขนุน ตน้คอ้ ตน้หวา้ มุมท่ีสาม ปลูกไมส้ร้างบา้นท่ีมีก่ิงกา้นสาขาไวท้าํของใช ้ทาํของชาํร่วย และทาํ
เฟอร์นิเจอร์ เช่น ตน้เตง็ ตนัรัง ตน้มะค่าโมง ตน้มะค่าแต ้และตน้ประดู่ มุมท่ีปลูกไมส้ร้างบา้นท่ีให้
นํ้ ามนัเพื่อให้อนาคต เช่น ตน้ยาง ตน้สะแบง ตน้กุง ตน้ชาด เป็นตน้ควรทาํแปลงเกษตรประณีต 1 
ไร่ไวริ้มแม่นํ้ าหรือริมสระนํ้ า ถา้ไม่มีสระหรือบ่อนํ้ า ควรทาํหลงับา้นหรือหลงัห้องนํ้ าเม่ือสมาชิก
อาบนํ้ า ซกัผา้ นํ้ าเหล่าน้ีจะถูกปล่อยให้ไหลลงแปลงผกัเพื่อจะไดน้ํ้ ารดหน่อกลว้ยและกลา้ไมส้ร้าง
บา้นทั้งส่ีตน้ไปพร้อมกนั เม่ือกลว้ยโตเต็มท่ีจะยา้ยกลว้ยไปทาํแปลงใหม่ ถา้ไมส้ร้างบา้นเบียดกนั
มากก็ลอ้มไปปลูกท่ีอ่ืน ถา้ปลูก 1 ตารางเมตรไม่พอสามารถขยายพื้นท่ี ปลูกเพิ่มเป็น 10 ตารางเมตร
หรือ100 ตารางเมตร 
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2.6.3 เกษตรอนิทรีย์ 
 เกษตรอินทรีย์ถูกบญัญติัข้ึนในประเทศยุโรป โดยเซอร์อลัเบิร์ต โฮวาร์ด (Sir Albert 
Howard) นักปฐพีวิทยาชาวองักฤษได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งเกษตรกรรมอินทรีย์ ใน
ความหมายของเกษตรอินทรีย์นั้ นกําหนดข้ึนอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงเกษตรของ
สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1981 หมายถึง ระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีหลีกเล่ียงการใช้ปุ๋ยเคมี
สังเคราะห์ สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช และฮอร์โมนท่ีกระตุน้การเจริญเติบโตของพืชและสัตว ์การเกษตร
อินทรียอ์าศยัการปลูกพืชหมุนเวียนจากเศษซากพืช มูลสัตว ์พืชตระกูลถัว่ ปุ๋ยพืชสด เศษซากเหลือ
ทิ้งต่างๆ การใช้ธาตุอาหารจากการผุพงัของหินแร่ รวมถึงการใช้หลกัการควบคุมศตัรูพืชโดยวิธี
ชีวภาพ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของดินสําหรับเป็นแหล่งอาหารของพืชรวมทั้งการควบคุมศตัรูพืช
ต่างๆ (ภชัญา เสาเวยีง, 2551) 
 

สหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ (IFOAM) ไดนิ้ยามความหมายของเกษตรอินทรียไ์วว้า่ 
 เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการเกษตรท่ีผลิตอาหารและเส้นใย ด้วยความ ย ั่งยืนทาง
ส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักท่ีการปรับปรุงบาํรุงดิน การเคารพต่อ
ศกัยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว ์และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรียจึ์งลดการใชปั้จจยั
การผลิตจากภายนอก และหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารกาํจดัศตัร์พืช 
และเวชภณัฑ์สําหรับสัตว ์แต่ในขณะเดียวกนัก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพิ่ม
ผลผลิต และพฒันาความตา้นทานต่อโรคของพืชและสัตวเ์ล้ียง (ภชัญา เสาเวยีง, 2551) 
 

 อนัท่ีจริงแลว้ เกษตรอินทรียไ์ม่ใช่เร่ืองใหม่แต่อยา่งใด แต่เป็นเร่ืองเก่าในกาลคร้ังหน่ึงท่ีถูก
ทาํให้ใหม่ เน่ืองจากการทาํการเกษตรในยุคแรกเร่ิมสามารถท่ีจะรับรองไดโ้ดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ว่า
การเกษตรในยุคนั้น คือเกษตรอินทรียอ์ยา่งแทจ้ริง  ต่อมาเม่ือเกิดการปฏิวติัอุตสาหกรรมและการ 
ปฏิวติัเขียว ระบบการทาํการเกษตรก็เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  เร่ิมมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
ทางการเกษตรอยา่งต่อเน่ืองมายาวนาน  เพื่อใหผ้ลผลิตทางการเกษตรเพียงพอกบัความตอ้งการของ
มนุษยโ์ลก  ซ่ึงส่ิงท่ีตามมาคือการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้ม โครงสร้างของดิน ความหลาก 
หลายทางพนัธุกรรม มลพิษของนํ้า มลพิษทางอากาศ  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ และ
สุขภาพของมนุษย์ในท่ีสุด  ดังนั้น แนวคิดการทาํเกษตรอินทรีย์จึงพฒันาข้ึนมาจากผลกระทบ
ดงักล่าวเป็นสาํคญั อยา่งไรก็ตาม คาํวา่ ‚เกษตรอินทรีย‛์ สร้างความสับสนให้หลายฝ่าย เพราะมีการ 
ส่ือสารออกมาหลายรูปแบบทั้ง ‚เกษตรปลอดภยัสารพิษ‛ ‚เกษตรไร้สารพิษ‛  หรือ ‚ผกัอนามยั‛ 
เป็นตน้   ซ่ึงแต่ละรูปแบบต่างก็มีเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั 
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 “เกษตรอินทรียน์านาชาติ (I-FOAM)”  ดว้ยเหตุท่ีวา่รูปแบบเกษตรอินทรียมี์ความแตกต่าง
กนัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด และเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่และสร้างความแตกต่างในแต่ละระบบการ
ผลิต จึงไดมี้การกาํหนดมาตรฐานเกษตรอินทรียข้ึ์น โดยองคก์รภาคเอกชนท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
ทัว่โลกในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์  คือ สหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ (International 
Federation of Organic Agriculture Movement – IFOAM)  ซ่ึงไดจ้ดัตั้งโครงการรับรองระบบงาน
เกษตรอินทรีย ์IFOAM ในปี 2535 เพื่อใหบ้ริการรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจรับรองเกษตร
อินทรียต่์าง ๆ  ทัว่โลก และในปี 2540 IFOAM ไดจ้ดัตั้ง International Organic Accreditation 
Service หรือ IOAS ข้ึน  มีสาํนกังานใหญ่ท่ีสหรัฐอเมริกา  เป็นองคก์รไม่แสวงหากาํไร ทาํหนา้ท่ีให้
การบริการรับรองระบบงานดงักล่าว (สาํนกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย,์ 2555) 

สําหรับมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์ทุกประเทศให้การยอมรับและตอ้งดาํเนินการให้
ไดต้ามมาตรฐานดงักล่าว คือ มาตรฐานเกษตรอินทรียข์อง Codex ซ่ึงเป็นมาตรฐานอาหารระหวา่ง
ประเทศ  นอกจากน้ียงัมีมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องประเทศกลุ่มผูน้าํดา้นการผลิตและการบริโภค
ผลิตภณัฑ์จากระบบเกษตรอินทรียห์ลายมาตรฐาน  เช่น มาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป (EU 
Regulation)  มาตรฐานของออสเตรเลียมาตรฐานของสหรัฐ-อเมริกา (National Organic Program) 
และมาตรฐานของญ่ีปุ่น (Japan Organic and Natural Foods Association Organic Standard) 

ในส่วนของประเทศไทย  เกษตรอินทรียเ์ร่ิมรู้จกักนัแพร่หลายในช่วงปี 2533 - 2534  
ซ่ึงเป็นช่วงท่ีร้านจาํหน่ายสินคา้จากระบบเกษตรอินทรียก์ระจายอยู่ในเมืองหลกัเป็นจาํนวนมาก  
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร  ในช่วงนั้นผูผ้ลิตต่างก็เป็นผูรั้บรองสินคา้ของตนเอง โดยยงัไม่มี
หน่วยงาน  ราชการมารับรองระบบการผลิตแต่อยา่งใด  กรมวิชาการเกษตรในขณะนั้นจึงไดพ้ฒันา
มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียข้ึ์นมาเป็นลาํดบั โดยยึดหลกัเกณฑ์ของ Codex และ IFOAM เป็น
กรอบในการกาํหนดมาตรฐาน  ซ่ึงไดป้ระกาศมาตรฐานการผลิตพืชอินทรียข์องกรมวิชาการเกษตร 
ในปี 2543 และกาํเนิดตราสัญลักษณ์ Organic Thailand ข้ึน  ซ่ึงต่อมามีการปรับโครงสร้าง
หน่วยงานราชการ  จึงมีหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย ์IFOAM 
น้ีจาก IOAS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรียแ์ห่งแรกในเอเชียท่ีไดรั้บ
การรับรองระบบงานน้ี นัน่คือ สาํนกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์หรือมกท. โดยสามารถให้บริการ
ตรวจรับรองเกษตรอินทรียใ์นขอบข่ายเก่ียวกบั การเพาะปลูกพืช การเก็บผลผลิตจากป่าและพื้นท่ี
ธรรมชาติ การเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ า การแปรรูปและจดัการผลผลิต และปัจจยัการผลิตเพื่อการค้า 
ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บการรับรองจาก มกท. ตามระบบน้ี จะสามารถใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์
ของ มกท. ร่วมกบัตรา "IFOAM Accredited" (ตอ้งใช้ร่วมกนัเสมอ)  ดงัภาพท่ี 2.3  (สํานกังาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย,์ 2555) 
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ภาพที ่2.7  ตรารับรองเกษตรอินทรียข์อง มกท. ร่วมกบัตรา "IFOAM Accredited" 
 

 สําหรับ IFOAM เกษตรอินทรียจ์ะตอ้งเป็นระบบการผลิตท่ีให้ความสําคญักบัความย ัง่ยืน
ของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผูค้น  เกษตรอินทรียพ์ึ่งพาอาศยักระบวนการทางนิเวศวิทยา  ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติ  ท่ีมีลกัษณะเฉพาะแต่ละพื้นท่ี แทนท่ีจะใช้ปัจจยัการ
ผลิต ท่ีมีผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรีย์ผสมผสานองค์ความรู้พื้นบ้าน และความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีเป็นธรรม และคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของทุกคนรวมถึงส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  ดังนั้น จะเห็นว่าองค์ประกอบสําคญัของเกษตร
อินทรียต์ามความหมาย ของ IFOAM จะประกอบดว้ย 4 มิติ คือ สุขภาพ นิเวศวิทยา ความเป็นธรรม 
และการดูแลเอาใจใส่ 
 

2.6.4 เกษตรจากฐานคิดเศรษฐกจิ 
 การศึกษาการเกษตรขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นมีการใชรู้ปแบบการทาํเกษตรโดย
เก่ียวขอ้งกบัฐานคิดเศรษฐกิจดว้ย ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการจดัประเภทการเกษตร
โดยใชเ้กณฑเ์ศรษฐกิจดว้ย ดงัท่ี สุธาสินี ทองล่ิม (2556) กล่าวถึงระบบการผลิตทางการเกษตรจาก
ฐานคิดเศรษฐกิจ มี 3 รูปแบบ คือ 
  1)  Corporate Farming เป็นการผลิตของรายใหญ่ ซ่ึงมีมูลค่าในการลงทุนสูง และ
มีความรู้ความสามารถในการเขา้ถึงตลาด กาํกบัทิศทาง บริหารตลาดและโซ่อุปาทานไดเ้อง 
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  2)  Contract Farming เป็นการผลิตท่ีบริหารอุปสงค์-อุปาทาน ระหวา่งผูซ้ื้อและ
ผูผ้ลิต โดยผูผ้ลิตหรือเกษตรกรจะไดรั้บการสนบัสนุนเทคโนโลย ีทุน และปัจจยัการผลิต ซ่ึงผูรั้บ
ซ้ือแน่นอนแต่มีอิสรภาพในการผลิตนอ้ย 
  3)  Conventional Farming หมายถึง ระบบเกษตรกระแสหลกั เป็นเกษตรเชิง
พาณิชย ์พึ่งพิงปัจจยัการผลิตภายนอก เกษตรกรรายยอ่ยท่ีทาํการผลิตและจดัการผลผลิตดว้ยตนเอง 
เป็นระบบการผลิตท่ีมีความเส่ียง แต่ผลตอบแทนสูง การกาํหนดราคาข้ึนอยูก่บัคนกลาง 
  

2.6.5 การส่ือสารการเกษตร 
 การส่ือสารการเกษตร หมายถึง กระบวนการในการส่ือสารโดยมีผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการส่งสาร
ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัประเด็นดา้นการเกษตร โดยใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นช่องทางในการ
นาํประเด็นท่ีตอ้งการส่ือสารไปให้ถึงกลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ อาจกล่าวไดว้า่การส่ือสารมีบทบาทต่อการพฒันาทางดา้นการเกษตรของ
เกษตรกรได ้(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2555)  ดงัน้ี  
 1)  ยกระดบัความรู้ ความเขา้ใจของเกษตรกรหรือผูรั้บสาร 
 2)  ใหข้่าวสารความเคล่ือนไหวทางดา้นการเกษตร 
 3)  แนะนาํส่งเสริมการพฒันาการผลิตดา้นการเกษตร 
 4)  กระตุน้และสนบัสนุนใหเ้กษตรกรมีความสามารถในการผลิต 
 5)  ใหข้อ้มูลแก่เกษตรกรในการเสริมสร้างความเจสู่ภาวการณ์ต่าง ๆ  
 6)  การแลกเปล่ียนความรู้และข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในชุมชนและต่างชุมชน 
 7)  สร้างบรรยากาศใหเ้กษตรกรมีโอกาสในทางพฒันาปัญญาหรือความรอบรู้ 
ความสามารถ 
 8)  ช่วยในการดาํรงชีพของเกษตรกรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 9)  ช่วยใหส้มาชิกในครอบครัวเกษตรกรมีโลกทศัน์ทางการเกษตรท่ีกวา้งข้ึน 
 10)  สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นอยูแ่ละอาชีพ ความเป็นอิสระและพึ่งตนเอง มีความ
รักต่อถ่ินท่ีอยู ่และประเทศชาติอนัจะสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตนเอง 
 11)  ช่วยใหก้ารใชท้รัพยากรธรรมชาติเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 อาจกล่าวไดว้า่ บทบาทของการส่ือสารในการพฒันาการเกษตรท่ีชดัเจนมากท่ีสุด คือ การ
ส่ือสารเพื่อถ่ายทอดนวตักรรม ความรู้ หรือเทคโนโลยใีหม่ๆทางการเกษตร เพราะการส่ือสารไม่ใช่
เป็นเพียงช่องทางในการนาํขอ้มูลหรือนวตักรรมไปสู่เกษตรกรเท่านั้น ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งสามารถ
ส่งผา่นไปสู่กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็วท่ีสุดดว้ย ทั้งน้ีเป็นเพราะความเจริญ
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อยา่งกา้วกระโดดของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบนั ทาํใหโ้ลกเกิดการยอ่ส่วน
และมองเห็นกนัและกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง และยงัสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง
ตลอดเวลาอีกดว้ย   
 

2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  
 ผูว้จิยัไดแ้บ่งประเภทของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เห็นประเด็นท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งชดัเจน 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนวตักรรมการเกษตร ดา้นนวตักรรมสังคม และดา้นกิจการเพื่อ
สังคม  
 

2.7.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องด้านนวตักรรมการเกษตร 
 เน่ืองจากงานวจิยัดา้นนวตักรรมการเกษตรมีผูส้นใจศึกษาอยูจ่าํนวนหน่ึง ผูว้ิจยัจึงจดั
แบ่งเป็นตาราง เพื่อใหง่้ายต่อการศึกษา ดงัตารางท่ี 2.3 
 
ตารางที ่2.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 
 

ช่ือผู้ศึกษา (ปี) ช่ือผลงาน 
พรพิมล วรดิลก (2524) พฤติกรรมการรับข่าวสารท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกกาแฟของ

เกษตรกร ก่ิงอาํเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชุมพร 
วัช ร า ภ ร ณ์  ต ร ะ กู ล ดิ ษ ฐ์ 
(2525) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อทศันคติเก่ียวกบัการยอมรับการทาํนาหว่านนํ้ าตม
แผนใหม่ ของเกษตรกรอาํเภอพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 

รัตนาวดี บูรณภิวงศ ์(2525) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการเปล่ียนแปลงพนัธ์ุข้าว จากพนัธ์ุ
พื้นเมืองเป็นพนัธ์ุส่งเสริม : ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกรในเขต
อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ธิดาดาว ภกัดี (2525) บทบาทของส่ือท่ีมีต่อการยอมรับการเล้ียงกุง้กา้มกรามของสมาชิก 
โครงการส่งเสริมการเล้ียงกุ้งก้ามกราม ของเกษตรกรจังหวดั
กาฬสินธ์ุ 

กลัยา หวงัวศิิษฏ ์(2526) การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสาร การยอมรับวิธีการทาํนาหวา่น
นํ้าตาแผนใหม่ของเกษตรกร อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้ศึกษา (ปี) ช่ือผลงาน 
จินตนา สุนทโรทก (2528) การรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติและการใช้สารเคมีป้องกนักาํจดั

ศตัรูข้าวของเกษตรกร ในเขตโครงการพยากรณ์และเตือนการ
ระบาดศตัรูขา้ว จงัหวดัชยันาท 

สุรัตน์ ศรีสกุล (2531) การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 
ทัศนคติ และการป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานของ
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก โครงการพยากรณ์และ
เตือนการระบาดศตัรูขา้ว จ.ชยันาท 

นิฤมล นนัทมจัฉา (2532) ปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจ และการส่ือสารท่ีมีผลต่อการใชส้ารเคมี
กาํจดัศตัรูพืช 

ปรียานิจ ชยัจนัดี (2532) ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรม การเปิดรับข่าวสารของเกษตรกร
กบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีมีต่อการปรับปรุงวิธีการผลิต
ทางการเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกรชั้นเล็กในเขต อ.เกษตร
วสิัย จ.ร้อยเอด็ 

กิตติพล สุวรรณ (2533) ความคิดเห็นของเกษตรกรผู ้ปลูกถั่วเหลืองท่ีมีต่อแหล่งและ
ประเภทของข่าวสารในการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกถัว่เหลือง 
เขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

อลงกรณ์ เหล่างาม (2534) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ของชาวบา้นใน
หมู่บา้นเทคโนโลยีศึกษา โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบทใน
หมู่บ้านเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การพลงังาน 

วนัชยั ธนะวงันอ้ย (2526) การเปิดรับข่าวสารและการยอมรับนวัตกรรมของชาวบ้าน
โครงการเตาแก๊สมูลสัตว ์ต.ท่าขา้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ประยงค ์สันตกิจ (2528) การศึกษาบทบาทของส่ือและรูปแบบการส่ือสารท่ีมีผลต่อการเขา้
เป็นสมาชิกร้านสหกรณ์ กลุ่มวทิยาลยัครู ภาคตะวนัตก 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ)  
  

ช่ือผู้ศึกษา (ปี) ช่ือผลงาน 
ก ม ล รั ฐ  อิ น ท ร ทัศ น์  แ ล ะ
กาญจนา หงษรั์ตน์ (2546)  

รูปแบบและกลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการพฒันาแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างชุมชนกบัศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

จาํรัส เสือดี, สุนทร ตุตะพะ, 
ประกาศิต แจ่มจาํรัส, เพญ็ศรี 
แจ่มจาํรัศ, และนพพล พึ่ ง
วฒันะ (2547) 

โครงการกระบวนการส่ือสารเพื่อขยายผลของการทาํเกษตรโดยไม่
ใชส้ารเคมี 

พรทิพย์ เย็นจะบก , สุธิดา 
แสงเพ็ชร, และทิพวรรณ 
สิทธิรังสรรค ์(2547) 

โครงการการส่ือสารเพื่อพฒันาการ ‘เกษตรทฤษฎีใหม่’ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 

 
 งานวจิยัท่ีมีประเด็นดา้นการเกษตรมีขอ้คน้พบต่างๆ ท่ีสรุปไดพ้อสังเขป ดงัน้ี 
 1)  ตวัแปรประเภทส่ือท่ีพบในงานวจิยัส่วนมากเป็นส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ และส่ือมวลชน  
 2)  ตวัแปรประเภทกิจกรรมการเกษตร แบ่งเป็น 4 หมวดใหญ่ ไดแ้ก่ (1) หมวดพืชท่ีใชกิน
และขาย ซ่ึงหวัขอ้ท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดคือ “ขา้ว” (2) หมวดพืชและการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ เช่น การ
ปลูกกาแฟ ถัว่เหลือง ฯลฯ (3) หมวดการใชส้ารเคมีและยาฆ่าแมลง (4) หมวดความรู้เร่ืองการจดัการ
ดินและนํ้า  
 3)  ตัวแปรท่ีเก่ียวกับการว ัด K-A-P ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ ส่วนใหญ่สนใจวัด
ประสิทธิภาพของส่ือแต่ละประเภทท่ีมีต่อ K-A-P 
 4)  ส่ือบุคคลท่ีเป็นบุคคลภายนอก เช่น เจา้หนา้ท่ีการเกษตรจะทาํการส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ก็ข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะสาํคญั 2 ประการใหญ่ คือ ความน่าไวว้างใจ  และความ
น่าเช่ือถือ ส่วนส่ือบุคคลทอ้งถ่ินนั้น งานวิจบัแทบทุกช้ินจะพบวา่ ส่ือน้ีเป็นผูมี้บทบาทมากท่ีสุดใน
การพฒันาดา้นการเกษตร โดยเฉพาะ “เพื่อนบา้น”  
 5)  ส่ือเฉพาะกิจจะมีศกัยภาพหรือไม่ ข้ึนอยูก่บักลยทุธ์ในการใชส่ื้อแต่ละประเภท 
 6)  ส่ือมวลชนมีบทบาทนอ้ยมากหรือแทบไม่มีเลยต่อการพฒันาดา้นการเกษตร เน่ืองจาก
เกษตรกรเปิดรับส่ือเพื่อความบนัเทิงมากกวา่ และตวัส่ือเองก็มีการนาํเสนอข่าวสารท่ีเป็นความรู้ทาง
การเกษตรนอ้ยมาก 
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 7)  ความสาํคญัของรูปแบบการส่ือสารแบบเป็นกลุ่ม เช่น การฝึกอบรม การเขา้ร่วมประชุม 
ฯลฯ สร้างโอกาสใหเ้กิดการพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ โอกาสดงักล่าวมีความสาํคญัมากต่อการ
ยอมรับการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ 
 8)  วธีิการใชส่ื้อเป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีมีความสาํคญั ผลการวจิยัหลายเล่มเสนอวา่ การใช้
ส่ือผสม สามารถลดขอ้จาํกดัของส่ือแต่ละชนิดได ้
 9)  บทบาทของแหล่งข่าวสารในแต่ละขั้นตอน มีการคน้พบใหม่โดยงานวจิยัของกิตติพล 
สุวรรณ (2533) พบบทบาทท่ีไม่หยดุน่ิงในแต่ละขั้นตอนของการตดัสินใจปลูกถัว่เหลืองของ
เกษตรกร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 10)  การนาํความรู้ไปปฏิบติันั้น พบวา่ เกษตรกรมีความรู้ท่ีไม่สมบูรณ์ ซ่ึงส่งผลต่อทศันคติ
ท่ีไม่ถูกตอ้ง สาํหรับเร่ืองการปฏิบติันั้นมกัเป็นมิติท่ีไม่สัมพนัธ์กบัความรู้ งานวจิยัหลายช้ินสรุปวา่ 
การนาํความรู้ไปใชต้อ้งมีเง่ือนไขท่ีเอ้ืออาํนวยดว้ย เช่น การปลูกขา้วพนัธ์ุใหม่ตอ้งมีเงินลงทุนซ้ือปุ๋ย 
 11)  ขอบเขตดา้นเน้ือหาการเกษตรของงานวจิยัดงักล่าวนั้น ครอบคลุมทั้งการทาํนา การทาํ
ไร่ การทาํสวน โดยมุ่งสนใจการเปล่ียนแปลงแบบแผนการเกษตรอยา่งเดิมมาสู่การเกษตรแผนใหม่ 
 12)  ภูมิภาคอีสานยงัเป็นภูมิภาคท่ีมีการศึกษานอ้ยอยู ่งานส่วนใหญ่จะศึกษาการเกษตรใน
แถบภาคกลาง 
 13)  วธีิการวจิยัส่วนใหญ่เป็นงานวจิยัเชิงปริมาณภายใตก้ระบวนทศัน์ความทนัสมยั ทฤษฎี
ท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดคือ K-A-P 
 14)  รูปแบบการส่ือสารระหวา่งเจา้หนา้ท่ีเกษตรกบัชาวบา้นมกัเป็นการส่ือสารทางเดียว ใน
รูปท่ีพนกังานส่งเสริมจะมาเยีย่มเยยีนหรือเรียกประชุมเกษตรกร  
  

2.7.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องด้านนวตักรรมสังคม 
ในส่วนของงานวิจยัเก่ียวกบัประเด็นเร่ืองนวตักรรมสังคมในประเทศไทยเป็นนวตักรรมท่ี

ยงัไม่แพร่หลายมากนกั พบงานวจิยัเพียง 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่  
“นวตักรรมสังคม : การให้ความหมายและลกัษณะกิจกรรมในประเทศไทย” ของช่ืนฤทยั 

กาญจนะจิตรา และวาสนา อ่ิมเอม (2546) จากการศึกษาเอกสารถึงการดาํเนินงานขององค์กรใน
ประเทศไทยท่ีใหก้ารสนบัสนุนนวตักรรมสังคมจาํนวน 5 แห่งพบวา่ ให้การสนบัสนุนไดท้ั้งปัจเจก
บุคคล องค์กร หรือชุมชน โดยสนบัสนุนหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ให้เงินทุนทาํกิจกรรม ให้ค่าใช้จ่าย
ส่วนตวั ให้การสนบัสนุนดา้นวิชาการ การจดัเวที สร้างเครือข่าย ตลอดจนการยกยอ่งสนบัสนุนให้
รางวลันวตักรรมสังคม โดยส่วนใหญ่ให้การสนบัสนุนในทุกขั้นตอนของกระบวนการพฒันาการ
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เกิดนวตักรรมสังคม นบัตั้งแต่การพฒันาความคิด นาํความคิดไปสู่การปฏิบติั การพฒันารูปแบบ
การดาํเนินงานและการขยายผลไปสู่ชุมชน/สังคม ท่ีกวา้งข้ึน  

ส่วนส่ิงท่ีไม่น่าจะเขา้ข่ายนวตักรรมสังคม คือ ส่ิงท่ีเป็นของเดิม เร่ืองเดิมท่ีรู้กนัทัว่ไป ส่ิงท่ี
เป็นผลประโยชน์ส่วนตน กิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นคร้ังคราว หรือตามแฟชัน่ ส่ิงท่ีเกิดจากการสั่งการ 
หรือจากภายนอก 

จะเห็นไดว้า่ การให้ความหมายของนวตักรรมสังคม และลกัษณะของกิจกรรมหรือภารกิจ
ท่ีเป็นนวตักรรมสังคมของช่ืนฤทยั กาญจนะจิตรา และวาสนา อ่ิมเอม ทาํให้คาํนิยามของนวตักรรม
สังคมมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัของผูว้ิจยัในการกาํหนดกรอบการวิจยั
นวตักรรมสังคมในบริบทของประเทศไทยอยา่งยิง่ 

อลงกรณ์ คูตระกลู (2553) ศึกษาเร่ือง นวตักรรมสังคม: กรณีศึกษาโครงการของทอ้งถ่ินใน
เขตภาคเหนือของประเทศไทย เลือกโครงการของทอ้งถ่ินในเขตภาคเหนือของประเทศไทยท่ีมี
ความเป็นนวตักรรมสังคม (มีคุณค่าเชิงสังคม เป็นส่ิงใหม่ และเกิดข้ึนจากแรงจูงใจเชิงสังคม) และมี
ความแตกต่างกนัในด้านจุดเน้น อายุโครงการ และท่ีมาของโครงการ มาเป็นกรณีศึกษาหลัก 3 
โครงการ โดยศึกษากระบวนการ พลวตั และเง่ือนไขท่ีมีผลต่อการบูรณาการนวตักรรมสังคมท่ีเป็น
กรณีศึกษาเหล่าน้ี  นอกจากน้ีอลงกรณ์ คูตระกูลยงัศึกษากรณีการขยายผลของนวตักรรมสังคมเป็น
กรณีศึกษายอ่ยเพิ่มเติมอีก 6 กรณีศึกษา  โดยพบวา่โครงการจดัการหน้ีสินของบา้นสามขาเร่ิมมาจาก
การรวมกลุ่มเพื่อสนบัสนุนทางการเงินซ่ึงกนัและกนัระหว่างสมาชิก จนกระทัง่รวมกนัในระดบั
หมู่บา้นตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพยข้ึ์น  ภายหลงัมีการทาํบญัชีครัวเรือนและการก่อตั้งกลุ่มอาชีพเป็น
กิจกรรมหลัก จากนั้นจึงเพิ่มการปรับโครงสร้างหนีด้วยการรวมหน้ีเป็นกองเดียวเข้าโครงการ
จดัการหน้ีสินทาํใหช้าวบา้นสามขาสามารถอยูก่บัหน้ีไดอ้ยา่งมีความสุขมากข้ึน 

โครงการงดเหลา้ในงานศพบา้นดงเป็นการขอความร่วมมือจากเจา้ภาพงานศพให้งดการ
เล้ียงเหลา้และพฒันาเป็นระเบียบปฏิบติัท่ีมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบติัตาม เม่ือสามารถทาํให้งานศพ
ปลอดเหลา้ไดแ้ลว้ ชาวบา้นดงก็ไดส้านต่อการดาํเนินการดว้ยการขยายผลไปสู่การลดค่าใช้จ่ายใน
งานศพส่วนอ่ืน ๆ ดว้ยตวัเอง  

สุดทา้ย โครงการจดัการขยะบา้นไร่นอ้ยเป็นโครงการท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนให้ชาวบา้น
ตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัการขยะดว้ยตวัเองก่อนทิ้ง มีการคดัแยกขยะเป็นหมวดหมู่ก่อน
ทิ้ง ขายขยะท่ีสามารถขายไดใ้ห้แก่ศูนยค์ดัแยกขยะท่ีก่อตั้งข้ึนและแปรรูปขยะบางชนิดให้เป็นปุ๋ย
หมกัชีวภาพ 

เม่ือวิเคราะห์ขา้มกรณีศึกษาพบว่า ขั้นตอนในกระบวนการนวตักรรมสังคมท่ีพบในทุก
กรณีศึกษาไดแ้ก่ (1) การตระหนกัถึงปัญหาและการเปิดรับความรู้ใหม่ (2) การขยายแนวร่วม การตั้ง
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ทีมงาน และการลงมือปฏิบติั (3) การทาํให้เป็นทางการ การปรับปรุงกิจกรรมท่ีไดท้าํไปแลว้ และ
การเผยแพร่ผลสาํเร็จ และ (4) การประเมินผลการปฏิบติั และการคิดคน้กิจกรรมใหม่ ๆ  

ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ ยงัทาํให้สรุปไดว้่า พลวตันวตักรรมสังคมมี 6 รูปแบบ 
ได้แก่ (1) ความคิดดี ๆ  (2) นวตักรรมสังคมแบบไม่เต็มรูปแบบ (3) นวตักรรมสังคมแบบเต็ม
รูปแบบ (4) ส่วนขยายของนวตักรรมสังคมเต็มรูปแบบ (5) ความคิดดี ๆ ใหม่ และ (6) นวตักรรม
สังคมท่ีแพร่กระจายออกไป 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้ งหมด 9 กรณี ผู ้อลงกรณ์ คูตระกูล สรุปว่า
เง่ือนไขจาํเป็นท่ีนอ้ยท่ีสุดในการบูรณาการนวตักรรมสังคมให้สําเร็จ ไดแ้ก่ การมีความสามารถใน
การดูดซับความรู้ของทีมงาน รวมกบั การมีการร่วมมือกนัภายในชุมชน โดยอาศยัขอ้มูลจากการ
วิเคราะห์นวตักรรมสังคมท่ีนํามาเป็นกรณีศึกษา ผูว้ิจยัสร้าง ‚กรอบนวตักรรมสังคม‛ อัน
ประกอบดว้ยกระบวนการ (ทั้ง 7 ระดบัปัจเจกและระดบัทีม) พลวตันวตักรรมสังคม และเง่ือนไขใน
การบูรณาการนวตักรรมสังคม รวมไปถึงปัจจยัภายนอกชุมชนท่ีมีผลต่อกระบวนการนวตักรรม
สังคมดว้ย กรอบนวตักรรมสังคมสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการทาํความเขา้ใจในนวตักรรมสังคม
อยา่งเป็นระบบได ้

อลงกรณ์ คูตระกูลไดน้าํเสนอยุทธศาสตร์เพื่อสนบัสนุนกระบวนการนวตักรรมสังคมใน
ชุมชนทอ้งถ่ิน 4 ขอ้ได้แก่ (1) เปิดพื้นท่ี และโอกาสทางสังคมในชุมชนให้กวา้ง (2) ทาํให้
กระบวนการนวตักรรมสังคมเป็นกระบวนการเรียนรู้ (3)ให้ชุมชนเป็นศูนยก์ลางในกระบวนการ
นวตักรรมสังคม และ (4) ทาํใหน้วตักรรมสังคมเป็นวฒันธรรมของสังคม 
 

2.7.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องด้านกจิการเพือ่สังคม 
วรรณสม สีสังข์, (2555) ไดศึ้กษาการส่ือสารอตัลกัษณ์ของกิจการเพื่อสังคมช่ือ บีแมกกา

ซีน  งานวจิยัน้ีมุ่งศึกษาอตัลกัษณ์ของบีแมกกาซีนโดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 3 ประการ คือ (1)  
เพื่อศึกษาอตัลกัษณ์ของบีแมกกาซีน นิตยสารท่ีเป็นกิจการเพื่อสังคม ทั้งในส่วนของ ‚องคก์รส่ือ‛ 
และ ‚นิตยสาร‛ (2) เพื่อศึกษาตีความแนวคิดเร่ือง ‘การให้’ ท่ีปรากฏในนิตยสาร การจดัโครงการ
ต่างๆ ตลอดจนท่ีสะทอ้นผา่นทศันคติของกองบรรณาธิการ และผูจ้ดัจาํหน่ายนิตยสาร และ (3) เพื่อ
ศึกษา ส่ือสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กของบีแมกกาซีนท่ีเขา้มาเสริมบทบาทการทาํงานของส่ือนิตยสาร 
ผลการศึกษาพบว่า บีแมกกาซีนเป็นนิตยสารท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะตน ทั้งในเร่ืองของ ‚อตัลกัษณ์
องคก์ร‛ และ ‚อตัลกัษณ์นิตยสาร‛ ในส่วนของอตัลกัษณ์องคก์ร พบวา่ บีแมกกาซีนเป็น ‚กิจการ
เพื่อสังคม‛ ท่ีมีจุดประสงคห์ลกัในการทาํงาน ไม่ใช่การมุ่งหวงักาํไรสูงสุด แต่เป็นการแกไ้ขปัญหา
สังคมทางดา้นการสร้างอาชีพใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส บีแมกกาซีนมีอตัลกัษณ์นิตยสารเร่ืองของ (1) การ
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ไม่ระบุฉบบันิตยสาร (Issue) ไวบ้นหนา้ปก (2) นาํบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม (Celebrity) มาข้ึนปก
โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย (3) มีการใชก้ระดาษรักษาส่ิงแวดลอ้ม (EPO) (4) การนาํเสนอขอ้มูลแบบอินโฟ
กราฟิก (5) มีจาํนวนหนา้โฆษณาในปริมาณน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกบันิตยสารท่ีเป็นกิจการเพื่อ
สังคมฉบบัอ่ืนๆ และนิตยสารทัว่ไป สําหรับการศึกษาแนวคิดเร่ือง ‘การให้’ พบวา่มีหลายแนวคิด
ซ้อนทบักนัอยู ่คือ แนวคิด ‘การให้’ แบบ ‚จิตอาสา‛ แนวคิด ‘การให้’ ตามหลกัสังคมสงเคราะห์
และแนวคิด ‘การให้’ สถานภาพแก่บุคคล แก่สถาบนัของส่ือมวลชน ทั้งจากเน้ือหาภายในตวัเล่ม
นิตยสาร การจดัโครงการต่างๆ ตลอดจนทศันคติของกองบรรณาธิการ และผูจ้าํหน่ายนิตยสาร โดย
แนวคิดดงักล่าว มีความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัอยูต่รงท่ีวา่ ทุกแนวคิด ‘การให้’ เป็นแนวคิดท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั และตอ้งการมุ่งช้ีให้เห็นถึงการดาํรงอยูข่อง ‚ความ
ดี‛ แสดงให้เห็นว่า บีแมกกาซีนทาํหน้าท่ีในการตอกย ํ้าแนวคิดท่ีถือเป็นแนวคิดหลกัท่ีมีข้ึนเพื่อ
จรรโลงสังคม นอกจากน้ีบีแมกกาซีนยงัใช้ส่ือเฟซบุ๊กเขา้มาเสริมการทาํงานของส่ือนิตยสารเพื่อ
กระจายขอ้มูลข่าวสาร (Content Distribution) รวมทั้งเผยแพร่โครงการ กิจกรรมต่างๆของ ทางกอง
บรรณาธิการเพื่อใหผู้อ่้านนิตยสารหรือผูท่ี้มีความสนใจหนัมาเขา้ร่วมกิจกรรม แต่เป็นเพียงช่องทาง
เสริมเท่านั้น เพราะมีการโพสตข์อ้มูลต่างๆในปริมาณท่ีไม่มากนกั 
 ผูว้จิยัไดสื้บคน้งานวิจยัเก่ียวกบักิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย พบงานวิจยัของวรรณสม 
สีสังขเ์พียงเล่มเดียวในสาขานิเทศศาสตร์ หวัขอ้น้ีจึงถือเป็นหวัขอ้ท่ีใหม่สาํหรับการศึกษาเช่นกนั 



    
  

 

  

บทที ่3 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 

การวิจยัเร่ือง ‚การส่ือสารนวตักรรมการพฒันาของกิจการเพื่อสังคม องค์กรนวตักรรม
ชาวบา้น‛ ในคร้ังน้ีแบ่งรูปแบบการศึกษาวิจยัออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีหน่ึงเป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร การสังเกตทั้งแบบไม่มีส่วน
ร่วมและมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก กบัสมาชิกองคก์รนวตักรรมชาวบา้น
ท่ีมีบทบาทสาํคญัในแต่ละองคก์รยอ่ย ไดแ้ก่ เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น บริษทันวตักรรมชาวบา้น 
วิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้ และกองทุนนวตักรรมชาวบ้าน  ส่วนท่ีสองเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดระเบียบ
วธีิวจิยัไวด้งัน้ี 

 

3.1 การออกแบบการวจิัย 
 
 ผูว้ิจยัใช้การวิจยัผสมแบบคู่ขนานระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงสํารวจ ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัตารางน้ี 
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ตารางที ่3.1 แนวทางการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย ประเด็นทีต้่องการหาค าตอบ วธีิการศึกษา 

1)   เพื่อ ศึกษากระบวนการ
ส่ือสาร รูปแบบการส่ือสาร และ
กลยุทธ์การส่ือสารในการสร้าง
และการบริหารจัดการองค์กร
นวัตกรรมชาวบ้าน  รวมทั้ ง
ก า ร ส่ื อ ส า ร เพื่ อ ส ร้ า ง ก า ร
ยอม รับอ ง ค์ ก รนวั ตก รรม
ชาว บ้ าน ตั้ ง แ ต่อดี ตจนถึ ง
ปัจจุบัน 

1) องคก์รนวตักรรมชาวบา้นมี
กระบวนการส่ือสาร รูปแบบ
การส่ือสาร และกลยุทธ์การ
ส่ือสารอย่างไรในการพัฒนา
องคก์ร 

1) สัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิก
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นรุ่น
แรก ๆ 
2) คน้หาขอ้มูลเอกสาร ประวติั
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท่ี ส อ ด ค ล้ อ ง กับ
ประวติัขององค์กร รวมถึงบท
สัมภาษณ์ในส่ือมวลชน และ
ใบจดทะเบียนพาณิชยต่์างๆ 
 

 2) องคก์รนวตักรรมชาวบา้นมี
กระบวนการส่ือสาร รูปแบบ
การส่ือสาร และกลยุทธ์การ
ส่ือสารอย่างไรในการบริหาร
จดัการองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึน 

1) สัมภาษณ์เชิงลึก ผู ้นํา ท่ี มี
บทบาทในการบริหารองค์กร 
ได้แก่ ผูป้ระสานงานเครือข่าย
หรือกรรมการผูจ้ดัการบริษทั, 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย , 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ ส า ห กิ จ , 
เจ้าหน้า ท่ีส่งเสริมและตรวจ
มาตรฐานการทาํเกษตรอินทรีย์
, พนกังานธุรการของบริษทั 
2)  การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่ ว ม  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประจําเดือน และการทํางาน
ร่วมกนัภายในองคก์ร 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ)   
   

วตัถุประสงค์การวจัิย ประเด็นทีต้่องการหาค าตอบ วธีิการศึกษา 

1)   เพื่อ ศึกษากระบวนการ
ส่ือสาร รูปแบบการส่ือสาร และ
กลยุทธ์การส่ือสารในการสร้าง
และการบริหารจัดการองค์กร
นวัตกรรมชาวบ้าน  รวมทั้ ง
ก า ร ส่ื อ ส า ร เพื่ อ ส ร้ า ง ก า ร
ยอม รับอ ง ค์ ก รนวั ตก รรม
ชาว บ้ าน ตั้ ง แ ต่อดี ตจนถึ ง
ปัจจุบัน 

3) องคก์รนวตักรรมชาวบา้นมี
กระบวนการส่ือสาร รูปแบบ
การส่ือสาร และกลยุทธ์การ
ส่ือสารอยา่งไรในการสร้างการ
ยอมรับนวตักรรมขององค์กร
ใหแ้ก่สมาชิกหรือเกษตรกร 

1) สัม ภาษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ผู ้
ประสานงานเครือข่ ายหรือ
ก ร ร ม ก า ร ผู ้จ ัด ก า ร บ ริ ษัท ,  
เ จ้ า ห น้ า ท่ี บ ริ ษัท ท่ี มี ค ว า ม
อาวุโส, ผูน้าํทางความคิดของ
เครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน, 
เจ้าหน้า ท่ี ส่ ง เสริม,  สมาชิก
เครือข่ายรุ่นแรก ๆ 
2) ใช้การสนทนากลุ่ม โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกหลายรุ่น 
เพื่อดูการสนทนาระหว่างกัน
ในประเด็นเร่ืองการสร้างการ
ย อ ม รั บ ร ะ ห ว่ า ง กั น แ ล ะ
ประเด็นการมีส่วนร่วมท่ีมีผล
ต่อการยอมรับนวตักรรม 
3) สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมใน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ นํ า เ ส น อ
นวัตกรรมและการลงช่ือเข้า
ร่วมโครงการของสมาชิก 
4) ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล เ อ ก ส า ร 
จดหมายเชิญประชุม รางว ัล 
บญัชีโครงการต่างๆ 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ)   
   

วตัถุประสงค์การวจัิย ประเด็นทีต้่องการหาค าตอบ วธีิการศึกษา 

2 )   เพื่ อ ศึกษาบทบาทการ
ส่ือสารขององค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้านในการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม 

1) การส่ือสารขององค์กร
นวตักรรมชาวบ้านมีบทบาท
หรือหน้าท่ีในการพฒันาสังคม
อยา่งไร 
 

1) สัม ภาษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ผู ้
ประสานงานเครือข่ ายหรือ
ก ร ร ม ก า ร ผู ้จ ัด ก า ร บ ริ ษัท , 
สมาชิกองค์กรนวตักรรมชาว
บาน 
 

 2) สมาชิกองค์กรนวตักรรม
ชาวบ้านมีการรับรู้ประโยชน์
การใช้นว ัตกรรมด้านสังคม
หรือไม่ อยา่งไร 

1) ใชแ้บบสอบถามเพื่อสํารวจ
ก า ร รั บ รู้ ป ร ะ โ ย ช น์ ก า ร ใ ช้
( Perceived Usefulness)
นวตักรรมดา้นสังคม  
2) สัมภาษณ์รายบุคคลผา่นทาง
โทรศพัท์และการสนทนากลุ่ม 
โ ด ย ใ ช้ ข้ อ คํ า ถ า ม จ า ก
แบบสอบถามดงักล่าว 

 3) การส่ือสารขององค์กร
นวตักรรมชาวบ้านมีบทบาท
ห รื อ ห น้ า ท่ี ใ น ก า ร พัฒ น า
เศรษฐกิจอยา่งไร 
 

1) สัม ภาษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ผู ้
ประสานงานเครือข่ ายหรือ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษัท ,  ส ม า ชิ ก
องคก์รนวตักรรมชาวบาน 
 

 4) สมาชิกองค์กรนวตักรรม
ชาวบ้านมีการรับรู้ประโยชน์
ก า ร ใ ช้  น ว ั ต ก ร ร ม ด้ า น
เศรษฐกิจหรือไม่ อยา่งไร 

1) ใชแ้บบสอบถามเพื่อสํารวจ
ก า ร รั บ รู้ ป ร ะ โ ย ช น์ ก า ร ใ ช ้
( Perceived Usefulness)
นวตักรรมดา้นเศรษฐกิจ 
2) สัมภาษณ์รายบุคคลผา่นทาง
โทรศพัท์และการสนทนากลุ่ม 
โ ด ย ใ ช้ ข้ อ คํ า ถ า ม จ า ก
แบบสอบถามดงักล่าว 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ)   
   

วตัถุประสงค์การวจัิย ประเด็นทีต้่องการหาค าตอบ วธีิการศึกษา 

2 )   เพื่ อ ศึกษ าบทบาทการ
ส่ือสารขององค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้านในการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม 

5) การส่ือสารขององค์กร
นวตักรรมชาวบ้านมีบทบาท
ห รื อ ห น้ า ท่ี ใ น ก า ร พัฒ น า
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
 

1) สัม ภาษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ผู ้
ประสานงานเครือข่ ายหรือ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษัท ,  ส ม า ชิ ก
องคก์รนวตักรรมชาวบาน 
 

 6) สมาชิกองค์กรนวตักรรม
ชาวบ้านมีการรับรู้ประโยชน์
ก า ร ใ ช้ น ว ั ต ก ร ร ม ด้ า น
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 

1) ใชแ้บบสอบถามเพื่อสํารวจ
ก า ร รั บ รู้ ป ร ะ โ ย ช น์ ก า ร ใ ช ้
( Perceived Usefulness)
นวตักรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2) สัมภาษณ์รายบุคคลผา่นทาง
โทรศพัท์และการสนทนากลุ่ม 
โ ด ย ใ ช้ ข้ อ คํ า ถ า ม จ า ก
แบบสอบถามดงักล่าว 

3)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การส่ือสารเพื่อการพัฒนาของ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน 
รวมถึงแนวโน้มการส่ือสารใน
อนาคตขององค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้าน 

1) ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการ
ส่ื อส า ร เพื่ อก าร พัฒน าขอ ง
องค์กรนวตักรรมชาวบ้านคือ
อะไร 

1) สัมภาษณ์เชิงลึก ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทั้งหมด 
2) ใชแ้บบสอบถาม 

 2) ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
ส่ื อส า ร เพื่ อก าร พัฒน าขอ ง
องค์กรนวตักรรมชาวบ้านคือ
อะไร 

1) สัมภาษณ์เชิงลึก ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทั้งหมด 
2) ใชแ้บบสอบถาม 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ)   
   

วตัถุประสงค์การวจัิย ประเด็นทีต้่องการหาค าตอบ วธีิการศึกษา 
 3) แนวโน้มการส่ือสารใน

อนาคตขององค์กรนวตักรรม
ชาวบา้น 

1 )  สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ผู ้
ประสานงานเครือข่ ายหรือ
ก ร ร ม ก า ร ผู ้จ ัด ก า ร บ ริ ษัท ,  
กรรมการขององคก์รนวตักรรม
ชาวบา้น 

4)  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
การ ส่ือส ารนวัตกรรมการ
พัฒนาขององค์กร นวัตกรรม
ชาวบ้าน 

1) สมาชิกผ่านการใชน้วตักรรม
อะไรบา้ง 
2) สมาชิกเป็นเจา้ขององคป์ระ 
กอบนวตักรรมอะไรบา้ง 
3)  ภูมิหลงัหรือกระบวนการ
การ ส่ื อส าร ท่ีทํา ใ ห้ย อม รับ
นวตักรรมของสมาชิกแต่ละคน
มี ขั้ น ต อ น อ ย่ า ง ไ ร  ลํ า ดั บ
ขั้นตอนเป็นอยา่งไร 
4) ปัจจยัการส่ือสารท่ีทาํให้
สมาชิกยอมรับนวตักรรมคือ
อะไร 
5) ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับ
นวตักรรมของสมาชิกคือใคร มี
ใครบา้งท่ีสนบัสนุน ใครบา้งท่ี
คดัคา้น 
6)  สมาชิกมีการรับรู้ประโยชน์
ของการใชน้วตักรรม, การรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งานใน
ระดบัใด 
 
 

1) ใชแ้บบสอบถามร่วมกบัการ
สนทนากลุ่ม  
2) ใชแ้บบสอบถามร่วมกบัการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ)   
   

วตัถุประสงค์การวจัิย ประเด็นทีต้่องการหาค าตอบ วธีิการศึกษา 

4)  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
การ ส่ือส ารนวัตกรรมการ
พัฒนาขององค์กร นวัตกรรม
ชาวบ้าน 

7) สมาชิกมีทัศนคติ ต่อ
นวตักรรมขององคก์รนวตักรรม
ชาวบา้นในระดบัใด 
8) สมาชิกมีความตั้งใจท่ีจะใช้
นวตักรรมขององคก์รนวตักรรม
ชาวบา้นในระดบัใด 
การยอมรับนวตักรรม และมีการ
ใชง้านจริงในระดบัใด 
9) ความสนใจนวตักรรมส่วน
บุคคลของสมาชิกอยูใ่นระดบัใด 

1) ใชแ้บบสอบถามร่วมกบัการ
สนทนากลุ่ม  
2) ใชแ้บบสอบถามร่วมกบัการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 

 
 การออกแบบวิธีการวิจัย เพื่อศึกษาความหลากหลายของป ระเด็น กลุ่มเป้าหมาย 
องคป์ระกอบการส่ือสาร หรือแมก้ระทัง่วตัถุประสงคก์ารส่ือสารท่ีซบัซ้อนน้ี ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการวิจยั
ผสมแบบคู่ขนานตลอดกระบวนการ โดยใช้ทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพและปริมาณมาสนับสนุนกนั 
เพียงแต่ในระยะแรกจะเป็นการเก็บข้อมูลจากเอกสาร เก็บข้อมูลภาคสนามก่อน แล้วจึงนําไป
ออกแบบแบบสอบถาม ร่วมกบัการเก็บขอ้มูลจากเอกสารและขอ้มูลภาคสนามไปพร้อมกนั 
 

3.2 ขั้นตอนในการวจิัย 
 รายการของการเก็บขอ้มูลวจิยัในคร้ังน้ี สามารถสรุปพอสังเขปได ้ดงัน้ี  
 1)  การเก็บขอ้มูลเอกสาร เพื่อเขียนโครงร่างการวจิยั 
 2)  การสัมภาษณ์เบ้ืองตน้ เพื่อหาประเด็นในการปรับปรุงการวจิยั 
 3)  การลงพื้นท่ีสาํรวจบริบทชุมชนและภาพรวมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น  
 4)  การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
 5)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมด้วยการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาการส่ือสารขององค์กร
นวตักรรมชาวบา้น โดยการไปสังเกตการณ์ในท่ีทาํการขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น และการเยี่ยม
แปลงเกษตรของสมาชิก 
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 6)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วมด้วยการเขา้ร่วมประชุมวางแผนการดาํเนินการขององค์กร 
ผูเ้ขา้ร่วมมีเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของบริษทันวตักรรมชาวบา้น ผูว้จิยัมีส่วนร่วมในฐานะวิทยากรสอนการ
ถ่ายภาพและตกแต่งภาพ  
 7)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการส่ือสาร ผูว้ิจยัรับหน้าท่ีดูแลส่ือออนไลน์ขององค์กร
นวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงก็คือ Facebook 
 8)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผูว้ิจยัร่วมออกบูธในงานคนไทยใจดีคร้ังท่ี 2 จดัแสดงท่ี
เซ็นทรัลเวิร์ล โดยนาํสินค้าของบริษทัไปจาํหน่าย  ถือเป็นการจดักิจกรรมพิเศษของกิจการเพื่อ
สังคมในประเทศไทย ทาํให้เห็นการส่ือสารภายในเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมแบบกวา้งๆ และการ
ส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายภายนอกชุมชน นอกจากน้ียงัสามารถสังเกตการส่ือสารในฐานะกิจการเพื่อ
สังคมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นไดอี้กดว้ย 
 9)   เขา้ร่วมประชุมนาํเสนอเมนูนวตักรรมชาวบา้นของสกส. พร้อมทั้งเป็น Staff ช่วย
อาํนวยความสะดวกในการประชุม และไดเ้ขา้ร่วมกบัสมาชิกในการทาํกิจกรรมดว้ย  ช่วงทา้ยการ
ประชุมจึงเปิดใหส้มาชิกสนใจมาลงช่ือสมคัร 
 10)   สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โครงการปลูกพริกอินทรียเ์พื่อส่งโรงงานนํ้ าพริกแม่สุเพ็ญ 
เป็นการนาํนวตักรรมใหม่มานาํเสนอ และมีการจดัทาํการอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) การทาํ
นํ้าหมกัชีวภาพกาํจดัโรคในพริก ช่วงทา้ยการประชุมจึงเปิดใหส้มาชิกสนใจมาลงช่ือสมคัรโครงการ
ท่ีตนสนใจ 
 11)  สังเกตการส่ือสารระหวา่งส่ือมวลชน คือ ไทยรัฐทีวีกบันวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงมาถ่าย
ทาํท่ีบริษทั เป็นเวลา 3 วนั 
 12)  การลงพื้นท่ีเยีย่มชม พื้นท่ีต่อขยายโครงการขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นไปท่ีจงัหวดั
สุรินทร์ และได้สังเกตการส่ือสารของผูป้ระสานงานองค์กรนวตักรรมชาวบา้นในการถ่ายทอด
รูปแบบความคิดเพื่อขยายสาขา  และสัมภาษณ์เพิ่มเติมเร่ืองการขยายเครือข่ายยอ่ย 
 13)  สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การติดต่อส่ือสารหรือประชุมอย่างไม่เป็นทางการของ
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นกบัเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม ช่ือร้าน URBIE และ ChangFusion 
 14)  การเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม และมีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง 
ซ่ึงผูว้จิยัเลือกจากผลการตอบแบบสอบถาม 
 15)  การสนทนากลุ่ม โดยใชป้ระเด็นในแบบสอบถาม 
 เพื่อให้เห็นขั้นตอนในการดําเนินการวิจยัแบบอย่างเป็นลาํดับ ผูว้ิจยัจึงได้สรุปตาราง
ขั้นตอนหรือกระบวนการดาํเนินการวจิยัไวใ้นตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.2  ตารางสรุปขั้นตอนหรือกระบวนการดาํเนินการวจิยั 
 
ช่วงเวลา
ด าเนินการวจัิย 

วธีิการศึกษา ประเด็นการศึกษา 

เมษายน – 
กรกฎาคม 
2557 

ศึกษาข้อมูลเ บ้ืองต้นจากเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง และแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัประเด็นท่ีจะศึกษา 

ภาพรวมการวจิยั 

24 กรกฎาคม 
2557 

โทรศพัทส์ัมภาษณ์นาว ีนาควชัระ  แจ้งการทาํวิจยั, ข้อมูลองค์กร, บริบท
ชุมชน, ปัญหาชุมชน, นวตักรรมสังคม 
 

31 กรกฎาคม 
2557 

สัมภาษณ์ นาว ีนาควชัระ ประวติัการทาํงานพฒันา,ประวติัองคก์ร
, ภูมิหลงัแนวคิดการตั้งองค์กร, ประวติั
กิจการเพื่อสังคม, การสร้างนวตักรรม, 
เบ้ืองหลังแนวคิดการพฒันา, ภาพรวม
ขององคก์ร 

31 กรกฎาคม 
2557 

สัมภาษณ์ บรรเลง จวงพลงาม หน้าท่ีในองค์กร, ประวติัสมาชิก, การ
ส่ือสารนวตักรรม, ประวติัองคก์ร 

31 กรกฎาคม 
2557 

สัมภาษณ์ เชฐพงษ ์กนัหา หนา้ท่ีในองคก์ร, ประวติัสมาชิก, การ
ส่ือสารนวตักรรม, ประวติัองคก์ร 

31 กรกฎาคม 
2557 

สัมภาษณ์ นอ้ย ศรีวงษ ์ ประวติัการทาํเกษตรแนวใหม่, ประวติั
สมาชิก ,  ประวัติองค์กร ,  หน้า ท่ี ใน
องคก์ร 

31 กรกฎาคม 
2557 

สัม ภาษ ณ์  ส ม ป อง วิ เศ ษส ม  แล ะ
ทองยุน่ ศรีเจริญ  

การยอมรับนวตักรรม 

30 ตุลาคม 
2557 

สังเกตแบบมีส่วนร่วมใน งานเสวนา
เปิดโครงการของกองทุนนวตักรรม
ชาวบ้าน  : กองทุนเพื่อการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ครบวงจร สนับสนุน
โดย สกส. ผูว้ิจยัเขา้ร่วมงานในฐานะ 
Staff  

ก า ร ส่ื อ ส า ร เ พื่ อ ส ร้ า ง ก า ร ย อ ม รั บ
นวตักรรม, การยอมรับนวตักรรมของ 
สมาชิก 
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ตารางที ่3.2   (ต่อ) 
   
ช่วงเวลา
ด าเนินการวจัิย 

วธีิการศึกษา ประเด็นการศึกษา 

30 ตุลาคม 
2557 

สัมภาษณ์ นาวี นาควชัระ แบ่งเป็น 2 
ช่วง ไดแ้ก่ 
1)  ช่ ว ง แ ร ก  สั ม ภ า ษ ณ์ แ บ บ ไ ม่ มี
โครงสร้าง 
2)  ช่ ว ง ส อ ง  สั ม ภ า ษ ณ์ แ บ บ มี
โครงสร้างตามขอ้คาํถาม 

ช่วงแรก: การสร้างและการบริหาร
องค์กร, ประวติัองคก์ร, ปัญหาและการ
แก้ปัญหาขององค์กร, การทาํงานของ
กรรมการ 
ช่วงหลัง : การวางแผนการส่ือสาร, 
ว ัตถุประสงค์และวิธีการส่ือสา รกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั 

2 พฤศจิกายน 
2557 

สัมภาษณ์ นอ้ย ศรีวงษ ์ การวางแผนการส่ือสาร, วตัถุประสงค์
และวิธีการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายท่ี
แตกต่างกนั, การวางแผนการส่ือสารใน
อนาคต, ปัจจยัการส่ือสารในการพฒันา, 
ก า ร ส่ื อ ส า ร เ พื่ อ ส ร้ า ง ก า ร ย อ ม รั บ
นวตักรรม 

2 พฤศจิกายน 
2557 

สัมภาษณ์ บรรเลง จวงพลงาม การวางแผนการส่ือสาร, วตัถุประสงค์
และวิธีการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายท่ี
แตกต่างกนั, การวางแผนการส่ือสารใน
อนาคต, ปัจจยัการส่ือสารในการพฒันา, 
ก า ร ส่ื อ ส า ร เ พื่ อ ส ร้ า ง ก า ร ย อ ม รั บ
นวตักรรม 

2 พฤศจิกายน 
2557 

สัมภาษณ์ เชฐพงษ ์กนัหา การวางแผนการส่ือสาร, วตัถุประสงค์
และวิธีการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายท่ี
แตกต่างกนั 
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ตารางที ่3.2  (ต่อ) 
   
ช่วงเวลา
ด าเนินการวจัิย 

วธีิการศึกษา ประเด็นการศึกษา 

2 พฤศจิกายน 
2557 

สัมภาษณ์ กุล มานํ้าเท่ียง การวางแผนการส่ือสาร, วตัถุประสงค์
และวิธีการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายท่ี
แตกต่างกนั, การวางแผนการส่ือสารใน
อนาคต, ปัจจยัการส่ือสารในการพฒันา, 
ก า ร ส่ื อ ส า ร เ พื่ อ ส ร้ า ง ก า ร ย อ ม รั บ
นวตักรรม 

13 พฤศจิกายน 
2557 

สัมภาษณ์ นาว ีนาควชัระ วัตถุประสงค์และวิธีการส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั 

13 พฤศจิกายน 
2557 

สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสนทนา/
ปรึกษาการทาํธุรกิจของพนัธมิตรใน
เค รือข่ า ย กิ จก าร เพื่ อสั งค ม ได้แ ก่ 
URBIE, ChangeFusion 

ก า ร ส่ื อ ส า ร ใ น ก า ร ทํา ง า น กับ ก ลุ่ ม
ภายนอกองค์กรท่ี เป็นเครือข่ายของ
กิจการเพื่อสังคม 

16 พฤศจิกายน 
2557 

สัมภาษณ์ ธญัญารัตน์ บุญวงศ ์ การวางแผนการส่ือสาร, วตัถุประสงค์
และวิธีการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายท่ี
แตกต่างกนั, การวางแผนการส่ือสารใน
อนาคต, ปัจจยัการส่ือสารในการพฒันา, 
ก า ร ส่ื อ ส า ร เ พื่ อ ส ร้ า ง ก า ร ย อ ม รั บ
นวตักรรม 

12 มกราคม – 
12 กุมภาพนัธ์ 
2558 

ลงพื้ น ท่ีจ ริง  เก็บข้อมูลภาคสนาม 
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ระยะเวลา 1 
เดือน 

ภาพรวมการวจิยั 

15 มกราคม 
2558 

สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติ  เร่ืองการปลูกพริก
อินทรีย ์

กระบวนการส่ือสารในการประชุมของ
องค์กรนวตักรรมชาวบา้น, การส่ือสาร
เพื่อสร้างการยอมรับนวตักรรม, การ
ยอมรับนวตักรรมของสมาชิก 
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ตารางที ่3.2  (ต่อ) 
   
ช่วงเวลา
ด าเนินการวจัิย 

วธีิการศึกษา ประเด็นการศึกษา 

17 – 18 
มกราคม 2558 

สังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยการร่วม
ออกบูธขายสินค้าขององค์กรในงาน
คนไทยใจดีคร้ังท่ี 2 ท่ี Central world  

ก า ร ส่ื อ ส า ร ข อ ง บ ริ ษัท น วัต ก ร ร ม
ชาวบ้านในฐานะกิจการเพื่อสังคม, 
กลุ่มเป้าหมายของกิจการเพื่อสังคม 

6 กุมภาพนัธ์ 
2558 

สัมภาษณ์ นาว ีนาควชัระ วัตถุประสงค์และวิธีการส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน , การ
วางแผนการส่ือสารในอนาคต, ปัจจยั
การส่ือสารในการพฒันา, การส่ือสาร
เพื่อสร้างการยอมรับนวตักรรม 

6 กุมภาพนัธ์ 
2558 

สัมภาษณ์ เชฐพงษ ์กนัหา วัตถุประสงค์และวิธีการส่ือสารกับ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ท่ี แ ต ก ต่ า ง กัน , ก า ร
วางแผนการส่ือสารในอนาคต 

7-8 กุมภาพนัธ์ 
2558 

สัมภาษณ์ ปิยะดา สิงห์นนัท ์
 
 
 

การวางแผนการส่ือสาร, วตัถุประสงค์
และวิธีการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายท่ี
แตกต่างกนั, การวางแผนการส่ือสารใน
อนาคต, ปัจจยัการส่ือสารในการพฒันา, 
ก า ร ส่ื อ ส า ร เ พื่ อ ส ร้ า ง ก า ร ย อ ม รั บ
นวตักรรม 

8 กุมภาพนัธ์ 
2558 

สัมภาษณ์ เชฐพงษ ์กนัหา ปัจจยัการส่ือสารในการพฒันา , การ
ส่ือสารเพื่อสร้างการยอมรับนวตักรรม 

10 กุมภาพนัธ์ 
2558 

จดัการสนทนากลุ่ม ประกอบการเก็บ
ขอ้มูลแบบสอบถาม 

ประสิทธิผลของการส่ือสารเพื่อสร้าง
การยอมรับนวตักรรม 
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ตารางที ่3.2  (ต่อ) 
   
ช่วงเวลา
ด าเนินการวจัิย 

วธีิการศึกษา ประเด็นการศึกษา 

11 – 28 
กุมภาพนัธ์  
2558 

เก็บขอ้มูลแบบสอบถาม ประกอบการ
สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ไดแ้ก่ 
1)  บุญทนั ทองงาม และภรรยา  
2)  วไิลลกัษณ์ ผาเจริญ และสามี  
3)  สังวาล สุวรรณแสง 
4)  ศุภชยั คุมสุข 
5)  อนุวฒัน์ ทองงาม 

ประสิทธิผลของการส่ือสารเพื่อสร้าง
การยอมรับนวตักรรม 

มีนาคม-
เมษายน 2558 

สัมภาษณ์เพิ่มเติมทางโทรศพัท ์ เก็บตกประเด็นต่างๆ 

 
 แมว้ธีิการวจิยัน้ีจะเป็นการวจิยัแบบผสมตลอดกระบวนการ แต่เพื่อนาํเสนอรายละเอียด
ของแต่ละระเบียบวธีิวิจยัใหมี้ความชดัเจนและน่าเช่ือถือ  ผูว้จิยัจึงแบ่งการอธิบายเน้ือหาเป็นการ
วจิยัเชิงคุณภาพ และการวิจยัเชิงปริมาณ ดงัน้ี 
 

3.3 การวจิัยเชิงคุณภาพ 
 
 ผูว้จิยัใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพเป็นหลกัในการศึกษาวตัถุประสงค ์3 ขอ้ดงัน้ี 
 1)  เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสาร รูปแบบการส่ือสาร และกลยุทธ์การส่ือสารในการสร้าง
และการบริหารจดัการองค์กรนวตักรรมชาวบา้น  รวมทั้งการส่ือสารเพื่อสร้างการยอมรับองค์กร
นวตักรรมชาวบา้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
 2)  เพื่อศึกษาบทบาทการส่ือสารขององค์กรนวตักรรมชาวบ้านในการพฒันาสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม  
 3)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเพื่อการพฒันาขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน 
รวมถึงแนวโนม้การส่ือสารในอนาคตขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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3.3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.3.1.1 ขอ้มูล 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากการลง

พื้นท่ีภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกต 
2) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ แหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร

ต่าง ๆ  
3.3.1.2 การวจิยัเอกสาร (Document Research)  
เป็นการรวบรวมเอกสารต่างๆซ่ึงเป็นขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมีผูร้วบรวมไวแ้ลว้มาใชใ้หม่

โดยการปรับ จดักลุ่ม วเิคราะห์ และสังเคราะห์ในการตีความร่วมกบัขอ้มูลปฐมภูมิ เอกสารหลกัท่ี
ใชใ้นการวจิยั จะเป็นเอกสารท่ีมีหวัขอ้เร่ืองเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัองคก์รนวตักรรมชาวบา้น ไดแ้ก่ 
หนงัสือ SE Catalog รวมกิจการเพื่อสังคมในไทย, หนงัสือ Start Up and Change the World, แผน
แม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2553-2557,  เวบ็ไซตส์าํนกังานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม, 
คู่มือมาตรฐานเกษตรอินทรียฉ์บบัการ์ตูน, แผน่พบัของบริษทันวตักรรมชาวบา้น, หนงัสือเชิญ
ประชุมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น, งานนาํเสนอการประกวดการเรียนรู้เพื่อการพฒันา
นวตักรรมชาวบา้นของสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น, รายงานประเมินผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น จ.บุรีรัมย ์ปี
ประเมิน พ.ศ.2554, บทความ นวตักรรมแกจ้นบนวถีิความพอเพียงในเวบ็ไซตข์องศูนยพ์ฒันาความ
รับผดิชอบต่อสังคม, เอกสารของ ChangeFusion เร่ือง กรณีศึกษาเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจาํกดั, 
Facebook ขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น, เอกสารขอ้มูลองคก์รนวตักรรมชาวบา้นท่ีใชภ้ายใน
องคก์ร, รูปภาพท่ีใชภ้ายในองคก์รนวตักรรมชาวบา้น, งานนาํเสนอ (PowerPoint) ท่ีใชใ้นองคก์ร
นวตักรรมชาวบา้น 

3.3.1.3 การสัมภาษณ์ 
การเก็บขอ้มูลโดยตรงจากบุคคล โดยการจดบนัทึกและการบนัทึกเสียง 

ดงัน้ี  
1)  นาว ีนาควชัระ กรรมการผูจ้ดัการบริษทันวตักรรมชาวบา้น และผู ้

ประสานงานเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
2)  ปิยะดา สิงห์นนัท ์เจา้หนา้ท่ีบริษทันวตักรรมชาวบา้น ทาํงานตั้งแต่ปี 

2551 ก่อนบริษทัจดทะเบียน อดีตผูจ้ดัการร้านเกษตรเขียวซ่ึงเป็นร้านคา้ปัจจยัการผลิตของบริษทั
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นวตักรรมชาวบา้นท่ีขายในชุมชน อดีตเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมเกษตรขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น 
ปัจจุบนัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายธุรการและดูแลมาตรฐานอินทรียข์องบริษทันวตักรรมชาวบา้น 

3)  เชฐพงษ ์กนัหา สมาชิกรุ่นแรกของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น อดีต
เหรัญญิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น กรรมการเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น และประธานวสิาหกิจ
ชุมชนมีกินมีใช ้

4)  บรรเลง จวงพลงาม สมาชิกรุ่นท่ีสองของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
กรรมการเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นและวสิาหกิจชุมชนมีกินมีใช ้นอกจากน้ียงัเป็นผูไ้ดรั้บรางวลั
ชนะเลิศการประกวดการเรียนรู้เพื่อพฒันานวตักรรมชาวบา้น 3 ปีซอ้น 

5)  นอ้ย ศรีวงษ ์สมาชิกรุ่นแรกของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น กรรมการ
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นและวสิาหกิจชุมชนมีกินมีใช ้

6)  ธญัญารัตน์ บุญวงศ ์กรรมการเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น และ
เหรัญญิกวสิาหกิจชุมชนมีกินมีใช ้

7)  กุล มานํ้าเท่ียง สมาชิกรุ่นท่ีสองของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
กรรมการวสิากิจชุมชนมีกินมีใช ้

8)  สมปอง วเิศษสม สมาชิกเครือข่าย 
9)  ทองยุน่ ศรีเจริญ สมาชิกเครือข่าย 
10)  บุญทนั ทองงาม และภรรยา สมาชิกเครือข่าย 
11)  วไิลลกัษณ์ ผาเจริญ และสามี สมาชิกเครือข่าย 
12)  สังวาล สุวรรณแสง สมาชิกเครือข่าย 
13)  ศุภชยั คุมสุข สมาชิกเครือข่าย 

3.3.1.4 การสนทนากลุ่ม 
เป็นการจดักลุ่มสนทนาโดยใชห้วัขอ้แบบสอบถามเป็นเกณฑ ์เพื่อใหเ้กิด

การอภิปรายต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 45 นาที เน่ืองจากการสนทนากลุ่มเป็นการคดัเลือก
กลุ่มเป้าหมายใหมี้ความหลากหลายมาร่วมสนทนา และไม่มีการเปิดเผยช่ือและช่ือสกุลจริง ผูว้จิยัจึง
ไดใ้ชน้ามสมมติ ดงัจดัแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 
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1) สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นรุ่นแรก ๆ 
(1) สมาชิกท่ีมาคนเดียว จาํนวน 3 คน ผูว้จิยัใชช่ื้ออา้งอิง ไดแ้ก่ สมาชิก

รุ่นหน่ึง, สมาชิกรุ่นสอง, สมาชิกรุ่นสาม 
(2) สมาชิกท่ีมากบัครอบครัว (สามีและภรรยา) จาํนวน 1 คู่ (2 คน) 

ผูว้จิยัใชช่ื้ออา้งอิง ไดแ้ก่ สามีรุ่นหน่ึง, ภรรยารุ่นหน่ึง 
2) สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นรุ่นหลงั จาํนวน 1 คน ผูว้จิยัใชช่ื้อ

อา้งอิง ไดแ้ก่ สมาชิกรุ่นหลงั 
3) ผูส้นใจสมคัรเป็นสมาชิกใหม ่จาํนวน 1 คน ผูว้จิยัใชช่ื้ออา้งอิง ไดแ้ก่ 

สมาชิกใหม่ 
4) เพื่อนบา้นท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิก จาํนวน 3 คน ผูว้จิยัใชช่ื้ออา้งอิง ไดแ้ก่ 

เพื่อนบา้นหน่ึง, เพื่อนบา้นสอง, เพื่อนบา้นสาม 
3.3.1.5 การสังเกต 

1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม มีดงัน้ี 
(1) งานเสวนาเปิดโครงการของกองทุนนวตักรรมชาวบา้น  : กองทุน

เพื่อการส่งเสริมเกษตรอินทรียค์รบวงจร สนบัสนุนโดย สกส. โดยผูว้จิยัเป็น Staff คอยสนบัสนุน
งานน้ี 

(2) การประชุมวางแผนการดาํเนินการขององคก์ร ผูเ้ขา้ร่วมเฉพาะ
เจา้หนา้ท่ีของบริษทันวตักรรมชาวบา้น ผูว้จิยัเขา้ร่วมประชุม และมีประเด็นการประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูว้จิยัคือ การถ่ายภาพเพื่อใชใ้นงานขององคก์ร ซ่ึงผูว้จิยัมีส่วนร่วมในฐานะวทิยากรสอนการ
ถ่ายภาพและตกแต่งภาพ  

(3) การส่ือสารออนไลน์ขององคก์ร ผูว้จิยัอาสาเป็นผูดู้แลส่ือออนไลน์
ขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นในขณะลงพื้นท่ีศึกษาวจิยั ซ่ึงส่ือออนไลน์หลกัขององคก์รคือ 
Facebook 

(4) งานแสดงสินคา้ของกิจการเพื่อสังคมใน ช่ือ “งานคนไทยใจดีคร้ังท่ี 
2” ผูว้จิยัมีส่วนร่วมในการนาํสินคา้ของบริษทันวตักรรมชาวบา้นไปจดัจาํหน่าย เพื่อสังเกตการ
ส่ือสารในฐานะกิจการเพื่อสังคม 

2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการเก็บขอ้มูลภาคสนามตลอดเวลาท่ี
ลงพื้นท่ี ผูว้จิยัไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ เป็นเพียงผูส้ังเกตปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกบัองคก์ร
นวตักรรมชาวบา้นเท่านั้น 
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3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
ผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใชก้ารบนัทึกขอ้มูล

ผา่นสมุด, เคร่ืองอดัเสียง, กลอ้งถ่ายรูป, กลอ้งวีดีโอ นอกจากน้ียงัใชโ้ทรศพัทใ์นการสัมภาษณ์และ
ใชข้อ้คาํถามในแบบสอบถามร่วมดว้ย  
 

3.3.3 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีทาํการทดสอบความน่าเช่ือถือของแนวคาํถามเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview Guideline) โดยนาํแนวคาํถามดงักล่าวมาปรึกษากบัอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ
ทางดา้นการส่ือสารการพฒันา ทาํการตรวจสอบและแกไ้ขตามความเหมาะสมเพื่อความสมบูรณ์
ของการสัมภาษณ์ 
 

3.3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
จากการศึกษาคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภทคือแหล่งขอ้มูลปฐม 

ภูมิ (Primary Data) และแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเปรียบเทียบ
ถึงผลการศึกษากบัแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 1)  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม จะนําเสนอข้อมูลด้วยวิธีการเขียนพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) พร้อมการยกตวัอยา่งขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2)  การรวบรวมขอ้มูลเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานและการ
ส่ือสารนวตักรรมการพฒันาขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น  
 

3.4 การวจิัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  
 
 ผูว้ิจยัใช้การวิจยัเชิงสํารวจเป็นหลกัในการศึกษาวตัถุประสงค์ 1 ขอ้ ไดแ้ก่ เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการส่ือสารนวตักรรมการพฒันาขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 

3.4.1 รูปแบบการวจัิย 
การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชรู้ปแบบการวิจยั

เชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวดัคร้ังเดียว (Cross-Sectional Study) ซ่ึงใชแ้บบแบบสอบถาม 
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(Questionnaire) โดยจะตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  วิธีการสุ่มตวัอยา่ง  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  เกณฑ์การวดัค่าตวัแปรท่ีใชใ้นการ
วิจัย และเกณฑ์การให้คะแนนการวดัความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ  การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์ประมวลผลและนาํเสนอขอ้มูล  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

3.4.2 ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประชาชนท่ีอาศยัและประกอบอาชีพอยูใ่นจงัหวดับุรีรัมย ์

 
3.4.3 กลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้จิยัไดใ้ชว้ิธีการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งสําเร็จรูป

ของ Taro Yamane จากจาํนวนประชากรทั้งหมดในจงัหวดับุรีรัมยจ์าํนวน 1,521,065 คน ผูว้ิจยัใช้
กลุ่มตวัอยา่งจากอาํเภอสตึก ซ่ึงมีจาํนวนประชากร 109,317 คน  เน่ืองจากสมาชิกองคก์รนวตักรรม
ชาวบา้นเกือบทั้งหมดอยูใ่นพื้นท่ีน้ี และเป็นท่ีตั้งขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นตั้งแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั   
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ตารางที ่3.3  ตารางสาํเร็จรูปกาํหนดขนาดตวัอยา่งของ Yamane (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 

 
 

 ในท่ีน้ีผูว้จิยักาํหนดวา่จะยอมใหเ้กิดความผิดพลาดไดไ้ม่เกิน 10% และตอ้งการระดบัความ
น่าเช่ือถือไดเ้ป็น 95% (e = 0.10) ซ่ึงเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 100 คน ฉะนั้นในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 100 คน 
 

3.4.4 วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ในลาํดบัแรก ผูว้ิจยัได้

เลือกพื้นท่ีในการแจกแบบสอบถามแบบเจาะจง (Purposive)  ศึกษาเฉพาะพื้นท่ีการจดัประชุม
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ซ่ึงมกัเป็นท่ีรวมตวัของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  ลาํดบัต่อมา ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  สุ่มเก็บขอ้มูล
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จากผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าว โดยการแจกแบบสอบถามอยา่งนอ้ย 100 คน (เกณฑ์ในการเก็บขอ้มูล
ในสถานท่ีต่าง ๆ ผูว้ิจยัจะเลือกเก็บในสถานท่ีเดิมแต่ต่างวนัและเวลาเพื่อให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ี
หลากหลาย) 
 

3.4.5 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การกาํหนดตวัแปรในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจะกาํหนดภายหลงัจากท่ีมีการสัมภาษณ์เชิงลึกแลว้ 
เพื่อใหส้ามารถออกแบบตวัแปรและเคร่ืองมือในการวิจยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัการ
วจิยัเชิงคุณภาพ และสามารถตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัได ้
 หลงัจากสัมภาษณ์เบ้ืองตน้จนไดข้อ้มูลท่ีสามารถนาํมาพฒันาเป็นแบบสอบถามได ้ผูว้ิจยั
ไดก้าํหนดตวัแปร ดงัต่อไปน้ี 
  1)  พฤติกรรมการใชน้วตักรรม 
  2)  การเป็นเจา้ของ องคป์ระกอบนวตักรรม 
  3)  ภูมิหลงัหรือกระบวนการท่ีทาํใหย้อมรับนวตักรรม 
  4)  ปัจจยัการส่ือสารท่ีทาํใหย้อมรับนวตักรรม 
  5)  ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการรับนวตักรรม 
  6)  การยอมรับนวตักรรม ผูว้ิจยัพฒัานามาจากการออกแบบแบบสอบถามฉบบั
ภาษาไทยตามแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรือ TAM) ของ
ชานนท ์ศิริธร (2554) อนัไดแ้ก่ 
   (1)  การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน (Perceived usefulness หรือ PU) 
   (2)  การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived ease of use หรือ 
PEOU) 
   (3)  ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (Attitude toward using) 
   (4)  ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน (Behavioral intention หรือ BI) 
   (5)  การใชง้านจริง (Actual use หรือ AU) 
  7)  ความสนใจนวตักรรมส่วนบุคคล ผูว้ิจยัพฒัานามาจากการออกแบบ
แบบสอบถามฉบบัภาษาไทยของชานนท ์ศิริธร โดยใชม้าตรวดัท่ีปรับปรุงมาจากการวดัความสนใจ
นวตักรรมส่วนบุคคล  (Lu, Yao, & Yu, 2005; Rosen, 2005; Weniger , 2010, อา้งถึงใน ชานนท ์ศิริ
ธร, 2554)  
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3.4.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือสําคญัท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งสําหรับการวิจยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม 

ปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และในส่วนของคาํถามปลายเปิดนั้น ผูว้ิจยัจะพิจารณาเลือก
จากคุณสมบติัและคาํตอบของกลุ่มตวัอย่าง แล้วจึงใช้การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มในข้อ
คาํถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire)  ซ่ึงภายหลงัการสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษาขอ้มูล
เอกสาร ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดเน้ือหาของแบบสอบถาม ประกอบดว้ยคาํถาม 7 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

1)  พฤติกรรมการใชน้วตักรรม 
2)  การเป็นเจา้ของ องคป์ระกอบนวตักรรม 
3)  ภูมิหลงัหรือกระบวนการ การส่ือสารท่ีทาํใหย้อมรับนวตักรรม   
4)  ปัจจยัการส่ือสารท่ีทาํใหย้อมรับนวตักรรม 
5)  ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการรับนวตักรรม 
6)  การยอมรับนวตักรรม 
7)  ความสนใจนวตักรรมส่วนบุคคล 
 

3.4.7 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
ผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือถือได ้(Reliability) ของ 

แบบสอบถามดงัน้ี 
1)  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยนาํแบบสอบถามไป

ปรึกษากบัผูท้รงคุณวุฒิโดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผูต้รวจสอบความเท่ียงตรงตาม
เน้ือหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาโดยขอคาํแนะนาํในการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้
ครอบคลุมเน้ือหาและส่ือความหมายไดต้รงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

2)  นาํแบบสอบถามไปตรวจสอบหาความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยนาํไปทดลองใช้ 
(Tryout) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มท่ีเลือกเอาไวจ้าํนวน 30 คน เพื่อนาํไปทดสอบความ
น่าเช่ือถือ โดยใช้สูตร Alpha Conbach (พชันี เชยจรรยา, 2558) ซ่ึงผูว้ิจยัคาํนวณผา่นโปรแกรม 
SPSS ผลการทดสอบความน่าเช่ือถือ มีดงัน้ี 

 (1)  ปัจจยัการส่ือสารท่ีทาํใหย้อมรับนวตักรรม มีค่าเท่ากบั 0.843 
 (2)  การยอมรับนวตักรรม   มีค่าเท่ากบั 0.965 
 (3)  ความสนใจนวตักรรมส่วนบุคคล  มีค่าเท่ากบั 0.841 
ผลการทดสอบดงักล่าวอยูใ่นเกณฑท่ี์มีความน่าเช่ือถือไดดี้  
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3.4.8 เกณฑ์การก าหนดคะแนนตัวแปรและการแปลความหมาย 
 การใหค้ะแนนตวัแปรต่างๆ มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
 การวดัโดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า (Likert scale) ใชใ้นการวดัตวัแปร 3 ตวัแปร ดงัน้ี 
  1)  ปัจจยัการส่ือสารท่ีทาํใหย้อมรับนวตักรรม แต่ละคาํตอบนั้นไดจ้ากการ
สัมภาษณ์สมาชิกนวตักรรมชาวบา้น โดยสามารถเลือกตอบได ้5 ระดบั สาํหรับเกณฑก์ารให้
คะแนนปัจจยัการส่ือสาร ซ่ึงประกอบดว้ยผูส่้งสาร สาร และส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรม
ของตนเอง มีดงัน้ี 

  เห็นดว้ยอยา่งยิง่  5  คะแนน 
  เห็นดว้ยมาก  4  คะแนน 
  เห็นดว้ยปานกลาง 3  คะแนน 
  ไม่ค่อยเห็นดว้ย  2  คะแนน 
  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1  คะแนน   

  จากนั้นนาํผลรวมของคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียและเปรียบเทียบกบัเกณฑเ์พื่อแปล 
ความหมายขอ้มูล ดงัน้ี 
  เกณฑแ์ปลความหมาย 

  1.00 - 1.80  หมายถึง  มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด 
  1.81 - 2.60  หมายถึง  มีอิทธิพลนอ้ย 
  2.61 - 3.40 หมายถึง  มีอิทธิพลปานกลาง 
  3.41 - 4.20  หมายถึง  มีอิทธิพลมาก 
  4.21 - 5.00  หมายถึง  มีอิทธิพลมากท่ีสุด 

  2)  การยอมรับนวตักรรม สามารถเลือกตอบได ้5 ระดบั สาํหรับเกณฑก์ารให้
คะแนน มีดงัน้ี 

  เห็นดว้ยอยา่งยิง่  5  คะแนน 
  เห็นดว้ยมาก  4  คะแนน 
  เห็นดว้ยปานกลาง 3  คะแนน 
  ไม่ค่อยเห็นดว้ย  2  คะแนน 
  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1  คะแนน  

  จากนั้นนาํผลรวมของคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียและเปรียบเทียบกบัเกณฑเ์พื่อแปล 
ความหมายขอ้มูล ดงัน้ี 
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  เกณฑแ์ปลความหมาย 
  1.00 - 1.80  หมายถึง  ยอมรับนอ้ยท่ีสุด 
  1.81 - 2.60  หมายถึง  ยอมรับนอ้ย 
  2.61 - 3.40 หมายถึง  ยอมรับปานกลาง 
  3.41 - 4.20  หมายถึง  ยอมรับมาก 
  4.21 - 5.00  หมายถึง  ยอมรับมากท่ีสุด 

  3)  ความสนใจนวตักรรมส่วนบุคคล สามารถเลือกตอบได ้5 ระดบั สาํหรับเกณฑ์
การใหค้ะแนน มีดงัน้ี 

  เห็นดว้ยอยา่งยิง่  5  คะแนน 
  เห็นดว้ยมาก  4  คะแนน 
  เห็นดว้ยปานกลาง 3  คะแนน 
  ไม่ค่อยเห็นดว้ย  2  คะแนน 
  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1  คะแนน  

  จากนั้นนาํผลรวมของคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียและเปรียบเทียบกบัเกณฑเ์พื่อแปล 
ความหมายขอ้มูล ดงัน้ี 
  เกณฑแ์ปลความหมาย 

  1.00 - 1.80  หมายถึง  มีความสนใจนอ้ยท่ีสุด 
  1.81 - 2.60  หมายถึง  มีความสนใจนอ้ย 
  2.61 - 3.40 หมายถึง  มีความสนใจปานกลาง 
  3.41 - 4.20  หมายถึง  มีความสนใจมาก 
  4.21 - 5.00  หมายถึง  มีความสนใจมากท่ีสุด 
 
3.4.9 การวเิคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 

 ผูว้จิยัใชก้ารการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยใชร้้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
นาํเสนอขอ้มูลโดยตาราง 
 

3.4.10 การประมวลผลข้อมูล 
เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลและทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งขอ้มูลเรียบร้อยแลว้จึงทาํการกาํหนดรหสั  
ลงรหสับนัทึกขอ้มูล แลว้จึงนาํไปประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS เพื่อคาํนวณ
ค่าสถิติต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนดไว ้



    
  

 

  

บทที ่4 
 

ข้อมูลเบือ้งต้น 

ในบทน้ีเป็นการพรรณนาขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพื่อให้เห็นถึงลกัษณะและภาพรวมขององค์กร
นวตักรรมชาวบ้าน บริบทชุมชน และประวติัความเป็นมาขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน โดย
รายละเอียดขอ้มูลเบ้ืองตน้ขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นเป็นดงัต่อไปน้ี 

  

4.1 ลกัษณะและภาพรวมขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน 
 

องคก์รนวตักรรมชาวบา้น (Grassroots Innovation Organization) ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 199 ม.5 
หมู่บา้นหนองเชือก ต.เมืองแก อ.สตึก  จ.บุรีรัมย ์มีสมาชิกจาํนวน 450 ครัวเรือน ในพื้นท่ี 4 จงัหวดั 
ไดแ้ก่ บุรีรัมย ์ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และลพบุรี (สฤณี อาชวานนัทกุล และภทัราพร แยม้ละออ, 2554) 
แต่เน่ืองจากจุดเร่ิมตน้และโครงการต่าง ๆ อยู่ท่ีจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นหลกั ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาเฉพาะ
เขตในจงัหวดับุรีรัมยเ์ท่านั้น 

 

 
 

ภาพที ่4.1  ท่ีตั้งองคก์รนวตักรรมชาวบา้น จ.บุรีรัมย ์
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นวตักรรมชาวบา้นเป็นองคก์รท่ีมีหลายส่วนงานร่วมกนั แบ่งการบริหารจดัการส่วนยอ่ยแต่
อยู่ภายใตก้รอบเดียวกนั ได้แก่ เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น บริษทันวตักรรมชาวบา้น วิสาหกิจ
ชุมชนมีกินมีใช ้กองทุนนวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงแต่ละองคก์รยอ่ยต่างมีจุดเด่นในการพฒันา ดงัน้ี 

เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น  คือ  การรวมกลุ่มของชาวบา้นเพื่อร่วมกนัแสดงความคิดเห็น
ต่อปัญหาดา้นการเกษตรของชุมชน รวมทั้งการร่วมกนัหาวิธีแกไ้ขปัญหา และร่วมกนัประเมินผล
การแกไ้ขปัญหาท่ีไดน้ั้น เรียกวา่ไดว้า่ เป็นส่วนงานดา้นการวจิยัและประเมินผล  เพื่อการพฒันาดา้น
สังคม ชีวติความเป็นอยู ่การรักษาสภาพแวดลอ้ม  

บริษทันวตักรรมชาวบา้น  คือ  บริษทัท่ีบริหารจดัการดา้นการผลิตปัจจยัการผลิตต่าง ๆ  
เช่น ปุ๋ยอินทรีย ์เมล็ดพนัธ์ุพืชอินทรีย ์เป็นตน้ เพื่อกระจายปัจจยัการผลิตใหก้บัเกษตรกร และยงัเป็น
ศูนยก์ลางในการรับซ้ือผลผลิตของเกษตรกร แลว้จึงนาํสินคา้ไปกระจายในช่องทางการจดัจาํหน่าย
ต่าง ๆ  รวมถึงการบริหารจดัการดา้นการเงินและพาณิชย ์การทาํบญัชีและสินเช่ือต่าง ๆ  เพื่อพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจ สนบัสนุนเครือข่ายใหอ้ยูร่อด และผลิตภณัฑรั์กษาส่ิงแวดลอ้ม 

วิสาหกิจชุมชน ในช่ือ “มีกินมีใช”้  คือ  ธุรกิจของชาวบา้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้น จดทะเบียนวิสาหกิจข้ึนโดยสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น เพื่อท่ีจะผลิต
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรในราคาย่อมเยาสําหรับคนในชุมชน และยงัเป็นการส่งเสริมรายไดแ้ละ
อาชีพใหก้บัชุมชนอีกทางหน่ึงดว้ย เพื่อพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ฝึกใหช้าวบา้นบริหารจดัการ 

กองทุนนวตักรรมชาวบ้าน  คือ กองทุนท่ีให้นักลงทุนรายย่อยได้มาร่วมลงทุนเพื่อ
เปล่ียนแปลงเกษตรกรท่ีใชส้ารเคมีใหห้นัมาทาํเกษตรอินทรีย ์และเพื่อเป็นทุนในการดาํเนินการต่าง 
ๆ ภายในองคก์รใหส้ามารถขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อพฒันาดา้นเศรษฐกิจ เป็นฐาน
ความมัน่คงขององคก์ร 
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ภาพที ่4.2  แผนผงัโครงสร้างองคก์รนวตักรรมชาวบา้น 
 

นาวี นาควชัระ ผูป้ระสานงานเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั 
นวตักรรมชาวบ้าน จาํกดั กล่าวถึงวิสัยทศัน์ในการทาํงานร่วมกนัขององค์กรภายในนวตักรรม
ชาวบา้นวา่ “การแตกองคก์รยอ่ยออกมาเพียงเพื่อมาเสริมงานเดิมของเรา ทุกอยา่งมีจุดมุ่งหมายเดียว
คือการพยายามพฒันานวตักรรมชาวบา้น” จะเห็นไดว้่า กระบวนการทาํงานภายในองค์กรจึงตอ้ง
เก้ือกูลกนัเป็นการบูรณาการระบบการทาํงานท่ีมีความหลากหลาย ในขณะเดียวกนัก็มีความเป็น
เอกภาพ  
 

4.2 บริบทชุมชน 
 

เน่ืองจากการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองการส่ือสาร ซ่ึงองค์ประกอบของกระบวนการ
ส่ือสารคือ S-M-C-R-E ประกอบไปด้วยผูส่้งสาร (Sender) สาร (Message) ช่องทางการส่ือสาร 
(Channel)  ผูรั้บสาร (Receiver) และบริบทแวดล้อม (Environment)  ดงันั้น ก่อนท่ีจะกล่าวถึง
กระบวนการส่ือสาร ผูว้ิจยัจึงไดน้าํเสนอประเด็นเร่ืองบริบทชุมชนท่ีมีความจาํเพาะเจาะจงในพื้นท่ี
ขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น นัน่คือ จงัหวดับุรีรัมย ์ในบทแรกของการนาํเสนอผลการวิจยัก่อน 
ซ่ึงจงัหวดับุรีรัมย์น้ี ผูว้ิจยัถือว่าเป็นพื้นท่ีในขอบเขตการศึกษาวิจยัในประเด็นต่าง ๆ ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งต่อการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 
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4.2.1 ทีต่ั้ง อาณาเขต 
จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ทางทิศใตข้องภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างของ

ประเทศไทย  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยรถยนต์ประมาณ  410  กิโลเมตร  ทางรถไฟ
ประมาณ  376  กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 10,321,885 ตารางกิโลเมตรหรือ 6,451,178 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 6.11 ของพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือร้อยละ 2.01 ของประเทศ  ใหญ่เป็นอนัดบั 6  
ของประเทศ  มีอาณาเขตติดกบัจงัหวดัและประเทศใกลเ้คียง  ดงัน้ี 

ทิศเหนือ             ติดต่อกบัจงัหวดัขอนแก่น  มหาสารคาม  และสุรินทร์ 
ทิศตะวนัออก     ติดต่อกบัจงัหวดัสุรินทร์ 
ทิศใต ้                ติดต่อกบัจงัหวดัสระแกว้  และราชอาณาจกัรกมัพชูา 
ทิศตะวนัตก       ติดต่อกบัจงัหวดันครราชสีมา 
จงัหวดับุรีรัมย ์ประกอบดว้ย 23 อาํเภอ ไดแ้ก่  เมืองบุรีรัมย ์นางรอง ประโคนชยั พุทไธสง 

ลาํปลายมาศ สตึก กระสัง ลําหานทราย บ้านกรวด คูเมือง หนองก่ี ปะคาํ หนองหงส์ นาโพธ์ิ 
พลบัพลาชยั ห้วยราช โนนสุวรรณ ชาํนิ โนนดินแดง เฉลิมพระเกียรติ บา้นใหม่ไชยพจน์ บา้นด่าน 
แคนดง จาํนวนประชากรทั้งจงัหวดัรวม 1,573,438 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , 
2556) 
 

4.2.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสูง พื้นท่ีลาดจากทิศใตล้งไปทิศเหนือ พื้นท่ีมีลกัษณะเป็น

ลูกคล่ืนน้อยเป็นท่ีราบขั้นบนัไดช่องเขาเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเม่ือประมาณเกา้แสนถึงหน่ึงลา้นปี
เศษ ทาํให้จงัหวดับุรีรัมยมี์ลกัษณะภูมิประเทศท่ีสําคญัคือ  (1) พื้นท่ีสูงและภูเขาทางตอนใต ้  (2) 
พื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืนตอนกลางของจงัหวดั  (3) พื้นท่ีราบลุ่มตอนเหนือริมฝ่ังแม่นํ้ามูล 
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ภาพที ่4.3  แผนท่ีแสดงอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัอ่ืนและประเทศเพื่อนบา้น 
 

4.2.3 สภาพภูมิอากาศ 
จงัหวดับุรีรัมยมี์สภาพภูมิอากาศ อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของปัจจยัท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 
 1)  ท่ีตั้ง จงัหวดับุรีรัมยต์ั้งอยูใ่นเขตร้อน จึงมีอุณหภูมิสูงตลอดปี 

2)  แนวเทือกเขาทางทิศใต ้ทิศใตข้องจงัหวดับุรีรัมยมี์เทือกเขาดงรักและเทือกเขา
สันกาํแพงขวางทิศทางของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้เขตจงัหวดับุรีรัมยจึ์งเป็นเขตเงาฝนหรือเขต
บงัลม 

3)  ลมประจาํท่ีพดัผา่น มีลมมรสุมและลมพายพุดัผา่นความช้ืนและความหนาวเยน็
จะเปล่ียนแปลงไปตามอิทธิพลของลมประจาํดงักล่าว 

4)  ระยะห่างจากทะเล จงัหวดับุรีรัมยอ์ยู่ห่างจากทะเลดา้นฝ่ังตะวนัออกของอ่าว
ไทย(จงัหวดัชลบุรี)ประมาณ 350 กิโลเมตรอิทธิพลจากทะเลเขา้ถึงนอ้ยทาํให้ความช้ืนสัมพนัธ์เฉล่ีย
ค่อนขา้งตํ่า โดยทัว่ไปจึงมีลกัษณะอากาศค่อนขา้งรุนแรง คือ ฤดูหนาวอุณหภูมิตํ่าและฤดูร้อน
อุณหภูมิสูงแตกต่างกนัค่อนขา้งชดัเจน 

ภูมิอากาศในจงัหวดับุรีรัมย ์มีอยู ่3 ฤดู คือ  (1) ฤดูร้อน ปลายเดือน ก.พ. - พ.ค. มีอุณหภูมิ
สูงสุด 36 เซลเซียส ในเดือน เม.ย.  (2) ฤดูฝน เดือน มิ.ย. - ก.ย. เน่ืองจากมีเทือกเขาพนมดงรักขวาง
กั้นลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้จึงไดรั้บปริมาณนํ้ าฝนไม่มากนกั  (3) ฤดูหนาว เร่ิมประมาณเดือน 
ต.ค. - ม.ค. มีอากาศหนาว และแหง้แลง้ อุณหภูมิตํ่าสุด 11 เซลเซียส 
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ข้อมูลภูมิอากาศของจังหวดับุรีรัมย์ 

เดอืน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ท้ังปี 

อณุหภูมิ
สูงสุด

เฉลีย่ °C 

(°F) 

31.67 

(89.01) 

34.02 

(93.24) 

36.02 

(96.84) 

36.45 

(97.61) 

33.87 

(92.97) 

34.35 

(93.83) 

33.60 

(92.48) 

33.07 

(91.53) 

32.57 

(90.63) 

31.25 

(88.25) 

30.52 

(86.94) 

29.77 

(85.59) 

33.10 

(91.58) 

อณุหภูมิ
ต ่าสุด

เฉลีย่ °C 

(°F) 

17.65 

(63.77) 

20.10 

(68.18) 

22.65 

(72.77) 

24.47 

(76.05) 

24.50 

(76.1) 

24.80 

(76.64) 

24.37 

(75.87) 

24.17 

(75.51) 

24.22 

(75.6) 

23.32 

(73.98) 

20.87 

(69.57) 

18.30 

(64.94) 

22.45 

(72.41) 

หยาดน ้า
ฟ้า มม 
(นิว้) 

0.07 

(0.0028) 

7.10 

(0.2795) 

42.02 

(1.6543) 

113.75 

(4.4783) 

241.87 

(9.5224) 

100.82 

(3.9693) 

176.10 

(6.9331) 

109.87 

(4.3256) 

288.90 

(11.374) 

177.50 

(6.9882) 

94.27 

(3.7114) 

6.00 

(0.2362) 

1,358.27 

(53.4752) 

วันที่มี

หยาดน ้า

ฟ้าโดย

เฉลีย่ 

0 2 5 10 20 14 18 12 18 14 5 2 120 

 
ภาพที ่4.4  ขอ้มูลภูมิอากาศของจงัหวดับุรีรัมย ์
 

4.2.4 ทรัพยากรดิน 
ผู้วิจัยได้ค้นหาชุดดินในจังหวัดบุรีรัมย์ จากการสํารวจชุดดินของกรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน 75 จงัหวดัของประเทศไทย 
(SoilView) พฒันาโดยโปรแกรม ArcIMS แสดงแผนท่ีกลุ่มชุดดินรายจงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และ
ความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ  รวมทั้งขอ้จาํกดั พร้อมทั้งสามารถแสดงเขตพื้นท่ีป่าไม้
ถาวร ในรูปของ GIS Web พบวา่  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ภาพที ่4.5  กลุ่มชุดดิน จงัหวดับุรีรัมย ์
 
สรุปพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์มีชุดดินหลกัท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  กลุ่มชุดดินท่ี 

40b จาํนวน 1,107,634.77 ไร่  กลุ่มชุดดินท่ี 40/40b จาํนวน 639,463.96 ไร่  กลุ่มชุดดินท่ี 17 จาํนวน 
545,755.60 ไร่ จากขอ้มูลกลุ่มชุดดินของกรมพฒันาท่ีดินพบวา่ ส่วนใหญ่พื้นท่ีในจงัหวดับุรีรัมยจ์ะ 
เป็นดินร่วนปนทราย เป็นดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ดินจึงไม่เหมาะกบัการทาํนา 
แต่สามารถทาํคนัดินกั้นนํ้าเพื่อใชท้าํนาได ้
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ภาพที ่4.6 ความเหมาะสมในการเพาะปลูกขา้ว 
 

 

 
 

ภาพที ่4.7 ความเหมาะสมในการเพาะปลูกผกัต่าง ๆ  
 
จากภาพท่ี 4.7 จะเห็นไดว้า่ ความเหมาะสมในการเพาะปลูกขา้วในพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์โดย

ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสีเขียวเขม้ ซ่ึงแสดงถึงดินมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกขา้ว ดงันั้น คุณภาพ
ดินในจงัหวดับุรีรัมยจึ์งเหมาะสมกบัการทาํนามากกวา่การปลูกพืชผกัต่าง ๆ  ดงัภาพท่ี 4.7 แสดง
ความเหมาะสมในการเพาะปลูกผกัต่าง ๆ  ซ่ึงมีพื้นท่ีท่ีเป็นสีแดงอยู่มาก นั่นคือ ดินไม่มีความ
เหมาะสม 

การใชท่ี้ดินในจงัหวดับุรีรัมย์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.23 เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ประกอบดว้ย 
การทาํนาขา้วร้อยละ 59.84 พืชไร่ร้อยละ 9.87 ไมย้นืตน้ร้อยละ 7.76 ไมผ้ลร้อยละ 0.47 พืชสวนร้อย
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ละ 0.02 ทุ่งหญา้เล้ียงสัตวแ์ละโรงเรือนเล้ียงสัตวร้์อยละ 0.16  และสถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าร้อยละ 
0.11 ดงัแผนท่ีสภาพการใชท่ี้ดิน จงัหวดับุรีรัมย ์ปี พ.ศ. 2544 ของกรมพฒันาท่ีดิน (ภาพท่ี 4.8) 

 

 
 

ภาพที ่4.8 แผนท่ีสภาพการใชท่ี้ดิน จงัหวดับุรีรัมย ์ปีพ.ศ.2554 
 

4.2.5 ทรัพยากรน า้ 
จากขอ้มูลสภาพภูมิอากาศและปริมาณนํ้ าฝนจะเห็นได้ว่าจงัหวดับุรีรัมยมี์ปริมาณนํ้ าฝน

ค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงเป็นลกัษณะโดยทัว่ไปของภาคอีสาน  จึงมีคาํพงัเพยในอดีตท่ีวา่ "บุรีรัมยต์าํนํ้ ากิน" 
แสดงใหเ้ห็นถึงการขาดแคลนนํ้ าในบริเวณพื้นท่ีอนัเป็นเขตการปกครองของจงัหวดับุรีรัมยใ์นอดีต 
และแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของชาวบุรีรัมย์สมยัก่อนท่ีนาํความรู้เก่ียวกับธรรมชาติมาแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนนํ้า 

กรรมวธีิท่ีไดช่ื้อวา่เป็นการตาํนํ้ากิน คือ การขดุหลุมดินขนาดยอ่มข้ึนก่อน แลว้ตกัเอาโคลน
ตมในบ่อ สระ หรือบึง มาใส่หลุมท่ีขุดไว ้แลว้ย ํ่าด้วยเทา้จนเป็นเลน หรือนาํมาใส่ครุไมไ้ผ่ยาชัน 
แล้วตาํดว้ยไมใ้ห้โคนเลนมีความหนาแน่นสูงข้ึน ปล่อยทิ้งไวใ้ห้ตกตะกอน นํ้ าจากโคลนเลนจะ
ปรากฏเป็นนํ้าใสอยูข่า้งบนตกัไปใชบ้ริโภคได ้แกปั้ญหาการขาดแคลนนํ้ าอนัเป็นปัญหาเฉพาะหนา้
ใหลุ้ล่วงไปได ้ 

ปัจจุบนัภาวะเร่ืองนํ้ าของจงัหวดับุรีรัมยไ์ดเ้ปล่ียนแปลงไปมาก กรมชลประทานไดส้ร้าง
อ่างเก็บนํ้าขนาดต่าง ๆ  เพิ่มข้ึน และสาํนกังานเร่งรัดพฒันาชนบทก็ไดปิ้ดกั้นทาํนบ เหมืองฝาย และ
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ขุดลอก ห้วย หนอง คลอง บึง สร้างอ่างเก็บนํ้ าขนาดเล็ก สร้างสระนํ้ ามาตรฐานข้ึนเป็นจาํนวนมาก 
นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานอ่ืนสร้างถงัเก็บนํ้ าฝน สระนํ้ า บ่อนํ้ าต้ืน บ่อบาดาล หอถงัจ่ายนํ้ าโดยสร้าง
เพิ่มข้ึนทุกปี ทาํใหค้วามหมายและภาพพจน์ของคาํพงัเพยดงักล่าวไดห้มดไปแลว้ในปัจจุบนั 

แหล่งนํ้ าธรรมชาติท่ีสําคญัของจงัหวดับุรีรัมย ์มีทั้งหมด 10 แหล่ง ไดแ้ก่ (1) แม่นํ้ ามูล อยู่
ทางตอนเหนือของจงัหวดัไหลผา่นทอ้งท่ีอาํเภอคูเมือง พุทไธสง สตึก แคนดง  มีปริมาณนํ้ าท่าเฉล่ีย
ทั้งปี  256.69  ลา้นลูกบาศก์เมตร  เป็นแหล่งนํ้ าสําคญัในการอุปโภค– บริโภค และเพื่อการเกษตร  
(2) ลาํนํ้ าชี  เป็นลาํนํ้ าแบ่งเขตจงัหวดับุรีรัมย ์ และสุรินทร์  อยู่ทางทิศตะวนัออกของจงัหวดั ไหล
ผา่นทอ้งท่ีอาํเภอประโคนชยั  พลบัพลาชยั  กระสัง  และสตึก  มีปริมาณนํ้ าท่าเฉล่ียทั้งปีประมาณ  
444.69  ลา้นลูกบาศกเ์มตร  (3) ลาํปลายมาศ  ไหลมาจากจงัหวดันครราชสีมาสู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของจงัหวดับุรีรัมย ์ ผา่นอาํเภอปะคาํ  นางรอง  ลาํปลายมาศ  แลว้ไหลลงสู่แม่นํ้ามูล  มีปริมาณนํ้ าท่า
เฉล่ียทั้งปีประมาณ  464.72  ลา้นลูกบาศก์เมตร (4) ลาํนางรอง  เกิดจากเทือกเขาทางดา้นทิศใตข้อง
จงัหวดับุรีรัมยไ์หลผ่านอาํเภอโนนดินแดง  นางรอง  ไปบรรจบกบัลาํปลายมาศตอนกลางของ
จงัหวดั  มีปริมาณนํ้ าท่าเฉล่ียทั้งปีประมาณ  271.71  ลา้นลูกบาศก์เมตร  (5) ลาํปะเทีย  เกิดจาก
เทือกเขาทางดา้นทิศใตข้องจงัหวดั ไหลผ่านอาํเภอละหานทราย  นางรอง  ไปบรรจบกบัลาํปลาย
มาศ  มีปริมาณนํ้ าท่าเฉล่ียทั้งปีประมาณ  161.76  ลา้นลูกบาศก์เมตร  (6) ลาํพงัชู ไหลผา่นอาํเภอนา
โพธ์ิ  และพุทไธสง  มีปริมาณนํ้ าท่าเฉล่ียทั้งปีประมาณ  146.40  ลา้นลูกบาศก์เมตร  (7) ลาํจกัราช  
ไหลผา่นอาํเภอหนองก่ี  และหนองหงส์  มีปริมาณนํ้ าท่าเฉล่ียทั้งปีประมาณ  98.63  ลา้นลูกบาศก์
เมตร  (8) ลาํห้วยแอก  ไหลผ่านอาํเภอบา้นใหม่ไชยพจน์  มีปริมาณนํ้ าท่าเฉล่ียทั้งปีประมาณ  
109.99  ลา้นลูกบาศก์เมตร  (9) ลาํสะแทด  ไหลผา่นอาํเภอนาโพธ์ิ  บา้นใหม่ชยัพจน์  พุทไธสง  มี
ปริมาณนํ้ าท่าเฉล่ียทั้งปีประมาณ  179.33  ลา้นลูกบาศก์เมตร  (10) ลาํตะโคง ไหลผา่นอาํเภอบา้น
ด่าน  คูเมือง ลาํปลายมาศ แคนดง สตึก ห้วยราช ประโคนชัย  และเมืองบุรีรัมย ์ มีปริมาณนํ้ าท่า
เฉล่ียทั้งปีประมาณ  284.23  ลา้นลูกบาศกเ์มตร  นอกจากน้ีแหล่งนํ้ าชลประทานท่ีสําคญัของจงัหวดั
บุรีรัมยมี์โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง  14  โครงการ  เก็บนํ้ าได ้ 274.72  ลา้น
ลูกบาศก์เมตร  พื้นท่ีชลประทาน 152,452 ไร่ และมีเข่ือนท่ีสําคญัคือ เข่ือนลาํนางรอง อ.โนนดิน
แดง ความจุ  150 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  และมีอ่างเก็บนํ้าขนาดกลางกวา่  204  แห่งท่ีสําคญั ไดแ้ก่  อ่าง
เก็บนํ้ าห้วยตลาด อ.เมืองบุรีรัมย ์ อ่างเก็บนํ้ าห้วยจระเขม้าก อ.เมืองบุรีรัมย ์ อ่างเก็บนํ้ าลาํจงัหัน อ.
ละหานทราย  อ่างเก็บนํ้าปะเทีย อ.ละหานทราย  อ่างเก็บนํ้ าห้วยเมฆา อ.บา้นกรวด  อ่างเก็บนํ้ าห้วย
สวาย อ.กระสัง (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดับุรีรัมย,์ ม.ป.ป.) 
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4.2.6 สังคม คุณภาพชีวติ และอาชีพ 
สังคม คุณภาพชีวิต และอาชีพของประชากรจงัหวดับุรีรัมย์ ร้อยละ 89 ประกอบอาชีพ

เกษตร ขอ้มูลจาํนวนผูมี้งานทาํท่ีอยูใ่นแรงงานในระบบและนอกระบบ จาํแนกตามอาชีพ และเพศ 
จงัหวดับุรีรัมย ์พ.ศ. 2557 ของสํานักงานสถิติจงัหวดับุรีรัมย ์ พบว่า แรงงานด้านการเกษตรและ
ประมงมีจาํนวน 311,054 คน นบัว่าเป็นอาชีพท่ีมีแรงงานมากท่ีสุด รองลงมาคือ พนักงานบริการ 
จาํนวน 88,924 คน  และอนัดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ อาชีพดา้นความสามารถทางฝีมือ จาํนวน 65,752  และ
จากขอ้มูลสํามะโนเกษตร พ.ศ. 2556 พบวา่ จงัหวดัท่ีมีจาํนวนผูถื้อครองทาํการเกษตรสูงสุด พบวา่ 
บุรีรัมย์มีจาํนวนผูถื้อครองทาํการเกษตรสูงสุดเป็นลําดับท่ี 9 ของประเทศไทย มีผูถื้อครองทาํ
การเกษตรประมาณ 1,760,000  คน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2556)  

นอกจากน้ี ขอ้มูลการสํารวจการใช้พื้นท่ีของจงัหวดับุรีรัมย ์โดยกรมพฒันาท่ีดิน พบวา่ มี
พื้นท่ีการเกษตรประมาณ 5,047,880 ไร่ หรือร้อยละ 78.23 ของพื้นท่ีจงัหวดั ดังภาพท่ี 4.5 อาชีพท่ี
สําคญั คือ การทาํนาเป็นอาชีพหลกั มีพื้นท่ีนาประมาณ 3,860,444 ไร่ หรือร้อยละ 59.84 ของพื้นท่ี
จงัหวดั  โดยการทาํนาตอ้งพึ่งพานํ้ าจากนํ้ าฝน หรือท่ีเรียกว่า “นานํ้ าฝน” เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีมี
ความแหง้แลง้ ไม่มีแหล่งนํ้าท่ีมีปริมาณนํ้ าเพียงพอต่อการทาํนา  ชาวนาจึงทาํนาไดเ้พียงปีละ 1 คร้ัง 
หรือ “นาปี”  จากขอ้มูลการสรุปประเภทสภาพการใช้ท่ีดิน จังหวดับุรีรัมย ์2554 ของกรมพฒันา
ท่ีดิน พบพื้นท่ีท่ีใช้ทาํพืชไร่ท่ีสําคญัของจงัหวดับุรีรัมย์ ได้แก่ มนัสําปะหลัง อ้อย  พืชไร่ผสม 
ขา้วโพด และแตงโมตามลาํดบั ถือเป็นพืชท่ีทาํรายไดใ้ห้กบัจงัหวดับุรีรัมยร์องจากขา้ว พืชสวน  
และไมย้ืนตน้เร่ิมมีบทบาทยิ่งข้ึนเม่ือพืชผลท่ีเกษตรกรลงไปรุ่นแรก ๆ เก็บเก่ียวได้ผลตอบแทน
คุม้ค่าน่าพอใจโดยเฉพาะยคูาลิปตสั และยางพารา  จงัหวดัมีการส่งเสริมการเล้ียงสัตวอ์ยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงนอกจากจะเป็นอาชีพหลกัแลว้บางรายก็สามารถเล้ียงเป็นอาชีพเสริม หารายไดใ้หแ้ก่ครอบครัว 

ขอ้มูลจากสํามะโนการเกษตร จงัหวดับุรีรัมย ์พ.ศ. 2546 ซ่ึงเป็นขอ้มูลล่าสุดของจงัหวดั
บุรีรัมยใ์นขณะทาํวิจยั กล่าวถึงการใชปุ๋้ย และการป้องกนั/กาํจดัศตัรูพืชวา่ ผูถื้อครองทาํการเกษตร
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.7) มีการใชปุ๋้ย ซ่ึงในจาํนวนน้ีเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 96.6) เป็นการใชปุ๋้ยเคมี 
โดยมีผูท่ี้ใชปุ๋้ยเคมีอยา่งเดียวร้อยละ 71.7 ใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรียร้์อยละ25.2 ผูถื้อครองท่ีใชปุ๋้ย
อินทรีย์อย่างเดียวมีเพียงร้อยละ 0.08 และผูถื้อครองมีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเฉล่ีย 39.8 กก./ไร่ 
สําหรับการป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชพบว่า ผูถื้อครองท่ีปลูกพืชร้อยละ 37.3  มีการป้องกนัและ
กาํจดัศตัรูพืช ซ่ึงวธีิการท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นการใชส้ารเคมี (ร้อยละ 32.9) ใชส้ารธรรมชาติร้อยละ 1.6 
ใชศ้ตัรูธรรมชาติร้อยละ 0.8 และใชว้ธีิอ่ืน ๆ ร้อยละ 4.8 (สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2546, น. 11) จาก
ขอ้มูลสํามะโนการเกษตรขา้งตน้ทาํให้ทราบวา่ การทาํการเกษตรในจงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นเกษตรเคมี
เกือบทั้งหมด 
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ดา้นสังคม ชาวบุรีรัมยท่ี์ทาํเกษตรกรรมจะมีความเป็นอยูแ่บบสังคมหมู่บา้นต่างจากภาคอ่ืน 
ๆ ในประเทศไทย  ท่ีดินทาํกินของชาวบา้นจะอยูติ่ดกนั วิถีชีวิตจึงเป็นการอยูร่่วมกนัเป็นหมู่  มกัทาํ
ตาม ๆ กนั  มีขนบธรรมเนียมประเพณีมาก ชีวติผกูพนักบัการเกษตร แต่ดว้ยปัญหาความแห้งแลง้ใน
ภาคอีสานทาํให้เกษตรกรมีผลผลิตไม่เพียงพอท่ีจะหาเล้ียงครอบครัว จึงเกิดปัญหาการยา้ยถ่ินฐาน
เข้าไปขายแรงงานในเมืองใหญ่ สังคมของชาวบุรีรัมย์รุ่นใหม่จึงเป็นครอบครัวท่ีแรงงานภาค
การเกษตรเป็นผูสู้งอายุ ส่วนลูกหลานไปทาํงานในเมืองเป็นส่วนมาก อีกทั้งการขาดความรู้ในการ
ทาํการเกษตรทาํให้เกษตรกรทาํการเกษตรแบบเชิงเด่ียวมาเป็นระยะเวลานาน ความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นดินถูกทาํลายไปเป็นจาํนวนมาก รวมถึงสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ดว้ยการหัน
ไปสู่กระแสของการบริโภคนิยม และยกย่องผูท่ี้มีฐานะทางการเงิน ทาํให้ชาวชนบทจาํนวนมากมี
ปัญหาในเร่ืองของภาระหน้ีสิน 

สาํนกังานสถิติจงัหวดับุรีรัมย ์(2557)  กล่าวถึง การมีงานทาํในไตรมาสท่ี 2/2557 (เมษายน-
มิถุนายน 2557) พบวา่ ประชากรจงัหวดับุรีรัมยท่ี์มีอาย ุ15 ปีข้ึนไป ถือเป็นผูอ้ยูใ่นกาํลงัแรงงานรวม 
609,620 คน (ร้อยละ63.5) และผูท่ี้ไม่อยู่ในกาํลงัแรงงาน 349,854 คน (ร้อยละ36.5) ในกลุ่มผูท่ี้อยู่
ในกาํลงัแรงงานนั้น จาํแนกเป็นผูมี้งานทาํ 596,793 คน (ร้อยละ 62.2 ของกาํลงัแรงงาน ทั้งหมด) ผู ้
วา่งงาน 4,231 คน (ร้อยละ 0.4 ของกาํลงัแรงงานทั้งหมด) และผูร้อฤดูกาล 8,596 คน (ร้อยละ 0.9 
ของกาํลงัแรงงานทั้งหมด) ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัไตรมาสสุดทา้ยของปีก่อน 2556  ท่ีมีจาํนวนผูมี้
งานทาํทั้งส้ิน 860,607 คน (ร้อยละ 64.3 ของกาํลงัแรงงานทั้งหมด)  ผูว้า่งงาน 13,403 คน (ร้อยละ 
1.0 ของกาํลงัแรงงานทั้งหมด) และผูร้อฤดูกาล 1,508 คน (ร้อยละ 0.1 ของกาํลงัแรงงานทั้งหมด)  
เม่ือพิจารณาจากร้อยละของขอ้มูลดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ ในปี 2557 ผูท่ี้มีงานทาํมีจาํนวนลดลง  และ
ผูท่ี้วา่งงานมีจาํนวนลดลงเช่นกนั  ส่วนผูท่ี้รอฤดูกาลมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน 

การสํารวจขอ้มูลตามความจาํเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2556  สํานกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั
บุรีรัมย ์(2556) ไดด้าํเนินการสาํรวจขอ้มูลในเขตพื้นท่ีชนบท (เขต อบต. และเขตเทศบาลท่ียกฐานะ
จาก อบต.) ของจงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 233,612 ครัวเรือน  ประชากร 921,161 คน เป็นชาย452,696 
คน หญิง 468,465 คน 2,388 หมู่บา้น 184 ตาํบล 23 อาํเภอ ซ่ึงจดัเก็บระหวา่งเดือนมกราคม-มีนาคม 
2556 ขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐานแสดงถึงคุณภาพชีวิตของคนไทย ตามเคร่ืองช้ีวดัของขอ้มูล จปฐ. 
จาํนวน  5 หมวด 30 ตวัช้ีวดั ในภาพรวมของจงัหวดับุรีรัมย ์สรุปไดด้งัน้ี 

 1)  ประชาชนส่วนใหญ่ อยูใ่นวยัแรงงาน อายุระหวา่ง 15-60 ปี จาํนวน 606,021 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 รองลงมาอยูใ่นวยัเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด-14 ปี จาํนวน 187,460 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.35 และเป็นผูสู้งอาย ุอาย ุ60 ปี ข้ึนไป จาํนวน 132,281 คิดเป็นร้อยละ 14.36 
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 2)  ระดบัการศึกษา อยูใ่นระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จาํนวน 481,345 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.5 รองลงมา อยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 จาํนวน 142,003 คน คิดเป็นร้อยละ16.1 

 3)  การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพทาํนา จาํนวน 377,933 คน คิดเป็นร้อยละ
41.0 รองลงมามีอาชีพรับจา้งทัว่ไป จาํนวน 197,624 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และอยูใ่นวยัการศึกษา 
จาํนวน 212,583 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1  

 4)  การนบัถือศาสนา ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ จาํนวน 918,284 คน คิดเป็น
ร้อยละ99.7 รองลงมานบัถือศาสนาคริสต ์จาํนวน 2,668 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3  

 5)  ระดบัความสุขเฉล่ียของคนในครัวเรือนชาวจงัหวดับุรีรัมย ์7.72  [พิสัยค่า
คะแนน 0 - 10 คะแนน, ไม่มีความสุข = 0 จนถึง 10 = มีความสุขมากท่ีสุด]  

 6)  รายไดเ้ฉล่ียทั้งจงัหวดัยอ้นหลงั 3 ปี ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียปี 2554 มูลค่า 45,131 
บาท  รายไดเ้ฉล่ีย ปี 2555  มูลค่า 52,862 บาท  รายไดเ้ฉล่ียปี 2556 มูลค่า 55,034 บาท 

 7)  รายไดเ้ฉล่ียมากสุด 3 อาํเภอ คือ                                                                                                                                                                                        
                         อาํเภอโนนสุวรรณ รายไดเ้ฉล่ีย 67,869  บาท/คน/ปี 
                         อาํเภอพุธไธสง รายไดเ้ฉล่ีย 60,771  บาท/คน/ปี 
                                 อาํเภอหนองก่ี รายไดเ้ฉล่ีย 60,008  บาท/คน/ปี 
              8)  รายไดเ้ฉล่ียนอ้ยสุด 3 อาํเภอ คือ 
                                 อาํเภอหว้ยราช รายไดเ้ฉล่ีย 46,519  บาท/คน/ปี 
                                 อาํเภอพลบัพลาชยั รายไดเ้ฉล่ีย 46,837  บาท/คน/ปี 
                                 อาํเภอกระสัง  รายไดเ้ฉล่ีย 48,434  บาท/คน/ปี 
  9)  การศึกษา ในปีการศึกษา 2556 มีโรงเรียนทั้งส้ิน 909 แห่ง มีห้องเรียน 10,170 
หอ้ง จาํนวนครู 8,852 คน จาํนวนนกัเรียน 177,901 คน  
  

4.2.7  สภาพเศรษฐกจิ 
จากรายงานการประมวลผลสถิติผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดับุรีรัมย ์ พ.ศ. 2555  จงัหวดั

บุรีรัมยมี์รายได้ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 95,158.70 ลา้นบาท 
ลดลงจาก 97,915.63 ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา เท่ากบั 2,756.94 ล้านบาท อตัราการขยายตวัของ
มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงท่ี ขยายตวัร้อยละ 2.92 ชะลอตวัลงจากท่ีขยายตวัร้อยละ 8.78 ในปีท่ีผ่านมา 
เน่ืองมาจากการผลิตภาคเกษตรไดรั้บผลกระทบจากภยัแล้ง ทาํให้ผลผลิตลดลง สําหรับการผลิต
นอกภาคเกษตร หดตวัลง ตามสาขาการผลิตอุตสาหกรรม สาขาเหมืองแร่ สาขาก่อสร้าง สาขา
บริการดา้นสุขภาพฯ สาขาลูกจา้งฯ แต่อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาทางดา้น อุปสงค ์ยงัมีการขยายตวั 
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ท่ีไดรั้บแรงกระตุน้จากมาตรการคืนภาษีรถยนตค์นัแรก รวมทั้งความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัและท่ีดิน
ยงัคงขยายตวั ซ่ึงสะทอ้นจากค่าธรรมเนียมซ้ือขายท่ีดิน ท่ีมีการขยายตวัสูงถึงร้อยละ 49.9 ในขณะท่ี
ราคาท่ีดินเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้ราคาท่ีอยู่อาศยัปรับสูงข้ึน (คณะทาํงานผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั
บุรีรัมย,์ 2555) 

 

  
 

ภาพที ่4.9  อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดับุรีรัมย ์
 
ผลการจดัเก็บขอ้มูลความจาํเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2556 พบวา่ จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นจงัหวดัท่ี

มีรายไดเ้ฉล่ียตํ่าสุดเป็นอนัดบัท่ี 8 ของประเทศ จาํนวนครัวเรือนทั้งหมด 233,612 ครัวเรือน  จาํนวน
คน 921,159 คน  รายได้เฉล่ีย/คน/ปี  55,035 บาท  นอกจากน้ี ร้อยละของครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์
รายไดเ้ฉล่ียคนละ 30,000 บาทต่อปี จงัหวดับุรีรัมยไ์ม่ผา่นเกณฑ ์2,756 คิดเป็นร้อยละ 1.18 

จากขอ้มูลบริบทชุมชนจงัหวดับุรีรัมยด์งักล่าว กล่าวโดยสรุปไดว้า่ จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงเป็น
จงัหวดัท่ีคร้ังหน่ึงเคยยากจนท่ีสุดในประเทศไทย และจากสถิติล่าสุด ปี 2556 ของจปฐ.ขา้งตน้ยงัคง
ระบุว่าบุรีรัมยมี์รายไดต่้อหวัต่อปีเพียง 55,035 บาทเท่านั้น ยงัคงติด 1 ใน 10 จงัหวดัท่ียากจนท่ีสุด
อยู่เช่นเดิม อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แมว้่า จงัหวดับุรีรัมยจ์ะมีพื้นท่ี
เกษตรกรรมถึง 4 ใน 5 ของพื้นท่ีทั้งหมด แต่รายไดภ้าคการเกษตรกลบัลดลง เน่ืองจากปัญหาการ
ขาดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างท่ีไม่เอ้ือต่อการเกษตร สภาพดิน
ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์น้อย  ดินไม่อุ้มนํ้ า  และไม่มีแหล่งนํ้ าธรรมชาติหรือแหล่งชลประทานท่ี
เหมาะสมกบัความตอ้งการของเกษตรกร  ซํ้ ายงัประสบปัญหาความแห้งแลง้จากปริมาณนํ้ าฝนท่ีไม่
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เพียงพอ  การทาํการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นการทาํนาท่ีไม่สามารถพึ่งพาตนเองได ้ตอ้งพึ่งพาลมฟ้า
อากาศ  ใช้ระบบนาปีหรือนานํ้ าฝน  ปีหน่ึง ๆ จะทาํไดเ้พียงคร้ังเดียว นัน่คือ ในช่วงฤดูฝนนัน่เอง  
ปัญหาความแห้งแล้ง การอพยพหนีความยากจน ทาํให้สังคมชาวบุรีรัมยเ์ปล่ียนแปลงไป และมี
ปัญหาหน้ีสินตามมา   การแกปั้ญหาทั้งหลายตอ้งอาศยัการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ ซ่ึงก็คือ การพฒันา
ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเป็นอาชีพหลักของชาวบุรีรัมย์ โดยการทํา
เกษตรกรรมจะต้องอาศยัภูมิปัญญาและนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อนํามาพฒันาให้สามารถต่อสู่กับ
โชคชะตาการเกษตรท่ีไม่สามารถเลือกได ้ดงันั้น ประเด็นของนวตักรรมสังคมด้านการเกษตรจึง
เป็นประเด็นท่ีสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาความเป็นอยูข่องประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาค 
 

4.3 ประวตัิความเป็นมาขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน 
 

องค์กรนวตักรรมชาวบา้นไดผ้่านยุคสมยัของการพฒันา ปรับปรุงองค์กรไปพร้อม ๆ กบั
บริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากเป็นองค์กรท่ียอมรับแนวคิดใหม่ ๆ หรือนวตักรรมใหม่ ๆ อยู่
เสมอ จึงทาํให้รูปแบบขององค์กรเปล่ียนแปลงทั้งแนวตั้งและแนวขวาง ซ่ึงมีประวติัความเป็นมา
ของแต่ละยคุสมยัการพฒันาองคก์ร ดงัต่อไปน้ี 

 
4.3.1 การสร้างและการพฒันาแนวคิด  
จุดเร่ิมตน้ของแนวคิดการพฒันาชุมชนน้ี เร่ิมจากนาวี นาควชัระ และเพื่อน ๆ  แกนนํา

เครือข่ายอาสาสมคัรเยาวชนเพื่อชนบทและสังคม (Thai Rural NET) ภายใตมู้ลนิธิพฒันาชนบทแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นการนาํนวตักรรมหรือเทคโนโลยแีกไ้ขปัญหาสังคมและ ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 
โดยใช้แนวคิดใหม่ ๆ  โดยนาวี นาควชัระเป็นอาสาสมคัรตั้งแต่ตอนเรียนปี 4 ท่ีคณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  เม่ือเรียนจบจึงเร่ิมดาํเนินการถอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินอย่างจริงจงัในปี 2547 โดยการถ่ายวีดีโอสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบา้นท่ีเป็นเกษตรกร เพื่อ
รวบรวมจดัทาํเป็นส่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีช่ือเสียงในภาคอีสาน 
ประกอบดว้ย พ่อผาย สร้อยสระกลาง, พ่อมหาอยู ่สุนทรชยั, พ่อเชียง ไทยดี, พ่อคาํเด่ือง ภาษี, พ่อ
ทศัน์ กระยอม, พอ่ผอง เกตพิบูลย,์ พอ่บุญเตม็ ชยัลา, พอ่ชาลี มาระแสง, พ่อจนัทร์ที ประทุมภา, พ่อ
สนัน่ ปริสาวงศ์, พ่อทองใบ ตน้โลห์, และครูบาสุทธินนัท์ ปรัชญพฤทธ์ิ  ปราญช์ชาวบา้นเหล่าน้ี
เป็นท่ีมาของ “เกษตรกรรมอย่างประณีต 1 ไร่ ไม่ยากไม่จน” (ณัฐภูมิ สุดแกว้, ชูขวญั ทรัพยม์ณี, 
และคมสัน หุตะแพทย์, 2551, น. 12) โดยสาเหตุท่ีเลือกชุมชนในจงัหวดับุรีรัมย ์เพราะจากขอ้มูล
ทางสถิติ จังหวดัน้ีเป็นจงัหวดัท่ีมีรายได้ของเกษตรต่อหัวตํ่าท่ีสุดในประเทศไทยในขณะนั้ น 
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กล่าวคือเป็นพื้นท่ีประสบปัญหาความยากจนนัน่เอง ดว้ยปัญหาความยากจนทาํให้เกิดการยา้ยถ่ิน
เพื่อเขา้ไปใชแ้รงงานในเมืองหลวง และเกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมามากมาย และดว้ยจงัหวดัน้ีมีความรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมากมาย ภูมิปัญญานั้นก็คือ ความรู้ท่ีชาวบา้นพยายามพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ มา
ใชใ้นการดาํรงชีวิต  แต่แลว้เม่ือเวลาผา่นไป กระบวนการเกิดนวตักรรมน้ีไดข้าดช่วงไป เน่ืองจาก
ช่วงหลงั เกษตรกรไปอิงนโยบายขนาดใหญ่ของภาครัฐหรือภาคเอกชนมากข้ึน เกษตรกรจะทาํ
อะไรตาม ๆ กัน มากกว่าจะคิดค้นด้วยตัวเอง จึงเป็นท่ีมาของประเด็นในเร่ืองของการพฒันา
นวตักรรมชาวบา้น คือ การพฒันาความรู้ การเรียนรู้ พฒันาวิธีคิดใหม่  เพื่อท่ีชาวบา้นจะสามารถอยู่
ได ้และอยูดี่ในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง แต่ความคิดใหม่ ๆ  ก็ไม่ใช่เพียงความใหม่เท่านั้น จะตอ้ง
ใช้ไดจ้ริงดว้ย และตอ้งสามารถหยิบจบัวตัถุดิบทอ้งถ่ิน ราคาไม่แพง เหมาะสมกบัชาวบา้น จึงจะ
ประกอบข้ึนมาเป็นคาํวา่ ‚นวตักรรมชาวบา้น‛  

ปราชญช์าวบา้นท่ีมีบทบาทต่อองคก์รนวตักรรมชาวบา้นในฐานะผูท่ี้เป็นแบบอยา่งการทาํ
เกษตรประณีตนั้น คือ ครูบาสุทธินนัท์ ปรัชญพฤทธ์ิ ซ่ึงเป็นปราชญ์ชาวบา้นท่ีอยูใ่นพื้นท่ีอาํเภอส
ตึก จงัหวดับุรีรัมย ์หรืออยูใ่นพื้นท่ีตั้งขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นในขณะน้ี  แต่เดิมสมาชิกกลุ่ม
แรก ๆ ไดไ้ปศึกษาแนวทางการทาํเกษตรกบัครูบาสุทธินนัท์เป็นระยะเวลาหน่ึง และไดไ้ปร่วมกบั
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นแสงจนัทร์ อาํเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์โดยมีปราชญ์ชาวบา้นซ่ึงเป็นลูก
ศิษย์ของครูบาสุทธินันท์ นั่นคือ อาจารย์ไพรัตน์  ช่ืนศรี เป็นผูก่้อตั้ ง  ได้มีการร่วมกันจดัสร้าง
หอประชุม ศูนยก์ารเรียนรู้อย่างเป็นทางการข้ึน เพื่อให้บริการความรู้แก่บุคคลทัว่ไป และเป็น
ศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใหก้บัเกษตรกรในพื้นท่ีละแวกนั้นในระยะเวลาต่อมา (นอ้ย ศรีวงษ์, 
สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2558) 
 ดา้นแนวคิดการจดัการองคก์ร นาว ีนาควชัระ เป็นนกัเรียนทุน "JICA" (Japan International 
Corporation Agency) สหกรณ์การเกษตรของญ่ีปุ่น ทุนเพื่อให้บุคลากรไปฝึกอบรมศึกษาดูงานท่ี
ประเทศญ่ีปุ่นในโครงการสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนของรัฐบาลญ่ีปุ่น ไปฝึกอบรมเร่ืองการ
พฒันาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเกษตรกรเร่ืองเทคโนโลยี เป็นเวลาหน่ึงเดือนคร่ึง   
ความรู้ส่วนหน่ึงจึงไดน้าํมาใช้ในการจดัการองค์กรชุมชน โดยประเทศญ่ีปุ่นจะมีช่ือเสียงในเร่ือง 
การจดัการองคก์ร ขอ้มูลการเกษตร  การตลาด ให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายหรือลูกคา้ท่ีตอ้งการ
ซ้ือผลิตภณัฑ ์
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ภาพที ่4.10  นาว ีนาควชัระ ศึกษาดูงานในทุน "JICA" (Japan International Corporation Agency) 
        สหกรณ์การเกษตรของญ่ีปุ่น 

 
หลงัจากมีแนวคิดในการจดัตั้งองค์กรชุมชน  การขยายผลทางความคิดดว้ยการดาํเนินการ

ให้แนวคิดสามารถนํามาปฏิบติัได้ในบริบทจริงนั้น มาจากการปรึกษา พูดคุยกับชาวบ้าน  ใน
ระยะแรก ๆ เร่ิมคุยเป็นรายบุคคล ต่อมาจึงร่วมกนัตั้งคาํถามและตอบ โดยตั้งคาํถามถึงงานปัจจุบนั
วา่เป็นอยา่งไร ควรจะมีการพฒันาท่ีแตกต่างไปจากน้ีบา้งไหม  เน่ืองจากแต่เดิมเป็นการทาํเร่ืองการ
เรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญา  ใช้วิธีการแบบเดิม ๆ มาหลายปีแลว้ จึงควรพฒันากระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

 
 สมยัก่อนผมทาํเร่ืองของความรู้ วธีิการทาํงานเป็นลกัษณะของการท่ีพาชาวบา้นมาจดัอบรม  

3 วนั 5 วนั  เป็นขบวนการเปล่ียนวธีิคิด ถา้ใหเ้ปรียบง่าย ๆ ก็นึกถึงการอบรมธรรมมะในวดั 
คือให้มานอน มีกิจกรรมเหมือนเขา้ค่าย มานั่งพูดคุย  มาเสวนา มีกิจกรรมปรับทศันคติ  
เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน  มนัก็รับไม่จาํกัด รับคนมาเยอะเพราะสมยัก่อนถือว่าเป็น
นโยบายของรัฐ มีงบ ระหวา่ง 3 วนั 5 วนั  เขาก็เปล่ียนวิธีคิดอยู ่ แต่วา่พอออกมาหลงัจาก 5 
วนัแลว้ก็เหมือนกบัส่งเขากลบัไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมท่ีเขามาก่อนท่ีเขาจะมาอบรม 
มนัเหมือนกบัวา่มีคนน้ีอยูใ่นชุมชนแออดั มีปัญหาเร่ืองยาเสพติดเยอะแยะมากมาย ติดยามา
อบรมเลิกยา อบรมเร่ืองทศันคติวา่ยาเสพติดเป็นส่ิงอนัตรายอยู ่ 7  วนั  ตอนอยู่  7  วนั น้ีก็
เปล่ียนได ้พอหลงัจาก 7 วนั ปล่อยให้เขากลบัชุมชนแออดัเดิม ยาเสพติดเต็มไปหมดคิดวา่
จะเปล่ียนทศันคติคนไหม การเกษตรก็เหมือนกนั (นาวี นาควชัระ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 
2557)   
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น้อย ศรีวงษ์ (สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557) กล่าวเก่ียวกบัการเขา้อบรมกบัปราชญ์
ชาวบา้นในวถีิเดิมวา่ 
 
 ตอนไปก็เจอกบัสมาชิกหลายคนท่ีนู่นแหละ บา้นครูบาสิทธินนัท์ แกเป็นปราชญช์าวบา้น 

เราก็เขา้ไปอยูท่ี่นัน่ แกใหเ้ขา้ไปอบรมก็ไปดูปราชญช์าวบา้นคนนั้น คนน้ีบา้ง อยา่งเช่น พ่อ
คาํเด่ือง พอ่ผาย พอ่ผองท่ีขอนแก่น  คนท่ีไปก็แลว้แต่คนท่ีสนใจ ก็ไปกนัเกือบทุกคน แลว้ก็
ค่อยๆหายไป ใครไม่สนใจเขาก็เลิก ๆ ไป 
 
ช่วงการทาํรัฐประหาร ของพลเอก ดร.สนธิ บุญยรัตกลิน พ.ศ. 2549 เป็นช่วงท่ีมีการจดัตั้ง

ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นจาํนวนมากทัว่ประเทศ ซ่ึงรัฐตอ้งใชง้บประมาณในการก่อตั้ง
และบริหารจดัการศูนยก์ารเรียนรู้เหล่านั้นเป็นจาํนวนมหาศาล เพราะกระบวนการเรียนรู้ส่วนใหญ่
เป็นการอบรมเกษตร  ตอ้งมีงบประมาณดา้นสถานท่ี วทิยากร และค่าอาหาร แต่ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
อบรมนั้นไม่บรรลุวตัถุประสงค์ กลบัพบปัญหาว่า เกษตรกรนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมศึกษาดู
งานมาใช้ในชีวิตประจาํวนัน้อยมาก ในช่วงการอบรมเกษตรกรจะมีความกระตือรือร้นในการ
เปล่ียนแปลงมาก แต่เม่ือกลบัมาสู่ส่ิงแวดล้อมเดิมก็จะกลบัไปทาํเกษตรแบบเดิม  พอมีโครงการ
ใหม่ก็กลบัมาอบรมใหม่ กลายเป็นวงจรท่ีตอ้งกระตุน้อยูต่ลอดเวลาซ่ึงสูญเสียงบประมาณอยา่งมาก 

  สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นหลายคนเคยเป็นหน่ึงในผูด้าํเนินรอยตามกระแส
พฒันาทางการเกษตรแบบเดิม ภายใตเ้ครือข่ายอาสาสมคัรเยาวชนเพื่อชนบทและสังคมดงัท่ีไดก้ล่าว
มาแล้ว  โดยการรวบรวมจดัทาํภูมิปัญญาชาวบา้นเป็นส่ือวีดีทศัน์ หรือการให้ความรู้ตามแหล่ง
เรียนรู้ทางการเกษตรของปราชญช์าวบา้น แต่ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการใชว้ิธีดงักล่าวส่งผลกระทบเพียง
ในระดบัปัจเจก ภูมิปัญญาท่ีใชเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีเฉพาะของเกษตรกรตน้แบบหรือปราชญช์าวบา้น
เท่านั้น ความรู้ต่าง ๆ ยงัไม่สามารถทาํให้เกิดการลอกเลียนแบบหรือสร้างแรงจูงใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได ้หรือยงัไม่ส่งผลกระทบเชิงสังคม (Social Impact) ทาํให้ต่อมาเกิดแนวคิดใหม่เพื่อ
การเปล่ียนแปลงวธีิการส่งเสริมหรือถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร เพื่อให้มีความย ัง่ยืนกวา่เดิมดว้ย
การสร้างสภาพแวดลอ้มชุมชนให้ชาวบา้นเปล่ียนวิถีชีวิต แนวทางขององคก์รชุมชนท่ีจะเกิดข้ึนจึง
ไม่ใช่การจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร หรือการรวบรวมความรู้เพื่อเผยแพร่ แต่เป็นการรวมกลุ่ม
เพื่อทาํการเกษตรแบบใหม่โดยมุง้เนน้ในการปฏิบติัจริงในสภาพแวดลอ้มท่ีตนอยูจ่ริง 
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4.3.2 การรวมกลุ่มเกษตรกร 
หลงัจากโครงการอาสาท่ีทาํงานกบัปราชญช์าวบา้น  ซ่ึงเป็นงานเก็บความรู้ภูมิปัญญา  ทาํ

ให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความสนิทสนมกนัมากข้ึน จึงพากนัไปศึกษาอบรมดา้นการเกษตรอีกหลาย
แห่ง เช่น การจัดตั้ งกลุ่มเรียนรู้ข้ึนเพื่อศึกษาเรียนรู้ทางการเกษตร (ช่วงก่อนศูนย์การเรียนรู้) 
เน่ืองจากจงัหวดับุรีรัมยมี์ปราชญช์าวบา้นท่ีมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
อยู่หลายท่าน จากการสํารวจโดยชมรมส่ือบา้นนอก พบว่า จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นจงัหวดัท่ีมีปราชญ์
ชาวบา้นมากท่ีสุดในประเทศไทย (VOICETV, 2557)  ทาํให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรท่ีมีความรู้ใหม่ 
ๆ ในการทาํการเกษตร  เม่ือมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั ทั้งยงัมีการส่งเสริมให้มีการอบรม ดูงาน
ในศูนยก์ารเรียนรู้ของปราชญ์ชาวบา้นต่าง ๆ  การรวมกลุ่มของเกษตรกรท่ีมีใจรักในการเกษตรจึง
เกิดข้ึนไดจ้ากการสร้างความสัมพนัธ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้  ชกัชวนกนัแบบปากต่อปาก เพื่อมาร่วมกนั
ในเร่ืองของการพฒันาภูมิปัญญา หรือพฒันาความรู้ในแนวทางแบบชาวบา้น 

กลุ่มแรกท่ีร่วมกนัจดัตั้งเป็นกลุ่ม คือ ผูท่ี้มาร่วมอบรมหรือทาํงานร่วมกบัปราชญช์าวบา้น 
โดยนาํร่องจากเกษตรกรเพียง 11 ครอบครัว สมาชิกแต่ละคนจะมีความสามารถดา้นการเกษตรเป็น
ทุนเดิมอยูแ่ลว้ แต่ปัจจยัท่ีไม่เอ้ืออาํนวยในการพฒันาในระดบัสังคม คือ  การรวมกลุ่ม กล่าวคือ “ไม่
มีแนวคิดท่ีจะรวมกลุ่ม”   เป็นเกษตรระดบัปัจเจกท่ีต่างคนต่างทาํ   เม่ือมาร่วมกนัสร้างกลุ่มทาํให้
รวมความชาํนาญในดา้นต่าง ๆ ทางการเกษตรมารวมกนั เช่น การเล้ียงปลา การเล้ียงไก่ การเล้ียงกบ 
การปลูกผกัสวนครัว การปลูกพืชไร่พืชสวน  ในระยะแรกจะมีการรวมตวักนัท่ีศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนบา้นแสงจนัทร์ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีคนส่วนใหญ่มองขา้ม แต่กระบวนการทาํงานของศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจนัทร์ยงัคงเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ีใช้การอบรม ถ่ายทอดความรู้แบบเดิม 
นอกจากน้ียงัมีปัญหาความขดัแยง้บางประการ กลุ่มจึงแยกตวัออกมา (เชฐพงษ์ กนัหา, สัมภาษณ์, 
31 กรกฎาคม 2557) 

 
4.3.3 เครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน 
จุดเร่ิมตน้ “โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมชาวบา้น”  เร่ิมตน้

โครงการนาํร่องในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 โดยเร่ิมจากเกษตรกรกลุ่มเล็ก ๆ  เพียง 11 ครัวเรือน การ
ทาํงานทุกขั้นตอนจะตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัทาํ เพราะสมาชิกมีนอ้ย เป็นระยะริเร่ิม ตอ้งหาวิธีการท่ีดี
ท่ีสุดเพื่อให้เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นสามารถทาํงานร่วมกนัต่อไปได ้จึงเป็นเครือข่ายท่ีต่างมี
ส่วนร่วมทุกขั้นตอน  

ปัญหาท่ีพบในช่วงก่อตั้งเครือข่าย คือ ชาวบา้นไม่มีความเอาใจใส่ในกิจกรรมท่ีทาํร่วมกนั 
และไม่ใหค้วามร่วมมือในการประชุม ทาํใหก้ระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นไปไดย้าก  
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ก่อนท่ีโครงการน้ีจะไดช้าวบา้นร่วม 11 ครอบครัวนั้น ไม่ง่ายอยา่งท่ีคิด งานทุกอย่างก่อน
จะประสบความสําเร็จย่อมมีอุปสรรคเสมอ ชาวบา้นท่ีมาประชุมไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
เพราะส่วนมากมาประชุมใหห้มดวนัไปซ่ึงมนัไม่มีประโยชน์  จึงเปล่ียนแปลงแนวทางการ
พฒันาใหม่ดว้ยการจดั "กิจกรรม" ท่ีชาวบา้นสามารถลงมือปฏิบติัไดจ้ริง  เพื่อให้เกิดการ
รับรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเกษตรกรรมโดยตรงดว้ยการลงพื้นท่ี  ตอนลงพื้นท่ีพบวา่ปัญหาของ
ชาวบา้นคือ ถูกนายทุนโฆษณาให้ใชปุ๋้ยเคมีเพื่อเร่งการเติบโต และใชส้ารเคมีฆ่าแมลง ทาํ
ให้ชาวบา้นอยากลอง จนเกิดอาการแพ ้ปวดหัว ตลอดจนเกิดหน้ีสินในครัวเรือน  เพราะ
ชาวบา้นซ้ือผกัผลไมจ้ากขา้งนอกแทนการปลูกเอง จึงเชิญนกัวิชาการมาดูงานเพื่อหาทาง
แกไ้ข  และให้ความรู้ ผลท่ีเห็นไดช้ดั คือชาวบา้นเลิกใช้ยาฆ่าแมลง เป็นฉีดนํ้ าธรรมดาก็
ช่วยทาํลายศตัรูพืชไดแ้ละใชแ้มลงกาํจดัศตัรูพืชแทน ทาํให้ประหยดัมากข้ึน และสามารถ
แกไ้ขหน้าดินท่ีแห้งผากดว้ยการนาํเศษพืชผกัปลูกบริเวณดินจืด แลว้นาํปุ๋ยท่ีทาํจากใบไม้
แห้ง แกลบ ดินตะกอน หรือดินโพนและผกัตบชวา มาบาํรุงดินดว้ยการโรยรอบโคลนตน้
ของพืชผกัท่ีปลูก และรดนํ้าทุกวนั พร้อมพรวนดิน ตน้ไมใ้ห้แบคทีเรียยอ่ยสลายเร็วข้ึนเพื่อ
บํา รุงหน้าดินให้ ชุ่มช้ืน นอกจากน้ีชาวบ้านสามารถผลิตนํ้ าหมักชีวภาพ ผลิตหัว
เช้ือจุลินทรีย์ ปลูกผกั ผลไมใ้นสวนเพื่อขายและกินเองได้ด้วยตวัเอง  (นวัตกรรมแบบ
พอเพียง หนทางเปล่ียนชีวิตชาวบ้าน, 2550) 
 
เม่ือแรกก่อตั้งเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นมีลกัษณะเป็นองค์กรชุมชนปกติ นัน่คือ มีการ

ระดมทุนหาเงินให้เปล่า ทั้ งจากกองทุนของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ  เพื่อเอามาพัฒนา
กระบวนการนวตักรรมชาวบา้น  ไม่วา่จะเป็นเร่ือง เมล็ดพนัธ์ุ เทคนิคการเพาะปลูก เร่ืองของอาหาร
สัตว ์ปศุสัตว ์การเกษตรต่าง ๆ   ซ่ึงถือเป็นอาชีพหลกัของชาวบา้นในชนบทเป็นส่วนใหญ่ 

การพฒันานวตักรรมของเครือข่ายจะใช้ภูมิปัญญา คือ ความรู้ท่ีชาวบา้นพยายามพฒันา
นวตักรรมใหม่ ๆ  กระบวนการความรู้น้ีไดรั้บการพฒันามาหลายชัว่อายุคน  แต่เม่ือมีนโยบายขนาด
ใหญ่ของภาครัฐหรือภาคเอกชน ตวัอย่างเช่น  การส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเด่ียว  การสนับสนุน
ปัจจยัการผลิตท่ีเป็นสารเคมี  ทาํให้กระบวนการแสวงหาภูมิปัญญาในช่วงหลัง ๆ ขาดช่วงไป 
เกษตรกรมกัทาํอะไรเลียนแบบกนัมากกว่าจะคิดคน้วิธีการเฉพาะท่ีเหมาะสมกบัอาชีพหรือพื้นท่ี
ของตนเอง  เครือข่ายจึงใช้ประเด็นในเร่ืองน้ีมาพฒันาการเรียนรู้ พฒันาวิธีคิดใหม่ เพื่อท่ีจะให้
เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนในทอ้งถ่ินของตน  อีกทั้งวิธีการหรือความคิดใหม่ ๆ จะตอ้งเป็น
ความคิดท่ีสามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริง ตอ้งสามารถหาวตัถุดิบหรือองคป์ระกอบในการสร้างความคิดใน
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เชิงปฏิบติัท่ีหาไดง่้าย มีอยูใ่นทอ้งถ่ิน และราคาไม่แพง เหมาะสมกบัชาวบา้น จึงทาํให้เครือข่ายน้ีมี
ช่ือวา่ “นวตักรรมชาวบา้น” 
 เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเร่ิมตน้ทาํเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบา้นมาปรับให้เขา้กบั
บริบทชุมชน โดยให้ชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกใหม่เร่ิมทาํเกษตรประณีตในพื้นท่ีเพียงแค่ 1 งาน 
(0.25ไร่) ใหทุ้กองคป์ระกอบเก้ือหนุนกนัมากท่ีสุด ใชจ่้ายใหน้อ้ยท่ีสุด เช่น เศษพืชผกัท่ีคนกินเหลือ
สามารถนาํไปเล้ียงไส้เดือนซ่ึงช่วยในการย่อยสลายได้  จากนั้นนาํนํ้ าไส้เดือนท่ีได้จากดินท่ีเล้ียง
ไส้เดือนนาํไปหมกัปุ๋ยใชใ้นการเพาะปลูก  ส่วนตวัไส้เดือนท่ีขยายพนัธ์ุเร็วก็เอาไปเป็นอาหารปลา
ซ่ึงมาบริโภคหรือจาํหน่ายต่อไป เป็นตน้  สาเหตุท่ีใชพ้ื้นท่ีเพียงแค่ 1 งาน เพื่อลดความเส่ียงในการ
ทดลองทาํการเกษตรแบบใหม่ และง่ายต่อการส่ือสารโนม้นา้วใจให้ทดลองทาํ อีกทั้งยงัง่ายต่อการ
บริหารจดัการพื้นท่ีในระยะเร่ิมตน้ท่ีตอ้งอาศยัความเอาใจใส่ในการศึกษาและทดลองจนกว่าจะ
ประสบความสาํเร็จ ยิง่พื้นท่ีเล็ก โอกาสในการประสบความสาํเร็จจะมีมากกวา่พื้นท่ีใหญ่ และหากผู ้
ท่ีริเ ร่ิมทําเกษตรประณีตเป็นคร้ังแรกประสบความสําเร็จก็จะเกิดความประทับใจแรก (First 
Impression) ทาํใหมี้ขวญัและกาํลงัใจในการทาํเกษตรในลกัษณะน้ีต่อไป 
 การทาํเกษตรประณีตนั้ นเป็นการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ ยิ่งทดลอง ยิ่งเรียนรู้ เกษตร
ประณีตก็จะยิง่ประณีตข้ึน ดีกวา่การทาํเกษตรเช่นทุกวนัน้ีท่ีเป็นเกษตรแบบหยาบ ๆ  ตอ้งทาํมากให้
ไดผ้ลตอบแทนมาก มีท่ีดินเท่าไรก็ไม่เพียงพอ การทาํเกษตรประณีตแทจ้ริงแลว้จึงเป็นศาสตร์ของ
การบริหารจดัการพื้นท่ีในการทาํการเกษตรให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดมีความพอเหมาะพอดีในการ
ใชชี้วิต  ครูบาสุทธินนัท์ ปรัชญพฤทธ์ิไดก้ล่าวถึง ขอ้สําคญัของเกษตรประณีตมี 3 ประการ ไดแ้ก่ 
(1) จดัวางระบบนํ้าและอนุรักษน์ํ้ าให้เหมาะสม (2) การฟ้ืนฟูและเสริมธาตุอาหารให้กบัดิน (3) การ
จดัวางและคดัเลือกพืชผกัให้เหมาะสมกบัพื้นท่ี 1 ไร่ ทั้ง 3 ประการน้ีตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของการใช้
พื้นท่ีใหคุ้ม้ค่า พออยูพ่อกิน และคาํนึงถึงเร่ืองทุนในระดบัหน่ึง (ณัฐภูมิ สุดแกว้ และคนอ่ืนๆ, 2551, 
น. 39) 
 สฤณี อาชวานนัทกุล และภทัราพร แยม้ลออ (2554) กล่าวถึงส่วนประกอบและองคค์วามรู้
ท่ีมีอยูใ่นเกษตรประณีตหน่ึงงานของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1)  เกษตรประณีต 1งาน  
ปลูกพืชมากมายหลายชนิดตามความต้องการของเกษตรกรมีการปรับปรุงให้

เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ใชฟ้างคลุมดินเพื่อรักษาความช้ืน ใชต้าข่ายพรางแสงเพื่อให้พืชผกัท่ีชอบ
แสงนอ้ยสามารถเจริญได ้และยงัเป็นประโยชน์ในการเพาะชาํกลา้ไมอี้กดว้ย 
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ภาพที ่4.11  เกษตรประณีต 1 งาน 

 
2)  ระบบนํ้าหยดและมินิสปริงเกลอร์ 
เป็นการใชท้รัพยากรนํ้าท่ีมีอยูน่อ้ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากเป็นนํ้ าหยดก็จะต่อ

ผา่นถงัเก็บนํ้ า ส่วนระบบมินิสปริงเกลอร์ก็ต่อกบัป๊ัมนํ้ าแบบหอยโข่งโดยตรง (ใช้ไดดี้กบัพื้นท่ีไม่
เกิน 3 ไร่) แหล่งนํ้าคือ นํ้าฝนและนํ้าจากสระประจาํหมู่บา้น 

 

 
 
ภาพที ่4.12  ระบบนํ้าหยดและมินิสปริงเกลอร์ 

 
3)  เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง 
ชาวบา้นส่วนใหญ่ใช้ถ่านเป็นแหล่งพลงังานหลกัในการหุงตม้อาหาร เตาถ่านน้ี

สามารถช่วยชาวบา้นลดรายจ่ายไดม้าก โดยตวัเตาทาํจากถงันํ้ ามนัขนาด 200 ลิตร วางแนวนอน ต่อ
ปล่องควนัดา้นทา้ย ส่วนดา้นหน้าเปิดไวส้ําหรับบรรจุไม ้คลุมทบัดว้ยดินเหนียวเพื่อรักษาอุณหภูมิ 
เป็นเตาเผาถ่านท่ีเผาไดแ้มแ้ต่ก่ิงไมข้นาดเล็ก โดยเผาหน่ึงคร้ังจะไดถ่้านเพื่อใชใ้นครัวเรือนประมาณ 
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20 กิโลกรัม ตาํแหน่งของเตาจะถูกวางไวต้น้ลมเสมอ เพื่อให้ควนัจากการเผาถ่านช่วยไล่แมลงท่ีจะ
มากดักินพืชผกั 

 

 
 

ภาพที ่4.13  เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง 
 

4)  การเล้ียงไส้เดือนดิน 
เล้ียงง่ายด้วยเศษอาหาร พืชผกั ผลไม้ท่ีเหลือทิ้ง เม่ือถูกไส้เดือนย่อยสลายก็

กลายเป็นฮิวมสัอนัอุดมไปดว้ยธาตุอาหารท่ีเหมาะกบัการเจริญเติบโตของพืช นอกจากน้ีไส้เดือนยงั
สร้างความช้ืนให้กบัดิน ถ้าหากแยกเอานํ้ าไส้เดือนออกจากดินไปก็จะเป็นสารหมกัปุ๋ยชั้นดี อีก
ทั้งตวัไส้เดือนเองก็เป็นอาหารชั้นดี สาํหรับปลานํ้าจืดอีกดว้ย 

 

 
 

ภาพที ่4.14  การเล้ียงไส้เดือนดิน 
 

5)  การขยายเช้ือจุลินทรียธ์รรมชาติ 
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โดยการนาํกระบอกไมไ้ผผ่า่คร่ึงบรรจุขา้วเหนียว วางไวต้ามร่มไม ้จะไดจุ้ลินทรีย์
มาขยายในกากนํ้ าตาลและรําข้าว คดัเลือกจนได้จุลินทรียท์อ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบัการทาํนํ้ าหมกั
ชีวภาพ ท่ีมีธาตุอาหารมากมาย สามารถใชท้ดแทนปุ๋ยเคมีได ้

 

 
 

ภาพที ่4.15  การขยายเช้ือจุลินทรียธ์รรมชาติ 
 
6)  จุลินทรียป์ระสิทธิภาพสูง 
เกิดจากการทาํงานร่วมกนัของภาคเอกชน ราชการ และกลุ่มชาวบา้น โดยจุลินทรีย์

น้ีนาํมาใชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรียไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะเป็นการบาํบดันํ้ าเสียในบ่อ
ปลา คอกหมู หรือการทาํนํ้าหมกัชีวภาพ 

 

 
 

ภาพที ่4.16  จุลินทรียป์ระสิทธิภาพสูง 
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7)  บ่อปลาดุกครัวเรือน 
ปลาดุกเป็นปลานํ้ าจืดท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวบา้น โดยเล้ียงในบ่อขนาดเล็กขุดลงไป

ในดินประมาณหน่ึงฟุต ให้พื้นบ่อลาดเอียงปูดว้ยแผ่นพลาสติก เพื่อกนันํ้ าซึมออกไปใช้พื้นท่ีเพียง
ไม่ก่ีตารางเมตร แต่สามารถเล้ียงปลาดุกไดค้ร้ังละนบัพนัตวั 

 

 
 

ภาพที ่4.17  บ่อปลาดุกครัวเรือน 
 

8)  กบ เขียด ปู ขา้งครัว 
สัตวข์นาดเล็กท่ีเป็นอาหารรสเลิศของคนอีสาน เล้ียงง่ายโตเร็วโดยให้เป็นอาหาร

จาํพวกแมลง (ใชไ้ฟล่อ) หรือไส้เดือนซ่ึงเล้ียงไว ้โดยในบ่อเล้ียงจะตอ้งมีทั้งส่วนท่ีเป็นนํ้ าและดินไว้
สาํหรับเป็นท่ีซ่อนตวั 

 
 

ภาพที ่4.18  กบ เขียด ปู ขา้งครัว 
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9)  เซฟเฮาส์ปลา 
ดว้ยวสัดุง่ายๆจากไมไ้ผท่ี่หาไดต้ามบา้น ปักลงไปเป็นแนวยึดกรอบไมไ้ผ ่ปลูกพืช

นํ้า เช่น ผกัตบชวา จอก แหน ลงไปเพื่อให้ปลาไดอ้าศยัวางไข่ หลบซ่อนจากสัตวอ่ื์นๆ หรือคนท่ีจะ
มาขโมย เพียงเท่าน้ีบ่อปลาก็จะมีปลาตลอดทั้งปีไม่ขาดแคลน 

 

 
 

ภาพที ่4.19  เซฟเฮาส์ปลา 
 

10)  หมูพื้นบา้นไร้สาร 
เล้ียงง่าย ทนต่อโรค และขยายพนัธ์ุไดเ้ร็ว ไม่ว่าจะเป็นหมูป่า หมูเหมยซาน หรือ

หมูกระโดน อาหารท่ีเล้ียงก็จะเน้นเป็นของท่ีหาได้ง่าย โดยเฉพาะหยวกกล้วย รําขา้ว หรือเศษ
อาหาร 
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ภาพที ่4.20  หมูพื้นบา้นไร้สาร 
 

11)  สู้โรคดว้ยรา 
ด้วยราท่ีผ่านการคัดเลือกและทดสอบมาเป็นอย่างดี เพาะขยายบนข้าวน่ึงสุก 

ก่อนท่ีจะนาํมาผสมกบัดินปลูกตน้ไม ้หรือผสมนํ้ าฉีดพ่นตามใบและโคนตน้ กาํจดัโรคโคนเน่า 
หรือแมแ้ต่แมลงบางชนิด อีกทั้งยงัไม่เป็นอนัตรายต่อพืชและมนุษย ์ทาํให้ไดผ้ลผลิตท่ีปลอดภยั
อยา่งแทจ้ริง 

 

 
 

ภาพที ่4.21  สู้โรคดว้ยรา 
 

12)  นกัฆ่าปลอดสารเคมี 
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มวนชนิดต่างๆซ่ึงมีอาหารเป็น “หนอนและแมลงศตัรูพืช” นอกจากจะขยายพนัธ์ุ
ได้เองตามธรรมชาติแลว้ ยงัมกัจะอาศยัอยู่ตามแหล่งท่ีมีศตัรูพืชจาํนวนมาก การเรียนรู้ถึงระบบ
นิเวศของสัตวเ์หล่าน้ีช่วยแกไ้ขปัญหาศตัรูพืชไดโ้ดยไม่ตอ้งใชส้ารเคมีเลย 

 

 
 

ภาพที ่4.22  นกัฆ่าปลอดสารเคมี 
 

13)  ป้ันดินให้เป็นบา้น 
บา้นท่ีสร้างข้ึนจากอิฐดินเหนียวท่ีหาไดอ้ยา่งง่ายดายในทอ้งถ่ิน บา้นลกัษณะน้ีเป็น

บา้นท่ีตอ้งใช้สมองและแรงงานมากกว่าใช้เงิน อีกทั้งยงัมีความทนทานไม่แพบ้า้นท่ีสร้างข้ึนจาก
วสัดุอ่ืนๆ รักษาอุณหภูมิไดดี้ เยน็ในฤดูร้อน และอบอุ่นในฤดูหนาว ออกแบบให้สวยงามไดต้าม
ความชอบ 
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ภาพที ่4.23 ป้ันดินให้เป็นบา้น 
 
 ในส่วนของเกษตรประณีต เพื่อให้ชาวบา้นมีขวญัและกาํลงัใจ พร้อมทั้งมีแรงกระตุน้ใน
การทาํเกษตรประณีตให้ออกมาดีท่ีสุด ทางเครือข่ายจึงได้จดักิจกรรมการประกวดแปลงเกษตร
ประณีตข้ึน โดยจดักรรมการจาํนวน 5 คน ไดแ้ก่ (1) นายเชฐพงษ ์กนัหา (2) นายวิชิต ผาเจริญ (3) 
นายนอ้ย ศรีวงษ ์(4) นายชูสิทธ์ิ ศรีเวยีง (5) นายบรรเลง จวงพลงาม ร่วมกบัผูป้ระสานงานเครือข่าย 
นายนาวี นาควชัระ วิธีการตรวจ คือ กาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนร่วมกนัตามหลกัการทาํเกษตร
ประณีตท่ีเน้นการปลูกพืชแบบผสมผสาน การบริหารจดัการพื้นท่ี ประโยชน์ใช้สอยหรือการหา
ตลาดใหก้บัผลผลิต  คณะกรรมการทั้งหมดใหค้ะแนนแลว้นาํมาหารเฉล่ียของแต่ละคน โดยผูท่ี้เป็น
กรรมการจะไม่ได้ตรวจของตวัเอง เม่ือผลการประกวดออกมา จึงได้มีการมอบเงินรางวลัพร้อม
ประกาศนียบตัรใหก้บัเกษตรกรท่ีชนะรางวลั ไดแ้ก่ รางวลัชนะเลิศ ไดรั้บเงินรางวลัจาํนวน 15,000 
บาท รางวลัรองชนะเลิศ ไดรั้บเงินรางวลัจาํนวน 10,000 บาท และรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัสอง 
ไดรั้บเงินรางวลัจาํนวน 7,000 บาท นอกจากน้ียงัมีรางวลัชมเชยใหก้บัเกษตรกรดว้ย การจดัประกวด
น้ีจดัข้ึนเป็นเวลา 3 ปี ไดแ้ก่ พ.ศ. 2552, 2553, และ2554 ระหว่างการจดักิจกรรมการประกวด 
กรรมการท่ีถูกคดัเลือกโดยเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นก็จะไปตรวจแปลงเกษตรเพื่อให้คะแนนเป็น
ประจาํ ทาํใหกิ้จกรรมมีความเขม้แข็ง และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในเครือข่าย ช่วงน้ีจึงเป็นยุคท่ี
การทาํเกษตรประณีตมีความเฟ่ืองฟู และเป็นท่ีรู้จกัในชุมชน หลงัจากการจดัประกวดได ้3 ปี ซ่ึงเป็น
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจใหก้บัเกษตรกร ทางองคก์รนวตักรรมชาวบา้นจึงเปล่ียน
จากการจดัสรรเงินรางวลัสําหรับการประกวด เป็นการนาํเงินส่วนน้ีไปบริหารจดัการส่วนอ่ืน ๆ 
ต่อไป เพราะหากมีการประกวดเป็นระยะเวลานานเกินไป จะเป็นผลเสียต่อแรงจูงใจในการทาํงานท่ี
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จะตอ้งข้ึนอยูก่บัเงินรางวลั กลายเป็นการทาํเกษตรเพียงเพราะอยากไดร้างวลั ซ่ึงไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาความเป็นอยูไ่ดอ้ยา่งแทจ้ริง (ปิยะดา สิงห์นนัท,์ สัมภาษณ์, 7 กุมภาพนัธ์ 2558) 

ด้านการตลาดของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นในช่วงแรก การทาํเกษตรประณีตจะได้
ผลผลิตท่ีเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน และผลผลิตท่ีเหลือจะนาํมาจาํหน่ายในพื้นท่ีชุมชน 
ตลาดนดัตามหมู่บา้น มีการวางขายผกัต่าง ๆ ตามปกติ ชาวบา้นไม่ไดส้นใจเร่ืองผกัปลอดสารพิษ 
แต่เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจะพยายามโฆษณาวา่ผลิตผลท่ีนาํมาขายเป็นอาหารท่ีปลอดภยัเพื่อ
เพิ่มมูลค่า    
 เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจะมีการรวมตวักนัเพื่อทาํกิจกรรมร่วมกนั อาทิเช่น การอบรมดู
งาน การเยี่ยมแปลงเกษตรแลกเปล่ียนความรู้กนัของสมาชิก โดยจะมีการพบปะพูดคุยกนั ร่วมกนั
แกปั้ญหา หาวธีิการใหม่ ๆ ในการทาํการเกษตรประณีตเป็นประจาํไม่ขาด อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
โดยมีการแต่งตั้งประธานเครือข่าย นั่นคือ นายวิชิต ผาเจริญ (ผูใ้หญ่วิชิต) เพื่อทาํหน้าท่ีในการ
ประสานงานเครือข่ายกบัภายนอก  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นท่ี
ไดรั้บการคดัเลือกจากสมาชิกทุก 2 ปี เพื่อบริหารจดัการภายในเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น หนา้ท่ี
หลกัของกรรมการ ไดแ้ก่ (1) ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรประณีตร่วมกบัสมาชิก  (2) ติดตาม สรุปผล 
กาํหนดประเด็น รวมทั้งนัดหมายการประชุมร่วมกบัสมาชิก (3) จดัสรรเบ้ียประชุมและการจดั
กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ในเครือข่าย เช่น การจดังานปีใหม่ การเล้ียงอาหาร เป็นตน้ จะมีการนดั
ประชุมทุกเดือน  เป็นการประชุมประจาํเดือน  โดยอตัราการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมให้สมาชิกคนละ 
100  บาท สําหรับค่านํ้ ามนัท่ีใชใ้นการเดินทางมาประชุม และคณะกรรมการคนละ 200  บาท  การ
ประชุมจะเร่ิมเวลา 10.00 น.  – 12.00 น.  (เชฐพงษ ์กนัหา, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557)  
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ภาพที ่4.24  การรับประทานอาหารร่วมกนังานปีใหม่ 2557 
 
 เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจะถือวา่การประชุมเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสมาชิกทุกคนจะตอ้งมาร่วม
ประชุม หากขาดเกิน 3 คร้ัง จะถือวา่ขาดจากการเป็นสมาชิก เป็นขอ้ตกลงท่ีทุกคนเขา้ใจตรงกนั จึง
ไม่พบปัญหาเร่ืองการนดัประชุมหรือแลกเปล่ียนความรู้ เพราะในช่วงแรกสมาชิกมีจาํนวนไม่มาก
นกั ภาระงานไม่มาก การดูแลร่วมกนัทัว่ถึง และทุก ๆ คนมีความภาคภูมิใจ ยินดีท่ีเพื่อนสมาชิกจะ
มาเยี่ยมแปลงเกษตรของตนเอง ซ่ึงเม่ือถึงรอบของผูใ้ด ผูน้ั้นจะตอ้งเป็นวิทยากรนาํเสนอแปลงของ
ตนเอง และใหค้วามรู้แก่ผูท่ี้มาเยีย่มแปลง เครือข่ายจึงมีความเขม้แข็งและใกลชิ้ดกนัมาก (กุล มานํ้ า
เท่ียง, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 ปี 2551 ก่อนจดทะเบียนบริษทั นวตักรรมชาวบา้น จาํกดั 1 ปี กิจกรรมหลกัอย่างหน่ึงของ
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น คือ การร่วมกนัเสนอกิจกรรมทางการเกษตรท่ีสามารถทาํร่วมกนัได ้
สมาชิกเครือข่ายไดเ้สนอการเล้ียงสัตว ์จึงตั้งกลุ่มเล้ียงสัตวข้ึ์น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเล้ียงหมู กลุ่มเล้ียง
ววั และกลุ่มเล้ียงไก่ โดยแบ่งสมาชิกทั้งหมดออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความถนดัและความตอ้งการของ
แต่ละคน สมาชิกจะตอ้งผลดัเปล่ียนกนัมาเล้ียงสัตวข์องกลุ่มตน และมานอนเฝ้าสัตวน์ั้น ๆ ไม่ให้ถูก
ขโมยในกลางคืนดว้ย โดยสถานท่ีในการเล้ียงสัตวคื์อ พื้นท่ีของบริษทัในปัจจุบนั  นอกจากน้ีการทาํ
กลุ่มเล้ียงสัตวย์งัมีการปรับให้มีระบบการจดัการท่ีเป็นระบบระเบียบมากข้ึน โดยตั้งให้มีผูดู้แลงาน
เอกสารและธุรการในการทาํบญัชีต่าง ๆ ของเครือข่ายข้ึนจาํนวน 1 คน เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเป็นบริษทั ซ่ึงในช่วงก่อนหน้าน้ีการทาํงานจะไม่เน้นในเร่ืองความเป็นทางการหรืองานดา้น
เอกสาร การสมคัรสมาชิกหรือการบริหารจดัการใชร้ะบบติดต่อโดยตรงผา่นบุคคล การส่ือสารแบบ
เห็นหนา้ผา่นคาํพดูโดยตรง  “งานธุรการแรกคือ การทาํเอกสารบญัชีรายรับรายจ่าย เพราะวา่มนัจะมี
งบสนับสนุนมาจากขา้งนอก สําหรับเครือข่าย เราก็จะทาํบญัชีควบคุมกบัทางเครือข่าย ควบคุม
งบประมาณ ให้เครือข่ายเอาไปลงทุนแลว้เราก็เอามาทาํอีกทีหน่ึงเป็นการตรวจสอบกบัเครือข่ายอีก
คร้ัง”  (ปิยะดา สิงห์นนัท,์ สัมภาษณ์, 7 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 ระยะต่อมาจาํนวนสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเพิ่มมากข้ึน และแต่ละคนอยูใ่นพื้นท่ี
ห่างไกลกนั สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นท่ีอยูใ่นจงัหวดับุรีรัมยม์าจาก 4 ตาํบลในอาํเภอสตึก 
ไดแ้ก่ ตาํบลเมืองแก, ตาํบลสนามชยั, ตาํบลสะแก, และตาํบลสตึก  ส่วนอาํเภออ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ตาํบล
ชุมแสง อําเภอห้วยราช และตาํบลสวายจิก อําเภอเมือง  การนัดหมายการประชุมจึงมีความ
ยากลาํบากกวา่เม่ือก่อนท่ีสามารถนดัประชุมกนัไดโ้ดยง่ายเพราะสมาชิกทุกคนอยูใ่นละแวกเดียวกนั 
ดงันั้น การประสานงานเครือข่ายหรือการนดัหมายประชุม ทาํกิจกรรมต่าง ๆ  จึงเปล่ียนมาใชร้ะบบ
การส่งจดหมายเชิญประชุม 



125 

 

 
ถา้ทาํจดหมายการประชุมก็คือประเด็นการประชุมเรามีอะไรบา้ง จะข้ึนอยู่กบักรรมการ
ผูจ้ดัการบริษทันวตักรรมชาวบา้น ตอนนั้นเราไปแจกจดหมายประชุมเองทุกราย ข่ีมอร์
เตอร์ไซค์ไป ตอนแรกสมาชิกมีอยู่ตาํบลสนามชัย ตาํบลเมืองแก มีอยู่ประมาณสัก 3 
หมู่บา้น บา้นแสงจนัทร์ บา้นยางโลน บา้นหนองปลาแดก ส่วนบา้นหนองดุม หนองตาเพง็ 
สมคัรมาทีหลงั ก็ไกลข้ึน จึงต้องส่งเป็นจดหมายไปรษณีย์บา้ง ฝากคนรู้จกัไปบา้งถ้ามี
โอกาสเจอ (ปิยะดา สิงห์นนัท,์ สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 

 ดว้ยจาํนวนสมาชิกท่ีเพิ่มข้ึน การบริหารจดัการจึงตอ้งใช้งบประมาณมาก ต่อมาปี 2557 
สมาชิกเห็นสมควรว่าควรนํางบประมาณค่าเบ้ียประชุมไปบริหารจัดการในส่วนอ่ืนจะเป็น
ประโยชน์มากกว่า และเพื่อให้ผูม้าร่วมประชุมมีแรงจูงใจท่ีจะมาประชุมอยา่งแทจ้ริง มิใช่เพียงมา
ประชุมเพื่อรับเบ้ียประชุม  การประชุมประจาํเดือนจึงไม่มีเบ้ียประชุมใหก้บัสมาชิก 
 

4.3.4 บริษัท นวตักรรมชาวบ้าน จ ากดั (กจิการเพือ่สังคม) 
หลงัจากจดัตั้งเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นไดร้ะยะเวลาหน่ึง พบว่า การดาํเนินงานต่าง ๆ 

ของเครือข่ายไม่สามารถพึ่งพาตนเองได ้ตอ้งเขียนโครงการเพื่อขอทุนสนบัสนุนจากภายนอก ทาํให้
เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการหาทุนอุดหนุน และมีขอ้จาํกดัในการปฏิบติังาน ทั้ง ๆ ท่ีความรู้ท่ี
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นร่วมกนัคิดและพฒันาข้ึนนั้น สามารถทาํให้องคก์รมีรายไดใ้นการเล้ียง
ตนเอง หรือเล้ียงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนได ้ ดา้นความอยูร่อดขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นใน
ช่วงแรกท่ีมีเพียงเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจึงมีสถานะทางการเงินไม่ต่างจากศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนหรือมูลนิธิแบบเดิม ๆ   

 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ทาํเองทุกอย่างตั้ งแต่ไม้จ้ิมฟัน ยนัเรือรบ 
เพื่อให้สามารถอยู่ไดด้ว้ยตนเองอย่างพอเพียง บอกตามตรงนะ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงส่วนใหญ่อยูไ่ดเ้พราะเงินบริจาค งบโครงการ ไดเ้งินให้เปล่าจากการอบรม ถา้ไม่มี
งบตรงน้ีก็เจ้ง ก็อยู่ไม่รอด เขาไม่ได้อยู่ได้จากกิจกรรมจริง ๆ ท่ีเขาทาํ ไม่ได้อยู่ได้ด้วย
ตนเอง เราลองลงไปคุยดู ส่วนมากกลุ่มพวกน้ีจะไม่ทาํการตลาดอะไรกนั ส่วนมากก็ไม่มี
ผลิตภณัฑ์อะไรมากหรอก  ก็จะมีบ้างถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีมีอะไรขายจริง ๆ จัง ๆ   
หลกัการหน่ึงก็คือเหมือนหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงก็อาจจะบอกวา่อา้วทาํโน่น ทาํน่ีเองอยู่
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ได ้ แต่ลองไปดูการเงินขา้งหลงัสิ  ถา้ไม่มีเงินให้เปล่าน้ีโทรมเหมือนหยากไย่ข้ึนมานาน
แลว้ล่ะ (นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2557) 
 
ด้วยปัญหาเร่ืองทุนสนับสนุนทาํให้เกิดแนวคิดในการปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ

เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นให้สามารถอยู่รอดไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งพึ่งพาทุนสนบัสนุนจาก
ภายนอก จึงมีการเพิ่มองค์กรย่อยเพื่อพยุงองค์กรในด้านเศรษฐกิจซ่ึงเป็นปัจจัยหลักในการ
สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นข้ึน ประกอบกบัการไดรั้บแนวคิดกิจการ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) ซ่ึงตรงกบัความตอ้งการขององคก์รในการท่ีจะพฒันาความรู้ต่าง ๆ ท่ี
ทาํใหเ้กิดความย ัง่ยืนในชุมชน หรือการเล้ียงตนเองไดน้ัน่เอง ในปี 2552 องคก์รนวตักรรมชาวบา้น
จึงไดจ้ดัตั้งองค์กรย่อยข้ึนมาใหม่ นัน่คือ “บริษทั นวตักรรมชาวบา้น จาํกดั” และจดทะเบียนเป็น
กิจการเพื่อสังคม  ซ่ึงการพฒันาการดาํเนินงานในบริษทันวตักรรมชาวบา้นมีลกัษณะ ดงัน้ี 

ยคุแรก “ขาดแคลนปัจจยัการผลิต” การระดมกาํลงัของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นร่วมกนั
ผลิตปัจจยัการผลิต สร้างโรงสีขา้ว โรงงานผลิตปุ๋ย  ตอนแรกสูตรปุ๋ย ชาวบา้นเรียนรู้กนัมาเป็นพนั
สูตร  แต่สูตรท่ีสามารถหาวตัถุดิบใหมี้ปริมาณมากพอท่ีจะสนบัสนุนกบัเกษตรกรจาํนวนมากนั้นจะ
มีเพียงไม่ก่ีสูตร อยา่งมูลคา้งคาวมีปริมาณมากในประเทศไทย ในบรรดามูลสัตวทุ์กชนิด มูลคา้งคาว
มีปริมาณธาตุอาหารมากท่ีสุด อตัราส่วนในการผสมมูลคา้งคาวในปุ๋ยจึงไม่ตอ้งใชเ้ยอะมาก  ความรู้
หรือนวตักรรมท่ีเครือข่ายนวตักรรมชาวบ้านคิดค้นข้ึนท่ีสามารถขยายได้ ก็จะมีการส่งเสริม
เกษตรกรในวงกวา้งข้ึน เพราะทา้ยท่ีสุดแลว้ ไม่วา่วธีิคิดในการแกปั้ญหาสังคมนั้นจะดีเพียงใดก็ตอ้ง
สามารถพฒันาต่อไปได ้จึงจะเป็นความคิดท่ีดีและใชง้านไดจ้ริง   

ยคุท่ีสอง “ขาดแคลนความรู้” เม่ือมีปัจจยัการผลิตเพียงพอแลว้ แต่ยงัขาดองคค์วามรู้ในการ
บริหารจดัการทรัพยากรท่ีเพิ่มข้ึน และความรู้ใหม่ ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตทางการเกษตรเพื่อรองรับการ
ขยายองคก์ร จึงมีการขอความร่วมมือจากวิทยากรทางการเกษตรภายนอกมาอบรมถ่ายทอดความรู้ 
และฝึกปฏิบติัใหก้บัเกษตรกร  

ยุคท่ีสาม “ขาดตลาด” หลงัจากเกษตรกรมีความรู้เพิ่มข้ึน จึงสามารถทาํการเกษตรได้ผล
ผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ แต่พบปัญหาเร่ืองการขาย เน่ืองจากเกษตรกรมีความถนัดด้านการผลิตเพียง
อยา่งเดียว ไม่ถนดัในการขาย ทางบริษทัจึงส่งเสริมการตลาดดว้ยการหาตลาดในเมือง ไม่วา่จะเป็น
ตลาดในเมืองบุรีรัมย ์ตลาดในเมืองต่างจงัหวดั และตลาดในกรุงเทพมหานคร 
 นอกจากน้ี บริษัท นวตักรรมชาวบ้าน จํากัด ยงัได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการของ
สํานกังานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม (สกส.) โดยการไปร่วมอบรมหลกัสูตรบ่มเพาะผูป้ระกอบการ
ทางสังคม  และนาํความรู้มาเขียนแผนธุรกิจ จากนั้นจึงมีการประปวดแผนธุรกิจท่ีสามารถนาํไป
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ประกอบกิจการเพื่อสังคมไดจ้ริง จากผูเ้ขา้ร่วม 20 โครงการ  องค์กรนวตักรรมชาวบา้นไดรั้บการ
คดัเลือก 1 ใน 4 โครงการท่ีจะไดรั้บทุนสนบัสนุนให้นาํไปทาํจริง แนวคิดหลกัของแผนธุรกิจคือ 
การทาํร้านคา้ชุมชนใหเ้ป็นเหมือน 7-11 “มาท่ีเดียวครบทุกอยา่งในเร่ืองของปัจจยัการผลิต” โดยนาํ
ปัจจยัการผลิตขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นมาจาํหน่าย  และได้ตั้งช่ือว่า “ร้านเกษตรเขียว” จด
ทะเบียนเป็นบริษทั เขียวไดอี้ก จาํกดั กรรมการผูจ้ดัการ คือ นางปิยะดา สิงห์นนัท ์จดัตั้งข้ึนจาํนวน 
5 ร้านคา้ กระจายอยู่ตามหมู่บา้นของสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น และให้สมาชิกท่ีมีความ
พร้อมเป็นผูดู้แลแต่ละร้าน ไดแ้ก่ (1) บา้นแสงจนัทร์ โดยมีนางปิยะดา สิงห์นนัทเ์ป็นผูป้ระกอบการ 
(2) บา้นยงูทอง โดยมีนายกุล มานํ้าเท่ียงเป็นผูป้ระกอบการ (3) บา้นเมืองแก โดยมีนายอนุวฒัน์ ทอง
งามเป็นผูป้ระกอบการ (4) บา้นหนองเกาะ โดยมีนางสังวาล แสงสุวรรณ เป็นผูป้ระกอบการ (5) 
บา้นยางโลน โดยมีนางทองฮวด คูเมืองเป็นผูป้ระกอบการ   ดงันั้น สินคา้ขององค์กรนวตักรรม
ชาวบา้นจึงมีตราสินคา้วา่ “เกษตรเขียว” แต่การทาํร้านคา้เกษตรเขียวก็ประสบปัญหาจึงไดร้ะงบัการ
ดาํเนินการไป  ส่วนสาเหตุของปัญหานั้น ปิยะดา สิงห์นนัท ์(2558: สัมภาษณ์) กล่าววา่ “ร้านมนัอยู่
ใกลบ้ริษทัแค่น้ี เขาก็ไปซ้ือท่ีบริษทัดีกว่า  มนัติดตรงท่ีว่า 5 ร้านคา้ เราตอ้งเอาสินคา้มากระจาย  
สมาชิกไม่สามารถเขา้มาเอาได ้ไม่คุม้ค่านํ้ ามนัเขา... ถา้ไปขายตามบา้นเรา ส่วนใหญ่เขาจะเซ็นเป็น
เงินเช่ือ”  

ยุคท่ีส่ี “ขาดมาตรฐานหรือรูปแบบในการประกอบการ” หลงัจากองคก์รเร่ิมกระบวนการ
ผลิตและจดัจาํหน่ายในลกัษณะดงักล่าว ทาํให้มีขอ้มูลทั้งดา้นกระบวนการผลิต ปริมาณการผลิต 
ความต้องการของตลาด ทาํให้สามารถประมาณการได้ว่า ปริมาณผลผลิตท่ีองค์กรนวตักรรม
ชาวบา้นทาํไดใ้นแต่ละปีมีเท่าไร จะบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีไดอ้ย่างไร จึงมีความแน่นอนใน
ดา้นขอ้มูลมากข้ึน ทางองค์กรจึงเพิ่มมาตรฐานการผลิตท่ีจากเดิมแค่ลดใช้สารเคมี มาเป็นการทาํ
เกษตรอินทรียเ์ตม็รูปแบบ มีการผลิตวตัถุดิบหรือปัจจยัการผลิตท่ีเป็นอินทรียด์ว้ยตนเองไดท้ั้งหมด  
 หลงัจากการบ่มเพาะความรู้และประสบการณ์ในการทาํเกษตรทาํให้องค์กรนวตักรรม
ชาวบา้นไดอ้อกแบบแนวคิดเพื่อบริหารจดัการการทาํอาชีพการเกษตร ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีพฒันามา
จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเอกชนขนาดใหญ่  
 

Social  Contact  Framing  ลอ้แนวคิด   Contact  Framing   ธุรกิจเกษตรของบริษทัขนาด
ใหญ่ เช่น บริษทัเอกชนใหญ่ ๆ อยา่ง  CP  เขาก็จะทาํแผนธุรกิจสําเร็จรูปมาให้ เกษตรกรก็
ทาํแค่เอาแผนธุรกิจนั้นไปยืน่ธนาคารแลว้ก็กูไ้ดเ้ลย  เน่ืองจากวา่  CP เป็นบริษทัขนาดใหญ่
แผนธุรกิจชดัเจน  ธนาคารก็ปล่อยให้ผ่านง่าย ๆ   พอกู้ไปแล้วปัญหาก็มีอย่างเช่นว่า ตวั
เกษตรกรเองจาํนวนมากเป็นชาวบา้นไม่ใช่พนกังานบริษทัท่ีตอ้งมีวินยั  8 โมงเช้าทาํงาน  
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เท่ียงปิดไฟเวลาน้ี ตรงน้ีตอ้งสะอาด  ของวางยงัไง มนัไม่ใช่ระบบโรงงาน แต่สัญญานั้นใช้
วิธีคิดแบบอุตสาหกรรมท่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นั่นคือ ลกัษณะชาวบา้นมนัทาํตาม
สัญญาไดย้าก บางทีทาํ ๆ ไปก็จะมีปัญหาวา่ผลิตออกมาไม่ไดม้าตรฐาน คือ บริษทัก็ไม่รับ
ซ้ือ เกษตรกรก็ลาํบาก ธุรกิจเกษตรส่วนมากจะมีวิธีคิดเป็นแบบธุรกิจปกติ ซ่ึงก็ไม่ผิดนะ ก็
คือกระจายความเส่ียงออกไปจากธุรกิจไดม้ากทีเดียว  (นาวี นาควชัระ, สัมภาษณ์, 30 
ตุลาคม 2557) 

 
 ดว้ยปัญหาการทาํสัญญา Contact Farming ทาํให้ความเส่ียงในการทาํการเกษตรตกไปอยู่
กบัเกษตรกร ผูซ่ึ้งไม่มีวิธีบริหารจดัการให้สามารถควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามสัญญาได ้ทาํให้
เกิดปัญหาสังคมตามมา แมส้ัญญา Contact Farming จะเป็นรูปแบบธุรกิจเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพใน
ดา้นการประกอบกิจการ แต่ขาดความเป็นธรรมในเชิงสังคม เพราะเกษตรกรจะเป็นเพียงลูกคา้ของ
ธุรกิจมิใชศู้นยก์ลางของการพฒันา ฉะนั้น บริษทันวตักรรมชาวบา้นไดน้าํขอ้ดีของแนวคิด Contact 
Farming ในการบริหารทางธุรกิจมารวมกบัความตอ้งการแกไ้ขปัญหาสังคม ในฐานะท่ีเป็นกิจการ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) ท่ีตอ้งอาศยักระบวนการทางธุรกิจเพื่อแกไ้ขปัญหาสังคม  ทาํให้ได้
นวตักรรมทางธุรกิจแบบใหม่ นัน่คือ กลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทันวตักรรมชาวบา้น “กระบวนการ 
Social Contract Farming” การดูแลเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีเฉล่ียไม่เกิน 10 ไร่ 
รายไดเ้ฉล่ีย 5000 บาทต่อเดือน หลงัจากการใช้กระบวนการ Social Contract Farming จากการ
สํารวจขอ้มูลพบว่า ทาํให้เกษตรกรลดตน้ทุนการผลิต มีรายได้เพิ่มข้ึน โดยรายได้เพิ่มข้ึนเฉล่ีย
ประมาณ 30% จากเดิมท่ีทาํเกษตรเคมี   
 การดาํเนินธุรกิจเชิงสังคมตามรูปแบบธุรกิจ Social Contract Farming เป็นการประยุกต์
แนวคิดทางธุรกิจใหเ้ขา้กบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหมี้ความสมดุลกนั  
 

ธุรกิจของเราคือการแกไ้ขปัญหาสังคมดว้ยการใช้วิธีการทางธุรกิจ วิธีคิดมนัจะต่างกนัเรา
ไม่ไดม้องเกษตรกรเป็นลูกคา้ ไม่ตอ้งมาซ้ือปัจจยัการผลิตท่ีบริษทัทุกปี เราให้เขาเก็บพนัธ์ุ
เองดว้ย ถา้ทาํปุ๋ยไดม้าตรฐานเราให้ทาํเองเลยก็จะยิ่งลดตน้ทุนเขา้ไปอีก แลว้เราก็ไม่ไดจ้ะ
ส่งเสริมให้ตอ้งพอเพียงพึ่งตนเองแบบสุดโต่ง เพราะเราทาํเกษตรในระดบั Mass ในวง
กวา้ง ๆ  แบบน้ี  บางทีถา้เราไปบอกทุกคน ‘อา้วทุกคนทาํเองทั้งหมด เมล็ดพนัธ์ุทาํเอง ปุ๋ย
ทาํเอง’ คนหน่ึงมีท่ี  10-20 ไร่ มานัง่ทาํปุ๋ยหมกัก่ีวนั ใชว้ตัถุดิบเยอะขนาดไหนถึงจะพอกนั 
ถ้าเกิดคนท่ีทาํละเอียดจริง ๆ ก็ทาํได้ไม่มีปัญหา  สําหรับเกษตรกรส่วนใหญ่เราจะตอ้ง
เขา้ใจวา่คนแต่ละคนเขาก็ตอ้งการความสะดวกในระดบัหน่ึง  คือเขาอาจจะทาํเองในระดบั
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หน่ึงก็เป็นธรรมดาของคนหมู่มากอยูแ่ลว้ เราก็ตอ้งเขา้ใจตรงน้ี (นาวี นาควชัระ, สัมภาษณ์, 
30 ตุลาคม 2557) 
 
ในช่วงยคุน้ีทางบริษทัและเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นไดมี้ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดงัน้ี 
1)  ปุ๋ยอินทรียเ์มด็สูตรพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกบัปุ๋ยเคมี แต่มีราคาถูกกวา่ (ยงัไม่มี

การติดตั้งเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่) ปริมาณการผลิต 4 ตนัต่อเดือน (เคร่ืองจกัรผลิตไดสู้งสุด 10 ตนัต่อ
เดือน) 

 

 
 

ภาพที ่4.25  เคร่ืองผลิตปุ๋ยอินทรียป้ั์นเม็ด 
 
2)  ผลิตภณัฑก์าํจดัศตัรูพืชโดยไม่ตอ้งใชย้าฆ่าแมลง  
3)  ธนาคารพนัธ์ุพืชและธนาคารพนัธ์ุสัตว ์ 
4)  นวตักรรมต่าง ๆ  เช่น เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง ระบบก๊าซชีวภาพ ระบบนํ้ าหยดและ

มินิสปริงเกลอร์ และโครงการฝึกอบรมสร้างบา้นดิน  
5)  บริการสินเช่ือขนาดจ๋ิว (ไมโครเครดิต) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับสมาชิกในการ

เร่ิมทาํเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรแบบผสมผสาน มี 2 ระบบ คือระบบผอ่นชาํระสินคา้ และระบบการ
กูย้มืเงิน ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี 

ยุคท่ีห้า “ประเมินผลกิจการเพื่อสังคม” ในฐานะของกิจการเพื่อสังคมหน่ึงท่ีเป็น
แบบอย่างกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย องค์กรนวตักรรมชาวบ้านได้รับคัดเลือกให้มีการ



130 

 

ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ในปีประเมิน 
พ.ศ. 2554 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 2554 โดยสฤณี อาชวานนัทกุล และภทัราพร แยม้
ลออ ศูนยว์ิสาหกิจแบบยัง่ยืน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ร่วมกบัสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อ
สังคมแห่งชาติ (สกส.) ประเมินจากกิจกรรมหลกัของบริษทั นวตักรรมชาวบา้น จาํกดั ในปี 2554 
ไดแ้ก่ 
  1)  การสนบัสนุนให้สมาชิกรวมตวักนัเป็นเครือข่ายในการทาํเกษตรอินทรียเ์พื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั 
  2)  ขายปัจจยัการผลิตในการทาํเกษตรอินทรียร์วมถึงสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการ
ดาํรงชีวติของสมาชิก 
  3)  สนบัสนุนเงินทุนให้เปล่า เป็นเงินตั้งตน้ให้กบัการทาํกิจกรรมใหม่ ๆ ของ
สมาชิก เช่น ในการรวมกลุ่มเล้ียงววั การเปิดร้านคา้เกษตรอินทรีย ์เป็นตน้ 
  4)  ระบบผ่อนชาํระสินคา้สมาชิกท่ีอยูใ่นเครือข่ายมากกวา่ 1 ปี สามารถผอ่นจ่าย
รายเดือน เวลาซ้ือผลิตภณัฑข์องบริษทัได ้ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี 
  5)  ระบบการกูย้ืมเงินสมาชิกท่ีอยูใ่นเครือข่ายเกินกวา่ 3 ปี มีสิทธ์ิไดรั้บเงินกูจ้าก
บริษทั เป็นจาํนวนไม่เกิน 20,000 บาท ท่ีดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี 
  6)  ช่วยหาช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผูท้าํนาเกษตรอินทรีย ์โดยเร่ิมรับซ้ือ
ขา้วเปือก แปรรูป และจดัจาํหน่ายใหแ้ก่ผูค้า้ต่อไป ปัจจุบนัมีเกษตรกรเขา้ร่วมในการเป็นเครือข่ายผู ้
ปลูกขา้วอินทรียจ์าํนวน 26 ครอบครัว  รวมพื้นท่ีนาอินทรียป์ระมาณ 130 ไร่ 
  7)  จดัการประชุมกลุ่มรายเดือน โดยสมาชิกจะเป็นผูเ้สนอวา่ตอ้งการปัจจยัการ
ผลิตหรือความรู้ดา้นใดเพิ่มเติมเพื่อมาแกปั้ญหาในชุมชน 
 ผลิตภัณฑ์เกษตรประณีตของบริษทัในปีประเมินทั้ งหมด สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 
ประเภท ดงัน้ี 
  1)  ปุ๋ยอินทรียป้ั์นเม็ด ปริมาณการผลิต 18 ตนัต่อเดือน (เคร่ืองจกัรผลิตไดสู้งสุด 
40 ตนัต่อเดือน) 
  2)  ผลิตภณัฑ์กาํจดัศตัรูพืช-แมลง ตวัหํ้ า ตวัเบียน เช้ือรา(ใช้กาํจดัเช้ือรา กาํจดั
แมลง) 
  3)  พนัธ์ุพืช (ผกัหวานป่า และปอเทือง) ปริมาณการผลิต 5,000 ตนัต่อปี 
  4) พนัธ์ุสัตวอ์าหารหมู ลูกหมูปริมาณการผลิต 12 ตวัต่อเดือน (โรงเรือนเล้ียงลูก
หมูไดไ้ม่เกิน 50 ตวัต่อรอบการผลิต) 
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  5) นวตักรรม อาทิ เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง ระบบก๊าซชีวภาพ บา้นดินระบบนํ้ า
หยด   
 จากรายงานประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนขององค์กรนวตักรรมชาวบา้น
พบว่า กิจการของบริษทัไดส้ร้างประโยชน์ทางสังคมให้แก่เกษตรกรในจงัหวดับุรีรัมย ์รวมมูลค่า 
1.04 ลา้นบาท ขณะท่ีค่าใชจ่้ายทั้งหมดของบริษทัตลอดทั้งปีมีจาํนวน 0.403 ลา้นบาท เท่ากบัวา่การ
ลงทุนทุก 1 บาทของบริษทัก่อใหเ้กิดผลตอบแทนทางสังคมจาํนวน 2.58 บาท  
 รายละเอียดของมูลค่าผลลพัธ์แต่ละรายการท่ีเกิดจากกิจการของบริษทั ทั้งมูลค่าท่ีเกิดต่อ
การลงทุน 1 บาทและสัดส่วนต่อผลลพัธ์ทั้งหมด แสดงในภาพท่ี 4.10 

 
ภาพที ่4.26 มูลค่าของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากกิจการของบริษทั แยกตามประเภทผลลพัธ์ 
 
 จากขอ้มูลดงัภาพท่ี 4.26 มูลค่าประโยชน์ทางสังคมท่ีเกิดข้ึนส่วนมากมาจากการลดค่า
ปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรกรประหยดัได้จากการเปล่ียนมาใช้ปุ๋ยอินทรียข์องบริษทั (ร้อยละ 45.0) นับว่า
ค่อนขา้งตรงกบัเป้าหมายการดาํเนินกิจการซ่ึงมุ่งแกไ้ขปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตตกตํ่า
ของเกษตรกรในจงัหวดั ตามมาดว้ยกาํไรจากการรวมกลุ่มเล้ียงววัโดยการสนบัสนุนจากบริษทั 
(ร้อยละ 18.5) ประโยชน์จากการมีสุขภาพดีข้ึนร้อยละ 13.7) ประโยชน์จากการรวมกลุ่ม (ร้อยละ 
9.1) กาํไรจากการรวมกลุ่มเล้ียงหมูโดยการสนบัสนุนจากบริษทั (ร้อยละ 8.5) และรายไดเ้พิ่มจาการ
ขายขา้วอินทรียเ์ทียบกบัขา้วท่ีใชเ้คมี (ร้อยละ 4.8) นอกจากน้ียงัมีการรายงานประโยชน์ดา้นอ่ืน ๆ ท่ี
ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางสังคม เช่น รายไดเ้สริมจากการปลูกไมย้ืนตน้ ความรู้ท่ีเพิ่มข้ึน และ
ประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการทาํเกษตรอินทรีย ์

9% 

5% 

45% 

19% 

8% 

0% 
14% 

ประโยชน์จากการรวมกลุม่ 

รายได้เพิ่มจากข้าวอินทรีย์ 

ประหยดัค่าปุ๋ ย 

ก าไรววั 

ก าไรหม ู

ก าไรเป็ด 

สขุภาพดีขึน้ 
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อย่างไรก็ดี การส่งเสริมให้เกษตรกรเปล่ียนวิถีชีวิต ด้วยการหันมาปลูกนาข้าวอินทรีย์
แทนท่ีนาขา้วท่ีใช้เคมีอย่างส้ินเชิงนั้นนบัว่าประสบความสําเร็จเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในปี 
2554 เม่ือมีสมาชิกขายขา้วอินทรียใ์ห้กบับริษทัเพียง 125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.8 จากท่ีนา
ของสมาชิก 333 ครัวเรือนทั้งหมดรวมกนั 4,526 ไร่ ส่งผลให้ประโยชน์ทางสังคม “รายได้
เพิ่มจากการขายขา้วอินทรีย”์ มีมูลค่าเพียง 12.4 สตางค์ ต่อเงินลงทุน 1 บาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนเพียงร้อยละ 5 ของผลลพัธ์ทั้งหมดท่ีเกิดเท่านั้น (สฤณี อาชวานนัทกุล และภทัราพร 
แยม้ละออ, 2554) 
 

 แมว้า่การส่งเสริมใหเ้กษตรกรเปล่ียนจากนาเคมีเป็นนาอินทรียใ์นแง่พื้นท่ีการเปล่ียนแปลง
จะมีเพียงเล็กนอ้ย แต่หากเปรียบเทียบตน้ทุนและรายไดข้องเกษตรกรในการผลิตขา้วต่อไร่ระหวา่ง
ตน้ทุนการผลิตข้าวใช้สารเคมีกบัตน้การผลิตข้าวอินทรีย์พบว่า เกษตรกรท่ีทาํนาขา้วอินทรีย์มี
รายไดเ้พิ่มข้ึน คิดเป็นกาํไรเพิ่มข้ึน 106% ถือเป็นโอกาสท่ีดีในอนาคตท่ีจะส่งเสริมโดยใชแ้รงจูงใจ
ดา้นกาํไรท่ีมากกวา่น้ีได ้ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.3 
  
ตารางที ่4.1  เปรียบเทียบตน้ทุนและรายไดข้องเกษตรกรในการผลิตขา้วต่อไร่ ปี 2554 
 

เปรียบเทยีบต้นทุนและรายได้ของเกษตรกรในการผลติข้าวต่อไร่ ปี 2554 

ต้นทุนการผลติข้าวใช้สารเคมี บาท/ไร่ ต้นทุนการผลติข้าวอนิทรีย์ บาท/ไร่ 
1. ค่าจา้งไถดะ ไถแป คราดดิน 
2. ค่าเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
3.ค่าจา้งคนถอนกลา้ และปักดาํ 
4. ค่าปุ๋ยเคมี สูตร 16-8-8 

500 
450 
800 

1,400 

1. ค่าจา้งไถดะ ไถแป คราดดิน 
2. ค่าเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
3.ค่าจา้งคนถอนกลา้ และปักดาํ 
4. ค่าปุ๋ยอินทรีย์์ 

500 
450 
800 
700 

5. ค่าปุ๋ยยเูรีย 
6. ค่าจา้งฉีดยาฆ่าหญา้ 
7. ค่ายาฆ่าหอยเชอร่ี, ปูนา 
8. ค่ายาฆ่าแมลง, เพล้ีย 
9. ค่าจา้งเก่ียวขา้ว 

200 
250 

50 
100 
750 

5. สารสกดัสะเดา, จุลินทรียก์าํจดัโรคพืช 
6. ค่าจา้งเก่ียวขา้ว 
 
 
 
 
 

100 
750 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ)    
    

เปรียบเทยีบต้นทุนและรายได้ของเกษตรกรในการผลติข้าวต่อไร่ ปี 2554 

ต้นทุนการผลติข้าวใช้สารเคมี บาท/ไร่ ต้นทุนการผลติข้าวอนิทรีย์ บาท/ไร่ 
 รวมตน้ทุนการผลิตขา้วใช้
สารเคมี ต่อไร่ 

4,500  รวมตน้ทุนการผลิตขา้วใชส้ารเคมี ต่อไร่ 3,300 

รายไดจ้ากการขายขา้วท่ีโรงสี
เอกชนต่อไร่ 15 บาท/กก. 
ผลผลิตเฉล่ีย 400 กก./ไร่ 

6,000 รายไดจ้ากการขายขา้วท่ีโรงสีเอกชนต่อ
ไร่ 15 บาท/กก. ผลผลิตเฉล่ีย 400 กก./ไร่ 

6,400 

กาํไรจากการขายขา้วใชส้ารเคมี 
ต่อไร่ 

1,500 กาํไรจากการขายขา้วใชส้ารเคมี ต่อไร่ 3,100 

เกษตรกรท่ีทาํนาขา้วอินทรียมี์รายไดเ้พิ่มข้ึน = 3,100 – 1,500 = 1,600 บาท/ไร่  คิดเป็นกาํไรเพิ่มข้ึน 
106% 
 
หมายเหตุ:  พื้นท่ีอา้งอิง อ.สตึก จ.บุรีรัมย ์ปี 2554 
 
 ยุคท่ีหก “ปรับเปล่ียนสู่ข้าวกล้องอินทรีย์มาตรฐานนานาชาติ” จากผลการประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมท่ีมีความเป็นรูปธรรมเป็นตวัเลขของค่าเงินท่ีชดัเจน  ทาํให้องคก์รนวตักรรม
ชาวบา้นเล็งเห็นวา่ การส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกขา้วอินทรียน์ั้นมีกาํไรเพิ่มข้ึนถึง 106% ดงัตารางท่ี 
4.3 ขา้งตน้ และบริษทันวตักรรมชาวบา้นสามารถผลิตผลิตภณัฑ์และบริการต่าง ๆ ไดเ้พียงพอกบั
ความอยู่รอดขององค์กรโดยอาศยัการพฒันาบริษทัให้มีเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมท่ีมีกาํลงัการผลิต
เพียงพอต่อการส่งเสริมเกษตรกรในวงกวา้งให้เปล่ียนเป็นการใชส้ารอินทรียไ์ด ้องคก์รนวตักรรม
ชาวบา้นจึงไดป้รับเปล่ียนมาส่งเสริมใหเ้กษตรกรทาํขา้วกลอ้งอินทรียเ์ป็นหลกั เกษตรประณีตจึงลด
บทบาทลง  ประกอบกบักระแสการบริโภคผลิตภณัฑก์ารเกษตรปลอดสารพิษและความนิยมในการ
บริโภคธัญพืชไม่ขัดสี ทาํให้ข้าวกล้องอินทรีย์เป็นสินค้าเกษตรท่ีมีอุปสงค์ของตลาดสูง การ
ปรับเปล่ียนมาทาํขา้วกลอ้งอินทรียน์ั้นไม่ไดมี้ความยากเกินไป เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพ
ทาํนาอยู่แลว้ และจะตอ้งทาํนาขา้วปีละ 1 คร้ังเป็นประจาํ ทั้งเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและเพื่อ
การจาํหน่าย การส่งเสริมใหเ้กษตรกรทาํขา้วกลอ้งอินทรียจึ์งไม่ไดเ้ป็นการถ่ายทอดนวตักรรมท่ีใหม่
เกินไปให้กบัชาวบา้น และกระบวนการต่าง ๆ สามารถนาํมาปรับใชก้บัพื้นท่ีทางภาคอีสานไดเ้ป็น
อย่างดี เน่ืองจากเป็นนานํ้ าฝนท่ีอาศยันํ้ าจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีปนเป้ือน เพราะเป็นนํ้ าฝน
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บริสุทธ์ิ อีกทั้งนาลกัษณะน้ีมีวชัพืชและแมลงรบกวนนอ้ย สามารถควบคุมการปนเป้ือนสารเคมีได้
ง่าย  แมว้า่การทาํนาขา้วจะเป็นพืชท่ีเกษตรกรคุน้เคย แต่อีกนยัหน่ึงวิธีการทาํนาขา้วท่ีสืบทอดกนัมา
ยาวนาน ปฏิบติัตาม ๆ กนัมาเป็นนาเคมี การเปล่ียนเป็นนาอินทรียจึ์งไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายนกัและยงัเป็น
วิธีใหม่ท่ีสมาชิกไม่เคยปฏิบติัมาก่อน จึงตอ้งมีการอบรมแนะนาํวิธีการ และอาศยัความซ่ือตรงกบั
ตวัเอง ความมีวินยัในการท่ีจะทาํนาอินทรียใ์ห้สําเร็จ โดยสมาชิกเครือข่ายจะมีการไต่ถามกนัในท่ี
ประชุมวา่ “มีความพร้อมในการทาํหรือไม่ ถา้ใครไม่สามารถทาํไดใ้ห้ถอนตวั ให้มีความซ่ือสัตยก์บั
ตนเอง” (เชฐพงษ ์กนัหา, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)  ก่อนจะลงมือทาํนาอินทรียท์างบริษทั
นวตักรรมชาวบา้นจะให้เจา้หน้าท่ีส่งเสริมของบริษทัร่วมกบัคณะกรรมการเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้นลงไปตรวจสอบวา่พื้นท่ีนั้นมีความเส่ียงไหม  โดยในระยะแรกของการปรับเปล่ียนเป็นนา
อินทรียน้ี์   เป้าหมายหลกัท่ีสาํคญั คือ การมีวนิยัในตนเองในการซ่ือสัตย ์เวน้จากการใชส้ารเคมี 
 สําหรับการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ  (มกท.) หรือ IFOAM ในปี 2555  
กระบวนการขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์น้ีเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งซับซ้อน เน่ืองจากระบบการตรวจ
จะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีรับรองมาตรฐาน มกท., ผูต้รวจ มกท.,  และเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม ผูต้รวจไม่สามารถ
ตรวจผูท่ี้เป็นเครือญาติของตนเองได ้และผูท่ี้มีความขดัแยง้กนัก็ไม่สามารถตรวจให้กนัได ้ระบบจึง
จะมีความเท่ียงตรงและเป็นธรรม  มาตรฐานเกษตรอินทรียน้ี์เป็นมาตรฐานของส่วนรวม หากมีผู ้
ละเมิดมาตรฐานเพียง 1-2 คน ถือวา่ไม่ผา่นมาตรฐานทั้งองคก์ร เช่น หากมีผูแ้อบใชส้ารเคมีแลว้ถูก
ตรวจพบ บริษทันวตักรรมชาวบา้นก็จะไม่ไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน ดงันั้น หากบริษทันวตักรรม
ชาวบา้นตรวจพบการใชส้ารเคมีจะตอ้งรีบแจง้ท่ีสาํนกังานมาตรฐานเกษตรอินทรียโ์ดยเร็ว  ทุกเร่ือง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานเกษตรอินทรียจ์ะตอ้งมีการทาํรายงานสรุป และแจง้เหตุผลท่ีเหมาะสม 
สาํหรับเกษตรกรท่ีเร่ิมทาํนาอินทรียจ์ะใหอ้ยูใ่นระยะปรับเปล่ียนจากเคมีเป็นอินทรียเ์ป็นเวลา 1 ปี ปี
ต่อไปจึงจะเป็นนาอินทรียอ์ยา่งสมบูรณ์     
 ช่วงการทาํมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ปี 2555 เป็นปีแรกของการเร่ิมตน้การทาํขา้วอินทรีย์
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรียอ์ยา่งเต็มรูปแบบ แมจ้ะมีการฝึกอบรมก่อนการทาํนาจริง แต่ดว้ยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเป็นการทาํนาแบบใหม่ท่ีแตกต่างไปจากนาผืนอ่ืน ๆ  จึงประสบปัญหาถูก
รบกวนโดยศตัรูพืช นัน่คือ นก เน่ืองจากพนัธ์ุขา้วท่ีนาํมาปลูกเป็นขา้วท่ีออกรวงเร็วกวา่ขา้วพนัธ์ุอ่ืน 
ๆ ในผนืนาบริเวณใกลเ้คียง นกจึงมารุมกดักินขา้วในพื้นท่ีของเกษตรกรท่ีทาํนาอินทรียจ์นไม่เหลือ
ผลผลิต  การแกปั้ญหาน้ี คือ การยกปัจจยัการผลิตท่ีบริษทันวตักรรมชาวบา้นให้เป็นทุนในสัญญา 
Social Contact Farming ให้กบัชาวนา หรือก็คือ ชาวนาท่ีนาํพนัธ์ุขา้วของบริษทันวตักรรมชาวบา้น
และปุ๋ยไปทาํนา ไม่ตอ้งนาํขา้วหรือปุ๋ยมาคืน  ปีถดัมา พ.ศ. 2556 ก็ยงัคงประสบปัญหาภยัแลง้จาก
ธรรมชาติ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล บางพื้นท่ีนํ้ าท่วม สมาชิกบางคนจึงไม่ได้ผลผลิต  ทางบริษัท
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นวตักรรมชาวบา้นจึงแกไ้ขปัญหาดว้ยการจดทะเบียนบริษทั ธญัเจริญ จาํกดั ภายใตก้ารบริหารของ
บริษัท นวตักรรมชาวบ้าน จาํกัดข้ึนอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2556 เพื่อดูแลเร่ืองการ
ส่งเสริมการปลูกขา้วตามมาตรฐานเกษตรอินทรียต์ั้งแต่กระบวนการผลิต การตรวจมาตรฐาน จนถึง
การหาตลาดให้กบัเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น  แต่เกิดปัญหาความขดัแยง้ภายในข้ึน จึงยกเลิกการ
ทาํสัญญาร่วมกัน  บริษทั ธัญเจริญจึงมาส่งเสริมได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้ น ๆ  “ธัญเจริญเข้ามา
ส่งเสริมไม่ถึงปีเลย  ช่วงท่ีมีการหวา่นขา้วไปแลว้ประมาณ 1 เดือน  เขายงัไม่ไดล้งพื้นท่ีอะไรเลย 
แค่ประชุมวา่ เดิมเราส่งเสริมปลูกขา้วหลายชนิด พอธญัเจริญจะมาส่งเสริมในปี 57 จะให้ปลูกขา้ว
อยูแ่ค่ 2 ชนิดคือ ไรซ์เบอร่ีกบัหอมดาํสุโขทยั ซ่ึงเม่ือก่อนบริษทันวตักรรมชาวบา้นไม่เคยให้ปลูก ปี 
55-56 กาํหนดใหป้ลูกขา้วอยู ่5-6 ชนิด” (ปิยะดา สิงห์นนัท,์ สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 จากปัญหาการผลดัเปล่ียนเจา้หน้าท่ีส่งเสริม การจาํกดัพนัธ์ุขา้วปลูกปี 2557 เพียง 2 ชนิด
และตอ้งเป็นการทาํนาโดยการปักดาํเท่านั้น ทาํให้สมาชิกไม่เห็นดว้ยเพราะแต่ละรายไดเ้ก็บพนัธ์ุ
ข้าวท่ีจะใช้ปลูกคร้ังต่อไปไวแ้ล้ว บ้างไม่มีแรงงานเพียงพอในการปักดาํ บ้างไม่มัน่ใจในการ
ส่งเสริม  ปี 2557 ซ่ึงนบัเป็นปีท่ี 3 ของการทาํขา้วอินทรียต์ามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ สมาชิกส่วน
ใหญ่จึงชะลอการปลูกขา้วไว ้เหลือสมาชิกท่ีทาํนาขา้วอินทรียอ์ยูป่ระมาณ 25 ครัวเรือน   
 ปี 2558 ในช่วงต้นปี เป็นฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีทาํจากปี 2557 การทาํการตลาดของ
บริษทั นวตักรรมชาวบา้น จาํกดั เนน้ท่ีการขายส่ง และการปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ โดยเปล่ียนหีบห่อ
ขา้วกลอ้งอินทรียจ์ากแบบธรรมดามาเป็นบรรจุภณัฑ์แบบสุญญากาศ  มีคุณสมบติัในการป้องกนั
แมลงหรือมอดขา้ว ช่วยให้สามารถเก็บรักษาขา้วกลอ้งอินทรียไ์วไ้ดน้าน นอกจากน้ียงัมีการขอข้ึน
ทะเบียน อย. สําหรับสินคา้ประเภทอาหาร จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุขอีกดว้ย 
 สําหรับการทาํงานของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นและบริษทันวตักรรมชาวบา้นนั้น จะมี
การบูรณาการภาระงานให้สอดคลอ้งกนั กล่าวคือ บริษทัจะรับผิดชอบงานดา้นการผลิตปัจจยัการ
ผลิตจาํพวกท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์หรือเทคนิคในโรงงาน เช่น ปุ๋ย เมล็ดพนัธ์ุ พนัธ์ุสัตว ์อาหารสัตว์ เป็น
ตน้ การให้สินเช่ือแก่เกษตรกร และการบริหารจดัการทางการพาณิชยห์รือการเงิน การจดัหาทุน
หรือสินเช่ือเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการองคก์ร ส่วนภาระงานของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นนั้น
ถือไดว้า่เป็นหน่วยวจิยัและประเมินผล (R&D) เม่ือบริษทัผลิตปุ๋ยหรือปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ  เครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นจะนาํผลิตภณัฑ์นั้น ๆ ไปใช้ เพื่อประเมินคุณภาพของผลิตภณัฑ์ และเม่ือมีการ
ประชุมเครือข่ายก็จะนาํผลการใชม้าปรึกษากนั และร่วมพฒันา ปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึน 
รวมทั้งร่วมกนัคิดคน้องคค์วามรู้ การพฒันาใหม่ ๆ ในการทาํการเกษตรอินทรีย ์รวมถึงการรวมกลุ่ม
กนัจดัทาํกิจกรรมต่าง ๆ ยงัคงรูปแบบเดิมของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นไว ้โดยการส่ือสารหลกั
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ขององคก์รคือ การจดัประชุมประจาํเดือน 
ในส่วนการหาช่องทางกระจายสินค้าทางการเกษตรทั้งเครือข่ายและบริษทันวตักรรม

ชาวบา้นจะร่วมกนั คือ เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นใชช่้องทางการจดัจาํหน่ายชุมชนทอ้งถ่ิน ส่วน
บริษทันวตักรรมชาวบา้นจะจดัจาํหน่ายในเมือง ส่วนมากเป็นการคา้ส่งไปสู่พ่อคา้คนกลางท่ีเป็น
กิจการเพื่อสังคมเช่นเดียวกนั 

จากการทาํงานของเครือข่ายและบริษทันวตักรรมชาวบา้น จะเห็นไดว้า่อยูภ่ายใตเ้ป้าหมาย
เดียวกนั แต่แยกจากกนัเพื่อส่งเสริมกนั และเพื่อความชดัเจนในการปฏิบติังาน กลุ่มสมาชิกท่ีบริหาร
จดัการยงัคงเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกนั เพียงแต่การเขา้ถึงชุมชนและการผลิตทางดา้นเกษตร ความรู้
ใหม่ ๆ ทางการเกษตรจะเป็นของฝ่ายเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น ส่วนการสร้างภาพลกัษณ์ให้มี
ความเป็นสากล มีบญัชีของบริษทัท่ีมีความน่าเช่ือถือทางการเงิน เพื่อให้สามารถทาํธุรกรรมทางการ
เงิน เช่น การขอสินเช่ือจากธนาคาร การจดทะเบียนเป็นกิจการเพื่อสังคมนั้น จะตอ้งอาศยัความเป็น
บริษทัท่ีมีความน่าเช่ือถือ สามารถส่ือสารสู่ภายนอกใหเ้ป็นท่ีรู้จกัไดง่้าย 

 

 
 

ภาพที ่4.27  โครงสร้างการบูรณาการทาํงานของบริษทันวตักรรมชาวบา้น จาํกดั และเครือข่าย 
        นวตักรรมชาวบา้น 
  

4.3.5 วสิาหกจิชุมชนมีกนิมีใช้ 
 หลงัจากเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น และบริษทันวตักรรมชาวบา้นดาํเนินการร่วมกนั งาน
ดา้นการตลาดส่วนใหญ่จะเป็นตลาดเมืองมากกว่าตลาดชุมชน เน่ืองจากการส่งเสริมการขายขา้ว
กลอ้งเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมในกลุ่มคนในเมืองมากกวา่ชาวบา้นในชุมชน  บทบาทดา้นการหา
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ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการวางแผนการตลาดจึงเป็นของบริษทันวตักรรมชาวบา้นมากกว่า
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น  ทาํให้เกิดความไม่สมดุลกนั   นอกจากน้ี แต่เดิมเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้นมีการรวมกลุ่มกนัขายผลผลิตแต่ไม่มีการวางแผน ไม่เป็นกิจจะลกัษณะนกั เม่ือเจอปัญหา
ต่าง ๆ ก็จะทอ้และหยดุทาํอาชีพร่วมกนั  ตวัอยา่งปัญหาคือ “บางทีก็มีปัญหาในเร่ืองของการจดัการ
บา้ง มีปัญหาในเร่ืองของสมาชิกท่ีอาจจะไม่เขา้ใจจุดมุ่งหมายในการทาํงานจริง ๆ   ถา้ทาํเป็นกลุ่ม
อาชีพสมาชิกบางคนก็จะบอกว่าทาํแป๊บ ๆ  เด๋ียวก็เลิกก็ไม่เป็นไร ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไร”  
(นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2557)  ดงันั้น การแกปั้ญหาดงักล่าวจึงตอ้งสร้างรูปแบบการ
ทาํงานท่ีชดัเจนโดยการข้ึนทะเบียนอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงเป็นวิธีการในเชิงจิตวิทยาว่าเป็นองคก์รท่ี
ได้รับการสนับสนุนทางกฎหมาย จะต้องมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาติดต่อหรือสนับสนุนหรือมี
ช่องทางท่ีจะเจริญเติบโตหรือต่อยอดไปไดม้ากกว่าการรวมกลุ่มกนัประกอบอาชีพอย่างท่ีเคยทาํ  
ทางองค์กรนวตักรรมชาวบ้านจึงได้มีการจดัตั้ งวิสาหกิจชุมชนหรือธุรกิจท่ีชาวบ้านมาร่วมกัน
ประกอบอาชีพข้ึนในนาม “มีกินมีใช”้ จดทะเบียนนิติบุคคลในเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2557 ถือเป็นส่วน
หน่ึงของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น เพื่อให้เครือข่ายมีการเรียนรู้การทาํการตลาด และเป็นการหา
ช่องทางการจดัจาํหน่ายภายในพื้นท่ีชุมชน   
 “บริษทัจบัตลาดนอกไป เรามาทาํตลาดภายในชุมชน บางทีบริษทัเขาอาจจะไปขา้งบน
เกินไป ชาวบา้นไม่รู้วา่บริษทัน้ีเขาทาํอะไร กลุ่มน้ีเขาทาํอะไร เขาเลยเอาวสิาหกิจตรงน้ีเขา้มา เลยทาํ
ใหชุ้มชนรับรู้ดว้ย” (เชฐพงษ ์กนัหา, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557) 
 ผลิตภณัฑ์ท่ีวิสาหกิจชุมชนน้ีผลิตจะเป็นการแปรรูปขา้วเพื่อสุขภาพ ผลิตภณัฑ์หลกัคือ 
นํ้าขา้วกลอ้ง  เน่ืองจากขา้วท่ีผลิตจะมีหลายเกรด ขา้วกลอ้งท่ีเมล็ดสวยก็จะนาํไปขายเป็นขา้วกลอ้ง
อินทรียบ์รรจุสุญญากาศ  ส่วนขา้วกลอ้งท่ีปนขา้วสีขาวมากหรือเมล็ดหกัมากจะขายไม่ไดร้าคา  ขา้ว
คุณภาพตํ่าลงมาแต่ยงัคงคุณค่าทางโภชนาการจึงนาํมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งยงัเป็นขา้วอินทรีย์
ปลอดภยักบัผูบ้ริโภค  ส่วนราคาของนํ้าขา้วกลอ้งจะไม่แพง ชาวบา้นทัว่ไปสามารถซ้ือมาบริโภคได ้
ขวดละ 10 บาท  เน้นกลุ่มผูสู้งอายุในชนบท  ในขณะน้ีวิสาหกิจชุมชนยงัไม่เป็นกิจการเพื่อสังคม 
แต่ในอนาคตจะมีการพฒันาจนเป็นกิจการเพื่อสังคม โดยไดรั้บแนวคิดมาจากประเทศบงักลาเทศท่ี
มีองค์กรพฒันาชุมชนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง คือ ธนาคารกรามีน เป็นธนาคารท่ีทาํสินเช่ือ
ขนาดยอ่มสําหรับคนยากจน  ธนาคารกรามีนใชแ้นวคิด Hybrid Value Chain กล่าวคือ คนท่ีทาํงาน
สังคมและธุรกิจต่างไดป้ระโยชน์ทั้งสองฝ่าย  ธนาคารกรามีนจึงร่วมกบับริษทัดานอน ซ่ึงเป็นบริษทั
ท่ีผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากนม ทั้งสององค์กรไดร่้วมกนัจดัตั้งกิจการเพื่อสังคมในช่ือว่า ‚กรามีนดา
โนน‛ เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในชนบท โดยให้ชาวบา้นเล้ียงววันม ควายนม 
เป็นเกษตรกรรายยอ่ย เล้ียง 5-10 ตวั เม่ือนาํนมท่ีไดม้าส่งศูนยรั์บนมประจาํหมู่บา้น ศูนยก์็จะรับซ้ือ



138 

 

และส่งโรงงานผลิตเป็นโยเกิร์ตท่ีใช้เทคโนโลยีตน้ทุนตํ่า ปรุงแต่งนอ้ย เป็นการลดตน้ทุน เพื่อท่ีจะ
ขายได้ราคาถูก และให้ผูห้ญิงเป็นผูข้าย  คลา้ยสาวยาคูลท์ เดินขายตามหมู่บา้น เพื่อเสริมสถานะ
ใหก้บัผูห้ญิง และเพิ่มรายไดอี้กดว้ย  ในขณะเดียวกนั โยเกิร์ตก็ส่งผลดีต่อโภชนาการอาหารของเด็ก
ในชนบท โยเกิร์ตน้ีจะไม่มีขายในเมือง ขายเฉพาะในชนบทเท่านั้น  ราคาถูกกวา่โยเกิร์ตท่ีขายใน
ห้างบงักลาเทศ ส่วนหน่ึงบริษทัดานอน ก็ไดป้ระโยชน์ในการพฒันาเทคโนโลยีการลดตน้ทุน ได้
ตลาดใหม่คือ ตลาดระดบัรากหญา้ กรามีนก็บรรลุจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างโภชนาการให้กบั
เด็ก ทั้งสองฝ่ายต่างไดป้ระโยชน์ (Hybrid Value Chain)   
 

ท่ีผา่นมาองค์กรเอกชนหรือองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเขา้มาร่วมกบัองค์กรชุมชนก็คือ การบริจาคให้
เปล่าไปเฉย ๆ  แนวคิด Hybrid Value Chain จึงเป็นแนวคิดหรือวธีิการใหม่ ๆ ท่ีทั้งสองฝ่าย
ไดป้ระโยชน์  ซ่ึงในประเทศไทยยงัไม่มี เราก็พยายามให้เกิดอะไรอยา่งน้ีข้ึนมา...วิสาหกิจ
น้ีทางเครือข่ายมีแผนในอนาคตว่าจะทาํเหมือนกรามีนดาโนน ผลิตนํ้ าขา้วกล้องสําหรับ
ตลาดผูสู้งอายุในชนบท ราคาไม่แพง มีคุณค่าทางสารอาหาร กระจายตามช่องทางของ
หมู่บา้น แต่ในปัจจุบนัวิสาหกิจชุมชนน้ียงัไม่เป็นกิจการเพื่อสังคม (นาวี นาควชัระ, 
สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557) 
 

 ประธานวิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้ คือ นายเชฐพงษ์ กันหา ส่วนคณะกรรมการวิสาหกิจ
ชุมชนมีทั้งหมด 5 คน ไดแ้ก่ (1) นายกุล มานํ้าเท่ียง (2) นางธญัญารัตน์ บุญวงศ ์(3) นายบรรเลง จวง
พลงาม (4) นายนอ้ย ศรีวงษ ์(5) นางทองฮวด คูเมือง หนา้ท่ีหลกัของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 
คือ การเป็นผู ้นําในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของวิสาหกิจ รวมถึงการบริหารจัดการ ติดต่อ
ประสานงานต่าง ๆ  เน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้เร่ิมก่อตั้งไม่นาน จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือ
ของคณะกรรมการเป็นแกนหลกัในการดาํเนินการ ในปี 2557 ซ่ึงเป็นปีแรกของการก่อตั้งวิสาหกิจ
ชุมชน สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นทุกคนจะเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนโดยอตัโนมติั  แต่จะ
มีการเปิดรับสมคัรสมาชิกท่ีตอ้งการมีส่วนร่วมในการทาํวิสาหกิจชุมชนอย่างแทจ้ริง จึงมีสมาชิก
มาร่วมทาํนํ้าขา้วกลอ้งอยูเ่พียง 8 คน ต่อมาในปีน้ี 2558 มีสมาชิกท่ีมาร่วมกนัทาํวิสาหกิจเพิ่มข้ึนเป็น 
20 คน ในส่วนของหุ้นหรือกาํไรจะจดัสรรให้กบัสมาชิกท่ีร่วมผลิตหรือดาํเนินการวิสาหกิจอย่าง
จริงจงัเท่านั้น สมาชิกอ่ืน ๆ จะมีบทบาทในการส่งเสริมด้านแนวคิดในการประกอบการ และนาํ
ผลผลิตต่าง ๆ มาจาํหน่ายให้กบัวิสาหกิจชุมชน ถือไดว้า่วิสาหกิจชุมชนคือส่วนหน่ึงของเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นในบทบาทของการเพิ่มรายไดใ้หก้บัเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น (กุล มานํ้ าเท่ียง, 
สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2558; ธญัญารัตน์ บุญวงศ,์ สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2557)  
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 นอกจากน้ี วิสาหกิจชุมชน ยงัมีการเปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อเป็นสมาชิกสมทบของ
วิสาหกิจ แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน ซ่ึงได้รับมาแล้วจาํนวน 2 คน เพื่อ
ช่วยงานต่าง ๆ  เน่ืองจากสมาชิกท่ีสามารถมาร่วมผลิตหรือแปรรูปสินค้ามีน้อย ส่วนใหญ่จะมี
ปัญหาดา้นการเดินทางมาร่วมผลิตสินคา้ เพราะสมาชิกแต่ละคนอาศยัอยู่ในพื้นท่ีแตกต่างกนั (เชฐ
พงษ ์กนัหา, 2 พฤศจิกายน 2557) 
 สําหรับกิจกรรมหลักของวิสาหกิจชุมชนโดยสรุป (กุล มานํ้ าเท่ียง, สัมภาษณ์, 2 
พฤศจิกายน 2558; เชฐพงษ ์กนัหา, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557, 6 กุมภาพนัธ์ 2558; ธญัญารัตน์ 
บุญวงศ,์ สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2557; นอ้ย ศรีวงษ,์ สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557; บรรเลง 
จวงพลงาม, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)  มีดงัน้ี 
 1) มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นในการนาํ
สินคา้ไปแปรรูปผลผลิต ตลอดจนปรึกษากบับริษทันวตักรรมชาวบา้นในเร่ืองต่าง ๆ  การประชุม
เก่ียวกบัเร่ืองวิสาหกิจมกัจดัข้ึนหลงัจากการประชุมประจาํเดือนของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น
เสร็จแลว้ก็จะมีการรวมตวัของผูท่ี้สมคัรใจจะเขา้มาช่วยงานวสิาหกิจ 
 2) กระบวนการแปรรูปผลผลิต ซ่ึงผลิตภณัฑ์หลกัไดแ้ก่ ขา้วกล้อง และนํ้ าขา้วกลอ้ง ใน
ส่วนของขา้วกลอ้งจะใชส้ถานท่ีในการผลิตท่ีบริษทันวตักรรมชาวบา้น ส่วนนํ้ าขา้วกลอ้งจะร่วมกนั
ทาํท่ีบา้นของประธานวิสาหกิจ ในส่วนรายไดจ้ะมีการจดัทาํบญัชีรายรับรายจ่ายของวิสาหกิจเอง  
แม้ว่าเงินทุนสนับสนุนในการตั้ งวิสาหกิจชุมชนคร้ังแรกจะมาจากบริษัท แต่ทางบริษัทให้
ดาํเนินการบริหารจดัการเงินทุนน้ีเองจึงต้องมีระบบการทาํบญัชีโดยเปิดบญัชีธนาคารในนาม
วิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้ เพื่อแยกส่วนงานออกจากบริษทัอย่างชัดเจน รายได้ทั้งหมดจะนํามา
หมุนเวียนภายในวิสาหกิจชุมชนเท่านั้น โดยมีเหรัญญิกของวิสาหกิจชุมชนทาํหน้าท่ีในการดูแล
ดา้นการบนัทึก การเบิกจ่ายทางการเงินทั้งหมด นัน่คือ นางธญัญารัตน์ บุญวงศ ์  
 3) การจดัจาํหน่าย ส่วนใหญ่เป็นการเขา้ร่วมจดัแสดงสินคา้ในงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ ท่ีทาง
ราชการเชิญชวน เช่น โครงการคืนความสุขให้ชาวนา งานเกษตร งานอาํเภอ ตลาดนดัสุขภาพ เป็น
ตน้ วิสาหกิจชุมชนจึงมีการติดต่อกบัหน่วยงานราชการภายนอกมาก ยงัไม่มีการหาช่องทางการจดั
จาํหน่ายท่ีแน่นอน  
 “ส่วนมากการขายจะไปงานส่งเสริมสุขภาพของตาํบลหรืออาํเภอ  บางคร้ังก็ส่งตามร้าน 
หมู่บา้น  ทางร้านก็จะรับซ้ือผลิตภณัฑ์ของเรา  แต่ก็มีลูกคา้หลกัท่ีรับประจาํเลยก็คือ   ศาลจงัหวดั
บุรีรัมยจ์ะรับซ้ือนํ้าขา้วกอ้งเป็นประจาํทุกอาทิตย ์ถา้มีการออกบูธก็จะขายหมดทุกคร้ัง แต่เกษตรกร
ของเราจะไม่เก่งในเร่ืองของการตลาด  เราผลิตในเร่ืองการแปรรูปการเกษตร แต่ก่อนจะเป็นการ
ปลูกฝังเฉพาะพอกิน” (เชฐพงษ ์กนัหา, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557) 
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4.3.6 กองทุนนวตักรรมชาวบ้าน 

 แมอ้งคก์รนวตักรรมชาวบา้นจะพยายามบริหารจดัการให้สามารถอยูร่อดไดด้ว้ยตนเอง แต่
ก็ยงัถือวา่เป็นระยะเร่ิมตน้ของการสร้างองคก์ร เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนองค์กรอยูต่ลอดเวลา จึง
ยงัคงต้องอาศัยทุนสํารองอยู่  ดังนั้น องค์กรนวตักรรมชาวบ้านจึงได้จัดตั้ งกองทุนนวตักรรม
ชาวบา้นข้ึนในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 โดยไดรั้บเงินสนบัสนุนเป็นการตั้งตน้กองทุนกอ้นแรกจาก
สํานกังานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม (สกส.) กองทุนนวตักรรมชาวบา้นเป็นกองทุนท่ีให้นกัลงทุน
เพื่อสังคมรายยอ่ยไดมี้โอกาสลงทุนเพื่อใหเ้กษตรกร 1 ครอบครัวเปล่ียนแปลงจากเกษตรเคมีมาเป็น
เกษตรอินทรีย ์    
 

กองทุนนวตักรรมชาวบา้นยงัอยู่ระหว่างการดาํเนินงาน ลกัษณะการทาํงานในเร่ืองของ
กองทุนทาํมานาน 3-4 ปีแลว้ แต่เราไม่เรียกเป็นทางการเท่านั้นเอง  เม่ือก่อนกองทุนรวมอยู่
ในระบบ Social Contract Farming แต่ตอนน้ีเราจะแยกออกมาต่างหาก การตั้งกองทุนก็คือ 
แยกบัญชีออกจากบริษัท เพื่อท่ีจะให้คนท่ีเอาเงินมาลงทุนเห็นชัดเจนว่า เงินท่ีลงไป
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชาวบา้นโดยตรง ไม่ใช่ลงมาท่ีบริษทั กองทุนมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาํให้
คนท่ีอยากจะช่วยเหลือชาวบา้นหรือช่วยเหลือชุมชน เขาไดเ้ห็นเงินของเขาลงทุนในเร่ือง
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในระดับรากหญ้าจริง  ๆ (นาวี นาควัชระ , 
สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2557) 
 

 จุดมุ่งหมายหลกัอยา่งหน่ึงของการจดัตั้งกองทุน คือ เพื่อสร้างความมัน่ใจในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  เพราะหากมีทุนสํารองก็จะนาํมาใช้ในยามวิกฤติท่ีองคก์รประสบปัญหาต่าง ๆ 
ได ้เช่น ภยัแลง้ การขาดทุน การขยายองคก์ร เป็นตน้ หากมีทุนสํารองก็จะสามารถแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาองค์กรต่อไปได ้หรือกล่าวไดว้่ามีเงินหมุนเวียนเพียงพอในการเล้ียงองค์กรให้อยู่รอด เป็น
การลดความเส่ียงขององคก์ร  ปัจจุบนัแนวคิดเร่ืองกองทุนนวตักรรมชาวบา้นจะมุ่งเนน้ให้เกิดการ
หมุนเวียนความรู้และการเงิน เพื่อให้สามารถขยายขอบเขตและพฒันาองค์กรให้เจริญกา้วหนา้ ไม่
หยุดน่ิงอยูก่บัท่ี  ทาํให้สมาชิกนวตักรรมชาวบา้นมีความมัน่ใจในองค์กรมากข้ึน และมีความกลา้
และทุ่มเทท่ีจะเปล่ียนจากการทาํเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย ์
 ด้านแนวคิดในการจัดการกองทุนจะประเมินกําไรของกองทุนและคิดดอกเบ้ีย 7%  
แบ่งเป็นดอกเบ้ีย 3% คืนให้กบันักลงทุน ในระยะเวลาครบรอบ 1 ปี ส่วนท่ีเหลือ 4% ใช้ในการ
บริหารจดัการกองทุนและคืนชุมชน ซ่ึงก็คือ เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น นัน่เอง โดยดอกเบ้ียจะไม่
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เก็บเป็นตวัเงินจากเกษตรกรโดยตรง  แต่มาจากการหักค่าสินคา้และบริการขององคก์รนวตักรรม
ชาวบา้นท่ีจดัจาํหน่ายออกไป 
 ทั้งเครือข่าย บริษทั วิสาหกิจ และกองทุน ไดรั้บการพฒันาข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีองคก์รได้
พบในแง่มุมต่าง ๆ  ดงัท่ี นาวี นาควชัระ (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 2558) กล่าววา่  “คาํวา่พฒันา คือ 
ส่วนมากงานพวกน้ีก็จะเกิดข้ึนมาจากเราเจอปัญหาอะไรบางอย่างแล้วเราคิดว่าวิธีการตั้งบริษทั 
วสิาหกิจ กองทุน มนัสามารถแกปั้ญหานั้นได”้  



    
  

 

  

บทที ่5 
 

พฒันาการ การส่ือสารเพือ่ขบัเคลือ่นองค์กร 

 ผูว้จิยัไดแ้บ่งผลการศึกษาการพฒันาและจดัการองคก์รนวตักรรมชาวบา้น และการส่ือสาร
เพื่อสร้างการยอมรับนวตักรรม ซ่ึงเป็นการส่ือสารเพื่อขบัเคล่ือนองค์กรให้สามารถพฒันาสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมต่อไปได้ โดยมีการปรับเปล่ียนองค์กรให้อยู่รอดกบัสภาวะสังคมและ
บริบทแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํให้เห็นพฒันาการการส่ือสารขององคก์รแต่ละช่วงเวลาทั้งใน
อดีต ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต  ผูว้จิยัจึงจะขออธิบายกระบวนการส่ือสารเพื่อการพฒันาและ
จดัการองค์กร และการส่ือสารเพื่อสร้างการยอมรับนวตักรรม รวมถึงรูปแบบและกลยุทธ์การ
ส่ือสารในแต่ละยุคสมยัของการเจริญเติบโตขององคก์รดงัท่ีแสดงไวแ้ลว้ในบทท่ี 4  ไดแ้ก่ (1) การ
สร้างและการพฒันาแนวคิด (2) การรวมกลุ่มเกษตรกร (3)  เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น (4) บริษทั
นวตักรรมชาวบา้น (5) วสิากิจชุมชน (6) กองทุนนวตักรรมชาวบา้น  แต่เน่ืองจากช่วงการสร้างและ
การพฒันาแนวคิดยงัไม่มีการรวมกลุ่มเป็นองคก์รนวตักรรมชาวบา้นจึงยงัไม่มีการส่ือสาร เป็นเพียง
การบ่มเพาะความคิดภายในตวับุคคล ผูว้ิจยัจึงจะนาํเสนอเฉพาะช่วงเวลาท่ีมีการส่ือสารขององคก์ร
นวตักรรมชาวบา้นเท่านั้น ผลการวจิยัจะมีรายละเอียดในแต่ละขั้นของพฒันาการการส่ือสารองคก์ร
นวตักรรมชาวบา้น ดงัน้ี 

5.1  การรวมกลุ่มเกษตรกร 
5.2  เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
5.3  บริษทันวตักรรมชาวบา้น 
5.4  วสิาหกิจชุมชนมีกินมีใช ้
5.5  กองทุนนวตักรรมชาวบา้น 
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ภาพที ่5.1  การพฒันาองคก์รนวตักรรมชาวบา้น 
 

5.1 การรวมกลุ่มเกษตรกร 
 
 
 
 
ภาพที ่5.2  การรวมกลุ่มเกษตรกรจากหลายกลุ่มยอ่ย 
หมายเหตุ: ภาพท่ี 5.2 เป็นส่วนหน่ึงของภาพท่ี 5.1 นาํมาแสดงในส่วนน้ีเพื่อช้ีเฉพาะลาํดบัขั้นการ
      พฒันาองคก์รนวตักรรมชาวบา้นขั้นแรก การรวมกลุ่ม ซ่ึงยงัไม่มีองคก์รยอ่ย 
 
 ช่วงสมยัของการรวมกลุ่มเกษตรกรถือเป็นระยะก่อนเป็นองค์กรนวตักรรมชาวบา้น หรือ
ระยะสร้างองค์กรนั่นเอง  ซ่ึงผูรั้บสารและผูส่้งสารไม่มีความสลบัซับซ้อน นั่นคือ การส่ือสาร
ระหว่างผูน้ําแนวคิดการรวมกลุ่ม และชาวบ้านท่ีมาร่วมกันศึกษาอบรมกับปราชญ์ชาวบ้าน 
ตลอดจนการส่ือสารเพื่อชกัชวนกนัของชาวบา้น โดยในระยะน้ีมีการส่ือสาร ดงัน้ี 
 
 

การรวมกลุ่ม 
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5.1.1 กระบวนการส่ือสารในการรวมกลุ่มเกษตรกร 
 การรวมกลุ่มเกษตรกรจะใชค้วามใกลชิ้ดสนิทสนมกบัเกษตรกรท่ีมาร่วมศึกษากบัปราชญ์
ชาวบา้น หรืออาจกล่าวไดว้า่ ใชค้วามรู้สึกเป็นกลุ่มเดิมในการส่ือสารเพื่อแยกเกษตรกรท่ีมีแนวคิด
เหมือนกนัออกมาสร้างเป็นกลุ่มใหม่ โดยมีกระบวนการส่ือสารตามลาํดบั ดงัน้ี 
  1)  การสร้างความสัมพนัธ์จากการเขา้ร่วมการอบรมในศูนยก์ารเรียนรู้ของปราชญ์
ชาวบา้น ภายใตห้ลกัสูตรวิทยากรกระบวนการเพื่อการเปล่ียนแปลงสู่การพึ่งพาตนเองและพึ่งพา
กนัเอง (วปอ.) ภาคประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายพึ่งตนเองและพึ่งพากนัเอง 1 ลา้นครอบครัว เจริญ
ตามรอยพระยคุลบาท เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง จดัข้ึนท่ีโรงเรียนชุมชนอีสาน จ.บุรีรัมยข์องครูบาสุทธิ
นนัท ์ปรัชญพฤทธ์ิ, พอ่ผาย สร้อยสระกลาง, และพ่อคาํเด่ือง  ภาษี  การจดัอบรมใชเ้วลาประมาณ 3 
– 5 วนั อบรมรุ่นละ 50 คน ประมาณเดือนละ 2 รุ่น หลกัสูตรดงักล่าวจดัตั้งข้ึนโดยศูนยป์ระสานงาน
เครือข่ายปราชญช์าวบา้น (โรงพยาบาลอุบลรัตน์, 2554)  โดยเกษตรกรในองคก์รนวตักรรมชาวบา้น
เคยมาเขา้ร่วมอบรมดว้ยกนัในหลกัสูตรน้ีดว้ย ดงัท่ีน้อย ศรีวงษ ์(สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 2558) 
กล่าววา่   
 

เราไปอบรมรพ.อุบลรัตน์  รพ.อุบลรัตน์จะอบรมเร่ืองทาํเกษตรอินทรีย ์เราอยู่กบัปราชญ์
ชาวบา้นคือ ครูบาสุทธินนัท์ เขาเป็นคนเฒ่าคนแก่ รู้เร่ืองเยอะ พูดให้คนนอนหลบัก็ได.้.. 
หลายคนในกลุ่มเคยไป ถา้มีคนมาชวน คนท่ีสนใจก็ไป แลว้แต่คน ก็เห็นไปกนัเกือบทุกคน 
ไปทีละ 2 รถปิคอพั  คนัละประมาณ 10 คน   นดัชวนกนัไปขอนแก่นอยา่งนอ้ยๆ เดือนละ 
2 คร้ัง บางทีไปทุกเดือน ไปอบรมท่ีโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ไปบ่อยเลยสนิทกนั 

 
 การอบรมดงักล่าวคลา้ยการเขา้ค่ายเพื่อศึกษาเรียนรู้ มีการคา้งแรม รับประทานอาหาร และ
ทาํกิจกรรมร่วมกัน จุดเด่นในการส่ือสารคือ ทาํให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมกนัอย่างรวดเร็ว 
เพราะระยะเวลาท่ีอยูร่่วมกนัมีความต่อเน่ืองและมีตวัเช่ือมประสานความสัมพนัธ์คือกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีต้อง ‚อยู่ร่วมกัน‛ อีกทั้ งกลุ่มเกษตรกรท่ีมาร่วมกันยงัมีความสนใจในแนวทางการเกษตรท่ี
เหมือนกนั  และมีความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัภายใต้การปฏิบติัตามแนวทางของปราชญ์
ชาวบา้นท่ีตนมาร่วมอบรมศึกษาดว้ย หลงัจากการเขา้ค่ายอบรมก็จะมีการสนทนาอยา่งเป็นกนัเอง 
ตลอดจนการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั ทาํให้เกิดการส่ือสารภายนอกศูนยก์ารเรียนรู้ของปราชญ์
ชาวบา้น เช่น การนดัพบกนัเพื่อรับประทานอาหาร การไปเยี่ยมแปลงเกษตรของกนัและกนั เป็นตน้ 
ทาํใหเ้กิดการสร้างความสัมพนัธ์มากข้ึนนอกเหนือจากการทาํงานร่วมกนั  
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  2)  การฝึกเกษตรกรให้เป็นวิทยากรหรือผูส่้งสารท่ีดีในการเผยแพร่ความรู้ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินสู่คนรุ่นต่อไป จากการอบรมหลกัสูตร วปอ. ภาคประชาชนท่ีเนน้การสร้าง “คน” ให้
สามารถส่ือสารความรู้ทางการเกษตรออกไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการสร้างศูนยก์าร
เรียนรู้เพิ่มมากข้ึน เกษตรกรจะจดัพื้นท่ีของตนเองทาํแปลงทดลอง ติดป้ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง  เม่ือมีความชาํนาญในการเป็นวิทยากรก็จะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นปราชญช์าวบา้น หลงัจาก
นั้นก็จะไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชน เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ ในการสัมภาษณ์ออกรายการ
ต่าง ๆ  ทาํให้เกษตรกรมีช่ือเสียงและสามารถสร้างและขยายเครือข่ายออกไปได้กวา้ง  ดังนั้ น 
เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมจะมีความรู้ในการสร้างและขยายเครือข่าย (บรรเลง จวงพลงาม, 
สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557) 
  3)  การสร้างและขยายเครือข่ายใหม่จากเครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นเดิม โดย
เกษตรกรแกนนาํและอาจารยไ์พรัตน์ ช่ืนศรีซ่ึงเป็นลูกศิษยค์รูบาสิทธินนัท ์ไดม้าร่วมโครงการศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้บา้น
แสงจนัทร์ข้ึน 
  “ตอนแยกออกมาจากอาจารยไ์พรัตน์ มาอยูท่ี่น่ี เขาก็ไม่วา่อะไร มนัก็เป็นอยา่งน้ีมา
ก่อน มนัมีหลายเครือข่ายท่ีรวมกัน เยอะแยะ ก็ยา้ยไปมาเร่ือยๆ” (น้อย ศรีวงษ์, สัมภาษณ์, 2 
พฤศจิกายน 2557) 
  นาว ีนาควชัระ (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 2558) กล่าวถึงกิจกรรมในศูนยก์ารเรียนรู้
บา้นแสงจนัทร์ในระยะท่ีตนร่วมจดัทาํวา่ “การจดัอบรมให้ชาวบา้นรุ่นละ 50 คน จดัเยอะมากหลาย
รุ่นต่อปี แลว้ให้สมาชิกท่ีผา่นการอบรมเป็นสมาชิกของศูนยน์ั้น ๆ  หลงัจากอบรมแลว้ก็จะไปเยี่ยม
คร้ังสองคร้ัง ไปให้คาํแนะนาํ ติดตามผลการอบรม” ส่วนหวัขอ้ในการอบรมจะเป็นเร่ืองการพฒันา
ภูมิปัญญาหรือพฒันาความรู้ในแนวทางแบบนวตักรรมชาวบา้น เม่ือทาํการอบรมให้กบัชาวบา้นไป
ระยะหน่ึงจะพบกบักลุ่มชาวบา้นท่ีมีความสนใจในแนวทางใหม่ ๆ เก่ียวกบันวตักรรมชาวบา้น  
  4)  การรวมกลุ่มชาวบา้นท่ีมีความสนใจเหมือนกนัและมีความพร้อมในการเร่ิมตน้
ทาํเกษตรแนวใหม่ เกษตรกรเร่ิมมีการรวมกลุ่มเพื่อพูดคุย ปรึกษาเก่ียวกบัการพฒันาการเกษตรใน
วิธีท่ีแตกต่างจากการถ่ายทอดความรู้ การจดัอบรม ศึกษาดูงานของศูนยก์ารเรียนรู้ เน่ืองจากเห็นว่า 
ศูนย์การเรียนรู้ไม่สามารถทาํให้เกษตรกรเปล่ียนพฤติกรรมได้จริง หากสภาพแวดล้อมของ
เกษตรกรยงัคงเป็นเช่นเดิม  จึงเกิดการนาํประเด็นน้ีมาร่วมปรึกษา พูดคุย แลกเปล่ียนกบัสมาชิก
ศูนยบ์า้นแสงจนัทร์  เพื่อร่วมกนัหาแนวทางท่ีจะพฒันาการเกษตร และเร่ิมมีการพบปะกนัมากข้ึน  
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ไอเดียมนัไม่ไดม้าจากการท่ีเราคิดเองแต่เดิม มนัก็มาจากการท่ีเราพูดคุยกบัชาวบา้น ตอน
แรก ๆ เร่ิมตน้คุยเป็นรายบุคคล ถามว่าจริง ๆ แล้วงานปัจจุบนัเป็นยงัไง เขาก็บอกว่ามนั
น่าจะมีอะไรพฒันาแตกต่างไปจากน้ีบา้ง เพราะวา่คือแต่เดิมเราทาํเร่ืองภูมิปัญญา ทาํแบบน้ี
มาหลายปี 3 4 ปีแล้ว ทาํแบบอ่ืนมนัน่าจะดีกว่า... คนท่ีมาร่วมกับเราตอนแรก เขาเห็น
ปัญหาของเขาอยู่เหมือนกนั ทาํไปมนัก็เหมือนเดิมตลอด  หลาย ๆ  คนก็เร่ิมเบ่ือหน่ายไม่
ช่วยแกปั้ญหาอะไรใหเ้ขา (นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2557) 
 

  5)  การชกัชวนคนรู้จกัเขา้ร่วมกลุ่ม เม่ือเกษตรกรมีส่วนร่วมตั้งแต่การแสดงความ
คิดเห็นในแนวคิดการพฒันา ทาํให้มีความตอ้งการในการนาํแนวคิดนั้นไปใช้จริง  เกษตรกรแต่ละ
คนจึงไปชกัชวนคนรู้จกัท่ีมีพื้นท่ีการเกษตรอยู่ในละแวกใกลเ้คียงกนั มีความสนใจ และมีพื้นท่ีท่ี
เหมาะกบัการทาํเกษตรแบบใหม่  
  ‚บางทีผมเขา้มาน่ีก็ชวนเพื่อนไปใครสนใจเขาก็ไป ไม่สนใจเขาก็อยู ่ผมก็ไปบอก
เหมือนกนั ก็ไปชวนเขาวา่จะไปอบรมไหม แถวน้ีก็ไปหลายคนเหมือนกนันะ ไปแลว้เขาก็หยุดบา้ง 
ก็แลว้แต่เขา‛ (นอ้ย ศรีวงษ,์ สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557) 
  การรวมกลุ่มรุ่นแรกนั้นมีจาํนวน 11 คน แยกตวัออกจากศูนยก์ารเรียนรู้บา้นแสง
จนัทร์กลุ่มเดิม โดยเกษตรกรทั้ง 11 คน เป็นเกษตรกรท่ีมีความพร้อมในการศึกษาทดลองวิธีการ
ทางการเกษตรใหม่ ๆ  บา้งเป็นผูน้าํชุมชน และบา้งเป็นเกษตรกรท่ีมีความสนใจในเร่ืองเกษตรอยา่ง
แทจ้ริง 
 

รุ่นแรกน้ีจะมีทั้งเป็นและไม่เป็นผูน้าํชุมชน เป็นผูน้าํชุมชนเกือบคร่ึง เช่น ผูใ้หญ่วิชิต อบต.
บุญเฮียง คุณนาวเีขาก็จะไปตามหมู่บา้น คนท่ีสนใจก่อนก็คือคนท่ีมีความพร้อมในเร่ืองของ
ชุมชน หมู่บา้นหน่ึงก็จะมีสักคนสองคนท่ีมีศกัยภาพท่ีมาร่วมงานกบัคุณนาวี เกษตรกรจริง 
ๆ ก็มี ท่ีสนใจเร่ืองเกษตรจริง ๆ ก็มี ตามชนบทจริง ๆ  อยา่งผูใ้หญ่วิชิต แกไดน้ดัรวมกลุ่ม
ก่อน เวลามีโครงการอะไรแกก็จะขุดก่อน ขุดสระก่อน มีนํ้ า แกก็จะปลูกผกัปลูกอะไรตรง
นั้นอยู่แลว้ ในหมู่บา้นแกก็จะเป็นตวัเด่น มนัก็เลยเป็นเป้าให้แกเขา้มา เราก็ดึงเขา้มาก่อน  
(เชฐพงษ ์กนัหา, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 2558)  
 

  



147 

 

 
 
ภาพที ่5.3  แยกกลุ่มเก่า รวมกลุ่มใหม่ 
แหล่งทีม่า:  ผูว้จิยัสรุปจากผลการสัมภาษณ์ 
 

5.1.2 รูปแบบการส่ือสารในการรวมกลุ่มเกษตรกร 
 เน่ืองจากการรวมกลุ่มเกษตรกรเกิดข้ึนจากการแยกตวัของเกษตรกรจากลุ่มเดิม นั่นคือ 
สมาชิกของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และสมาชิกศูนยก์ารเรียนรู้บา้นแสงจนัทร์ ต่อมาจึงมีการ
รวมกลุ่มใหม่และชักชวนคนรู้จักมาเข้าร่วม ผูว้ิจ ัยจึงแบ่งรูปแบบการส่ือสารในการรวมกลุ่ม
เกษตรกรออกเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 

5.1.2.1 ช่วงก่อนการรวมกลุ่มเกษตรกร  
ช่วงก่อนการรวมกลุ่มเกษตรกรขององค์กรนวตักรรมชาวบา้น เป็นช่วงท่ีเกษตรกร

เข้าร่วมกบัเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและศูนย์การเรียนรู้บ้านแสงจนัทร์ท่ีมีรูปแบบการส่ือสาร
ลกัษณะเดียวกนั การส่ือสารในช่วงน้ีเป็นการทาํความรู้จกัหรือสร้างความสัมพนัธ์กนัของเกษตรกร 
โดยมีรูปแบบการส่ือสาร ดงัน้ี 

1)  รูปแบบการส่ือสารทางเดียวจากบนลงล่างแบบไม่เป็นทางการ 
ช่วงก่อนจดักิจกรรมจะมีการประชาสัมพนัธ์ ชกัชวนผูส้นใจมาเขา้ร่วมผา่น

การบอกต่อกนัของเกษตรกร ซ่ึงถือวา่เป็นรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ  
“เขาก็ข่ีรถมาชวนเราอย่างน้ี   อาจารยไ์พรัตน์แกก็อยู่โน่น  แกก็บอก เอา้! 

ไปอบรมกบัเขาไหม ไปอบรมบา้นครูบาสุทธินนัท ์ ไปอบรมไปนอนโน่น 3 คืน 2 วนั  ก็เลยพากนั
ไปหมู่บา้นละ 10 คน 5 คน  ก็ชวนกนัไป‛ (นอ้ย ศรีวงษ,์ 2557,สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 2558) 

กิจกรรมต่าง ๆ  อาทิเช่น การจดัอบรม การเปิดศูนย์การเรียนรู้นั้น ผูจ้ดั
กิจกรรมกบัผูร่้วมกิจกรรมแยกฝ่ายกนั ผูจ้ดัไม่ไดจ้ดักิจกรรมตามท่ีผูอ้บรมมีความตอ้งการ หากแต่
เป็นกิจกรรมท่ีรับนโยบายจากองค์กรรัฐมาอีกที จึงเป็นการส่ือสารจากบนลงล่าง ส่วนใหญ่การจดั
อบรมจะรับเป็นรุ่นใหม่ ๆ  รุ่นเก่า ๆ ท่ีจบไปถือว่าเรียนจบแลว้ แทบไม่มีการติดตามประเมินผล 
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หรือมีการติดตามประเมินผลในช่วงแรกเท่านั้น ทาํให้ผูรั้บสารเป็นกลุ่มใหม่ผลดัเปล่ียนมาเสมอ 
ปริมาณขอ้มูลสะทอ้นกลบั (Feedback) จากผูรั้บสารนอ้ย หรือไม่มีเลย จึงเป็นการส่ือสารทางเดียว 

2)  รูปแบบการส่ือสารสองทางแบบเป็นทางการ 
ในช่วงการจดักิจกรรมอบรมให้กบัเกษตรกรเป็นช่วงท่ีเกิดการส่ือสารมาก

ท่ีสุด เพราะเกษตรกรจะได้เข้าหลักสูตรการเรียนรู้ท่ีได้รับการออกแบบมาเพื่อการส่ือสารทาง
การเกษตร พร้อมทั้งมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น สามารถซกัถามวิทยากรหรือปราชญช์าวบา้นได้
ตลอดเวลา เพราะเป็นการส่ือสารต่อหนา้ท่ีไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลาและสถานท่ี เน่ืองจากมีการกินอยู่
ในท่ีเดียวกนั จึงเป็นการส่ือสารสองทาง โดยเฉพาะในชัว่โมงเรียนจะมีการถ่ายทอดความรู้จากบน
ลงล่างคือ ปราชญ์ชาวบา้นสู่เกษตรกรผูม้ารับฟัง หากเกษตรกรมีขอ้สงสัยสามารถถามปราชญ์
ชาวบา้นไดเ้ป็นการส่ือสารจากล่างข้ึนบน และถือวา่มีรูปแบบท่ีเป็นทางการเพราะเป็นลกัษณะการ
จดัอบรมท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล จะตอ้งมีการเขียนโครงการอยา่งเป็นทางการ  

หลงัจากจดักิจกรรมจะมีจาํนวนสมาชิกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมกลบัมาท่ีศูนยก์าร
เรียนรู้บา้ง และมีการติดตามผลการปฏิบติัของสมาชิกบา้ง แต่เน่ืองจากมีการจดัอบรมใหม่อยูเ่สมอ 
จาํนวนสมาชิกจึงเพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีบุคลากรในการทาํงานเท่าเดิม จึงตอ้งมีการเตรียมงานเพื่อการ
อบรมใหม่อยู่เสมอ ซ่ึงเวลาในการติดตามประเมินผลจึงไม่มาก การติดตามจึงมีเพียงช่วงแรก
หลงัจากอบรมเสร็จใหม่ ๆ เท่านั้น ดงันั้น ช่วงหลงัจึงแทบไม่มีการส่ือสาร ดงัภาพท่ี 5.3 ช่วงทา้ย
ของกราฟท่ีการส่ือสารไดค้่อย ๆ หายไป 

3)  รูปแบบการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ 
ช่วงระหว่างการอบรมจะมีการพกัรับประทานอาหารม้ือหลกัและอาหาร

ว่าง และช่วงเวลาอ่ืน ๆ ซ่ึงเกษตรกรจะมีโอกาสได้ร่วมวงสนทนาอย่างเป็นกันเองถึงส่ิงท่ีตน
ตอ้งการส่ือสาร มีการปรึกษาหารือกนัทางการเกษตร ถือเป็นการส่ือสารสองทางอยา่งเป็นธรรมชาติ 
ไม่เป็นทางการ รวมถึงปราชญช์าวบา้นก็สามารถอธิบายความรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมร่วมกบัเกษตรกรเพื่อ
สร้างความเขา้ใจอยา่งเป็นกนัเองไดอี้กดว้ย อีกทั้งหลงัจบการอบรม เกษตรกรท่ีมีความสนิทสนม
กนัก็จะสามารถติดต่อพบปะกนัไดต่้อไป โดยไม่จาํเป็นตอ้งมาพบกนัเฉพาะการเขา้ร่วมอบรมอยา่ง
เป็นทางการ 
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ภาพที ่5.4  รูปแบบการส่ือสารช่วงก่อนการรวมกลุ่ม - เครือข่ายปราชญช์าวบา้น, ศูนยก์ารเรียนรู้ 
     บา้นแสงจนัทร์ 
แหล่งทีม่า:  ผูว้จิยัสรุปจากผลการสัมภาษณ์ 
 

5.1.2.2 ช่วงการรวมกลุ่มเกษตรกร 
ช่วงการรวมกลุ่มเกษตรกรขององค์กรนวตักรรมชาวบา้น เป็นช่วงของการหาแนว

ร่วมเกษตรกรนําร่องท่ีมีความพร้อมในการทาํการเกษตรแนวใหม่ และมีความสนใจในการทาํ
เกษตรอยา่งแทจ้ริง โดยมีรูปแบบการส่ือสาร ดงัน้ี 

1)  รูปแบบการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ 
หลงัจากเกษตรกรไดท้าํงานร่วมกบัปราชญ์ชาวบา้น และมีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ซ่ึงกันและกนั ทาํให้รู้จกักันจนสามารถคดัเลือกผูท่ี้มีความสามารถและมีความสนใจใน
เกษตรจริง ๆ ได้ จึงมีการเขา้ไปพูดคุยกนัแบบไม่เป็นทางการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นในการ
เปล่ียนแปลงการส่ือสารการเกษตรจากการอบรมเป็นการส่ือสารดว้ยวิธีอ่ืน  ๆ  โดยอาศยัการสร้าง
ความสัมพนัธ์ใหมี้ความสนิทสนม มีความเป็นพวกเดียวกนั เพื่อหาแนวร่วมในการสร้างกลุ่มใหม่ 

 เกษตรท่ีมีความสนใจอยากสร้างกลุ่มใหม่จะไปชักชวน พูดคุย ไต่ถาม
เพื่อนหรือคนรู้จกัท่ีตนเห็นว่ามีความเขา้กนักบักลุ่มให้เขา้มาร่วมกลุ่ม โดยเกษตรกรจะสามารถ
อธิบายเร่ืองการเกษตรให้กับผูอ่ื้นให้เข้าใจได้ง่ายเน่ืองจากผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรทาง
การเกษตรมาแลว้ การส่ือสารในลกัษณะน้ีถือเป็นการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ 

2)  รูปแบบการส่ือสารตามแนวนอนหรือการส่ือสารในระดบัเดียวกนั 
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การรวมกลุ่มกันมิได้เกิดข้ึนจากการแสดงตวัเป็น “ผูน้ํา” หรือเป็นปราชญ์ด้าน
การเกษตร เพื่อใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามตนเอง แต่เป็นการชกัชวนกนัในฐานะสมาชิกของศูนยก์ารเรียนรู้
บา้นแสงจนัทร์ ทุกคนจึงอยู่ในระดับเดียวกันไม่เก่ียวกับผูน้ําหรือผูต้าม หากแต่เป็นการพูดคุย
สนทนาในวงเพื่อนซ่ึงหากใครเห็นดว้ยหรือไม่เห็นด้วยก็จะแสดงทศันะออกมา และเกิดเป็นการ
รวมกลุ่มกนัข้ึน 
 

5.1.3 กลยุทธ์การส่ือสารในการรวมกลุ่มเกษตรกร 
 ผลการวิจยัพบว่ากลยุทธ์การส่ือสารในการรวมกลุ่มเกษตรกร แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น 
ไดแ้ก่ กลยทุธ์เก่ียวกบัผูส่้งสาร กลยทุธ์การสร้างสาร และกลยทุธ์การใชส่ื้อ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.5 กรอบแนวคิด กลยทุธ์การส่ือสารในการรวมกลุ่มเกษตรกร   
 

5.1.3.1 กลยทุธ์เก่ียวกบัผูส่้งสาร 
กลยุทธ์เก่ียวกบัผูส่้งสารในการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นกลยุทธ์การส่ือสารท่ีเกิดจาก

การส่ือสารของปราชญ์ชาวบา้นในการรวมกลุ่มเกษตรกร จากนั้นเกษตรกรท่ีเป็นผูน้าํความคิดจะ
เป็นผูส่้งสารริเร่ิมการสร้างกลุ่มใหม่แยกจากปราชญช์าวบา้น และเกษตรกรท่ีเป็นแนวร่วมจะมีการ
ส่ือสารเพื่อชกัชวนเพื่อนหรือคนรู้จกัของตนต่อไป 

1)  การส่ือสารผ่านกระบวนการกลุ่ม (แยกกลุ่มเก่า รวมกลุ่มใหม่)สังคม
ชาวบา้นเป็นสังคมท่ีอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ กระบวนการกลุ่มจึงเป็นเหมือนวฒันธรรมของสังคม
ชาวบา้นอีสานท่ีทาํเกษตรกรรมเดิมอยูแ่ลว้  

การส่ือสารผา่นกระบวนการกลุ่ม (แยกกลุ่มเก่า รวมกลุ่มใหม่) 
การส่ือสารระหวา่งเกษตรกรดว้ยกนัเอง 
การสร้างแกนนาํ/ผูน้าํทางความคิด 
การใชส่ื้อเป็นสาร 
การใชส้ารเพื่อการแลกเปล่ียน (Sharing) 
การใชส่ื้อกิจกรรม 
การใชส่ื้อบุคคลภายใน 

ผู้ส่งสาร 

การสร้างสาร 

การใช้ส่ือ 
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“สมยัก่อนจะเป็นการรวมกลุ่มแบบลงแขก  เช่น  ทาํนา  งานบุญประเพณี
ต่าง ๆ  งานบุญบั้งไฟ  งานบุญเทศมหาชาติ   งานบุญเขา้พรรษา   งานบุญวนัออกพรรษา  การ
รวมกลุ่มดว้ยการลงแขกจะรวมง่ายมาก  ส่วนมากจะเป็นชุมชนท่ีเป็นภาษาเขมรจะช่วยกนัวานกนั
เยอะกวา่‛ (บรรเลง จวงพลงาม, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)  

จากคํากล่าวของเกษตรกรข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านอีสานมี
วฒันธรรมการรวมกลุ่มเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ การสร้างความรู้สึกในการเป็นหมู่หรือพวกเดียวกนัของ
เกษตรกรจึงเกิดข้ึนไดอ้ย่างรวดเร็ว อย่างเช่นการส่ือสารในช่วงก่อนการรวมตวัเกษตรกรองค์กร
นวตักรรมชาวบา้น เกษตรกรจะมาจากการรวมกลุ่มกนัไปอบรมกบัศูนยก์ารเรียนรู้ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้
ทาํใหเ้กิดความใกลชิ้ดสนิทสนมเป็นหน่ึงเดียวกนั ดงันั้น การรวมกลุ่มของชาวบา้นจึงตอ้งอาศยัการ
รวมกลุ่มจากกลุ่มเดิมหรือจากคนสนิทท่ีรู้จกักนัอยู่แลว้จะทาํให้การรวมกลุ่มง่ายยิ่งข้ึน นาวี นาค
วชัระจึงอาศยักระบวนการกลุ่มน้ี ชกัชวนให้เกษตรกรท่ีมีความสนใจแยกจากกลุ่มเดิมมารวมกลุ่ม
ใหม่เพื่อหาแนวทางการทาํเกษตรในรูปแบบใหม่ข้ึน  โดยมีการร่วมกนัเสนอแนะ ปรึกษาหารือ และ
ร่วมกนัสร้างกลุ่มข้ึนมาใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการสร้างความสัมพนัธ์ใหม่หรือการทาํความรู้จกักนั 
เพราะฉะนั้นการส่ือสารระหวา่งบุคคลจึงเป็นวธีิการส่ือสารท่ีมีความสําคญัในการชกัชวนกนัเพื่อมา
รวมกลุ่ม 

‚กลุ่มแรกน่ีรู้จกักนัมา 13 ปีแลว้ เป็นกลุ่มท่ีเราทาํดว้ยกนัสมยัเร่ืองการจดั
อบรม ช่วงทาํกลุ่มการเรียนรู้ ตั้งแต่ช่วงก่อนศูนยก์ารเรียนรู้อีก ผมอยูท่ี่น่ีมา 13 ปีก็รู้จกักนัมา 13 ปี 
ตั้งแต่ตอนผมเป็นอาสาสมคัรรวบรวมภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบา้นเป็นวีดีโอ‛ (นาวี นาควชัระ, 
สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2557) 

2)  การส่ือสารระหวา่งเกษตรกรดว้ยกนัเอง 
กลยุทธ์การส่ือสารระหว่างเกษตรกรดว้ยกนัเอง แทจ้ริงแลว้ก็คือ กลยุทธ์

การส่ือสารระหว่างบุคคล เกษตรกรภาคอีสานมีความเป็นอยู่แบบสังคมหมู่บา้นท่ีทาํอะไรตาม ๆ 
กนั รูปแบบการส่ือสารภายในชุมชนจึงไม่เน้นการส่ือสารผ่านส่ือมาก แต่เป็นการส่ือสารผา่นการ
บอกต่อหรือการส่ือสารแบบปากต่อปาก นอกจากน้ีเกษตรกรในแต่ละหมู่บา้นจะมีลกัษณะนิสัย วิถี
การดาํเนินชีวิต ความเช่ือส่วนตวัท่ีแตกต่างกนั การชกัชวนเพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรจึงตอ้งอาศยัผูส่้ง
สารท่ีมีความเขา้ใจในสังคมหรือหมู่บา้นของเกษตรกรนั้น ๆ  หรืออาจกล่าวไดว้า่ ควรเป็นผูส่้งสาร
ท่ีรู้จกัหรือมีความสนิทสนมกบัเกษตรกร  การรวมกลุ่มแรกขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นจึงใช้
วิธีการส่ือสารโดยให้เกษตรกรไปชักชวนหรือบอกต่อคนท่ีตนเองเห็นว่าเหมาะสมและมีความ
สนใจจะเขา้รวมกลุ่ม นอกจากเกษตรกรท่ีรู้จกักนัจะมีความเช่ือใจกนัแลว้ ยงัรู้จกันิสัยและพื้นท่ีทาํ
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กินของกนัเป็นอย่างดี ซ่ึงลกัษณะนิสัยและทศันคติต่อการทาํการเกษตรเป็นส่ิงสําคญัมากในการ
เปล่ียนแปลงวถีิทางการเกษตรและการรวมกลุ่มและขยายกลุ่มต่อไป  

‚เราก็ตอ้งเลือกชวนคนท่ีนาํร่องก่อนได้ ตอ้งดึงคนท่ีมีความพร้อมมาร่วม
ก่อน‛ (เชฐพงษ ์กนัหา, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)  

3)  การสร้างแกนนาํ/ผูน้าํทางความคิด 
ดว้ยเน้ือหาการอบรมโครงการวปอ. ภาคประชาชน มีวตัถุประสงคห์น่ึงคือ

การฝึกเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรได ้มีกิจกรรมส่งเสริมให้เกษตรกรกลา้แสดงออก กลา้คิด 
และกลา้ทาํ เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมจึงมีทกัษะในการเป็นผูส่้งสารท่ีดี และสามารถเป็นผูน้าํทาง
ความคิดได ้

5.1.3.2 กลยทุธ์การสร้างสาร 
1)  การใชส่ื้อเป็นสาร 
การส่ือสารกบัเกษตรกรจะไม่เนน้การส่ือสารผา่นช่องทางการส่ือสารหรือ

ส่ือ เพราะวฒันธรรมการส่ือสารของชาวบา้นเป็นการส่ือสารแบบเห็นหนา้ (Face-to-Face) สารท่ีใช้
ในการส่ือสารจึงเป็นคาํพูดท่ีออกมาจากส่ือบุคคลนัน่เอง ดงันั้น ส่ือบุคคลจึงมีความเป็นสารอยูใ่น
ขณะเดียวกนั  ในแง่ของการรวมกลุ่มเดิมของเกษตรกรจะอาศยัความน่าเช่ือถือของปราชญช์าวบา้น
ท่ีมีช่ือเสียง  ต่อมาในระยะการแยกตวัจากปราชญ์ชาวบา้นเพื่อมาสร้างกลุ่มใหม่จะส่ือสารผ่าน
เกษตรกรดว้ยกนั เป็นการส่ือสารแนวราบ บุคคลระดบัเดียวกนั เพื่อลดช่องว่างระหวา่งบุคคล ใช้
ความใกลชิ้ดสนิทสนม ความไวว้างใจ คาํพดูท่ีเป็นกนัเองและรู้ใจกนัเป็นสารในการชกัชวนเพื่อเขา้
ร่วมกลุ่ม 

2)  การใชส้ารเพื่อการแลกเปล่ียน (Sharing) แทนการใชส้ารเพื่อโนม้นา้วใจ 
(Persuasion) 

การรวมกลุ่มของเกษตรกรเกิดข้ึนจากการปรึกษากนัในเร่ืองการทาํเกษตร
ตามท่ีได้ไปอบรมมา แลว้พบว่ายงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาความยากจนให้กบัตนเองได ้จึงมีการ
คน้หาวิธีการใหม่ ๆ  จากการปรึกษา แลกเปล่ียน ปรับทุกขใ์ห้กนัและกนัฟัง จนทาํให้มีความคิดท่ี
จะเปล่ียนแปลงวิธีการใหม่ในการเรียนรู้การเกษตรร่วมกนั จึงเกิดเป็นการสร้างกลุ่มข้ึน เน้ือหาการ
ส่ือสารส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการถาม ตอบ เพื่อแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือ ไม่ได้มี
ลกัษณะของการจูงใจ ‚ตอนแรก ๆ เรามีกนัไม่ก่ีคนหรอก เหมือนกบัวา่วิธีการท่ีเป็นเหมือนเดิมมนั
ไม่ค่อยโอเค บางคนก็ปลูกมนั ปลูกขา้ว ปลูกออ้ย พอเราไดมี้เวลาไปนัง่คุยกบัเกษตรกรตามบา้น 
เยน็ ๆ  ก็ไปนัง่กินขา้วกบัเขา คุยกนัว่าทาํอยา่งน้ีดีไหม คิดอย่างไร มนัก็จะเห็นการเปล่ียนแปลงท่ี
แตกต่างไปจากเดิม‛ (นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2557) 
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5.1.3.3 กลยทุธ์การใชส่ื้อ 
1)  การใชส่ื้อกิจกรรม 
ช่วงการสร้างความสัมพนัธ์ของเกษตรกรให้รู้จกักนัและมีความสนิทสนม

กนันั้นใชก้ารส่ือสารผา่นส่ือกิจกรรม นัน่คือ การจดัการอบรมของปราชญช์าวบา้น ซ่ึงประสิทธิผล
ของการส่ือสารผ่านส่ือชนิดน้ีเป็นผลเชิงปริมาณ จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมอบรมท่ีรู้จกักนัมากข้ึน แต่ระดบั
ความสัมพนัธ์ยงัอยู่ในขั้นตน้ เพราะระยะเวลาการอบรมเพียง 3-5 วนั จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการอบรม
ปริมาณมากทาํให้การรวมกลุ่มใหม่สามารถคดัเลือกผูม้าเขา้ร่วมไดม้าก และเป็นผลดีต่อการขยาย
กลุ่มต่อไป นอกจากน้ีการจดัอบรมหรือการจดัประชุมของศูนยก์ารเรียนรู้ยงัมีแบบแผนท่ีชดัเจน 
เป็นทางการ ทาํให้สามารถบริหารจดัการคนไดดี้ เกิดการรวมกลุ่มไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั้งหลกัสูตร
การอบรมเพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรเป็นวิทยากรสามารถสร้างเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ของตนเองได้
นั้น ยงัเอ้ือให้กระบวนการสร้างกลุ่มมีประสิทธิภาพเพราะเป็นการฝึกให้เกษตรกรเป็นผูส่้งสารท่ีดี 
สามารถถ่ายทอดความรู้และโนม้นา้วใจใหผู้ฟั้งเกิดความสนใจและอยากเขา้ร่วมกลุ่มไดง่้ายข้ึน 

2)  การใชส่ื้อบุคคลภายใน 
ในท่ีน่ี ส่ือบุคคลภายใน หมายถึง ส่ือบุคคลภายในกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงจากภาพ

ท่ี 5.6 จะเห็นไดว้่า เกษตรกรท่ีมารวมกลุ่มแรกขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นเป็นสมาชิกจากการ
รวมกลุ่มโดยเครือข่ายปราชญช์าวบา้น ส่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
จึงมีลกัษณะ “ความเป็นสมาชิกกลุ่ม” อยูแ่ต่เดิม จึงมีความเขา้ใจการส่ือสารแบบกลุ่มอยูแ่ลว้ กล่าว
อีกนยัหน่ึงคือ การใชส่ื้อบุคคลภายในกลุ่มเดิมมาตั้งกลุ่มใหม่ หากมองในมิติส่ือบุคคลภายในชุมชน
เดียวกนั จะเห็นได้ว่า เกษตรกรท่ีชักชวนเพื่อนหรือคนรู้จกัในหมู่บา้นของตนเป็นการดึงคนจาก
กลุ่มอ่ืน (ชุมชน) มาร่วมกลุ่มใหม่ (องค์กรนวตักรรมชาวบา้น) ซ่ึงคนแต่ละคนจะเป็นสมาชิกได้
หลากหลายกลุ่ม จากการสัมภาษณ์สมาชิกในองค์กรนวตักรรมชาวบา้น ผูว้ิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่การ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางการเกษตร เกษตรกรท่ีชักชวนกันมาจะเคยเข้าร่วมอบรมในกลุ่มอ่ืน ๆ 
เหมือนกนั กล่าวคือ เกษตรกรท่ีรู้จกักนัจะเคยเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกนัมาก่อน และการรวมกลุ่มของ
ชุมชนอีสานส่วนใหญ่มาจากการรู้จกักนัมาก่อน ดงัท่ีเกษตรกรท่ีมารวมกลุ่มกล่าววา่ ‚การรวมกลุ่ม
ใหม่จะยากกวา่เดิม จะตอ้งมีความความชดัเจน ส่วนใหญ่จะเป็นญาติ คนสนิทกนั เพราะถา้ไม่ใช่จะ
คุยยาก ตอ้งเร่ิมจากคนสนิท‛ (บรรเลง จวงพลงามสัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557) 

 

5.2 เครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน 
 
 เครือข่าย 
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ภาพที ่5.6  การพฒันาองคก์รนวตักรรมชาวบา้นในขั้นเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
หมายเหตุ: ภาพท่ี 5.6 เป็นส่วนหน่ึงของภาพท่ี 5.1 นาํมาแสดงในส่วนน้ีเพื่อช้ีเฉพาะลาํดบัขั้นการ
      พฒันาองคก์รนวตักรรมชาวบา้นขั้นท่ีสอง เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น ท่ีประกอบดว้ย       
                   องคก์รยอ่ยเดียว ไดแ้ก่ เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
 
 หลงัจากการรวมกลุ่มกนัข้ึนของเกษตรกรจาํนวน 11 คน การสร้างกลุ่มให้มีความเขม้แข็ง 
และการดาํเนินกิจการของกลุ่มจนกระทัง่พฒันาเป็นเครือข่ายท่ีมีช่ือวา่ “นวตักรรมชาวบา้น” โดยใน
ระยะน้ีมีการส่ือสาร ดงัน้ี 
 

5.2.1 กระบวนการส่ือสารของเครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน 
 เน่ืองจากการส่ือสารของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเป็นช่วงท่ียงัไม่เคยเกิดองค์กรอย่าง
เป็นทางการข้ึน จึงจะต้องมีการส่ือสารเพื่อสร้างเครือข่ายก่อน ประกอบกบัการส่ือสารเพื่อให้
เครือข่ายท่ีสร้างข้ึนสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ผู ้วิจ ัยจึงแบ่ง
กระบวนการส่ือสารออกเป็น 2 ประเด็น โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

5.2.1.1 กระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
 

 
 
ภาพที ่5.7  โครงสร้างเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
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แหล่งทีม่า:  ผูว้จิยัสรุปจากผลการสัมภาษณ์ 
 

1)  การสร้างความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึน 
สมาชิกท่ีรวมตวักนัเป็นกลุ่มแรกมีทั้งหมด 11 ครอบครัว ซ่ึงเป็นสมาชิกท่ี

ถือไดว้่าสามารถเป็นแบบอยา่งเกษตรกรนาํร่องได ้แต่ละคนจะมีความรู้ความสามารถและมีความ
สนใจในการทาํเกษตรอย่างยิ่ง เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความสนิทสนมกัน จะมีการนัดพบปะ
สังสรรคเ์พื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการพฒันากลุ่มในขั้นต่อไป 

2)  การตั้งเครือข่ายอยา่งเป็นทางการ 
หลงัจากความสัมพนัธ์ของกลุ่มแรกท่ีรวมตวัข้ึนมีความสนิทสนมและรู้จกั

กนัมากข้ึน การส่ือสารในระยะต่อไปจะง่ายข้ึน เพราะเกษตรกรมีการเปิดใจให้กนัและกนั กลุ่มจึง
เปล่ียนเป็นเครือข่าย การส่ือสารจึงเป็นการส่ือสารแบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถขยายสมาชิกออกไป
ไดม้ากและกวา้งขวางข้ึน รูปแบบวธีิการส่ือสารจะต่างไปจากการส่ือสารของศูนยก์ารเรียนรู้เดิม ซ่ึง
แต่เดิมนั้น กลุ่มเคยศึกษาเรียนรู้กบัอาจารย์ไพรัตน์ ช่ืนศรีท่ีศูนย์การเรียนรู้บ้านแสงจนัทร์ เม่ือ
แยกตวัออกมาก็ตั้งสถานท่ีเพื่อจดัการเรียนรู้ของตนเองโดยใช้ช่ือวา่ ‚เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น‛ 
ซ่ึงช่ือน้ีมีความหมายท่ีแสดงถึงแนวร่วมของเกษตรกรในการทาํการเกษตรโดยใช้ความรู้ใหม่ ๆ ท่ี
เป็นภูมิปัญญาชาวบา้น 

“อาจารย์ไพรัตน์ออกจากครูบาสุทธินันท์มาตั้งศูนย์การเรียนรู้บ้านแสง
จนัทร์ คุณนาวกี็ไปทาํไปทาํศูนยใ์ห ้ทาํบา้น ทาํสวน ทาํอะไรใหห้มด หาโครงการมาลง แลว้คุณนาวี
ก็ออกจากศูนยแ์สงจนัทร์มา แลว้ก็มาซ้ือท่ีดินตั้งกลุ่มใหม่ พวกลุงก็เลยมาอยูท่ี่น่ีดว้ย” (นอ้ย ศรีวงษ์, 
สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)    

3)  การสร้างสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นรุ่นแรกให้เป็นแบบอย่าง
ดว้ยปริมาณเกษตรกรท่ีนอ้ยเพียง 11 ครอบครัว ทาํให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน

การสร้างเครือข่าย ประกอบกบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในเครือข่ายเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัการลงมือ
ปฏิบัติจริงและร่วมกันทาํ ทาํให้เกษตรกรมีผลงานทางการเกษตรท่ีประสบความสําเร็จ ผ่าน
กระบวนการส่ือสารของเครือข่ายท่ีจะทาํอะไรร่วมกัน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน
สมํ่าเสมอ  การประสบความสําเร็จของเกษตรกรจะทาํให้สามารถเป็นแบบอย่างให้กบัผูอ่ื้น ทาํให้
การโนม้นา้วใจมาเขา้ร่วมเป็นสมาชิกและการส่ือสารสู่ภายนอกเป็นไปไดง่้ายข้ึน 

4)  การขยายเครือข่ายผา่นผูน้าํทางความคิด 
ผูท่ี้เขา้ร่วมเครือข่ายจะไม่เจาะจงวา่ตอ้งเป็นผูน้าํทางความคิดท่ีเป็นทางการ

หรือเป็นคนท่ีมีตาํแหน่ง ส่วนใหญ่เป็นชาวบา้นธรรมดา เพราะคนท่ีมีตาํแหน่งจะมีภาระงานมาก ซ่ึง
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จะไม่มีเวลามาร่วมกิจกรรมของเครือข่ายท่ีตอ้งลงมือปฏิบติัจริงเป็นประจาํสมํ่าเสมอ การขยาย
เครือข่ายส่วนใหญ่จึงผ่านผูน้าํทางความคิดหรือผูน้าํชุมชนท่ีชาวบา้นเช่ือถือไม่ว่าจะเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการก็ตาม โดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีท่ีชาวบา้นธรรมดาหรือเกษตรกรมานัง่กินขา้วและคุย
กนั ถือวา่เป็นการชกัชวนเขา้ร่วมเครือข่ายแลว้ 

ส่วนมากการเขา้ชุมชนเราจะเขา้ตวัแทนชุมชนก่อน แต่ไม่ไดห้มายถึงตวัแทนชุมชนท่ีเป็น
ทางการนะ ส่วนมากจะพยายามเขาไปตวัแทนชุมชนท่ีไม่เป็นทางการ อยา่งเช่น เกษตรกรท่ี
มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ บางทีเขาก็ไม่มีตาํแหน่งอะไรในหมู่บา้น แต่ท่ีมี
ตาํแหน่งก็มีบ้าง บางคนก็อาจจะเป็น อบต. ผูใ้หญ่บา้น เราจะพิจารณาศกัยภาพของตวั
บุคคลเป็นหลกั ไม่ได้พิจารณาจากตาํแหน่ง (นาวี นาควชัระ, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 
2557) 

‚ช่วงเปิดรับสมาชิก เราก็จะต้องไปชวนเพื่อนบ้านบ้าง ญาติพี่น้องบ้าง 
แนะนาํเขาใหเ้ขา้มาร่วมกบัเครือข่าย” (นอ้ย ศรีวงศ,์ สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 2558) 

5)  การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขยายเครือข่าย 
การรับสมคัรสมาชิกใหม่จะไม่มีช่วงเวลาจาํกดั สามารถรับสมคัรสมาชิกได้

ตลอดเวลา เน่ืองจากกิจกรรมในเครือข่ายจะมีข้ึนเป็นประจํา เพราะเป็นการทําเกษตรแบบ
ผสมผสาน จึงมีการปลูกพืชหมุนเวียนสลบัสับเปล่ียนไปเร่ือย ๆ  หากผูส้นใจตอ้งการเขา้มาศึกษา
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นก่อนท่ีจะตดัสินใจเขา้กลุ่มสามารถเขา้มาศึกษาไดต้ลอดเวลา ซ่ึงสมาชิก
ของเครือข่ายจะเนน้การส่ือสารเพื่อเกิดความเช่ือใจก่อน เพราะเป็นเครือข่ายใหม่ท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกั 
ชาวบา้นจะไม่คุน้เคยและยงัไม่ไวใ้จ เพราะยงัไม่มีผลงานเชิงประจกัษท่ี์น่าเช่ือถือ อีกทั้งเครือข่ายยงั
เป็นเพียงกลุ่มเกษตรกรท่ีมาร่วมกนั ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลเหมือนศูนยก์ารเรียนรู้หรือ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีช่ือเสียงในขณะนั้น การส่ือสารจึงต้องมีความระมดัระวงัในเร่ือง
ภาพลกัษณ์ของเครือข่ายดว้ย  

‚เราตอ้งไปสร้างความสนิทสนมคุน้เคยสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ สร้างความ
ไวว้างใจใหเ้ขาเห็นเหมือนกบัวา่เราไม่ไดม้าหลอกลวงเขา มาชกัชวนเขาทาํอะไรท่ีมนัไม่ดีส่วนมาก
เราก็พยายามชกัชวนเขาให้เห็นเหตุและผลมาทาํอะไรอย่างน้ี มนัน่าจะโอเค‛ (นาวี นาควชัระ, 
สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2557) 

ในช่วงแรกจะมีการนาํชมเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นให้กบัผูส้นใจไดเ้ห็น
แนวคิดของเครือข่ายอย่างเห็นภาพชดัเจน หรือเรียกว่า การพาไปดูงานของเกษตรกรในเครือข่าย
นวตักรรมชาวบ้าน เพื่อให้เห็นว่าเกษตรกรรายย่อยท่ีมีพื้นท่ีใกล้เคียงกับผูส้นใจสามารถทํา
การเกษตรท่ีประสบความสําเร็จได ้ผูส้นใจก็สามารถทาํไดเ้ช่นกนั บา้งก็พาไปดูเกษตรกรอ่ืน ๆ ท่ี
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ไม่ไดมี้เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพ แต่เป็นเกษตรกรท่ีทาํแปลงเกษตรเล็ก ๆ ท่ีปลูกพืช
หลายอย่าง เป็นประเด็นเล็ก ๆ ง่าย ๆ  เช่น การปลูกพริก  ปลูกผกั  เล้ียงกบ  ซ่ึงจะใชเ้วลาดูงานไม่
นานและไม่เป็นทางการ ผูส้นใจก็สามารถเห็นการทาํเกษตรแบบผสมผสานได ้ซ่ึงส่วนใหญ่การทาํ
เกษตรโดยทัว่ไปจะคุน้ชินกบัการปลูกพืชเชิงเด่ียว การไดเ้ห็นการปลูกพืชท่ีหลากหลายจะช่วยให้
ไดรั้บประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ เกษตรกรเล็ก ๆ จะเป็นคนจุดประกายแนวคิดท่ียิ่งใหญ่ ดว้ยการ
ลงทุนดว้ยตนเองดว้ยจาํนวนเงินเพียงเล็กนอ้ย อนัท่ีจริงเป็นการดูงานในเร่ือง ‚แรงบนัดาลใจ‛  

6)  การหาสมาชิกใหม่เชิงรุกผา่นการเดินสายบอกต่อ ‚เก่าหาใหม่เพิ่ม‛ 
การรับสมคัรสมาชิกรุ่นท่ี 2 มีจาํนวน 25 คน โดยส่วนใหญ่สมาชิกแต่ละรุ่น

จะเพิ่มข้ึนสองเท่าตวั เน่ืองจากสมาชิกเดิมจะไปชวนเพื่อนหรือคนรู้จกัท่ีสนิทกบัตนเพิ่มข้ึนคนละ 1 
คนโดยเฉล่ีย เป็นระบบ Fellowship ดงัท่ีสมาชิกรุ่นท่ี 2 คนหน่ึงกล่าววา่ ‚พี่สาวเป็นคนชวนวา่ช่วงน้ี
รับสมาชิกเพิ่มไปสมคัรไหม พอดีพี่ก็แยกครอบครัวออกมา ก็ไปสมคัรได ้เพราะวา่ไม่ใช่ครอบครัว
เดียวกนั พี่มีครอบครัวก็แยกบา้นเลขท่ี ก็เลยไปสมคัรเป็นสองคนพี่กบันอ้ง‛ (บรรเลง จวงพลงาม, 
สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557) 

 
วธีิการหาสมาชิกแต่เดิมใชว้ิธีการสมาชิกเก่าไปหาสมาชิกใหม่เพิ่มเขา้มา สมาชิกเก่า 1 คน 
ก็ไปหาสมาชิกใหม่มา 2 คน  พอเขา้มาอยูไ่ดส้ักปี 2 ปี 3 ปี  ก็ให้หาสมาชิกใหม่เพิ่มเขา้มา
อีกคน 2 คน  จากคนรู้จกั  คนในหมู่บา้นเดียวกนั ส่วนมากคนท่ีมาทาํงานในแนวน้ีเขาก็จะรู้  
จะเห็นว่ามีคนท่ีสนใจคนไหนบา้ง คือเขารู้กนัเอง คนบา้นใกลเ้รือนเคียง ญาติพี่น้องก็จะ
ชกัชวนกนัมา (นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2557)  

 
5.2.1.2 กระบวนการส่ือสารเพื่อการบริหารจดัการ 
เม่ือสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเพิ่มจาํนวนข้ึน เครือข่ายจึงมีความเขม้แข็ง

มากข้ึน ซ่ึงตอ้งอาศยัการบริหารจดัการเครือข่ายเพื่อใหมี้กิจกรรมการพฒันาอยา่งสมํ่าเสมอ 
1)  การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผา่นการประชุมอยา่งไม่เป็นทางการ

หรือการจดัเวทีชุมชนเป็นพื้นท่ีสาธารณะ สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจะตอ้งมาเขา้ร่วม
ประชุมเป็นประจาํ ซ่ึงจะจดัข้ึนอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ังในพื้นท่ีการเกษตรของสมาชิก โดยเฉพาะ
ในช่วงสมาชิกรุ่นแรกและรุ่นท่ีสองจะมีการจดัประชุมเดือนละ 2-3 คร้ัง เพื่อให้เกิดการรวมตวักนั
ของสมาชิกและร่วมกนัเสนอความคิดเห็นในการบริหารจดัการเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นร่วมกนั 
แต่ในระยะแรกเครือข่ายยงัไม่มีความซบัซ้อน จึงมีลกัษณะไม่เป็นทางการ ไม่มีการจดบนัทึกท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรหรือการวางแผนอย่างเป็นทางการก่อนการดาํเนินการต่าง ๆ  จึงเป็นการเปิดเสรี
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ทางความคิดให้กบัสมาชิกท่ีจะเสนอในส่ิงท่ีตนตอ้งการ และหากสมาชิกคนอ่ืนเห็นดว้ยก็จะมีการ
ปฏิบติัตามนั้น เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการทาํงานร่วมกนัใหก้บัสมาชิก 

‚เราขาดแคลนทั้งกาํลงัเงิน กาํลงัคน เร่ิมแรกแค่สิบครอบครัว ก็อาศยัเพื่อน 
ๆ ช่วยกนัระดมทุน เราลงพื้นท่ี ระหวา่งนั้นมนัขาดแคลน มนับงัคบัให้ตอ้งคิดหา ‘วิธีการท่ีดีท่ีสุด’ 
… เน่ืองจากเรามีปัญหาเร่ืองจาํนวนคนดว้ย ก็เลยกลายเป็นมีส่วนร่วม‛ (นาวี นาควชัระ, สัมภาษณ์, 
31 กรกฎาคม 2557) 

2)  การกาํหนดกฎ กติกาของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นร่วมกนัผ่านการ
ส่ือสารแบบมีส่วนร่วม เม่ือสมาชิกคุน้เคยกบัแนวทางการมีส่วนร่วม กลา้คิดกลา้แสดงความคิดเห็น 
จึงมีการร่วมกนัคิด ร่วมกนัตดัสินใจ ปรึกษากนั ทาํให้ได้ขอ้ตกลงร่วมกนัในแนวทางการดาํเนิน
กิจกรรมของเครือข่ายวา่ ‚กิจกรรมหลกัของเครือข่ายคือ การประชุมเวียน โดยสมาชิกทุกคนจะตอ้ง
มาเข้าร่วมประชุมเป็นประจาํ ถ้าขาดไปเฉย ๆ ครบ 3 คร้ังจะต้องออกจากการเป็นสมาชิก แต่
สามารถลาไดห้ากมีเหตุจาํเป็น‛ (กุล มานํ้าเท่ียง, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557) 

นอกจากการกาํหนดกฎ กติกาของเครือข่าวในเชิงแนวคิดแลว้ ในเชิงปฏิบติั
ยงัใช้การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาํกฎ กติกามาใช้ และร่วมกัน
บริหารจดัการเครือข่ายทุกขั้นตอน 

‚พอถึงเวลาจริง ๆ เราทาํงานคนเดียวไม่ไหวหรอก ตอ้งมีชาวบา้นมาช่วย‛ 
(นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557) 

3)  การบริหารจัดการจากหน่วยย่อยสู่หน่วยใหญ่ผ่านการส่งเสริมให้
สมาชิกเป็นวิทยากรหรือผูส่้งสารท่ีดี แต่เดิมสมาชิกไดฝึ้กอบรมการเป็นวิทยากรมาบา้งจึงมีความรู้
เร่ืองการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร แต่ยงัไม่มีโอกาสไดท้าํหนา้ท่ีเป็นวิทยากรจริง ในการบริหารจดัการ
เครือข่าย สมาชิกของเครือข่ายถือวา่มีส่วนสาํคญัในการขบัเคล่ือนเครือข่ายอยา่งมาก ดงันั้น สมาชิก
เครือข่ายจะตอ้งสามารถบริหารจดัการพื้นท่ีของตนเองให้มีประสิทธิภาพตามหลกัเกษตรประณีต 
และตอ้งส่ือสารเป็น เพราะทุกคนจะตอ้งเป็นผูน้าํประชุมและเป็นวทิยากรนาํเสนอการทาํเกษตรของ
ตนเองในการประชุมร่วมกนัของสมาชิกท่ีจะหมุนเวียนไปตามแปลงเกษตรของแต่ละคน เพื่อให้มี
แรงผลกัดนัท่ีจะพฒันาพื้นท่ีหรือพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ ในพื้นท่ีของตวัเองมากข้ึน เม่ือแต่ละคน
สามารถจดัการพื้นท่ีของตนไดก้็จะรวมตวัเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็  

4)  การบริหารจดัการท่ีเป็นระบบมากข้ึนผา่นการส่ือสารภาพลกัษณ์เพื่อขอ
งบประมาณสนบัสนุน มีการวางแผนการทาํงานและการจดักิจกรรมมากข้ึน มีการเขียนโครงการท่ี
น่าเช่ือถือเพื่อส่งไปขอทุนให้เปล่าจากหน่วยงานต่าง ๆ เน่ืองจากเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเป็น
องคก์รชุมชนปกติท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร จึงอาศยัการรับเงินทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
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‚ในช่วงแรก ๆ เราก็ระดมทุน หาเงินให้เปล่า ทั้งจากกองทุนของรัฐ องคก์ร
ระหวา่งประเทศเพื่อเอามาพฒันากระบวนการนวตักรรมชาวบา้น ใชว้ิธีการส่ือสารผา่นตวักลางของ
องคก์รต่าง ๆ หลกั ๆ ก็จะเป็น ChangeFusion, Ashoka‛ (นาวี นาควชัระ, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 
2558) 

 
เร่ิมตน้คร้ังแรกมีอยู่ประมาณสิบคน คือ การรวมกลุ่มไม่ไดจ้ดทะเบียนอะไร บางคร้ังเรา
อาจจะกรอกใบสมคัรเพื่อให้คุณนาวีไปดาํเนินการในเร่ืองของเอกสาร แกอาจจะไปขอ
งบประมาณบางส่วนมาช่วยเรา มีหลกัฐานการตั้งเครือข่ายท่ีชัดเจน ทางหน่วยงานหรือ
องคก์รท่ีเขา้มาช่วยสนบัสนุน เขาอาจจะไม่เช่ือมัน่ ตรงน้ีก็เลยเป็นลกัษณะของการเพิ่มเติม
เอกสาร เขียนโครงการ (เชษฐพ์งษ ์กนัหา, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 

  5)  การจดัรูปแบบโครงสร้างเครือข่ายเพื่อบริหารงาน 
  เน่ืองจากเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นในระยะแรกเป็นเพียงกลุ่มเกษตรกรท่ีรวมตวั
กนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ จึงยงัไม่มีการจดัระเบียบโครงสร้าง แต่เม่ือมีสมาชิกเพิ่มเขา้มาเป็นจาํนวนท่ีมาก
ข้ึนจึงตอ้งมีการปรับระบบการส่ือสารให้มีตวัแทนความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อให้ง่ายต่อการ
ประสานงานและการติดต่อส่ือสาร จึงมีการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้น โดยมีการคดัเลือกจากการเสนอช่ือในท่ีประชุมเครือข่ายและให้สมาชิกเครือข่ายร่วมกนั
เลือกคณะกรรมการ เป็นระบบการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย ซ่ึงจะจดัข้ึนทุก 2 ปี 
 

คณะกรรมการเครือข่ายจะเกิดจากการเลือกตั้งสมาชิก  คณะกรรมการเครือข่ายมีหนา้ท่ีหลกั
ก็คือการบริหารจดัการในงานชุมชนในงานท่ีแบบเป็นชาวบ้านทัว่ไป   และทาํหน้าท่ี  
Contact  กบัพวกหน่วยงานราชการในทอ้งถ่ิน หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนมาก
ถา้เป็นหน่วยงานราชการในพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น อบต. เทศบาล  เขาก็จะ
มา Contact  กับชาวบ้านโดยตรง ผมก็จะไม่ได้ไป Contact  ผมก็ไม่ได้มีเวลาไป แต่
ชาวบา้นเขาอยู่ในพื้นท่ีเขาก็จะเขา้ใจ เขาก็เคยทาํงานร่วมกนับา้งมีความรู้จกั อยู่หมู่บา้น
เดียวกนั สนิทสนมคุน้เคยกนั การท่ีเขาเขา้ไป Contact  หรือการส่ือสารมนัก็จะสมบูรณ์กวา่
เรา (นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2557) 
 

  6)  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบริษัทผ่านส่ือลายลักษณ์อักษรอย่างเป็น
ทางการ  เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นในช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีจดักลุ่มเล้ียงสัตวซ่ึ์งจะตอ้งบริหารระบบ
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เงินท่ีไดรั้บมาจากองค์กรอ่ืนหรือท่ีเรียกว่า ทุนให้เปล่า นัน่เอง เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีความรู้เร่ือง
การทาํบญัชี จึงมีการจา้งชาวบา้นท่ีรู้เร่ืองบญัชีมาช่วยจดบนัทึกรายรับรายจ่ายเป็นบญัชีอย่างเป็น
ระบบระเบียบมากยิง่ข้ึน รวมถึงมีการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานท่ีเป็นทางการ เพื่อให้องคก์รท่ี
ใหทุ้นสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได ้ทั้งยงัเป็นการฝึกให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีระบบการบริหาร
เงินเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบริษทัอยา่งเป็นทางการ 
 ‚มีธุรการแล้วแลว้ก่อนเป็นบริษทั คือทาํเอกสารบญัชีรายรับรายจ่าย เพราะว่ามนัจะมีงบ
สนับสนุนมาจากข้างนอกสําหรับเครือข่าย เราก็จะทาํบัญชีควบคุมกับทางเครือข่าย ควบคุม
งบประมาณ ให้เครือข่ายเอาไปลงทุนแลว้เราก็เอามาทาํอีกทีหน่ึงเป็นการตรวจสอบกบัเครือข่าย‛  
(ปิยะดา สิงห์นนัท,์ สัมภาษณ์, 7 กุมภาพนัธ์ 2558)  

5.2.1.3 กระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างการยอมรับนวตักรรม 
1)  การสร้างความเช่ือมัน่เพื่อให้เกิดการเปิดรับข่าวสาร โดยมีการส่ือสาร 

ดงัน้ี 
(1)  สร้างความสัมพนัธ์ก่อน  วฒันธรรมของชุมชนชนบทมกัจะเปิดใจ

กบัคนท่ีตนเองรู้จกั เป็นเพื่อนสนิท หรือเป็นญาติกนั การเขา้ไปพูดคุยกบัชาวบา้นจึงตอ้งมีการสร้าง
ความสัมพนัธ์ให้รู้สึกกลมกลืนเป็นชาวบา้นเช่นเดียวกนั หลงัจากมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดก็จะเกิด
ความไวว้างใจและเปิดรับสาร  

(2)  ทาํให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมชดัเจนน่าเช่ือถือ โดยการพาเกษตรกร
ไปดูแปลงเกษตรผสมผสานหรือเกษตรประณีตท่ีทาํไดจ้ริง เพื่อเป็นการแสดงความจริงท่ีจบัตอ้งได้
และน่าเช่ือถือ ซ่ึงจะทาํใหง่้ายต่อการส่ือสาร ไม่ตอ้งอธิบายผา่นคาํพูดมาก ซ่ึงเกษตรกรจะเขา้ใจการ
ส่ือสารท่ีเห็นภาพชดัเจนไดง่้าย ทั้งยงัถือเป็นหลกัฐานท่ีเด่นชดัเพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่วา่สามารถ
ประกอบอาชีพหรือทาํเกษตรแบบใหม่ไดจ้ริง 

 
ตอนแรก ๆ  ชาวบา้นอาจจะยงัไม่เขา้ใจเท่าไหร่ เราก็ใหไ้ปดูตวัอยา่ง บางทีเขาก็มองไม่เห็น
ภาพ อาจจะพาเขาไปดูงาน ไปดูพวกเกษตรกรเล็ก ๆ ท่ีเขาทาํก็พาไปดูกนัเอง ก็พาข้ึนรถ
กระบะไปกนัไปดูใกล ้ๆ  บางทีมนัก็จะมีคนท่ีทาํอะไรดี ๆ  บางทีประเด็นเล็กง่าย ๆ  ปลูก
พริก  ปลูกผกั  เล้ียงกบ  เราก็ไปกนั  พาเขาไปดูไปแป๊บเดียว ไปชัว่โมงเดียว  เขาก็จะเร่ิม
เห็นประเด็นอะไรพวกน้ี นอกจากน้ียงัใช้รูปภาพต่าง ๆ มาประกอบการส่ือสาร เพื่อให้
เกษตรกรเห็นภาพอย่างชัดเจนอีกด้วย ซ่ึงเป็นวิธีท่ีประหยดั และไม่เสียเวลา (นาว ี 
นาควชัระ, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 2558) 
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   (3)  ใหค้นท่ีน่าเช่ือถือมาพูดแทน มีการเชิญวิทยากรหรือนกัวิชาการมาให้
ความรู้ทางการเกษตร เน่ืองจากวิทยากรเป็นบุคคลท่ีชาวบา้นให้การยอมรับและเช่ือถือ ‚เราก็จะ
เรียกเจา้หน้าท่ีว่า ‚เกษตร‛ ให้เขาเป็นหัวหน้า เป็นผูมี้ความรู้‛ (น้อย ศรีวงษ์, สัมภาษณ์, 6 
กุมภาพนัธ์ 2558) และให้วิทยากรช้ีให้เห็นขอ้เสียของการใช้สารเคมีทางการเกษตร และเสนอ
นวตักรรมใหม่ท่ีเป็นธรรมชาติและปลอดภยั อีกทั้งยงัทาํไดง่้ายและประหยดัใหก้บัเกษตรกร 

2)  การพฒันาองค์ความรู้นวตักรรมทางการเกษตร ‚นวตักรรมนาํการ
พฒันา‛  เน่ืองจากช่วงแรกของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเป็นช่วงของการคน้หานวตักรรมใหม่ ๆ 
หรือภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีสามารถนาํมาใช้ในไดจ้ริงในปัจจุบนั ดงัท่ีนาวี นาควชัระ (สัมภาษณ์, 6 
กุมภาพนัธ์ 2558) กล่าววา่  

 
นวตักรรมนาํการพฒันา นวตักรรมมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของเขาเอง เราเอามาพฒันาให้
เป็นปัจจุบนัมากข้ึน เขาก็เคยรู้กนั แต่ก็หลง ๆ ลืมไม่ไดเ้อามาใชก้นั บางทีคนเฒ่าคนแก่ไม่
ถ่ายทอด เขาก็คิดว่า ลูกหลานคงไม่สนใจหรอก เน่ืองจากช่วงแรก ๆ  เราทาํภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาก่อน ถอดเกล็ด เราก็ไม่บอกวา่อนัไหนใชไ้ดใ้ชไ้ม่ได ้ก็ให้ลองเอาไปใชดู้สิวา่ยงั
ใชไ้ดอ้ยูห่รือเปล่า ทุกคนมาแชร์กนั เกษตรกรบางคนเขาไปรู้มาจากขา้งนอก ก็มาบอกเขา
ไปเห็นจากต่างจงัหวดัมา เขามีวธีิการทาํใหลู้กฟักลูกใหญ่มาก ใชปุ๋้ยหมกัข้ีหมู บางคนบอก
ไม่จริงหรอก ใช้ปุ๋ยหมกัหน่อกล้วย ได้ประสิทธิภาพดีกว่า เราก็เลยโอเค มาลองกนั ให้
ชาวบา้นทดลองเรียนรู้ดว้ยตวัเขาเอง  
 

การพฒันานวตักรรมเป็นจุดเร่ิมต้นสําคัญ และการร่วมกันพัฒนาองค์
ความรู้ต่าง ๆ จะทาํใหไ้ดน้วตักรรมท่ีหลากหลายและผา่นการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทดลองจากสมาชิก
ทุกคน ทาํให้มีความรู้สึกเป็นเจา้ของนวตักรรม เกิดการนาํนวตักรรมไปใช้ในการพฒันาระยะยาว 
การพฒันาองคค์วามรู้หรือนวตักรรมทางการเกษตรนั้น พฒันาผา่น 6 กิจกรรม ประกอบดว้ย 

(1)  การประชุมวางแผนเพื่อหาหวัขอ้การเกษตรท่ีสมาชิกสนใจศึกษา
ร่วมกนั ใชรู้ปแบบการแลกเปล่ียน โดยมีเน้ือหาเป็นการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีวิทยากร
กระบวนการ ทาํหน้าท่ีในการควบคุมให้การประชุมดาํเนินไปตามวตัถุประสงค์ ผ่านการส่ือสาร
อยา่งเป็นกนัเอง ลดความตึงเครียด และเพื่อกระตุน้ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งช่วยสรุป
ประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเป็นระบบ หาขอ้สรุปหวัขอ้ท่ีทุก
คนสนใจและตอ้งการร่วมกนัได ้
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(2)  การจัดอบรมเพื่อรับความรู้จากผู ้เ ช่ียวชาญภายนอก โดยเชิญ
วิทยากรมาบรรยาย และร่วมแกไ้ขปัญหาทางการเกษตรท่ีสมาชิกไม่สามารถหานวตักรรมมาแกไ้ข
ได ้เช่น การทาํสารชีวภาพกาํจดัศตัรูพืช วิทยากรจะมีความรู้ท่ีหลากหลายและแตกต่างจากคนใน
พื้นท่ีชุมชน ทาํใหเ้ป็นการประสมประสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัความรู้อ่ืน ๆ เขา้ดว้ยกนั 

(3)  การศึกษาดูงานจากเครือข่ายหรือองค์กรท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อ
ศึกษาเรียนรู้โดยตรงจากตวัอยา่งผลงานท่ีประสบความสําเร็จ ไม่ใช่เพียงการฟังจากผูส่้งสาร ทาํให้
เห็นภาพชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนระหว่างบุคคล เน่ืองจาก
เกษตรกรแต่ละคนจะมีการสังเกต และสนใจในส่ิงต่าง ๆ ไม่เหมือนกนั หากไดไ้ปศึกษาดูงานใน
แปลงเกษตรจริง ๆ จะเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดคาํถามเพื่อเป็นประเด็นในการแลกเปล่ียนต่อไป 

 (4)  การร่วมกนัคิด และสาธิตทดลองการประยุกตใ์ชน้วตักรรมจากภูมิ
ปัญญาชาวบา้นผา่นการแลกเปล่ียนร่วมกนั (Participatory Sharing)  โดยจะมีการนดัประชุมรวมกนั
เพื่อนาํประเด็นท่ีทุกคนมีความสนใจร่วมกนัมาหาคาํตอบหรือวิธีการในการทาํเกษตรให้ได้ผลดี
ท่ีสุด แต่ละคนจะเสนอวิธีการต่าง ๆ  แล้วนาํมาทดลองใช้ วิธีการสร้างองค์ความรู้ของเครือข่าย
นวตักรรมชาวบ้านจะไม่เพียงการร่วมกันคิด แต่ความคิดนั้นจะต้องสามารถใช้ได้จริงด้วย ทุก
นวตักรรมจะตอ้งนาํมาทดลองปฏิบติัจริง เพื่อหาคาํตอบวา่ นวตักรรมไหนดีท่ีสุด ทั้งการร่วมกนั
ทดลองในแปลงสาธิต หรือการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) และการร่วมกนัทดลองในพื้นท่ี
ของตนเอง จะทาํใหรู้้สึกถึงความเป็นเจา้ของนวตักรรม ทาํให้มีความรู้สึกเป็นหน่ึงในนวตักรรม ตน
เป็นผูร่้วมคิดนวตักรรมนั้น ๆ จึงอยากจะพฒันานวตักรรมต่อไป  

 
นวตักรรมใหม่ ๆ  บางทีชาวบา้นเขาพฒันาข้ึนมาเอง ชาวบา้นเขาไปเรียนรู้ศึกษากนัมา เขา
เห็นจากท่ีนู่นทาํมา เขาก็เอามาพฒันาต่อ... ท่ีดกัแมลงก็มีการพฒันาใชไ้ฟตั้งแนวไหน ตั้งก่ี
องศา แต่ละคนก็จะไปลองทาํท่ีบา้น การศึกษาแบบชาวบา้น ๆ  มีการศึกษาเตาเผาถ่านทาํ
ข้ึนมาจากถงั 200 ลิตร เอามาทาํเป็นเตาเผาถ่าน เราก็ศึกษาการผลิตถ่านแบบไหนมนัเหมาะ
กบัเกษตรกรรายยอ่ย ใชเ้วลานอ้ย ไดเ้ปอร์เซ็นตถ่์านท่ีมีความสมบูรณ์สูง เพราะการใชเ้ตา
ดินแบบเดิมเป็นข้ีเถา้เยอะ ช่วยกนัทดลอง (นาวี นาควชัระ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 
2557) 
 

3)  การใชน้วตักรรมพร้อมกนัทั้งเครือข่าย หลงัจากพฒันาองคค์วามรู้จนได้
นวตักรรมท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่แบบเฉพาะตวัของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น จะมีการนาํ
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นวตักรรมนั้นมาใชพ้ร้อมกนัทั้งเครือข่ายเพื่อให้เครือข่ายมีจุดสนใจเป็นหน่ึงเดียวกนัไม่กระจายกนั 
เกิดความรู้สึกประสานสามคัคี ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงัน้ี 

(1)  การเรียนรู้นวตักรรมจากการปฏิบติัจริง (Learning by Doing) แม้
การนาํนวตักรรมมาใช้แลว้ก็ยงัไม่ถือวา่ส้ินสุดกระบวนการคน้หานวตักรรม การเรียนรู้และพฒันา
นวตักรรมจะยงัคงดาํเนินต่อไปไม่มีท่ีสุดสุด โดยให้เกษตรกรได้เรียนรู้ พฒันานวตักรรมทาง
การเกษตรผา่นการปฏิบติัจริง เพราะเกษตรกรจะสามารถเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดผา่นการฝึกปฏิบติัมากกวา่
การฟังเพียงอยา่งเดียว 

‚การประชุมเป็นการท่ีทาํให้เคา้เขา้ใจประเด็นหลกั แค่นั้นก็โอเคแล้ว 
ในรายละเอียดเราจะตอ้งให้เขาเรียนรู้จากการทาํงาน คือ ทาํไปเรียนรู้ไป จริง  ๆ เคา้จะแม่นหรือ
เรียนรู้ไดม้ากท่ีสุด คือ ทาํไปเรียนรู้ไป (นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 2558) 

“ก็ฟังเขาพูด เราก็มาทาํตามท่ีเขาพูดบา้ง เวลามาทาํตอ้งทาํจริงจงั มนัถึง
จะไดผ้ลอยา่งท่ีเขาบอก ฟังแลว้ ถา้ไม่ทาํก็ทาํไม่ได”้ (นอ้ย ศรีวงษ,์ สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557) 

“เวลาทาํ ก็ลองผิดลองถูก เพราะทุกคนทาํเกษตรเป็นอยูแ่ลว้” (บรรเลง 
จวงพลงาม, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557) 

(2)  การประชุมเวยีนในแปลงเกษตร โดยจะมีการจดัประชุมตามสะดวก 
นดัหมายประชุมตามประเด็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึน มิใช่นดัหมายโดยยึดวนัเวลา ซ่ึงการประชุมเวียนน้ีจะจดั
ข้ึนท่ีบา้นของเกษตรกรแต่ละคนเวียนกันไป และให้เกษตรกรเจา้ของแปลงเกษตรเป็นวิทยากร
กระบวนการในการนาํเสนอนวตักรรมท่ีตนนาํไปทดลองใชใ้นแปลงเกษตรของตน และให้สมาชิก
คนอ่ืน ๆ ช่วยกนัแสดงความคิดเห็น หรือแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อการแลกเปล่ียนปัญหาและ
วิธีการแกไ้ข ซ่ึงถือเป็นการร่วมดว้ยช่วยกนัในระหวา่งทาํกิจกรรม นอกจากจะทาํให้กิจกรรมมีการ
ส่ือสารท่ีต่อเน่ือง ไม่หยุดน่ิงแลว้ ยงัทาํให้เกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจในการใชน้วตักรรม เพราะ
ไดข้วญัและกาํลงัใจจากสมาชิกคนอ่ืน ๆ ท่ีเหมือนมาเยีย่มและช่ืนชมผลงานท่ีตนทาํ เป็นการกระตุน้
ให้เกิดการใช้และพฒันานวตักรรมต่อไป ส่วนการนัดประชุมคร้ังต่อไปจะนัดร่วมกนัในวนัท่ี
ประชุมล่าสุด เพื่อแจง้ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้วา่ คร้ังต่อไปจะนดัท่ีแปลงเกษตรของใครในวนัและ
เวลาอะไร เกษตรกรผูเ้ป็นเจา้บา้นหรือเจา้ของแปลงเกษตรในการประชุมเวียนคร้ังต่อไปจะได้
เตรียมตวัตอ้นรับสมาชิก 

(3)  การติดตามประเมินผลการใชน้วตักรรม ผูป้ระสานงานเครือข่ายจะ
คอยไปดูผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเพื่อติดตามให้กาํลงัใจเกษตรกรตลอดเวลา คลา้ยเป็น
ศูนยก์ลางของเครือข่ายท่ีเป็นตวัแทนในการติดตามและประเมินผลการใชน้วตักรรม ทาํให้เครือข่าย
มีตวัเช่ือมประสานในการดาํเนินกิจกรรม และช่วยดึงผูท่ี้ทอ้ถอยในการทาํการเกษตรหรือไม่ประสบ
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ความสําเร็จให้มีกาํลงัใจในการทดลองใช้นวตักรรมต่อหรือพฒันานวตักรรมใหม่ท่ีเหมาะสมกบั
พื้นท่ีของตนเอง 

4)  การขยายผลนวตักรรม  หลงัจากมีผลผลิตขององคค์วามรู้นวตักรรมทาง
การเกษตรท่ีเป็นของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นแลว้ จึงตอ้งมีการนาํความรู้นั้นไปขยายให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ในวงกวา้ง เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงสังคม ไม่ใช่เพียงกระจุกตวัอยู่ในเครือข่าย 
เพราะจะทาํให้นวตักรรมนั้นสูญหายไปกบัสมาชิกเครือข่ายได ้กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขยายผล
นวตักรรม มีดงัน้ี 

(1)  ทาํเป็นแบบอยา่ง ‚ดีจากภายใน‛ เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจะไม่
เนน้การคิดนวตักรรมเพียงแค่แนวคิด แต่จะเนน้ในเร่ืองการนาํนวตักรรมมาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงใน
บริบทชุมชนท่ีเกษตรกรอยูอ่าศยั ดงันั้น นวตักรรมท่ีร่วมกนัคิดคน้จึงตอ้งนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหา
ทางการเกษตร ทาํให้เกษตรกรมีฐานะและชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนจริง เพื่อให้คนในชุมชนไดเ้ห็น
ตวัอย่างการประสบความสําเร็จจากสมาชิกเครือข่าย ซ่ึงจะเอ้ือต่อการเผยแพร่นวตักรรม เพราะ
สังคมชนบทมีวฒันธรรมการทาํอะไรตาม ๆ กนั ดงัท่ีนาวี นาควชัระ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 
2557) กล่าวว่า  ‚มนัตอ้งใช้เวลา ถ้าเร่ิมมีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มหน่ึงเขาให้การยอมรับ พอมีคนหน่ึง
หรือสองคนทาํในหมู่บา้น เขาทาํประสบความสาํเร็จ  ส่วนมากทิ้งระยะประมาณปีหน่ึง พอเขาทาํได้
ประสบความสําเร็จแล้ว โอกาสท่ีคนอ่ืนจะทาํตามมนัไม่ยาก เหมือนกบัมีตวัแทนชุมชนท่ีทาํไป
แลว้‛  

(2)  การเผยแพร่นวตักรรมสู่ภายนอกเครือข่ายผ่านวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น ไม่ไดเ้พียงส่ือสารนวตักรรมภายในเครือข่ายเท่านั้น แต่ยงัมีการส่ือสาร
ออกสู่ภายนอก โดยเกษตรกรเอง เพื่อให้การใช้นวตักรรมกระจายสู่วงกวา้งในสังคม เกิดการรับรู้ 
และให้การยอมรับจากชุมชน ทาํให้เกษตรกรผูใ้ชน้วตักรรมมีการสนบัสนุน ช่วยเหลือจากชุมชน 
กลายเป็นส่ิงท่ีชุมชนคุน้เคยและไม่ปฏิเสธ กล่าวคือ พยายามรวมเป็นหน่ึงกบัชุมชนเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับในระดบัท่ีใหญ่ข้ึน โดยจะมีการจดังบประมาณส่วนหน่ึงเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นในการร่วมงานบุญประเพณีต่าง ๆ  เช่น งานบวช งานศพ งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่  
งานกองบุญของวดั เป็นตน้  เพื่อร่วมเป็นเจา้ภาพสนบัสนุนงานบุญประเพณีของสมาชิกเครือข่าย
หรือชุมชนของสมาชิกเครือข่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานนั้น ๆ  ในนามของ ‚เครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้น‛ ชาวบา้นในชุมชนจึงรู้จกัเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นมากข้ึน  นอกจากน้ียงัมีการเขา้ไป
ร่วมกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยการนาํผลผลิตทางการเกษตรไปตั้งขายในตลาดนดัชุมชนอีก
ดว้ย 
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(3)  การขยายผลนวตักรรมอยา่ง ‚มีชีวิต‛ ผา่นกระบวนการกลุ่มและส่ือ
บุคคล เน่ืองจากเครือข่ายประกอบดว้ยเครือข่ายยอ่ย ๆ หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความสนิทคุน้เคยกนัมา
ก่อน เกษตรกรจะมีกลุ่มเพื่อนของตนในการปรึกษาหารือปัญหาต่าง ๆ อยูแ่ลว้ กระบวนการกลุ่มจึง
ช่วยเสริมศกัยภาพต่าง ๆ ใหก้บัเกษตรกรในระดบัปัจเจกบุคคลคือ ช่วยใหก้าํลงัใจกนัและกนั เม่ือใช้
นวตักรรมไม่สําเร็จ ช่วยคิดแลกเปล่ียนเพื่อคน้หานวตักรรมใหม่ ๆ  ช่วยกนัลงมือปฏิบติัในการนาํ
นวตักรรมมาใช้จริง ช่วยเสริมความมัน่ใจในการเป็นผูส่ื้อสารสู่ภายนอก เม่ือมีบุคคลอ่ืน ๆ มาถาม
เก่ียวกบัเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น ก็จะทาํให้รู้สึกถึงความเป็นเครือข่าย เป็นกลุ่มกอ้น เน่ืองจาก
สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจะพูดหรือส่งสารเป็นกลุ่ม หรือกล่าวไดว้า่ ทาํหน้าท่ีเป็นผูส่้ง
สารในนามกลุ่ม ไม่แยกกนัพดู มกัจะพดูถึงหรืออา้งผลงานของเพื่อนในกลุ่มตนอยูเ่สมอ และยงัเป็น
ช่องทางหรือแกนนาํในการไหลของข่าวสารในทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ีนั้น ๆ  ซ่ึงเป็นสารจากภายนอก
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น เช่น เน้ือหาเก่ียวกบัชุมชน ปัญหาท่ีคนในชุมชนไดรั้บผลกระทบต่าง ๆ  
เขา้มาส่ือสารในเครือข่าย ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนเพื่อขยายผลของนวตักรรม และยงัเป็นช่องทาง
หรือแกนนาํในการไหลของข่าวสารของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นออกไปสู่ภายนอกหรือชุมชน
อีกดว้ย ดงันั้น กระบวนการกลุ่มจะเป็นเหมือนอวยัวะใหญ่นอ้ยของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นใน
การดาํเนินการขบัเคล่ือนใหเ้ครือข่ายยงัคงไดรั้บความร่วมมือจากปัจเจกบุคคลอยูเ่สมอ 

นอกจากน้ี ส่ือบุคคลท่ีมีความสาํคญัในการขบัเคล่ือนหรือเรียกไดว้า่เป็น
เฟืองของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น คือ ผูป้ระสานงานเครือข่าย เพราะเป็นบุคคลท่ีคอยกระตุน้
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในเครือข่ายให้ดาํเนินไปอยา่งไม่หยุดน่ิง การขยายเครือข่ายดว้ยการรับสมาชิก
เพิ่ม จะเกิดช่องวา่งระหวา่งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ การสร้างการยอมรับนวตักรรมของสมาชิก
เก่าและสมาชิกใหม่จะมีความแตกต่างกัน จึงต้องอาศยัการจดัการอย่างเป็นระบบในการพฒันา
นวตักรรมในตัวบุคคลเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการออกแบบหรือสรุปกิจกรรม 
แนวความคิดต่าง ๆ จากสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าท่ีของผู ้
ประสานงานเครือข่าย จึงถือได้ว่าผู ้ประสานงานเครือข่ายเป็นส่ือบุคคลท่ีมีความสําคัญ มี
ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ และมีฐานความรู้กวา้ง จึงสามารถมองเห็นบริบทการส่ือสารทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชนไดใ้นภาพกวา้ง อีกทั้งยงัมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบักลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ  
จึงสามารถเช่ือมประสานใหก้ลุ่มยอ่ย ๆ ใหร้วมเป็นเครือข่ายเดียวกนัได ้

จากท่ีกล่าวมาเป็นการทาํให้เครือข่ายมีชีวิต คือ ทาํให้เครือข่ายมีความ
เคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากเครือข่ายใชน้วตักรรมนาํการพฒันา ซ่ึงนวตักรรมจะตอ้งเป็นส่ิง
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดงันั้น นวตักรรมเป็นเร่ืองท่ีแข่งกบัเวลา หากหยุดน่ิงนวตักรรมจะเก่าไปทนัที 
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เครือข่ายจึงตอ้งมีการขบัเคล่ือนอยู่เสมอ หรือเรียกไดว้่า มีการขยายผลของนวตักรรมอย่างมีชีวิต
หรือสมํ่าเสมอนัน่เอง   
 

5.2.2 รูปแบบการส่ือสารของเครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน 
5.2.2.1 การส่ือสารก่อนมีท่ีทาํการเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 

1)  รูปแบบการส่ือสารสองทางไม่เป็นทางการ 
เน่ืองจากเครือข่ายนวตักรรมชาวบ้านยงัไม่มีจุดศูนยร์วมเครือข่ายท่ีเป็น

ทางการ ทาํใหก้ารส่ือสารเป็นการส่ือสารอยา่งไม่เป็นทางการ เพียงไปมาหาสู่กนั และจบักลุ่มคุยกนั
ตามบา้นหรือแปลงนาของเกษตรกรอยา่งไม่เป็นทางการ ไม่มีการวางแผนการส่ือสารล่วงหนา้ ใคร
อยากพูดอะไรก็ได ้เป็นอิสระ หลงัจากมีสมาชิกเพิ่มข้ึนก็เร่ิมนดักนัไปพูดคุย ปรึกษา แลกเปล่ียน
ตามบา้นหรือแปลงเกษตรของแต่ละคน โดยนดัตามความสะดวกของสมาชิกร่วมกนั ถือเป็นการใช้
เวทีของชุมชนในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประชุมรวมกลุ่มเวียนไปเร่ือย ๆ ซ่ึงจะเป็นการสร้าง
บรรยากาศท่ีมีความเป็นกนัเอง ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนส่ือสารกนัทั้งสองทางดว้ยภาษาอีสานท่ีฟัง
เขา้ใจง่ายและไม่มีลกัษณะท่ีทาํให้เกษตรกรรู้สึกประหม่าในการสลบับทบาทระหวา่งผูส่้งสารและ
ผูรั้บสาร 

5.2.2.2 การส่ือสารหลงัมีท่ีทาํการเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
1)  รูปแบบการส่ือสารทางเดียวแนวด่ิงแบบบนลงล่างอยา่งเป็นทางการ 
การใช้ท่ีทาํการเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเป็นสถานท่ีในการถ่ายทอด

ความรู้ของนกัวิชาการการเกษตรท่ีไดรั้บเชิญมาแกปั้ญหาการใชส้ารเคมีของเกษตรกร รูปแบบการ
ส่ือสารของวิทยากรจึงเป็นการส่ือสารทางเดียวแบบบนลงล่าง คือ วิทยากรเป็นผูส่้งสารให้ความรู้ 
นวตักรรมใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกรเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี ซ่ึงลักษณะการส่ือสารคล้ายการ
ส่ือสารในศูนยก์ารเรียนรู้ปราชญช์าวบา้นท่ีสมาชิกเคยไปอบรมก่อนมาเขา้ร่วมเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้น 

เน่ืองจากวิทยากรไม่เคยมีความสัมพนัธ์กบัเกษตรกร เป็นวิทยากรท่ีไดรั้บ
เชิญมาเป็นคร้ังแรกหรือคร้ังท่ีสอง ทาํให้ลกัษณะการส่ือสารค่อนขา้งเป็นทางการ ไม่สามารถท่ีจะ
พดูคุยในภาษาอีสานท่ีเป็นกนัเองไดใ้นทนัที บรรยากาศในการส่ือสารจึงเป็นทางการ มีการวางแผน
ในเน้ือหาการส่ือสารมาก่อนล่วงหนา้ และมีระยะเวลาเป็นตวัควบคุม 

นอกจากน้ียงัมีการใช้ท่ีทาํการเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นในการประชุม
รวมเป็นการประชุมคร้ังใหญ่ เพื่อสรุปผลการดาํเนินงานในการประชุมเวียนตามบา้นหรือแปลง
เกษตรของเกษตรกรอีกคร้ัง เพื่อให้เห็นภาพกวา้งในผลการดาํเนินงาน อีกทั้งยงัมีการช้ีแจง้ข่าวสาร
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ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น หรือช้ีแจง้การโครงการหรืองบประมาณ ทุนต่าง 
ๆ ท่ีไดรั้บจากองค์กรภายนอก จะเห็นไดว้่า การประชุมในท่ีทาํการเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น
มกัจะเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัความโปร่งใส และเป็นการส่ือสารเพื่อช้ีแจง แจง้ให้ทราบ จึงมีลกัษณะ
เป็นการส่ือสารทางเดียวแบบบนลงล่าง 

2)  รูปแบบการส่ือสารสองทางเป็นทางการ 
การใชส้ถานท่ีของท่ีทาํการเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นในการเล้ียงสัตวโ์ดย

สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจะจบักลุ่มเล้ียงสัตว ์ไดแ้ก่ กลุ่มววั กลุ่มหมู กลุ่มไก่ ในแต่ละ
กลุ่มจะตอ้งมีการช้ีแจงบญัชีรายรับ รายจ่ายท่ีใชใ้นการเล้ียงสัตวร่์วมกนั ผา่นการประชุมท่ีมีการจด
บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรจึงเป็นการประชุมท่ีเป็นทางการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสร้างบริษทั
ในอนาคต และเพื่อให้การบริหารเงินเกิดความโปร่งใส โดยการประชุมจะมีการส่ือสารทั้งสองทาง
ภายในสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นท่ีรวมกลุ่มกนัเล้ียงสัตว ์และจะมีการออกไปพูดหน้าท่ี
ประชุมรวมอีกคร้ังเป็นการสรุปยอดรายรับ รายจ่ายของแต่ละกลุ่มเพื่อให้สมาชิกทุกคนรับรู้ร่วมกนั

3)  รูปแบบการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ 
หลงัมีท่ีทาํการเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นก็ยงัมีการประชุมเวียนตามพื้นท่ี

การเกษตรของสมาชิกอยูเ่ช่นเดิม จึงยงัคงมีรูปแบบการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ แมจ้ะมี
การประชุมท่ีท่ีทาํการเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น แต่หลงัการประชุม สมาชิกเครือข่ายก็มกัจะจบั
กลุ่มพูดคุยกนัเก่ียวกบัเร่ืองทางการเกษตรหรือเน้ือหาทัว่ไป ซ่ึงเป็นการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ 
และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ในการพบปะเพื่อน ๆ ด้วย บางโอกาสจะมีการจดัเล้ียงอาหาร
กลางวนัหลงัการประชุม หรือสมาชิกนดักนัไปกินขา้วตามบา้นของสมาชิกเอง นอกจากน้ีก่อนการ
ประชุมก็จะมีการพดูคุยไถ่ถามกนัเช่นกนัระหวา่งรอการประชุมเร่ิม  

4)  รูปแบบการส่ือสารตามแนวนอนหรือการส่ือสารในระดบัเดียวกนั 
กิจกรรมการจบักลุ่มเล้ียงสัตว ์เป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกตอ้งบริหารจดัการเอง

ภายในกลุ่ม จะตอ้งมาร่วมปรึกษา หารือ เพื่อให้ใช้งบประมาณในการเล้ียงสัตวใ์ห้เพียงพอต่อการ
เล้ียงสัตวจ์นเติบโตสามารถใชง้านได ้ถือเป็นการส่ือสารแนวระนาบของบุคคลในระดบัเดียวกนั 
 
 

5.2.3 กลยทุธ์การส่ือสารของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
 ผลการวิจยั กลยุทธ์การส่ือสารของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น แบ่งออกเป็นกลยุทธ์ท่ี
เก่ียวกบัผูส่้งสาร กลยทุธ์การสร้างสาร และกลยุทธ์การใชส่ื้อ ดงัแสดงในกรอบแนวคิด กลยุทธ์การ
ส่ือสารของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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ภาพที ่5.8 กรอบแนวคิด กลยทุธ์การส่ือสารของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
 

5.2.3.1 กลยทุธ์เก่ียวกบัผูส่้งสาร 
1)  การเลือก/กาํหนดผูส่้งสาร 
การส่ือสารของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น จะมีการกาํหนดผูส่้งสารให้

ตรงกบัเป้าหมายของการส่ือสาร ดงัน้ี 
(1)  วทิยากร เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรกบัความ

น่าเช่ือถือ ชาวบา้นจะรับรู้โดยธรรมชาติว่าผูท่ี้มีตาํแหน่งท่ีเป็นทางการจะมีความรู้ความสามารถ
มากกวา่ตนเอง จึงให้เกียรติในฐานะเป็นผูท่ี้มีการศึกษา ซ่ึงชาวบา้นส่วนใหญ่จะไม่ไดเ้รียนหนงัสือ
ในระดบัสูง การใหก้ารยอมรับหรือเช่ือถือในบุคคลท่ีมีตาํแหน่งอยา่งเป็นทางการจึงเป็นจุดจูงใจให้
การส่ือสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะช่วงการปรับเปล่ียนจากเกษตรเคมีเป็นเกษตร
อินทรียข์องสมาชิกรุ่นแรก ๆ    

การเลือก/กาํหนดผูส่้งสาร  
การผลกัดนัใหผู้รั้บสารทาํหนา้ท่ีในการเป็นผูส่้งสาร (Role shifting) 
กระบวนการกลุ่ม/ผูส่้งสารในนามกลุ่ม 
เน้ือหาเห็นภาพ 
สาระท่ีไดจ้ากการปฏิบติัจริง 
นวตักรรมนาํการพฒันา 
สารท่ีมีความหลากหลายมาจากการแลกเปล่ียนร่วมกนั 
(Participatory Sharing) 
การเดินสายบอกต่อ 
การใชส่ื้อบุคคล+เครือข่าย 
การใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ (Public Space) 
การประชุมในท่ีทาํการ 
ส่ือกิจกรรมเชิงปฏิบติั 
ส่ือกิจกรรมพื้นบา้น 

ผู้ส่งสาร 

การสร้างสาร 

การใช้ส่ือ 
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   (2) บุคคลในครอบครัวหรือผูมี้ส่วนร่วมในการทาํเกษตรกบัการเปิดรับ 
สังคมเกษตรกรรมชนบทอีสานมกัมีการประกอบอาชีพร่วมกนัเป็นครอบครัว สามีภรรยาจะไม่
แยกกนัประกอบอาชีพ ดงันั้น แรงงานการเกษตรในเจา้ของแปลงนาจึงมกัจะทาํร่วมกนัระหวา่งสามี
ภรรยาและบุคคลในครอบครัว การเปิดรับหรือสนใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ จึงมกัเป็นการตดัสินใจของ
สามีก่อน และไดรั้บความเห็นดว้ยจากภรรยา รวมถึงคนในครอบครัว  ระบบสมาชิกของเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นจึงรับสมคัรสมาชิกเป็นรายครอบครัว มิใช่รายบุคคล 

(3)  เกษตรกรภายนอกเครือข่ายท่ีประสบความสําเร็จกบัแรงบนัดาลใจ 
ในช่วงแรกก่อตั้งเครือข่ายท่ียงัไม่มีนวตักรรมเป็นของตนเอง การรวมกลุ่มเกษตรกรและการขยาย
สมาชิกเพิ่มข้ึนจะอาศยัการชกัชวนโนม้นา้วใจผา่นการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัเกษตรกร เพราะยงั
ไม่มีผลงานท่ีเป็นของเครือข่ายเองจึงอาศยัการศึกษาดูงานจากเกษตรกรภายนอกเครือข่ายท่ีประสบ
ความสําเร็จ ซ่ึงเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือชาวบา้นธรรมดาท่ีใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการประกอบ
อาชีพอยา่งมีความสร้างสรรค ์ทาํส่ิงเล็กใหก้ลายเป็นส่ิงใหญ่ โดยไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนมาก 

(4) สมาชิกเครือข่าย/เพื่อน คนรู้จักกับการมีส่วนร่วม เครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นเป็นเครือข่ายท่ีจดัตั้งข้ึนโดยเกษตรกรเอง ซ่ึงลว้นเป็นเครือข่ายการแนะนาํต่อ
ของคนรู้จกักนั ภายในเครือข่ายจึงประกอบดว้ยกลุ่มยอ่ย ๆ  ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะมีระดบัความสัมพนัธ์ท่ี
แตกต่างกนั การมาร่วมประชุมถือว่าได้มาพบปะพูดคุยกบัคนรู้จกั รวมทั้งการประชุมเวียนตาม
แปลงเกษตรยงัถือเป็นการเยี่ยมเยียนกัน ซ่ึงวฒันธรรมของชาวบ้านในชนบทอีสานเป็นสังคม
หมู่บา้นท่ีจะไปมาหาสู่กนัเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้  หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นสังคมท่ีมีการเอ้ือเฟ้ือ ร่วมมือ
ร่วมใจกนั หรือมีส่วนร่วมอยูแ่ลว้ เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจึงอาศยัวฒันธรรมการมีส่วนร่วมเดิม
มาปรับใหเ้ขา้กบักิจกรรมของเครือข่ายหรือทาํให้การมีส่วนร่วมของชาวบา้นนั้นมีเน้ือหาสาระมาก
ยิง่ข้ึน 

 (5)  สมาชิกเครือข่ายท่ีประสบความสาํเร็จกบัการเป็นตน้แบบ (Models) 
(ช่วงขยายผลนวตักรรม) การเรียนรู้จากบุคคลตน้แบบท่ีเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นนาํมาใชเ้ป็นกล
ยุทธ์ท่ีเลือกบุคคลตน้แบบให้ง่ายต่อการเลียนแบบดว้ย โดยบุคคลตน้แบบตอ้งมีความเหมือนหรือ
คล้ายคลึงกบัสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น นั่นคือ เป็นคนในระดับเดียวกนั เป็นชาวบา้น
ธรรมดา ซ่ึงกลุ่มท่ีเป็นตน้แบบการทาํเกษตรแล้วประสบความสําเร็จนั้นจะเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่น
แรก ๆ ท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย ด้วยระยะเวลาท่ียาวนานประกอบกบัการมีองค์ความรู้
นวตักรรมมากทาํให้สามารถถ่ายทอดความรู้ วิธีการปฏิบติัอย่างง่าย ตามแบบภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ให้กบัสมาชิกใหม่หรือสมาชิกท่ียงัไม่ประสบความสําเร็จได ้ ซ่ึงการเรียนรู้และการปฏิบติัจะตอ้ง
เกิดจากความสมคัรใจ แรงบนัดาลใจ และการเปล่ียนทศันคติ  ตน้แบบท่ีเป็นบุคคลจึงเป็นแบบอยา่ง
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ท่ีแสดงนามธรรมให้เป็นรูปธรรมชดัเจน ทาํให้เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกใหม่เปล่ียนแปลงทศันคติท่ี
เอนเอียงไปตามพฤติกรรมของตน้แบบ 

(6)  ผูส้ร้าง/สานงานเครือข่ายในเชิงระบบการจดัการ ผูท่ี้มีทั้งความ
น่าเช่ือถือ มีประสบการณ์และความรู้มาก จะสามารถเป็นผูท่ี้มีแนวคิดดี ๆ ในการสร้างงานใหม่ ๆ  
หรือบริหารจดัการงานให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจะมีตวักลางในการสาน
งานต่าง ๆ ใหด้าํเนินไปอยา่งเป็นระบบระเบียบ ดว้ยลกัษณะงานขององคก์รชุมชนท่ีทาํโดยชาวบา้น
มกัจะมีลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการหรือไม่เป็นระบบ จึงตอ้งอาศยัผูส่้งสารท่ีมีความรู้ความสามารถใน
การเป็นผูน้าํ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการของเครือข่ายข้ึน เพื่อเรียนรู้งานดา้นการบริหารจดัการ 
ส่วนผูป้ระสานงานเครือข่ายจะตอ้งเป็นผูน้าํเสนอปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเครือข่าย เพื่อให้เกิดการ
ร่วมกนัหาคาํตอบในการแกปั้ญหา สามารถระดมกาํลงัสมาชิกนวตักรรมชาวบา้นไดทุ้กรุ่น 

2)  การผลกัดนัให้ผูรั้บสารในพื้นท่ีทาํหน้าท่ีในการเป็นผูส่้งสาร (Role 
Shifting) 
  กิจกรรมเด่นในดา้นการสลบับทบาทให้ผูรั้บสารเป็นผูส่้งสารนั้นคือ การประชุม
เวียนตามแปลงเกษตรของสมาชิกเครือข่าย ทาํให้ผูรั้บสารหรือเกษตรกรท่ีเคยชินกบัการนั่งฟัง
บรรยาย อบรมในศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในอดีตท่ีผ่านมา กลายเป็นผู ้รับสารท่ีต้องมีความ
กระตือรือร้นมากยิ่งข้ึน เพราะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการประชุมท่ีแปลงเกษตรของตนเอง 
เกษตรกรตอ้งมีการตระเตรียมพื้นท่ีและเน้ือหาท่ีจะนาํเสนอให้กบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ   การประชุมใน
ลกัษณะน้ีนอกจากจะไดผู้ส่้งสารท่ีสามารถเป็นวิทยากรไดแ้ลว้ ยงัเป็นการสร้างผูน้าํทางความคิดท่ี
สามารถขยายเครือข่ายในอนาคตไดด้ว้ย  เพราะเกษตรกรจะเคยชินกบัการส่งสาร การแลกเปล่ียน 
และการเป็นผูเ้ร่ิมหรือควบคุมการส่ือสาร   

3)  กระบวนการกลุ่ม/ผูส่้งสารในนามกลุ่ม 
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจะเป็นการทาํงานร่วมกนั

ของสมาชิก ไม่มีการแบ่งแยกทาํเด่ียว ทาํให้การส่ือสารของสมาชิกมุ่งความสนใจหรือมีประเด็น
ร่วมกนั สามารถแลกเปล่ียนในหวัเร่ืองเดียวกนัไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เช่น ช่วงท่ีมีการรวมกลุ่ม
กนัเล้ียงสัตวก์็จะมีกิจกรรมหลกัคือ เล้ียงสัตวเ์พียงอย่างเดียว ช่วงทาํเกษตรประณีตก็จะพูดถึงเร่ือง
การทาํเกษตรประณีตเป็นหลกั ช่วงทาํมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ทุกคนก็จะมาร่วมกนัหาวิธีทาํให้
พื้นท่ีของตนเองผา่นมาตรฐาน ซ่ึงการมุ่งไปท่ีกิจกรรมเดียวจะทาํให้ส่ือสารไดง่้าย มีสมาธิในการใช้
นวตักรรม และท่ีสําคญัยงัทาํให้การส่ือสารเป็นหน่ึงเดียวกนัเป็นการส่ือสารของกลุ่ม ไม่แบ่งแยก 
เกษตรกรมกัจะใช้คาํว่า ‚กลุ่มของเรา‛ ‚เครือข่ายของเรา‛ มากกว่าจะใช้สรรพนามบุรุษท่ีหน่ึงท่ี
เรียกแทนตนเอง ดงันั้น การส่ือสารจึงเป็นในนามกลุ่ม 
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5.2.3.2 กลยทุธ์การสร้างสาร 
1)  เน้ือหาเห็นภาพ 
สารท่ีใช้ในการส่ือสารของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจะมีจุดเด่นท่ีเป็น

สารท่ีมีความชดัเจนเป็นรูปธรรม จบัตอ้งได ้ สารจะไม่มีความสลบัซบัซอ้น  ลกัษณะของสารจึงเป็น
การแสดงตวัอย่างจากของจริง การฉายสไลด์ท่ีเป็นรูปภาพจริง  มีการสาธิตกระบวนการวิธีทาํ
ชดัเจนผา่นการทาํจริง หรือแมก้ระทัง่เน้ือหาต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นแปลงเกษตรของเกษตรกรเป็นสารท่ีเห็น
ภาพชดัเจน ส่ือความหมายไดค้รบถว้น แมไ้ม่มีการพดูประกอบ  

2)  สาระท่ีไดจ้ากการปฏิบติัจริง 
การเรียนรู้ของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติั 

ดงันั้น การออกแบบสารจึงเป็นการออกแบบกิจกรรมเชิงปฏิบติัท่ีสอดแทรกเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการ
ถ่ายทอดภายในเครือข่าย ซ่ึงเกษตรกรจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างและออกแบบสารร่วมกนักบั
เครือข่าย และสารนั้นจะเป็นของเกษตรกรเอง อีกทั้งสารนั้นยงัทาํหน้าท่ีในการส่ือสารตลอดเวลา 
เป็นสารท่ีมีอายยุนืยาว เพราะสารนั้นคือวถีิชีวติการประกอบอาชีพประจาํวนัของเกษตรกร หรืออาจ
กล่าวไดว้า่ สารนั้นก็คือ ขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นแปลงเกษตรของสมาชิกเครือข่ายแต่ละคนนัน่เอง 

3)  นวตักรรมนาํการพฒันา 
หลักการออกแบบเน้ือหาสารท่ีเป็นหลักใหญ่ของเครือข่ายนวตักรรม

ชาวบา้นคือ การใชน้วตักรรมนาํการพฒันา ดงันั้น เน้ือหาสารจะตอ้งมีการพฒันาให้มีความใหม่และ
สามารถใชพ้ฒันาพื้นท่ีในทอ้งถ่ินไดจ้ริง ดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้เกิดการพฒันานวตักรรม
จากการแลกเปล่ียน ร่วมกนัทดลองของสมาชิก ทาํให้องคค์วามรู้หรือแนวคิด (Idea) เป็นส่ิงจาํเป็น
และสาํคญัท่ีสุดในการออกแบบสาร 

4)  สารท่ีมีความหลากหลายมาจากการแลกเปล่ียนร่วมกนั (Participatory 
Sharing)  

สารท่ีใช้ส่ือสารในเครือข่ายนวตักรรมชาวบ้านส่วนใหญ่เกิดจากการ
แลกเปล่ียนร่วมกนั จึงมีความหลากหลาย ไดแ้ก่ หลายเจา้ของ หลายความคิด หลายแหล่งท่ีมา ทาํให้
เกิดการบูรณาการของสารลดข้อด้อยดึงจุดเด่นของสารอนัหลากหลายเข้าไวด้้วยกนั โดยความ
หลากหลายน้ีจะไดรั้บการศึกษาและทดลองดว้ยวิธีของชาวบา้นนั้น ๆ  และนาํมาเล่าพูดคุยกนัว่า 
เน้ือหาไหนท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ดีท่ีสุดในเครือข่าย  สารท่ีได้รับการออกแบบจาก
หลากหลายแหล่งทาํใหเ้กิดความรู้สึกเป็นเจา้ของสารเท่าเทียมกนั มีการกระจายแนวคิดให้เหมาะสม
กับสมาชิกท่ีมีความหลากหลายทางความคิดมากข้ึน จึงเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกอยากร่วม
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แลกเปล่ียนและสร้างเน้ือหาสารของตนเอง เป็นอีกทางหน่ึงท่ีเหมาะสมกบัการใชส่ื้อเวทีชุมชนหรือ
พื้นท่ีสาธารณะ 

5.2.3.3 กลยทุธ์การใชส่ื้อ 
1)  การเดินสายบอกต่อ 
การเดินสายบอกต่อ เป็นวิธีท่ีใช้ในการชักชวนชาวบ้านมาร่วมสมัคร

สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงวิธีน้ีเป็นวฒันธรรมเดิมท่ีใช้ไดผ้ลตั้งแต่ยุคศูนยก์ารเรียนรู้
ปราชญช์าวบา้นเดิม  เน่ืองจากชาวบา้นจะไม่ยดึติดกบัเทคโนโลยี หรือการส่ือสารผา่นส่ือกลาง การ
เขา้ไปชกัชวนชาวบา้นดว้ยวธีิพื้นบา้นง่าย ๆ ดว้ยการส่ือสารทางตรงแบบเห็นหนา้จึงเป็นวิธีท่ีไดผ้ล
ท่ีสุด ทั้งยงัเอ้ือใหเ้กิดการส่ือสารสองทาง จึงมีความชดัเจนในดา้นเน้ือหา โดยมีวิธีการเดินสายบอก
ต่อดงัท่ีนาว ีนาควชัระ (สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2557)  กล่าววา่ ‚วิธีการโดยมากเราก็จะอาศยัการท่ีวา่
เราเขา้ไปชกัชวนหรือเขา้ไปพูดคุยกบัเกษตรกรในพื้นท่ีโดยตรง ส่วนมากเราจะเร่ิมจากกลุ่มเล็ก ๆ 
ก่อน เลือกเกษตรกรท่ี มีความเห็นหรือมีความสนใจในดา้นน้ีอยูบ่า้งแลว้ แต่วา่เขายงัติดขดัวา่ยงัไม่รู้
วา่ตอ้งไปติดต่อตรงไหน ยงัไม่รู้วา่จะไปทาํกบัใคร‛  

“แรกๆก็มีคนรู้จกัมาถาม ‘เขา้ไปกลุ่มไหม’ เดินมาถามหรือข่ีรถเคร่ืองมา 
ส่วนมากคนท่ีชอบจะไป คนท่ีไม่ชอบเขาไม่ไปหรอก” (น้อย ศรีวงษ์, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 
2557)   

2)  การใชส่ื้อบุคคล+เครือข่าย 
การสร้างรูปแบบเครือข่ายใกลชิ้ด ‚เครือข่ายครอบครัว‛ เครือข่ายนวตักรรม

ชาวบา้นเป็นการรวมกลุ่มของครอบครัวเกษตรกร ไม่ใช่รายบุคคล และส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท่ีมี
ความใกลชิ้ดกนับนพื้นฐานความสัมพนัธ์ทางสังคม ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีเป็นเครือญาติ พี่น้อง 
หรือเพื่อนสนิท ซ่ึงวฒันธรรมหมู่บา้นอีสาน ญาติพี่นอ้งจะมีท่ีอยูอ่าศยัและท่ีนาทาํกินติดกนั ดงันั้น 
ผูริ้เร่ิมการรวมกลุ่ม จึงอาศยัการไปขออาศยักบัชาวบา้น ร่วมรับประทานอาหาร เพื่อให้มีความรู้สึก
คุน้เคย กลมกลืนในเครือญาติกนัก่อน แลว้จึงให้เครือข่ายครอบครัวไปชวนสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งสนิท
สนมกนัชวนกนัต่อไป เป็นเครือข่ายของครอบครัว อนัท่ีจริงในแต่ละชุมชน จะมีการสร้างเครือข่าย
กันอยู่แล้ว เช่น เครือข่ายของเครือญาติ มิตรสหาย ฯลฯ ถือได้ว่าเป็นการประสานเครือข่าย
ครอบครัวยอ่ย ๆ ท่ีกระจายอยูใ่นหลายหมู่บา้นใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั 
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ภาพที ่5.9 ลกัษณะเครือข่ายของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 

แหล่งทีม่า: ผูว้ิจยัสรุปจากผลการสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ:  รายช่ือหมู่บา้นในภาพท่ี 5.9 เป็นตวัอยา่งหมู่บา้นหลกัของสมาชิกเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้น นอกจากน้ียงัมีหมู่บา้นอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
 

3)  การใช้พื้นท่ีสาธารณะ (Public Space) เป็นช่องทางการส่ือสารท่ี
หลากหลายและเปิดกวา้ง เพื่อให้เกษตรกรไดมี้พื้นท่ีท่ีเป็นอิสระและเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น ในท่ีน่ีคือ แปลงเกษตรของเกษตรกรและบา้นเกษตรกร เพราะชาวบา้นจะนิยมพูดคุยกนั
แบบตั้งวงสนทนาตามบา้น แมแ้ต่การรับประทานอาหารร่วมกนัจะทาํในครัวเรือนแลว้นาํมาลอ้มวง
รับประทานกนับริเวณบา้น พื้นท่ีสาธารณะของเกษตรกรจึงเป็นพื้นท่ีพกัอาศยัและพื้นท่ีทาํมาหากิน 
ซ่ึงนอกจากจะเป็นพื้นท่ีท่ีปลอดจากอาํนาจภายนอก ยงัทาํให้เกษตรกรมีความสนิทสนมกนัเหมือน
ญาติพี่นอ้งท่ีมาเยีย่มบา้นกนั กินขา้วร่วมกนั และไดเ้ห็นวิถีชีวิต รวมทั้งคนในครอบครัว ซ่ึงส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ของกลุ่มให้มีความสามคัคีกลมเกลียว เน่ืองจากการรวมกลุ่มเกิดจากพ่อบา้นหรือ
แม่บา้นมารวมตวักนั การนบัจาํนวนสมาชิกใชห้น่วยเป็น ‚ครอบครัว‛ มิใช่ ‚คน‛ 
 ‚ก็ประชุมกนัขา้งนอก เวียนกนัไป บางทีบางบา้นมีประเด็นท่ีน่าสนใจ เราก็ไปประชุมท่ี
บา้นเขา เกษตรกรก็จะสามารถอธิบายให้เห็นภาพจากของจริงดว้ย เราก็ทาํให้เขาภาคภูมิใจ คนใน
ชุมชนให้ความสนใจในการพฒันาความรู้ของเขา เขาก็จะมีกาํลงัใจในการพฒันาความรู้ต่อไป‛ 
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(นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557) 
 “ประชุมกนัในแปลงในนา ถา้มาท่ีนาใคร คนนั้นก็จะเป็นคนพดู แลกเปล่ียนกนั พาคนอ่ืนดู
ท่ีของตวัเอง เหมือนมานัง่คุยเล่นกนั” (กุล มานํ้าเท่ียง, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557) 

4)  การประชุมในท่ีทาํการ 
นอกจากการประชุมเวียนตามแปลงเกษตรของสมาชิก ยงัมีการประชุม

ประจาํเดือนอยา่งเป็นทางการท่ีตอ้งจดัประชุมในท่ีทาํการเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงส่วนใหญ่
จะเป็นการแจง้ข่าวสารและรับสมคัรการเขา้ร่วมกิจกรรมของทั้งองค์กรนวตักรรมชาวบา้น อนั
รวมถึงบริษัทนวตักรรมชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้ และกองทุนนวตักรรมชาวบ้าน 
นอกจากน้ียงัมีการส่ือสารถึงองค์กรภายนอกท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองค์กรนวตักรรมชาวบา้นดว้ย 
เช่น สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ การจดังานแสดงสินค้าทางการเกษตรของ
สาํนกังานเกษตรในภูมิภาคอีสาน ลูกคา้ต่าง ๆ  เป็นตน้ 

การจดัประชุมยงัช่วยส่ือสารภายในชุมชนใหรู้้จกัองคก์รนวตักรรมชาวบา้น
มากยิ่งข้ึน ดงัท่ีบรรเลง จวงพลงาม (สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557) กล่าววา่ “สมาชิกแต่ละคนทาํ
ก่อน เสร็จแล้วชาวบ้านก็จะดู ดูก่อนว่าทาํไมพวกน้ีไปประชุมกนัทุกเดือน ใส่เส้ือไปเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้น ก็ไปประชุมกนั เขาก็บอกไปไหน ไปประชุมกลุ่มเกษตร เขาก็ถามๆ บางคนก็
อยากเขา้ ไปดูแลว้บางทีก็คือ มนัเป็นเร่ืองปกติจะเขา้เน่ียตอ้งการเงิน ตอ้งการความรู้” 

5)  ส่ือกิจกรรมเชิงปฏิบติั 
ส่ือกิจกรรมของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นแทบทั้งหมดเป็นเชิงปฏิบติั

มากกว่าทฤษฎี เน่ืองจากการส่ือสารกบัเกษตรกรไม่สามารถใช้การแจง้หรือบอกเพียงขอ้มูลเพียง
อย่างเดียวได้ จะต้องอาศยัการสาธิตหรือร่วมมือกันลงมือปฏิบติัด้วย ส่ือกิจกรรมของเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ การจดัประกวดเกษตรประณีต 1 งาน, การทดลองใชน้วตักรรม
ในแปลงเกษตร, การทาํแปลงสาธิต, การรวมกลุ่มเล้ียงสัตว,์ การร่วมกนัคิดและทาํสูตรปุ๋ยและนํ้ า
หมกัชีวภาพ, การประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เป็นตน้ 

6)  ส่ือกิจกรรมพื้นบา้น 
นวตักรรมของเครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน มาจากภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี

สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงในพื้นท่ีอีสาน  แมจ้ะเป็นแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีนาํมาใชใ้นการพฒันาการเกษตร 
แต่ก็มีรากฐานมาจากวตัถุดิบและภูมิปัญญาพื้นบ้าน การส่ือสารนวตักรรมจึงไม่ได้แตกต่างจาก
ฐานความรู้เดิมของชาวบ้าน  กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัข้ึนจึงอิงวฒันธรรมหรือกิจกรรมดั้ งเดิมของ
ชาวบา้น เช่น นวตักรรมการจบัแมลง นวตักรรมการเก็บอาหารตามธรรมชาติ  นวตักรรมการเผา
ถ่าน เป็นตน้ แมแ้ต่การทาํเกษตรอินทรียโ์ดยใชว้สัดุจากธรรมชาติ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย ์แทจ้ริงแลว้
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เป็นวิธีพื้นบา้นดั้งเดิมของเกษตรกรในจงัหวดับุรีรัมย ์ นอกจากน้ีการส่ือสารชุมชนยงัมีการร่วม
กิจกรรมกบัชุมชนตามประเพณีทอ้งถ่ิน เช่น การร่วมจดัโรงทานในงานวดั  การร่วมเป็นเจา้ภาพใน
งานบุญและงานศพใหก้บัสมาชิก เป็นตน้ โดยการส่ือสารต่าง ๆ จะเป็นการส่ือสารในนามเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นทั้งสิน 

 
 

5.3 บริษทันวตักรรมชาวบ้าน (กจิการเพือ่สังคม) 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.10  การพฒันาองคก์รนวตักรรมชาวบา้นในขั้นบริษทัหรือกิจการเพื่อสังคม 
หมายเหตุ: ภาพท่ี 5.10 เป็นส่วนหน่ึงของภาพท่ี 5.1 นาํมาแสดงในส่วนน้ีเพื่อช้ีเฉพาะลาํดบัขั้นการ
      พฒันาองคก์รนวตักรรมชาวบา้นขั้นท่ีสาม บริษทันวตักรรมชาวบา้น (กิจการเพื่อสังคม)  
      ท่ีประกอบดว้ยองค์กรย่อยสององค์กร ได้แก่ เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นและบริษทั
      นวตักรรมชาวบา้น 
 

5.3.1 กระบวนการส่ือสาร 
5.3.1.1 กระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างบริษทันวตักรรมชาวบา้น (กิจการเพื่อสังคม) 

1)  การก่อตั้งบริษทันวตักรรมชาวบา้นให้สามารถประกอบกิจการไดผ้า่น
การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมในการก่อตั้งบริษทันวตักรรมชาวบา้นนั้น นบัไดว้า่เร่ิมตั้งแต่
การเตรียมการก่อตั้งบริษทัจากการปรับตวัร่วมกนัของสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นในการ
พฒันากระบวนการทาํงานให้มีความเป็นระบบระเบียบมากข้ึน เรียนรู้การทาํบญัชีรายรับรายจ่าย 
การประชุมอย่างเป็นทางการ และการจดัทาํผลการดาํเนินงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงักล่าวแลว้
ในช่วงปลายของการบริหารจดัการเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น หลงัจากนั้นจึงมีการระดมกาํลงัของ
สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นในการร่วมกนัคิดคน้ผลิตภณัฑ์ของบริษทัทั้งการผลิตปุ๋ย การ
คดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุ การทาํนํ้าหมกัชีวภาพกาํจดัศตัรูพืช 

 

บริษทั เครือข่าย 
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ตอนแรกสูตรปุ๋ย ชาวบ้านเรียนรู้กันมาเป็นพนัสูตร  แต่สูตรท่ีสามารถหาวตัถุดิบให้มี
ปริมาณมากพอท่ีจะสนับสนุนกบัเกษตรกรจาํนวนมากนั้นจะมีเพียงไม่ก่ีสูตร อย่างมูล
คา้งคาวมีปริมาณมากในประเทศไทย ในบรรดามูลสัตวทุ์กชนิด มูลคา้งคาวมีปริมาณธาตุ
อาหารมากท่ีสุด อตัราส่วนในการผสมมูลคา้งคาวในปุ๋ยจึงไม่ตอ้งใชเ้ยอะมาก  ความรู้หรือ
นวตักรรมท่ีเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นคิดคน้ข้ึนท่ีสามารถขยายได้ ก็จะมีการส่งเสริม
เกษตรกรในวงกวา้งข้ึน เพราะทา้ยท่ีสุดแล้ว ไม่ว่าวิธีคิดในการแก้ปัญหาสังคมนั้นจะดี
เพียงใดก็ตอ้งสามารถพฒันาต่อไปได ้จึงจะเป็นความคิดท่ีดีและใชง้านไดจ้ริง  (นาวี นาค
วชัระ, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม  2557) 
 

เม่ือบริษทันวตักรรมชาวบา้นสามารถสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพแลว้ แต่ยงั
ขาดตลาดในการจดัจาํหน่ายสินคา้ แมส้มาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจะไม่ถนดัเร่ืองการขาย 
แต่ก็มีการร่วมกนัติดต่อหาตลาดชุมชนเพื่อใหมี้สถานท่ีจดัจาํหน่ายภายในชุมชนอยา่งง่าย ๆ ก่อน  

ในส่วนของงบประมาณการสร้างโรงงานของบริษทันวตักรรมชาวบา้น
ยงัคงอาศยัการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซ่ึงโครงการต่าง 
ๆ จะตอ้งอาศยัความร่วมมือของสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นในการร่วมลงช่ือและร่วมกนั
ปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลได้ โครงการจึงจะมี
มูลค่าและน่าเช่ือถือสาํหรับผูใ้หทุ้น 

แมก้ระทัง่ในส่วนของการจดทะเบียนหรือการขอสินเช่ือจากธนาคารเพื่อ
ดาํเนินกิจการของบริษทันวตักรรมชาวบา้นยงัตอ้งอาศยัการทาํงานของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
เพราะการคาดการณ์การดาํเนินกิจการตามผลผลิตต่าง ๆ ตอ้งอาศยัผลผลิตจากเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบ้านในการยืนย ันรายได้ของบริษัทนวัตกรรมชาวบ้าน  เครือข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
เปรียบเสมือนผลงานหรือหลกัฐานในการยนืยนัศกัยภาพของบริษทันวตักรรมชาวบา้น 

2)  การพฒันาบริษทันวตักรรมชาวบา้นใหเ้ป็นกิจการเพื่อสังคมผา่น
กิจกรรมของสาํนกังานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (สกส.) 

 (1)  การจดทะเบียนกิจการเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย จะตอ้งผ่าน
คุณสมบติัในการเป็นกิจการเพื่อสังคม ซ่ึงบริษทันวตักรรมชาวบา้นเป็นบริษทัแรก ๆ ท่ีจดทะเบียน
กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยกบัสกส. บริษทันวตักรรมชาวบา้นจึงถือไดว้า่เป็นบริษทัท่ีบุกเบิก
กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย มีการพฒันาบริษทัพร้อม ๆ กับการพฒันานโยบายของสกส. 
ประกอบกบัในยคุนั้นยงัมีกิจการเพื่อสังคมท่ีจดทะเบียนอยา่งเป็นทางการนอ้ย  การควบคุมดูแลและ
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สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมของสกส. จึงทาํไดเ้ต็มท่ีผ่านการส่ือสารทางตรงกบับริษทันวตักรรม
ชาวบา้น 

(2)  การศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคมในต่างประเทศ นาวี นาควชัระได้
เป็นตวัแทนบริษทันวตักรรมชาวบา้นในการไปศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคมในประเทศบงักลาเทศ
ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีกิจการเพื่อสังคมองค์กรพฒันาเอกชนขนาดใหญ่ระดบัโลก ได้แก่ Brac และ 
Grameen  การจดัศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคมในต่างประเทศของสกส. มีวตัถุประสงค์เพื่อให้
ผูป้ระกอบการกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยไดเ้ห็นกระบวนการทาํงาน แนวคิด และความสําเร็จ
ของกิจการเพื่อสังคมอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยถือวา่ยงัเป็นแนวคิดท่ีใหม่อยู่
ในขณะนั้น การไปศึกษาดูงานในต่างประเทศจึงเป็นการเปิดโลกทศัน์และกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการ
มีแนวคิดในการประกอบกิจการของตวัเองให้มีความสมดุล ไม่เป็นไปในเชิงพาณิชยม์ากเกินไป 
เนน้มิติดา้นสังคมมากยิง่ข้ึน 

(3)  การร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในการจดังานต่าง ๆ ของสกส. บริษทั
นวตักรรมชาวบา้นนบัไดว้า่เป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบักิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ดว้ยระยะเวลา
การเขา้ร่วมจดทะเบียนกบัสกส. และลกัษณะการแกปั้ญหาสังคมเกษตรกรรมชนบทท่ีเป็นปัญหา
ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ  แนวคิดการดาํเนินกิจการเพื่อสังคมของบริษทันวตักรรมชาวบา้นจึง
เป็นกรณีศึกษาให้กบัผูป้ระกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ ๆ  ทั้งน้ี การไดรั้บเกียรติเป็นตวัแทนในการ
ใหค้วามรู้ทางกิจการเพื่อสังคมยงัเป็นแรงผลกัดนัให้บริษทันวตักรรมชาวบา้นมีการพฒันาอยูเ่สมอ 
และทาํงานเป็นระบบมากข้ึน ทั้งยงัส่งเสริมทกัษะในการส่ือสารสู่ภายนอก เป็นการสร้างภาพลกัษณ์
ในการเป็นกิจการเพื่อสังคมใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

 (4)  การเขา้ร่วมการจดัอบรมผูป้ระกอบการทางสังคม บริษทันวตักรรม
ชาวบา้นได้ส่งตวัแทนคือ ปิยะดา สิงห์นันท์ เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรบ่มเพาะผูป้ระกอบการทาง
สังคม และร่วมประปวดแผนธุรกิจของกิจการเพื่อสังคมจนได้รับทุนสนับสนุนในการประกอบ
กิจการร้านคา้ชุมชนช่ือว่า “ร้านเกษตรเขียว” จาํนวน 5 ร้านคา้ กระจายอยูต่ามหมู่บา้นของสมาชิก
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น และใหส้มาชิกท่ีมีความพร้อมเป็นผูดู้แลแต่ละร้าน ซ่ึงตราสินคา้เกษตร
เขียวจะเป็นท่ีรู้จกักนัดีในชุมชนหรือหมู่บา้นนั้น ๆ  แต่ช่วงหลงัร้านเกษตรเขียวตามหมู่บา้นประสบ
กบัปัญหาดา้นการบริหารจดัการจึงระงบักิจการไป  แต่บริษทันวตักรรมชาวบา้นก็ยงัคงใชต้ราสินคา้ 
‚เกษตรเขียว‛ ในการผลิตสินคา้เพื่อจาํหน่ายในระดบัชุมชนเช่นเดิม 

“เราก็เขียนแผนธุรกิจเสนอ สกส. แล้วก็ Pitching ภายใน 1 นาที มี
กิจกรรม 3 วนัเราก็ไป ก็ไม่ยากนะ เหมือนเราไปอบรมเป็นผูป้ระกอบการ คือ คนท่ีสมคัรโครงการ
เขาจะคดัเลือก 4 ทีม เราก็ได”้ (ปิยะดา สิงห์นนัท,์ สัมภาษณ์, 7 กุมภาพนัธ์ 2558) 
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5.3.1.2 กระบวนการส่ือสารเพื่อการบริหารจัดการบริษัทนวตักรรมชาวบ้าน 
(กิจการเพื่อสังคม) 
1)  การจดัโครงสร้างองค์กรนวตักรรมชาวบา้นให้สามารถทาํงานแบบ

บูรณาการระหวา่งบริษทันวตักรรมชาวบา้นและเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นได ้
บริษทันวตักรรมชาวบ้านจะมีภาระงานด้านการบริหารจดัการและการ

ควบคุมกิจการเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะเร่ืองการจดทะเบียนและการรักษามาตรฐานของสินค้า 
นอกจากน้ียงัเป็นฝ่ายผลิตปัจจยัการผลิตจาํพวกท่ีตอ้งใช้อุปกรณ์หรือเทคนิคในโรงงาน เช่น ปุ๋ย 
เมล็ดพนัธ์ุ พนัธ์ุสัตว ์อาหารสัตว์ เป็นตน้ และยงัมีการสนบัสนุนกิจกรรมของเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบ้าน เช่น การให้สินเช่ือแก่เกษตรกร การมอบเงินรางวลัให้กับผูช้นะการประกวดเกษตร
ประณีต ส่วนภาระงานของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นนั้นถือไดว้า่เป็นหน่วยวิจยัและประเมินผล 
(R&D) ของบริษทันวตักรรมชาวบา้น หรือกล่าวไดว้า่เป็นฝ่ายท่ีทาํงานดา้นนวตักรรม มีการทดลอง
ใชสิ้นคา้ของบริษทัและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ขององคก์ร  

 
เราเปล่ียนจากองคก์รท่ีรับทุนใหเ้ปล่า มาเป็นกิจการทางสังคม ตอนแรกตั้งองคก์รเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นเม่ือ 8 ปีท่ีแลว้ มนัก็จะเป็นลกัษณะองคก์รชุมชนท่ีรับทุนให้เปล่ามาทาํ
การพฒันากระบวนการ พฒันาความรู้ ตอนน้ีก็ยงัมีอยู ่เครือข่ายเป็นหน่วย R&D เราผลิตปุ๋ย 
ผลิตปัจจยัการผลิต ชาวบา้นก็เอาไปใช้ ชาวบา้นก็จะตอบกลบัมา หรือบอกการพฒันาให้
มนัดีข้ึน ปรับปรุงคุณภาพใหดี้ข้ึน (นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557) 

 
ในส่วนของการส่ือสารหลกัของบริษทันวตักรรมชาวบา้นและเครือข่าย

นวตักรรมชาวบา้นจะเป็นการจดัประชุมประจาํเดือน ณ ท่ีทาํการขององค์กร เพื่อให้เจา้หน้าท่ีใน
บริษทั และสมาชิกเครือข่าย ไดร่้วมปรึกษาและทาํงานร่วมกนั  

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ บริษทัจะมุ่งเน้นตลาดในเมือง ได้แก่ 
ตลาดในกรุงเทพมหานครผ่านเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม นอกจากน้ียงัมีลูกคา้ทัว่ไปท่ีติดต่อซ้ือ
ผลิตภณัฑใ์นระบบขายส่ง ส่วนเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจะหาตลาดชุมชนทอ้งถ่ิน  

สําหรับโครงสร้างการบูรณาการทาํงานของบริษทันวตักรรมชาวบา้นและ
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นแสดงไวแ้ลว้ในภาพท่ี 4.27 

2)  การร่วมกนัหานวตักรรมในการบริหารจดัการบริษทันวตักรรมชาวบา้น
เพื่อผลกัดนัใหเ้ป็นกิจการเพื่อสังคม 
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เรามีช่วงพฒันาไอเดียนานมาก  กิจการเพื่อสังคมเร่ิมแรกเลยอาจจะยงัไม่เขา้ลกัษณะเท่าไร 
ส่วนมากมนัจะตอ้งอาศยัระยะเวลาในการบ่มเพาะการพฒันากระบวนการในการทาํงาน 
ตอนท่ีจดเป็นบริษทัใหม่ ๆ  เม่ือ 5 ปีท่ีแลว้ ผมยงัรู้สึกวา่มนัยงัไม่ใช่กิจการเพื่อสังคมเลย คือ 
เรารับไอเดียมาแต่วา่กระบวนการเรายงัไม่เขา้ท่ีเขา้ทางวา่เราจะมีกระบวนการแบบไหน…. 
ในการทาํงานลกัษณะของ SE มนัมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบหลายอยา่ง อยา่งเช่น เศรษฐกิจ 
ความเช่ือ บางทีเราทาํท่ีน่ี คนในภาคอีสาน ภาคใตก้็จะมีความเช่ืออะไรท่ีแตกต่างกนั แลว้ก็
จะตอ้งการปรับวธีิการในการจดัการชุมชน นโยบายภาครัฐ ช่วงท่ีมีการประกนั จาํนาํ ก็จะมี
ผลกระทบในเร่ืองของราคา (นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557) 
 

เดิมเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นมีจาํนวนสมาชิกไม่มาก การบริหารจดัการ
จึงมีความเรียบง่ายอาศยัการร่วมมือร่วมใจทาํกิจกรรมต่าง ๆ รวมกนัเป็นกลุ่ม ประกอบกบัแต่ละคน
มีทศันคติและเป้าหมายท่ีจะพฒันาการเกษตรในทิศทางเดียวกนั สมาชิกเครือข่ายมีความเขม้แข็ง
และเป็นผูน้าํได ้จึงทาํให้วิถีแบบชาวบา้นสามารถนาํมาบริหารการดาํเนินกิจกรรมของเครือข่ายได ้
หลงัจากมีการก่อตั้งบริษทันวตักรรมชาวบา้น การบริหารจดัการแบบเดิมตอ้งมีการปรับเพื่อให้มี
ความเป็นทางการมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายขององคก์รมีความหลากหลาย มีการส่ือสารสู่
ภายนอกมากยิ่งข้ึน ส่วนการส่ือสารกบัชุมชนก็ยงัคงตอ้งดาํเนินต่อไป  ในช่วงแรกประเด็นการ
ประชุมจึงเป็นเร่ืองการหาวิธีการในการบริหารจดัการขอบข่ายงานท่ีเพิ่มข้ึนน้ี โดยส่วนใหญ่ผูท่ี้มี
บทบาทในการบริหารจดัการระหวา่งเครือข่ายและบริษทัจะเป็นประธานเครือข่าย กรรมการ และผู ้
ประสานงานเครือข่าย รวมทั้งพนกังานรับจา้งของบริษทัดว้ย 

 
 
ภาพที ่5.11  โครงสร้างบุคลากรในองคก์รนวตักรรมชาวบา้น  
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การบริหารจดัการองค์กรท่ีมีสองภาคส่วนน้ีให้เป็นกิจการเพื่อสังคมได้มี

การทดลองใชรู้ปแบบ (Models) ต่าง ๆ มากมาย ทั้งประสบความสาํเร็จและลม้เหลว ดงัน้ี 
(1)  เมนูนวตักรรมแกจ้น เป็นการแกไ้ขปัญหาความยากจนโดยบริษทั

นวตักรรมชาวบ้านจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่ าให้กับสมาชิกเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้น เพื่อนาํไปพฒันาพื้นท่ีว่างเปล่าให้กลายเป็นพื้นท่ีเกษตรอินทรียแ์ละผลผลิตท่ี
ออกมาตอ้งผลิตตามความตอ้งการของตลาดและผูบ้ ริโภค ซ่ึงปัจจยัการผลิตท่ีจดัสรรให้แก่สมาชิก
ในราคาถูกเรียกวา่ ‚เมนูนวตักรรมแกจ้น‛แบ่งออกเป็น 2 ชุดไดแ้ก่ 

เมนูแรก คือ เมนูสําหรับสมาชิกทัว่ไป (Starter Kit) เร่ิมตน้จากปลง
เกษตรประณีตจาํนวน 1 งาน แต่ไม่เกิน 1 ไร่ ซ่ึงเกษตรกรจะไดรั้บปัจจยัการผลิตท่ีมุ่งเน้นการลด
รายจ่าย ประกอบไปดว้ย การฝึกอบรมและความรู้ดา้นการทาํเกษตร สนบัสนุนพนัธ์ุพืช สัตว ์ปุ๋ย
อินทรีย ์และเงินทุนหรือเงินกูส้าํหรับการเร่ิมตน้ในพื้นท่ีแปลงเกษตร ตลอดจนการช่วยเหลือติดตาม

เมนท่ีสอง คือ เมนูสําหรับสมาชิกเครือข่าย (Advance Kit) ท่ีมีการ
ดาํเนินงานและขยายผลแปลงเกษตรประณีตไปแลว้มากกว่า 1 ไร่ ดงันั้น ปัจจยัการผลิตท่ีจดัสรร
ให้แก่สมาชิกกลุ่มน้ีจะมุ่งเน้นท่ีการเพิ่มรายได ้และขยายปัจจยัการผลิตเกษตรอินทรีย ์ไดแ้ก่ พนัธ์ุ
พืช พนัธ์ุสัตว ์ปุ๋ยอินทรีย ์สารกาํจดัศตัรูพืชชีวภาพ 
 

 
 
ภาพที ่5.12  แผนภาพเมนูนวตักรรมแกจ้น 
 

(2)  ระบบ MLM (Multi Level Marketing) การทาํงานของเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นท่ีเกษตรกรเป็นทั้งผูผ้ลิต เน้นขา้วอินทรียเ์ป็นหลกั ขณะเดียวกนับางส่วนเป็น
ผูว้ิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ อาทิ พนัธ์ุขา้ว ปุ๋ยอินทรียเ์ม็ดคุณภาพเทียบกบัปุ๋ยเคมีแต่ราคาตํ่ากว่า 3 



181 

 

เท่า และตวัแทนจดัจาํหน่ายผ่านสมาชิกเครือข่ายหรือระบบ MLM กล่าวคือ ลูกค้ากลายมาเป็น
สมาชิกท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษในการซ้ือผลิตภณัฑ์ราคาถูก กระจายในชุมชนท่ีเป็นร้านสะดวกซ้ือคลา้ย
สหกรณ์หรือร้านเกษตรเขียวนั่นเอง นับเป็นกิจการแรกในเมืองไทยท่ีทาํเกษตรอินทรียร์ะบบน้ี 
(คณะผูจ้ดัทาํรวมกิจการเพื่อสังคมในไทย, 2555) 

 

 
 

  ภาพที ่5.13  ระบบการทาํงานของ GIN ในช่วงท่ีเป็นการตลาดแบบเครือข่าย  (Multi-Level-
Marketing) 

แหล่งทีม่า:  เชน้จฟิ์วชัน่, ม.ป.ป. 
 
(3)  Social Contract Farming คือ การทาํสัญญาเชิงธุรกิจทางการเกษตร

เพื่อแกไ้ขปัญหาสังคม  จะมีการออกแบบกิจกรรมทางการเกษตรท่ีให้สมาชิกเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้นไดม้าลงช่ือเพื่อทาํสัญญาเขา้ร่วมกบับริษทันวตักรรมชาวบา้น จากนั้นทางบริษทัจะมีการ
ให้สินเช่ือท่ีไม่ใช่ตวัเงิน แต่เป็นปัจจยัการผลิตให้กบัเกษตรกรไปลงทุนปลูกในพื้นท่ีของตนเอง 
เกษตรกรแต่ละคนจะตอ้งปลูกให้ไดผ้ลผลิตอยา่งนอ้ยท่ีสุดเท่ากบัปัจจยัการผลิตท่ีบริษทัแจกให้ใน
คราวแรก หรืออาจนาํผลผลิตมาจาํหน่ายกบับริษทัและคืนตน้ทุนนั้นให้บริษทัในรูปของเงินสดได ้ 
โดยบริษทัจะมีการรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรในราคาท่ีสูงกวา่ตลาดภายนอก เพราะถือเป็นผลิตผล
เกษตรอินทรียท่ี์ทางบริษทัสามารถหาตลาดไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นการหกักาํไรจากพ่อคา้คนกลาง  หาก
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เกษตรกรประสบกบัปัญหาต่าง ๆ  เช่น ภยัแล้ง ทางบริษทัจะร่วมรับผิดชอบยืดหยุ่นผ่อนผนัการ
ชาํระต่อไป  รวมถึงช่วยเกษตรกรในการหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วย  รูปแบบการจดัการ Social 
Contract Farming ถือเป็นรูปแบบการบริหารจดัการท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบนัขององค์กรนวตักรรม
ชาวบา้น  ซ่ึงระบบน้ีสามารถนาํไปใชใ้นการบริหารจดัการในอนาคตท่ีอาจมีการขยายพื้นท่ีในการ
ดาํเนินกิจการขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น เช่น การตั้งองคก์รในจงัหวดัอ่ืน ๆ   

 
เร่ืองท่ีมีปัญหามากท่ีสุดก็จะเป็นเร่ืองของกระบวนการทาํงานของเรา ตวัโมเดลของเรามี
การปรับเปล่ียนมาตลอดในช่วงท่ีผา่นมา จนมาลงตวัท่ีโมเดล Social Contract Farming อนั
น้ีก็ค่อนขา้งจะแน่นอนแลว้ ท่ีผา่นมามนัเป็นการประกอบร่าง ใชอ้นัน้ี ๆ ๆ ๆ  ทา้ยท่ีสุดทุก
อยา่งประมวลผลก็กลายเป็นโมเดล Social Contract Farming ในปัจจุบนั มนัชดัเลยวา่ เรา
จะตอ้งทาํอะไร  1 2 3…. คือการท่ีเจอโมเดล การบริหารจดัการสามารถยกไปท่ีไหนก็ได้
ในโลก  (นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 2558)  

 
ดว้ยกิจการเพื่อสังคมจะตอ้งมีจุดเร่ิมตน้ของการสร้างกิจการเพื่อแกไ้ข

ปัญหาสังคมโดยใชว้ิธีการทางธุรกิจมาแกปั้ญหาให้มีความย ัง่ยืน  ดงันั้น  วตัถุประสงคข์ององคก์ร
จะตอ้งมาจากเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นซ่ึงถือว่าเป็นฝ่ายสังคมชุมชน ส่วนวิธีการเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์เป็นวถีิทางเศรษฐกิจจะตอ้งอาศยัการดาํเนินการโดยบริษทันวตักรรมชาวบา้น  

3)  การบริหารจดัการแบบเป็นเอกเทศเพื่อหาอตัลกัษณ์ขององค์กร โดย
มุ่งเนน้การส่ือสารภายในองคก์ร  
  หลงัจากช่วงแรกของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นท่ีมีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการทาํเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคมี  องค์กรนวตักรรมชาวบา้นก็ไม่มีการเชิญบุคคล
จากภายนอกมาส่ือสารในองคก์รอีกเลย   การส่ือสารขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นเกือบทั้งหมดจึง
เป็นการส่ือสารภายในองค์กรทาํให้มีอิสระในการคิดหานวตักรรมต่าง ๆ มาใช้เป็นของตนเอง
ภายในองคก์ร  ความเป็นอตัลกัษณ์ขององคก์รจึงเกิดข้ึนมาโดยธรรมชาติ ซ่ึงก็จะมีการส่งเสริมอตั
ลกัษณ์ใหมี้ความเด่นชดัดว้ยการทาํเส้ือเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นข้ึน เพื่อใหส้มาชิกไดมี้ความรู้สึก
เป็นหน่ึงเดียวกนั  การทาํขา้วกลอ้งสีดาํในแปลงเกษตรก็ยงัเป็นจุดเด่นท่ีสามารถสังเกตไดว้่า เป็น
ของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเท่านั้น เน่ืองจากทั้งทอ้งทุ่งนายงัไม่มีเกษตรกรท่ีปลูกขา้วสีดาํ มี
เพียงสมาชิกเครือข่ายท่ีปลูก   
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แต่เดิมเรามีการคอนแทคใกล้ชิดกบัหน่วยงานรัฐ แต่ตอนน้ีไม่ได้คอนแทคเลย ทาํเป็น
เอกเทศ ไม่ได้ติดต่อใด ๆ ทั้ งส้ิน มันมีช่วงหน่ึงท่ีเราคอนแทกเยอะ ๆ เราต้องหมด
งบประมาณไปกบัการคอนแทกค่อนขา้งมาก เพราะอยา่งราชการเราตอ้งให้ค่าเดินทาง ค่าท่ี
พกั มนัเป็นการแบกภาระ ฆ่าใช้จ่ายของเรา ท่ีชวนมาเป็นวิทยากร เขาก็มีวิธีคิดวิธีการ
ทาํงานแบบของเขาด้วย บางทีมนัก็ยงัไม่ตรงกบัวิถีการทาํงานของเราเท่าไร เพื่อความ
รวดเร็ว เราก็เลยแยกเป็นเอกเทศ ไม่ไดติ้ดต่อ (นาวี นาควชัระ, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 
2558) 

  
  การส่ือสารภายในองค์กรนวตักรรมชาวบา้นจะมีหลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่การ
ส่ือสารของบริษทัจะเป็นการส่ือสารในแนวด่ิงเสียมากกวา่ และผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการส่ือสารงานของ
บริษทัไปสู่ส่วนงานอ่ืนภายในองคก์ร คือ กรรมการผูจ้ดัการบริษทัและผูป้ระสานงานเครือข่าย ซ่ึง
ทั้ งสองตําแหน่งเป็นบุคคลเดียวกัน จึงสามารถควบหน้าท่ีทั้ งสองฝ่ังขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในส่วนของการส่ือสารภายในบริษทันวตักรรมชาวบ้านจะเป็นการส่ือสารแบบ
ประชุมหรือการส่ือสารโดยตรงส่วนตวั เพราะจาํนวนพนกังานมีนอ้ย สามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงโดยไม่ตอ้งผา่นส่ือกลาง สาเหตุสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีการส่ือสารฝ่ังบริษทัเป็นการส่ือสาร
แนวด่ิงเพราะวตัถุประสงค์ในการส่ือสารของบริษทัมีเพียงการแจ้งขอ้มูลข่าวสารและรับสมคัร
สมาชิกมาเขา้ร่วมโครงการเท่านั้น งานในส่วนการแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมต่าง ๆ จะเป็น
การส่ือสารภายหลงัจากการรับฟังขอ้มูลข่าวสารจากบริษทัมาแลว้ ซ่ึงเป็นงานในส่วนของเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นรับหน้าท่ีในการพฒันาแนวคิดจากบริษทัและนาํความคิดเห็นหรือผลตอบรับ 
(Feedback) กลบัไปให้บริษทัอีกต่อหน่ึง จะเห็นได้ว่ากระบวนการส่ือสารต่าง ๆ เกิดข้ึนภายใน
องคก์รเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น อตัลกัษณ์ท่ีออกมาจึงมาจากภายในองคก์ร 

4)  การวางแผนการส่ือสารใหเ้ป็นระบบผา่นการประชุมอยา่งเป็นทางการ 
นอกจากจะมีการประชุมเวียนตามแปลงเกษตรของเกษตรกรอย่างในช่วง

เร่ิมก่อตั้งเครือข่าย ในช่วงหลงัท่ีมีการตั้งท่ีทาํการเครือข่ายซ่ึงนบัเป็นสถานท่ีท่ีสามารถรวมตวักนัได ้
จึงเหมาะกบัการส่ือสารท่ีเป็นทางการ การส่ือสารหลกัท่ีใช้ในท่ีทาํการเครือข่ายจะเป็นการประชุม
ประจาํเดือน ซ่ึงจะมีการวางแผนการส่ือสารก่อนโดยผูป้ระสานงานเครือข่ายและคณะกรรมการ
เครือข่าย  

“การประชุมประจาํเดือน ตอ้งประชุมกรรมการก่อน ถา้เป็นเร่ืองใหญ่ เพื่อ
วางแผนการประชุม และตอ้งทาํหนงัสือเชิญ ทาํรายงานการประชุมในแต่ละคร้ัง จะไดติ้ดตามงาน
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ได ้โดยเฉพาะการลงช่ือทาํกิจกรรมต่างๆของสมาชิก ประชุมแบบน้ีเป็นทางการ ทุกคนควรมาฟัง” 
(ปิยะดา สิงห์นนัท,์ สัมภาษณ์, 8 กุมภาพนัธ์ 2558) 

5)  การดาํเนินกิจการผา่นการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน 

เน่ืองจากบริษทันวตักรรมชาวบา้นดาํเนินกิจการโดยชาวบา้นหรือสมาชิก
เครือข่ายนวตักรรมชาวบ้านร่วมกันพนักงานของบริษทัจาํนวนหน่ึง  รูปแบบการทาํงานทาง
การตลาดจึงไม่ได้มีจุดมุ่งหมายท่ีการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว ประกอบกับประสบการณ์ของ
ชาวบ้านไม่เอ้ือต่อการคิดแบบนักการตลาด อีกทั้ งกิจการเพื่อสังคมยงัมีเป้าหมายสูงสุดท่ีการ
แกปั้ญหาสังคม ภารกิจของบริษทันวตักรรมชาวบา้นจึงใชก้ารส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานท่ีมี
ทศันะและการดาํเนินงานเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดขององคก์รท่ีไม่ได้
เป็นเพียงผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ของบริษทัเท่านั้น  

กลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารของบริษทันวตักรรมชาวบา้นประกอบดว้ย  5
กลุ่ม ดงัน้ี 

(1)  ชาวบา้นหรือเกษตรกรรายยอ่ย 
กลุ่มเป้าหมายหลักของบริษทันวตักรรมชาวบ้านก็คือ ชาวบ้านหรือ

เกษตรกรรายย่อย ถือเป็นฝ่ายชุมชนหรือสังคมของกิจการเพื่อสังคม ซ่ึงนบัเป็นเป้าหมายของการ
ดาํเนินการการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ดงันั้น การดาํเนินกิจการตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนัจึงให้
ความสําคญักับกลุ่มน้ีมากท่ีสุด โดยการติดต่อชาวบ้านนั้ น ส่วนใหญ่จะใช้การส่ือสารในนาม
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเพื่อให้มีความรู้สึกใกลชิ้ดเป็นพวกเดียวกนั ส่วนงานดา้นการตลาดเชิง
พาณิชยจึ์งจะติดต่อในนามบริษทัเพื่อให้เกษตรกรมีความเช่ือมัน่ โดยใชร้ะบบสมาชิกของเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นในการอา้งสิทธิการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์หรือเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ 
ของบริษทั 

การส่ือสารท่ีใช้ส่ือสารกับชาวบ้านนั้นจะเป็นการส่ือสารทางตรง มี
ความชัดเจนให้มากท่ีสุด โดยผ่านการประชุมเป็นส่วนใหญ่ในการแจ้งข่าวและดาํเนินกิจกรรม
ร่วมกนัของเครือข่ายและบริษทั  มีการติดป้ายโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย (Promotion) ในการรับ
ซ้ือขา้วเปลือกราคาดีและจาํหน่ายปุ๋ยราคาถูกในพื้นท่ีชุมชน     

(2)  ลูกคา้ทัว่ไป 
บริษทันวตักรรมชาวบา้นจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร โดยส่วน

ใหญ่จะเป็นการขายส่งสินคา้ใหก้บัร้านต่าง ๆ นาํไปบรรจุหีบห่อเป็นผลิตภณัฑข์องร้านนั้น ๆ ต่อไป 
เช่น นํ้ าพริกแม่สุเพญ็, Happy Farmer, Lemon Farm เป็นตน้  โดยทางบริษทัจะมีการรับสั่งสินคา้
และรับฟังความต้องการของลูกค้า เพื่อนํามาพฒันาและผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามท่ีลูกค้า
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ตอ้งการ มีการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้สามารถวางขายได้ในห้างสรรพสินคา้ชั้นนํ้ า ทั้งมาตรฐาน
สินคา้เกษตรอินทรียแ์ละมาตรฐาน อย.  แมปั้จจุบนัสินคา้ทอ้งถ่ินท่ีเป็นเกษตรอินทรียจ์ะไดรั้บความ
นิยมเฉพาะกลุ่ม แต่การพฒันาผลิตภณัฑ์ตามความตอ้งการของตลาดท่ีเร่ิมมีมากข้ึนเป็นการทาํ
การตลาดให้มีลกัษณะมวลชน (Mass Marketing) มากยิ่งข้ึน ซ่ึงแนวคิดต่าง ๆ ล้วนมาจากการ
ปฏิสัมพนัธ์ของบริษทักบัลูกคา้นัน่เอง 

การส่ือสารท่ีใชส่ื้อสารกบัลูกคา้ทัว่ไปนั้นจะมาจากการแนะนาํแบบปาก
ต่อปาก หรือผ่านเครือข่ายต่าง ๆ มาอีกทอดหน่ึง อาศยัความสัมพนัธ์ส่วนตวับา้งในการติดต่อ ใน
ส่วนของบริษทันวตักรรมชาวบา้นจะติดต่อผ่านบริษทั URBIE, ChangeFusion ซ่ึงจะติดต่อกบั
ลูกค้าอีกทีหน่ึง การทาํงานของบริษัทจะทาํผ่านตัวกลางอีกทีหน่ึง ส่วนลูกค้าท่ีติดต่อโดยตรง
ส่วนมากจะเป็นลูกคา้ยอ่ยหรือลูกคา้ในพื้นท่ี ลูกคา้ส่วนใหญ่เม่ือมีการติดต่อกนัคร้ังแรกแลว้จะใช้
การส่ือสารออนไลน์หรือโทรศพัท์ในการติดต่อซ้ือขายคร้ังถดัไป เน่ืองจากลูกคา้ทัว่ไปนั้นจะอยู่
ห่างไกลไม่สามารถติดต่อส่ือสารแบบเห็นหนา้ไดบ้่อยคร้ัง  

(3)  องคก์รในทอ้งถ่ิน 
องคก์รในทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่จะเป็นองคก์รทางการเกษตรท่ีให้ความรู้ใน

ทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น หน่วยงานราชการ มหาวทิยาลยั หน่วยงานวิจยัและพฒันาดา้นการเกษตร 
หน่วยงานเทคโนโลยีพื้นฐานระดบัชุมชน กลุ่มพลงังานชุมชน เป็นตน้  องค์กรทอ้งถ่ินเหล่าน้ีจะ
สามารถให้การสนับสนุนเร่ืองเทคโนโลยีทางการผลิตในส่วนของผลิตภณัฑ์ของบริษทั รวมถึง
การตลาดชุมชนต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย ซ่ึงบางคร้ังบริษทัจะเชิญองคก์รเหล่าน้ีมาพูดในท่ีประชุม บางคร้ัง
ก็จะพาชาวบา้นไปดูงาน 

การส่ือสารกับองค์กรท้องถ่ิน นาวี นาควัชระ (สัมภาษณ์ , 13 
พฤศจิกายน 2557) กล่าววา่  

 
ถา้องคก์รทอ้งถ่ินจะตอ้งพยายามส่ือสารให้สั้ นท่ีสุดและเห็นภาพมากท่ีสุด เพราะว่าเขาไม่
ค่อยมีเวลาเยอะ เราก็จะตอ้งทาํให้เขาสนใจอยา่งเร็วท่ีสุด โดยพยายามศึกษาวา่ตอนนั้นเขา
สนใจเร่ืองอะไร มีนโยบายอะไรอยู ่การเกษตร นโยบายทางกระทรวงเขามีนโยบายจะทาํ
เร่ืองอะไร ส่งเสริมวิสาหกิจ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์ส่งเสริมเร่ืองการทาํขอ้มูลทางเกษตร 
เราก็พยายามท่ีจะนาํเสนองานของเราในแนวทางนั้น เราก็ตอ้งหาขอ้มูลก่อน ก่อนท่ีจะคุย
กบัเขา เขาสนใจอะไรมีนโยบายอะไร ถา้เราไปคุยขอความช่วยเหลือ แลว้ไม่ทาํการบา้น 
เขาก็จะพดูอะไรท่ีมนัไม่ตรงกบังานของเรา เขาก็จะพดูอะไรท่ีเขาทาํ ถา้เราไปคุยเหมือนกบั
มนัคุยกนัคนละภาษา  เช่น เราไปหาหน่วยงานทาํพลงังาน ไปถึงปุบเขากาํลงัสนใจโซลา
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เซลล ์เขาก็จะพดูแต่โซลาเซลล ์ทั้งท่ีความจริงเราไม่ไดจ้ะเอาโซลาเซลลม์าทาํอะไรกบัพื้นท่ี
เรา  
 

(4)  องคก์รท่ีทาํงานร่วมกนั (เชิงปฏิบติั) 
บริษัทนวตักรรมชาวบ้านแม้จะก่อตัวข้ึนจากคนในชุมชนซ่ึงก็คือ

เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น แต่ก็มีหุน้ส่วนบริษทัเป็นบุคคลภายนอก ในดา้นการบริหารจดัการจึงมี
การทาํงานร่วมกนัขององคก์รต่าง ๆ ท่ีมาใหก้ารช่วยเหลือโดยเฉพาะเร่ืองการวางแผนทางการตลาด 
การเงิน การลงทุน และการติดต่อลูกคา้ต่าง ๆ  โดยองค์กรท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดคือ Changfusion ท่ี
เป็นตวักลางในการเช่ือมโยงกับองค์กรอ่ืน ๆ ให้เขา้มาทาํงานร่วมกับบริษทันวตักรรมชาวบา้น 
รวมถึง สกส. (TSEO) ก็ทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการเช่ือมโยงเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมให้ส่งเสริม
กนั ซ่ึงหน่ึงในกิจการท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทันวตักรรมชาวบา้นก็คือ URBIE ซ่ึงเป็น
กิจการเพื่อสังคมท่ีนาํขา้วกลอ้งอินทรียข์องบริษทันวตักรรมชาวบา้นไปแปรรูปเป็นชาขา้วออร์แก
นิก หรืออาจกล่าวไดว้า่ URBIE เป็นตวัแทนจาํหน่ายท่ีรับภาระทางการตลาดให้กบับริษทันวตักรรม
ชาวบา้น บริษทัจึงมีหนา้ท่ีหลกัในการผลิต   

 
กลุ่มองคก์รท่ีเราทาํงานร่วมกนั เราก็ติดต่อคลา้ย ๆ กบัองคก์รทอ้งถ่ิน ดูว่าองคก์รท่ีเราไป
เช่ือมโยงทาํงานดา้นไหน สนใจเร่ืองอะไร เรามีพาร์ทไหนท่ีมีส่วนร่วมในงานของเขาได ้
เราก็จะเอาพาร์ทนั้น อยา่ง URBIE สนใจขา้ว ChangeFusion สนใจเร่ืองกิจการเพื่อสังคม 
การลงทุนในกิจการเพื่อสังคม เราก็จะเขา้ไปในประเด็นท่ีตั้งกองทุนลงทุนกบัชาวบา้น เราก็
จะเลือกประเด็นท่ีเราเขา้กบัองคก์รนั้น แต่การส่ือสารตอ้งละเอียดกวา่องคก์รทอ้งถ่ิน จะแค่
พูดสั้น ๆ ไม่ไดอ้ยา่งเดิม  ตอ้งเขียนเป็นแผน  เป็น Excel  เป็น Action Plan  แผนการเงิน
อยา่งละเอียดในช่วง 3, 5 ปี เป็นไฟล์เอกสารท่ีตอ้งลงรายละเอียด ค่อนขา้งมาก ตวับริษทั
นวตักรรมชาวบา้นมีการติดต่องานกบักลุ่มเป้าหมายน้ีเป็นประจาํทุกวนั ขบัเคล่ือนในเชิง
บริษทั ส่วนใหญ่เก่ียวกบัการเงิน  (นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2557) 
 

(5)  องคก์รท่ีส่งเสริมการพฒันา (เชิงแนวคิดหรือนโยบาย) 
ด้วยองค์กรนวตักรรมชาวบ้านเป็นองค์กรท่ีไม่หยุดน่ิง มีการพฒันา

เรียนรู้เพื่อหานวตักรรมใหม่ ๆ อยูเ่สมอ แมใ้นดา้นนโยบายและแนวคิดก็ยงัมีการศึกษาจากองคก์ร
ต่าง ๆ  เช่น สาํนกังานนโยบายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนีวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นองคก์ร
ท่ีทาํงานเก่ียวกบันโยบายการพฒันานวตักรรมในระดบัรากหญา้ในพื้นท่ีต่าง ๆ ตามภูมิภาคของ
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ประเทศไทย  รวมถึงหลกัในการกาํหนดจุดมุ่งหมายในการทาํงานหรือการแกปั้ญหาขององคก์รท่ี
เนน้ในเร่ืองนวตักรรมเป็นหลกั  นอกจากน้ียงัมีการศึกษางานของ The United Nations Conference 
on Trade and Development (UNCTAD) หรือการประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยการคา้และการ
พฒันา เป็นองค์กรสังกดัองค์การสหประชาชาติ ทาํงานเก่ียวกบัเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศ
โลกท่ีสาม สนบัสนุนการลงทุน การเงิน เทคโนโลยี การพฒันาองคก์รธุรกิจ และการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน รวมถึงการศึกษานโยบายนวตักรรมในประเทศไทยดว้ย นอกจากน้ีบริษทัโตโยตา้ยงัช่วยใน
การให้คาํปรึกษาด้านการบริหารจัดการ จึงเป็นท่ีมาของแนวคิดการสร้างรูปแบบธุรกิจหรือ 
Platform ท่ีสามารถยกไปใชก้บัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ในการขยายกิจการต่อไปในอนาคตได ้ นาวี นาควชัระ 
(สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2557)ไดก้ล่าวสรุปวา่  

 
งานในภาพกวา้ง เชิงนโยบาย แนวคิดหรือจุดมุ่งหมายขององคก์รท่ีเราเรียนรู้จากท่ีอ่ืน เป็น
ในเชิง Conference Meeting องคก์รพวกน้ีจะเนน้เร่ืองแนวคิด นโยบาย ท่ีจะตอ้งทาํไดใ้นวง
กวา้ง ไม่ใช่ทาํไดใ้นวงแคบ ๆ  คือเป็นนโยบายเชิงทอ้งถ่ิน แต่ตอ้งทาํไดใ้นวงกวา้ง  เขาก็จะ
ศึกษามาจากขอ้มูลท่ีแทจ้ริง อยา่งเช่นวา่ เกษตรกรยากจน มีรายได ้มีอะไรเท่าไร อะไรยงัไง 
วิธีการไหนท่ีเคยมี Case Study ทดลอง ๆ มาแลว้ วิธีการน้ีมนั Impact ขยายในวงกวา้งได้
แค่ไหน เช่น เร่ืองเก่ียวกับป้ัมนํ้ าเท้าเหยียบ Kickstart ก็สามารถกระจายข้ามประเทศ 
เกษตรกรไดพ้นัครอบครัว  2000 ครอบครัว หรือเป็นลา้นครอบครัว ไดภ้ายใน 2-3 ปี ดว้ย
วธีิการใหม่ น่ีเป็นเร่ืองของวธีิคิดในเชิงนโยบายท่ีตอ้งการขยายในวงกวา้ง 
 

ส่วนการส่ือสารกบัองค์กรดงักล่าว บริษทันวตักรรมชาวบา้นจะไดรั้บ
การเชิญไปเขา้ร่วมการประชุมหรือดูงานในการจดังานขององคก์รนั้น ๆ  การส่ือสารจะเป็นการให้
คาํปรึกษาตามภาระหน้าท่ี การประชุมต่าง ๆ จะมีการรวมนักคิดท่ีเก่ียวข้องกับนวตักรรมหรือ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยกันให้ความคิดเห็นต่องานของผูเ้ข้าร่วม ในส่วนขององค์กรระหว่าง
ประเทศ การส่ือสารกบัชาวต่างชาตินั้นตอ้งอาศยัการอธิบายปูพื้นฐานเชิงบริบทชุมชน ท่ีมาและ
ความสําคญัของปัญหา เน่ืองจากชาวต่างชาติจะไม่เขา้ใจบริบทของประเทศไทย  การรับรู้ขอ้มูล
ต่างๆมาจากการคน้ควา้ทางส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้น ส่ืออินเทอร์เน็ตจึงมีความสําคญั
อย่างมาก สําหรับการส่ือสารเพื่อพฒันาองค์กรนวตักรรมชาวบา้นให้มีความเป็นสากลหรือหาก
ตอ้งการเป็นสินคา้ส่งออกในอนาคต 

6)  การส่ือสารในการบริหารจดัการทรัพยากรสู่การตลาด 
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เกษตรประณีตเป็นบทเรียนดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรทางการเกษตร
ของเกษตรกรท่ีสําคญั ซ่ึงทุกคนจะได้เรียนรู้นวตักรรมทางการเกษตรท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน
มากมายดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ แต่ทุกคนจะตอ้งคดัเลือกพืชหรือนวตักรรมต่าง ๆ ไปใชใ้ห้เหมาะสม
ในพื้นท่ีของตนเอง โดยจะตอ้งบริหารจดัการให้การปลูกพืชสามารถหมุนเวียนมีทรัพยากรพอใช้
ตลอดเวลา เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจึงมีแนวคิดการบริหารจดัการอยูไ่ม่
นอ้ย  ในส่วนน้ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีจะเป็นวตัถุดิบในการผลิตของบริษทั
นวตักรรมชาวบา้นท่ีตอ้งอาศยัผลิตผลทางการเกษตรจากเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น การวางแผน
การผลิตจึงเป็นหนา้ท่ีร่วมกนัของบริษทัและสมาชิกเครือข่าย โดยจะมีการจดัทาํระบบบญัชีบนัทึก
การทาํการเกษตร จาํนวนไร่ และการคาดการณ์ผลผลิตของแต่ละครัวเรือน ขอ้มูลดงักล่าวจะนาํไป
วางแผนในการกระจายสินคา้เขา้สู่ตลาด เพื่อใหมี้สินคา้หมุนเวยีนเขา้สู่ตลาดไม่ขาด  เน่ืองจากสินคา้
ทางการเกษตรจะมีฤดูการเพาะปลูก และฤดูการเก็บเก่ียวท่ีจาํเพาะ นอกจากน้ีทางบริษทัจะมีการรับ
รายการสั่งสินคา้จากลูกคา้ภายนอก และนาํมาวางแผนเพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชตามท่ีลูกคา้
ตอ้งการอีกดว้ย เช่น การปลูกพริกปลอดสารพิษส่งโรงงานนํ้ าพริกแม่สุเพญ็จะสามารถปลูกไดห้ลงั
ฤดูกาลเก็บเก่ียวเท่านั้น เพราะพื้นท่ีของเกษตรกรเป็นแปลงนาซ่ึงเม่ือถึงฤดูทาํนาจะตอ้งทาํนา แปลง
จึงไม่ว่างสําหรับการปลูกพริก  ในส่วนของพนัธ์ุขา้ว ทางบริษทัจะส่งเสริมให้เกษตรกรเครือข่าย
ปลูกขา้วตามพนัธ์ุท่ีตลาดตอ้งการ เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจวา่ขา้วท่ีเกษตรกรปลูกจะสามารถรับ
ซ้ือไดใ้นราคาสูงและมีตลาดรองรับแน่นอน นอกจากน้ีพนัธ์ุขา้วแต่ละพนัธ์ุยงัมีอายุการเก็บเก่ียวไม่
เท่ากนั ซ่ึงตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัปัญหาการเขา้พื้นท่ีทาํนาในท่ีตาบอด (พื้นท่ีไม่มี
ทางเขา้ตอ้งรีบปลูกก่อนผูอ่ื้น เพื่อให้กั้นเขตเป็นพื้นท่ีอินทรียไ์ด)้ หรือปัญหาศตัรูพืชจะเกิดข้ึนหาก
ขา้วออกรวงก่อนนาผูอ่ื้น จะทาํให้นกมารุมกินท่ีนาผืนนั้น  ดงันั้น  การจดัระบบการส่ือสารเพื่อแจง้
ข้อมูล และจํานวนผู ้สมัครเข้าร่วมแต่ละโครงการท่ีจะแจ้งในการประชุมประจําเดือนจึงมี
ความสาํคญัอยา่งยิง่ โดยเฉพาะการส่ือสารในการนดัหมายประชุมและประเด็นการประชุมจะตอ้งมี
ความชดัเจนและเขา้ถึงไดง่้าย 

7)  การส่ือสารในการจดัการระบบเงิน 
แต่เดิมมีบริการสินเช่ือขนาดจ๋ิว (ไมโครเครดิต) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน

สําหรับสมาชิกในการเร่ิมทาํเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรแบบผสมผสาน มี 2 ระบบ คือระบบผ่อน
ชาํระสินคา้ และระบบการกู้ยืมเงิน ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี ต่อมาการจดัการระบบเงิน
เปล่ียนไปอยูใ่นระบบ Social Contract Farming มุ่งเนน้การสนบัสนุนเกษตรกรดว้ยปัจจยัการผลิต 
ไม่ใช่สินเช่ือท่ีเป็นเงินกูย้ืม เน่ืองจากเกษตรกรไม่สามารถบริหารจดัการเปล่ียนตวัเงินให้เป็นปัจจยั
การผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งการลงทุนสร้างปัจจยัการผลิตยงัมีตน้ทุนตํ่าเพราะบริษทัมี
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โรงงานผลิตปัจจยัการผลิตท่ีครบสมบูรณ์เป็นของตนเอง อีกทั้งยงัมีความรู้นวตักรรมทางการเกษตร
ท่ีร่วมกนัคิดคน้โดยเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นอยูด่ว้ย ทาํใหก้ารผลิตปัจจยัการผลิตเพื่อเป็นสินเช่ือ
ให้กบัสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นทาํไดอ้ยา่งคล่องตวัไม่ยุ่งยาก และมีตน้ทุนตํ่า ทั้งผลผลิต
จากสมาชิกเครือข่ายก็สามารถนาํมาขายไดท่ี้บริษทั ซ่ึงทาํให้สามารถยืนยนัได้ว่า ผลผลิตท่ีผลิต
ออกมาทั้งหมดจะสามารถไดรั้บผลตอบแทนมีช่องทางการจดัจาํหน่ายแน่นอน พร้อมทั้งมีราคาท่ี
ยุติธรรม ระบบการจดัการทางการเงินทั้งหมดจึงหมุนอยู่ภายในองค์กรนวตักรรมชาวบา้น  ทาํให้
สามารถควบคุมบญัชีต่าง ๆ ไดง่้าย ตดัปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมไดอ้อกไป  การบริหาร
เงินจึงข้ึนอยูก่บัการจดัการภายในเป็นหลกั 

8)  การส่ือสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในบริษัท
นวตักรรมชาวบา้น  

บริษทันวตักรรมชาวบา้นมีทุนสนบัสนุนใหพ้นกังานบริษทัไดรั้บการศึกษา
ในระดบัท่ีสูงข้ึน เพื่อใหส้ามารถส่ือสารกบัองคก์รภายนอกไดอ้ยา่งผูมี้ความรู้ เป็นการเปิดโลกทศัน์
ให้กบับุคคลากร ทั้งยงัมีการส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานท่ีสามารถนาํกลบัมาพฒันาองค์กรได ้เช่น 
การคดัเมล็ดพนัธ์ุพืช การฝึกอบรมตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์การเป็นผูป้ระกอบการกิจการเพื่อ
สังคม นอกจากน้ีสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นสามารถเสนอกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีตนเอง
ตอ้งการศึกษาไดว้า่จะไปศึกษาเรียนรู้ในเร่ืองอะไร  หรืออาจไปร่วมกนักบัพนกังานบริษทั ในส่วน
ของการส่งเสริมการตลาด สมาชิกเครือข่ายยงัมีความรู้ในดา้นการขายน้อย การพฒันาจึงอาศยัการ
ลงพื้นท่ีเรียนรู้งานจริงจากประสบการณ์ คือ การไปลองขายจริง เร่ิมจากพื้นท่ีเล็ก ๆ ในตลาดนัด
ชุมชนก่อน 

นอกจากน้ีสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นยงัเป็นนักร่วมกิจกรรมอยู่
แลว้ จึงเป็นสมาชิกของเครือข่ายอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย ซ่ึงบางคร้ังจะมีประโยชน์ต่อการทาํงานขององคก์ร 
ดงัท่ีบรรเลง จวงพลงาม (สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557) กล่าววา่  

 
สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นก็ทาํเครือข่ายอ่ืนๆดว้ย ผมก็เป็นประธานกลุ่ม Smart 
Young Farmer ของจงัหวดับุรีรัมย์ ก็จะรู้จกักบัหน่วยงานราชการระดบัชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เวลานวตักรรมชาวบ้านมีอะไร ผมก็ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานทอ้งถ่ินให้ได ้เช่น เกษตรอาํเภอ นายน้อย ศรีวงษ์เป็นเกษตรกรตน้แบบประจาํ
จงัหวดับุรีรัมย ์อยูใ่นเครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นมานาน นายเชฐพงษ์ กนัหา เป็นอบต. รู้จกั
คนเยอะ มีความรู้เก่ียวกบัชุมชนแถวน้ีดี  
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ท่ีวา่การขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นยงัมีมุมสําหรับการศึกษาเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง โดยการสั่งซ้ือส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบันวตักรรมทางการเกษตร เพื่อให้พนกังานบริษทัและ
สมาชิกเครือข่ายหรือผูท่ี้สนใจไดม้าศึกษาถึงข่าวสารการเกษตรท่ีมีความเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ ส่ือ
ส่ิงพิมต์ต่าง ๆ สามารถให้รายละเอียดข่าวสารอย่างละเอียดตั้งแต่ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
พนักงาน ความเคล่ือนไหวภายในและภายนอกองค์กร และเน้ือหาสาระอ่ืน ๆ  นอกจากน้ียงัมี
รูปภาพประกอบให้รายละเอียด ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เหมาะกับบุคคลหลายระดับ ส่วนส่ือใหม่ใน
องคก์รก็สามารถใชง้านไดจ้ากการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อบริการแก่บุคลากร  

ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ภายในบริษทันวตักรรมชาวบา้น บริษทัยงัมีการ
สร้างความสัมพนัธ์ให้กบัพนักงาน โดยมีงบให้พนักงานทาํอาหารกลางวนัรับประทานร่วมกัน 
พนกังานจึงมีโอกาสไดพู้ดคุยกนัอยา่งเป็นกนัเอง และยงัมีโต๊ะประจาํตาํแหน่งให้กบักรรมการของ
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นในท่ีทาํการองคก์รนวตักรรมชาวบา้นดว้ย แสดงให้เห็นความเป็นหน่ึง
เดียวกนัในการบริหารองคก์รทั้งส่วนของบริษทัและเครือข่าย 

9) การส่ือสารเพื่อบริหารความขดัแยง้  
เน่ืองจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นกิจกรรมท่ีมีเกษตรกรมีส่วนร่วม

ร่วมกนั  การทาํงานร่วมกนัจึงเกิดความขดัแยง้บา้ง เช่น ความไม่ลงรอยกนัในวิธีเล้ียงสัตว ์หรือการ
แข่งขนัประกวดเกษตรประณีต ซ่ึงวธีิการส่ือสาร หากเกิดความขดัแยง้ ไดแ้ก่ 

เบ้ืองต้นจะมีการไกล่เกล่ียเพื่อให้เกษตรกรได้พูดคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกนั เพื่อหาความคิดเห็นท่ีสามารถเขา้กนัได ้และหาทางออกของปัญหาเบ้ืองตน้ 

หากเกษตรกรไม่สามารถตกลงกันได้ จะต้องนาํเร่ืองมาพูดในท่ีประชุม 
เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายร่วมแลกเปล่ียนและหาทางออกของปัญหาร่วมกัน ซ่ึงจะเป็นระบบ
ประชาธิปไตยคือฟังเสียงส่วนใหญ่ 

หากเกษตรกรไม่ยอมรับมติในท่ีประชุม และความขดัแยง้นั้นหาทางออก
ไม่ได้ จะตอ้งนาํเร่ืองมาพิจารณาร่วมกบัการตดัสินใจของผูป้ระสานงานเครือข่าย และจะถือว่า
ขั้นตอนน้ีเป็นเอกฉนัท ์ ดงัท่ีปิยะดา สิงห์นนัท ์(สัมภาษณ์, 8 กุมภาพนัธ์ 2558) กล่าววา่ ‚เราคุยกนั
ตั้งแต่ก่อตั้งเครือข่ายไวแ้ลว้ว่า ถา้เกิดวา่สมาชิกมีการขดัแยง้กนั ซ่ึงไม่สามารถตกลงกนัได ้บริษทั
นวตักรรมชาวบา้นจะตอ้งมาเป็นผูบ้ริหารของสมาชิกเครือข่าย เป็นผูมี้อาํนาจตดัสินเด็ดขาด” 

10) การบริหารงานส่วนชุมชน 
งานชุมชนของบริษทั ในช่วงแรกผูป้ระสานงานเครือข่ายจะมีบทบาทสําคญั

ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน แต่เม่ือมีการก่อตั้งบริษทั ภาระงานในการบริหารบริษทัให้
สามารถดาํเนินกิจการไดจึ้งเป็นภาระงานหลกัของกรรมการผูจ้ดัการบริษทั  งานด้านการบริหาร
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ชุมชน โดยเฉพาะงานส่งเสริมการเกษตรตอ้งมีการรับบุคลากรมาดาํเนินงานเพิ่มเติม ซ่ึงในช่วงแรก
จึงมีการจดทะเบียนบริษทัย่อยภายใตก้ารกาํกบักิจการของบริษทันวตักรรมชาวบา้นช่ือ บริษทัธัญ
เจริญ ข้ึนมา ซ่ึงจะเขา้มาช่วยบริหารจดัการการปลูกขา้วอินทรีย ์ แต่ดว้ยปัญหาบางประการทาํให้
ระงบัการดาํเนินการของบริษทัธัญเจริญไป   ต่อมาจึงมีการรับเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเขา้มา
ทาํงานในบริษทั เพื่อช่วยส่งเสริมการเกษตรทั้งการปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์โดยภาระงานหลกัคือการ
ใหค้วามรู้ ให้กาํลงัใจ และติดตามแกปั้ญหาต่าง ๆ ให้กบัเกษตรกร  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวเป็นคนใน
ทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการศึกษามาดา้นน้ี จึงมีทั้งความรู้และความคุน้เคยกบัชาวบา้นอยูแ่ลว้  นอกจากน้ี
งานด้านชุมชนยงัเป็นส่วนท่ีเขม้แข็งขององค์กรนวตักรรมชาวบา้น เน่ืองจากเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้นสามารถบริหารจดัการงานส่วนน้ีไดเ้ป็นอย่างดี  สมาชิกเครือข่ายเป็นคนในชุมชนเองจึง
ความรู้เร่ืองชุมชนของตนเอง  รวมถึงสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผูน้าํทางความคิดท่ีมีบทบาทในชุมชนอีก
ดว้ย 

11) การปรับองคก์รใหส้ามารถส่ือสารสู่ภายนอกได ้
จากการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลและการปรับเปล่ียนองค์กรระดับ

ชุมชนเป็นกิจการเพื่อสังคมทาํใหอ้งคก์รนวตักรรมชาวบา้นมีเครือข่ายท่ีกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน แต่ละ
สายเครือข่ายถือเป็นช่องทางการส่ือสารหรือกระบอกเสียงท่ีนาํออกขอ้มูลขององคก์รไปสู่ภายนอก  
องค์กรนวตักรรมชาวบา้นมีความยินดีในการให้บริการขอ้มูลข่าวสารทางการเกษตรอย่างเปิดเผย 
ผูส้นใจสามารถร่วมสมัครเป็นสมาชิก หรือมาศึกษาดูงานได้ท่ีองค์กร  ทั้ งยงัเปิดโอกาสให้
ส่ือมวลชนไดม้าถ่ายทาํรายการความรู้ทางการเกษตร  นอกจากน้ีองค์กรนวตักรรมชาวบา้นยงัเขา้
ร่วมการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย เพื่อเป็นการส่ือสารและสร้าง
ความตระหนกัใหก้บับุคคลทัว่ไป  มีการปรับภาพลกัษณ์องคก์รดว้ยการจดัท่ีวา่การขององคก์รให้มี
แปลงสาธิต ลานประชุม  แผ่นพบั ใบปลิว ส่ือวีดีทศัน์ เพื่อใช้ประกอบการส่ือสารองค์กร  ทั้งน้ี 
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นยงัเป็นกรณีศึกษาในการวดัผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social 
Return on Investment: SROI) เพื่อสามารถนาํไปส่ือสารกบันกัลงทุนทางสังคม  

การส่ือสารสู่ภายนอกท่ีสําคญัท่ีสุดคือการส่ือสารผา่นผลิตภณัฑ์ของบริษทั
นวตักรรมชาวบา้นเพราะเป็นส่ิงท่ีสัมผสัโดยตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีอยูภ่ายนอกบริษทัมากท่ีสุด จึง
มีการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีความเป็นธรรมชาติพื้นบา้น มีการออกแบบตราสินคา้เกษตรเขียว 
ขอ้มูลบริษทั และสรรพคุณของสินคา้เกษตรอินทรีย ์ ซ่ึงการปรับโฉมของสินคา้ให้สามารถขายใน
ตลาดทัว่ไปได ้จะทาํให้คนรู้จกัมากท่ีสุด ทั้งยงัมีขอ้มูลบริษทัท่ีสร้างการติดต่อกลบัเป็นการสร้าง
ช่องทางการส่ือสารผลตอบรับ (Feedback) อีกทางหน่ึงดว้ย  
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5.3.1.3 กระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างการยอมรับนวตักรรม (SE) 
1)  การสมคัรสมาชิกเพื่อเขา้ร่วมโครงการของบริษทันวตักรรมชาวบา้น

ผา่นการส่ือสารตามขั้นตอนการยอมรับนวตักรรม 
ผู ้ท่ี เป็นสมาชิกเครือข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเท่านั้ นจึงมีสิทธิเข้าร่วม

โครงการต่าง ๆ ของบริษทันวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงระบบน้ีจะช่วยรวมองคก์รให้เป็นหน่ึงเดียวกนัทั้ง
ส่วนเครือข่ายและบริษทั ดงันั้น สมาชิกภายในองคก์รนวตักรรมชาวบา้นจะตอ้งมีส่วนร่วมทั้งงาน
ของเครือข่ายและบริษทั โดยระบบการรับสมคัรนั้นจะช่วยให้เกิดการยอมรับนวตักรรมของบริษทั
นวตักรรมชาวบา้นหรือกิจการเพื่อสังคมไดง่้ายยิ่งข้ึน เพราะเป็นระบบท่ีผลกัดนัให้เกิดการปฏิบติั
จริง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1)  การผลกัดนัให้เกษตรกรปฏิบติัทนัทีผา่นการรวบขั้นตอนการรับรู้ 
การจูงใจ การตดัสินใจ และการนาํไปปฏิบติัเป็นขั้นเดียวกนั ผูท่ี้จะร่วมโครงการจะถูกนาํพาไปท่ีขั้น
ปฏิบติัทนัที โดยไม่มีการมานัง่ประชุมหรือรับฟังความรู้เพียงอยา่งเดียว ทุกคนท่ีเป็นสมาชิกจะตอ้ง
ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการใดโครงการหน่ึงของบริษทันวตักรรมชาวบา้น และชาวบา้นส่วนใหญ่ก็
จะมาเขา้ร่วมเพราะตอ้งการเขา้ร่วมโครงการหรือรับสิทธิประโยชน์ของบริษทันวตักรรมชาวบา้น 
กล่าวคือ ชาวบา้นตอ้งการผลงานท่ีเป็นรูปธรรมมากกวา่นามธรรม และเน่ืองจากบริษทันวตักรรม
ชาวบา้นมีการบริหารจดัการโดยมีการดูแลเกษตรกรท่ีมาสมคัรสมาชิกผา่นการจดัประชุม บริการให้
คาํปรึกษาในท่ีวา่การองคก์ร มีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งมีระบบสินเช่ือปัจจยัการผลิต 
ดงันั้น จึงเอ้ือต่อการลงมือปฏิบติัไดท้นัที  

(2)  เม่ือเกษตรกรร่วมเป็นสมาชิกแลว้ จะทดลองทาํเกษตรประณีตก่อน
เพื่อเรียนรู้นวตักรรมพื้นบา้น และเรียนรู้ท่ีจะบริหารจดัการพื้นท่ีต่าง ๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งข้ึน 
เพื่อท่ีจะสามารถวางแผนการปลูกพืชของตนเองส่งบริษทัได ้ แต่ในช่วงหลงัท่ีมีการส่งเสริมการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ การทาํเกษตรประณีตได้ลดบทบาทลงไป เกษตรกรท่ีสมคัรสม าชิกใหม่ซ่ึงมี
จาํนวนไม่มากจะไดรั้บการส่งเสริมใหท้าํขา้วอินทรียเ์ลย  โดยอาศยัการควบคุมดูแลหรือมีพี่เล้ียงคือ 
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรของบริษทัท่ีจะดูแลตั้งแต่การเลือกพนัธ์ุพืชให้เหมาะสมกบัสภาพแปลง
นาของเกษตรกร ตลอดจนวิธีการทาํข้าวอินทรีย์ให้ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในส่วนของ
นวตักรรมนั้นสมาชิกใหม่สามารถสอบถามหรือแลกเปล่ียนกบัสมาชิกเก่าของเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้นไดผ้า่นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัให้มีเวทีการพบปะพูดคุยกนั อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ในขั้นน้ี
สมาชิกใหม่จะมีคาํถามหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงการส่ือสารเพื่อตอบกลบัหรือช่วยแกปั้ญหา
ให้กบัสมาชิกเป็นส่ิงท่ีสําคญั มิเช่นนั้นเกษตรกรจะยกเลิกดาํเนินการไปกลางคนั โดยผูท่ี้มีบทบาท
ในการช่วยแกปั้ญหานั้นนอกจากเจา้หน้าท่ีส่งเสริมแลว้ ยงัมีกลุ่มย่อยซ่ึงก็คือกลุ่มสมาชิกเครือข่าย
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นวตักรรมชาวบ้านท่ีอยู่ในบริเวณบ้านหรือแปลงนาของสมาชิกใหม่จะสามารถช่วยหรือเป็น
แบบอยา่งในการทาํนาอินทรียใ์ห้กบัสมาชิกไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัสะดวกในการไปมาหาสู่กนัอีก
ดว้ย 

(3)  ขั้นการยืนยนั เป็นขั้นท่ีสําคญัอีกขั้นหน่ึงท่ีจะคาดการณ์ไดว้่าในปี
ต่อไป บริษทันวตักรรมชาวบา้นจะมีศกัยภาพในการผลิตสินคา้ไดจ้าํนวนเท่าไร ซ่ึงส่งผลต่อการ
วางแผนการตลาด ดังนั้ น โครงการต่าง ๆ ของบริษัทจะต้องมีความยืดหยุ่นปรับไปตาม
สภาพแวดลอ้มดว้ย เพื่อใหเ้กษตรกรยงัคงตอ้งการทาํนาอินทรีย ์เช่น บางปีแลง้ก็จะตอ้งหาพนัธ์ุขา้ว
ท่ีทนแล้งมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก บางปี รัฐบาลรับประกนัราคาขา้วท่ีสูง ราคาขา้วอินทรียท่ี์
บริษทัรับซ้ือจะตอ้งสูงกว่า ระบบการเงินหรือสินเช่ือปัจจยัการผลิตของบริษทัจะตอ้งมีเพียงพอต่อ
จาํนวนสมาชิกท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อให้เกิดการทดลองใชน้วตักรรมของบริษทัต่อไป  เป็นตน้  นอกจากน้ี
บริษทัจะมีจุดบริการตอบคาํถามโดยให้สมาชิกสามารถโทรเขา้มาสอบถามขอ้สงสัยกบัพนกังาน
บริษทัหรือติดต่อโดยตรงกบักรรมการผูจ้ดัการ 

 
จะมีการกาํหนดเลยว่าสมาชิกท่านใดจะทาํนาอินทรียก่ี์ไร่ สมาชิกก็จะมีการแจง้ล่วงหน้า 
ส่วนมากก็จะทาํต่อเน่ืองเพราะพื้นท่ีเขาไดมี้การรับรองจากคณะกรรมการแลว้... ในเร่ือง
ของแปลงมาตรฐานจะตอ้งผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการและจะตอ้งทาํแปลงนั้น
ตลอดไป  คือไม่ใช่วา่แปลงน้ีทาํปีหนา้ยา้ยไปแปลงใหม่ไม่ไดค้ณะกรรมการจะไม่รับรอง
จะตอ้งทาํแปลงท่ีคณะกรรมการรับรอง (เชฐพงษ ์กนัหา, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557) 
 

2)  การส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้เก่ียวกบักิจการเพื่อสังคม 
การเพิ่มองค์กรย่อยข้ึนมาใหม่ ทาํให้ตอ้งมีการส่ือสารภาพลกัษณ์องค์กร

ใหม่ โดยการสร้างการรับรู้หรือเปิดตวับริษทันวตักรรมชาวบ้านท่ีเป็นกิจการเพื่อสังคมนั้นจะ
ส่ือสารกบัเกษตรกรเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาด การเงิน และความน่าเช่ือถือในดา้นการ
ส่งเสริมการเกษตรและการรับซ้ือผลิตผลทางการเกษตรจากเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเท่านั้น  
ดงันั้น การส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้ในการเป็นบริษทัไปสู่สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจะ
ไม่ได้รับการเน้นย ํ้านัก  โดยประเด็นหลกัในการส่ือสารของบริษทักบัชาวบา้นตอ้งอาศยัการทาํ
ความเข้าใจกับชาวบ้านว่า บริษัทเป็นองค์กรท่ีแตกมาใหม่เพื่อส่งเสริมงานเดิมของเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นในส่วนท่ีเครือข่ายไม่มีความกวา้งขวางพอท่ีจะครอบคลุมงานด้านน้ีได้  แต่
บริษทัยงัคงมีจุดมุ่งหมายเดิมคือการพยายามพฒันานวตักรรมชาวบา้นให้ดีข้ึน  ส่วนใหญ่ส่ือท่ีใชใ้น
การส่ือสารของบริษทัจะเป็นการประชุมประจาํเดือน ณ ท่ีวา่การองคก์รนวตักรรมชาวบา้น  และจะ
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มีการส่ือสารมากในช่วงฤดูการซ้ือขายข้าวและช่วงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ในฤดูการ
เพาะปลูก 

“เวลาทาํงานชุมชนเราจะใชค้าํวา่เครือข่ายมากกวา่ แต่วา่ในเร่ืองสินคา้ การ
ผลิต และการคา้ขาย เราใชบ้ริษทั อะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพาณิชยห์รือการเงินจะเป็นบริษทั อะไรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้ การพฒันา การรวมกลุ่มชาวบา้นจะใชเ้ครือข่าย‛ (นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์
, 13 พฤศจิกายน 2557) 

3)  การส่ือสารเพื่อโนม้นา้วใจผา่นส่ิงจูงใจของเกษตรกร  
เป็นท่ีทราบกันดีว่าเกษตรกรนั้ นมีส่ิงจูงใจคือ เงิน และความภาคภูมิใจ 

ดงันั้น บริษทัจึงมีการติดป้ายประกาศหรือโฆษณาส่ิงจูงใจของเกษตรกรท่ีเป็นหลกัสําคญัคือ ราคา
รับซ้ือขา้วอินทรียท่ี์สูงกว่าตลาดมาก และบริการสินเช่ือปัจจยัการผลิตในพื้นท่ีชุมชน  นอกจากน้ี
สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นยงัไดเ้รียนรู้การเป็นผูส่้งสารหรือวิทยากรท่ีดีจึงสามารถพูดให้
ความรู้และสร้างทศันคติท่ีดีใหก้บัชาวบา้นใกลเ้คียงกบัตนได ้

4)  การสร้างส่ือเพื่อลดช่องวา่งในการตดัสินใจลงมือทาํของสมาชิกเก่าและ
สมาชิกใหม่ 

ส่ือบุคคลนั้นเป็นท่ีทราบกนัดีวา่สามารถช่วยลดช่องวา่งระหวา่งสมาชิกเก่า
และสมาชิกใหม่ได ้เน่ืองจากส่ือบุคคลมีความยืดหยุน่ สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได ้ ส่ือบุคคลท่ีสําคญัท่ีจะนาํให้สมาชิกใหม่สามารถเรียนรู้และใชน้วตักรรมไดท้นัสมาชิกเก่าก็คือ 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมของบริษทั รวมถึงสมาชิกเก่าท่ีมีความสนิทคุ้นเคยสามารถให้คาํแนะนํากับ
สมาชิกใหม่ได ้นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการสร้างส่ือเฉพาะกิจซ่ึงก็คือ หนงัสือการ์ตูนแสดงขอ้ปฏิบติั
และขอ้ห้ามในการทาํนาอินทรีย ์ถือเป็นคู่มือฉบบัย่อมท่ีทาํความเขา้ใจง่ายให้กบัเกษตรกรท่ีเป็น
สมาชิกใหม่ไดอ่้านและมีไวป้ระจาํบา้น เพื่อให้ทราบหลกัการ ขอ้กาํหนดโดยย่อท่ีเกษตรกรควรรู้
เป็นพื้นฐาน ซ่ึงเน้ือหาภายในหนงัสือนั้นไดรั้บมาจากสาํนกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
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ภาพที ่5.14  ตวัอยา่งคู่มือมาตรฐานเกษตรอินทรียฉ์บบัการ์ตูน 
 

5)  การจดักิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุน้การใชน้วตักรรม 
บริษทัมีการจดัประกวดเกษตรประณีตเพื่อให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการ

พฒันาพื้นท่ีการเกษตรของตนเองใหดี้ท่ีสุด  โดยผูช้นะจะไดรั้บเงินรางวลัและเกียรติบตัรจากบริษทั
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นวตักรรมชาวบา้น  นอกจากน้ียงัมีการแจกรางวลัประจาํปีเพื่อให้ขวญัและกาํลังใจกบัสมาชิก
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นท่ีสามารถใช้นวตักรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงท่ีมีการจดั
กิจกรรมดงักล่าว เกษตรกรจะมีหวัขอ้หรือประเด็นในการพูดคุยท่ีส่งเสริมให้พื้นท่ีของตนไดรั้บการ
พฒันา มีการแสวงหาความรู้และนวตักรรมเพิ่มเติม เกิดปฏิสัมพนัธ์กนัในกลุ่มเพราะสมาชิกจะไป
เยีย่มเยยีนดูแปลงเกษตรของกนัและกนัวา่มีความคืบหนา้ไปถึงไหน นวตักรรมต่าง ๆ ก็จะไดรั้บการ
นาํมาใชอ้ยา่งจริงจงัมากข้ึนเพื่อนาํเสนอต่อกรรมการผูต้รวจแปลง 

 

 
 

ภาพที ่5.15  ตวัอยา่งเกียรติบตัรในการประกวดการเรียนรู้เพื่อการพฒันานวตักรรมชาวบา้น 
 
“สมยัมีการจดัประกวด ชาวบา้นสนใจกนัมาก ใครๆก็ถาม เงินรางวลัมาก 

ผมก็ตั้งใจทาํเต็มท่ี พยายามหาความรู้ ถามคนนูน้น้ี จะไดท้าํแปลงสวยๆ ชนะรางวลั” (บุญทนั ทอง
งาม, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 

6)  การกระจายช่องทางการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการใช้นวตักรรมให้
ครอบคลุมทุกหมู่บา้น  

การกระจายร้านเกษตรเขียวแต่ละหมู่บ้าน ทําให้ช่องทางการส่ือสาร
ครอบคลุมพื้นท่ีมากข้ึน และสินคา้ทางการเกษตรท่ีนาํไปจาํหน่ายในร้านเกษตรเขียวยงัเป็นส่ือท่ี
ช่วยประชาสัมพนัธ์บริษทันวตักรรมชาวบา้นให้เป็นท่ีรู้จกัในชุมชน ทาํให้เกิดการส่ือสารอย่าง
ต่อเน่ือง เม่ือสินคา้หรือปัจจยัการผลิตสามารถเขา้ถึงไดง่้ายก็จะทาํให้เกษตรกรยงัคงนาํสินคา้นั้นไป
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ใช้เป็นประจาํไม่ขาดหาย นอกจากน้ีร้านเกษตรเขียวยงัสามารถเป็นศูนย์รวมการติดต่อส่ือสาร 
แสดงความคิดเห็นหรือตอบคาํถามในขอ้สงสัยของเกษตรกรท่ีทาํนาอินทรียไ์ดอี้กดว้ย  
   

5.3.2 รูปแบบการส่ือสารของบริษัทนวตักรรมชาวบ้าน 
5.3.2.1 การส่ือสารภายในองคก์ร 

1)  รูปแบบการส่ือสารแนวด่ิงจากบนลงล่างอยา่งเป็นทางการ 
การส่ือสารภายในบริษทันวตักรรมชาวบา้นส่วนใหญ่เป็นการส่ือสารจาก

ผูบ้ริหารระดบัสูงไปสู่ผูบ้งัคบับญัชาระดบัล่าง ส่วนใหญ่เป็นการส่ือสารเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ของ
องคก์ร ปรัชญาขององคก์ร ท่ีแสดงถึงจุดยนืขององคก์รและภารกิจขององคก์ร เน่ืองจากแนวคิดหรือ
นโยบายต่าง ๆ มาจากภายนอกบริษทัหรือชุมชน  จึงตอ้งอาศยัการส่ือสารเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจ  นอกจากน้ีการส่ือสารของบริษทัไปสู่เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นยงัใชก้ารประชุมอยา่งเป็น
ทางการเป็นส่วนใหญ่เพื่อแจง้ข่าวสารและรับสมคัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ รวมถึงการช้ีแจงขอ้กาํหนด
และผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีผูส้มคัรจะได้รับ หากดาํเนินการตามเง่ือนไข การส่ือสารในลกัษณะน้ี
จะตอ้งอาศยัความเป็นทางการเพื่อให้มีความน่าเช่ือถือและสามารถนาํไปสรุปผลพฒันาสู่ภายนอก
ใหเ้ป็นสากลมากยิง่ข้ึนได ้

2)  รูปแบบการส่ือสารแนวราบ  
การส่ือสารแนวราบเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลระหว่างแผนกของ

พนักงานในบริษทันวตักรรมชาวบ้านท่ีจะมีตาํแหน่งระดับเดียวกนั แตกต่างกันเพียงภาระงาน
เท่านั้น เน่ืองจากเป็นบริษทัขนาดเล็ก โครงสร้างตาํแหน่งงานในองคก์รจึงแบ่งตามหนา้ท่ีละ 1 คน
เท่านั้น  ดงันั้น การส่ือสารระหว่างพนกังานจะเป็นการส่ือสารแบบประสานงาน สร้างการทาํงาน
ร่วมกนัเป็นทีม 

3)  รูปแบบการส่ือสารสองทาง  
การส่ือสารสองทางจะใช้เม่ือมีการประชุมงานร่วมกนั โดยพนกังานแต่ละ

คนจะมีนาํเสนองานและขอ้คิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของตนเองหรือขอ้คิดเห็นทัว่ไปท่ีเก่ียวกบั
องคก์รโดยเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการบริษทั  ส่วนกรรมการผูจ้ดัการก็จะตอบขอ้เสนอนั้น เป็นการ
ส่ือสารสองทางโตต้อบกนั  บางคร้ังหากมีประเด็นการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้นก็จะเชิญคณะกรรมการเครือข่ายมาร่วมประชุมงานดว้ย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษา
กนัในการดาํเนินกิจการต่าง ๆ  ซ่ึงการส่ือสารในลกัษณะน้ีก่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพทัว่ทัง่
องคก์ร  
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5.3.2.2 การส่ือสารภายนอกองคก์ร 
1)  รูปแบบการส่ือสารเป็นทางการ 
บริษทันวตักรรมชาวบา้นมีกลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารท่ีหลากหลายกว่า

เครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการส่ือสารเพื่อขอการสนับสนุนจากองค์กร
ภายนอก จึงเป็นการส่ือสารท่ีเป็นทางการ เช่น การจดัประชุม การศึกษาดูงานกบัองคก์รต่าง ๆ  ตอ้ง
มีการเตรียมตวัเพื่อไปเขา้ร่วมกบัองคก์รภายนอก อาจมีการทาํเอกสารหรือโครงการเพื่อไปนาํเสนอ
อย่างเป็นทางการ  แมแ้ต่การติดต่อเชิงธุรกิจจะตอ้งมีสัญญาการซ้ือขายหรือผลประกอบการท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใหเ้กิดความน่าเช่ือถือในการประกอบกิจการของบริษทันวตักรรมชาวบา้น 

2)  รูปแบบการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการ 
รูปแบบการส่ือสารสองทางแบบไม่เป็นทางการจะใชติ้ดต่อส่ือสารกบักลุ่ม

ลูกคา้หรือบุคคลกรจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีกบับริษทันวตักรรมชาวบา้นแล้ว 
โดยจะมีการติดต่อผ่านทางโทรศพัท์บา้ง การพบปะอย่างไม่เป็นทางการ หรือการพูดคุยผ่านส่ือ
ออนไลน์หรือ Social Media ต่าง ๆ  ซ่ึงรูปแบบการส่ือสารน้ีมกัเกิดข้ึนหลงัจากมีการติดต่อส่ือสาร
ในรูปแบบเป็นทางการจนมีความสัมพนัธ์จนสามารถแลกขอ้มูลการติดต่อส่วนตวักนัได ้
 

5.3.3 กลยุทธ์การส่ือสารของบริษัทนวตักรรมชาวบ้าน 
 ผลการวิจัย กลยุทธ์การส่ือสารของบริษัทนวตักรรมชาวบ้าน แบ่งออกเป็นกลยุทธ์ท่ี
เก่ียวกบัผูส่้งสาร กลยทุธ์การสร้างสาร และกลยุทธ์การใชส่ื้อ ดงัแสดงในกรอบแนวคิด กลยุทธ์การ
ส่ือสารของบริษทันวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

การส่ือสารระหวา่งบริษทักบัเครือข่าย 
การส่ือสารระหวา่งเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมและเกษตรกร 
การเปล่ียนบทบาทของผูส่้งสารตามเป้าหมาย 
เน้ือหาเห็นภาพ 
สารโนม้นา้วใจ 
การส่ือสารตราสินคา้ 
การใชส่ื้อบุคคล+เครือข่าย 
การประชุม 
การเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะกบัผูรั้บสารและผูส่้งสาร 

ผู้ส่งสาร 

การสร้างสาร 

การใช้ส่ือ 
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ภาพที ่5.16 กรอบแนวคิด กลยทุธ์การส่ือสารของบริษทันวตักรรมชาวบา้น 
 

5.3.3.1 กลยทุธ์เก่ียวกบัผูส่้งสาร 
1)  การส่ือสารระหวา่งบริษทักบัเครือข่าย 
บริษทันวตักรรมชาวบา้นจะใชก้ารส่ือสารกบัเครือข่ายเพื่อแจง้ข่าวสารและ

รับสมคัรสมาชิกเพื่อเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ  ซ่ึงตอ้งเน้นการให้ความน่าเช่ือถือและถูกตอ้งของ
ขอ้มูลข่าวสาร โดยส่วนใหญ่สารจากบริษทันวตักรรมชาวบา้น กรรมการผูจ้ดัการบริษทัจะมีส่วน
ร่วมในการส่ือสารทุกคร้ัง และเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจะมีส่วนในการตดัสินหรือเสนอความ
คิดเห็นตามความตอ้งการของส่วนรวม โดยเฉพาะงานเชิงปฏิบติั 

2)  การส่ือสารระหวา่งเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมและเกษตรกร 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรจะต้องส่ือสารกับเกษตรกรอยู่ตลอดเวลา 

เปรียบเสมือนพี่เล้ียงในการการเกษตรของเกษตรกร ซ่ึงบริษทัไดน้าํแนวคิดการทาํเกษตรอินทรีย์
นานาชาติมาใช ้และมีการจดทะเบียนมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์พร้อมกบัมีการตรวจมาตรฐานเกษตร
อินทรียปี์ละ 1 คร้ัง เจา้หนา้ทีส่งเสริมการเกษตรจะเป็นกาํลงัสําคญัในการผลกัดนัให้เกษตรกรผา่น
การตรวจ โดยจะตอ้งให้ขอ้มูล เกณฑ์ในการตรวจ การลงพื้นท่ีสํารวจการทาํเกษตร และคอยตอบ
คาํถามหรือแกปั้ญหาให้กบัเกษตรกรอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้กระบวนการยอมรับนวตักรรมมีความ
ต่อเน่ือง 

3) การเปล่ียนบทบาทของผูส่้งสารตามเป้าหมาย 
เน่ืองจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือกลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลาย บริษทั

จะตอ้งเปล่ียนบทบาทในการส่ือสารในฐานะผูส่้งสารท่ีแตกต่างกนั เพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทนั้น ๆ  
5.3.3.2 กลยทุธ์การสร้างสาร 

1)  เน้ือหาเห็นภาพ 
การส่ือสารกบัสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นท่ีเป็นเกษตรกรจะตอ้ง

อาศยัสารท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม บริษทัจึงมีการถ่ายทอดขอ้มูลประกอบกบัการแสดงรูปถ่าย การ
สาธิต หรือการนาํปฏิบติัจริง 

2)  สารโนม้นา้วใจ 
การกระตุน้ให้เกษตรกรให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมโครงการนั้นไม่ยาก 

แต่การทาํให้เกษตรกรผลิตผลผลิตออกมาให้มีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการของตลาดนั้น
เป็นเร่ืองยากพอสมควร  เพราะการผลิตในระดบัชุมชนจะไม่ใช่การผลิตระบบอุตสาหกรรม  อีกทั้ง



200 

 

การเกษตรอินทรียน์ั้นยงัมีปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมไดอ่ื้น ๆ  เช่น สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ี
ส่งผลต่อการเกษตร บริษทันวตักรรมชาวบ้านจะตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัเกษตรกร พร้อม
กระตุน้ให้เกิดการทาํการเกษตรอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การจดัทาํประกาศนียบตัรและเงินรางวลั
ใหก้บัเกษตรกรท่ีทาํเกษตรดีเด่น  การประกาศหรือยกยอ่งเกษตรกรท่ีผา่นมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
 

 
 

ภาพที ่5.17  ตวัอยา่งเกียรติบตัรแสดงการรับรับการผา่นมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
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ภาพที ่5.18  รางวลัจอบทองคาํ ประจาํปี 2558 - เกษตรกรผลิตขา้วอินทรียคุ์ณภาพอนัดบัหน่ึง มอบ
ให ้ทองยุน่ ศรีเจริญ 

 
3)  กลยทุธ์การสร้างสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
แมว้่าเกษตรกรจะมีวฒันธรรม ความเช่ือในเร่ืองของสัญญาใจหรือเช่ือใน

คาํพดูมากกวา่เอกสารหรือสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  แต่การสร้างสารเพื่อให้มีความน่าเช่ือถือและ
เป็นทางการจะทาํให้เกษตรกรเกิดความตระหนกัและเห็นความสําคญัของสารนั้นมากข้ึน ซ่ึงการ
สร้างสารให้เป็นทางการจะใช้ไดดี้ในขั้นการส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้หรือตระหนกั  บริษทัจึงใช้
การรับสมคัรเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ผ่านระบบการทาํบญัชีเอกสาร โดยผูส้มคัรจะตอ้งมาลงช่ือ
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัดว้ยตนเอง เกษตรกรจะตระหนกัไดว้า่ตนไดเ้ขา้
ร่วมโครงการอยา่งแทจ้ริง มีหลกัฐานรับรอง และให้ความใส่ใจในการทาํกิจกรรมภายใตโ้ครงการ
นั้น ๆ  

4)  การส่ือสารตราสินคา้ 
การส่ือสารตราสินค้าหรือการสร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ียอมรับและจดจาํ 

เพื่อในอนาคตจะทาํให้เกิดความภกัดีต่อสินคา้  ในแง่ของบริษทันวตักรรมชาวบา้นได้สร้างตรา
สินคา้ใหม่เพื่อให้เป็นท่ีจดจาํไดง่้ายกบัชุมชน นัน่คือ ตราสินคา้ ‚เกษตรเขียว‛  ซ่ึงเหมาะกบับริบท
ของชุมชนท่ีมกัเรียกผูเ้ช่ียวชาญทางการเกษตรว่า ‚เกษตร‛ ตราสินคา้เกษตรเขียวจึงเป็นท่ีรู้จกัใน
ชุมชนไดง่้ายและยงัส่ือความหมายในตวัเอง 

 
 

ภาพที ่5.19  ตราสินคา้ ‚เกษตรเขียว‛  
 

ส่วนตราสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสารองคก์รขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น
นั้น ดงัแสดงในภาพท่ี 5.14 
 



202 

 

 
 
ภาพที ่5.20  ตราสัญลกัษณ์ขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น 
 

5.3.3.3 กลยทุธ์การใชส่ื้อ 
1)  การใชส่ื้อบุคคล+เครือข่าย 
บริษทันวตักรรมชาวบา้นจะใช้ส่ือบุคคลในแง่ปัจเจกในการบริหารจดัการ

งานดา้นการเงินเป็นส่วนใหญ่ และการส่ือสารกบัภายนอกในสังคมเมืองจะเป็นหนา้ท่ีของกรรมการ
ผูจ้ดัการ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความกวา้งขวางและมีความรู้ท่ีเหมาะสมกบัการส่ือสารในกลุ่มสังคมเมือง 
ส่วนในดา้นชุมชนจะเป็นงานท่ีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรและเจา้หนา้ท่ีชุมชน (Local Staff) เป็น
ผูติ้ดต่อประสานงาน   

ส่วนเครือข่ายการส่ือสารนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1)  เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงก็คือหน่ึงในองคก์รยอ่ยขององคก์ร

นวตักรรมชาวบา้นท่ีบริษทัตอ้งติดต่อส่ือสารอยูเ่ป็นประจาํ เพราะเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเป็น
ทั้งฝ่ายผลิต ฝ่ายวจิยัและประเมินผลของบริษทันวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงบริษทัจะส่ือสารแบบพยายาม
ไม่แบ่งแยกกบัเครือข่าย หรือส่ือสารใหเ้ห็นวา่บริษทัและเครือข่ายเป็นหน่ึงเดียวกนั 

(2)  เครือข่ายกิจการเพื่อสังคม  การส่ือสารกบัเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม
เป็นการส่ือสารภายนอกองคก์รท่ีบริษทัจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์เพื่อการประชาสัมพนัธ์สินคา้ของ
บริษทั การขอคาํปรึกษาในการทาํงาน หรือแมแ้ต่การทาํงานร่วมกนั 

2)  การประชุม 
ส่ือการประชุมเป็นส่ือหลกัท่ีบริษทันวตักรรมใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสาร

กบัเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสาร และรับสมคัรสมาชิกเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงส่ือ
น้ีเป็นส่ือท่ีเหมาะสมในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีจาํนวนมาก และตอ้งการการบนัทึกเน้ือหา
ใหเ้ป็นระบบ ทั้งยงัง่ายต่อการจดัการส่ือ และทาํใหผู้รั้บสารมีสมาธิในการฟังและให้ความสําคญักบั
สารตามการกาํหนดระเบียบวาระ (Agenda Setting)  

3)  การเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะกบัผูรั้บสารและผูส่้งสาร 
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บริษัทนวตักรรมชาวบ้านมีกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน  การใช้ส่ือกับ
กลุ่มเป้าหมายนั้นจึงมีความแตกต่างกนัดว้ย โดยส่ือท่ีใช้ส่ือสารทางไกลกบักลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ใน
ชุมชนเมืองมกัเป็นการส่ือสารทางโทรศพัทแ์ละการส่ือสารออนไลน์  ส่วนส่ือท่ีใชก้บักลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นท่ีชุมชนจะเป็นการส่ือสารผา่นโทรศพัท ์การฝากบอกต่อ การพบปะ การจดัประชุม เป็นตน้ 
    

5.4 วสิาหกจิชุมชนมกีนิมใีช้ 
 
 
 
 
ภาพที ่5.21  การพฒันาองคก์รนวตักรรมชาวบา้นในขั้นวสิาหกิจชุมชน 
หมายเหตุ:   ภาพท่ี 5.21 เป็นส่วนหน่ึงของภาพท่ี 5.1 นาํมาแสดงในส่วนน้ีเพื่อช้ีเฉพาะลาํดบัขั้นการ
        พฒันาองค์กรนวตักรรมชาวบา้นขั้นท่ีส่ี วิสาหกิจชุมชน ท่ีประกอบดว้ยองค์กรย่อย
        สามองค์กร ได้แก่ เครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน  บริษัทนวตักรรมชาวบ้าน  และ              
        วสิาหกิจชุมชนมีกินมีใช ้
 

5.4.1 กระบวนการส่ือสาร 
5.4.1.1 กระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างวสิาหกิจชุมชนมีกินมีใช ้

1)  การร่วมกนัพฒันาแนวคิดในการตดัสินใจก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน ‚มีกินมี
ใช‛้ 

การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้เกิดข้ึนจากความตอ้งการแกปั้ญหาทาง
การตลาดของชุมชน ซ่ึงเป็นภาระงานท่ีบริษัทนวตักรรมชาวบ้านมีกําลังไม่เพียงพอในการ
ดาํเนินงาน  ประกอบกบัเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นมีจุดอ่อนท่ีไม่สามารถทาํงานได้อย่างครบ
กระบวนการ หรือเรียกไดว้่ามีความถนดัดา้นเดียวคือดา้นการผลิต แต่ไม่มีส่วนร่วมทางการตลาด 
ทั้งท่ีเกษตรกรมีความได้เปรียบด้านความสัมพนัธ์ภายในชุมชน ทั้งยงัเป็นคนในพื้นท่ีท่ีรู้ความ
ตอ้งการของตลาดชุมชนเป็นอย่างดี  และด้วยการประเมินขอ้ได้เปรียบทางการตลาดของธุรกิจ
ชุมชนแลว้มีความเป็นไปไดท่ี้จะเติบโตและมีองคก์รภายนอกและทุนสนบัสนุนจาํนวนมาก 

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นแนวคิดท่ีทาํให้
สมาชิกเห็นความจริงจงัในการดาํเนินการ เป็นวิธีการเชิงจิตวิทยาอยา่งหน่ึง อีกทั้งองคก์รยงัไดรั้บ
การสนบัสนุนทางกฎหมาย มีหน่วยงานภายนอกทั้งรัฐบาลและเอกชนเขา้มาสนบัสนุนในฐานะ

วสิาหกิจ บริษทั เครือข่าย 
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ธุรกิจของชุมชน ทาํให้มีช่องทางการเจริญเติบโตหรือต่อยอดไปได้มากกว่าการรวมกลุ่มกนัมา
ประกอบอาชีพธรรมดา นอกจากน้ีการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชนยงัเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงานของ
เครือข่ายและบริษทันวตักรรมชาวบา้นในดา้นการบริหารจดัการและการส่งเสริมหรือสนบัสนุน
ต่างๆ  โดยเฉพาะดา้นงบประมาณท่ีไดรั้บจากหน่วยราชการท่ีจะมีงบประมาณสนบัสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนบา้ง เช่น การจดัสรรงบประมาณเพื่อศึกษาดูงาน การจดัตลาดส่งเสริมการเกษตร กล่าวโดย
สรุป การแบ่งเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น เพื่อตั้งวิสาหกิจชุมชนข้ึนมานั้น ประโยชน์หลกัเพื่อให้
สมาชิกเครือข่ายไดใ้ชท้รัพยากรจากภาคราชการมากข้ึน โดยเฉพาะทุนสนบัสนุน เงินกูด้อกเบ้ียตํ่า 
และการเปิดตลาด 

แมผู้ต้ ั้งแนวคิดในการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนจะมาจากฝ่ายบริษทันวตักรรม
ชาวบา้น กล่าวคือ การก่อตั้งกิจการแบบเชิงรับ (Passive) แต่การดาํเนินการเพื่อสร้างวิสาหกิจชุมชน
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเครือข่ายนวตักรรมชาวบ้านท่ีต้องร่วมกันร่างวิธีการดาํเนินการ
วิสาหกิจชุมชนข้ึนเอง ทาํให้เกิดการจดัการขอ้มูลเพื่อก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนในเชิงรุกเพื่อร่วมกนั
ตอบสนองเป้าหมายใหญ่ขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นท่ีทุกคนต่างมีส่วนร่วมภายใตเ้ป้าหมาย
เดียวกนั 

2)  การสร้างวสิาหกิจชุมชนจากฐานสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
บัญชีสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเป็นบัญชีเดียวกับสมาชิกเครือข่าย

นวตักรรมชาวบา้น ดงันั้น จึงไม่มีการรับสมคัรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนใหม่  โดยการสร้างวิสาหกิจ
ชุมชนนั้นอาศยัระบบอาสาสมคัรจากสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นในการแจง้ความประสงคท่ี์
จะร่วมก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนด้วยความสมคัรใจ โดยการส่ือสารหลกัในการรวมกลุ่มนั้นคือ การ
ประชุมยอ่ยภายหลงัการประชุมประจาํเดือนขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น 

3)  ระบบฝึกหดัท่ีเรียนรู้จากองคก์รภายนอก 
กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างวสิาหกิจชุมชนมีกินมีใชน้ั้น ชุมชนจะตอ้งมี

กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง บริษทันวตักรรมชาวบา้นจะให้เพียงเงินตั้งตน้ในการสนบัสนุนการ
ผลิตช่วงแรกเท่านั้น  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจะตอ้งหาวิธีการในการบริหารจดัการทางธุรกิจเพื่อให้
วิสาหกิจชุมชนนั้ นสามารถดําเนินต่อไปได้  เพื่อแบ่งเบาภาระของบริษัทนวตักรรมชาวบ้าน 
การตลาดขององค์กรจึงแยกส่วนตลาดชุมชนเป็นพื้นท่ีการค้าขายของวิสาหกิจชุมชน  โดย
จาํเป็นตอ้งอาศยัการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางการตลาดมาสร้างเป็นความรู้ในการทาํวิสาหกิจชุมชน 
โดยองค์กรท่ีสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนคือ หน่วยงานรัฐท่ีมกัให้ความสําคญัในระดบัการกระตุน้
โดยการจดัหาตลาดให้กบัวิสาหกิจชุมชน  ซ่ึงอาศยัการประสานงานติดต่อส่ือสารเพื่อแจง้ข่าวสาร 
วนัเวลา สถานท่ีในการแสดงสินค้านั้ น ๆ   ส่วนการเรียนรู้ทางด้านการปฏิบัติการหรือการ
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ดาํเนินการนั้น วสิาหกิจชุมชนอาศยัการศึกษาดูงานจากองคก์รภายนอกซ่ึงก็คือ วิสาหกิจชุมชนอ่ืนท่ี
ประสบความสาํเร็จ  

4)  การใช้กระบวนการกลุ่มโยกยา้ยความรู้สู่การปฏิบติั (Transfer of 
Learning) 

ขั้นการตัดสินใจลงมือปฏิบัตินั้ นเป็นขั้นท่ีมีความสําคัญในการทํางาน 
เพราะเป็นขั้นท่ีวิสาหกิจชุมชนไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานใด จะตอ้งนาํความรู้ท่ีไดจ้ดจาํ
มา เปล่ียนเป็นการปฏิบติัจริงให้ได้ ซ่ึงการทาํวิสาหกิจชุมชนนั้นจะต้องอาศยัความร่วมมือของ
สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น เป็นการทาํงานเป็นกลุ่มเล็กมาก  มีผูส้มคัรมาร่วมดูแลวิสาหกิจ
ชุมชนเพียง 8 คน  เน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนเพิ่งจดทะเบียนไดถึ้ง 1 ปีนับถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2558)  
และย ังอยู่ในช่วงพัฒนาความคิดในการทํางาน   เพื่อให้มีความหลากหลายทางความคิด   
กระบวนการกลุ่มจึงเป็นวิธีการท่ีเอ้ือต่อการทดลองปฏิบติัเพื่อสร้างสินคา้และบริการ รวมถึงการ
ขายจริงตามแผนท่ีไดร่้วมกนัวางแผนมาก่อน  การใช้กระบวนการกลุ่มในการทดลองปฏิบติัตาม
ความถนดัของสมาชิกจะทาํให้รูปแบบการทาํงานมีความหลากหลาย  ทั้งยงัมีแนวทางในการสร้าง
วสิาหกิจชุมชนใหป้ระสบความสาํเร็จท่ีหลากหลาย ตอ้งอาศยัความสามคัคีร่วมมือกนัในการช่วยกนั
สร้างวิสาหกิจชุมชนซ่ึงนับเป็นธุรกิจใหม่ด้วยกาํลงัของสมาชิกเอง เพื่อให้ชุมชนแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยไม่หวงัพึ่งผูอ่ื้น 

5.4.1.2 กระบวนการส่ือสารเพื่อการบริหารจดัการ 
1)  ร่วมบริหารดว้ยกลุ่มผูบุ้กเบิกเก่า 
ประธานวิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้ท่ีได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก

เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นคือ นายเชฐพงษ ์กนัหา ซ่ึงเป็นสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นรุ่น
บุกเบิก ผูท่ี้เคยสร้างเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นมาแลว้  จึงมีประสบการณ์ในการก่อตั้งองค์กรอยู่
มาก ทั้ งยงัมีความรู้และความผูกพันธ์เป็นอย่างดีกับองค์กรนวตักรรมชาวบ้าน  นอกจากน้ี
คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นรุ่นบุกเบิก (รุ่นท่ี 1 
และ 2) อีกดว้ย  แต่ก็มีสมาชิกเครือข่ายรุ่นใหม่เขา้มาร่วมเช่นกนั (เชฐพงษ ์กนัหา, สัมภาษณ์, 31 
กรกฎาคม 2557) 

‚วิสาหกิจชุมชนทาํให้เกษตรกรได้ฝึกในเร่ืองการขายสินค้า การตลาด 
เม่ือก่อนการทาํงานเรามนัเป็นทุนให้เปล่ามาตลอด ผมเองก็อยากจะกระจายในเร่ืองการจดัการมาก
ข้ึน ให้เขามีส่วนร่วมในการจดัการตวัเองมาก ๆ  ก็จะดีกว่า บริษทัไปแบกไปดูแลทั้งหมด” (นาว ี
นาควชัระ, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 2558) 

2) การบริหารเงินอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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วิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้มีการบริหารเงินโดยการแต่งตั้ งเหรัญญิกจาก
สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน  ซ่ึงระบบการทาํบัญชีนั้ นเป็นระบบเดียวกันกับองค์กร
นวตักรรมชาวบา้น  บญัชีทางการของวิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้จะแยกออกจากบญัชีของบริษทั
นวตักรรมชาวบา้น  แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัเป็นช่วงเร่ิมก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนจึงยงัไม่มีกาํไรมากนกั  
รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจจึงนาํมาเป็นทุนในการบริหารจดัการ การจดัซ้ือ และตอบแทนให้กบั
คณะทาํงาน 

“เหรัญญิกก็ดูแลเร่ืองการเงิน ตอ้งดูงบ เก็บเงินเอง ไม่เก่ียวกบับริษทั ขายมา
ก็เอามาลงบญัชี ลงทุนคร้ังต่อไป แต่ก็ไม่ไดดู้เร่ืองเงินอยา่งเดียว จริงๆทุกคนช่วยกนัทาํหมด เพราะ
เพิ่งเร่ิม คนนอ้ย” (ธญัญารัตน์ บุญวงศ,์ สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2557) 

3)  การร่วมประเมินขอ้มูลจากการทดลองปฏิบติั 
เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นขั้นของการรวบรวมขอ้มูลเพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชน  

ส่วนใหญ่งานของวิสาหกิจชุมชนจะเป็นงานขายในโครงการต่าง ๆ ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐ  การออกงานทุกคร้ังจะตอ้งมีการประชุมสรุปงาน  เพื่อหาปัญหาและวิธีแกปั้ญหา  ซ่ึง
เป็นกระบวนการเดียวกบัการประชุมเวียนของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น หากแต่วา่เวทีสาธารณะ
ของวสิาหกิจชุมชนเป็นงานจดัแสดงสินคา้ประจาํอาํเภอหรือประจาํจงัหวดัต่าง ๆ  เวทีนั้นจึงเปล่ียน
สถานท่ีตลอดเวลา   นอกจากน้ีประเด็นการประชุมของวิสาหกิจชุมชนนั้นควบคุมไม่ได ้แตกต่าง
จากการประชุมเพื่อทาํการเกษตรของเครือข่าย   เพราะวิสาหกิจชุมชนมีกินมีใชท้าํงานเก่ียวขอ้งกบั
บุคคลภายนอก ทั้งองคก์รชุมชน  หน่วยงานรัฐ  คู่แขง็และพนัธมิตรทางธุรกิจ  ลูกคา้ เป็นตน้  ปัจจยั
น้ีไม่สามารถควบคุมจดัการได ้เพราะเป็นปัจจยัภายนอก  การแกปั้ญหาต่าง ๆ จึงตอ้งมีการประชุม
ภายใน และแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารจากองคก์รภายนอก เช่น หน่วยงานรัฐและวิสาหกิจชุมชนอ่ืน 
จากนั้ นจึงนําข้อมูลนั้ นมาวิเคราะห์อย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้มีความรอบด้าน  ข้อมูลภายในของ
วิสาหกิจในอดีตนั้นจะนาํมาเป็นบทเรียนดว้ย ไม่ใช่เพียงรับความรู้จากภายนอกเท่านั้น  จากนั้นจึง
นาํขอ้มูลใหม่ไปหกัลา้งขอ้มูลเก่า 

5.4.1.3 กระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างการยอมรับนวตักรรม 
1)  สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของผา่นระบบบญัชีสมาชิก 
ดว้ยระบบบญัชีของวิสาหกิจชุมชนกบัเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นใชบ้ญัชี

รายช่ือสมาชิกเดียวกนั  ทาํให้สมาชิกเครือข่ายมีความรู้สึกเป็นเจา้ของวิสาหกิจชุมชนดว้ยเช่นกนั  
ทุกคนจึงมีส่วนร่วมในวสิาหกิจชุมชน ไม่ใช่เป็นองคก์รยอ่ยใหม่ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง 

2)  การผกูประเด็นการส่ือสารและเวทีชุมชนร่วม 
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การส่ือสารของวิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้จะร่วมอยู่กับการส่ือสารของ
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น  และใช้สถานท่ีในการส่ือสารเดียวกนั  เพื่อให้เวลาส่ือสาร สมาชิก
เครือข่ายนวตักรรมชาวบ้านท่ีไม่ได้เป็นอาสาสมัครในการทาํงานของวิสาหกิจชุมชนได้รับรู้
ข่าวสาร ความเคล่ือนไหวของวิสาหกิจอยา่งสมํ่าเสมอ  เพื่อรักษาระดบัการมีส่วนร่วมไม่ให้ตํ่าลง
หรือพฒันาการมีส่วนร่วมมากยิง่ข้ึน  โดยเฉพาะประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการทาํวิสาหกิจชุมชนจะเป็น
ประโยชน์ต่อเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นในอนาคต  นวตักรรมท่ีได้จากวิสาหกิจชุมชนจึงนาํมา
ส่ือสารใหก้บัสมาชิกทุกคนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 

3)  การมีส่วนร่วมอยา่งเป็นรูปธรรม 
ช่องทางหน่ึงท่ีสมาชิกเครือข่ายจะมีส่วนร่วมกบัวิสาหกิจชุมชนไดอ้ย่างมี

หลกัฐานชดัเจน  คือ วิสาหกิจชุมชนนั้นมีบญัชีการเงินเป็นของตนเอง และมีอาํนาจในการบริหาร
จดัการธุรกิจเป็นของตนเองโดยอิสระ  ซ่ึงการผลิตสินคา้เกษตรแปรรูปนั้นจะตอ้งมีการรับซ้ือสินคา้
ทางการเกษตร  วิสาหกิจชุมชนจึงมีเปิดการรับซ้ือสินค้าเกษตรจากสมาชิกเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้นดว้ย  ซ่ึงสมาชิกจะมีความใกลชิ้ดกบักระบวนการทางการตลาดมากยิ่งข้ึน และมองเห็น
สายพานการดาํเนินงานขององค์กรสั้ นมากข้ึน  สามารถเห็นกระบวนการทั้งหมดว่าเก่ียวขอ้งกบั
ตนเอง  ตั้งแต่หาความรู้ เตรียมปัจจยัการผลิต ผลิต ขายสินคา้เกษตร แปรรูป ขายสินคา้แปรรูป ซ่ึง
นบัวา่เป็นขั้นการขยายความรู้หรือพฒันานวตักรรมของเครือข่ายนัน่เอง 
 

5.4.2 รูปแบบการส่ือสารของวสิาหกจิชุมชนมีกนิมีใช้ 
 ผูว้จิยัไดแ้บ่งการส่ือสารของวสิาหกิจชุมชนเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การส่ือสารภายในองคก์ร 
และการส่ือสารภายนอกองคก์ร โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

5.4.2.1 การส่ือสารภายในองคก์ร 
1) รูปแบบการส่ือสารสองทาง 
การประชุมของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นในส่วนหลงัจะเป็นประเด็น

ของวิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้ ซ่ึงอยู่ในช่วงการก่อตั้งและพฒันาวิสาหกิจ  ตอ้งอาศยัความคิดเห็น
ร่วมกนัของสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น จึงมีการส่ือสารสองทางของตวัแทนท่ีร่วมบริหาร
วิสาหกิจชุมชนกบัสมาชิกเครือข่ายท่ีถือเป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนดว้ย  ทั้งยงัตอ้งนาํประเด็น
ต่าง ๆ ไปส่ือสารกบัองค์กรย่อยอ่ืน ๆ ภายในองค์กรเพื่อให้ได้รับการร่วมแสดงความคิดเห็นมา
พฒันาวสิาหกิจชุมชนในทางท่ีจะบูรณาการองคก์รรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.4.2.2 การส่ือสารภายนอกองคก์ร 
1) รูปแบบการส่ือสารแนวด่ิงจากบนลงล่างอยา่งไม่เป็นทางการ 
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หน่วยงานรัฐในชุมชนจะใชก้ารส่ือสารผา่นโทรศพัทติ์ดต่อประสานงานกบั
วิสาหกิจชุมชน โดยอาจติดต่อผ่านเบอร์โดยตรงกบัสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นหรือติดต่อ
ผา่นเบอร์โทรศพัทข์องท่ีทาํการองค์กรนวตักรรมชาวบา้น  เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  หรือเชิญ
ชวนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ  
 

5.4.3 กลยุทธ์การส่ือสารของวสิาหกจิชุมชนมีกนิมีใช้ 
 ผลการวจิยั กลยทุธ์การส่ือสารของวสิาหกิจชุมชนมีกินมีใช ้แบ่งออกเป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวกบั
ผูส่้งสาร กลยุทธ์การสร้างสาร และกลยุทธ์การใชส่ื้อ ดงัแสดงในกรอบแนวคิด กลยุทธ์การส่ือสาร
ของวสิาหกิจชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.22 กรอบแนวคิด กลยทุธ์การส่ือสารของวสิาหกิจชุมชนมีกินมีใช ้
 

5.4.3.1 กลยทุธ์เก่ียวกบัผูส่้งสาร 
1) การส่ือสารภายในองคก์ร 
วิสาหกิจชุมชนจะเน้นการส่ือสารภายในองค์กรเป็นหลกั โดยมีเป้าหมาย

เพื่อระดมกาํลังและความคิดเห็นในการร่วมสร้างวิสาหกิจชุมชนให้สามารถทาํงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมตน้ก่อสร้างวสิาหกิจ 

2) การส่ือสารระหวา่งหน่วยงานรัฐและวสิาหกิจชุมชน 
การส่ือสารกับหน่วยงานรัฐ  วิสาหกิจชุมชนจะส่ือสารในฐานะชุมชนท่ี

ตอ้งการสร้างรายได้สร้างอาชีพ เป็นการส่ือสารเชิงรับ  (Passive) ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานรัฐ 

การส่ือสารภายในองคก์ร 
การส่ือสารระหวา่งหน่วยงานรัฐและวสิาหกิจชุมชน 
สารเพื่อส่งเสริมการตลาด 

การใชส่ื้อบุคคล 
การประชุม 

ผู้ส่งสาร 

การสร้างสาร 

การใช้ส่ือ 
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5.4.3.2 กลยทุธ์การสร้างสาร 
1) สารเพื่อส่งเสริมการตลาด 
สารท่ีใช้ในการส่ือสารการตลาดจะเป็นสารท่ีเป็นคาํพูดในการเสนอขาย

สินคา้ และการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์สามารถส่ือสารแทนผูส่้งสารได ้ นอกจากน้ีจะตอ้งมีช่ือและท่ี
อยู ่พร้อมเบอร์ติดต่อวิสาหกิจชุมชนท่ีชดัเจน เพื่อให้ลูกคา้หรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถติดต่อซ้ือ
ขายกบัวสิาหกิจชุมชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5.4.3.3 กลยทุธ์การใชส่ื้อ 
1) การใชส่ื้อบุคคล 
การทาํธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนจะใช้ส่ือบุคคลเท่านั้ น ไม่มีการใช้ส่ือ

ออนไลน์ ส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ใด ๆ  เป็นการส่ือสารแบบเรียบง่าย  โดยให้สมาชิกเครือข่าย
เป็นผูส่ื้อสารอยา่งตรงไปตรงมากบักลุ่มเป้าหมาย 

“ใหม่ๆ เราก็ช่วยไปบอกกบัญาติก่อนวา่ เรามีนํ้าขา้วกลอ้งนะ ให้สมาชิกเอา
ไปโปรโมท พอเขาไปแบ่ง เขาก็สั่งมา ถา้เขารู้สึกวา่รสชาติดี เขาก็โฆษณาช่วย  เราไม่ไดโ้ปรโมท
ออกวิทยุ แต่เอาผลงานไปโชวเ์อง น่ีนะ นํ้ าขา้วกลอ้งลองชิมดูสิเป็นยงัไง ถา้ไดร้สชาติก็ช่วยเอาไป
โฆษณาใหห้น่อย” (เชฐพงษ ์กนัหา, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557) 

2) การประชุม 
การประชุมวิสาหกิจชุมชนจะเป็นหน่ึงเดียวกบัการประชุมของเครือข่าย

นวตักรรมชาวบา้น เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมอยา่งทัว่ถึงของสมาชิก 
   

5.5 กองทุนนวตักรรมชาวบ้าน 
 
 
 
 
ภาพที ่5.23  การพฒันาองคก์รนวตักรรมชาวบา้นในขั้นกองทุนนวตักรรมชาวบา้น 
หมายเหตุ:   ภาพท่ี 5.23 เป็นส่วนหน่ึงของภาพท่ี 5.1 นาํมาแสดงในส่วนน้ีเพื่อช้ีเฉพาะลาํดบัขั้นการ
       พฒันาองค์กรนวตักรรมชาวบา้นขั้นท่ีห้า กองทุนนวตักรรมชาวบา้น ท่ีประกอบดว้ย
       องค์กรย่อยส่ีองค์กร ได้แก่ เครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน  บริษทันวตักรรมชาวบา้น  
       วสิาหกิจชุมชน และกองทุนนวตักรรมชาวบา้น 
 

กองทุน วสิาหกิจ เครือข่าย บริษทั 
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5.5.1 กระบวนการส่ือสาร 
5.5.1.1 กระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างกองทุนนวตักรรมชาวบา้น 

1)  การก่อตั้ งกองทุนนวัตกรรมชาวบ้านผ่านแนวคิดภายในและการ
สนบัสนุนจาก ภายนอก 

กองทุนนวตักรรมชาวบ้านเกิดข้ึนจากการพยายามหารูปแบบธุรกิจท่ี
สามารถทาํให้องค์กรนวตักรรมชาวบ้านสามารถอยู่รอดหรือพึ่ งพาตนเองได้  ด้วยลกัษณะของ
สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นซ่ึงนบัไดว้่าเป็นชุมชนหรือสังคมท่ีตอ้งการการพฒันานั้น เป็น
ความตอ้งการการพฒันาทางเศรษฐกิจเป็นหลกั นัน่คือ การพฒันาอาชีพเกษตรกรรม  และพื้นฐาน
ของชาวบา้นจะอาศยัความเช่ือมัน่เป็นหลกัในการตดัสินใจทาํส่ิงต่าง ๆ  เพื่อสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บัเกษตรกรและความมัน่คงใหก้บับริษทั  ทาํใหเ้กิดแนวคิดการก่อตั้งกองทุนนวตักรรมชาวบา้น  
โดยจะตอ้งนาํแนวคิดน้ีไปเสนอหรือส่ือสารกบัองคก์รภายนอก  เพื่อพฒันาใหเ้ป็นระบบท่ีน่าเช่ือถือ  
มีการติดต่อกับธนาคารเพื่อสร้างบญัชีของกองทุนให้เป็นลายลักษณ์อกัษร  สร้างหลกัฐานทาง
การเงินต่าง ๆ  

การประสานงานขอการสนบัสนุนจากองค์กรภายนอกทั้งในดา้นแนวคิด
และการปฏิบติั  โดยได้รับการสนบัสนุนจากสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติและ
องคก์รตวักลาง ChangeFusion  

“ลกัษณะการทาํงานในเร่ืองของกองทุนทาํมานานแลว้ 3 4 ปีแลว้ แต่เดิมเรา
จะไม่เรียกต่างหาก กองทุน เราเรียก Social Contract Farming เราจะแยกออกมาต่างหาก การตั้ง
กองทุนก็คือ แยกบญัชีออกจากบริษทั เพื่อท่ีจะให้คนท่ีเอาเงินมาลงทุนเห็นชดัเจนว่า เงินมนัลงไป
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชาวบา้นโดยตรง ไม่ใช่ลงมาท่ีบริษทั กองทุนมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาํให้คนท่ี
อยากจะช่วยเหลือชาวบา้นหรือช่วยเหลือชุมชน เขาไดเ้ห็นเงินของเขาลงทุนในเร่ืองของการพฒันา
คุณภาพชีวิตของชาวบา้นในระดบัรากหญา้จริง ๆ ‛ (นาวี นาควชัระ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 
2557) 

2)  การระดมทุนผา่นการสร้างภาพลกัษณ์และการประชาสัมพนัธ์ 
ดว้ยกองทุนนวตักรรมชาวบา้นเป็นกองทุนทางสังคมของกิจการเพื่อสังคม

ท่ีจดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายจากสํานกังานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ  ทาํให้มี
ภาคีเครือข่ายของกิจการเพื่อสังคมระดบัประเทศและระดบันานาชาติท่ีรู้จกั  แต่การส่ือสารในระดบั
น้ีเป็นการส่ือสารท่ีผวิเผนิจึงตอ้งอาศยัการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีโดยการดึงจุดเด่นของการเป็นกิจการ
เพื่อสังคมท่ีทาํงานในพื้นท่ีชนบทจริงและได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการแก้ปัญหามาเป็น
หวัขอ้ในการประชาสัมพนัธ์วสิัยทศัน์ขององคก์ร 
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5.5.1.2 กระบวนการส่ือสารเพื่อการบริหารจดัการ 
1)  การปรับปรุงคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รผา่นการส่ือสารภายในองคก์ร 
การบริหารจดัการกองทุนมีการบริหารผ่านบริษทันวตักรรมชาวบา้นเป็น

หลกั  ซ่ึงกองทุนน้ีจะเป็นกองทุนท่ีใช้ในกระบวนการพฒันาคุณภาพของการทาํงานทุกส่วนใน
องค์กรนวตักรรมชาวบ้าน  การบริหารกองทุนจึงต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมในการกาํหนด
สัดส่วนของกองทุนสาํหรับพฒันาองคก์รยอ่ยใหไ้ดค้รอบคลุมทั้งหมด  อีกทั้งในแง่ระยะเวลาในการ
พฒันาจะตอ้งมีเงินหมุนเวียนพอสําหรับการพฒันาในระยะยาวอยา่งต่อเน่ือง  โดยการวางแผนการ
จดัสรรงบประมาณจากกองทุนจะตอ้งอาศยัการส่ือสารภายในองคก์รท่ีเขม้แข็ง เพราะเป็นเร่ืองของ
ผลประโยชน์ การส่ือสารจึงมีบทบาทในการสร้างความสัมพนัธ์ต่อสมาชิกองค์กรนวตักรรม
ชาวบา้นท่ีตอ้งทาํงานร่วมกนั และเก้ือกูลงบประมาณซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาเป้าหมายร่วม ซ่ึง
แมอ้งค์กรนวตักรรมชาวบา้นจะมี 4 องค์กรย่อย แต่บุคลากรนั้นแบ่งเป็นเพียง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี
ทาํงานส่วนบริษทั เช่น พนกังานธุรการ เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงเป็นสมาชิก
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น  โดยแต่ละองคก์รยอ่ยจะตอ้งมีสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเป็น
กรรมการดว้ย เพราะถือวา่สมาชิกเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2)  การพฒันาการจดัการกองทุนผา่นการส่ือสารภายนอกองคก์ร 
กองทุนนวตักรรมชาวบ้านเป็นกองทุนท่ีเพิ่งก่อตั้งข้ึน นับได้ว่าเป็นขั้น

พฒันาความคิดในการบริหารจดัการกองทุน ดังนั้น ตอ้งอาศยัการส่ือสารเพื่อหาข้อมูลข่าวสาร 
วิธีการต่าง ๆ  ในการนาํมาพฒันาต่อยอดเพื่อบริหารจดัการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ การส่ือสาร
กบัองคก์รภายนอกนั้น นอกจากจะทาํให้ไดรั้บแนวคิดใหม่ ๆ ในการพฒันากองทุนแลว้ ยงัเป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์แลประชาสัมพนัธ์กองทุนไปยงักลุ่มสาธารณะอีกด้วย   ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
ความอยู่รอดของกองทุนท่ีก่อตั้งข้ึนเพื่อให้นกัลงทุนรายย่อยสามารถสนบัสนุนชุมชนได ้ กองทุน
นวตักรรมชาวบา้นจึงมีกลุ่มเป้าหมายหลกัอยู่ภายนอกองค์กร ซ่ึงตอ้งอาศยัการติดต่อส่ือสารกบั
ภายนอกอยา่งมากเพื่อนาํขอ้มูลขององคก์รหรือบุคคลภายนอกเขา้มาพฒันากองทุนเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของนกัลงทุนในอนาคต 

‚การเขา้หานกัลงทุนท่ีจะมีความเขา้ใจเร่ืองกิจการเพื่อสังคมก็จะเป็นทางลดั
ทางหน่ึงท่ีทาํให้การขยายพื้นท่ีในการทาํงานเป็นไปไดเ้ร็วข้ึน‛ (นาวี นาควชัระ, สัมภาษณ์, 6 
กุมภาพนัธ์ 2558) 

3)  การหาทุนเขา้กองทุนนวตักรรมชาวบา้น 
การนาํเสนอแผนธุรกิจหรือท่ีเรียกว่า Piching เป็นลกัษณะหน่ึงของการ

ส่ือสารกบันกัลงทุนเพื่อให้เกิดการร่วมลงทุน ซ่ึงการ Piching เป็นรูปแบบการเสนองานของวงการ
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ธุรกิจ  แต่ไดน้าํมาใชใ้นการนาํเสนอทุนเชิงสังคมดว้ยเช่นกนั ทาํให้ผูป้ระกอบการกิจการเพื่อสังคม
ไดมี้โอกาสเขา้ถึงนกัลงทุนไดม้ากข้ึน แตกต่างจากในอดีตท่ีการหาทุนนั้น ข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์
ส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการทางสังคม  

ผูท่ี้ทาํงานเก่ียวกบักิจการเพื่อสังคมนั้น ส่วนมากจะเป็นผูท่ี้ทาํงานภาคสังคม
มากกวา่ ซ่ึงอยูค่นละภาคส่วนกบัธุรกิจ  การสนบัสนุนให้กิจการเพื่อสังคมเจริญเติบโตไดม้ากกวา่ท่ี
เป็นอยู ่จึงตอ้งดึงเขา้สู่ตลาดนกัลงทุน เพราะกิจการเพื่อสังคมส่วนมากยงัเป็นกิจการขนาดเล็กหรือ
อยู่ในช่วงพฒันาแนวคิดองค์กรหรือแมแ้ต่ดาํเนินกิจการมาเป็นระยะเวลาหน่ึง แต่ก็ยงัไม่สามารถ
ขยายได ้ 

นอกจากการนาํเสนอแผนธุรกิจกบันกัลงทุนแลว้ กองทุนวตักรรมชาวบา้น
ยงัมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม ซ่ึงมีกิจการท่ีเปิดเว็บไซต์เพื่อช่วย
ประชาสัมพนัธ์โครงการหรือกิจกรรมทางสังคม  เพื่อให้ผูท่ี้สนใจไดร่้วมเป็นอาสาสมคัรหรือร่วม
บริจาคเงินสมทบกบักิจการเพื่อสังคมนั้น ๆ ไดอี้กดว้ย 

5.5.1.3 กระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างการยอมรับนวตักรรม 
1)  การส่ือสารเพื่อสร้างการตระหนกัรู้ 
กองทุนนวตักรรมชาวบา้นเป็นกองทุนเชิงสังคมเพื่อนาํมาพฒันาสมาชิก

เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น  ซ่ึงสมาชิกจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเชิงรับ (Passive) ของกองทุน และ
ไดรั้บผลประโยชน์จากกองทุน ดงันั้น การส่ือสารให้เกิดการยอมรับกองทุนนวตักรรมชาวบา้นจึง
ไม่ใช่เร่ืองยาก เพราะยอมรับแล้วเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ   เพียงแต่การ
ส่ือสารจะตอ้งสร้างการตระหนกัรู้ในวตัถุประสงคข์องกองทุน รายช่ือผูร่้วมทุน เพื่อให้สมาชิกเห็น
ความสําคญักับกองทุนนวตักรรมชาวบา้น มีกาํลงัใจการพฒันาตนเอง และรู้จกัใช้กองทุนให้มี
ประโยชน์สูงสุด  
 

5.5.2 รูปแบบการส่ือสารของกองทุนนวตักรรมชาวบ้าน 
1)  รูปแบบการส่ือสารสองทางอยา่งไม่เป็นทางการ 
การปรึกษากบัองค์กรตวักลางเป็นการส่ือสารอยา่งไม่เป็นทางการ รวมถึง

เครือข่ายกิจการเพื่อสังคมอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะเนน้การพูดคุย สนทนา เพื่อขอความคิดเห็น โดยส่ือท่ีใชเ้ป็น
โทรศพัทห์รือส่ือสังคมออนไลน์ 

2)  รูปแบบการส่ือสารทางเดียวอยา่งเป็นทางการ 
การนาํเสนอแผนงานธุรกิจเพื่อขอทุนสนบัสนุนจากนกัลงทุนในการจดังาน

ต่าง ๆ เพื่อใหน้กัลงทุนไดพ้บกบักิจการเพื่อสังคมนั้น เป็นการนาํเสนอแผนในระยะเวลาสั้น ๆ เพียง
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1 -2 นาที ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบของงานท่ีเป็นทางการ และเป็นการส่ือสารทางเดียวของผู ้
นาํเสนอแผนเท่านั้น 
  

5.5.3 กลยุทธ์การส่ือสารของกองทุนนวตักรรมชาวบ้าน 
 ผลการวิจยั กลยุทธ์การส่ือสารของกองทุนนวตักรรมชาวบ้าน แบ่งออกเป็นกลยุทธ์ท่ี
เก่ียวกบัผูส่้งสาร กลยทุธ์การสร้างสาร และกลยุทธ์การใชส่ื้อ ดงัแสดงในกรอบแนวคิด กลยุทธ์การ
ส่ือสารของกองทุนนวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.24 กรอบแนวคิด กลยทุธ์การส่ือสารของกองทุนนวตักรรมชาวบา้น 
 

5.5.3.1 กลยทุธ์เก่ียวกบัผูส่้งสาร 
1)  การส่ือสารภายในองคก์ร 
กองทุนนวตักรรมชาวบ้านเป็นกองทุนท่ีได้รับการส่ือสารผ่านบริษัท

นวตักรรมชาวบา้นไปสู่เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงกองทุนน้ีจะช่วยส่งเสริมองค์กรย่อยของ
นวตักรรมชาวบา้นทั้งหมด การส่ือสารจึงไม่มีความซบัซ้อน เพียงแต่ผูส่้งสารตอ้งส่ือสารให้ทุกคน
เห็นความสาํคญัของกองทุนในเป้าหมายใหญ่ร่วมกนั ไม่ใช่เพียงเป้าหมายส่วนตน 

2)  การส่ือสารภายนอกองคก์ร 
การส่ือสารภายนอกองคก์รนั้น จะใชผู้น้าํความคิดเป็นผูส่้งสารหลกั เพื่อให้

สามารถตอบขอ้คาํถามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีความรู้และความชาํนาญทางการเกษตร 
และมีทกัษะในการนาํเสนองาน 

5.5.3.2 กลยทุธ์การสร้างสาร 
1)  การสร้างสารเพื่อโนม้นา้วใจ 

การส่ือสารภายในองคก์ร 
การส่ือสารภายนอกองคก์ร 
การสร้างสารเพื่อโนม้นา้วใจ 

การใชส่ื้อการนาํเสนอ (Pitching) 

ผู้ส่งสาร 

การสร้างสาร 

การใช้ส่ือ 
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สารท่ีใช้ในการนําเสนอแผนธุรกิจเป็นสารท่ีต้องใช้การโน้มน้าวใจขั้น
สูงสุด เพราะมีระยะเวลาในการนาํเสนอสั้นมาก โดยวิธีการสร้างสารท่ีเหมาะสมกบัการส่ือสารใน
ระยะสั้ นคือ การส่ือสารดว้ยภาพ และการสร้างกราฟฟิกให้มีความน่าสนใจและน่าเช่ือถือ และท่ี
สาํคญัตอ้งสอดคลอ้งกบัคาํพดูของผูน้าํเสนอดว้ย 

5.5.3.3 กลยทุธ์การใชส่ื้อ 
1) การใชส่ื้อการนาํเสนอ (Pitching) 
การจดัการนาํเสนอแผนธุรกิจถือเป็นช่องทางการส่ือสารใหม่ของกิจการ

เพื่อสังคมท่ีจะสามารถส่ือสารถึงกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นนกัลงทุนไดโ้ดยตรง  กิจกรรมน้ีจะเป็นส่ือท่ี
ไม่มีโอกาสบ่อยนัก  การเตรียมตวัให้พร้อมก่อนการนาํเสนอจึงเป็นส่ิงสําคญั  ซ่ึงตอ้งมีการเก็บ
รวบรวมผลงานในการดาํเนินการท่ีน่าสนใจขององค์กรไวเ้ป็นหลกัฐานในการประกอบ  องค์กร
นวตักรรมชาวบา้นจึงมีการจดัอบรมการถ่ายรูปให้กบัเจา้หนา้ท่ีขององคก์ร เพื่อให้สามารถเก็บภาพ
การทาํงานขององค์กรไวใ้ช้ในการนําเสนอคร้ังต่อไป  รวมถึงการบนัทึกขอ้มูล สถิติต่าง ๆ  ท่ี
นาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีนาํเสนอไดโ้ดยง่ายและมีผลกระทบ (Impact) สูงต่อการลงทุน 

   



    
  

 

  

บทที ่6 
 

บทบาทการส่ือสารขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน 

 การส่ือสารขององค์กรนวตักรรมชาวบ้านใช้นวตักรรมนําการพฒันา โดยบทบาทการ
ส่ือสารขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นมีบทบาทในการพฒันา แบ่งออกเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติด้าน
สังคม มิติดา้นเศรษฐกิจ และมิติด้านส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแมผู้ว้ิจยัจะนาํเสนอบทบาทการส่ือสารของ
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นออกเป็นแต่ละมิติ แต่อนัท่ีจริงการพฒันาขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นมี
ลกัษณะบูรณาการทั้ง 3 มิติ ผูว้ิจยัเพียงแต่แยกผลการวิจยัให้เห็นความชัดเจนในแต่ละมิติเท่านั้น 
มิไดห้มายถึงการพฒันาในแต่ละมิติเป็นอิสระต่อกนั  ผลการวจิยัมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

6.1 นวตักรรมการพฒันาในมติิด้านสังคม “นวตักรรมสังคม” 
 

 
  
 นวตักรรมการพฒันาขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นในมิติดา้นสังคมนั้น  ผูว้ิจยัพบว่า การ
พฒันาดา้นน้ีใชก้ระบวนการนวตักรรมสังคมในการผลกัดนัให้เกิดการพฒันาในมิติดา้นสังคม โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

6.1.1 ความเป็นนวตักรรมสังคมขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน 
 ความเป็นวตักรรมสังคมสามารถพิจารณาไดจ้ากองค์ประกอบของนวตักรรมสังคม ซ่ึงมี
ทั้งหมด 3 องค์ประกอบได้แก่ คุณค่าต่อสังคม  ความใหม่  และแรงจูงใจเชิงสังคม ทั้ง 3 

สงัคม 

เศรษฐกิจ 

นวตักรรม
สงัคม 

สิง่แวดล้อม 
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องคป์ระกอบน้ีถือเป็นเกณฑใ์นการจาํแนกนวตักรรมสังคมออกจากส่ิงท่ีไม่ใช่นวตักรรมสังคม การ
ขาดองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึงยอ่มทาํให้ความเป็นนวตักรรมสังคมสูญเสียไป (อลงกรณ์ คู
ตระกลู, 2553)    องคก์รนวตักรรมชาวบา้น มีความเป็นนวตักรรมสังคม ดงัน้ี   

6.1.1.1 คุณค่าต่อสังคม 
องค์กรนวตักรรมชาวบา้นสร้างคุณค่าของนวตักรรมทอ้งถ่ินท่ีมีต่อสังคม

ส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นในเชิงแกปั้ญหาหรือในเชิงพฒันา  ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิธีการดาํเนิน
ชีวิตท่ีคนในชุมชนทาํอยูเ่ป็นประจาํให้เป็นไปในทางท่ีดีข้ึน พฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภาค
อีสานท่ีมีความยากจน สร้างรายไดภ้ายในชุมชน ทาํให้ลดการอพยพยา้ยถ่ินฐาน ลดปัญหาชุมชน
แออดั คนในชุมชนไดท้าํมาหากินในพื้นท่ีของตนเอง งานท่ีองคก์รทาํจึงเป็นการสร้างทางเลือกให้
ชุมชนชนบท  เพื่อให้ชีวิตและความเป็นอยูข่องคนในสังคมเกษตรกรรมสามารถอยูร่อดไดภ้ายใน
บริบทสังคมทุนนิยมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  หากการประกอบอาชีพหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อ
วฒันธรรมประเพณี แมก้ระทัง่ศาสนาของชุมชนอีสานไดรั้บการพฒันาจนมีความสามารถในการอยู่
รอด  สังคมก็จะสามารถฟ้ืนฟูตนเองใหก้ลบัมามีชีวติท่ีผาสุกไดอี้กคร้ัง 

สฤณี อาชวานันทกุล และภทัราพร แยม้ละออ (2554) กล่าวในแผนท่ี
ผลลพัธ์ (Impact Value Chain) ขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นว่า ผลกระทบทางสังคมหรือความ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นภาพใหญ่สาํหรับกลุ่มคนในวงกวา้งขององคก์รน้ี ดงัน้ี 

1) เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน 
2) สุขภาพของคนในชุมชนดีข้ึน 
3) คุณภาพส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน 
4) เกิดความสามคัคีในชุมชน 
5) ชาวบา้นมีความมัน่ใจในตวัเอ 
6) ดาํรงรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
7) ลดภาระของภาครัฐในการช่วยเหลือ 

6.1.1.2 ความใหม่ 
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น  บริษทั เครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน จาํกัด 

วิสาหกิจชุมชน และกองทุนนวตักรรมชาวบา้น เป็นรูปแบบองคก์รพฒันาสังคมแบบครบวงจร ทั้ง
การผลิต การกระจายสินคา้ และการบริโภค องค์กรชุมชนลกัษณะน้ีถือได้ว่าเป็นองค์กรแรกใน
ประเทศไทยท่ีดาํเนินการโดยชาวบา้นเอง ทาํใหช้าวบา้นมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยเนน้การสร้าง
สภาพแวดลอ้มทางการส่ือสารให้ชาวบา้นกลา้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน  
องคก์รเป็นเพียงการเช่ือมประสานให้ชาวบา้นมีพื้นท่ีในการส่ือสารเท่านั้น เป็นหน่ึงเดียวกบัชุมชน 
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การพฒันาสังคมดงักล่าวจะทาํใหเ้กิดการพฒันาสังคมดว้ยวิธีใหม่ ๆ ไดต้ลอดเวลา โดยประเด็นต่าง 
ๆ มีความยดืหยุน่ต่อสถานการณ์ปัจจุบนั  

มิติดา้นความใหม่นั้น อาจไม่ใช่แนวคิดใหม่ท่ีไม่เคยเกิดข้ึน แต่ยงัรวมถึง
แนวคิดเก่าท่ีนาํมาพฒันาใหม่ไดอี้กดว้ย หรือแมแ้ต่แนวคิดบางแนวคิดอาจจะเก่าสําหรับสังคมหน่ึง 
แต่ใหม่สาํหรับอีกสังคมหน่ึง มิติความใหม่จึงครอบคลุมนยัยะในวงกวา้ง  สําหรับองคก์รนวตักรรม
ชาวบา้นมีทศันะดา้นความใหม่วา่  

 
ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีเราใช้ มาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวบา้นเอง เราเอามาพฒันาให้เป็น
ปัจจุบนัมากข้ึน เขาก็เคยรู้กนั แต่ก็หลง ๆ ลืมไม่ได้เอามาใช้กัน บางทีคนเฒ่าคนแก่ไม่
ถ่ายทอด เขาก็คิดว่า ลูกหลานคงไม่สนใจหรอก เน่ืองจากช่วงแรก ๆ เราทาํภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาก่อน ถอดเกล็ด เราก็ไม่บอกวา่อนัไหนใชไ้ดใ้ชไ้ม่ได ้ก็ให้ลองเอาไปใชดู้สิวา่ยงั
ใชไ้ดอ้ยูห่รือเปล่า ทุกคนมาแชร์กนั เกษตรกรบางคนเขาไปรู้มาจากขา้งนอก ก็มาบอก เขา
ไปเห็นจากต่างจงัหวดัมา เขามีวธีิการทาํใหลู้กฟักลูกใหญ่มาก ใชปุ๋้ยหมกัข้ีหมู บางคนบอก
ไม่จริงหรอก ใช้ปุ๋ยหมกัหน่อกล้วย ได้ประสิทธิภาพดีกว่า เราก็เลยโอเค มาลองกนั ให้
ชาวบา้นทดลองเรียนรู้ส่ิงท่ีใหม่สําหรับเขาดว้ยตวัเขาเอง (นาวี นาควชัระ, สัมภาษณ์, 31 
กรกฎาคม 2557) 

  
ความใหม่ยงัไม่จาํเป็นตอ้งเป็นความใหม่สําหรับทุกคนเป็นการทัว่ไปแต่

ตอ้งเป็นความใหม่สําหรับบริบทนั้น ๆ  นัน่คือ คนในบริบทตอ้งรับรู้วา่เป็นส่ิงใหม่ (Rogers, 2003, 
p.12) ดงันั้น กิจกรรมขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นท่ีเขา้ข่ายคาํกล่าวขา้งตน้คือ การนาํสมาชิก
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นไปศึกษาดูงานโครงการพฒันาท่ีประสบความสําเร็จจากชุมชนอ่ืนมา
ปรับใช้กบัชุมชนของตวัเอง หรือการนาํนวตักรรมของทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ มาใช้กบัทอ้งถ่ินของตนเอง 
ด้วยหลักท่ีว่าเกษตรกรไม่เคยมีโครงการพฒันาดงักล่าวมาก่อน การทาํนาอินทรีย์ก็เป็นอีกหน่ึง
โครงการท่ีมีการอบรม ศึกษาดูงานจากพื้นท่ีท่ีประสบความสําเร็จมาก่อน  การจัดการเรียนรู้
แลกเปล่ียนประสบการณ์ใหม่ ๆ ภายในองค์กรนวตักรรมชาวบา้น บางคร้ังก็เกิดปัญหาเร่ืองความ
ใหม่ท่ีวา่ ความใหม่มีความเฉพาะตวัแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล การส่งเสริมความรู้ใหม่ ๆ ให้กบั
เกษตรกรจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อดูในรายละเอียดว่า หัวขอ้เร่ืองใหม่ ๆ  
อาจมีรายละเอียดท่ีต่างจากเดิม  สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นต่างเคยผ่านการเรียนรู้ทาง
การเกษตรมาแล้ว การถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ  บางคร้ังจึงเป็นความรู้เก่าสําหรับสมาชิกบางคน 
ตวัอยา่งเช่น ทองยุน่ ศรีเจริญกล่าววา่ ‚การประชุม อบรมทาํ Workshop บางทีก็รู้อยูแ่ลว้ ท่ีเขาทาํ เรา
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เคยเห็นในทีว ีเราก็วา่มนัไม่ใหม่ เราทาํไดดี้กวา่ เราเคยเอาไปทาํแลว้‛ (ทองยุน่ ศรีเจริญ, สัมภาษณ์, 
31 กรกฎาคม 2557) 

6.1.1.3 แรงจูงใจเชิงสังคม 
แรงจูงใจเชิงสังคม คือ การมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตวั หรือการมีความตอ้งการทาํให้สังคมดีข้ึนมากกว่าความตอ้งการท่ีจะไดรั้บประโยชน์ดา้น
เศรษฐกิจ องค์กรนวตักรรมชาวบา้นตั้งข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนของเกษตรกรภาคอีสาน 
แรงจูงใจขององคก์รมาจากลุ่มเกษตรกรในชุมชนทอ้งถ่ินเองท่ีตอ้งการการประกอบอาชีพท่ีมีความ
มัน่คงจึงร่วมกนัสร้างเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นข้ึนมา ต่อมาจึงพฒันาให้มีกิจการเพื่อสังคมข้ึน ซ่ึง
ยงัคงเป็นกิจการท่ีมีแรงจูงใจในการแกปั้ญหาของสังคมเช่นเดิมแต่ใชว้ิธีการธุรกิจในการแกปั้ญหา  
รวมถึงวิสาหกิจชุมชน และกองทุนนวตักรรมชาวบ้าน ต่างจัดตั้ งข้ึนมาจากแรงจูงใจของคน
ส่วนรวมในการอุดช่องโหวข่องการพฒันานัน่เอง  

นาว ีนาควชัระ (สัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) กล่าวถึงการหาแรงจูงใจเชิง
สังคมของชาวบา้นวา่ ‚ส่ิงท่ีตอ้งรู้จริง ๆ วา่ ความตอ้งการแกปั้ญหาเป็นปัญหาชุมชนจริง ๆ หรือไม่ 
เราตอ้งเรียนรู้กบักลุ่มเป้าหมาย  ถา้ชาวบา้นไม่รู้สึกวา่เป็นปัญหาก็ไม่เกิดอะไรข้ึน  บางทีเป็นปัญหา 
แต่ชาวบา้นไม่ไดอ้ยากแกไ้ข เราก็ตอ้งเอาเฉพาะปัญหาท่ีชาวบา้นเห็นวา่เป็นปัญหาและอยากแกไ้ข‛ 
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6.1.2 บทบาทการส่ือสารในกระบวนการนวตักรรมสังคม 
6.1.2.1 ตวัแสดงสาํคญัในกระบวนการนวตักรรมสังคม 

 
ภาพที ่6.1  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแสดง (Actor) ในกระบวนการนวตักรรมสังคม 
แหล่งทีม่า : ผูว้จิยัสรุปจากผลการสัมภาษณ์โดยใชก้รอบแนวคิดนวตักรรมสังคมของอลงกรณ์ คูตระกลู (2553)  
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 จากแผนภาพท่ี 6.1 แสดงให้เห็นถึงตวัแสดงสําคญัท่ีมีบทบาทในการสร้างกระบวนการ
นวตักรรมสังคมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น โดยองคก์รนวตักรรมชาวบา้นมีลกัษณะสหองคก์ร 
นัน่คือ การประกอบดว้ยองคก์รยอ่ย 4 องคก์ร ไดแ้ก่ เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น บริษทันวตักรรม
ชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้ และกองทุนนวตักรรมชาวบ้าน  จึงมีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เก่ียวขอ้งมากมาย ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นตวัแสดงสําคญัในการสร้างนวตักรรมสังคม โดย
เส้นเช่ือมระหว่างตวัแสดงหมายถึงตวัแสดงมีความสัมพนัธ์กนั ตามทิศทางของหัวลูกศร และมี
ความสัมพนัธ์กาํกบัไวบ้นเส้นทางความสัมพนัธ์นั้น รวมทั้งการแสดงระดบัความความกระตือรือร้น
ของตวัแสดง ในท่ีน้ีมี 2 ระดับ ได้แก่ ‚กระตือรือร้น‛ (Active) หมายถึง ตวัแสดงท่ีมีการ
ติดต่อส่ือสารกบัองค์กรนวตักรรมชาวบา้นก่อนหรือมีความเป็นผูส่้งสาร หรือ ‚ไม่กระตือรือร้น‛ 
(Passive) หมายถึง ตวัแสดงท่ีองค์กรนวตักรรมชาวบา้นเป็นฝ่ายติดต่อส่ือสารไปก่อนหรือเป็นตวั
แสดงท่ีตอ้งรอการปฏิสัมพนัธ์จากองค์กรนวตักรรมชาวบา้นก่อนจึงจะมีการตอบรับ กล่าวคือ มี
ลกัษณะเป็นผูรั้บสาร ไดแ้ก่ นกัลงทุนรายยอ่ยและแหล่งทุนท่ีมีเป็นกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงิน ซ่ึงจะตอ้ง
มีการส่ือสารดว้ยการโนม้นา้วใจหรือสร้างความน่าเช่ือถือเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เน่ืองจากปัจจยั
ดา้นการลงทุนเป็นปัจจยัท่ีอ่อนไหวและตอ้งมีความเช่ือมัน่สูงในการตอบรับ  นอกจากน้ีชุมชนใน
พื้นท่ีขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นยงัไม่ค่อยมีบทบาทในการสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมสังคม
นกั ส่วนใหญ่ชุมชนจะอยู่ในขั้นรับรู้วา่มีองคก์รนวตักรรมชาวบา้นอยูใ่นนาม ‚เกษตรเขียว‛ หรือ 
‚ศูนยเ์กษตร‛ แต่ไม่มีส่วนร่วมใด ๆ  องคก์รนวตักรรมชาวบา้นจึงตอ้งมีการส่ือสารผา่นส่ือกิจกรรม
หรือวฒันธรรมพื้นบา้น เช่น การเขา้ร่วมเป็นเจา้ภาพงานบุญประเพณีต่าง ๆ  เป็นตน้ 
 

6.1.2.2 บทบาทการส่ือสารต่อการสร้างนวตักรรมสังคม (Creation of Social 
Innovation) 
1) การธาํรงรักษาความสัมพนัธ์ของชุมชน 
การส่ือสารคือการสร้างปฏิสัมพนัธ์ของคนในชุมชนหมู่บา้น การรวมกลุ่ม

เกษตรกรเพื่อร่วมกนัประกอบอาชีพเกษตรกรรมร่วมกนั ทาํให้ชาวบา้นไดมี้การเยี่ยมเยียนไปมาหา
สู่กนัเป็นประจาํ ทาํใหมี้การแลกเปล่ียนข่าวสารสารทุกขสุ์ขดิบระหวา่งกนั จากเดิมท่ีชาวบา้นมกัจะ
มีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนัทั้งในระดบัเครือญาติและเพื่อนบา้น  องค์กรนัตกรรมชาวบา้นจึงนาํ
กิจกรรมการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมน้ีมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์โดยการเพิ่มสาระประโยชน์หรือ
หัวข้อการสนทนาให้กับชาวบ้านได้แลกเปล่ียนกัน มิใช่เพียงการเยี่ยมเยียนกันโดยไม่มีสาระ 
นอกจากน้ียงัเป็นการเช่ือมโยงกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มีความสนิทสนมกนัให้รู้จกัคุน้เคยกนัระหว่าง
กลุ่มย่อย ๆ  ทาํให้เกิดเครือข่ายความสัมพนัธ์ในชุมชนท่ีกว้างขวางข้ึน รวมไปถึงการสร้าง
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ความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชน เน่ืองจากการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบ้านไม่มี
ขอ้จาํกดัดา้นภูมิลาํเนาของสมาชิกวา่จะตอ้งมาจากหมู่บา้นใดหมู่บา้นหน่ึง  อีกทั้งระบบสมาชิกแบบ
รายครอบครัวยงัเป็นการส่งเสริมความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวท่ีร่วมกันประกอบอาชีพและ
ตดัสินใจใช้นวตักรรมในการทาํการเกษตรร่วมกัน  เน่ืองจากสมาชิกจะตอ้งมาประชุมร่วมกัน 
อาจจะมาร่วมทั้งครอบครัวหรือบางคร้ังการประชุมเวียนตามแปลงเกษตรในท่ีทาํกินหรือบา้นของ
เกษตรกรก็ทาํใหเ้ป็นการสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัครอบครัวผูเ้ป็นเจา้ของเช่นกนั 

ก า รจัด กิ จก รร ม ข อง อง ค์ก รน วัตก รร ม ช า ว บ้า นนั้ นจ ะ ต้อง อา ศัย
ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน เพราะกิจกรรมต่าง ๆ เนน้การมีส่วนร่วม การร่วมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ซ่ึงนอกจากจะตอ้งมีความสัมพนัธ์อนัดีร่วมกนัเพื่อใหส้ามารถดาํเนินกิจกรรมต่อไปไดอ้ยา่ง
ราบร่ืนแลว้ ตวักิจกรรมเองยงัเป็นการช่วยสร้างความสัมพนัธ์ใหก้บัคนในชุมชนดว้ย  นบัวา่เป็นการ
ส่งเสริมซ่ึงกันและกนั  การร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ีจะทาํให้เห็นปัญหาใน
สังคมของชาวบา้นอยา่งแทจ้ริง  และเป็นการสร้างความสามคัคีในการร่วมกนัแกปั้ญหาอีกดว้ย 

2) การสืบทอด/ร้ือฟ้ืนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
จากการรวบรวมสารท่ีเป็นมุขปาฐะจากชาวบา้นหลายคนทาํให้ภูมิปัญญา

ต่าง ๆ ไดรั้บการประมวลข้ึน  ซ่ึงภูมิปัญญาเหล่านั้นมกัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีผ่านการใช้งานมา
หลายชัว่อายุคน  มิเช่นนั้นจะไม่สามารถตกทอดมารุ่นสู่รุ่นได ้ แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการใช้
งานไดจ้ริงของภูมิปัญญา  ซ่ึงในปัจจุบนัมีความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาบดบงัความสามารถ
ของภูมิปัญญานั้น โดยเฉพาะความเช่ือเร่ืองความล่าชา้ในการใชภู้มิปัญญาให้เกิดผลทาํให้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินไม่ได้รับการร้ือฟ้ืนมาใช้งานจริงในสังคมปัจจุบัน  เม่ือไม่มีการใช้ภูมิปัญญาก็ทาํให้
กระบวนการพฒันาภูมิปัญญาขาดช่วงไปและเกิดการสูญหายไปในท่ีสุด  การรวมกลุ่มกนัเพื่อร้ือฟ้ืน
ภูมิปัญญาท่ีสามารถนาํวตัถุดิบท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ินมาใช้ประโยชน์นั้นจึงถึงเป็นการสืบทอดภูมิ
ปัญญาให้อยู่รอดต่อไป ทั้ งย ัง เป็นการพัฒนาภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับพื้นท่ีการเกษตรท่ี
เปล่ียนแปลงไปในยคุปัจจุบนัดว้ย  ยิง่ไปกวา่นั้นยงัเป็นการพฒันาพื้นท่ีการเกษตรไม่ให้เส่ือมโทรม
ลงไปและสามารถใชว้ถีิการทาํเกษตรอยา่งในอดีตไดมี้ประสิทธิภาพเช่นเดิม 

3) การเลือกสรรภูมิปัญญา 
องค์กรนวตักรรมชาวบา้นมิใช่องค์กรท่ีทาํงานรวบรวมบนัทึกภูมิปัญญา

ทางการเกษตรไวท้ั้งหมด  แต่กระบวนการทาํงานขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นจะเป็นการร่วมกนั
ร้ือฟ้ืนความรู้ภูมิปัญญาเหล่านั้นมาประมวลใหเ้ป็นหมวดหมู่ตอบโจทยปั์ญหาสังคมท่ีตอ้งการแกไ้ข
ในแต่ละเร่ืองแต่ละประเด็น  กลุ่มเกษตรกรจะร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและคดัเลือกภูมิปัญญาท่ี
สามารถนาํมาทดลองใช้ได้จริงอย่างไม่ยุ่งยากมาทาํการศึกษาทดลองในแปลงเกษตรของตนเอง
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ร่วมกนั  หลงัจากทดลองแลว้ก็จะมีการนาํผลการทดลองนั้นมาแสดงหรือแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั 
จนไดว้ิธีการทาํการเกษตรจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงเป็นกระบวนการเลือกสรรภูมิปัญญาท่ี
สามารถใชง้านไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพในราคายอ่มเยาว ์ นอกจากน้ีภูมิปัญญาท่ีเลือกมาใชจ้ะตอ้ง
มีแนวโนม้ท่ีจะขยายผลไดใ้นอนาคตดว้ย  ซ่ึงตวัอยา่งหน่ึงท่ีเด่นชดัท่ีสุดในการเลือกสรรภูมิปัญญา
การทาํเกษตรขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นคือ การคน้หาสูตรปุ๋ยอินทรีย ์ 

4) การพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ป็นนวตักรรมชาวบา้น 
หลงัจากการเลือกสรรภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเดิมมาแล้ว  ก็จะมีการพฒันาภูมิ

ปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ดว้ยเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเป็น
กลุ่มท่ีมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ และเป็นกลุ่มท่ียอมรับนวตักรรมไดเ้ร็วหรือเรียก
ไดว้่าเป็นกลุ่มท่ีชอบทดลองใช้นวตักรรม  แต่ละคนจึงผ่านการเรียนรู้หรืออบรมการเกษตรในวิถี
ใหม่ ๆ มามากมาย  ความรู้ในตวับุคคลจึงมีมาก  การรวมตวักนัเพื่อร่วมกนัทาํการเกษตร และยงัมี
การใชพ้ื้นท่ีสาธารณะเป็นประจาํจึงเป็นปัจจยัเอ้ือในการร่วมกนัพฒันาแนวคิดทางการเกษตรท่ีแต่
ละคนไดเ้รียนรู้มาผสมผสานกบัภูมิปัญญาเดิม  นอกจากน้ียงัมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ี
ได้รับจากส่ือมวลชนหรือการนําเข้าข้อมูลจากภายนอกชุมชน ทาํให้เสริมภูมิปัญญาดั้ งเดิมให้
สามารถผลิตผลออกมาไดร้วดเร็วทนัใจมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงนบัวา่เป็นการเพิ่มส่ิงใหม่พร้อมกบัเก็บรักษา
ของเก่าไปพร้อม ๆ กนั 

5) การสร้างการยอมรับร่วมของเจา้ของนวตักรรม 
การสร้างพื้นท่ีสาธารณะหรือเวทีชุมชนให้กบัเกษตรกรยงัเป็นการกระตุน้

ให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร มีการถ่ายทอดความรู้หรือแนวคิดของแต่ละคน ทาํให้เกิด
ความรู้สึกมีส่วนร่วมในนวตักรรมสุทธิท่ีผลิตข้ึนมา เป็นการสร้างสิทธิในการส่งข่าวสาร (Right to 
Inform) ให้กับคนในชุมชนได้มีโอกาสบอกปัญหา แรงจูงใจในการแก้ปัญหาสังคมของตนเอง 
ปัญหานั้น ๆ ก็จะกลายเป็นปัญหาท่ีทุกคนตอ้งการแกไ้ขร่วมกนั   เม่ือเกิดจุดร่วมก็จะทาํให้เกิดการ
ยอมรับมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงองค์กรนวตักรรมชาวบา้นก็จะเป็นของสังคมมิใช่เป็นของส่วนตวั  อีกทั้ง
กระบวนการนวตักรรมท่ีมีจุดเร่ิมตน้และการตดัสินใจใช้จากเจา้ของนวตักรรมเองจะทาํให้การ
ยอมรับนวตักรรมนั้นย ัง่ยืน เพราะเจา้ของนวตักรรมเป็นผูคิ้ด ผูใ้ช ้และเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลจากการใช้
นวตักรรมนั้น  ในกระบวนการนวตักรรมสังคมแต่ละขั้นจะดาํเนินการต่อไปไดห้รือไม่นั้นข้ึนอยู่
กบัเจา้ของนวตักรรมทั้งส้ิน ดงันั้น บทบาทของบุคคลภายนอกนั้นจะเป็นไดเ้พียงผูท่ี้ให้แนวคิดใหม่ 
ๆ ในการพฒันานวตักรรมสังคม  ไม่สามารถไปตดัสินใจแทนคนในชุมชนได ้ดงันั้น การส่ือสารกบั
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นในส่วนของบริษทั กองทุน หรือผูส้นบัสนุนภายนอกจึงจะส่ือสารผา่นผู ้
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ประสานงานเครือข่าย และจะมีการส่ือสารเพียงแจง้ขอ้มูลข่าวสาร ส่วนในกระบวนการตดัสินใจ
นั้นเป็นสิทธิของสมาชิกเครือข่ายวา่จะเขา้ร่วมหรือไม่  

การเสริมพลงัอาํนาจให้กบัชาวบา้นผูเ้ป็นเจา้ของนวตักรรมให้ลงมือปฏิบติั
จริง สามารถตดัสินใจไดทุ้กขั้นตอนน้ีจะตอ้งใชก้ารเปิดพื้นท่ีสาธารณะให้มีเสรีภาพกวา้งขวางต่อ
คนทุกกลุ่ม ซ่ึงองคก์รนวตักรรมชาวบา้นเองไม่มีการจาํกดัรูปแบบของสมาชิกใด ๆ ทั้งส้ิน ทุกคน
สามารถมีส่วนร่วมไดท้ั้งหมด  

6) การสร้างอตัลกัษณ์และการสาํนึกรักทอ้งถ่ิน 
ผลงานขององค์กรนวตักรรมชาวบ้านจะเป็นผลงานท่ีมีเอกลักษณ์ ด้วย

รูปแบบการประกอบอาชีพท่ีแตกต่างจากคนทัว่ไป  สังเกตไดจ้ากการรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มเกษตรกร
ท่ีมกัจะพูดเก่งและใส่ใจหรือมีเวลาอยู่กบัการทาํเกษตร เพราะการทาํเกษตรอินทรีย์ต้องมีเวลา
เพียงพอต่อการดูแลรักษาผลิตผลทางการเกษตร ลงแรงและความคิดมากกว่าการทาํเกษตรเคมี  
ดงันั้น  การทาํงานในนามกลุ่มหรือเครือข่ายจึงเป็นท่ีสังเกตไดช้ดัเจนวา่มีใครบา้งท่ีมกัมานัง่คุยจบั
กลุ่มกนั  อีกทั้งการทาํนาขา้วกลอ้งยงัใหผ้ลผลิตท่ีเด่นชดัดว้ยขา้วกลอ้งจะมีสีดาํหรือแดงต่างจากรวง
ขา้วปกติ  ทุ่งนาของเกษตรกรในองคก์รนวตักรรมชาวบา้นจึงมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นแตกต่างจากนา
ขา้วของผูอ่ื้น  นอกจากน้ีการร่วมกนัพฒันาการทาํนาให้พื้นท่ีชนบทอีสานให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
เหตุผลหลกัท่ีเป็นท่ีทราบกนัดีและเป็นหน่ึงในจุดมุ่งหมายขององคก์รคือการลดการอพยพยา้ยถ่ินไป
ทาํงานในเขตเมือง  ดงันั้น การทาํการเกษตรในชนบทจะตอ้งเป็นการประกอบอาชีพท่ีเล้ียงปากทอ้ง
ของตนเองได ้หารายไดเ้พียงพอต่อการดาํรงชีวิต  คนชนบทจะไดมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีในพื้นท่ีชนบท
ท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ ไม่ตอ้งไปแออดัในชุมชนเมือง ดงัท่ีนาว ีนาควชัระ (สัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม 
2557)  กล่าววา่ ‚งานท่ีเราทาํเป็นการสร้างทางเลือกใหก้บัคนชนบท‛ 

6.1.2.3 บทบาทการส่ือสารต่อการบูรณาการนวตักรรมสังคม (Integration of Social 
Innovation) 
1) การปรับปรุงวถีิชีวติใหก้า้วทนัโลกาภิวตัน์ 
ด้วยวิถีชีวิตการทาํเกษตรแบบเดิมไม่สามารถก้าวทนักลไกลการตลาด  

เน่ืองจากชาวบา้นมีความรู้และภูมิปัญญาในการทาํการเกษตรแต่ไม่มีความรู้ในเร่ืองการซ้ือขายขา้ว  
จึงถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอ่คา้คนกลาง  ไม่วา่ราคารับซ้ือขา้วจะเป็นอยา่งไร ชาวนาจะตอ้งขายขา้ว
ในราคาเท่านั้น  การทาํการเกษตรจึงมุ่งเนน้ท่ีปริมาณมากกวา่คุณภาพของขา้ว  จึงมีการใชส้ารเคมีท่ี
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพในการเร่งและเพิ่มผลผลิตให้ได้มากท่ีสุดโดยไม่คาํนึงถึงส่ิงแวดล้อม  
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นในส่วนของบริษทัไดม้าช่วยเหลือเกษตรกรในเร่ืองการต่อรองราคาสินคา้ 
โดยการหาตลาดใหม่เพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร  มีการกาํหนดราคาสินคา้ไดด้ว้ยตวัองค์กร
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เอง  สินคา้ท่ีแตกต่างและมีความพิเศษจะสามารถนาํไปขายไดใ้นราคาท่ีสูงกว่า  ซ่ึงการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรจึงไม่มุ่งเนน้ในเชิงปริมาณ แต่เนน้เร่ืองคุณภาพและความปลอดภยัของผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภค  นวตักรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการแลกเปล่ียนร่วมกันสร้างของเกษตรกรท่ีเป็น
สมาชิกจึงเป็นนวตักรรมสะอาดท่ีเน้นเชิงคุณภาพ  โดยบริษทัจะมีมาตรการการคดัเลือกผลิตผล
ทางการเกษตร  การคดัเลือกเมล็ดขา้วจะมีเกรดและราคาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกร
ผลิตข้าวให้มีคุณภาพเพื่อจะได้ราคาท่ีดีท่ีสุด   วิถีชีวิตท่ีมีความยุติธรรมน้ีจึงทาํให้เกษตรกรมี
ความสุข สุขภาพดีทั้งกายและใจ และยงัสามารถอยูร่อดไดใ้นสังคมทุนนิยม 

2) การสร้างสภาพแวดลอ้มแห่งการพฒันาต่อเน่ือง 
การส่ือสารรูปแบบเดิม เช่น การจดัอบรม ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน

จากเกษตรกรตน้แบบ เป็นตน้ ทาํให้เกษตรกรเปล่ียนแปลงได ้แต่เปล่ียนแปลงไดเ้พียงระยะเร่ิมตน้
เท่านั้น  เม่ือเกษตรกรกลบัมาอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มเดิมก็จะกลบัไปใชชี้วิตแบบเดิม  องค์กรนวตักรรม
ชาวบ้านจึงปรับปรุงการส่ือสารโดยเน้นเร่ืองการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม หรือการสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีนาํใหผู้รั้บสารเกิดพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ือง นัน่ก็คือ การทาํให้สังคมเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้และปฏิบติั  ให้ชาวบา้นเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง (Learning by Doing) เพราะการปฏิบติั
เป็นขั้นตอนทา้ย ๆ ของกระบวนการยอมรับนวตักรรม หากมาถึงขั้นน้ีไดก้็มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดการ
ยืนยนัการใช้นวตักรรมในระยะยาว  นอกจากน้ีการทาํงานร่วมกนัเป็นเครือข่ายยงัทาํให้เกิดการ
ส่งเสริมกนั เพราะมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีจะตอ้งอาศยักนัและกนั  เครือข่ายท่ีกวา้งขวางยงัเป็นการ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั แลกเปล่ียนทั้งความรู้และทรัพยากรในการแกไ้ขปัญหาสังคมร่วมกนั  ซ่ึงทาํให้
องคก์รมีความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึนหากสมาชิกในองคก์รมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

3) การผสานนวตักรรมกบัวถีิสังคม 
นวตักรรมท่ีไดรั้บการคิดคน้มาใชใ้นสังคมชนบทเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีตอ้ง

ผา่นขั้นตอนการบูรณาการให้เขา้กบัวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในสังคม   นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนจากองคก์ร
นวตักรรมชาวบา้นเป็นนวตักรรมจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงไม่ยากท่ีจะเช่ือมโยงวิถีชีวิตเดิมให้เขา้กบั
ภูมิปัญญาท่ีผา่นการปรับปรุงแลว้ เน่ืองจากมีจุดท่ีเหมือนกนั  และเป็นนวตักรรมท่ีเขา้ถึงไดง่้ายและ
ใช้ประโยชน์ได้ง่ายเช่นกนั นอกจากน้ีนวตักรรมการเกษตรยงัเหมาะกบัสังคมเกษตรกรรรมใน
ชนบทอีกด้วย ซ่ึงวิถีชีวิตของคนในสังคมต่างประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก การปรับ
นวตักรรมใหเ้ขา้กบัวถีิชีวติประจาํวนัจึงมีความถ่ีมาก  ใชร้ะยะเวลาในการปรับไม่นาน   ทั้งรูปแบบ
การใช้นวตักรรมขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นยงัมีขั้นตอนการทดลองใช้นวตักรรมขนาดย่อม
สําหรับให้ชาวบา้นกลา้ตดัสินใจในความเส่ียงท่ีจะไดรั้บ คือ การทดลองทาํเกษตรประณีตเพียง 1 
งานก่อน แลว้จึงค่อยขยายผลทีหลงั แปลงเกษตรประณีตนั้นก็จะอยูติ่ดท่ีพกัอาศยัของเกษตรเพื่อให้
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ง่ายต่อการดูแลรักษา  แปลงเกษตรนั่นเองจึงเป็นส่ือหรือช่องทางการส่ือสารท่ีกระตุน้เตือนให้
เกษตรกรใชน้วตักรรมในชีวติประจาํวนัจนเกิดการประสานเป็นหน่ึงเดียว 

6.1.2.4 บทบาทการส่ือสารต่อการขยายผลนวตักรรมสังคม (Expansion of Social 
Innovation) 
1) การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
หากยงัมีการแลกเปล่ียน พดูคุย หรือมีการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะอยู ่การพฒันาก็

จะไม่หยุดน่ิง เพราะเกษตรกรจะพบกบัปัญหาหรือมีแนวคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ  ซ่ึงแต่ละคนจะมา
แสดงความคิดเห็นร่วมกนั  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่องานขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นท่ีใชน้วตักรรม
นาํการพฒันา   หรืออาจกล่าวไดอี้กนยัหน่ึงว่าเป็นองค์กรแห่งแนวคิดใหม่ ๆ  และด้วยตวัองค์กร
นวตักรรมชาวบา้นพยายามบริหารจดัการวงจรการประกอบอาชีพทางการเกษตรไวใ้ห้ไดค้รอบคลุม
สมบูรณ์ท่ีสุด จึงมีการแยกองคก์รยอ่ยเพื่อบริหารงานแต่ละดา้น  ซ่ึงเม่ือเกิดปัญหาในดา้นต่าง ๆ จึงมี
การแก้ไขปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจง  เน่ืองจากงานดา้นพฒันามกัจะมีปัจจยัอ่ืน ๆ หรือสภาวการณ์ท่ี
กระทบต่องานเสมอ  บริบทชุมชนยอ่มมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตอ้งอาศยัการพฒันาใหม่ต่อไป
เร่ือย ๆ  

2) การสร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกวา้ง 
ผลกระทบต่อสังคมสามารถวดัไดจ้ากจาํนวนผูค้นในสังคมท่ีเกิดการพฒันา

นั้น ๆ  ยิ่งมีการขยายขอบเขตพื้นท่ีในการพฒันามากเท่าใด  ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาก็จะ
ยิ่งเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น  ดงัจะเห็นไดจ้ากการพฒันาการเกษตรในปัจจุบนัยงัเป็นการพฒันาท่ีกระจุก
ตวัอยูใ่นแต่ละพื้นท่ี ไม่มีการเช่ือมโยงกนั และการเกษตรท่ีสามารถอยูร่อดไดด้ว้ยตนเองนั้นมีนอ้ย
มาก ส่วนมากองค์กรท่ีทาํหน้าท่ีในการพฒันาการเกษตรยงัคงตอ้งอาศยัเงินสนบัสนุนจากองค์กร
เอกชนหรือรัฐบาล  การพัฒนาจึงมีข้อจาํกัดตามจาํนวนงบประมาณท่ีได้รับ  สําหรับองค์กร
นวตักรรมชาวบา้นแมเ้ป็นองคก์รชุมชนขนาดเล็กแต่มีการขยายจาํนวนสมาชิกเร่ือย ๆ  พร้อมกบัมี
การสร้างกิจการเพื่อสังคมเพื่อขยายวิสัยทัศน์ขององค์กรให้กวา้งข้ึนด้วยการจดทะเบียนใน
ระดบัประเทศ ซ่ึงทาํให้แนวคิดหรือนวตักรรมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นไดรั้บการส่ือสารใน
ระดบัท่ีกวา้งขวางข้ึนดว้ย  นอกจากน้ีองคก์รนวตักรรมชาวบา้นยงัมีการขยายพื้นท่ีการพฒันาไปสู่
จงัหวดัอ่ืน ๆ นอกจากจงัหวดับุรีรัมย ์นาวี นาควชัระ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557) กล่าวว่า 
“พื้นท่ีการทาํงานเร่ิมแรกเราก็มีแค่จังหวดับุรีรัมย์จงัหวดัเดียว ตอนหลังขยายไปหลายจงัหวดั 
สุรินทร์ ร้อยเอด็ ลงไปภาคกลาง ลพบุรี ตาก เราพยายามเปิดพื้นท่ีใหม่ ขยายพื้นท่ีตลอดเวลา”  โดย
ในปัจจุบนัมุ่งเนน้ไปท่ีจงัหวดัสุรินทร์ซ่ึงเป็นพื้นท่ีใกลเ้คียงจงัหวดับุรีรัมยจึ์งมีสภาพแวดลอ้มและ
บริบทชุมชนท่ีใกลเ้คียงกนั สามารถนาํแนวคิดต่าง ๆ ไปใชไ้ดไ้ม่แตกต่างกนัมากนกั 
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ทางดา้นการจาํหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียไ์ดมี้การวางจาํหน่ายทัว่ประเทศ
ไทย ซ่ึงสินคา้นั้นเป็นสินคา้ท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค  การขยายพื้นท่ีการกระจายสินคา้ยงั
เป็นการส่ือสารและทาํให้คนในสังคมตระหนักถึงสินคา้ทางการเกษตรท่ีได้รับการพฒันาให้มี
คุณภาพเหมาะกบัการบริโภคท่ีปลอดภยั 

นอกจากน้ีกองทุนนวตักรรมชาวบา้นยงัเปิดโอกาสให้นกัลงทุนรายยอ่ยได้
มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาของเกษตรกรไดอี้กดว้ย  โดยกองทุนน้ีจะใชใ้นการเปล่ียน
เกษตรกรท่ีทาํการเกษตรแบบเคมีให้เป็นการทาํเกษตรอินทรีย์  ซ่ึงผลกระทบต่อสังคมจะขยาย
ออกไป หากไดรั้บความร่วมมือจากบุคคลท่ีหลากหลาย ทั้งจาํนวนนกัลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนจะแปรผนักบั
จาํนวนเกษตรกรท่ีไดรั้บการพฒันามากยิง่ข้ึนเช่นกนั 

3) การเช่ือมประสานชุมชน 
สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเป็นเครือข่ายท่ีมีโครงสร้างมาจากกลุ่ม

ย่อยของสมาชิกในหมู่บ้านท่ีแตกต่างกัน  ทาํให้ในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมนมีกลุ่มสมาชิกของ
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นอยู่ ซ่ึงทาํงานในการเช่ือมประสานกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 5.5 ลกัษณะ
โครงสร้างเครือข่ายน้ีจะทาํให้เกิดการขยายผลของนวตักรรมไดดี้ยิ่งข้ึน  เพราะเกษตรกรในแต่ละ
หมู่บา้นจะกลายเป็นผูน้าํทางความคิดหรือจุดเร่ิมตน้ในการขยายเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นออกไป 
ซ่ึงในระยะแรกอาจะใชเ้วลาในการขยายตวั แต่ระยะถดัไปจะเป็นผลดีต่อการขยายเครือข่ายท่ีกวา้ง
ข้ึน ดีกวา่การกระจุกตวัอยูท่ี่บา้นเดียว  นอกจากน้ีการเป็นสมาชิกในพื้นท่ีต่างกนัยงัเป็นการกระจาย
การใชท้รัพยากรในการใชส้อยอีกดว้ย  

4) การสร้างความร่วมมือจากภายในและภายนอก 
การบริหารจดัการจะอาศยัทรัพยากรจากภายในชุมชนหรือจากภายนอก

ชุมชนเท่านั้นยอ่มเป็นไปไม่ได ้การพฒันานวตักรรมจะตอ้งไม่มีขีดจาํกดั  การสร้างเครือข่ายท่ีกวา้ง
ข้ึนเพื่อเป็นการเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ  และวิธีในการแกปั้ญหาในระดบัท่ีใหญ่ข้ึนได ้ซ่ึงปัญหาของ
ภาคการเกษตรนั้นไม่ใช่เพียงปัญหาระดบัปัจเจกหรือระดบัชุมชนเล็ก ๆ เท่านั้น  อาชีพเกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลกัของประชากรในประเทศไทย  รัฐบาลจึงมีมาตรการและนโยบายในการควบคุมดูแล 
ซ่ึงนโยบายทางการเกษตรนั้นส่งผลกระทบต่อสังคมเกษตรกรรมอยา่งมหาศาล  ปัญหาการเกษตรท่ี
เกิดข้ึนทุกวนัน้ีจึงเป็นปัญหาระดบัชาติท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการแกปั้ญหา 
ซ่ึงองค์กรนวตักรรมชาวบา้นพยายามสร้างความเขม้แข็งจากจุดเล็ก ๆ ในสังคมชนบท แลว้จึงต่อ
ยอดเป็นกิจการเพื่อสังคมระดบัชาติข้ึน เพื่อในอนาคตจะสามารถต่อรองกบัปัญหาต่าง ๆ ได ้
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6.1.3 การยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาของสมาชิกองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในมิติด้าน
สังคม 

 
ตารางที ่6.1 การยอมรับนวตักรรมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น มิติดา้นสังคม 
 

การยอมรับนวตักรรมขององค์กร นวตักรรมชาวบ้าน ค่าเฉลีย่ 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 
1. เกษตรอินทรียแ์บบองค์กรนวตักรรมชาวบา้น เป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิต 
ความเป็นอยูข่องฉนั 

3.59 

2.เกษตรอินทรียแ์บบองค์กรนวตักรรมชาวบา้นทาํให้ฉันเพื่อนร่วมกนัคิด 
ร่วมกนัทาํการเกษตร 

3.19 

3. เกษตรอินทรียแ์บบองค์กรนวตักรรมชาวบ้านทาํให้สร้างความมัน่คง
ใหก้บัชีวติของฉนัในระยะยาว 

3.26 

 
 จากการสํารวจการยอมรับนวตักรรมขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นจากสมาชิกเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัพบ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านนวตักรรมของ
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นในดา้นสังคมวา่  
 เกษตรอินทรียแ์บบองค์กรนวตักรรมชาวบา้น เป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ตวัเกษตรกรโดยมีค่าเฉล่ีย 3.59 ซ่ึงหมายถึง เกษตรกรเห็นดว้ยอยา่งมากกบัประโยชน์ในการใชง้าน
เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นในวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องตนเอง 
 เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นทาํให้เกษตรกรมีเพื่อนร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ
การเกษตรโดยมีค่าเฉล่ีย 3.19 ซ่ึงหมายถึง เกษตรกรเห็นดว้ยปานกลางกบัการมีเพื่อนร่วมกนัคิด
ร่วมกนัทาํการเกษตร เม่ือทาํเกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น  
 เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบ้านสร้างความมัน่คงให้กบัชีวิตของเกษตรกรใน
ระยะยาวโดยมีค่าเฉล่ีย 3.26 ซ่ึงหมายถึง เกษตรกรเห็นดว้ยปานกลางกบัการสร้างความมัง่คงให้กบั
ชีวติของตนเอง เม่ือทาํเกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น 
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6.2 นวตักรรมการพฒันาในมติิด้านเศรษฐกจิ “กจิการเพือ่สังคม” 
 

 
 
 นวตักรรมการพฒันาขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นในมิติด้านเศรษฐกิจนั้น  ผูว้ิจยัพบว่า 
การพฒันาดา้นน้ีใช้รูปแบบธุรกิจของกิจการเพื่อสังคมในการผลกัดนัให้เกิดการพฒันาในมิติดา้น
เศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

6.2.1 ความเป็นกจิการเพือ่สังคม (Social Enterprise) 
 องค์กรนวตักรรมชาวบา้นในส่วนท่ีเป็นกิจการคือ บริษทั นวตักรรมชาวบา้น จาํกดั ซ่ึงได้
จดทะเบียนเป็นกิจการเพื่อสังคมหรือเรียกสั้น ๆ วา่ SE ในปี 2553 โดยสํานกังานสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ภายใตก้ฎหมาย และระบบทะเบียนสานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้าง
เสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2554 และยงัไดเ้ป็นกิจการเพื่อสังคมตวัอย่างสําคญัในประเทศไทย  
ดงันั้น ความเป็นกิจการเพื่อสังคมของบริษทั นวตักรรมชาวบา้น จาํกดั จะพิจารณาร่วมกบัระเบียบ 
ขอ้กาํหนดในการจดทะเบียนเป็นเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมของสํานกังานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
แห่งชาติ ดงัน้ี 

6.2.1.1 ลกัษณะของ‚กิจการเพื่อสังคม‛ 
1) ลกัษณะทัว่ไป  
บริษัทนวตักรรมชาวบ้านเป็นภาคเอกชน ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลในชุมชน

ร่วมกันประกอบกิจการหรือดาํเนินการ นั่นก็คือ เครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน โดยมีกรรมการ
ผูจ้ดัการบริษทัคือ นาวี นาควชัระ รวมทั้งเป็นผูป้ระสานงานเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นร่วมดว้ย  
จึงมีบทบาททั้งการบริหารและสร้างความสัมพนัธ์ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นท่ีสามารถเสนอประเด็นการพฒันาบริษทันวตักรรมชาวบา้นผ่านการ
ประสานงานผูป้ระสานงานเครือข่าย  สําหรับเป้าหมายของบริษทันวตักรรมชาวบา้นมีความอย่าง

เศรษฐกิจ 

สิ่ง
แวดลอัม 

กิจการ
เพื่อสงัคม 

สงัคม 
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ชดัเจนตั้งแต่เร่ิมตน้เพื่อแกไ้ขปัญหาการเกษตร และพฒันาสังคมชนบทอีกสาน รวมทั้งการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยการทาํเกษตรอินทรีย ์ และมีรายรับจากการขาย  การผลิตสินคา้ หรือการให้บริการ
ซ่ึงมิไดมุ้่งสร้างกาํไรสูงสุดต่อผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของกิจการหรือการดาํเนินการ จะเห็นไดว้่า รายได้
ของบริษทันวตักรรมชาวบา้นจะนาํกลบัคืนสู่ชุมชน นัน่คือ เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นนัน่เอง 

2) ลกัษณะพิเศษ 
บริษทันวตักรรมชาวบา้นมีคุณลกัษณะพิเศษ ดงัน้ี 

(1) มีกระบวนการผลิต การดาํเนินกิจการ หรือการดาํเนินการในส่วน
ของผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ใช้วตัถุดิบทอ้งถ่ินท่ีเป็นธรรมชาติ ปราศจาก
สารเคมีโดยเคร่งครัด เน่ืองจากเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติของสํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(มกท.)  ทั้งยงัมีการสนบัสนุนการทาํงานของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น
เพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้มีความย ัง่ยืนและอยู่รอดในสภาพเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไป  การทาํงานของบริษทัจึงมิไดก่้อให้เกิดผลเสียในระยะยาวต่อสังคม สุขภาวะ และ
ส่ิงแวดลอ้ม แต่กลบัเป็นการพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมสังคม สุขภาวะ และส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีการวดัและประเมินผลบริษทันวตักรรมชาวบา้นดว้ยตวัช้ีวดั (นาวี นาควชัระ, สัมภาษณ์, 31 
กรกฎาคม 2557) ดงัต่อไปน้ี 

รายได ้วดัไดจ้ากการท่ีให้เกษตรกรทาํรายรับรายจ่าย เกษตรกรเปล่ียน
จากเคมีเป็นเกษตรอินทรียท์าํใหล้ดตน้ทุนได ้ 

สุขภาพ จากขอ้มูลทางสถิติเดิม เกษตรกรประมาณ 30% จะมีสารเคมีมี
พิษปนเป้ือนในเลือด จาํพวกยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง  เม่ือเปล่ียนมาทาํเกษตรอินทรีย์  สามารถ
ตรวจวดัสารเคมีท่ีปนเป้ือนอยูใ่นกระแสเลือดไดล้ดลง  

สภา พ แวดล้อม ท่ี ดี ข้ึน   เก ษ ตรก รล ดใ ช้ส าร เค มี ท่ี อันตรา ย ต่อ
สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีชนบท  สารเคมีปนเป้ือนน้ีส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อ
ระบบนิเวศน์ในพื้นท่ีเกษตรกรรม   การส่งเสริมให้มีการใช้สารจากธรรมชาติทดแทนการใช้
สารเคมีของบริษทันวตักรรมชาวบา้น เช่น การทาํนํ้าหมกัชีวภาพกาํจดัศตัรูพืช เป็นเพียงการป้องกนั
การบุกรุกของศตัรูพืชเท่านั้น  การลดหรือหยุดใชส้ารเคมีน้ีจึงทาํให้สภาพแวดลอ้มฟ้ืนฟูตวัเองได้
และกลบัมาสู่การมีระบบนิเวศน์ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อกนั ทั้งพืช คน และสัตวส์ามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั  

ความสุขของเกษตรกร  นาวี  นาควัชระสรุปตัวช้ีว ัดขององค์กร
นวตักรรมชาวบา้นในตวัช้ีวดัสุดทา้ยน้ีว่า ‚ทา้ยท่ีสุด กระบวนการทั้งหมดท่ีทาํมาคือ เราตอ้งการ
สร้างทางเลือกในการท่ีจะใหเ้กษตรกรสามารถอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขในชนบท ไม่จาํเป็นจะตอ้งยา้ย
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ไปทาํงานในเมืองเสมอไป เราพยายามสร้างทางเลือกให้เขา และก็เป็นทางเลือกท่ีสามารถอยู่ได้
อยา่งมีความสุขอีกดว้ย‛  

(2) มีการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ร่วมกบัระบบทุนนิยมให้มี
ความสมดุลกนั หรือกล่าวไดว้า่มีความพอเพียงในระดบัท่ีอยูร่อดและเป็นไปได ้ มีการสร้างความรู้ 
ภูมิกนัท่ีดีให้กับเกษตรกร โดยมีการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถผลิตปัจจยัการผลิตได้อย่าง
พอเพียงต่อพื้นท่ี  ทางบริษทัสามารถให้สินเช่ือเป็นปัจจยัการเกษตรให้กบัเกษตรกรโดยไม่ตอ้งใช้
ระบบสินเช่ือทางการเงิน แต่เป็นการทาํสัญญา Social Contract Farming ท่ีเน้นมิติด้านสังคม  
เกษตรกรสามารถมารับปัจจยัการผลิตไปผลิตและนาํผลผลิตท่ีตนเองผลิตไดก้ลบัมาคืนบริษทั ไม่ใช่
นาํเงินมาคืนเหมือนการกู้ยืมทัว่ไป  นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้สมาชิกเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นสามารถรู้กลไกการตลาด ขายสินคา้ได ้เพื่อความอยู่รอด ทั้งยงัเป็นการทาํงาน
แบบกลุ่มความพอเพียงจึงไม่ใช่ในระดบัปัจเจกบุคคลแต่เป็นระดบัสังคม 

 (3) มีศกัยภาพท่ีจะมีความย ัง่ยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง โดยมีการ
จดัตั้งกองทุนนวตักรรมชาวบา้นข้ึนเพื่อการวางแผนการเงินโดยเฉพาะ เพื่อให้นกัลงทุนรายยอ่ยได้
ร่วมสนบัสนุนการทาํงานขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นโดยไม่ตอ้งพึ่งพาการให้ทุนจากรัฐหรือ
เอกชนท่ีตอ้งมีการเสนอโครงการเขา้ไป   การจดัตั้งบริษทันวตักรรมชาวบา้นมีลกัษณะเป็นทางการ
และมีความน่าเช่ือถือ ทั้งมีภาพลักษณ์ท่ีดีในแง่ทุนนิยมทั่วไปในปัจจุบัน จึงทาํให้สินค้าหรือ
ผลิตภณัฑ์สามารถขายออกสู่ตลาดได้หลายระดบัทั้งตลาดเมืองและตลาดชุมชนผ่านตราสินค้า 
‚เกษตรเขียว‛  นอกจากน้ียงัสามารถนาํแผนธุรกิจไปขอสินเช่ือจากธนาคารไดอี้กดว้ย 

 (4) ผลกาํไรส่วนใหญ่ นาํไปใช้ในการพฒันาชุมชน โดยยึดหลกัการ
แก้ปัญหาสังคมเป็นหลกั เพียงใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ
เท่านั้น  ดงันั้น ไม่ว่าจะเป็นกาํไรจากกองทุนนวตักรรมชาวบา้น หรือกาํไรจากการขายสินคา้ของ
บริษทั จะนาํมาคืนสู่ชุมชนซ่ึงก็คือ เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น เพื่อนาํมาใช้ในการพฒันาความรู้ 
นวตักรรมทางการเกษตรแบบใหม่ ๆ  หรือการจดัทาํโครงการใหม่ ๆ  ให้เหมาะกบัการเป็นองคก์ร
แห่งนวตักรรมชาวบา้น  

(5) สามารถมีรูปแบบองค์กรท่ีหลากหลาย  ประกอบด้วย บริษัท
นวตักรรมชาวบา้น เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น วิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้ และกองทุนนวตักรรม
ชาวบา้น 

 (6) มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยการใชรู้ปแบบธุรกิจ Social Contract 
Farming และการผลิตสินคา้และบริการตามมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ละสํานกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา รวมถึงการนาํขอ้ปฏิบติัของกิจการเพื่อสังคมมาใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รอีกดว้ย  
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การบริหารจดัการบริษทัใช้การรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น มีระบบบญัชี
การเงิน การจดัตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น จึงทาํให้สามารถตรวจสอบ
การดาํเนินการได ้

6.2.1.2 ประเภทและรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม 
การบริหารจดัการในรูปแบบธุรกิจของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย

แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลัก ได้แก่  (1) กิจการเพื่อสังคมท่ีตั้ งข้ึนโดยเครือข่ายและองค์กรชุมชน 
(Community-Based Social Enterprise)  (2) กิจการเพื่อสังคมท่ีตั้งข้ึนโดยองคก์รสาธารณประโยชน์ 
(Non-Governmental Organization)  (3) กิจการเพื่อสังคมท่ีตั้งข้ึนโดยหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ  
(4) กิจการเพื่อสังคมท่ีตั้งข้ึนโดยผูป้ระกอบการใหม่  (5) กิจการเพื่อสังคมท่ีตั้งข้ึนโดยธุรกิจเอกชน  
(6) กิจการเพื่อสังคมประเภทอ่ืน ๆ  

บริษัทนวัตกรรมชาวบ้านเป็นกิจการเพื่อสังคมท่ีผสมผสานระหว่าง
ผลตอบแทนดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผลตอบแทนทางการเงิน โดยมีพื้นฐานมาจากความสนใจ
ของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นท่ีตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวติการทาํอาชีพเกษตรกรรม และตอ้งการ
สร้างผลกระทบท่ีดีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม จึงมีการร่วมกนัตั้งเครือข่ายข้ึนโดยไม่จาํกดัวา่สมาชิก
จะเป็นใคร ไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นหมู่บา้นหรือพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียงกนั หากมีใจรักและมีความพร้อม
ในการทาํการเกษตรในแบบขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นก็สามารถมาสมคัรเป็นสมาชิกได ้ เพื่อ
เป็นการร่วมกนัสร้างผลกระทบท่ีดีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเป้าหมายการทาํประโยชน์เพื่อ
สังคมในวงกวา้ง หากมีผูเ้ปล่ียนมาทาํเกษตรอินทรียเ์พียง 1 คนในพื้นท่ีใหม่ ก็จะทาํให้เกิดการรับรู้ 
และเห็นเป็นตวัอยา่งในการเปล่ียนแปลงสังคม ทาํให้เกิดการชกัชวนต่อยอด ขยายระดบัจากปัจเจก
เป็นระดบัสังคมได ้ อย่างท่ีเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นไดมี้การขยายพื้นท่ีไปเร่ือย ๆ  (Scale Up) 
ด้วยการบริหารจดัการองค์กรแบบเครือข่ายและยงัเป็นองค์กรระดับทอ้งถ่ิน  บริษทันวตักรรม
ชาวบา้นจึงเป็นรูปแบบของธุรกิจประเภทกิจการเพื่อสังคมท่ีตั้งข้ึนโดยเครือข่ายและองคก์รชุมชน 
(Community-Based Social Enterprise) 

6.2.1.3 การแบ่งกลุ่มกิจการเพื่อสังคมตามประเด็นสําคญัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
(Thematic Segmentation) 
กิจการเพื่อสังคมมีหลากหลายประเด็นและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ซ่ึงแผน

แม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมมุ่งเน้นการสร้างเสริมการดาํเนินกิจการในประเด็นสําคญัท่ีมีผล
สาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน ไดแ้ก่ (1) เกษตรปลอดภยัและย ัง่ยืน (2) การต่อยอด
วฒันธรรมชุมชน (3) การเงินชุมชน (4) พลงังานทดแทนและส่ิงแวดลอ้ม (5) สุขภาพ (6) การศึกษา  
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บริษทันวตักรรมชาวบา้นจดัเป็นตวัอยา่งสาํคญัของประเด็นเกษตรปลอดภยั
และย ัง่ยนื เน่ืองจากปัจจุบนัประชาชนไทยส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ถึงอาหารท่ีปลอดสารเคมีหรือสารพิษ
หรืออาหารอินทรีย์ บริษทันวตักรรมชาวบ้านได้ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากการเกษตรเคมี   ทั้ งยงั
ส่งเสริมปัจจยัการผลิตและการเงินในการเปล่ียนเกษตรกรท่ีทาํเกษตรเคมีให้เป็นเกษตรอินทรียใ์น
ภาคอีสานจึงช่วยลดการใช้ยาฆ่าแมลงอันเป็นสารเคมีท่ีมีผลทางลบอย่างยิ่งต่อผูบ้ริโภคและ
เกษตรกรผูผ้ลิต  ทั้งการพฒันาของบริษทันวตักรรมชาวบา้นยงัเป็นการพฒันาชุมชนในชนบทซ่ึง
เป็นพื้นท่ีการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ให้เกิดความย ัง่ยืน อนัจะนาํไปสู่ชุมชนท่ีแข็งแรง  โดยบริษทั
นวตักรรมชาวบา้นทาํหน้าท่ีเก่ียวกบัการเกษตรท่ีปลอดภยัและย ัง่ยืนตั้งแต่กระบวนการแรกจน
กระบวนการสุดทา้ย เรียกไดว้า่ ‚ครบวงจร‛ ทั้งทาํหนา้ท่ีผลิต ทาํตลาด กระจายสินคา้ ตลอดจนการ
พฒันาความรู้และศกัยภาพของชาวบา้นให้ดาํเนินวิถีเกษตรท่ีย ัง่ยืน และเป็นการอนุรักษ์พนัธ์ุพืช
พนัธ์ุสัตวข์องไทยอีกดว้ย 
 

6.2.2 บทบาทการส่ือสารต่อการขับเคลือ่นกจิการเพือ่สังคม 
 1)  การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ 
 องค์กรนวตักรรมชาวบ้านทาํให้เกิดการสร้างขยายเครือข่ายทั้งเครือข่ายการส่ือสารใน
ชุมชนและภายนอกชุมชน โดยในการขยายเครือข่ายชุมชนจะทาํให้เกิดการสนบัสนุนจากองค์กร
ทอ้งถ่ินซ่ึงมีขอ้ดีท่ีเขา้ถึงไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น และเป็นองคก์รท่ีรู้ความตอ้งการหรือมีความสามารถใน
การเอ้ือประโยชน์ในระดับท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี  เช่น สํานักงานการเกษตรอําเภอสามารถ
สนับสนุนเร่ืองการหาพื้นท่ีจาํหน่ายสินคา้ท้องถ่ินให้กบัวิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้  หรือการส่ง
เจา้หน้าท่ีการเกษตรมาให้ความรู้ เป็นตน้  ในส่วนการขยายเครือข่ายภายนอกนั้นจะมีส่วนช่วยใน
การดาํเนินกิจการของบริษทันวตักรรมชาวบา้นท่ีตอ้งอาศยับุคคลภายนอกในการร่วมกนัทาํงาน 
การให้คาํปรึกษาในการประกอบกิจการ การเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินค้าให้กับบริษทันวตักรรม
ชาวบา้น นอกจากน้ีองคก์รต่าง ๆ ยงัเป็นองคก์รตน้แบบในเชิงแนวคิดและนโยบายท่ีจะมีส่วนช่วย
ในการพฒันาวิสัยทศัน์ แนวคิดนวตักรรมให้กบัองค์กรนวตักรรมชาวบา้นผ่านการประชุม การ
พบปะพูดคุยในงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ  รวมถึงเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมแห่งประเทศไทยยงัเป็น
เครือข่ายท่ีกาํลงัเติบโตและไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนทางสังคมท่ีอาจมาร่วมลงทุนในกองทุน
นวตักรรมสังคมต่อไป 
 2)  การวางแผนการตลาด 
 องค์กรนวตักรรมชาวบา้นไม่ไดต้ั้งข้ึนจากวตัถุประสงค์จากเศรษฐกิจ หากแต่เป็นองค์กร
ชุมชนท่ีตอ้งการแกไ้ขปัญหาสังคม  แต่เน่ืองจากปัญหาดา้นงบประมาณทาํให้การพฒันาไม่ราบร่ืน
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เท่าท่ีควร จึงมีการก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมเพื่อมาช่วยสนับสนุนด้านทุนหรืองบประมาณในการ
ดาํเนินการขององคก์รใหส้ามารถพฒันาหรือสร้างโครงการต่าง ๆ ข้ึนมาไดด้ว้ยตนเอง จากศกัยภาพ
การผลิตของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น  นาวี นาควชัระ (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 2557) ได้
กล่าวถึงปัญหาขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นว่า ‚เราตอ้งยอมรับว่าเราไม่ถนัดงานดา้นการตลาด 
ดงันั้นเราตอ้งขอความช่วยเหลือจากภายนอก ‛  ดงันั้น งานดา้นการวางแผนการตลาดจึงเป็นงานท่ี
ตอ้งอาศยัพนัธมิตรทางธุรกิจในการร่วมวางแผนหรือรับหน้าท่ีในการทาํการตลาดให้กบับริษทั
นวตักรรมชาวบา้นผ่านการเป็นตวัแทนจาํหน่าย บริษทัจึงมีบทบาทในการผลิตสินคา้ให้ตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้  แต่ดว้ยปัญหาดา้นการวางแผนการตลาดขา้งตน้จึงมีการจดัตั้งองคก์รยอ่ย
คือ วิสาหกิจชุมชนข้ึน เพื่อใช้เป็นเวทีชุมชนหรือพื้นท่ีสาธารณะในการให้สมาชิกเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นไดม้าร่วมกนัส่ือสารพร้อมปฏิบติัจริงในการวางแผนการตลาด โดยเร่ิมจากตลาด
ชุมชนก่อน เป็นการปลูกฝังให้ชาวบา้นมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นการตลาดเสริมงานของกิจการ
เพื่อสังคม วสิาหกิจชุมชนจึงถือวา่อยูภ่ายใตก้ารดูแลของบริษทันวตักรรมชาวบา้น 
 3)  ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ 
 อาชีพเกษตรกรรรมไดรั้บความสั่นคลอน เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ียากจนท่ีสุด จากปัจจยัต่างๆ 
โดยเฉพาะการเป็นหน้ีสิน และเป็นอาชีพท่ีไม่สามารถควบคุมไดม้าก เพราะข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายนอก 
เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ  กลไกราคาตลาด เป็นตน้  เกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพจึงมีการเปล่ียนอาชีพ
ไปทาํงานในชุมชนเมืองจนเกิดปัญหาการอพยพยา้ยถ่ิน ชุมชนแออดั ปัญหาอาชญากรรมข้ึน  การ
แกปั้ญหาขา้งตน้จึงตอ้งทาํใหก้ารประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงสามารถเล้ียง
ปากทอ้งของเกษตรกรให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีได ้โดยองคก์รนวตักรรมชาวบา้นไดเ้ล็งเห็นปัญหาน้ีจึง
ไดมี้การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อหาทางออกในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้สามารถมีรายได้
เพียงพอต่อการดาํรงชีพ ซ่ึงการส่ือสารเป็นปัจจยัหลกัในการเช่ือมโยงเกษตรกรให้เป็นเครือข่าย
รวมตวักันให้เกิดเป็นองค์กรท่ีใหญ่ข้ึนจึงมีอาํนาจต่อรองกับปัจจยัภายนอกทั้งหลาย ซ่ึงการตั้ง
องคก์รเป็นระดบักิจการนั้นทาํใหมี้ศกัยภาพในการหาเครือข่ายอ่ืน ๆ มาช่วยสนบัสนุน และสามารถ
อยูร่อดไดด้ว้ยการพฒันาตนเอง 
 4)  การเสริมประสิทธิภาพการผลิต 
 การพฒันานวตักรรมทางการเกษตรของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น ส่วนหน่ึงเพื่อให้ไดผ้ล
ผลิตทางการเกษตรท่ีมีปริมาณและคุณภาพท่ีเพิ่มข้ึน  จนสามารถเล้ียงปากทอ้งของเกษตรกรได ้ 
เม่ือผลผลิตและองค์ความรู้ในการทาํเกษตรไดรั้บการสังเคราะห์ข้ึนเป็นนวตักรรมท่ีสามารถใชไ้ด้
จริง จึงมีการจดัตั้งบริษทันวตักรรมชาวบา้นข้ึนเป็นกิจการเพื่อสังคมซ่ึงช่วยเสริมประสิทธิภาพการ
ผลิตดว้ยการส่ือสารมาตรฐานการผลิตให้เป็นเกษตรอินทรียต์ามมาตรฐานสากล  และมีการขยาย
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การผลิตดว้ยเทคโนโลยทีางอุตสาหกรรมท่ีไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้ไดปั้จจยัการผลิตท่ีเพียงพอ
ต่อการเป็นสินเช่ือให้กบัเกษตรกรได้มีตน้ทุนในการผลิตท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงการผลิตนั้นจะไม่เกิดการ
พฒันาให้มีความเท่าทนัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไดเ้ลย หากขาดการส่ือสารและการทาํความ
เขา้ใจภายในเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นซ่ึงเปรียบเป็นฝ่ายผลิต และฝ่ายวิจยัประเมินผลของบริษทั
ในการท่ีจะช้ีแจงหรือร่วมแสดงความคิดเห็นปรับปรุงคุณภาพใหสิ้นคา้อยูเ่สมอ 
 นอกจากน้ีวิสาหกิจชุมชนยงัมีบทบาทในการเสริมประสิทธิภาพของการผลิตสินคา้ให้มี
อายุยาวนานข้ึน โดยการนาํสินคา้การเกษตรมาแปรรูปผลผลิต ซ่ึงการทาํวิสาหกิจชุมให้อยู่รอดได้
นั้นตอ้งอาศยัการติดต่อส่ือสารกบัองคก์รทอ้งถ่ิน และการศึกษาดูงานในวิสาหกิจหรือรูปแบบธุรกิจ
ชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีสามารถให้คาํปรึกษาในการดาํเนินการได ้เน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนเป็นองคก์รยอ่ยท่ี
เพิ่งก่อตั้ง จึงยงัอยูใ่นขั้นของการสร้างนวตักรรม  ซ่ึงตอ้งไดรั้บการกาํกบัดูแลจากบริษทันวตักรรม
ชาวบา้น จึงมีการติดต่อส่ือสารกบับริษทันวตักรรมชาวบา้นรวมถึงชุมชนอยูเ่สมอ 
 

6.2.3 การยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาของสมาชิกองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในมิติด้าน
เศรษฐกจิ 

 
ตารางที ่6.2  การยอมรับนวตักรรมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

การยอมรับนวตักรรมขององค์กร นวตักรรมชาวบ้าน ค่าเฉลีย่ 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 
1. เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น เป็นประโยชน์ในการสร้าง
ผลผลิตทางการเกษตรของฉนั 

3.28 

2.เกษตรอินทรีย์แบบนวตักรรมชาวบา้นเป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ ทาํใหร้ายไดข้องฉนัดีข้ึน 

3.01 

3. เกษตรอินทรีย์แบบองค์กรนวตักรรมชาวบ้านเป็นประโยชน์ในการ
บริหารจดัการทรัพยากรท่ีฉนัมี 

3.2 

 
 จากการสํารวจการยอมรับนวตักรรมขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นจากสมาชิกเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัพบ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านนวตักรรมของ
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นในดา้นเศรษฐกิจวา่  
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 เกษตรอินทรีย์แบบองค์กรนวตักรรมชาวบ้าน เป็นประโยชน์ในการสร้างผลผลิตทาง
การเกษตรของตัวเกษตรกรโดยมีค่าเฉล่ีย 3.28 ซ่ึงหมายถึง เกษตรกรเห็นด้วยปานกลางกับ
ประโยชน์ในการใช้งานเกษตรอินทรียแ์บบองค์กรนวตักรรมชาวบ้านในการสร้างผลผลิตทาง
การเกษตรของตนเอง 
 เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ทาํให้
รายได้ของตวัเกษตรกรนั้นดีข้ึนโดยมีค่าเฉล่ีย 3.01 ซ่ึงหมายถึง เกษตรกรเห็นด้วยปานกลางกับ
ประโยชน์ในการใชง้านเกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นในการประกอบอาชีพ ทาํให้
รายไดข้องตนเองดีข้ึน  
 เกษตรอินทรีย์แบบองค์กรนวตักรรมชาวบ้าน เป็นประโยชน์ในกา รบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีเกษตรกรมีโดยมีค่าเฉล่ีย 3.2 ซ่ึงหมายถึง เกษตรกรเห็นดว้ยปานกลางกบัประโยชน์ใน
การใชง้านเกษตรอินทรียแ์บบองค์กรนวตักรรมชาวบา้นในการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีตนเองมี
  

6.3 นวตักรรมการพฒันาในมติิด้านส่ิงแวดล้อม “เกษตรอนิทรีย์” 
 

 
 
 นวตักรรมการพฒันาขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นในมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้น  ผูว้ิจยัพบวา่ 
การพฒันาดา้นน้ีใช้การส่งเสริมการทาํเกษตรอินทรียใ์นการผลกัดนัให้เกิดการพฒันาในมิติด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

6.3.1 การเกษตรอนิทรีย์แบบองค์กรนวตักรรมชาวบ้าน 
 เกษตรอินทรีย์ขององค์กรนวตักรรมชาวบ้านเป็นเกษตรอินทรีย์ท่ีผ่านข้อกาํหนดโดย
สหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements-

สิง่แวดล้อม 

สงัคม 

เกษตร
อินทรีย์ 

เศรษฐกิจ 
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IFOAM)ประกอบดว้ยหลกัการ 4 ขอ้สําคญั คือ สุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม, และการดูแล
เอาใจใส่ (Health, Ecology, Fairness, and Care) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

6.3.1.1 ดา้นสุขภาพ (Health) 
  ด้วยปัญหาความเส่ือมโทรมของธรรมชาติท่ีเป็นผลจากการใช้สารเคมีทาํให้
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นไดรั้บผลกระทบจากพิษของสารเคมี และความ
ทาํให้ตอ้งเขา้โรงพยาบาลเพื่อทาํการรักษา ซ่ึงนอกจากสุขภาพของคนแลว้ ยงัรวมถึงปัญหาดา้น
สุขภาพของสัตวท่ี์เกษตรกรใชเ้ล้ียงในบริเวณแปลงนาก็มีอาการเจ็บป่วย ลม้ตายจากการใชส้ารเคมี
ต่าง ๆ  ซ่ึงเม่ือนาํผลผลิตทางการเกษตรเหล่านั้นมาเป็นอาหารก็จะเกิดสารพิษตกคา้งในห่วงโซ่
อาหารต่อไป  การปรับเปล่ียนมาทาํเกษตรอินทรียโ์ดยใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นเป็นการส่งเสริม
สุขภาพอยา่งเป็นองคร์วมให้กบัดิน พืช สัตว ์มนุษย ์และขยายผลไดใ้นระดบัโลก หากหน่วยยอ่ย ๆ 
ต่าง ๆ ลดการใช้สารเคมีลง สุขภาวะของส่ิงมีชีวิตรอบแปลงนานั้ นก็จะดีข้ึน เพราะส่ิงมีชีวิต
ทั้งหลายเป็นหน่ึงเดียวกบัระบบนิเวศท่ีตอ้งการความอุดมสมบูรณ์ในการเจริญเติบโต 
    ด้านสุขภาวะท่ีดีนั้ น องค์กรนวตักรรมชาวบ้านมีวดัดัชนีความสุขของผู ้ใช้
นวตักรรมและการวดัปริมาณสารพิษตกคา้งในกระแสเลือด ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัวา่หลงัจากใชเ้กษตร
อินทรียแ์ลว้เกษตรกรสุขภาวะท่ีดีข้ึน  ตลอดจนพื้นท่ีบริเวณแปลงเกษตรต่างมีสีเขียว และมีสัตวน์า 
ๆ ชนิดมาอยูอ่าศยั 

6.3.1.2 ดา้นนิเวศวทิยา (Ecology) 
  เกษตรอินทรีย์ขององค์กรนวตักรรมชาวบ้านจะใช้วตัถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติ 
100%  โดยมีการใช้นํ้ าหมักชีวภาพในการกําจัดศัตรูพืช และการใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวในการทํา
การเกษตร ซ่ึงแต่เดิมการทาํนํ้ าหมกัและปุ๋ยจะมีหลายสูตรจากการคิดคน้ของเกษตรกรในเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นท่ีสังเคราะห์ความรู้ไดจ้ากการทาํเกษตรประณีต  ซ่ึงส่วนใหญ่สูตรปุ๋ยเหล่านั้นจะ
เหมาะกบัการใชง้านในครัวเรือนเป็นอยา่งดี เพราะวตัถุดิบหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน   แต่พอมีการสร้าง
โรงงานเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ดัจาํหน่ายในนามบริษทันวตักรรมชาวบา้นเพื่อสนบัสนุนให้เกษตรกร
ทาํเกษตรอินทรียใ์นบริเวณท่ีกวา้งข้ึนก็จะมีการนาํเขา้มูลคา้งคาวจากชุมชนอ่ืน  เพื่อให้สามารถผลิต
ปุ๋ยได้ในปริมาณมาก สร้างโอกาสในการรักษาระบบนิเวศวิทยาและวฏัจกัรแห่งธรรมชาติให้กบั
พื้นท่ีอ่ืน ๆ  ในส่วนสูตรเดิมท่ีเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นร่วมกนัคิดคน้ยงัคงไดรั้บการใชใ้นพื้นท่ี
ของเกษตรกรเช่นเดิม  

การบริหารจดัการทรัพยากรในแปลงเกษตรประณีตเป็นการดูแลระบบนิเวศใน
พื้นท่ีของตนให้หมุนเวียนไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติและเป็นการรักษาความหลากหลายทางธรรมชาติ  
ซ่ึงนวตักรรมท่ีนาํมาใช้จะไม่ขดักบัสภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติของดิน นํ้ า อากาศ พืช
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และสัตว ์ โดยจะไม่มีการทาํลายธรรมชาติ เช่น การปลูกพืชเหมาะสมกบัฤดูกาล  การปลูกพืชหลาย
ชนิดเพื่อแบ่งปันความเส่ียงในการเป็นอาหารของแมลง  การนาํผลผลิตจากการเกษตรมาเก้ือหนุน
กนั เช่น การใชมู้ลสัตวเ์ป็นปุ๋ย  การใช้ปุ๋ยพืชสด การเล้ียงไก่เหนือบ่อปลาเพื่อให้มูลไก่เป็นอาหาร 
การสร้างเซฟเฮาส์ปลาดว้ยผกัตบชวาในฤดูวางไข่ เป็นตน้  การเพาะปลูกและการเล้ียงสัตวห์รือ
แมแ้ต่การเก็บเก่ียวผลผลิตนั้นจะไดรั้บการวางแผนและส่งเสริมจากเจา้หนา้ท่ีผูมี้ความรู้ท่ีจะทาํให้
สอดคล้องกับวฏัจกัรและสมดุลทางธรรมชาติ ยิ่งการทาํนาภาคอีสานเป็นนานํ้ าฝนท่ีตอ้งอาศยั
ธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ จึงต้องศึกษาเ ร่ืองระบบนิเวศก่อนการทํานาในแต่ละปี    โดย
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้ในองค์กรนวตักรรมชาวบ้านจะเน้นการใช้ซํ้ า การหมุนเวียน เพื่อท่ีจะ
อนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความย ัง่ยนื 

6.3.1.3 ดา้นความเป็นธรรม (Fairness) 
  เกษตรอินทรีย์ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีมีความเป็นธรรมระหว่างส่ิงแวดล้อม
โดยรวมและส่ิงมีชีวิต   การทาํนาในบริเวณใกลแ้ปลงเกษตรอินทรียจ์ะไม่ไดรั้บผลกระทบใด ๆ  
เพราะไม่มีการใชส้ารเคมีท่ีทาํลายระบบนิเวศในบริเวณนั้น  จะเห็นไดจ้ากนาอินทรียจ์ะมีสัตวน์า ๆ 
ชนิดมาอาศยัมากกวา่แปลงนาเคมี 
  กระบวนการนาํผลิตผลเกษตรอินทรียไ์ปจดัจาํหน่ายสามารถต่อรองความเป็น
ธรรมในดา้นราคาได ้เพราะเป็นสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์จบักลุ่มลูกคา้โดยเฉพาะไม่ไดเ้ขา้ไปอยู่ในวฏั
จกัรของสินค้าการเกษตรท่ีถูกควบคุมราคาโดยบุคคลภายนอกเช่น รัฐบาลหรือพ่อค้าคนกลาง  
ดงันั้น สินคา้การเกษตรจึงมีราคาท่ียุติธรรมต่อผูผ้ลิตและผูซ้ื้อ ทั้งยงัมีคุณภาพสมกบัราคา รวมถึง
การผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมขององค์กรนวตักรรมชาวบ้านยงัได้รับความร่วมมือจาก
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นและวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเป็นกลุ่มเดียวกบัผูผ้ลิต  จึงทาํให้กระบวนการ
ผลิตและการจดัการผลผลิตเกษตร อินทรียใ์นทุกระดบัควรมีความสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นธรรม ทั้ง
เกษตรกร คนงาน ผูแ้ปรรูป ผูจ้ดัจาํหน่าย ผูค้า้ และผูบ้ริโภค ต่างไดรั้บโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี และมีส่วนช่วยในการรักษาคุณภาพของอาหาร และยงัช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นท่ี
ชนบท 
  ดา้นการประกอบการของบริษทันวตักรรมชาวบา้นท่ีเป็นกิจการเพื่อสังคมมีการ
คาํนวณตน้ทุนการผลิตท่ีมิใช่เพียงจาํนวนเงิน หากแต่รวมถึงตน้ทุนทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
ระบบการผลิต การจาํหน่าย และการคา้ผลผลิตเกษตรอินทรียจึ์งมีความโปร่งใส ไดรั้บการวิจยัและ
ประเมินผลโดยเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นอยูเ่สมอ เพื่อใหมี้ความเป็นธรรม  
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6.3.1.4 ดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Care)  
  การดาํเนินการขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นทั้งองคก์รมีพฒันาอยา่งค่อยเป็นค่อย
ไป อาศยัการพฒันาท่ีเน้นเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพราะการพฒันาชาวบ้านให้มีศกัยภาพ
สามารถเล้ียงตวัเองไดน้ั้นตอ้งอาศยัการดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด  ชาวบา้นจะเรียนรู้จากการปฏิบติั
มากกวา่การรับความรู้แลว้นาํไปปฏิบติัเอง องคก์รนวตักรรมชาวบา้นจึงมีจุดเด่นท่ีการนาํนวตักรรม
มาใชร่้วมกนั พากนัคิดพากนัทาํ ดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนัภายในเครือข่าย เพราะขั้นตอนการทาํ
เกษตรอินทรียน์ั้นมีความละเอียดอ่อน ยิ่งการทาํเกษตรอินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐานสากลนั้นตอ้งใส่ใจ
ทุกขั้นตอน อีกทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปทาํให้เกษตรอินทรียมี์พลวตัรจึงตอ้งอาศยัการ
คิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทในขณะนั้น  และไม่ใช่เพียงปัจจยัด้าน
สภาพแวดล้อมเท่านั้น  ปัจจยัภายในบุคคลหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเกษตรอินทรียย์งัสามารถเปล่ียน
ความคิดหรือความเช่ือไดต้ลอดเวลา หากมีปัจจยัแทรกอ่ืน ๆ  เช่น การลดราคาของปุ๋ยเคมี  การข้ึน
ราคารับซ้ือขา้วเคมี  ความไม่เห็นดว้ยของครอบครัวต่อการทาํเกษตรอินทรีย ์ การขาดปัจจยัการผลิต 
เป็นตน้ การทาํเกษตรอินทรียจึ์งตอ้งมีความใส่ใจในการเพิ่มผลผลิตท่ีไม่ทาํลายส่ิงแวดล้อม ซ่ึง
ผลผลิตจะมากข้ึนตามลาํดบัหากมีการใชปุ๋้ยอินทรียไ์ปเป็นระยะเวลานาน เน่ืองจากคุณภาพของดิน
ดีข้ึน  เป็นการเพิ่มผลผลิตในระยะยาว  นอกจากน้ีการนาํเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ มาใชจ้ะตอ้งมี
การประเมินผลกระทบดว้ย ซ่ึงองค์กรนวตักรรมชาวบา้นมกัใช้เทคโนโลยีสะอาด เช่น ป้ัมนํ้ าเทา้
เหยยีบ ระบบนํ้าหยด การติดมินิสปริงเกลอร์ เป็นตน้   
 

6.3.2 บทบาทการส่ือสารในการท าเกษตรอินทรีย์ 
 1) การเสริมศกัยภาพและใหค้วามรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นส่วนใหญ่มีความรู้เร่ืองการทาํเกษตร
ปลอดสารพิษอยู่แลว้ เน่ืองจากผา่นการอบรมทางการเกษตรมามาก และส่วนใหญ่ชาวอีสานจะไม่
ใช้สารเคมีในการปลูกพืชรับประทานในครัวเรือน จะมีเพียงการทาํนาและพืชไร่เท่านั้นท่ีนิยมใส่
ปุ๋ยเคมี  ในส่วนของสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชก็จะมีการใช้ประปรายเพราะการปลูกพืชจะปลูกตาม
ฤดูกาลซ่ึงสอดคลอ้งกบัระบบนิเวศจึงไม่ใช่ช่วงท่ีมีศตัรูพืชมาก  การส่งเสริมขององคก์รนวตักรรม
ชาวบา้นจึงเป็นเพียงการกระตุน้เตือนให้เกษตรกรตระหนกัถึงโทษของสารเคมีเพิ่มข้ึน และการ
นาํเสนอนวตักรรมทางธรรมชาติท่ีสามารถนาํมาใชท้ดแทนการใชปุ๋้ยเคมีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไม่
แพก้นั  จึงเป็นท่ีมาของการร่วมกนัหาสูตรปุ๋ยท่ีดีท่ีสุด โดยมีการร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและ
ทดลองในแปลงเกษตรของแต่ละคนแลว้นาํมาปรึกษาประชุมเวียนกนัตามพื้นท่ี  พร้อมทั้งร่วมกนั
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คิดคน้สูตรนํ้ าหมกัชีวภาพต่าง ๆ อีกดว้ย เป็นการเสริมศกัยภาพในตวัเกษตรกรให้แสดงออกมาใน
ฐานะวทิยากรใหค้วามรู้แก่เพื่อนสมาชิก 
 2) การเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีของส่ิงมีชีวติ 
 องคก์รนวตักรรมชาวบา้นไดร่้วมกบัอนามยัหมู่บา้นและโรงพยาบาลในการเขา้ร่วมปรึกษา
เร่ืองสินค้าการเกษตรท่ีปลอดสารพิษและดีต่อสุขภาพ ทั้ งยงัมีการร่วมจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อ
สุขภาพในตลาดนดัของโรงพยาบาลดว้ย  
 ดา้นสุขภาพเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีสาํคญัในการส่ือสารเพื่อให้เห็นโทษของการใชส้ารเคมี ซ่ึง
การส่ือสารขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นในยุคแรกใช้การเชิญวิทยากรผูมี้ความรู้ดา้นน้ีมาอบรม
และช้ีแจงโทษของสารเคมีท่ีส่งผลต่อสุขภาพ ทาํให้ชาวบา้นไม่กลา้ใชส้ารเคมีและเรียนรู้การปลูก
พืชดว้ยวถีิธรรมชาติท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพ 
 3) การใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 การทําเกษตรประณีตเป็นเหมือนบทเรียนเร่ืองการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดความเส่ียงในการทาํลายแร่ธาตุในดิน  ทั้งช่อย
ป้องกนัการสะสมของโรคพืชและการสะสมของศตัรูพืชไดอี้กดว้ย  นอกจากการทาํเกษตรประณีต
แลว้นาํมาส่ือสารร่วมกนัแลว้  ยงัมีการจดักิจกรรมเพื่อกระตุน้ให้เกิดการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
สูงสุดโดยสามารถเปรียบเทียบไดก้บัผูอ่ื้น ทาํให้เห็นศกัยภาพในการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรของ
ตนเองอยา่งชดัเจน นัน่คือ การจดัประกวดแปลงเกษตรประณีต ซ่ึงจะมีการนาํชมแปลงเกษตรของ
แต่ละคน การนาํเสนอวธีิการบริหารจดัการในแปลงเกษตรของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมประกวด และการ
แสดงเกณฑใ์นการใหค้ะแนนซ่ึงเป็นความรู้ในการทาํการเกษตรท่ีมีประโยชน์ตามมาตรฐาน  ทาํให้
เกษตรกรแข่งกนัพฒันาแปลงเกษตรและคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ มาใชใ้นแปลงเกษตรของตนเอง
เพื่อใหช้นะการประกวด ไดเ้งินรางวลัและความภาคภูมิใจ 
 4) การปลูกฝังแนวคิดการรักธรรมชาติ 
 การพูดคุยกนัถึงประเด็นด้านการเกษตรอินทรียบ์่อย ๆ จะทาํให้คุน้ชินกบัการเพาะปลูก
อย่างไม่ทาํลายธรรมชาติ และซึมซับวิธีการต่าง ๆ ท่ีใช้ได้ผลในการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี  
นอกจากน้ีองคก์รนวตักรรมชาวบา้นยงัมีการจดักิจกรรมเพื่อแสดงขอ้ดีของการปลูกพืชโดยใชว้สัดุ
ธรรมชาติ เช่น การประชุมเชิงปฏิบติัการคาํนวณค่าใชจ่้ายในการทาํเกษตรอินทรียเ์ปรียบเทียบกบั
การทาํเกษตรเคมี ซ่ึงปัจจยัเร่ืองเงินเป็นส่ิงท่ีปฏิเสธไม่ได้ว่าจะสามารถสร้างทศันคติท่ีดีให้กับ
เกษตรกรได้  นอกจากน้ีการให้เกียรติเกษตรกรได้เป็นผูส่้งสารท่ีมีความรักในธรรมชาติทาํให้
เกษตรกรมีความภาคภูมิใจ และไดรั้บการเอาใจใส่จากสังคม จึงมีขวญัและกาํลงัใจในการทาํเกษตร
อินทรีย ์ โดยบ่อยคร้ังมีการสัมภาษณ์เกษตรกรหรือถ่ายทอดวิถีการทาํเกษตรของเกษตรกรผ่าน
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ส่ือมวลชน  การเขา้มาศึกษาดูงานจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก  นอกจากน้ีการใชห้ัวขอ้สนทนา
อย่างเป็นกนัเองในประเด็นเร่ืองการทาํเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรยงัช่วยย ํ้าความเช่ือ
หรือทศันคติท่ีดีต่อเกษตรอินทรียแ์ละสร้างความกลวัหรือทศันคติท่ีไม่ดีต่อการใชส้ารเคมี 
 

6.3.3 การยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาของสมาชิกองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในมิติ ด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

 
ตารางที ่6.3  การยอมรับนวตักรรมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น มิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

การยอมรับนวตักรรมขององค์กร นวตักรรมชาวบ้าน ค่าเฉลีย่ 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 
1. เกษตรอินทรีย์แบบองค์กรนวตักรรมชาวบ้าน เป็นประโยชน์ต่อ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท่ีฉนัอยูอ่าศยั  

3.63 

2.เกษตรอินทรียแ์บบองค์กรนวตักรรมชาวบา้นทาํให้ฉันมีความรู้ใหม่ ๆ 
ทางการเกษตร 

3.8 

3. เกษตรอินทรีย์แบบองค์กรนวตักรรมชาวบ้านทาํให้ฉันมีความรู้และ
ประสบการณ์ในกระบวนการทางการเกษตรทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ผลิต 
การตลาด จนถึงมือผูบ้ริโภค 

3.06 

 
 จากการสํารวจการยอมรับนวตักรรมขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นจากสมาชิกเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัพบ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านนวตักรรมของ
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นในดา้นส่ิงแวดลอ้มวา่  
 เกษตรอินทรีย์แบบองค์กรนวตักรรมชาวบ้าน เป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมรอบตวัท่ี
เกษตรกรอยูอ่าศยั โดยมีค่าเฉล่ีย 3.63 ซ่ึงหมายถึง เกษตรกรเห็นดว้ยมากกบัประโยชน์ในการใชง้าน
เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท่ีตนเองอาศยัอยู ่
 เกษตรอินทรีย์แบบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ทําให้เกษตรกรมีความรู้ใหม่ ๆ ทาง
การเกษตรโดยมีค่าเฉล่ีย 3.8 ซ่ึงหมายถึง เกษตรกรเห็นดว้ยมากกบัประโยชน์ในการใช้งานเกษตร
อินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นท่ีทาํใหต้นเองมีความรู้ใหม่ ๆ ทางการเกษตร  
 เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น ทาํใหเ้กษตรกรมีความรู้และประสบการณ์ใน
กระบวนการทางการเกษตรทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ผลิต การตลาด จนถึงมือผูบ้ริโภคโดยมีค่าเฉล่ีย 
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3.06 ซ่ึงหมายถึง เกษตรกรเห็นดว้ยปานกลางกบัประโยชน์ในการใชง้านเกษตรอินทรียแ์บบองคก์ร
นวตักรรมชาวบา้นในการถ่ายทอดความรู้และสร้างประสบการณ์ในกระบวนการทางการเกษตรทั้ง 
กระบวนการ ตั้งแต่ผลิต การตลาด จนถึงมือผูบ้ริโภค 



 

 

บทที ่7 
 

ปัจจยัที่มีผลต่อการส่ือสารเพือ่การพฒันาขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ‚การส่ือสารนวตักรรมการพฒันาขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น‛ ใน
วตัถุประสงค์ท่ี 3 คือ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเพื่อการพฒันาขององค์กรนวตักรรม
ชาวบา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัส่งเสริมและปัจจยัอุปสรรค รวมถึงแนวโน้มการส่ือสารในอนาคตขององคก์ร
นวตักรรมชาวบา้น โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

7.1 ปัจจัยทีส่่งเสริมต่อการส่ือสารเพือ่การพฒันาขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน 
 

 จากผลการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อการส่ือสารเพื่อการพฒันาขององค์กรนวตักรรม
ชาวบ้าน ได้แก่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างและพฒันาเครือข่ายการส่ือสาร ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ดาํเนินงานและบริหารจดัการองคก์ร ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเกษตรแบบใหม่ และปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
 

7.1.1 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการสร้างและพฒันาเครือข่ายการส่ือสาร 
 ผูว้ิจ ัยจึงได้สังเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายขององค์กรนวตักรรม
ชาวบา้น โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่สองกลุ่ม คือ ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก 

7.1.1.1 ปัจจยัภายใน 
ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัย ท่ีอยู่ภายในขอบเขตของเครือข่าย เกิดข้ึนจาก

องคป์ระกอบหรือทรัพยากรภายในเครือข่าย ในส่วนของเครือข่ายการส่ือสาร ปัจจยัภายในหลกัจะ
เป็นองค์ประกอบการส่ือสารท่ีใช้ภายในเครือข่ายนั้น ประกอบด้วย สมาชิกเครือข่าย สารและ
ช่องทางท่ีเครือข่ายนั้นเป็นเจา้ของหรือใช้ในการส่ือสาร ซ่ึงในหัวข้อน้ี ผูว้ิจยัจะกล่าวถึงปัจจยั
ภายในท่ีส่งผลต่อการสร้างและพฒันาเครือข่ายการส่ือสาร  

ปัจจยัภายในเครือข่ายนับว่ามีความสําคญัอย่างมากสําหรับการพฒันาเครือข่าย
เกษตรกร แนวคิดในการสร้างเครือข่ายนั้นมาจากสมาชิกเครือข่ายท่ีประสบกบัปัญหาจริง แนวคิดท่ี
ได้จึงไม่ใช่แนวคิดท่ีเป็นนามธรรม แต่เป็นแนวคิดท่ีมาจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม คือ วิธีคิดเกิดจาก
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ประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชนชนบท โดยเกษตรกรท่ีมารวมตวักนัไดผ้่าน
การลองผิดลองถูกในการแกไ้ขปัญหาดา้นการเกษตรมาแลว้ ทาํให้วิธีการคิดคลา้ยการวิจยั มีการ
ทดลองใชแ้นวคิดเชิงประจกัษ ์แนวคิดนั้น ๆ จึงสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง 

สมาชิกรุ่นท่ี 1 และ 2 ซ่ึงนบัเป็นรุ่นบุกเบิก มีความสําคญัต่อการรวมกลุ่มเพื่อก่อตั้ง
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น เพราะเป็นผูร่้วมสนบัสนุนแนวคิดและวิธีดาํเนินการภายในเครือข่าย 
ส่วนผูน้าํแนวคิดการก่อตั้งเครือข่ายมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเครือข่ายภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์รนวตักรรมชาวบา้น และเป็นผูท่ี้มีการศึกษาสูง ทั้งยงัไดรั้บโอกาสในการศึกษาดูงานและเขา้
รับการอบรมมากมาย ทาํใหมี้วสิัยทศัน์กวา้งไกล 

การก่อตวัของเครือข่ายในช่วงแรกเป็นเพียงการก่อตวัเป็นกลุ่มเล็กจึงไดเ้ปรียบในแง่
ระดบัความเขม้ขน้ของความสัมพนัธ์ภายในเครือข่าย  อีกทั้งสมาชิกรุ่นแรก ๆ ยงัเป็นแนวร่วมท่ี
สามารถเป็นแม่ข่ายชกันาํให้เกิดลูกข่ายท่ีเขม้แข็งดว้ยมีคุณลกัษณะพิเศษหลายประการ เช่น ความ
กลา้คิดกลา้ทาํ การชอบการเรียนรู้ ชอบทดลอง จริงใจ ถ่ายทอดความรู้เก่ง มีความเป็นวิทยากร รู้จกั
คนในวงการการเกษตรมาก รวมถึงใกลชิ้ดกบัชุมชน และต่างเป็นเพื่อนกนัมาก่อนจึงมีการพบปะ
กนัสมํ่าเสมอ ชอบทาํกิจกรรมเหมือนกนั   

‚ตอนน้ี สมาชิกรุ่นแรกๆก็ยงัเหลืออยู ่3 4 คน ส่วนใหญ่ก็เป็นหลกัให้เครือข่าย สนิท
กนั‛ (บรรเลง จวงพลงาม, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557) 

‚หมู่เฮาก็เป็นเพื่อนกนัมานาน ท่ียงัทาํอยูก่็เพราะเป็นเพื่อนนาํกนั‛ (อนุวฒัน์ ทองงาม
, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2558) 

แมว้่าการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจะประสบกบัปัญหารอบ
ดา้น ส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากปัจจยัภายนอก เช่น ปัญหาภยัแลง้ ปัญหาศตัรูพืช เป็นตน้ แต่สมาชิก
เครือข่ายก็ยงัคงต่อสู้และมีใจรักท่ีจะทดลองแก้ปัญหานั้ นๆ ทําให้มีเกิดกระบวนการพัฒนา
นวตักรรมเพื่อใชแ้กปั้ญหาท่ีดีข้ึน 

‚ทีแรกสมาชิกก็ถอยไม่ทาํแลว้ แต่พอประชุมคร้ังต่อไป เรามาลองหาขอ้สรุปกนัว่า
จะทาํยงัไง... สมาชิกก็ลองดูอีกปีหน่ึง‛ (เชฐพงษ ์กนัหา, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557) 

ขอ้มูลท่ีใชห้มุนเวยีนภายในเครือข่ายเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และใชไ้ดจ้ริง เพราะ
มาจากสมาชิกเครือข่ายท่ีผ่านการอบรมศึกษาการทาํเกษตรแนวใหม่มามาก ทาํให้มีความรู้ความ
เขา้ใจดา้นวิธีการส่ือสารการเกษตร ตลอดจนวิธีการทาํเกษตรท่ีหลากหลาย เสมือนไดเ้ก็บรวมรวม
ขอ้มูล หรือวจิยัวิธีการทาํเกษตรและวิธีการส่ือสารเอาไว ้ อีกทั้งช่วงก่อนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย 
มีโครงการรวบรวมภูมิปัญญา วิธีการทาํเกษตรของปราชญ์ชาวบา้น โดยจดัทาํเป็นส่ือวีดีทศัน์ท่ีมี
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เน้ือหาชัดเจน มีภาพและเสียงเสมือนจริง ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลเก่ียวกับการทาํเกษตรและวิธี
เผยแพร่การเกษตรท่ีมีประโยชน์อยา่งยิง่  เครือข่ายจึงมีฐานความรู้ท่ีจะสร้างนวตักรรมใหม่ได ้ 

‚ทุกคนทาํนาเป็น ปลูกผกัเป็น เร่ืองเกษตรอินทรีย์ก็อบรมมาเยอะ มารวมกลุ่ม 
สมาชิกก็มาปรึกษาหารือกนัวา่ตรงนั้นแบบนั้นแบบน้ี มนัก็ไดป้รึกษากนั คนฮูก้็มี ไม่ฮูก้็มี มนัก็เป็น
การปรึกษาหารือกนันัน่แหละ” ( สมาชิกรุ่นสอง, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 

‚ความถนดัของแต่ละคนในการเพาะปลูกไม่เหมือนกนั ทุกคนจะไม่ครบวงจรหมด 
เวลามาประชุมเราก็จะนาํมาเสนอกนั‛ (เชฐพงษ ์กนัหา, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557) 

ด้วยข้อจาํกัดทุกด้านทั้ งด้านบุคลากร เศรษฐกิจ ปัจจยัการผลิต สถานท่ีในการ
ดาํเนินการ ทาํให้ในช่วงแรกของการรวมกลุ่มเกษตรกรนั้น ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 
แมว้า่การสร้างเครือข่ายอาจจะมีอตัราการขยายตวัชา้ แต่ก็มีฐานท่ีมัน่คง 

ขั้นตอนการขยายความคิดและขยายการปฏิบติั ตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์อนัดี และ
ความน่าเช่ือถือ พดูจริงทาํจริงของสมาชิกทุกคนร่วมกนั โดยเฉพาะสมาชิกรุ่นบุกเบิกซ่ึงถือเป็นผูจุ้ด
ประกายความคิดใหม่ให้กบัชุมชน และร่วมกนัทาํให้แนวคิดนั้นสามารถใชไ้ดจ้ริงในชุมชน เพราะ
หากการรวมตวักนัในช่วงแรกไม่ประสบความสําเร็จก็จะทาํให้ชาวบา้นไม่เช่ือถือและไม่อยากลอง
เส่ียงทาํการเกษตรท่ีแตกต่างจากเดิมอีก   

‚การท่ีจะทาํใหก้ลุ่มเขม้แขง็ก่อนอ่ืนจะตอ้งมีการอบรมก่อน ถา้ใครไม่สามารถทาํได้
ใหถ้อนตวั ใหมี้ความซ่ือสัตยก์บัตนเอง‛ (เชฐพงษ ์กนัหา, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)   

ขอ้ดีของชาวชนบทคือมีเครือญาติท่ีเขม้แข็งอยู่แลว้ มีความเป็นปัจเจกนอ้ย มีความ
เป็นอยู่แบบพึ่งพาอาศยัเป็นเครือข่ายเชิงซ้อน การเขา้ถึงคนหน่ึงคนจึงเป็นเสมือนการไดเ้ครือข่าย
ของคนนั้นดว้ย 

 ปัจจยัท่ีสําคญัหน่ึงของเครือข่ายการส่ือสารคือ สมาชิกใหม่ขององค์กรนวตักรรม
ชาวบา้นมกัจะเพิ่มข้ึนเพียงสองเท่าของสมาชิกเดิม หรือกล่าวได้ว่าสมาชิกเก่าไปชวนคนรู้จกัมา
สมคัรเพียง 1 ครอบครัว ทาํใหก้ารขยายจาํนวนสมาชิกเพิ่มข้ึนอยา่งชา้ ๆ  คุณภาพของการส่ือสารจึง
ไม่ลดลง สามารถดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึง อยา่งนอ้ยสมาชิกเก่าก็สามารถดูแลสมาชิกใหม่ท่ีรู้จกักบัตนได ้
ทาํให้ปัจจุบนัไม่พบว่าประเด็นของจาํนวนสมาชิกทาํให้เกิดปัญหาในเครือข่ายการส่ือสาร  การ
ส่ือสารแบบพบปะจึงเป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกลุ่ม 

กิจกรรมของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเน้นการพบปะพูดคุยกนัโดยตรง  โดยใช้
วฒันธรรมการเยีย่มบา้นไปมาหาสู่กนัของชาวบา้นผสมผสานกบัสารขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น 
เพื่อให้การพบปะเยี่ยมเยียนกันในเร่ืองนวตักรรมทางการเกษตร จึงทาํให้องค์กรมีกิจกรรม
หมุนเวยีนอยา่งต่อเน่ือง โดยท่ีการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีลกัษณะยืดหยุน่ ไม่เป็นทางการ ไม่มีการ
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วางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากเพียงแต่นัดวนัเวลาพบปะกนัและหัวเร่ืองท่ีจะ
พดูคุยร่วมกนัเท่านั้น  

‚การส่ือสาร ส่วนมากก็จะปล่อยตามธรรมชาติ นดักนั แบบอยู่ดว้ยกนัแบบพี่แบบ
น้อง ส่วนมากจะเป็นคนท่ีแนะนาํกนัเขา้มา สนิทกนัอยู่แล้ว‛ (เชฐพงษ์ กนัหา, สัมภาษณ์, 2 
พฤศจิกายน 2557) 

กิจกรรมหลกัของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นคือ การคน้หานวตักรรมท่ีดีท่ีสุดใน
การทาํเกษตร ทาํให้องคก์รมีความรู้ท่ีหลากหลายมากมาย จนสามารถนาํไปต่อยอดพฒันาดา้นต่าง 
ๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง สามารถใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ได ้ไม่วา่จะเป็นการพฒันาองค์กร การตลาด การ
พฒันาชุมชน 

หวัใจของการสร้างและพฒันาเครือข่ายนั้น นาว ีนาควชัระ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 
2557) กล่าววา่  

 
การท่ีเราพยายามท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลหรือองคก์รท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

ไม่วา่คนเหล่านั้นจะเขา้มาในลกัษณะลูกคา้ หุ้นส่วน นกัลงทุน หรือผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละเร่ืองก็ตาม 
หนา้ท่ีหลกัก็จะเป็นผมท่ีติดต่อ ส่วนมากก็ใชก้ารพูดคุย สร้างความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการ ส่ือ
ออนไลน์ เฟสบุ๊ค โทรศพัท์ เป็นอุปกรณ์ช่วย เหมือนท่ีผมไปเยี่ยมทุกคน ผมไม่เคยหยุดเลยทาํมา
ตลอด 13 ปี มีกาํลงัใจไปดว้ยกนั 

  
7.1.1.2 ปัจจยัภายนอก 
ปัจจยัภายนอก หมายถึง ปัจจัยท่ีอยู่นอกขอบเขตของเครือข่าย ประกอบด้วย 3 

ประเด็นหลกั คือ สภาพทางสังคมของชุมชน สภาพเศรษฐกิจของชุมชน และการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 

สภาพทางสังคมของชุมชน มีผลต่อการพฒันาเครือข่าย โดยพบว่า ชุมชนบุรีรัมย ์
โดยเฉพาะอาํเภอสตึก เป็นอาํเภอท่ีสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเกือบทั้งหมดอาศยัอยู ่ เป็น
ชุมชนท่ีมีปราชญ์ชาวบา้นท่ีมีช่ือเสียงมาก่อนหลายปี จึงมีโครงการทางการเกษตรต่าง ๆ อยู่เสมอ 
ชาวสตึกจึงมีความรู้ในเร่ืองการทาํเกษตรดว้ยวิธีการใหม่ ๆ  สังคมของชุมชนข้ึนอยูก่บัเกษตรกรรม
ท่ีมีภูมิปัญญาเป็นหลกั ทาํให้ง่ายต่อการส่ือสารนวตักรรมท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นทางการเกษตร
ขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น  คนในชุมชนส่วนใหญ่ให้การยอมรับการรวมกลุ่มกนัทาํการเกษตร 
เห็นประโยชน์จากการทาํเกษตรในวิถีท่ีแตกต่าง ทาํให้การขยายและพฒันาเครือข่ายเกิดข้ึนไดไ้ม่
ยาก พร้อมกนัน้ีสังคมชุมชนบุรีรัมยย์งัมีศูนยก์ารเรียนรู้ทางการเกษตรต่าง ๆ มากมายให้เกษตรกร
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สามารถไปศึกษาดูงานเพื่อเป็นแรงบนัดาลใจ และนาํวิธีการทาํเกษตรท่ีประสบความสําเร็จไป
ประยกุตใ์ชก้บัแปลงเกษตรของตน 

ปัจจยัด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบอย่างมากต่อการขยายเครือข่ายการส่ือสาร หาก
เศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ เช่น ขา้วของราคาแพง  สินคา้ทางการเกษตรก็จะมีราคาสูงข้ึน  
โดยเฉพาะเร่ืองอาหารหรือขา้ว หากขา้วมีราคาแพง  ปัจจยัการผลิตอยา่งเช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ก็จะมี
ราคาแพงยิง่ข้ึนไปดว้ย  ส่งผลให้เกษตรกรตอ้งหาเงินมาลงทุนทาํนาในจาํนวนมาก  ในขณะท่ีกาํไร
จากการคา้ขายผลผลิตก่อนหนา้นั้นอาจไม่เพียงพอต่อการลงทุน จึงอาจเกิดภาวะหน้ีสินได ้ และจึง
กลายเป็นปัญหาความยากจน จึงทาํให้เกษตรกรตอ้งหาทางออกให้กบัตนเองอยู่เสมอ  ดว้ยเหตุน้ี
เกษตรแบบพอเพียงจึงเป็นปรัชญาเศรษฐกิจหน่ึงท่ีช่วยบรรเทาปัญหาความยากจน ส่วนการทาํ
เกษตรแบบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นเป็นการทาํเกษตรอินทรียท่ี์ลดการพึ่งพาปัจจยัทางเศรษฐกิจ
จากภายนอกลง เพิ่มราคารับซ้ือสินคา้โดยไม่อิงกบันโยบายราคาขา้วของรัฐบาล ลดค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือปัจจยัการผลิตหรือใหสิ้นเช่ือเป็นปัจจยัการผลิตแก่เกษตรกร 

การสนบัสนุนจากองค์กรท่ีเขม้แข็งทาํให้บริษทันวตักรรมชาวบา้นเป็นกิจการเพื่อ
สังคมต้นแบบของประเทศไทย โดยเป็นไปตามลักษณะกิจการเพื่อสังคมท่ีเป็นท่ียอมรับตาม
กฎหมาย ทั้งการคา้การลงทุนของบริษทัยงัตอ้งอาศยัองคก์รภายนอกในการเป็นท่ีปรึกษา (Mentor) 
และเป็นคณะทาํงานในการดาํเนินกิจการ ซ่ึงส่วนใหญ่งานด้านการตลาดจะเป็นงานท่ีองค์กร
นวตักรรมชาวบา้นไม่ถนดั จึงมกัขายสินคา้ราคาส่ง เพื่อผลกัภาระด้านการทาํการตลาดไปให้กบั
พอ่คา้คนกลางท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม 

การข้ึนทะเบียนเป็นกิจการเพื่อสังคมกบั สกส. ทาํใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร
ภายนอกในการพฒันาองค์กรนวตักรรมชาวบา้น ถึงแมว้่าแนวคิดกิจการเพื่อสังคมท่ี สกส. กาํลงั
ดาํเนินการสนับสนุนอยู่นั้นจะยงัอยู่ในช่วงเร่ิมตน้ แต่ในอนาคตเม่ือรูปแบบการดาํเนินการเพื่อ
สนบัสนุนกิจการเพื่อสังคมของ สกส. ไดรั้บการพฒันาสูงสุด การข้ึนทะเบียนกิจการเพื่อสังคมจะ
เป็นประโยชน์อยา่งมาก เช่น มีการสนบัสนุนการลงทุน  การใหสิ้นเช่ือเฉพาะทาง  การลดหยอ่ยภาษี 
เป็นตน้ การข้ึนทะเบียนจะเป็นช่องทางให้ สกส. สามารถให้ขอ้มูลข่าวสารและความช่วยเหลือใน
การพฒันากิจการเพื่อสังคม เป็นตวักลางเช่ือมประสานทรัพยากรต่างๆทุกดา้น เช่น เช่ือมโยงกบั
ผูเ้ช่ียวชาญ, กิจการเพื่อสังคมอ่ืน, วตัถุดิบ, ลูกคา้, และตลาด ส่วนบางองคก์ร เช่น Ashoka จะเป็น
เพียงตวักลางช่วยเหลือในการเช่ือมโยงองคก์รกบัแหล่งทุนเพียงอยา่งเดียว 

 กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยไดรั้บความสนใจมากข้ึน เน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนแปลงไป  ในส่วนของภาคธุรกิจ แมน้กัธุรกิจจะประสบความสําเร็จทางการเงิน แต่กลบัไม่
มีเวลาหรือไม่มีความสุข  อีกมุมหน่ึงก็คือ นกัสังคมก็มีขอ้จาํกดัมากข้ึน ระดมเงินช่วยเหลือสังคมได้
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ยากข้ึน เพราะในมุมมองของโลก ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการพฒันาข้ึนมาก การขอเงินให้เปล่า
จากองคก์รระหวา่งประเทศจึงทาํไดย้าก ฉะนั้น การควบรวมภาคธุรกิจกบัสังคมจึงเป็นกลยุทธ์หน่ึง
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว  ปัจจุบนัน้ี กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยได้รับการผลกัดันจนเป็น
พระราชบญัญติั ซ่ึงนับได้ว่ามีการคุม้ครองด้วยศกัย์กฎหมายระดับสูง และแนวคิดน้ีได้รับการ
ยอมรับจากสังคมและเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ซ่ึงเอ้ือต่อการส่ือสารองคก์ร  

ส่วนการติดต่อองค์กรชุมชนภายนอกส่วนใหญ่นั้น ฝ่ังวิสาหกิจชุมชนท่ีดาํเนินการ
โดยเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจะมีบทบาทในการติดต่อส่ือสารให้กบัองคก์รนวตักรรมชาวบา้น 
เน่ืองจากการตลาดของวสิาหกิจชุมชนตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากองคก์รทางการเกษตรชุมชนใน
การสนับสนุน จดัหาตลาดให้กบัสินคา้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนท่ีเพิ่งเปิดตวันั้นจึงอาศยัการขายใน
งานหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งโดยองคก์รชุมชนนั้น ๆ เป็นหลกั 

กองทุนนวตักรรมชาวบ้าน เป็นองค์กรย่อยท่ีอาศัยองค์กรภายนอกเต็มรูปแบบ 
เพราะอาศยัการร่วมลงทุนจากแหล่งทุนขนาดใหญ่ และนกัลงทุนรายย่อยท่ีมาช่วยสนับสนุนให้
เกษตรกรเปล่ียนจากนาเคมีเป็นนาอินทรีย ์ซ่ึงองคก์รภายนอกท่ีเขม้แข็งและสนบัสนุนเป็นองคก์รท่ี
มีงบประมาณสูง นัน่คือ สกส. จึงทาํให้สามารถหาเงินตั้งตน้ของกองทุนไดใ้นจาํนวนมาก อีกทั้ง
เครือข่ายกิจการเพื่อสังคมยงัเป็นเครือข่ายท่ีมีช่ือเสียงในสังคมของนักลงทุนทางสังคม จึงทาํให้
ข่าวสารการเปิดกองทุนนวตักรรมชาวบา้นเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
  

7.1.2 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการด าเนินงานและบริหารจัดการองค์กร 
 ภาพลักษณ์ขององค์กรนวตักรรมชาวบ้านในเชิงกิจการเพื่อสังคม เป็นภาพลักษณ์ท่ีดี 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีแกไ้ขปัญหาสังคมไทยอยา่งแทจ้ริง กล่าวคือ เป็นการแกปั้ญหาในระดบัชุมชน
ชนบททางดา้นเกษตรกรรม ซ่ึงนบัเป็นปัญหาคนส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นปัญหาท่ีนบัวนัจะ
ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  กิจการเพื่อสังคมนั้นจะตอ้งมีกลุ่มเป้าหมายเชิงสังคม ซ่ึงก็คือ สังคม
ของสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นนั่นเอง  เม่ือกลุ่มเป้าหมายเป็นส่วนหน่ึงของกิจการเพื่อ
สังคม ดงันั้น การเขา้ถึงปัญหา การทาํความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมายจึงสามารถทาํไดโ้ดยง่าย เพราะ
เป็นการติดต่อส่ือสารโดยตรง และกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาดว้ย  
  

คืองานของผมจุดเด่นกิจการท่ี  Contact กบัตวัชุมชนโดยตรง  กับชาวบา้น ไม่ใช่โดย
ทางออ้ม เราไป Contact  กบัชาวบา้น วิธีการท่ีเราเลือกมาวิธีแรกคือ Contact กบัชาวบา้น
โดยตรงใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ถ้าจาํเป็น  ส่วนมากถ้าเราจะใช้เป็นภาพ  วิดีโอส่วนใหญ่ 
เพื่อให้ชาวบา้นท่ีเขาเรียนรู้เห็นภาพง่าย ๆ  และก็การท่ีจบัมือทาํ ให้ลงมือทาํ มนัจะเป็น
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วธีิการเหมือนกบัวา่ช่วยกระตุน้การเรียนรู้ท่ีดีกวา่ เป็นลกัษณะของบรรยาย  เวิร์คช็อปก็ได ้
แต่โดยมากเราจะกาํหนดว่าจะพยายามไม่ให้เกินคร่ึงวนั เพราะเม่ือก่อนเคยทาํ แลว้มานัง่
เบ่ือกนั  นัง่หลบั  ถา้มนัเกินเวลาท่ียาวเกินไป พยายามทาํให้สั้นท่ีสุด หมายถึงวา่ประมาณ
แบบคร่าว ๆ  โดยเฉล่ียใช้เวลาไม่เกิน 3 ชัว่โมง (นาวี นาควชัระ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 
2557)   
 

 การแบ่งองค์กรเป็นสองส่วน ส่วนของชุมชนและภายนอกชุมชน ทาํให้ภาระงานถูกแบ่ง
ออกเป็นสัดส่วนชัดเจน ไม่ทบัซ้อน และเหมาะสมต่อการทาํงานในกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั  
โดยเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นมีลกัษณะขององค์กรชุมชน ส่วนการติดต่อกบัองค์กรภายนอก
เพื่อใหมี้ความน่าเช่ือถือและมีความชดัเจนจะติดต่อในนาม บริษทันวตักรรมชาวบา้น 
 การไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กรภายนอกทั้งการให้คาํปรึกษาเชิงแนวคิด และการร่วม
ดาํเนินการทาํงานดว้ย ทาํให้องค์กรนวตักรรมชาวบา้นมีการพฒันาอยู่เสมอ และแมจ้ะมีบุคลากร
น้อยและมีความสามารถท่ีไม่หลากหลาย แต่ก็นับว่าการพฒันาด้านความคิดหรือวิสัยทศัน์ของ
องคก์รมีการพฒันาท่ีรวดเร็ว และมีภาคีเครือข่ายท่ีใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนอยา่งเหมาะสม 
 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจดัการมาเป็นระยะเวลา 13 ปี ทาํให้องค์กรนวตักรรม
ชาวบ้านค้นพบรูปแบบการดาํเนินการขององค์กรท่ีเรียกว่า Social Contract Farming ซ่ึง
เปรียบเสมือนแผนท่ีในการทาํงานขององคก์ร มีรายละเอียดกระบวนการทาํงาน ทาํใหอ้งคก์รทาํงาน
ไดง่้ายและเป็นระบบมากยิง่ข้ึน  
  

7.1.3 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการยอมรับเกษตรแบบใหม่ 
 นวตักรรมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นเป็นนวตักรรมท่ีมาจากภูมิปัญญาชาวบา้นซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีชาวบา้นคุน้เคยเป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นนวตักรรมท่ีสามารถใช้ประโยชน์ไดจ้ริงในทอ้งถ่ินและ
นาํมาใช้ได้โดยง่าย เพราะตั้งอยู่บนฐานของทรัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ิน ราคาไม่แพง เหมาะสมกบั
ชาวบา้น 
 เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรท่ีชอบการเรียนรู้ ได้ผ่านการอบรมทางการเกษตรท่ีมี
แนวคิดใหม่ ๆ มากมาย และยงัเป็นเกษตรกรท่ีได้รับการอบรมให้เป็นวิทยากร สามารถถ่ายทอด
ความรู้ได ้และท่ีสาํคญัเกษตรกรชอบท่ีจะเป็นกลุ่มแรก ๆ ท่ีไดท้ดลองใชน้วตักรรมใหม่ ๆ  
 กองทุน Social Contract Farming เป็นการทาํสัญญาของกิจการเพื่อสังคม ท่ีมีประโยชน์เอ้ือ
ต่อการตดัสินใจใชน้วตักรรมหรือการทาํเกษตรอินทรียข์ององคก์รนวตักรรมชาวบา้น เน่ืองจากทาํ
ให้ง่ายต่อการทดลองใชน้วตักรรม ไม่ตอ้งลงทุนก่อน เพียงทาํสัญญาและนาํปัจจยัการผลิตท่ีไดรั้บ
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การสนับสนุนจากบริษทันวตักรรมชาวบา้นไปใช้ และนาํผลผลิตมาคืนบริษทัให้ไดมู้ลค่าเท่ากบั
ราคาปัจจัยการผลิตท่ียืมไปลงทุน โดยไม่จ ําเป็นต้องแปรเปล่ียนเป็นเงินสด ลดขั้นตอนทาง
การตลาดลง  เป็นการใช้จิตวิทยาเพื่อตดัเง่ือนไขทางดา้นเศรษฐกิจซ่ึงมกัเป็นเง่ือนไขหลกัในการ
ตดัสินใจใชน้วตักรรมของเกษตรกรชนบทออกไป 
 การศึกษาดูงานทาํใหไ้ดแ้นวคิดท่ีหลากหลาย สามารถนาํมาประยุกตใ์ชก้บัแนวคิดเดิมของ
องคก์รได ้ทั้งการดูงานในระดบันโยบาย จนถึงการดูงานในเชิงปฏิบติั ไม่วา่จะเป็นระดบันานาชาติ
จนถึงระดบัปัจเจก องค์กรนวตักรรมชาวบา้นจะมีการเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อพฒันานวตักรรม
ขององคก์รอยูเ่สมอ 
 ‚การดูงาน ดูต่างจงัหวดั เราก็ไปดู อนัไหนท่ีดี เราก็เอามาปรับใช ้อนัไหนท่ีไม่ดี เราก็บอก
ว่า โอย้ อนันั้นไม่เหมือนกู เอาเฉพาะท่ีดีของเขามาปรับใช้‛ (บุญทนั ทองงาม, สัมภาษณ์, 15 
กุมภาพนัธ์ 2558) 
 การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเป็นวิธีการสร้างการยอมรับนวตักรรมท่ีเหมาะสมกับ
เกษตรกรในชุมชนอีสาน ซ่ึงตอ้งเนน้การส่ือสารท่ีเห็นภาพ และนาํปฏิบติัไปดว้ย  สมาชิกเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นจึงจะสามารถยอมรับนวตักรรมไดต้ามท่ีคาดหวงั  
 ‚เขานาํเราทาํดีอีหลี เขาก็พาลุย ไปทุกนาเลย เวียนกนัไปเลย ช่วยกนั‛ (สมาชิกรุ่นสอง, 
สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 นอกจากน้ี บุญทนั ทองงาม (สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2558) กล่าวถึงการเสนอสารในท่ี
ประชุมและการศึกษาดูงานว่า “เวลาเขาฉายสไลด์ เป็นภาพมา เราเช่ือนะ เพราะวา่ของเขามนัสวย 
มนังาม เราอยากทาํเหมือนเขา แล้วก็เอาตรงนั้นแหละมาปรับใช้ สไลด์น่ีดี เป็นรูปภาพ ให้เรา
มองเห็น ไม่ใช่คาํเล่ากนั” 
 ความสัมพนัธ์ส่วนตัวเป็นปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการยอมรับนวตักรรม เพราะการชักชวนให้
เกษตรกรเปล่ียนนั้นตอ้งอาศยัความน่าเช่ือถือ การสร้างความมัน่ใจใหก้บัเกษตรกร หากมีความสนิท
กนัเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ จะสามารถทาํใหเ้กษตรกรเช่ือมัน่ได ้ 
 

ส่วนมากคนไทยหรือคนจาํนวนมากในชั้นบนเขาจะกลวัความเส่ียง ถา้อะไรมนัออกไปจาก
เซฟตวัเขาจะรู้สึกว่าถา้มนัเกิดความเสียหาย เกิดความผิดพลาดข้ึนมาเขาจะอยูย่งัไง  เงินท่ี
สะสมมาเอาไปลงทุนแลว้หมดไป แต่จริง ๆ  แลว้ส่ิงท่ีอยู่ลึกกว่านั้นคือความมัน่ใจเต็ม ๆ  
สังเกตงานท่ีเราทาํตวักองทุนจุดมุ่งหมายหลกัคือสร้างความมัน่ใจในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  สร้างความมัน่ใจลดตน้ทุนดว้ยเกษตรอินทรย ์สร้างความมัน่ใจท่ีวา่การผลิต
แลว้มีท่ีขายแน่นอน จริง  ๆ  แลว้ไม่ใช่ว่าเกษตรกรไม่มีทรัพยากร ไม่มีอะไรนะจริง ๆ  ถา้
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เขารู้สึกวา่คุม้เขาก็จะลงทุน พร้อมท่ีจะทาํลงแรงอะไรต่าง ๆ ‛  (นาวี นาควชัระ, สัมภาษณ์, 
30 ตุลาคม 2557) 
 

 บุคคลท่ีมีผลต่อการยอมรับนวตักรรมนั้น ส่วนใหญ่เกษตรกรจะอิงอาศยัความคิดเห็นของ
เพื่อน และครอบครัว 
 ‚เพื่อนนาํกนัเฮ็ดเกษตร ดีก็เฮ็ดนาํกนั พูดกนัได ้ดีอีหลี‛ (สามีรุ่นหน่ึง, สนทนากลุ่ม, 10 
กุมภาพนัธ์ 2558) 
 “ลุงกบัป้า คิดแตกต่างบ่ได้ สมองคิดแตกต่าง แต่ความแตกต่างมนัไปด้วยกนัได้บ่ บ่ใช่
แตกต่างแตกแยกนะ” (ภรรยารุ่นหน่ึง, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 

7.1.4 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
 การส่ือสารหลกัของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น คือ การประชุมเวียน ซ่ึงเป็นเวทีสาธารณะ
ท่ีแทจ้ริง ทั้งยงัเป็นการให้ความสําคญัหรือให้บทบาทท่ีเท่าเทียมกนัแก่สมาชิกทุกคน  จึงทาํให้ทุก
คนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และทุกคนตอ้งเป็นผูส่้งสาร การส่ือสารดว้ยวิธีน้ีจึงเป็นการ
ส่ือสารแบบมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง และการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมทาํให้เกิดความสามคัคีในหมู่
คณะ สร้างความสัมพนัธ์ภายในเครือข่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน เอ้ือต่อการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
นวตักรรมใหม่ ๆ ต่อไป  
 “ก็ประชุมกนัขา้งนอก เวียนกนัไป บางทีบางบา้นมีประเด็นท่ีน่าสนใจ เราก็ไปประชุมท่ี
บา้นเขา เกษตรกรก็จะสามารถอธิบายให้เห็นภาพจากของจริงดว้ย เราก็ทาํให้เขาภาคภูมิใจ คนใน
ชุมชนให้ความสนใจในการพฒันาความรู้ของเขา เขาก็จะมีกาํลงัใจในการพฒันาความรู้ต่อไป‛ 
(นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557) 
 ปัจจยัด้านผูส่้งสารท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ ใช้
กระบวนการกลุ่มและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีช่วย
ภาคสนาม เป็นปัจจยัหลักท่ีทาํให้เกษตรกรตดัสินใจร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง  เพราะ
เกษตรกรมกัมีขอ้สงสัยและพบปัญหาในขณะทาํการเกษตร เจา้หน้าท่ีจึงเป็นผูท่ี้คอยช่วยเหลือ ให้
คาํปรึกษา ทาํให้ขั้นตอนในการใช้นวตักรรมยงัคงดาํรงอยู่อย่างต่อเน่ืองไม่ขาดช่วง   เพราะฉะนั้น
เจา้หน้าส่งเสริมการเกษตรจึงเป็นผูส่้งสารท่ีมีความสําคญั โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการทาํมาตรฐาน
เกษตรอินทรียน์านาชาติท่ีมีกฎระเบียบ ขอ้กาํหนดในการผ่านมาตรฐานท่ียุ่งยากซับซ้อนสําหรับ
ชาวบา้น   
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 ผูท่ี้คอยสนับสนุนและร่วมทาํกิจกรรมกบัสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นนั้นจะเป็น
สามี ภรรยา  และเพื่อนสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น การประกอบอาชีพจึงคลา้ยทาํร่วมกนั
เป็นกลุ่ม  อีกทั้งการจดทะเบียนในนามครัวเรือนยงัเป็นการใหค้วามสําคญักบัผูท่ี้ทาํเกษตรทุกคนใน
ครอบครัว ไม่เฉพาะเพียงผูท่ี้มีช่ือในเครือข่ายเพียงคนเดียว  
  ‚หมดครอบครัว บ่มีผูใ้ด๋สิมาคา้น ลูกก็เห็นดว้ย เอาขา้วหอมไปให้กิน เขาก็ อูย้ย เขาก็ตอ้ง
เห็นดว้ย‛ (สมาชิกรุ่นสาม, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 ‚ภรรยาก็เห็นดว้ย ทาํดว้ยกนั ลูกก็เห็นดว้ย เขาก็ออกไปทาํงาน มีนอ้งเมีย ก็เห็นดว้ย 
คนท่ีทาํนาใกลก้บัเรา เขามาดูเรา เขาก็เห็นดว้ย ยายน้อยก็มาดู ดูกนัเอง ก็เห็นดว้ยกนั นาอยูติ่ดกนั 
สามคนอยูแ่ดนเดียวกนั‛ (สามีรุ่นหน่ึง, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 

เพื่อนสมาชิกดว้ยกนัน่ีแหล่ะเห็นดว้ย และสนบัสนุน ภรรยาก็ดว้ย หมดครอบครัวนัน่แหละ 
เห็นดว้ย คนท่ีนาติดกนั บ่ค่อยใชเ้คมี ถึงใชเ้ขาก็ใชน้อ้ย เห็นเราลดตุน้ทุน เขาก็อยากลดดว้ย
ซํ้ าน่ะ คนไม่เห็นดว้ยมนัก็มีเหมือนกนันัน่แหล่ะ คนท่ีอยูไ่กล ๆ เขามาดูของเรา เขาก็วา่คนั
นาเจา้บ่ใช้ปุ๋ยมนัสิบ่งาม เขาก็บอกใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย ์เราก็เฮ็ดไป เฮาก็ลองเป็นไร่ไป มนัก็
งามไป (สมาชิกรุ่นสอง, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 
 ลกัษณะของสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นมีลกัษณะความสนใจนวตักรรมส่วนบุคคล
ในระดับสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงทาํให้ชอบการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  เม่ือมีกิจกรรมหรือโครงการ
เกษตรใหม่ ๆ จึงมกัเขา้ร่วมเสมอ   
 ‚ไปมุกดาหารก็ไป อาํนาจเจริญก็ไป อยากเป็น เป็นรุ่นแรกนัน่แหล่ะ‛ (สมาชิกรุ่นสาม, 
สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 ‚ถา้เราไม่เรียนรู้ก็บ่ได้หรอก อบรมเอาความรู้ ถ้าไม่ทาํก็ไม่ได ้ ลุงน่ีชอบไปตลอดเลย‛  
(สมาชิกรุ่นสอง, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 

7.2 ปัจจัยทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการส่ือสารเพือ่การพฒันาขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน 
 

 จากผลการศึกษา ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการส่ือสารเพื่อการพฒันาขององคก์รนวตักรรม
ชาวบา้น ได้แก่ ปัญหาและขอ้จาํกดัของการพฒันาเครือข่าย ปัญหาและขอ้จาํกดัของการยอมรับ
เกษตรแบบใหม่ ปัญหาและขอ้จาํกดัดา้นการบริหารจดัการ และขอ้จาํกดัทางการส่ือสาร 
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7.2.1 ปัญหาและข้อจ ากดัของการพฒันาเครือข่าย 

 กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยยงัถือวา่เป็นแนวคิดท่ีใหม่ กาํลงัอยูใ่นช่วงของการพฒันา
หารูปแบบหรือเง่ือนไขการเป็นกิจการเพื่อสังคมท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน แมแ้ต่องค์กรรัฐท่ีสนบัสนุน
กิจการเพื่อสังคมคือ สํานกังานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ก็เป็นองคก์รใหม่ท่ีกาํลงัพฒันา
ระเบียบ กฎหมายเก่ียวกบักิจการเพื่อสังคม  
 ‚ตวัผมเองมองวา่กิจการดา้นสังคมท่ีไม่ชดัเจนก็เพราะวา่ สกส. เอง หรือคนท่ีทาํเองก็ยงัไม่
เขา้ใจพอทาํไปสักพกัวิธีคิดส่วนมากก็คือว่าองคก์รเพื่อสังคมส่วนใหญ่ยงัเร่ิมตน้ โมเดลยงัไม่ค่อย
ชดัเจนเท่าไหร่ ทาํไดไ้ม่นานตวัโมเดลยงัไม่คงท่ี‛ (นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2557) 
 ปัจจยัดา้นท่ีมาของกลุ่มสมาชิกขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นเป็นเกษตรกรท่ีไม่ไดมี้ความ
ถนดัทางดา้นการตลาด และส่วนใหญ่เกษตรกรมกัประสบกบัปัญหาความยากจน หรือกล่าวอีกนยั
หน่ึงคือ ไม่มีประสบการณ์ในการประสบความสําเร็จในการลงทุนหรือทาํการตลาด จึงทาํให้การ
พฒันาองคก์รในดา้นเศรษฐกิจนั้นตอ้งอาศยัองค์กรภายนอกมาช่วยพฒันา เป็นการสร้างพนัธมิตร
เครือข่ายทางธุรกิจทางการตลาด  ซ่ึงหากมองอีกแง่หน่ึงคือ องคก์รนวตักรรมชาวบา้นยงัขาดการ
พฒันาทางการตลาด ยงัเป็นระบบพึ่งพาอาศยัจากภายนอก ยงัไม่เป็นอิสระหรืออยูร่อดไดด้ว้ยตนเอง 
 

7.2.2 ปัญหาและข้อจ ากดัของการยอมรับเกษตรแบบใหม่ 
7.2.2.1 ปัจจยัภายใน 
ระบบส่งเสริมเกษตรในช่วงแรกอาศยัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ี

เป็นแนวร่วม ทุกคนมีบทบาทเท่าเทียมกันจึงทาํให้การยอมรับเกษตรแบบใหม่เป็นการยอมรับ
ร่วมกนั แต่เม่ือองค์กรมีการขยายเป็นหลายองค์กรย่อย จึงต้องมีการเพิ่มกาํลงั โดยให้เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมการเกษตรของบริษทันวตักรรมชาวบา้นช่วยใหข้อ้มูลทางการเกษตรต่าง ๆ กบัเกษตรกรทั้ง
สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่  แต่เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมนั้นมีการเปล่ียนตวับุคคลบ่อย มีการลาออกและ
สมคัรใหม่ทาํให้เกษตรกรต้องปรับตวัในการสร้างความสัมพนัธ์และเรียนรู้ใหม่จากเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมคนใหม่อยู่เสมอ การยอมรับนวตักรรมจึงขาดช่วง หรือวิธีการแนะนาํการใช้นวตักรรม
แตกต่างกนั  

“เขาบอกก็เช่ืออยู่ แต่เขาบอกให้ทาํ เราบ่เป็นอย่างเขา เขาก็พูดอย่างเดียว พูดแต่
หลกัการซ่ือๆ ปฏิบติัในชีวติบ่ไดอ้ยา่งเขา” (อนุวฒัน์ ทองงาม, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพนัธ์ 2558) 
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ก็วา่จัง่ใด๋ล่ะนอ้ คือเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมแนะนาํไปท่ีผม บ่ไดม้าแนะนาํการปลูกหรอก แนะนาํ
ไปประชุมกลุ่ม พื้นท่ีเขาก็มาดูเฉย ๆ  เขาก็มาถามฉีดยาฆ่าหญา้ไหม เขาก็มาถามเท่านั้นแห
ล่ะ ถา้ฉีดยาฆ่าหญา้ หญา้จะเยอะขนาดน้ีหรอ คาํพูดเขาก็พอจะเช่ืออยู่ หมู่น้ีเฮารู้จกักนัดี ก็
เช่ือถือกนัได ้แต่ก็เต็มร้อยไม่ได ้ตอ้งไปวิเคราะห์อีก ไม่งมงาย ถา้มีคนเช่ือนิด ๆ  ถา้มนัดี 
เอาคาํพดูเขามาปุ๊บ เราก็ค่อยทาํเพิ่ม ก็ตอ้งทดสอบ ถา้เราไม่เช่ือเขาเลย เราก็ไม่รู้ ตอ้งเช่ือเขา
บา้ง เขาอธิบายมา ตอ้งทดสอบ จะไดรู้้วา่อะไรดี ไม่ดี พอทดสอบก็ดูวา่ผลผลิตมนัเขา้ท่าน่ี 
ถึงจะไม่เต็มร้อย แต่ไดส้ัก 60 หรือ 70 อย่างน้ี เราก็ทาํไปเลย โอเคแลว้ (สามีรุ่นหน่ึง, 
สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 
7.2.2.2  ปัจจยัภายนอก 
ปัจจยัภายนอกท่ีสาํคญัสาํหรับการยอมรับนวตักรรมนั้นคือ สภาพความแห้งแลง้โดย

ธรรมชาติของภูมิอากาศจงัหวดับุรีรัมย ์ “ถา้ผลผลิตไม่ดี เกษตรกรจะโทษวา่เป็นความผิดพลาดจาก
การเปล่ียนจากนาเคมีมาเป็นนาอินทรีย ์มากกว่าคิดว่าการขาดแคลนนํ้ าฝน” (บรรเลง จวงพลงาม, 
สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557) และส่วนใหญ่การทาํเกษตรในพื้นท่ีอีสานมกัประสบกบัภยัแลง้ทุก 
ๆ ปี จึงทาํให้ชาวบา้นมีความเช่ือวา่การทาํนาอินทรียจ์ะไดรั้บผลผลิตท่ีนอ้ยกวา่นาเคมี  ยิ่งหากเป็น
การเปล่ียนเป็นนาอินทรียค์ร้ังแรกแลว้ประสบภยัแลง้ เกษตรกรจะคิดวา่เป็นเพราะขา้วขาดปุ๋ยเคมี
ทนัที 
 

7.2.3 ปัญหาและข้อจ ากดัด้านการบริหารจัดการ 
7.2.3.1 ดา้นระบบงาน 
แมก้ารพฒันาแนวคิดหรือวิสัยทศัน์ขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นจะมีการพฒันา

อย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว   แต่ในเชิงปฏิบติัก็ไม่สามารถตอบสนองหรือเป็นไปตามความมุ่งหวงั
ภายใต้แนวคิดนั้น ๆ ได้มากนัก  ด้วยการพฒันาด้านแนวคิดท่ีรวดเร็วมาก ประกอบกับการนํา
แนวคิดมาปฏิบติัจริงให้ไดอ้ยา่งท่ีคิดไวต้อ้งใชร้ะยะเวลา และไม่สามารถควบคุมไดม้ากนกั เพราะ
เป็นการทาํงานร่วมกนัของบุคคลหลายคน 

จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในท่ีประชุม เร่ือง การทาํธุรกิจพริกอินทรียส่์ง
โรงงานนํ้าพริกแม่สุเพญ็ ผูว้จิยัพบวา่ ผลผลิตท่ีสมาชิกทาํไดใ้นอดีตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ตลาด นัน่แสดงถึงการทาํการเกษตรท่ียงัไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ผลผลิตได ้ปัญหาธุรกิจ
ของบริษทันวตักรรมชาวบา้นไม่ใช่เร่ืองการตลาด แต่เป็นเร่ืองการผลิตของเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้น 
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ปัญหาท่ีสําคญัอย่างหน่ึงขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นคือ การวางแผนการทาํงาน
ไม่เป็นระบบ ไม่สามารถระบุระยะเวลาไดอ้ยา่งแน่นอน แผนการทาํงานมีความยืดหยุน่มากเกินไป 
โดยเฉพาะงานส่วนของบริษทัท่ีเป็นประเด็นอ่อนไหวในด้านของการเงิน  โดยการส่ือสารของ
บริษทันั้นไม่ตรงกบัความเป็นจริง ทาํใหเ้กษตรกรขาดความเช่ือมัน่ 

 ‚สัญญาพูดปากเปล่าเลย ก็มาขายของ ไม่มีสัญญา ขายไปก่อน สัญญาปาก วา่จะได้
เงินเดือนมกราคมท่ีผา่นมา  จนเดือนกุมภายงัไม่ไดเ้ลย นัน่ล่ะสัญญาปาก‛ (สมาชิกรุ่นสาม, สนทนา
กลุ่ม, 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 

7.2.3.2 ดา้นระบบเงิน 
ขอ้จาํกดัของการรวมกลุ่มในช่วงแรกนั้นคือ เร่ืองเศรษฐกิจ ท่ีตอ้งอาศยัทุนในการ

ดาํเนินการตั้งตน้โครงการเพื่อคน้หานวตักรรมหรือวิถีแนวใหม่ในการทาํเกษตรขององค์กรเอง 
ดงันั้น ช่วงแรกจึงเป็นช่วงท่ีองคก์รไม่สามารถพึ่งพาตนเองได ้จึงตอ้งอาศยัเงินทุนจากภายนอก ทาํ
ใหถู้กจาํกดัความคิดในการผลิตส่ิงต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ห้ทุนสนบัสนุน อีกทั้ง
ยงัเสียเวลาไปกบัการเขียนโครงการเพื่อส่งไปขอทุนสนบัสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ  เรียกไดว้า่ เป็น
การขายผกัชีโรยหน้า งานจึงเน้นในเชิงภาพลักษณ์แนวราบไม่ลงลึก เน้นด้านปริมาณ เพื่อให้
สามารถขอทุนไดจ้าํนวนมาก  

การขาดความรู้เชิงวิชาการ จึงตอ้งมีการจดัอบรมให้กบัสมาชิกโดยจา้งผูเ้ช่ียวชาญ
จากภายนอกมาใหค้วามรู้ ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณหรือค่าใชจ่้ายสูง ทาํให้อตัราการพฒันาในช่วงแรก
มีความล่าชา้ เพราะไม่มีความพร้อม 

7.2.3.3 ดา้นระบบบุคลากร 
ช่วงก่อนมีบริษทันวตักรรมชาวบา้น  เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเป็นองค์กรย่อย

เดียว มีจาํนวนสมาชิกไม่มาก การส่ือสารส่วนใหญ่เป็นการส่ือสารแบบเห็นหน้าโดยตรง ไม่
จาํเป็นตอ้งมีเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร เพราะทุกคนสามารถส่งเสริมการเกษตรดว้ยตนเองและ
อาศยัการปรึกษาหารือกนัในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ในแปลงเกษตรของตนได ้แต่หลงัจากมีการก่อตั้ง
บริษทันวตักรรมชาวบา้น จึงมีการส่งเสริมให้ปลูกข้าวอินทรีย์อย่างเป็นทางการ สมาชิกใหม่ท่ี
เพิ่มข้ึนมีจาํนวนไม่น้อยท่ีไม่ได้ลองทาํเกษตรประณีตก่อน แต่เร่ิมทาํนาข้าวอินทรีย์เป็นแปลง
อินทรียแ์รกของตนเองก่อน ทาํให้ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการทาํนาอินทรีย ์ ประกอบ
กบัภาระงานท่ีเพิ่มขอบเขตมากข้ึน แต่ผูท่ี้มีศกัยภาพในการจดัการหรือเป็นผูน้าํความคิดไดน้ั้นมีอยู่
จาํกดั ทาํให้ตอ้งจดัจา้งเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีปลูกขา้วอินทรียข้ึ์นมา
โดยเฉพาะ แต่เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรก็เพียงทาํงานกบัองคก์รไม่นานก็ลาออก จึงตอ้งมีการรับ
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สมคัรเจา้หน้าท่ีใหม่อยู่เสมอ เกษตรกรจึงไดรั้บการส่งเสริมไม่ต่อเน่ืองกนั ตอ้งเรียนรู้และปรับตวั
กบัแนวทางของเจา้หนา้ท่ีคนใหม่ เสียเวลาในการทาํความคุน้เคยสนิทสนมกนัเสียก่อน   

 องคก์รนวตักรรมชาวบา้นมกัจะบริหารจดัการองคก์รจากการแกไ้ขปัญหา มิใช่การ
ป้องกนัปัญหา ทาํให้การพฒันาองค์กรเป็นไปอย่างล่าชา้ เพราะเสียเวลาในการปรับปรุงงานท่ีเสีย
หายไป การบริหารจดัการท่ีผา่นมามีการทดลองใชว้ธีิต่างๆ ทั้งท่ีใชไ้ดผ้ลและไม่ไดผ้ล ซ่ึงทาํให้เสีย
งบประมาณไปเป็นจาํนวนมาก เช่น การขยายจาํนวนบุคลากรเร็วเกินไป ทาํให้เกิดปัญหาการจดัการ
ท่ีไม่ทัว่ถึง  ตวัอย่างเหตุการณ์น้ีคือ ช่วงก่อตั้งบริษทัธัญเจริญผล ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริม
เร่ืองการทาํขา้วอินทรีย ์ ทาํใหสู้ญเสียเงินท่ีเป็นค่าจา้งใหบุ้คลากรเหล่านั้นไป  

งานขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นส่วนของบริษทันวตักรรมชาวบา้นเร่ิมมีบทบาท
มากกว่างานของเครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน เพราะบริษทันวตักรรมชาวบ้านเป็นผูส้นับสนุน
ทางดา้นการคา้การลงทุนให้กบัเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจึงทาํให้มีอิทธิพลท่ีเหนือกวา่ ซ่ึงทาํให้
เกษตรกรไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ไดเ้หมือนก่อน การบริหารมาจากกรรมการผูจ้ดัการ
บริษทันวตักรรมชาวบา้นเป็นหลกั เป็นการบริหารจากบนลงล่างเป็นส่วนใหญ่ ทาํให้หลกัการ
ดาํเนินงานของกลุ่มอ่อนแอ ยึดหลกั ผูน้าํ 1 คนตอ้งดูแลรับผิดชอบหลายหนา้ท่ี หลากหลายกลุ่มใน
หมู่บา้นท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดจุดอ่อนในการบริหารงานได ้

 ‚มนัคือก็ดี เป็นภาคปฏิบติัเราก็จาํไดเ้ลยเนอะ มนัก็อยู่กบันโยบายของหัวหน้าเฮา 
เขาเน้นการตลาด บ่สนใจ มนัก็ข้ึนอยู่กบันโยบายเลย เจา้หน้าท่ีส่งเสริมก็ดี แกก็ถามได ้บอกตลอด
เลย ข้ึนอยูก่บัหวัหน้า ไปดาํนา ทาํนู่นทาํน่ี ก็ตามไปถ่ายรูป‛  (สมาชิกรุ่นสาม, สนทนากลุ่ม, 10 
กุมภาพนัธ์ 2558) 

ปัญหาดา้นบุคลลากรท่ีสําคญัอีกอยา่งหน่ึงและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการบริหาร
จดัการนัน่คือ การขบัเคล่ือนองคก์รส่วนใหญ่เป็นการขบัเคล่ือนท่ีมาจากแนวคิดของนาวี นาควชัระ 
โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร หรืออาจกล่าวไดว้า่การบริหารจดัการสูงสุดและเป็น
ส่วนใหญ่มาจากคนคนเดียว  

 “ปัญหาท่ีเราแก้ไม่ตก มีมานาน คือ นวตักรรมชาวบ้านคือผม ผมคือนวตักรรม
ชาวบา้น‛ (นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557) 
   

7.2.4 ข้อจ ากดัทางการส่ือสาร 
 การส่ือสารมีส่วนสนับสนุนกิจกรรม  รูปแบบการส่ือสารในช่วงหลงั ตั้งแต่มีการจดัตั้ง
บริษทันวตักรรมชาวบา้น มกัเนน้หนกัไปท่ีบทบาทของผูน้าํกลุ่มหรือผูส่้งสารท่ีมีอิทธิพลต่อผูรั้บ
สาร ขณะสมาชิกกลุ่มมีหนา้ท่ีรองรับข่าวสารมากกวา่การมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนข่าวสารภายในกลุ่ม 
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 ‚ถา้ทางเลือกดีกวา่น้ีก็ไป ถา้ทางเลือกบ่ดีกวา่น้ีก็บ่ไป เม่ือก่อนคนอยากเขา้ แต่พอมนัเป็น
บริษทัคนก็เลยไม่ทาํ แสดงวา่อาํนาจอยูใ่นมือเขา มนัไม่ให้เราออกความคิดเห็น เฮาก็ออกความคิด
เห็นบ่ได ้คนท่ีทาํเป็นก็เป็นไปเลย‛ (สมาชิกรุ่นสอง, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 การส่ือสารหลกัขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นท่ีสามารถส่ือสารรวมทั้ง 4 องค์กรยอ่ยนั้น 
คือ การประชุม แต่เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนเร่ืองเบ้ียเล้ียงในการประชุมทาํให้เกิดปัญหาการลด
จาํนวนผูม้าร่วมประชุมข้ึน ทั้งยงัมีการเชิญสมาชิกให้มาประชุมไม่ทุกคน โดยเชิญเฉพาะสมาชิกท่ี
เก่ียวข้องกับโครงการนั้น ๆ ทาํให้เป็นการปิดโอกาสการสมคัรใหม่หรือการรับรู้ข่าวสารของ
สมาชิก ซ่ึงสมาชิกบางคนอาจสนใจเขา้ร่วมโครงการในอนาคต หากในขณะนั้นไม่พร้อมท่ีจะร่วม
โครงการ เม่ือขาดการติดต่อจากองคก์รนวตักรรมชาวบา้นหรือไม่มีจดหมายเชิญประชุม ก็จะทาํให้
การส่ือสารขาดช่วง และทาํใหค้วามผกูพนัของสมาชิกกบัองคก์รลดนอ้ยลง 
 

ปัญหาในเร่ืองของการประชุมก็มีปัญหาบา้ง ก็เขา้ใจอยูว่า่ท่ีประชุมมนัค่อนขา้งไกล แต่ละ
คนมา ก็มีช่วงหน่ึงผมใช้วิธีเวียนไปในพื้นท่ีเกษตรกรแต่ละราย เวียนประชุมท่ีนู่นท่ีน่ี ถา้
สมาชิกมนัยงัขนาดน้ีอยู ่ ผมก็วา่ยงัใชว้ิธีเดิมได ้แต่วา่มนัมีพื้นท่ีขา้มเขต อยา่งเช่น สุรินทร์ 
เราก็จะไปจดัคิวแยกการประชุมตรงไหน ถึงตอ้งมีการขยายสาขา  แต่เม่ือก่อนสมาชิกใชว้ิธี
เวยีนไปตามพื้นท่ีแต่ละคน คือ เลือกพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีตวัอยา่ง เพื่อให้เกษตรกรมาเห็น คนน้ี
ประสบความสําเร็จ เขาก็จะไดเ้หมือนกบัไดไ้อเดียอยากจะทาํในพื้นท่ีตนเอง ก็หมุนเวียน
ไปแต่ละคน สมยัก่อนนะ สมยัน้ีทาํไม่ไดแ้ลว้ (นาวี นาควชัระ, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพนัธ์ 
2558) 
 
การประชุมแต่ก่อนดี มีเบ้ียเล้ียงม้ือละร้อย แต่พอไม่มี ค่านํ้ ามนัอีกเนอะ ก็บ่ไปหรอก 
เปลืองนํ้ ามนั ค่านํ้ ามนัก็บ่ได้ คือนโยบายเขาเน้นสมาชิกเป็นกลุ่ม เป็นบริษทั ให้สมาชิก
เล้ียงหมู เล้ียงไก่ ก็ไดก้นัเป็นกลุ่มเลย เขาก็ให้สมาชิกเน้นทั้งการตลาดทั้งการน้ี บ่ไดเ้ก่ียว
กนั มาเบ่ิงนัน่น่ี เขากาํลงัทาํใหเ้ป็นบริษทั เม่ือก่อนไม่ไดเ้ป็นบริษทัดีกวา่น้ี เขาคิดวา่ดี เขาก็
ตดัสินใจไปแลว้ พวกสมาชิกก็โดนลอยแพ ไปประชุมก็บ่มีเร่ืองประชุม เขาก็ประชุมแต่
เร่ืองนโยบาย พวกน้ีภาคปฏิบติักบันโยบายเขาไปคนละทางกนัเลย มนัก็ไปกนับ่ได ้ (สามี
รุ่นหน่ึง, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 
แต่ก่อนดีกวา่น้ี เราก็อยูเ่พราะเราไดเ้ขา้มาทาํงานแลว้ เป็นสมาชิก ต่างราวฟ้ากบัดิน บ่แม่น 
บ่อยากออก เขาบ่ให้ออก แล้วก็บ่ให้เข้า เพราะว่าการประชุมปีหน่ึง เขาก็ต้องดู มนัก็
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เหมือนกบัวา่ไล่เราออกตามปริยาย ถา้ใครไม่ทาํนาอินทรี เขาก็บ่เล้ียง คนท่ีทาํเป็นเพื่อนกนั 
แลว้ไม่ทาํก็มี เขาก็บ่ติดตาม แต่เขาก็บ่ให้ออก เขาก็เป็นสมาชิกอยู ่มนัตลอดเวลาพิสูจน์ว่า
อนัไหนดี อนัไหนชัว่ แต่ก่อนเป็นกลุ่มมนัก็ดีกวา่น้ี สมาชิกก็จะไปปรึกษาหารือกนั วา่ตรง
นั้นแบบนั้นแบบน้ี มนัก็ไดป้รึกษากนั คนฮูก้็มี ไม่ฮูก้็มี สนุกดี มนัก็เป็นการปรึกษาหารือ
กนันัน่แหล่ะ (สมาชิกรุ่นสอง, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 

7.3 แนวโน้มการส่ือสารในอนาคตขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน 
 
 จากผลการศึกษา แนวโนม้การส่ือสารในอนาคตขององคก์รนวตักรรมบา้น ไดแ้ก่ การขยาย
องค์กรเพื่อความย ัง่ยืน การบริหารจดัการองค์กร การขยายผลระดบัปัจเจกเป็นระดบัสังคม การ
ยกระดับการเปล่ียนแปลง การสร้างทายาทการเกษตร ประเด็นของการพฒันาในอนาคต การ
พฒันาการส่ือสาร และการพฒันาการตลาด 
 

7.3.1 การขยายองค์กรเพือ่ความยัง่ยนื 
 องคก์รนวตักรรมชาวบา้นเร่ิมมีการขยายหน่วยหรือตวัแทนประจาํในจงัหวดัต่าง ๆ  คลา้ย
ตวัแทนขายประกนัชีวิต หรือคลา้ยการขยายสาขาของธุรกิจนัน่เอง แต่ไม่มีแผนในการขยายองคก์ร
ยอ่ยเพิ่ม หรืออาจจะมีการลดองคก์รยอ่ยลงได ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวา่ การเพิ่มหรือการลดองคก์รยอ่ยนั้นจะ
ช่วยพฒันางานขององคก์รโดยรวมหรือไม่  ซ่ึงถา้ลดแลว้มนัคล่องตวัก็อาจเป็นไปไดท่ี้จะลดองคก์ร
ย่อยลง แต่หากเพิ่มองค์กรย่อยแล้วมีประสิทธิภาพมากกว่าก็อาจจะมีการเพิ่มองค์กรย่อยข้ึน 
จุดมุ่งหมายในการขยายองคก์รนั้น เพื่อใหอ้งคก์รสามารถดาํเนินงานต่อไปไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายขององคก์รในระยะยาว  
 

7.3.2 การบริหารจัดการองค์กร 
 การบริหารจดัการองค์กรนวตักรรมชาวบา้นกาํลงัได้รับการพฒันาเพื่อหากระบวนการ
ทาํงานท่ีเป็นรูปแบบท่ีสามารถนาํรูปแบบน้ีไปใชง้านไดจ้ริงในพื้นท่ีอ่ืนได ้ไม่เฉพาะจงัหวดับุรีรัมย ์ 
โดยแนวคิดในการพฒันาน้ีไดม้าจาก TOYOTA  Position  System ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีพฒันาเพื่อ
แกปั้ญหาการขยายโรงงานเพื่อให้สามารถบริหารจดัการไดเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุกสาขาทัว่
โลก องค์กรนวตักรรมชาวบ้านจึงพยายามหาระบบการบริหารจัดการ ท่ีจะสามารถใช้ได้กับ
เกษตรกรทุกพื้นท่ีในประเทศไทย 
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 การขยายองคก์รในพื้นท่ีต่าง ๆ นั้น จะตอ้งมีการนาํรูปแบบการดาํเนินการไปใชใ้นบริบทท่ี
แตกต่างกนั ดงันั้น ในอนาคต องค์กรจะมีการจดัทาํคู่มือปฏิบติังาน  เพื่อให้การใช้นวตักรรมมี
ระเบียบแบบแผน สามารถนาํไปใช้ไดท้นัที  เช่น ถา้บุคลากรท่ีดูแลเร่ืองการบริหารองค์กรไม่อยู ่
หรือลาออกไป เม่ือมีคนใหม่เขา้มาก็จะปฏิบติังานสานต่อรูปแบบเดิมได้  เป็นการปฏิบติังานใน
รูปแบบเดียวกนัทุกสาขา  คู่มือการปฏิบติังานจะตอ้งมีรูปแบบมาตรฐาน เพื่อเป็นคลงัความรู้ท่ีบอก
ต่อกันได้ ซ่ึงส่วนมากความรู้หรือทักษะด้านการพฒันาชุมชนหรือเกษตรนั้ นเป็นความรู้ท่ีไม่
สามารถเขียนเป็นตวัอกัษรได ้ การจดัทาํคู่มือในการปฏิบติังานจึงเป็นเร่ืองท่ียากพอสมควร 
 การบริหารจดัการองค์กรนวตักรรมชาวบา้นในอนาคตจะมีแบบแผนมากข้ึน เพราะผ่าน
กระบวนการคิดมาเป็นระยะเวลานาน แต่ประเด็นสําคัญคือ แม้จะมีแผนการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสมแต่ก็ยงัต้องสร้างผูท่ี้มีทกัษะในการดาํเนินการตามแผนการบริหารท่ีวางไว ้ปัจจุบัน
ประเด็นดา้นการบริหารจดัการจึงเป็นส่ิงท่ีองค์กรให้ความสําคญัโดยมีการกระจายอาํนาจต่างๆไป
ใหอ้งคก์รยอ่ย ซ่ึงก็คือ วสิาหกิจชุมชนมีกินมีใช ้ 

 
7.3.3 การขยายผลระดับปัจเจกเป็นระดับสังคม 

 การทาํงานขององค์กรนวตักรรมชาวบา้น เร่ิมจากการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้นดว้ยเกษตรกรเพียง 11 ครัวเรือน  ซ่ึงแตกต่างจากโครงการเรียนรู้ทางการเกษตรท่ีผ่านมา
ของเกษตรกรในชุมชนบุรีรัมยท่ี์เน้นปริมาณ โครงการใหญ่ ๆ  แต่มีผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์สามารถ
เปล่ียนวิถีชีวิตจริง ๆ ไดน้้อยมาก  องค์กรนวตักรรมชาวบา้นจึงเปล่ียนวิธีคิดมาเป็นการเร่ิมพฒันา
และสร้างกลุ่มเกษตรกรจากกลุ่มเล็ก ๆ แต่ทาํให้เขม้แข็งเพื่อเป็นฐานในการพฒันาต่อยอดต่อไปใน
อนาคต   
 

เราก็เร่ิมจากจุดเล็ก ๆ  ดีกว่า ผมมองว่านวตักรรมชาวบา้นเองก็อาจจะมีความรู้ มีวิธีปฏิบติั
อะไรท่ีมนัชดัเจน  แต่ส่ิงท่ีเรากาํลงัพยายามเดินหน้ากนัอยู่ตอนน้ี คือ ทาํโมเดลสามารถ
มีอิมแพ็คในวงกว้างได้   ตอนน้ีโมเดลของเราก็คือว่ากองทุนให้ทรัพยากรเกิดการ
หมุนเวยีน ทั้งความรู้  ทั้งการเงิน ทั้งอะไรต่าง ๆ  มนัก็ขยายของมนัต่อไปเร่ือย ๆ  ท่ีผา่นมา
คือ เม่ือก่อนไดรั้บทุนใหเ้ปล่ามนัหมดฟรีทั้งโครงการก็หมดไป  แต่วา่  ณ ปัจจุบนัคือวา่มนั
ค่อยขยายทีละนิด ๆ  จากท่ีว่าเม่ือก่อน  10  คน  แต่ตอนน้ีเร่ิมมา  50, 60  เพราะว่ามนั
จะตอ้งสัมพนัธ์กนั เราไม่ไดอ้าศยัปริมาณแต่กลุ่มเล็ก ๆ  กลบัทาํจริงจงั  ผมเองมองวา่กลุ่ม
เล็ก ๆ  แต่ทาํจริงจงัมนัก็จะดีต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์  แต่เราไม่สามารถท่ีจะเล็กอยูอ่ยา่ง
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น้ีตลอดไปได้  ถ้าจะให้มนัเล็กอยู่อย่างน้ีตลอดไปมนัหมายถึงว่าวิธีคิดงานเรามนัใช้ได้
เฉพาะจุดเฉพาะท่ี‛ (นาว ีนาควชัระ, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557) 
 

 จากเครือข่ายนวตักรรมชาวบ้านมาเป็นกิจการเพื่อสังคม และจะขยายต่อไปจากสังคม
บุรีรัมย์ เป็นสังคมจงัหวดัใกล้เคียง และในอนาคตรูปแบบการทาํเกษตรขององค์กรนวตักรรม
ชาวบา้นอาจไดรั้บการยอมรับในระดบัประเทศ เพื่อสร้างสังคมเกษตรกรรมของไทยแบบใหม่โดย
ไม่ทิ้งของเดิม กล่าวคือ วิธีการบริหารจดัการการทาํเกษตรแบบใหม่ แต่ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็น
นวตักรรมในการทาํการเกษตร 
 

7.3.4 การยกระดับการเปลีย่นแปลง 
 การเปล่ียนแปลงสังคมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นนั้น เนน้การเปล่ียนแปลงอยา่งแทจ้ริง
เชิงรูปธรรมชดัเจน การใชน้วตักรรมนั้นจะตอ้งเป็นนวตักรรมสังคม คือ สามารถบูรณาการแนวคิด
ให้เขา้กบัวิถีชีวิตจริงของเกษตรกรได ้โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมท่ีมกัมีผลพลอยได้
เป็นหน้ีสิน ก็ให้เปล่ียนรูปแบบการดาํเนินการให้มีการวางแผนและออกมาจากกรอบของอาชีพ
เกษตรกรรมเดิมท่ีต้องพึ่ งพารัฐบาลและอยู่ในตลาดท่ีไม่สามารถกาํหนดราคาขายได้  ทั้ งการ
รวมกลุ่มยงัเป็นการเปล่ียนสังคมเกษตรกรรมท่ีถาวร เพราะเกษตรกรจะมีสังคมใหม่ท่ีใช้ใน
การศึกษาดา้นการประกอบอาชีพ   
 

7.3.5 การสร้างทายาทเกษตร 
 ประเด็นการพฒันาต่อไปจะเป็นประเด็นเร่ืองแรงงานภาคเกษตร  โดยในอนาคตเด็กรุ่น
ใหม่อาจไม่ตอ้งกลบัมาทาํฟาร์มการเกษตรอย่างบรรพบุรุษเสมอไป  แต่การทาํเกษตรของแรงงาน
ในอนาคตอาจะเป็นการทาํเกษตรท่ีมีความทนัสมยั เช่น กิจการการเกษตรขนาดเล็กหรือขนาดกลาง 
(Small and Medium Agricultural Enterprise) กล่าวคือ เด็กรุ่นใหม่ส่วนมากจะเรียนในระบบ
การศึกษา จึงมีทักษะการจดัการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจเกษตรแบบแปรรูป มีการใช้
เทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้มาช่วย  
  ในอนาคตสมาชิกรุ่นใหม่มีแนวโน้มสูงท่ีจะไม่ทาํเกษตรแบบลงแรงมาก ระบบ
ต่าง ๆ ตอ้งพฒันาประสิทธิภาพมากข้ึน  การทาํเกษตรกรรมจะตอ้งใชแ้รงนอ้ยและพึ่งพาเทคโนโลย ี 
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นจึงมีการศึกษาเร่ืองเทคโนโลยีเร่ืองการเกษตรเพื่อสนบัสนุนระบบเกษตร
ในอนาคตของคนรุ่นใหม่ดว้ยเช่นกนั เช่น การศึกษาเทคโนโลยีป้ัมนํ้ าเทา้เหยียบ ระบบนํ้ าหยด เป็น
ตน้ ซ่ึงในอนาคตการพฒันาทางการเกษตรอาจไม่เนน้เร่ืองวิธีการเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตว ์ แต่เน้น
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การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีปลอดภยัและประหยดั ซ่ึงแตกต่างจากการทาํเกษตรปัจจุบนัท่ี
ตอ้งใช้แรงงาน ทาํงานหนัก นอกจากน้ีในอนาคตจะเน้นการส่ือสารเร่ืองการจดัการ การวางแผน
มากข้ึน และพยายามดึงคนรุ่นใหม่ให้เขา้มาในภาคเกษตรมากข้ึน โดยสร้างความน่าสนใจ เพื่อ
ไม่ใหค้วามรู้หรือนวตักรรมท่ีพฒันามานั้นตอ้งหายไปพร้อมคนรุ่นเก่า  
 

7.3.6 ประเด็นของการพฒันาในอนาคต 
 แนวการพฒันาในอนาคตจะเป็นเร่ืองการประกอบอาชีพหรือการดาํรงชีวิตของเกษตรกร
เป็นหลัก และมีการพฒันาทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตรด้วย  ซ่ึงองค์กรนวตักรรม
ชาวบา้นไดไ้ปศึกษาดูงานเร่ืองระบบนํ้าหรือชลประทาน ซ่ึงไปศึกษาดูงานท่ีประเทศพม่าของบริษทั 
Proximity Design เพื่อท่ีจะพยายามหาวิธีการท่ีจะลดตน้ทุนในการทาํการเกษตร  ในส่วนของ
เทคโนโลยีจะมีการเปิดเป็นสินเช่ือการเกษตรให้ใช้และผ่อนจ่าย เป็นหน่ึงในปัจจยัการผลิตท่ี
เพิ่มเติมข้ึน  ซ่ึงเกษตรกรอาจจะเลือกสินเช่ือน้ีหรือไม่ก็ได ้
  ดา้นปัญหาทางการเกษตรในประเทศไทย ปัญหาเร่ืองดินเป็นปัญหาท่ีสามารถปรบปรุง
แกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง องคก์รนวตักรรมชาวบา้นจึงสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพดิน มีการแกปั้ญหาท่ี
เน้นหนกัเร่ืองความเส่ือมโทรมของดินเป็นหลกั   ในส่วนการจดัการนํ้ านั้น  เป็นเร่ืองท่ีองค์กรไม่
สามารถช่วยเหลือไดม้ากเพราะพื้นท่ีทาํกินส่วนใหญ่เป็นนานํ้ าฝนท่ีจะรอนํ้ าจากธรรมชาติ   ดา้น
แรงงานภาคเกษตรของภาคอีสานไม่พบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน แต่พบปัญหาแรงงานเร่ิม
สูงอายุข้ึนเร่ือย ๆ  อีกปัญหาหน่ึงท่ีไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่ายคือเร่ืองท่ีดินทาํกินขาดแคลน 
อย่างเช่น ท่ีดินของสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นท่ีอยู่บา้นยางโลน บา้นแสงจนัทร์ ของบาง
คนเป็นทาํเลเล้ียงสัตว ์ไม่มีโฉนด เป็นท่ีของกรมอุทยานหรือกรมป่าไม ้ซ่ึงถือว่าเกษตรกรไม่มี
กรรมสิทธิในพื้นท่ีนั้นอยา่งสมบูรณ์ กล่าวโดยสรุป องค์กรนวตักรรมชาวบา้นมีการพฒันาเร่ืองดิน 
และกาํลงัจะพฒันาเร่ืองนํ้า  ในส่วนของแรงงานภาคเกษตรนั้นยงัไม่ไดพ้ฒันา  ส่วนเร่ืองการจดัการ
ท่ีดินนั้น ทางองคก์รนวตักรรมชาวบา้นไดมี้แนวคิดจะทาํโครงการร่วมช่ือ โครงการ ‚Project Eco 
Farming Village‛ เป็นโครงการท่ีจดัสรรท่ีดินใหค้นจนเป็นกรรมสิทธ์ิได ้และตั้งเป็นหมู่บา้นเกษตร
นิเวศน์ โดยใหน้กัลงทุนร่วมซ้ือท่ีดินในชนบทเพื่อจดัแปลงเป็นแปลงยอ่ย ๆ ประมาณ 5 ไร่ แลว้ให้
เกษตรกรมาทาํกินในพื้นท่ีเกษตร โดยใชห้น้ีเป็นตน้ไม ้ใชห้น้ีเป็นการหกัส่วนแบ่งจากสินคา้เกษตร 
ไม่ไดใ้ชห้น้ีเป็นเงิน เนน้ปลูกไมพ้ื้นเมือง ไมท่ี้มีมูลค่าสูง และจากนั้น 10 ปีเกษตรกรคนนั้นก็จะได้
กรรมสิทธ์ในท่ีดินแปลงนั้นไป  แต่โครงการน้ียงัอยูใ่นขั้นของแนวคิด  
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7.3.7 การพฒันาการส่ือสาร 
 แนวโนม้การขยายองค์กรนวตักรรมชาวบา้นเร่ิมจากการรวมกลุ่มขนาดเล็ก และการขยาย
กลุ่มอยา่งช้า ๆ ทาํให้วิธีการส่ือสารเหมาะกบัการส่ือสารในกลุ่มเล็ก อย่างเช่น การลงพื้นท่ีเพื่อให้
ความรู้ แนะแนวปฏิบติั ซ่ึงตอ้งอาศยัส่ือบุคคลและการส่ือสารแบบเห็นหนา้ แต่หากในอนาคตมีการ
เพิ่มจาํนวนของสมาชิกมากยิ่งข้ึน จึงจะตอ้งมีการเปล่ียนรูปแบบการส่ือสารในรูปแบบอ่ืน ๆ  โดย
ในอนาคตจะมีการเพิ่มแกนนําในพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน คล้ายการเพิ่มสาขาขององค์กรหรือหน่วย
ตวัแทน  และเม่ือมีการส่ือสารในต่างพื้นท่ีก็จะส่ือสารไปท่ีแกนนาํหรือหวัหนา้หน่วยเท่านั้น และ
อาศยัการส่ือสารแบบบอกต่อกนัของหวัหนา้หน่วยไปสู่สมาชิกในพื้นท่ีนั้น ๆ แทน เป็นการกระจาย
ความรับผดิชอบ ส่งมอบข่าวสารและวธีิการแบบระบบเครือข่าย การส่ือสารนัน่เอง 
 ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารจะมีการเพิ่มความถ่ีในการส่ือสารและสร้าง
ความสัมพนัธ์กับองค์กรทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานราชการ  ซ่ึงท่ีผ่านมาไม่ได้มีการส่ือสารมากนัก 
เพราะในช่วงแรกมีการติดต่อส่ือสารเพื่อเชิญเจา้หนา้ท่ีรัฐเป็นวิทยากร ซ่ึงทาํให้หมดงบประมาณไป
กบัการติดต่อส่ือสารเสียเป็นส่วนใหญ่  และตอ้งมีการสนบัสนุนค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ  ทาํให้มีความส้ินเปลืองงบประมาณอยา่งมาก  ต่อมาเม่ือองคก์รจึงเลิกติดต่อและหนัมาพึ่งพา
ตนเอง  แต่ปัจจุบนัองค์กรย่อยท่ีมีความจาํเป็นตอ้งติดต่อส่ือสารกบัองค์กรทอ้งถ่ินหรือหน่วยงาน
ราชการมากข้ึนเร่ือย ๆ นั้นก็คือ วิสาหกิจชุมชน เพราะทางหน่วยงานราชการจะมีงบประมาณ
สนบัสนุนธุรกิจชุมชนบา้ง บางทีก็มีงบประมาณสนบัสนุนใหไ้ปศึกษาดูงานบา้ง หรือมีการจดัพื้นท่ี
เป็นตลาดชุมชนแสดงสินคา้ แมก้ระทัง่การติดต่อกบัผูซ้ื้อให้  กล่าวคือ เม่ือมีการสนบัสนุนจากภาค
ราชการ วิสาหกิจชุมชนไดส้ามารถใชท้รัพยากรจากในภาคราชการมากข้ึน เพื่อกระจายความเส่ียง
และลดการใชท้รัพยากรขององค์กรนวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงโดยปกติราชการก็จะมีทุนสนบัสนุน มี
เงินใหกู้ด้อกเบ้ียตํ่า มีการเปิดตลาด ทั้งน้ีเกษตรกรก็ไดฝึ้กในเร่ืองการขายสินคา้อีกดว้ย 
 

7.3.8 การพฒันาการตลาด 
 ดา้นการตลาดนั้น ท่ีผา่นมาองคก์รนวตักรรมชาวบา้นจะให้พนัธมิตรทางธุรกิจหรือกิจการ
เพื่อสังคมต่าง ๆ มาช่วยบริหารจดัการด้านการตลาด มาโดยตลอด จนกระทัง่ในปีล่าสุด 2558 
องคก์รเร่ิมมีการติดต่อลูกคา้ของตนเองมากยิ่งข้ึน  เช่น การทาํธุรกิจพริกอินทรียส่์งโรงงานนํ้ าพริก
แม่สุเพญ็ เป็นการส่ือสารกบัลูกคา้เองโดยตรง นบัเป็นรูปแบบใหม่ขององคก์รจริง ๆ  เพื่อให้ในดา้น
เศรษฐกิจ องค์กรสามารถควบคุมดูแลไดด้ว้ยตนเอง  มีตลาดท่ีแน่นอน สามารถประเมินผลกาํไร 
และวางแผนกิจการในอนาคตได ้ 



 

 

บทที ่8 
 

ประสิทธิผลในการส่ือสารขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ‚การส่ือสารนวตักรรมการพฒันาขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น‛ ใน
วตัถุประสงค์ท่ี 4 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช้นวตักรรมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น  ผูว้ิจยัใช้
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research Method) 
แบบวดัคร้ังเดียว (Single Cross-sectional Design) ทาํการเก็บขอ้มูลจากสมาชิกเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบ้านซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน จาํนวน 100 คน อาศยัอยู่ใน
จงัหวดับุรีรัมย ์ การวิจยัน้ีใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และใหก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง  
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัน้ีเป็นสมาชิกองค์กรนวตักรรมชาวบา้น ในส่วนของขอ้มูลทาง
ประชากรสามารถสืบคน้ขอ้มูลไดจ้ากบญัชีสมาชิกขององคก์ร ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมิไดส้ํารวจขอ้มูลทาง
ประชากรของกลุ่มตวัอย่างดว้ยแบบสอบถาม  และจากการสัมภาษณ์ขอ้มูลแลว้ สมาชิกเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นมีขอ้มูลทางประชากรในลกัษณะเดียวกนัทั้งหมด สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
  1) เพศ 
  เน่ืองจากสมาชิกจดทะเบียนในนามครอบครัวจึงรวมทั้งเพศหญิงและเพศชาย ส่วน
ใหญ่เป็นการประกอบอาชีพร่วมกนัของสามีและภรรยา   
  2)  อายุ 
  อายขุองสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ไดแ้ก่ 
   (1)  รุ่นตายาย ช่วงอาย ุ70 เป็นตน้ไป 
   (2)  รุ่นพอ่แม่ ช่วงอาย ุ50-70 
   (3)  รุ่นลูก ช่วงอาย ุ40 – 50 
  อายสุมาชิกท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุด คือ รุ่นพอ่แม่ และมกัเป็นสมาชิกท่ีมีความรู้ทาง
การเกษตรแนวใหม่ในตนเองมาก 
  3)  อาชีพ 
  สมาชิกทุกคนประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีท่ีดินทาํกินไม่เกิน 10 ไร่  
  4)  รายได ้
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  รายไดข้องสมาชิกไม่มีความแน่นอน ไม่สามารถระบุได ้ แต่อยูใ่นระดบัรายได้
ของเกษตรกรรายยอ่ย รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 5000 บาท  
  5)  ระดบัการศึกษา 
  กลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นพื้นท่ีชนบท และส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่าจึงมีโอกาสทาง
การศึกษาไม่มากนกั สมาชิกส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย – มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 
 จากการพิจารณาผลการสัมภาษณ์ก่อนการออกแบบแบบสอบถามของผูว้จิยั พบวา่ ปัจจยั
ดา้นลกัษณะทางประชากร ไม่มีผลต่อการยอมรับนวตักรรม ผูว้จิยัจึงไม่ไดน้าํมาใชเ้ป็นตวัแปรใน
แบบสอบถาม  แต่ลกัษณะการใชน้วตักรรมส่วนบุคคลเป็นตวัแปรท่ีผูว้ิจยัเลือกมาใชแ้ทนลกัษณะ
ทางประชากรในการระบุตวัตนของกลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงไดแ้ก่ พฤติกรรมการใชน้วตักรรม การเป็น
เจา้ขององคป์ระกอบนวตักรรม ภูมิหลงัหรือกระบวนการเก่ียวกบัการส่ือสารท่ีทาํใหย้อมรับ
นวตักรรม 
 ผลการวจิยัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 7 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวดัพฤติกรรมการใชน้วตักรรม 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวดัการเป็นเจา้ขององคป์ระกอบนวตักรรม 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวดัภูมิหลงัหรือกระบวนการเก่ียวกบัการส่ือสารท่ีทาํใหย้อมรับนวตักรรม 
 ส่วนท่ี 4 ผลการวดัปัจจยัการส่ือสารสารท่ีทาํใหย้อมรับนวตักรรม 
 ส่วนท่ี 5 ผลการวดัผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการรับนวตักรรม 
 ส่วนท่ี 6 ผลการวดัการยอมรับนวตักรรม 
 ส่วนท่ี 7 ผลการวดัความสนใจนวตักรรมส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 264   
 

 

8.1 ผลการวดัพฤติกรรมการใช้นวตักรรม 
  
ตารางที ่8.1  แสดงร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งในการเขา้ร่วมโครงการขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น 
 

โครงการทีเ่ข้าร่วม 
 

ระยะเวลาโครงการ ร้อยละ 

เกษตรประณตี 2548-2555 37 
กลุ่มเลีย้งหมู, ววั, ไก่ 2554-2558 11 
นาอนิทรีย์ 2555-2558 95 
พริกอนิทรีย์ 2558 (ช่วงรับสมคัร) 5 
เมนูนวตักรรม 2558 (ช่วงรับสมคัร) 6 

 
 จากตารางท่ี 8.1 แสดงร้อยละของกลุ่มตวัอย่างในการเข้าร่วมโครงการขององค์กร
นวตักรรมชาวบา้น พบว่า โครงการท่ีกลุ่มตวัอย่างเขา้ร่วมมากท่ีสุดได้แก่ นาอินทรีย ์ร้อยละ 95 
รองลงมา คือ เกษตรประณีต ร้อยละ37, กลุ่มเล้ียงหมู,ววั,ไก่ ร้อยละ 11, เมนูนวตักรรม ร้อยละ 6, 
และพริกอินทรีย ์ร้อยละ 5 ตามลาํดบั 
 

8.2 ผลการวดัการเป็นเจ้าของ องค์ประกอบนวตักรรม 
 

 งานวิจยัช้ินน้ีไดท้าํการเก็บขอ้มูลการเป็นเจา้ขององค์ประกอบนวตักรรมต่าง ๆ  จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง อนัไดแ้ก่ เงินทุน, แรงงาน, คุณภาพดิน, ท่ีดิน, และแหล่งนํ้า โดยมีรายละเอียดขอ้มูล 
ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่8.2  แสดงร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งในการเป็นเจา้ของ องคป์ระกอบนวตักรรม 
 

องค์ประกอบนวตักรรม ร้อยละ 

เงินทุน 92 
แรงงาน 94 
คุณภาพดิน 78 
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ตารางที ่8.2  (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบนวตักรรม ร้อยละ 

ทีด่ิน 91 
แหล่งน า้ 87 

   
 จากตารางท่ี 8.2 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในการเป็นเจ้าของนวตักรรม พบว่า 
องค์ประกอบนวตักรรมขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นท่ีกลุ่มตวัอย่างเป็นเจา้ของมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
แรงงาน ร้อยละ 94 รองลงมาคือ เงินทุน ร้อยละ 92, ท่ีดิน ร้อยละ 91, แหล่งนํ้ า ร้อยละ 87, และ
คุณภาพดิน ร้อยละ 78 ตามลาํดบั 
 

8.3 ผลการวดัภูมหิลงัและกระบวนการเกีย่วกบัการส่ือสารทีท่ าให้ยอมรับนวตักรรม 
 

ตารางที ่8.3  แสดงร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามลาํดบัของกระบวนการท่ีทาํใหย้อมรับนวตักรรม 
 
ล าดบัของ
กระบวน 
การที่ท าให้
ยอมรับ

นวตักรรม 

รู้จักเกษตร
อนิทรีย์ 

(%) 

เพือ่น/ญาติ 
/คนสนิทมา

ชวน 
(%) 

เห็น
คน
อืน่
ท า 

(%) 

สมาชิก
บอกต่อ
ให้คนที่
สนิทมา
ชวน 
(%) 

เคยอบรม
เกษตร
อนิทรีย์ 

(%) 

รู้จัก
นวตักร
รม

ชาวบ้า
น 

(%) 

สมัคร 
(%) 

สมาชิกที่
ไม่สนิท
มา 

ชวน(%) 

ท าเกษตร
อนิทรีย์

(%) 

หน่ึง 13 3 12 3 15 43 0 8 3 
สอง 24 12 8 3 2 2 35 5 7 
สาม 27 9 16 0 4 13 13 0 20 

ส่ี 13 11 16 0 10 12 8 3 27 
หา้ 12 12 13 0 15 16 18 0 14 
หก 11 1 14 1 19 12 16 0 24 
เจด็ 0 0 3 0 18 2 10 0 5 
แปด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
เกา้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ไม่เลือก 0 52 18 93 17 0 0 84 0 
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 ‚รู้จกัเกษตรอินทรีย์‛ เป็นกระบวนการยอมรับนวตักรรมท่ีสมาชิกเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้นส่วนใหญ่เลือกเป็นลาํดบัท่ี 3 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 27  และไม่มีผูท่ี้ไม่เลือกขั้นตอนน้ี 
 ‚เพื่อน/ญาติ /คนสนิทมาชวน‛ เป็นกระบวนการยอมรับนวตักรรมท่ีสมาชิกเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่เลือกหรือไม่มีขั้นตอนน้ีในกระบวนการยอมรับนวตักรรม  ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 52 
 ‚เห็นคนอ่ืนทาํ‛  เป็นกระบวนการยอมรับนวตักรรมท่ีสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น
ส่วนใหญ่ไม่เลือกหรือไม่มีขั้นตอนน้ีในกระบวนการยอมรับนวตักรรม  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 18 
 ‚สมาชิกบอกต่อให้คนท่ีสนิทมาชวน‛ เป็นกระบวนการยอมรับนวตักรรมท่ีสมาชิก
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่เลือกหรือไม่มีขั้นตอนน้ีในกระบวนการยอมรับนวตักรรม  
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 93 
 ‚เคยอบรมเกษตรอินทรีย‛์ เป็นกระบวนการยอมรับนวตักรรมท่ีสมาชิกเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้นส่วนใหญ่เลือกเป็นลาํดบัท่ี 6   ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 19 
 ‚รู้จกันวตักรรมชาวบา้น‛ เป็นกระบวนการยอมรับนวตักรรมท่ีสมาชิกเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้นส่วนใหญ่เลือกเป็นลาํดบัท่ี 1   ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 43 และไม่มีผูท่ี้ไม่เลือกขั้นตอนน้ี 
 ‚สมคัร‛ เป็นกระบวนการยอมรับนวตักรรมท่ีสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นส่วนใหญ่
เลือกเป็นลาํดบัท่ี 2   ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 35 และไม่มีผูท่ี้ไม่เลือกขั้นตอนน้ี 
 ‚สมาชิกท่ีไม่สนิทมาชวน‛ เป็นกระบวนการยอมรับนวตักรรมท่ีสมาชิกเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่เลือกหรือไม่มีขั้นตอนน้ีในกระบวนการยอมรับนวตักรรม  ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 84 
 ‚ทาํเกษตรอินทรีย‛์  เป็นกระบวนการยอมรับนวตักรรมท่ีสมาชิกเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้นส่วนใหญ่เลือกเป็นลาํดบัท่ี 4  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 27 และไม่มีผูท่ี้ไม่เลือกขั้นตอนน้ี 
 ขั้นตอนท่ีสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่เลือกเป็นขั้นตอนในการยอมรับ
นวตักรรมไดแ้ก่ เพื่อน/ญาติ /คนสนิทมาชวน, เห็นคนอ่ืนทาํ, สมาชิกบอกต่อให้คนท่ีสนิทมาชวน, 
และสมาชิกท่ีไม่สนิทมาชวน 
 ขั้นตอนท่ีสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบ้านทุกคนเลือกเป็นขั้นตอนในการยอมรับ
นวตักรรมไดแ้ก่  รู้จกัเกษตรอินทรีย,์ รู้จกันวตักรรมชาวบา้น, สมคัร, และทาํเกษตรอินทรีย  ์ ดงันั้น 
ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัทาํตารางแสดงลาํดบัขั้นตอนของกระบวนการยอมรับนวตักรรมเฉพาะขั้นตอนท่ีทุก
คนเลือก ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่8.4  แสดงร้อยละของกระบวนการยอมรับนวตักรรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งทุกคนเลือกเป็นขั้นตอน
        ในการยอมรับนวตักรรม 
 

กระบวนการยอมรับนวตักรรม เปอร์เซ็นต์ 
กฉชฌ 9 

กฉฌช 1 

กชฉฌ 4 

กฌฉช 22 

กฌชฉ 2 

ฉกชฌ 2 

ฉกฌช 4 

ฉชกฌ 26 

ฉชฌก 10 

ฉฌกช 1 

ชกฌฉ 2 

ชฉกฌ 6 

ชฉฌก 3 

ชฌกฉ 1 

ฌกฉช 5 

ฌฉชก 2 
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หมายเหตุ:  ก = รู้จกัเกษตรอินทรีย ์
      ฉ = รู้จกันวตักรรมชาวบา้น 
      ช = สมคัร 
      ฌ = ทาํเกษตรอินทรีย ์
 
 จากตารางจะเห็นไดว้่า กระบวนการยอมรับนวตักรรมของสมาชิกส่วนใหญ่ร้อยละ 26 มี
ขั้นตอนคือ  ‚ฉชกฌ‛ ซ่ึงหมายถึง รู้จกันวตักรรมชาวบา้น สมคัร รู้จกัเกษตรอินทรีย ์และทาํเกษตร
อินทรีย ์  
 รองลงมา กระบวนการยอมรับนวตักรรมของสมาชิกร้อยละ 22 มีขั้นตอนคือ ‚กฌฉช‛ ซ่ึง
หมายถึง รู้จกัเกษตรอินทรีย ์ทาํเกษตรอินทรีย ์รู้จกันวตักรรมชาวบา้น และสมคัร  
 สุดทา้ย กระบวนการยอมรับนวตักรรมของสมาชิกร้อยละ 10 มีขั้นตอนคือ ‚ฉชฌก‛ ซ่ึง
หมายถึง รู้จกันวตักรรมชาวบา้น สมคัร เกษตรอินทรีย ์และรู้จกัเกษตรอินทรีย์ 
 

8.4 ผลการวดัปัจจัยการส่ือสารทีท่ าให้ยอมรับนวตักรรม  
 

ตารางที ่8.5  แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัการส่ือสารท่ีทาํใหย้อมรับนวตักรรม 
 

ปัจจยัการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรม ค่าเฉล่ีย ระดบั 
ผูส่้งสาร   

1. ผูน้าํ คือ คุณนาว ีนาควชัระ 3.51 เห็นดว้ยมาก 
2. เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมในบริษทันวตักรรมชาวบา้นจาํกดั 3.51 เห็นดว้ยมาก 
3. สมาชิกเครือข่าย 3.66 เห็นดว้ยมาก 
4. เพื่อน/คนรู้จกั 3.52 เห็นดว้ยมาก 
5. บุคคลในครอบครัวหรือผูท่ี้มีส่วนในการร่วมกนัทาํ

การเกษตร 
3.65 เห็นดว้ยมาก 

6. สกส.  1.99 ไม่ค่อยเห็น
ดว้ย 

7. นกัส่ือสารมวลชน 2.55 ไม่ค่อยเห็นดว้ย 
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ตารางที ่8.5  (ต่อ) 

 
  

ปัจจัยการส่ือสารทีม่ีอทิธิพลต่อการยอมรับนวตักรรม ค่าเฉลีย่ ระดับ 
สาร   

1. คาํพดู 3.23 เห็นดว้ยปาน
กลาง 

2. เน้ือหาการบรรยายในสไลด์ 3.06 เห็นดว้ยปาน
กลาง 

   
3. ตวัอยา่งจากการปฏิบติัจริง 3.75 เห็นดว้ยมาก 

 
ส่ือ/ช่องทางการส่ือสาร   

1. ส่ือกิจกรรมพิเศษ   
 1.1 การจดัอบรม 3.69 เห็นดว้ยมาก 

1.2 การจดัประกวด 3.26 เห็นดว้ยปาน
กลาง 

1.3 การประชุมเชิงปฏิบติัการ (workshop) 3.47 เห็นดว้ยมาก 
1.4 การทาํแปลงสาธิต 3.69 เห็นดว้ยมาก 
1.5 การลงพื้นท่ีศึกษาพร้อมปฏิบติัจริง 4.11 เห็นดว้ยมาก 
1.6 การประชุมเครือข่าย 3.49 เห็นดว้ยมาก 

2. ส่ือบุคคล 3.08 เห็นดว้ยปาน
กลาง 

3. ส่ือมวลชน 2.7 เห็นดว้ยปาน
กลาง 

 
 จากตารางท่ี 8.5 แสดงค่าเฉล่ียของปัจจยัการส่ือสารท่ีทาํให้ยอมรับนวตักรรมจาํแนกตาม
องคป์ระกอบของการส่ือสารไดแ้ก่ ผูส่้งสาร สาร และส่ือ/ช่องทางการส่ือสาร พบวา่  
 ผูส่้งสารเป็นปัจจยัการส่ือสารท่ีทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยอมรับนวตักรรมไดม้าก  ซ่ึงผู ้
ส่งสารท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรมไดแ้ก่ สมาชิกเครือข่าย ค่าเฉล่ีย 3.66 หมายถึง เห็นดว้ย
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มาก,  บุคคลในครอบครัวหรือผูท่ี้มีส่วนในการร่วมกนัทาํการเกษตร ค่าเฉล่ีย 3.65 หมายถึง เห็นดว้ย
มาก, และเพื่อน/คนรู้จกั ค่าเฉล่ีย 3.52 หมายถึง เห็นดว้ยมาก ตามลาํดบั   
 ส่วนสารเป็นปัจจยัการส่ือสารท่ีทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยอมรับนวตักรรมไดป้านกลาง 
ซ่ึงสารท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรม ไดแ้ก่ ตวัอยา่งจากการปฏิบติัจริง ค่าเฉล่ีย 3.75 หมายถึง 
เห็นด้วยมาก, คาํพูด ค่าเฉล่ีย 3.23 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง, และเน้ือหาการบรรยายสไลด ์
ค่าเฉล่ีย 3.06 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง ตามลาํดบั  
 และส่ือหรือช่องทางการส่ือสารเป็นปัจจยัการส่ือสารท่ีทาํให้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยอมรับ
นวตักรรมไดม้าก ซ่ึงส่ือหรือช่องทางการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรม ไดแ้ก่ การลง
พื้นท่ีศึกษาพร้อมปฏิบติัจริง ค่าเฉล่ีย 4.11 หมายถึง เห็นด้วยมาก, การจดัอบรม ค่าเฉล่ีย 3.69 
หมายถึง เห็นด้วยมาก เท่ากบัการทาํแปลงสาธิต ค่าเฉล่ีย 3.69 หมายถึง เห็นดว้ยมาก, และการ
ประชุมเครือข่าย ค่าเฉล่ีย 3.49 หมายถึง เห็นดว้ยมาก ตามลาํดบั 
  

8.5 ผลการวดัผู้ทีม่ีอทิธิพลต่อการรับนวตักรรม 
 

ตารางที ่8.6  แสดงร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บอิทธิพลจากบุคคลท่ีมีผลต่อการรับนวตักรรม 
 

บุคคล เห็นด้วยหรือ
สนับสนุน 

ไม่เห็นด้วยหรือ
คัดค้าน 

ร้อยละ ร้อยละ 
สามี ภรรยา 88 0 
สมาชิกเครือข่าย 30 0 
พอ่แม่ 28 3 
ลูกหลาน 12 3 
ญาติ 16 3 
เพื่อนบา้น (บา้นอยูใ่กลก้นั) 13 51 
คนท่ีมีพื้นท่ีทาํกินในบริเวณเดียวกนั 14 22 
อ่ืน ๆ  
 
 

1 1 
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ตารางที ่8.6  (ต่อ)  
 

บุคคล ร้อยละ 
ไม่มีใครบอกหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการเห็น
ดว้ยหรือสนบัสนุน 

3 

ไม่มีใครบอกหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการ
คดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ย 

33 

ทุกคนเห็นดว้ย (ไม่มีผูค้ดัคา้น) 20 
ไม่มีใครเห็นดว้ย 0 
 
 จากตารางท่ี 8.6 แสดงร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บอิทธิพลจากบุคคลท่ีมีผลต่อการรับ
นวตักรรม พบวา่ บุคคลท่ีเห็นดว้ยหรือสนบัสนุนการรับนวตักรรมของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สามีหรือ
ภรรยา ร้อยละ 88, สมาชิกเครือข่าย ร้อยละ 30, และพ่อแม่ ร้อยละ 28 ตามลาํดบั ส่วนบุคคลท่ีไม่
เห็นดว้ยคดัคา้นการรับนวตักรรมของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพื่อนบา้น ร้อยละ 51 และคนท่ีมีพื้นท่ีทาํ
กินในบริเวณเดียวกนั ร้อยละ 22 ตามลาํดบั  นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 33 ไม่ไดรั้บการบอก
หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยต่อการรับนวตักรรม ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง
ร้อยละ 20 ไดรั้บการสนบัสนุนหรือเห็นดว้ยจากทุกคน (ไม่มีผูค้ดัคา้น) ในการรับนวตักรรม  และ
กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 3 ไม่มีใครบอกหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการเห็นด้วยหรือ
สนบัสนุนในการรับนวตักรรม 
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8.6 ผลการวดัการยอมรับนวตักรรม 
 

ตารางที ่8.7  แสดงค่าเฉล่ียในการยอมรับนวตักรรม 
 
การยอมรับนวตักรรมเกษตรอนิทรีย์ขององค์กร นวตักรรมชาวบ้าน ค่าเฉลีย่ ระดับ 
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน 
 

  

1. เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น เป็นประโยชน์ต่อวถีิชีวติ 
ความเป็นอยูข่องฉนั 

3.59 เห็นดว้ย
มาก 

2. เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น เป็นประโยชน์ต่อ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท่ีฉนัอยูอ่าศยั  

3.63 เห็นดว้ย
มาก 

3. เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น เป็นประโยชน์ในการสร้าง
ผลผลิตทางการเกษตรของฉนั 

3.28 เห็นดว้ย
ปานกลาง 

4. เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นทาํใหส้ร้างความมัน่คง
ใหก้บัชีวติของฉนัในระยะยาว 

3.26 เห็นดว้ย
ปานกลาง 

5. เกษตรอินทรียแ์บบนวตักรรมชาวบา้นเป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ ทาํใหร้ายไดข้องฉนัดีข้ึน 

3.01 เห็นดว้ย
ปานกลาง 

6. เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นเป็นประโยชน์ในการ
บริหารจดัการทรัพยากรท่ีฉนัมี 

3.2 เห็นดว้ย
ปานกลาง 

7. เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นทาํใหฉ้นัเพื่อนร่วมกนัคิด 
ร่วมกนัทาํการเกษตร 

3.19 เห็นดว้ย
ปานกลาง 

8. เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นทาํใหฉ้นัมีความรู้ใหม่ ๆ 
ทางการเกษตร 

3.8 เห็นดว้ย
มาก 

9. เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นทาํใหฉ้นัมีความรู้และ
ประสบการณ์ในกระบวนการทางการเกษตรทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ผลิต 
การตลาด จนถึงมือผูบ้ริโภค 
 

3.06 เห็นดว้ย
ปานกลาง 
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ตารางท่ี 8.7 (ต่อ)   
   
การยอมรับนวตักรรมเกษตรอนิทรีย์ขององค์กร นวตักรรมชาวบ้าน ค่าเฉลีย่ ระดับ 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 
 

  

1. ฉนัสามารถเรียนรู้การใชเ้กษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นได้
ดว้ยตนเอง 

3.71 เห็นดว้ย
มาก 

2. ฉนัสามารใชเ้กษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นไดโ้ดยง่าย 3.37 เห็นดว้ย
มาก 

3. เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น เป็นเร่ืองไม่ยุง่ยากหรือ
ซบัซอ้นสาํหรับฉนั 

3.48 เห็นดว้ย
มาก 

4. เม่ือพบปัญหาในการทาํเกษตรแบบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น ฉนั
สามารถแกไ้ขปัญหาได ้
 

3.36 เห็นดว้ย
ปานกลาง 

ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้
 

  

1. เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น น่าสนใจสาํหรับฉนั 3.56 เห็นดว้ย
มาก 

2. การนาํเกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น มาใชท้าํใหฉ้นั
สะดวกสบายมากข้ึน 

3.29 เห็นดว้ย
ปานกลาง 

3. ฉนัจะแนะนาํให้เพื่อนหรือคนรู้จกัใชเ้กษตรอินทรียแ์บบองคก์ร
นวตักรรมชาวบา้น 

3.43 เห็นดว้ย
มาก 

4. ฉนัมีความพึงพอใจการทาํเกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น 3.47 เห็นดว้ย
มาก 
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ตารางที ่8.7  (ต่อ) 
 

  

การยอมรับนวตักรรมเกษตรอินทรียข์ององคก์ร นวตักรรมชาวบา้น ค่าเฉล่ีย ระดบั 
ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน 
 

  

1. ฉนัจะใชง้านเกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นทุกคร้ังหากมี
โอกาส 

3.58 เห็นดว้ย
มาก 

2. หากฉนัไม่ไดท้าํเกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น ฉนัจะไป
สมคัร 

3.54 เห็นดว้ย
มาก 

3. แมมี้ส่ิงอ่ืนท่ีทาํหนา้ท่ีไดเ้หมือนกนั ฉนัจะยงัใชเ้กษตรอินทรียแ์บบ
องคก์รนวตักรรมชาวบา้น 

3.33 เห็นดว้ย
ปานกลาง 

 
การใชง้านจริง 
 

  

1. ฉนัใชเ้กษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นในชีวติประจาํวนั 2.99 เห็นดว้ย
ปานกลาง 

2. เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิต
ของฉนั 

2.89 เห็นดว้ย
ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 8.7 แสดงค่าเฉล่ียในการยอมรับนวตักรรมจาํแนกตามการยอมรับนวตักรรม
เกษตรอินทรียข์ององคก์รนวตักรรมชาวบา้นในดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใชง้าน ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน และการใชง้านจริง พบวา่  
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยปานกลางกบัการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน โดยมีการ
รับรู้ประโยชน์ท่ีทาํให้มีความรู้ใหม่ ๆ ทางการเกษตร ค่าเฉล่ีย 3.8 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  การรับรู้
ประโยชน์ในการใชง้านต่อส่ิงแวดลอ้ม ค่าเฉล่ีย  3.63 หมายถึง เห็นดว้ยมาก และการรับรู้ประโยชน์
ต่อวถีิชีวติ ความเป็นอยู ่ค่าเฉล่ีย 3.59 หมายถึง เห็นดว้ยมาก ตามลาํดบั   
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากกบัการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน โดยมีการเรียนรู้
การใชเ้กษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นไดด้ว้ยตนเอง ค่าเฉล่ีย 3.71 หมายถึง เห็นดว้ย
มาก เกษตรอินทรียแ์บบองค์กรนวตักรรมชาวบา้นเป็นเร่ืองไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน ค่าเฉล่ีย 3.48 
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หมายถึง เห็นด้วยมาก และมีความสามารถใช้เกษตรอินทรีย์แบบองค์กรนวตักรรมชาวบ้านได้
โดยง่าย ค่าเฉล่ีย 3.37 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง ตามลาํดบั  
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากกบัทศันคติเชิงบวกท่ีมีต่อการใชน้วตักรรม โดยมีความ
น่าสนใจต่อเกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น ค่าเฉล่ีย 3.56 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  มี
ความพึงพอใจในการทาํเกษตรอินทรียแ์บบองค์กรนวตักรรมชาวบา้น ค่าเฉล่ีย 3.47 หมายถึง เห็น
ดว้ยมาก และความตอ้งการแนะนาํให้เพื่อนหรือคนรู้จกัใช้เกษตรอินทรียแ์บบองค์กรนวตักรรม
ชาวบา้น ค่าเฉล่ีย 3.43 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  ตามลาํดบั 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากกบัความตั้งใจท่ีจะใชง้าน  โดยหากมีโอกาส จะใชง้าน
เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นทุกคร้ัง ค่าเฉล่ีย 3.58 หมายถึง เห็นดว้ยมาก หากไม่ได้
ทาํเกษตรอินทรียแ์บบองค์กรนวตักรรมชาวบา้นจะไปสมคัร ค่าเฉล่ีย 3.54 หมายถึง เห็นดว้ยมาก   
และแมมี้ส่ิงอ่ืนท่ีทาํหน้าท่ีได้เหมือนกนัก็จะยงัใช้เกษตรอินทรียแ์บบองค์กรนวตักรรมชาวบา้น 
ค่าเฉล่ีย 3.33 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง ตามลาํดบั 
 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยปานกลางกบัการใชง้านจริง โดยใชเ้กษตรอินทรียแ์บบ
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นในชีวิตประจาํวนั ค่าเฉล่ีย 2.99 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง และเกษตร
อินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวิต ค่าเฉล่ีย 2.89 หมายถึง เห็นดว้ยปาน
กลาง ตามลาํดบั 
 

8.7 ผลการวดัความสนใจนวตักรรมส่วนบุคคล  
 

ตารางที ่8.8  แสดงค่าเฉล่ียของความสนใจนวตักรรมส่วนบุคคล 
 

ความสนใจนวตักรรม ส่วนบุคคล ค่าเฉลีย่ ระดับ 
1. เม่ือไดย้นิเก่ียวกบัความรู้ในการทาํเกษตรใหม่ ๆ  ฉนัมกัหา โอกาสท่ี
จะเรียนรู้หรือทดลองใช้ 

4.19 เห็นดว้ยมาก 

2. เม่ือมีความรู้ในการทาํเกษตรใหม่ ๆ เขา้มา ฉนัอยากเป็น คนกลุ่มแรก
ท่ีไดใ้ชค้วามรู้นั้น ๆ ก่อน 

4.13 เห็นดว้ยมาก 

3. ฉนัชอบหรือสนใจผลผลิตท่ีไดจ้ากวธีิใหม ่ๆ มากกวา่ผลผลิตจากวธีิ
เดิม ๆ  

3.91 เห็นดว้ยปาน
กลาง 
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ตารางที ่8.8  (ต่อ)   
   

ความสนใจนวตักรรม ส่วนบุคคล ค่าเฉลีย่ ระดับ 
4. โดยปกติแลว้ ฉนัมกัไม่ลงัเลท่ีจะทดลองใช ้ความรู้ใหม่ ๆ ในการทาํ
การเกษตร 

3.64 เห็นดว้ยมาก 

5. ฉนัมกัเป็นคนแรก ๆ  ในกลุ่มเพื่อนท่ีไดท้ดลองนาํความรู้เกษตรใหม่ 
ๆ มาใช ้

3.73 เห็นดว้ยมาก 

6. ฉนัไม่เคยถูกตาํหนิหรือประชดประชนัวา่เป็นเกษตรกรลา้หลงั 3.32 เห็นดว้ยปาน
กลาง 

 
 จากตารางท่ี 8.8 แสดงค่าเฉล่ียของความสนใจนวตักรรมส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ความสนใจนวตักรรมส่วนบุคคลเรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ เม่ือไดย้ินเก่ียวกบัความรู้ในการทาํเกษตร
ใหม่ ๆ  ตนมกัหาโอกาสท่ีจะเรียนรู้หรือทดลองใช้ ค่าเฉล่ีย 4.19 หมายถึง เห็นดว้ยมาก  เม่ือมี
ความรู้ในการทาํเกษตรใหม่ ๆ เขา้มา ตนอยากเป็น คนกลุ่มแรกท่ีไดใ้ชค้วามรู้นั้น ๆ ก่อน ค่าเฉล่ีย 
4.13 หมายถึง เห็นดว้ยมาก และตนชอบหรือสนใจผลผลิตท่ีไดจ้ากวธีิใหม่ ๆ มากกวา่ผลผลิตจากวิธี
เดิม ๆ  ค่าเฉล่ีย 3.91 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง ตามลาํดบั 



 

 

บทที ่9 
 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 งานวิจยัเร่ือง การส่ือสารนวตักรรมการพฒันาของกิจการเพื่อสังคม องค์กรนวตักรรม
ชาวบา้น เป็นงานวิจยัแบบผสม (Mixed Methodology) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) กระบวนการ
ส่ือสาร รูปแบบการส่ือสาร กลยุทธ์การส่ือสารขององค์กรนวตักรรมชาวบา้น ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน (2) ศึกษาบทบาทการส่ือสารขององค์กรนวตักรรมชาวบ้านในการพฒันาด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม (3) ศึกษาปัจจยัการส่ือสารท่ีมีผลต่อการพฒันาขององค์กรนวตักรรม
ชาวบ้าน รวมถึงแนวโน้มการส่ือสารในอนาคตขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน (4) ศึกษา
ประสิทธิผลการใชน้วตักรรมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น 
 ในการวางกรอบแนวคิดสําหรับการดาํเนินการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดป้ระยุกตแ์นวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆ มาใช ้อนัไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร แนวคิดการส่ือสารเพื่อการพฒันา แนวคิด
เก่ียวกบันวตักรรม แนวคิดนวตักรรมสังคม แนวคิดกิจการเพื่อสังคม แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาการ
เกษตร และงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารนวตักรรมการพฒันาของกิจการเพื่อสังคม 
องคก์รนวตักรรมชาวบา้น 
 การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งรูปแบบการศึกษาวิจยัออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีหน่ึงเป็นการ
วจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร การสังเกตทั้งแบบไม่
มีส่วนร่วมและมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก กบัสมาชิกองค์กรนวตักรรม
ชาวบา้นท่ีมีบทบาทสาํคญัในแต่ละองคก์รยอ่ย ไดแ้ก่ เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น บริษทันวตักรรม
ชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้ และกองทุนนวตักรรมชาวบ้าน  ส่วนท่ีสองเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ทาํการเก็บขอ้มูลจาก
สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน 
จาํนวน 100 คน อาศยัอยูใ่นจงัหวดับุรีรัมย ์  
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9.1 สรุปผลการวจิัย 
 

 เน่ืองจากงานวจิยัฉบบัน้ี เป็นงานวิจยัท่ีศึกษาการส่ือสารนวตักรรมการพฒันา มีรากฐานมา
จากแนวคิดการส่ือสารเพื่อการพฒันาในยุคใหม่ ซ่ึงไม่มีแบบแผนตายตวั มีความยืดหยุ่น และมี
การบูรณาการให้เขา้กบับริบทท่ีแตกต่างกนัตามสภาพพื้นท่ี การสรุปผลการวิจยัให้สามารถตอบ
ปัญหานาํวิจยัได้นั้น จึงตอ้งอธิบายองค์ประกอบการส่ือสารท่ีมีส่วนสําคญัในการออกแบบการ
ส่ือสารนวตักรรมการพฒันา นัน่ก็คือ บริบทแวดลอ้ม (Environment)  เสียก่อน  กล่าวโดยสรุป 
ข้อมูลและประวติัองค์กรนวตักรรมชาวบ้าน และข้อมูลบริบทชุมชนบุรีรัมย์  เป็นส่ิงสําคญัใน
การศึกษาเพื่อใหเ้ห็นนวตักรรมการพฒันาท่ีมีความจาํเพาะเจาะจงขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น ดงั
มีรายละเอียดโดยสังเขป ดงัน้ี 
 องคก์รนวตักรรมชาวบา้น (Grassroots Innovation Organization หรือ GIN) เป็นองคก์รท่ีมี
หลายส่วนงานร่วมกนั แบ่งการบริหารจดัการส่วนย่อยแต่อยู่ภายใตก้รอบเดียวกนั ไดแ้ก่ เครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้น บริษทันวตักรรมชาวบา้น วิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้ กองทุนนวตักรรมชาวบา้น 
โดยองค์กรย่อยต่างๆมีข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาในการพฒันาให้มีความสมดุลกนัทุกด้าน ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหอ้งคก์รสามารถอยูร่อดไดด้ว้ยตนเอง สมาชิกขององคก์รอยู่
ในพื้นท่ี 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ บุรีรัมย ์ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และลพบุรี ตามลาํดบั แต่เน่ืองจากจุดเร่ิมตน้และ
โครงการต่าง ๆ อยูท่ี่จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นหลกั ผูว้จิยัจึงเลือกศึกษาเฉพาะเขตในจงัหวดับุรีรัมยเ์ท่านั้น  
 คุณภาพดินในจงัหวดับุรีรัมยเ์หมาะสมกบัการทาํนามากกวา่การปลูกพืชผกัต่าง ๆ แต่สภาพ
ภูมิอากาศแหง้แลง้ ปริมาณนํ้าฝนค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงเป็นลกัษณะโดยทัว่ไปของภาคอีสาน  ชาวบุรีรัมย์
ท่ีทาํเกษตรกรรมจะมีความเป็นอยูแ่บบสังคมหมู่บา้น ท่ีดินทาํกินของชาวบา้นจะอยู่ติดกนั วิถีชีวิต
จึงเป็นการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่  มกัทาํตาม ๆ กนั  มีขนบธรรมเนียมประเพณีมาก ชีวิตผูกพนักับ
การเกษตร แต่ดว้ยปัญหาความแห้งแลง้ทาํให้เกษตรกรมีผลผลิตไม่เพียงพอท่ีจะหาเล้ียงครอบครัว 
จึงเกิดปัญหาการยา้ยถ่ินฐานเขา้ไปขายแรงงานในเมืองใหญ่ ดงัจะเห็นไดจ้ากสภาพเศรษฐกิจของ
จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีคร้ังหน่ึงเคยยากจนท่ีสุดในประเทศไทย และจากสถิติล่าสุด ปี 2556 
ของจปฐ.ยงัคงระบุวา่บุรีรัมยมี์รายไดต่้อหวัต่อปีเพียง 55,035 บาทเท่านั้น ยงัคงติด 1 ใน 10 จงัหวดั
ท่ียากจนท่ีสุดอยูเ่ช่นเดิม ดว้ยบริบทชุมชนดงักล่าวทาํใหก้ารทาํเกษตรซ่ึงเป็นอาชีพหลกัท่ีเหมาะสม
กบัทรัพยากรของจงัหวดับุรีรัมยค์วรไดรั้บการพฒันา การพฒันาคุณภาพดินเพื่อการเกษตรและการ
ใชน้ํ้าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เป็นส่ิงจาํเป็น รวมถึงการพฒันาเศรษฐกิจทางการเกษตรจะเป็นกุญแจ
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สาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดรายไดข้องเกษตรกร หากสามารถพฒันาอาชีพหลกัน้ีไดก้็จะสามารถแกไ้ขปัญหา
สังคม ความยากจน อนัเกิดจากความแหง้แลง้และการขาดความรู้ดา้นเศรษฐกิจน้ีได ้
 ในส่วนประวติัความเป็นมาขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น สามารถสรุปเป็นตารางได ้ดงัน้ี 
 
ตารางที ่9.1 แสดงบทบาทของคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น 
จาํแนกตามปี บุคคล และเหตุการณ์สาํคญั 
 

ปี บุคคลทีเ่กีย่วข้อง เหตุการณ์ส าคัญ 
2542 นาวี นาควชัระ และเพื่อนนักศึกษา

ในเครือข่ายอาสาสมคัรเยาวชนเพื่อ
ชนบทและสังคม (Thai Rural NET) 

อาสาพฒันาชนบทแถบอีสาน ดว้ยการรวบรวม
ภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน โดยเฉพาะ จ.
บุรีรัมย ์

ไ ม่ ท ร า บ
แน่ชดั 

สมาชิกกลุ่มแรก ๆ  ศึกษาแนวทางการทาํเกษตรกบัครูบาสุทธินนัท ์
เขา้ร่วมอบรมการเกษตร  

2547 สมาชิกกลุ่มแรก ๆ และอาจารยไ์พ
รัตน์  ช่ืนศรี 

จดัสร้างหอประชุม ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้น
แสงจนัทร์เพื่ออบรมการเกษตรใหก้บัชุมชน 

2548 ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม แ ร ก จํ า น ว น  1 1 
ครัวเรือน (ปัจจุบนัเหลือบุญเฮียง 
แคไธสง,  น้อย ศรีวงษ์, เชฐพงษ ์
กนัหา) 

รวมกลุ่มของเกษตรกรท่ีมีใจรักในการเกษตร
เพียง 11 ครอบครัว แยกกลุ่มเป็นอิสระจากศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนบา้นแสงจนัทร์ 

2548 สมาชิกกลุ่มแรก ก่อตั้งเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น เร่ิมทาํเกษตร
ประณีต 1 งาน 

2551 สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
และปิยะดา สิงห์นันท์ พนักงาน
ธุรการและบญัชี 

ตั้งกลุ่มเล้ียงสัตว์ ปรับให้มีระบบการจัดการ 
แต่งตั้งผูดู้แลงานเอกสารและธุรการในการทาํ
บญัชีต่าง ๆ 

2552-
2554 

สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น จดักิจกรรมการประกวดแปลงเกษตรประณีต  
ทาํใหเ้ครือข่ายเป็นท่ีรู้จกัในชุมชน 

2552 สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
และ สกส. 

จดัตั้งบริษทั นวตักรรมชาวบา้น จาํกดั และจด
ทะเบียนเป็นกิจการเพื่อสังคม รวมทั้งเขา้ร่วม
อบรมและศึกษาเก่ียวกบักิจการเพื่อสังคม 
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ตารางที ่9.1 (ต่อ) 
   

ปี บุคคลทีเ่กีย่วข้อง เหตุการณ์ส าคัญ 
ไ ม่ ท ร า บ
แน่ชดั 

ปิย ะดา  สิ งห์นันท์  เ ป็นตัวแท น
องค์กรเข้าร่วมการประกวด ส่วน
ผู ้ดูแลร้านเกษตรเขียวทั้ ง  5 ร้าน  
ไดแ้ก่ ปิยะดา สิงห์นนัท์, กุล มานํ้ า
เท่ียง, อนุว ัฒน์ ทองงาม, สังวาล 
แสงสุวรรณ, ทองฮวด คูเมือง  

ชนะการประปวดแผนธุรกิจของ สกส.  ไดรั้บ
ทุนมาสร้างร้านเกษตรเขียว 

ไ ม่ ท ร า บ
แน่ชดั 

สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น ปรับแนวคิดองค์กร เป็นการดาํเนินธุรกิจเชิง
สังคมตามรูปแบบธุรกิจ Social Contract 
Farming มีโรงงานขนาดเล็กเพื่อผลิตปัจจยัการ
ผลิต 

2554 สกส. ร่วมกบัสฤณี อาชวานนัทกุล 
และภทัราพร แยม้ลออ  

จดัทาํการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน (Social Return on Investment: 
SROI) ในปีประเมิน พ.ศ. 2554 

2555 สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
และเจา้หน้าท่ีเกษตรท่ีมีความรู้ดา้น
เกษตรอินทรียจ์ากองคก์รภายนอก 

ขอมาตรฐานเกษตรอินทรียน์านาชาติ (มกท.) 
หรือ IFOAM  เร่ิมตน้การทาํขา้วอินทรียต์าม
มาตรฐานเกษตรอินทรียอ์ยา่งเตม็รูปแบบ 

2556 สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 
และบริษทั ธญัเจริญ จาํกดั 

จดทะเบียนบริษทั ธัญเจริญ จาํกัด ภายใตก้าร
บริหารของบริษทั นวตักรรมชาวบา้น เพื่อดูแล
เร่ืองการส่งเสริมการปลูกข้าวตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์

2557 บริษทันวตักรรมชาวบา้น ยกเลิกการทาํสัญญาร่วมกนักบับริษทั ธญัเจริญ 
จาํกดั  

2557 ประธาน คือ นายเชฐพงษ์ กันหา ส่วน
คณะกรรมการ ได้แก่ กุล มานํ้ าเท่ียง ,
ธญัญารัตน์ บุญวงศ,์ บรรเลง จวงพลงาม, 
นอ้ย ศรีวงษ,์ทองฮวด คูเมือง และสมาชิก
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 

จดัตั้งวสิาหกิจชุมชน ‚มีกินมีใช‛้  
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ตารางที ่9.1 (ต่อ) 
   

ปี บุคคลทีเ่กีย่วข้อง เหตุการณ์ส าคัญ 
2557 สกส. สนบัสนุน จดัตั้งกองทุนนวตักรรมชาวบา้น 
2558 ส ม า ชิ ก ข อ ง อ ง ค์ก ร น วัต ก ร ร ม

ชาวบา้น  และหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

บริษทัและเครือข่ายเนน้การขายส่งและพฒันา
บรรจุภณัฑเ์ป็นแบบสุญญากาศ  และขอข้ึน
ทะเบียน อย. ส่วนวสิาหกิจออกบูธขายนํ้าขา้ว
กลอ้งงอกเป็นหลกั 

 
 ส่วนผลการวจิยั ผูว้จิยัสรุปตามปัญหานาํการวจิยั ดงัน้ี 
 

9.1.1 กระบวนการส่ือสาร รูปแบบการส่ือสาร และกลยุทธ์การส่ือสารในการสร้างและการ
บริหารจัดการองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน  รวมทั้งการส่ือสารเพื่อสร้างการยอมรับ
องค์กรนวตักรรมชาวบ้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร 

 กระบวนการส่ือสารขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นในแต่ละยุคสมยัของการพฒันาองคก์ร
ประกอบดว้ย กระบวนการส่ือสารเพื่อการสร้าง กระบวนการส่ือสารเพื่อการบริหารจดัการ และ
กระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างการยอมรับ โดยจะมีเพียงช่วงการรวมกลุ่มเกษตรกรท่ีมีกระบวนการ
ส่ือสารเพื่อการสร้างเท่านั้น เพราะถือวา่ยงัไม่สามารถรวมเป็นหน่ึงเดียวกนัไดอ้ยา่งเป็นทางการ จึง
ยงัไม่มีรูปแบบของการบริหารจดัการและการสร้างการยอมรับแนวคิดขององคก์ร นอกจากน้ี ผูว้ิจยั
แบ่งรูปแบบการส่ือสารและกลยุทธ์การส่ือสารเพื่อสร้าง บริหารจดัการ และสร้างการยอมรับนั้น
ตามยุคของการพฒันาองค์กรดว้ย โดยผูว้ิจยัสรุปกระบวนการส่ือสาร รูปแบบการส่ือสาร และกล
ยทุธ์การส่ือสารดงักล่าว  ดงัแสดงในตารางท่ี 9.2  
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ตารางที ่9.2 สรุปกระบวนการส่ือสาร รูปแบบการส่ือสาร กลยทุธ์การส่ือสารขององคก์รนวตักรรม
ชาวบา้น 
 

พฒันาการ
ขององค์กร 

กระบวนการส่ือสาร 

รูปแบบการ
ส่ือสาร 

กลยุทธ์การ
ส่ือสาร 

กระบวนการส่ือสารเพื่อ
สร้าง 

กระบวนการส่ือสารเพื่อ
บริหารจัดการ 

กระบวนการส่ือสาร
เพือ่สร้างการยอมรับ
นวตักรรม 

การ 
รวมกลุ่ม
เกษตรกร 

1) การสร้างความสมัพนัธ์
จากการเขา้ร่วมการอบรม
ในศูนยก์ารเรียนรู้ของ
ปราชญช์าวบา้น 
2) การฝึกเกษตรกรให้
เป็นวิทยากรหรือผูส่้งสาร
ท่ีดีในการเผยแพร่ความรู้ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่คนรุ่น
ต่อไป 
3) การสร้างและขยาย
เครือข่ายใหม่จาก
เครือข่ายปราชญช์าวบา้น
เดิม 
4) การรวมกลุ่มชาวบา้นท่ี
มีความสนใจเหมือนกนั
และมีความพร้อมในการ
เร่ิมตน้ทาํเกษตรแนวใหม่ 
5) การชกัชวนคนรู้จกัเขา้
ร่วมกลุ่ม 

  1) ทางเดียว
จากบนลง
ล่างแบบไม่
เป็นทางการ 
2) สองทาง
แบบเป็น
ทางการ 
3)  สองทาง
แบบไม่เป็น
ทางการ 
4) ตาม
แนวนอน
หรือการ
ส่ือสารใน
ระดบั
เดียวกนั 

1)  การส่ือสาร
ผา่น
กระบวนการ
กลุ่ม 
2)  การส่ือสาร
ระหวา่ง
เกษตรกรดว้ย
กนัเอง 
3)  การสร้าง
แกนนาํ/ผูน้าํทาง
ความคิด 
4)  การใชส่ื้อ
เป็นสาร 
5)  การใชส้าร
เพื่อการ
แลกเปล่ียน 
(Sharing) แทน
การใชส้าร 
เพื่อโนม้นา้วใจ 
(Persuasion) 
6)  การใชส่ื้อ
กิจกรรม 
7)  การใชส่ื้อ
บุคคลภายใน 
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ตารางที ่9.3 (ต่อ) 

 

พฒันาการ
ขององค์กร 

กระบวนการส่ือสาร 
รูปแบบการ
ส่ือสาร 

กลยุทธ์การ
ส่ือสาร 

กระบวนการส่ือสารเพื่อ
สร้าง 

กระบวนการส่ือสารเพื่อ
บริหารจัดการ 

กระบวนการส่ือสาร
เพือ่สร้างการยอมรับ

นวตักรรม 
เครือข่าย
นวตักรรม
ชาวบา้น 

1)  การสร้าง
ความสมัพนัธ์ภายในกลุ่ม
ให้แน่นแฟ้นยิง่ข้ึน 
2)  การตั้งเครือข่ายอยา่ง
เป็นทางการ 
3)  การสร้างสมาชิก
เครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้นรุ่นแรกให้เป็น
แบบอยา่ง 
4)  การขยายเครือข่ายผ่าน
ผูน้าํทางความคิด 
5)  การจดักิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการขยาย
เครือข่าย 
6)  การหาสมาชิกใหม่เชิง
รุกผา่นการเดินสายบอก
ต่อ ‚เก่าหาใหม่เพ่ิม‛ 

1)  การสร้างการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกผา่นการ
ประชุมอยา่งไม่เป็น
ทางการหรือการจดัเวที
ชุมชนเป็นพ้ืนท่ี
สาธารณะ 
2)  การกาํหนดกฎ กติกา
ของเครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้นร่วมกนัผา่นการ
ส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
3)  การบริหารจดัการ
จากหน่วยยอ่ยสู่หน่วย
ใหญ่ผา่นการส่งเสริมให้
สมาชิกเป็นวิทยากรหรือ
ผูส่้งสารท่ีดี 
4)  การบริหารจดัการท่ี
เป็นระบบมากข้ึนผา่น
การส่ือสารภาพลกัษณ์
เพื่อของบประมาณ
สนบัสนุน 
5)  การจดัรูปแบบ
โครงสร้างเครือข่ายเพ่ือ
บริหารงาน 
6)  การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นบริษทั
ผา่นส่ือลายลกัษณ์อกัษร
อยา่งเป็นทางการ 

1)  การสร้างความ
เช่ือมัน่เพ่ือให้เกิดการ
เปิดรับข่าวสาร 
2)  การพฒันาองค์
ความรู้นวตักรรมทาง
การเกษตร 
‚นวตักรรมนาํการ
พฒันา‛ 
3)  การใชน้วตักรรม
พร้อมกนัทั้งเครือข่าย 
4)  การขยายผล
นวตักรรม   

1)  สองทาง
ไม่เป็น
ทางการ 
2)  ทางเดียว
แนวด่ิงแบบ
บนลงล่าง
อยา่งเป็น
ทางการ 
3)  สองทาง
เป็นทางการ 
4)  ตาม
แนวนอน
หรือการ
ส่ือสารใน
ระดบั
เดียวกนั 

1)  การเลือก/
กาํหนดผูส่้งสาร  
2) การผลกัดนัให้
ผูรั้บสารทาํหนา้ท่ี
ในการเป็นผูส่้ง
สาร  
(Role Shifting) 
3)  กระบวนการ
กลุ่ม/ผูส่้งสารใน
นามกลุ่ม 
4)  เน้ือหาเห็น
ภาพ 
5)  นวตักรรมนาํ
การพฒันา  
6)  สารท่ีมีความ
หลากหลาย 
7)  สารท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
8)  การเดินสาย 
9)  การใชส่ื้อ
บุคคล+เครือข่าย 
10)  การใชพ้ื้นท่ี
สาธารณะ 
11)  การใช้
นวตักรรมเป็นส่ือ 
12)  การประชุม
ในท่ีทาํการ 
13)  ส่ือกิจกรรม
เชิงปฏิบติั 
14)  ส่ือกิจกรรม
พื้นบา้น 
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ตารางที ่9.4 (ต่อ) 

 

พฒันาการ
ขององค์กร 

กระบวนการส่ือสาร 

รูปแบบการ
ส่ือสาร 

กลยุทธ์การ
ส่ือสาร 

กระบวนการส่ือสารเพื่อ
สร้าง 

กระบวนการส่ือสารเพื่อ
บริหารจัดการ 

กระบวนการส่ือสาร
เพือ่สร้างการยอมรับ

นวตักรรม 

บริษทั
นวตักรรม
ชาวบา้น 

1)  การก่อตั้งบริษทั
นวตักรรมชาวบา้นให้
สามารถประกอบกิจการ
ไดผ้า่นการส่ือสารแบบมี
ส่วนร่วม 
2)  การพฒันาบริษทั
นวตักรรมชาวบา้นให้เป็น
กิจการเพ่ือสังคมผา่น
กิจกรรมของสาํนกังาน
ส่งเสริมกิจการเพ่ือสงัคม
แห่งประเทศไทย (สกส.) 

1)  การจดัโครงสร้าง
องคก์รนวตักรรม
ชาวบา้นให้สามารถ
ทาํงานแบบบูรณาการ
ระหวา่งบริษทั
นวตักรรมชาวบา้นและ
เครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้นได ้
2)  การร่วมกนัหา
นวตักรรมในการบริหาร
จดัการบริษทันวตักรรม
ชาวบา้นเพื่อผลกัดนัให้
เป็นกิจการเพ่ือสงัคม 
3)  การบริหารจดัการ
แบบเป็นเอกเทศเพื่อ
หาอตัลกัษณ์ขององคก์ร 
โดยมุ่งเนน้การส่ือสาร
ภายในองคก์ร 
4)  การวางแผนการ
ส่ือสารให้เป็นระบบ
ผา่นการประชุมอยา่ง
เป็นทางการ 
5)  การดาํเนินกิจการ
ผา่นการส่ือสาร
การตลาดแบบ
ผสมผสาน 
6)  การส่ือสารในการ
บริหารจดัการทรัพยากร
สู่การตลาด 
7)  การส่ือสารในการ
จดัการระบบเงิน 

1)  การสมคัรสมาชิก
เพ่ือเขา้ร่วมโครงการ
ของบริษทันวตักรรม
ชาวบา้นผ่านการ
ส่ือสารตามขั้นตอน
การยอมรับนวตักรรม 
2)  การส่ือสารเพ่ือ
สร้างการรับรู้เก่ียวกบั
กิจการเพ่ือสังคม 
3)  การส่ือสารเพ่ือ
โนม้นา้วใจผ่าน
ส่ิงจูงใจของเกษตรกร 
4)  การสร้างส่ือเพื่อ
ลดช่องวา่งในการ
ตดัสินใจลงมือทาํของ
สมาชิกเก่าและ
สมาชิกใหม ่
5)  การจดักิจกรรม
พิเศษเพ่ือกระตุน้การ
ใชน้วตักรรม 
6)  การกระจายช่อง
ทางการส่ือสารเพ่ือ
สนบัสนุนการใช้
นวตักรรมให้
ครอบคลุมทุกหมู่บา้น 

1)  แนวด่ิง
จากบนลง
ล่างอยา่งเป็น
ทางการ 
2)  แนวราบ 
3)  สองทาง 
4)  เป็น
ทางการ 
5)  สองทาง
แบบไม่เป็น
ทางการ 

1)  การส่ือสาร
ระหวา่งบริษทั
กบัเครือข่าย 
2)  การส่ือสาร
ระหวา่ง
เจา้หนา้ท่ี
ส่งเสริมและ
เกษตรกร 
3)  การเปล่ียน
บทบาทของผูส่้ง
สารตาม
เป้าหมาย 
4)  เน้ือหาเห็น
ภาพ 
5)  สารโนม้นา้ว
ใจ 
6)  การสร้างสาร
ท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ 
7)  การส่ือ
สารตราสินคา้ 
8)  การใชส่ื้อ
บุคคล+เครือข่าย 
9)  การประชุม 
10)  การเลือกใช้
ส่ือให้เหมาะกบั
ผูรั้บสารและผู ้
ส่งสาร 
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ตารางที ่9.5 (ต่อ) 

      

พฒันาการ
ขององค์กร 

กระบวนการส่ือสาร 

รูปแบบการ
ส่ือสาร 

กลยุทธ์การ
ส่ือสาร 

กระบวนการส่ือสารเพื่อ
สร้าง 

กระบวนการส่ือสารเพื่อ
บริหารจัดการ 

กระบวนการส่ือสาร
เพือ่สร้างการยอมรับ
นวตักรรม 

  8)  การส่ือสารเพ่ือการ
บริหารจดัการทรัพยากร
บุคคลภายในบริษทั
นวตักรรมชาวบา้น 
9) การส่ือสารเพ่ือ
บริหารความขดัแยง้ 
10) การบริหารงานส่วน
ชุมชน 
11) การปรับองคก์รให้
สามารถส่ือสารสู่
ภายนอกได ้

   

วิสาหกิจ
ชุมชนมีกิน
มีใช ้

1)  การร่วมกนัพฒันา
แนวคิดในการตดัสินใจ
ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน ‚มี
กินมีใช‛้ 
2)  การสร้างวิสาหกิจ
ชุมชนจากฐานสมาชิก
เครือข่ายนวตักรรม
ชาวบา้น 
3)  ระบบฝึกหดัท่ีเรียนรู้
จากองคก์รภายนอก 
4)  การใชก้ระบวนการ
กลุ่มโยกยา้ยความรู้สู่การ
ปฏิบติั (Transfer of 
Learning) 

1)  ร่วมบริหารดว้ยกลุ่ม
ผูบุ้กเบิกเก่า 
2) การบริหารเงินอยา่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3)  การร่วมประเมิน
ขอ้มูลจากการทดลอง
ปฏิบติั 

1)  สร้างความรู้สึก
เป็นเจา้ของผ่านระบบ
บญัชีสมาชิก 
2)  การผกูประเด็น
การส่ือสารและเวที
ชุมชนร่วม 
3)  การมีส่วนร่วม
อยา่งเป็นรูปธรรม 

(1)  สองทาง 
(2)  แนวด่ิง
จากบนลง
ล่างอยา่งไม่
เป็นทางการ 

(1)  การส่ือสาร
ภายในองคก์ร 
(2)  การส่ือสาร
ระหวา่ง
หน่วยงานรัฐ
และวิสาหกิจ
ชุมชน 
(3)  สารเพ่ือ
ส่งเสริม
การตลาด 
(4)  การใชส่ื้อ
บุคคล 
(5)  การประชุม 

กองทุน
นวตักรรม
ชาวบา้น 

1)  การก่อตั้งกองทุน
นวตักรรมชาวบา้นผา่น
แนวคิดภายในและการ
สนบัสนุนจาก ภายนอก 
2)  การระดมทุนผา่นการ
สร้างภาพลกัษณ์และการ
ประชาสมัพนัธ์ 

1)  การปรับปรุงคุณภาพ
ทัว่ทั้งองคก์รผา่นการ
ส่ือสารภายในองคก์ร 
2)  การพฒันาการจดัการ
กองทุนผา่นการส่ือสาร
ภายนอกองคก์ร 
3)  การหาทุนเขา้กองทุน
นวตักรรมชาวบา้น 

1)  การส่ือสารเพ่ือ
สร้างการตระหนกัรู้ 

1)  สองทาง
อยา่งไม่เป็น
ทางการ 
2)  ทางเดียว
อยา่งเป็น
ทางการ 

1)  การส่ือสาร
ภายในองคก์ร 
2)  การส่ือสาร
ภายนอกองคก์ร 
3)  การสร้างสาร
เพื่อโนม้นา้วใจ 
4)  การใชส่ื้อการ
นาํเสนอ (Pitching) 
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 จะเห็นไดว้า่ กระบวนการส่ือสารขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นส่วนใหญ่จะเนน้การสร้าง
ความสัมพันธ์ แล้วจึงใช้กลยุทธ์การส่ือสารต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการมีส่วนร่วมผ่านการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นทั้งในดา้นแนวคิดและแนวปฏิบติั เพื่อสร้างองคค์วามรู้ในการดาํเนินองคก์ร
ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงมีการขยายผลทั้งในแง่จาํนวนสมาชิกและนวตักรรม แลว้จึงหาวิธี
บริหารจดัการองคก์รจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน เม่ือองคก์รมีองคก์รยอ่ยเพิ่มข้ึนการส่ือสารเพื่อการบริหาร
จดัการจะมีหลายขั้นตอนมากข้ึนและยงัตอ้งสร้างการยอมรับแนวคิดใหม่  รวมถึงกลยทุธ์การส่ือสาร
และรูปแบบการส่ือสารท่ีปรับใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายข้ึน 
 

9.1.2 บทบาทการส่ือสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างไร 

 การส่ือสารขององค์กรนวตักรรมชาวบ้านใช้นวตักรรมนําการพฒันา โดยบทบาทการ
ส่ือสารขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นมีบทบาทในการพฒันา แบ่งออกเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติด้าน
สังคม มิติดา้นเศรษฐกิจ และมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้ง 3 มิติมีลกัษณะบูรณาการกนั  

9.1.2.1 นวตักรรมการพฒันาในมิติดา้นสังคม ‚นวตักรรมสังคม‛ 
นวตักรรมการพฒันาขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นในมิติด้านสังคมนั้น  

ผูว้ิจยัพบวา่ การพฒันาดา้นน้ีใช้กระบวนการนวตักรรมสังคมในการผลกัดนัให้เกิดการพฒันาเชิง
สังคม 

1)  ความเป็นนวตักรรมสังคมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น  
องค์กรนวตักรรมชาวบ้านมี (1) คุณค่าต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นในเชิง

แกปั้ญหาหรือในเชิงพฒันา  ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิธีการดาํเนินชีวิตท่ีคนในชุมชนทาํอยูเ่ป็น
ประจาํใหเ้ป็นไปในทางท่ีดีข้ึน แกปั้ญหาความยากจน สร้างรายไดภ้ายในชุมชน ทาํให้ลดการอพยพ
ยา้ยถ่ินฐาน คนในชุมชนไดท้าํมาหากินในพื้นท่ีของตนเอง ผลกระทบทางสังคม ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ
ของชุมชนดีข้ึน สุขภาพของคนในชุมชนดีข้ึน คุณภาพส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน เกิดความสามคัคีในชุมชน  
ชาวบา้นมีความมัน่ใจในตวัเอง  ดาํรงรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ลดภาระของภาครัฐในการช่วยเหลือ 
(2)  ความใหม่ กล่าวคือ รูปแบบองคก์รพฒันาสังคมแบบครบวงจร ทั้งการผลิต การกระจายสินคา้ 
และการบริโภค องค์กรชุมชนลกัษณะน้ีถือไดว้่าเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยท่ีดาํเนินการโดย
ชาวบา้นเอง นาํความรู้ท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวบา้นและจากการศึกษาดูงานจากท่ีอ่ืน มา
พฒันาให้เป็นปัจจุบนัมากข้ึน  (3)  แรงจูงใจเชิงสังคม องคก์รมีแรงจูงใจจากลุ่มเกษตรกรในชุมชน
ทอ้งถ่ินเองท่ีตอ้งการการประกอบอาชีพท่ีมีความมัน่คงจึงร่วมกนัสร้างองคก์รนวตักรรมชาวบา้น  

2) บทบาทการส่ือสารในกระบวนการนวตักรรมสังคม 
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(1)  ตวัแสดงสําคญัในกระบวนการนวตักรรมสังคมขององค์กร
นวตักรรมชาวบา้น ส่วนใหญ่จะเป็นตวัแสดงแบบ ‚กระตือรือร้น‛ (Active) หมายถึง ตวัแสดงท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์เชิงรุกกบัองคก์รนวตักรรมชาวบา้นก่อนหรือมีความเป็นผูส่้งสาร 

(2)  บทบาทการส่ือสารต่อการสร้างนวตักรรมสังคม (Creation of 
Social Innovation) 

การธํารงรักษาความสัมพนัธ์ของชุมชน: การนาํกิจกรรมการสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางสังคมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์โดยการเพิ่มสาระประโยชน์หรือหัวขอ้การสนทนา
ใหก้บัชาวบา้นไดแ้ลกเปล่ียนกนั มิใช่เพียงการเยีย่มเยยีนกนัโดยไม่มีสาระ  

การสืบทอด/ร้ือฟ้ืนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน: การรวบรวมสารท่ีเป็นมุขปาฐะ
จากชาวบา้นหลายคนทาํใหภู้มิปัญญาต่าง ๆ ไดรั้บการประมวลข้ึน   

การเลือกสรรภูมิปัญญา: กลุ่มเกษตรกรจะร่วมกนัแสดงความคิดเห็น
และคดัเลือกภูมิปัญญาท่ีสามารถนาํมาทดลองใช้ไดจ้ริงอย่างไม่ยุ่งยากมาทาํการศึกษาทดลองใน
แปลงเกษตรของตนเองร่วมกนั   

การพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เป็นนวตักรรมชาวบา้น: การรวมตวักนั
เพื่อร่วมกนัทาํการเกษตร และยงัมีการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะเป็นประจาํจึงเป็นปัจจยัเอ้ือในการร่วมกนั
พฒันาแนวคิดทางการเกษตร 

การสร้างการยอมรับร่วมของเจา้ของนวตักรรม:  การถ่ายทอดความรู้
หรือแนวคิดของแต่ละคน ทาํให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในนวตักรรมสุทธิท่ีผลิตข้ึนมา เป็นการ
สร้างสิทธิในการส่งข่าวสาร (Right to Inform) ใหก้บัคนในชุมชนไดมี้โอกาสบอกปัญหา ปัญหานั้น 
ๆ ก็จะกลายเป็นปัญหาท่ีทุกคนตอ้งการแกไ้ข  

การสร้างอตัลกัษณ์และการสํานึกรักทอ้งถ่ิน: การทาํงานในนามกลุ่ม
หรือเครือข่ายจึงเป็นท่ีสังเกตไดช้ดัเจนว่ามีใครบา้งท่ีมกัมานัง่คุยจบักลุ่มกนั  รวมถึงการทาํนาขา้ว
กลอ้งสีดาํท่ีโดดเด่นในทุ่งนา 

(3)  บทบาทการส่ือสารต่อการบูรณาการนวตักรรมสังคม (Integration 
of Social Innovation) 

การปรับปรุงวิถีชีวิตให้กา้วทนัโลกาภิวตัน์: เกษตรกรไดรั้บความเป็น
ธรรมในการต่อรองราคาสินคา้ ทาํใหเ้กษตรกรสามารถอยูร่อดไดใ้นสังคมทุนนิยม 

การสร้างสภาพแวดลอ้มแห่งการพฒันาต่อเน่ือง: การส่ือสารรูปแบบเดิม 
เช่น การจดัอบรม ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานจากเกษตรกรตน้แบบ เป็นตน้ ทาํให้เกษตรกร
เปล่ียนแปลงได ้แต่เปล่ียนแปลงไดเ้พียงระยะเร่ิมตน้เท่านั้น  องคก์รนวตักรรมชาวบา้นจึงปรับปรุง
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การส่ือสารโดยเน้นเร่ืองการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง (Learning by Doing) และทาํร่วมกนัเป็น
เครือข่ายเพื่อส่งเสริมกนั 

การผสานนวตักรรมกับวิถีสังคม: นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนจากองค์กร
นวตักรรมชาวบา้นเป็นนวตักรรมจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจึงไม่ยากท่ีจะเช่ือมโยงวิถีชีวิตเดิมให้เขา้กบั
ภูมิปัญญาท่ีผา่นการปรับปรุง  

(4)  บทบาทการส่ือสารต่อการขยายผลนวตักรรมสังคม (Expansion of 
Social Innovation) 

(ก)  การพฒันาท่ีย ัง่ยืน: หากยงัมีการแลกเปล่ียน พูดคุย หรือมีการ
ใชพ้ื้นท่ีสาธารณะอยู ่การพฒันาก็จะไม่หยุดน่ิง เพราะเกษตรกรจะพบกบัปัญหาหรือมีแนวคิดใหม่ 
ๆ อยูเ่สมอ   

(ข)  การสร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกวา้ง: การขยายจาํนวน
สมาชิกเร่ือย ๆ  พร้อมกบัมีการสร้างกิจการเพื่อสังคมเพื่อขยายวิสัยทศัน์ขององคก์รให้กวา้งข้ึนและ
กระจายนวตักรรมผ่านสินคา้ทัว่ประเทศไทย นอกจากน้ียงัมีการขยายพื้นท่ีการพฒันาไปสู่จงัหวดั
อ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ สุรินทร์ ร้อยเอด็ ลพบุรี และตาก  

(ค)  การเช่ือมประสานชุมชน: สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น
เป็นเครือข่ายท่ีมีโครงสร้างมาจากกลุ่มยอ่ยของสมาชิกในหมู่บา้นท่ีแตกต่างกนั   

(ง)  การสร้างความร่วมมือจากภายในและภายนอก : การสร้าง
เครือข่าย กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน และกองทุน เป็นการขยายความร่วมมือเพื่อเป็นการ
เปิดรับแนวคิดและวธีิแกปั้ญหาใหม่ ๆ   
 

3)  การยอมรับนวตักรรมการพฒันาของสมาชิกองคก์รนวตักรรมชาวบา้น
ในมิติดา้นสังคม 

 สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัพบ การรับรู้
ถึงประโยชน์ในการใชง้านนวตักรรมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นในดา้นสังคมวา่  

 เกษตรกรเห็นด้วยอย่างมากกบัประโยชน์ในการใช้งานเกษตรอินทรีย์
แบบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นในวถีิชีวติความเป็นอยูข่องตนเอง  

 เกษตรกรเห็นด้วยปานกลางกับการมีเพื่อนร่วมกันคิดร่วมกันทํา
การเกษตร เม่ือทาํเกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น   

 เกษตรกรเห็นดว้ยปานกลางกบัการสร้างความมัง่คงให้กบัชีวิตของตนเอง 
เม่ือทาํเกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น  
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9.1.2.2 นวตักรรมการพฒันาในมิติดา้นเศรษฐกิจ ‚กิจการเพื่อสังคม‛ 
นวตักรรมการพฒันาขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นในมิติดา้นเศรษฐกิจนั้น  ผูว้ิจยั

พบว่า การพฒันาดา้นน้ีใช้รูปแบบธุรกิจของกิจการเพื่อสังคมในการผลกัดนัให้เกิดการพฒันาเชิง
เศรษฐกิจ ดงัน้ี 

1)  ความเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 
องค์กรนวตักรรมชาวบ้านในส่วนท่ีเป็นกิจการคือ บริษัท นวตักรรม

ชาวบ้าน จาํกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนเป็นกิจการเพื่อสังคมหรือเรียกสั้ น ๆ ว่า SE ในปี 2553 โดย
สํานกังานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ภายใตก้ฎหมาย และระบบทะเบียนสานกั
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2554 และยงัไดเ้ป็นกิจการเพื่อสังคม
ตวัอย่างสําคญัในประเทศไทย  ดงันั้น ความเป็นกิจการเพื่อสังคมของบริษทั นวตักรรมชาวบา้น 
จาํกดั จะพิจารณาร่วมกบัระเบียบ ขอ้กาํหนดในการจดทะเบียนเป็นเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมของ
สาํนกังานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ดงัน้ี 

(1)  ลกัษณะของ‚กิจการเพื่อสังคม‛ 
(ก)  ลกัษณะทัว่ไป  
บริษทันวตักรรมชาวบา้นเป็นภาคเอกชน ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลใน

ชุมชนร่วมกนัประกอบกิจการหรือดาํเนินการ นัน่ก็คือ เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น โดยมีกรรมการ
ผูจ้ดัการบริษทั รวมทั้งผูป้ระสานงานเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นร่วมด้วย  ส่วนเป้าหมายของ
บริษทัมุ่งแกไ้ขปัญหาการเกษตรในสังคมอีสานดว้ยการผลิตและจาํหน่ายสินคา้เกษตรอินทรีย ์  

(ข)  ลกัษณะพิเศษ 
มีกระบวนการผลิต การดาํเนินกิจการ หรือการดาํเนินการในส่วน

ของผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ยงัมีการสนับสนุนการทาํงานของเครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้มีความย ัง่ยืนและอยู่รอดใน
สภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยมีการวดัและประเมินผลดว้ยตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ รายได,้ สุขภาพ, 
สภาพแวดลอ้ม, ความสุขของเกษตรกร  

มีการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้ร่วมกบัระบบทุนนิยมให้มี
ความสมดุลกนั หรือกล่าวไดว้่ามีความพอเพียงในระดบัท่ีอยูร่อดและเป็นไป เกษตรกรสามารถรับ
ปัจจยัการผลิตไปผลิตและนาํผลผลิตกลบัมาคืน 

มีศกัยภาพท่ีจะมีความย ัง่ยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง โดยมีการ
จดัตั้งกองทุนนวตักรรมชาวบา้นข้ึนเพื่อการวางแผนการเงินโดยเฉพาะ เพื่อให้นกัลงทุนรายยอ่ยได้
ร่วมสนบัสนุนการทาํงานขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น   
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ผลกาํไรนาํไปใช้ในการพฒันาชุมชน โดยยึดหลักการแก้ปัญหา
สังคมเป็นหลกั สามารถมีรูปแบบองค์กรท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ย บริษทันวตักรรมชาวบา้น 
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น วสิาหกิจชุมชนมีกินมีใช ้และกองทุนนวตักรรมชาวบา้น 

มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยการใช้รูปแบบธุรกิจ Social 
Contract Farming และการผลิตสินค้าและบริการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงการนําข้อปฏิบติัของกิจการเพื่อสังคมมาใช้ในการบริหาร
จดัการองคก์รอีกดว้ย   

(2)  ประเภทและรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม 
บริษทันวตักรรมชาวบา้นจึงเป็นรูปแบบของธุรกิจประเภทกิจการเพื่อ

สังคมท่ีตั้งข้ึนโดยเครือข่ายและองคก์รชุมชน (Community-Based Social Enterprise) 
(3)  การแบ่งกลุ่มกิจการเพื่อสังคมตามประเด็นสําคญัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิต (Thematic Segmentation) บริษทันวตักรรมชาวบา้นจดัเป็นตวัอยา่งสําคญัของประเด็นเกษตร
ปลอดภยัและย ัง่ยนื  

2)  บทบาทการส่ือสารต่อการขบัเคล่ือนกิจการเพื่อสังคม 
(1)  การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ: การขยายเครือข่ายชุมชนทาํให้เกิดการ

สนบัสนุนจากองคก์รทอ้งถ่ิน ส่วนการขยายเครือข่ายภายนอกนั้นจะมีส่วนช่วยในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทัท่ีตอ้งอาศยับุคคลภายนอกในการทาํงาน ให้คาํปรึกษา เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้และ
เป็นตน้แบบในเชิงแนวคิด 

(2)  การวางแผนการตลาด: องคก์รไม่ความถนดัดา้นการตลาด จึงตอ้ง
อาศัยพนัธมิตรทางธุรกิจในการร่วมวางแผนหรือรับหน้าท่ีในการทาํการตลาดให้กับบริษัท
นวตักรรมชาวบา้น 

(3)  ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ: อาชีพเกษตกรรมเป็นอาชีพท่ี
ยากจนท่ีสุด องคก์รนวตักรรมชาวบา้นไดเ้ล็งเห็นปัญหาน้ีจึงไดมี้การใชก้ารส่ือสารเป็นปัจจยัหลกั
ในการเช่ือมโยงเกษตรกรให้เป็นเครือข่ายรวมตวักนัให้เกิดเป็นองคก์รท่ีใหญ่ข้ึนจึงมีอาํนาจต่อรอง
กบัปัจจยัภายนอก 

(4)  การเสริมประสิทธิภาพการผลิต: การทาํงานผ่านการส่ือสารของ
เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นซ่ึงเปรียบเป็นฝ่ายผลิต และฝ่ายวิจยัประเมินผลของบริษทัในการท่ีจะ
ช้ีแจงหรือร่วมแสดงความคิดเห็นปรับปรุงคุณภาพใหสิ้นคา้อยูเ่สมอ 

3)  การยอมรับนวตักรรมการพฒันาของสมาชิกองคก์รนวตักรรมชาวบา้น
ในมิติดา้นเศรษฐกิจ 
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สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัพบ การรับรู้
ถึงประโยชน์ในการใชง้านนวตักรรมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นในดา้นเศรษฐกิจวา่ 

เกษตรกรเห็นดว้ยปานกลางกบัประโยชน์ในการใชง้านเกษตรอินทรียแ์บบ
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง  

เกษตรกรเห็นดว้ยปานกลางกบัประโยชน์ในการใชง้านเกษตรอินทรียแ์บบ
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นในการประกอบอาชีพ ทาํใหร้ายไดข้องตนเองดีข้ึน   

เกษตรกรเห็นดว้ยปานกลางกบัประโยชน์ในการใชง้านเกษตรอินทรียแ์บบ
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นในการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีตนเองมี  

9.1.2.3 นวตักรรมการพฒันาในมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ‚เกษตรอินทรียน์านาชาติ‛ 
นวตักรรมการพฒันาขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นในมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้น  ผูว้ิจยั

พบว่า การพฒันาดา้นน้ีใชก้ารส่งเสริมการทาํเกษตรอินทรียใ์นการผลกัดนัให้เกิดการพฒันาในมิติ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  เกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น 
เกษตรอินทรีย์ขององค์กรนวตักรรมชาวบ้านเป็นเกษตรอินทรีย์ท่ีผ่าน

ขอ้กาํหนดโดยสหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ (International Federation of Organic Agriculture 
Movements-IFOAM)ประกอบดว้ยหลกัการ 4 ขอ้สาํคญั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1)  ดา้นสุขภาพ (Health) 
การปรับเปล่ียนมาทาํเกษตรอินทรียโ์ดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นเป็นการ

ส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นองคร์วมให้กบัดิน พืช สัตว ์มนุษย ์และขยายผลไดใ้นระดบัโลก องค์กร
นวตักรรมชาวบา้นมีการวดัดชันีความสุขของผูใ้ช้นวตักรรมและการวดัปริมาณสารพิษตกคา้งใน
กระแสเลือด ตลอดจนพื้นท่ีบริเวณแปลงเกษตรต่างมีสีเขียว และมีสัตวน์า ๆ ชนิดมาอยูอ่าศยั 

(2)  ดา้นนิเวศวทิยา (Ecology) 
เกษตรอินทรีย์ขององค์กรนวตักรรมชาวบ้านจะใช้วตัถุดิบท่ีมาจาก

ธรรมชาติ 100%  การบริหารจดัการทรัพยากรในแปลงเกษตรประณีตเป็นการดูแลระบบนิเวศใน
พื้นท่ีของตนใหห้มุนเวยีนไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติและเป็นการรักษาความหลากหลายทางธรรมชาติ   

(3)  ดา้นความเป็นธรรม (Fairness) 
เกษตรอินทรีย์ท ําให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีมีความเป็นธรรมระหว่าง

ส่ิงแวดล้อมโดยรวมและส่ิงมีชีวิต   การทาํนาในบริเวณใกลแ้ปลงเกษตรอินทรียจ์ะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบใด ๆ  อีกทั้งสินคา้เกษตรอินทรียเ์ป็นสินคา้คุณภาพพิเศษท่ีสามารถต่อรองความเป็น
ธรรมในดา้นราคาได ้ ดา้นการประกอบการของบริษทันวตักรรมชาวบา้นท่ีเป็นกิจการเพื่อสังคมมี
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การคาํนวณตน้ทุนการผลิตท่ีมิใช่เพียงจาํนวนเงิน หากแต่รวมถึงตน้ทุนทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ย ระบบการผลิต การจาํหน่าย และการคา้ผลผลิตเกษตรอินทรียจึ์งมีความโปร่งใส ไดรั้บการวิจยั
และประเมินผลโดยเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นอยูเ่สมอ เพื่อใหมี้ความเป็นธรรม  

(4)  ดา้นการดูแลเอาใจใส่ (Care)  
การดาํเนินการขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นทั้งองค์กรมีพฒันาอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป อาศยัการพฒันาท่ีเนน้เชิงคุณภาพมากกวา่ปริมาณ ชาวบา้นจะเรียนรู้จากการปฏิบติั
มากกว่าการรับความรู้แลว้นาํไปปฏิบติัเอง พากนัคิดพากนัทาํ ดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั  มีเวที
ชุมชนในการแสดงความคิดเห็น 

2)  บทบาทการส่ือสารในการทาํเกษตรอินทรีย ์
(1)  การเสริมศกัยภาพและให้ความรู้เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม: สมาชิก

เครือข่ายส่วนใหญ่ผ่านการอบรมทางการเกษตรทาํให้มีความรู้เร่ืองการทาํเกษตรปลอดสารพิษอยู่
แลว้ การส่งเสริมขององคก์รจึงเป็นเพียงการกระตุน้เตือนให้เกษตรกรตระหนกัถึงโทษของสารเคมี
เพิ่มข้ึน และการนาํเสนอนวตักรรมทางธรรมชาติท่ีสามารถนาํมาใชท้ดแทนการใชปุ๋้ยเคมีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

(2)  การเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีของส่ิงมีชีวิต: องคก์รนวตักรรมชาวบา้น
ได้ร่วมกับอนามยัหมู่บา้นและโรงพยาบาลในการเข้าร่วมปรึกษาเร่ืองสินค้าการเกษตรท่ีปลอด
สารพิษและดีต่อสุขภาพ ทั้งยงัมีการร่วมจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพในตลาดนดัของโรงพยาบาล
ดว้ย  

(3)  การใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด: การประชุมเวียน
เพื่อร่วมกนัทาํเกษตรประณีตเป็นบทเรียนเร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยมีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดความเส่ียงในการทาํลายแร่ธาตุในดิน  และป้องกนัการสะสม
ของโรคและศตัรูพืชไดอี้กดว้ย    

(4)  การปลูกฝังแนวคิดการรักธรรมชาติ: การพูดคุยกนัถึงประเด็นดา้น
การเกษตรอินทรียบ์่อย ๆ จะทาํให้คุน้ชินกบัการเพาะปลูกอย่างไม่ทาํลายธรรมชาติ และซึมซับ
วิธีการต่าง ๆ ท่ีใชไ้ดผ้ลในการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี  นอกจากน้ียงัมีการจดักิจกรรมเพื่อแสดง
ขอ้ดีของการปลูกพืชโดยใชว้สัดุธรรมชาติ เช่น การประชุมเชิงปฏิบติัการคาํนวณค่าใชจ่้ายในการทาํ
เกษตรอินทรียเ์ปรียบเทียบกบัการทาํเกษตรเคมี  

3) การยอมรับนวตักรรมการพฒันาของสมาชิกองคก์รนวตักรรมชาวบา้น
ในมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัพบ การรับรู้
ถึงประโยชน์ในการใชง้านนวตักรรมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นในดา้นส่ิงแวดลอ้มวา่ 

เกษตรกรเห็นด้วยมากกับประโยชน์ในการใช้งานเกษตรอินทรีย์แบบ
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท่ีตนเองอาศยัอยู ่  

เกษตรกรเห็นด้วยมากกับประโยชน์ในการใช้งานเกษตรอินทรีย์แบบ
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นท่ีทาํใหต้นเองมีความรู้ใหม่ ๆ ทางการเกษตร  

เกษตรกรเห็นดว้ยปานกลางกบัประโยชน์ในการใชง้านเกษตรอินทรียแ์บบ
องค์กรนวตักรรมชาวบ้านในการถ่ายทอดความรู้และสร้างประสบการณ์ในกระบวนการทาง
การเกษตรทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ผลิต การตลาด จนถึงมือผูบ้ริโภค  

จากผลการศึกษาภาพรวมขององค์กรนวตักรรมชาวบา้น บทบาทการส่ือสารขององค์กร
นวตักรรมชาวบา้นในการพฒันาทั้งมิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติส่ิงแวดลอ้ม มีการส่ือสารตวั
นวตักรรมขององคก์รท่ีมีทั้ง 3 มิติบูรณาการกนัอยู ่ส่วนบทบาทขององคก์รยอ่ยจะมีบทบาทหลกัท่ี
แตกต่างกนัตามเป้าหมายขององค์กรท่ีตอ้งการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในยุคสมยันั้นๆ ไดแ้ก่ เครือข่าย
นวตักรรมชาวบา้นมีบทบาทหลกัในมิติสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทันวตักรรมชาวบา้นมีบทบาท
หลกัในมิติเศรษฐกิจและสังคม วิสาหกิจชุมชนมีบทบาทหลกัในมิติเศรษฐกิจและสังคม กองทุน
นวตักรรมชาวบา้นมีบทบาทหลกัในมิติเศรษฐกิจ 

 
9.1.3 ปัจจัยในการส่ือสารทีม่ีผลต่อการส่ือสารเพือ่การพฒันาขององค์กรนวตักรรม

ชาวบ้าน ท าให้องค์กรนวตักรรมชาวบ้านประสบความส าเร็จ และปัญหาหรือ
อุปสรรคในการส่ือสารขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน รวมถึงแนวโน้มการส่ือสารใน
อนาคตขององค์กรนวตักรรมชาวบ้านเป็นอย่างไร 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่ือสารเพื่อการพฒันาขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น สามารถสรุปได ้
ดงัน้ี 

9.1.3.1 ปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อการส่ือสารเพื่อการพฒันาขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น 
มีประเด็นดงัน้ี 
1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างและพฒันาเครือข่ายการส่ือสาร 
2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานและบริหารจดัการองคก์ร 
3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเกษตรแบบใหม่ 
4) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
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9.1.3.2 ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น มี
ประเด็นดงัน้ี 
1) ปัญหาและขอ้จาํกดัของการพฒันาเครือข่าย 
2) ปัญหาและขอ้จาํกดัของการยอมรับเกษตรแบบใหม่ 
3) ปัญหาและขอ้จาํกดัดา้นการบริหารจดัการ 
4) ปัจจยัดา้นการส่ือสาร  

9.1.3.3 แนวโนม้การส่ือสารในอนาคตขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น มีประเด็น
ดงัน้ี 
1) การขยายองคก์รเพื่อความย ัง่ยนื 
2) การบริหารจดัการองคก์ร 
3) การขยายผลระดบัปัจเจกเป็นระดบัสังคม 
4) ยกระดบัการเปล่ียนแปลง 
5) สร้างทายาทเกษตร 
6) ประเด็นการพฒันาในอนาคต 
7) พฒันาการส่ือสาร 
8) พฒันาการตลาด 

  
9.1.4 ประสิทธิผลการใช้นวตักรรมขององค์กรนวตักรรมชาวบ้านเป็นอย่างไร 

 ผลการวจิยัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 7 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
9.1.4.1  ผลการวดัพฤติกรรมการใชน้วตักรรม 
โครงการท่ีกลุ่มตวัอย่างเข้าร่วมมากท่ีสุดได้แก่ นาอินทรีย์ รองลงมาคือ เกษตร

ประณีต, กลุ่มเล้ียงหมู,ววั,ไก่, เมนูนวตักรรม, และพริกอินทรีย ์ตามลาํดบั 
9.1.4.2  ผลการวดัการเป็นเจา้ขององคป์ระกอบนวตักรรม 
องค์ประกอบนวตักรรมขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นท่ีกลุ่มตวัอย่างเป็นเจา้ของ

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ แรงงาน รองลงมาคือ เงินทุน, ท่ีดิน, แหล่งนํ้า, และคุณภาพดินตามลาํดบั 
9.1.4.3  ผลการวดัภูมิหลงัและกระบวนการเก่ียวกับการส่ือสารท่ีทาํให้ยอมรับ

นวตักรรม 
ขั้นตอนท่ีสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่เลือกเป็นขั้นตอนในการ

ยอมรับนวตักรรมไดแ้ก่ เพื่อน/ญาติ /คนสนิทมาชวน, เห็นคนอ่ืนทาํ, สมาชิกบอกต่อให้คนท่ีสนิท
มาชวน, และสมาชิกท่ีไม่สนิทมาชวน 
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ขั้นตอนท่ีสมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นทุกคนเลือกเป็นขั้นตอนในการยอมรับ
นวตักรรมไดแ้ก่  รู้จกัเกษตรอินทรีย,์ รู้จกันวตักรรมชาวบา้น, สมคัร, และทาํเกษตรอินทรีย ์ 

กระบวนการยอมรับนวตักรรมของสมาชิกส่วนใหญ่  มีขั้นตอนคือ  ‚ฉชกฌ‛ ซ่ึง
หมายถึง รู้จักนวตักรรมชาวบ้าน สมคัร รู้จกัเกษตรอินทรีย์ และทาํเกษตรอินทรี ย์  รองลงมา 
กระบวนการยอมรับนวตักรรมของสมาชิก  มีขั้นตอนคือ ‚กฌฉช‛ ซ่ึงหมายถึง รู้จกัเกษตรอินทรีย ์
ทาํเกษตรอินทรีย ์รู้จกันวตักรรมชาวบา้น และสมคัร สุดทา้ย กระบวนการยอมรับนวตักรรมของ
สมาชิกร้อยละ 10 มีขั้นตอนคือ ‚ฉชฌก‛ ซ่ึงหมายถึง รู้จกันวตักรรมชาวบ้าน สมคัร เกษตรอินทรีย ์
และรู้จกัเกษตรอินทรีย ์ 

9.1.4.4  ผลการวดัปัจจยัการส่ือสารสารท่ีทาํใหย้อมรับนวตักรรม 
ผูส่้งสารเป็นปัจจยัการส่ือสารท่ีทาํให้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยอมรับนวตักรรมได้

มาก  ซ่ึงผูส่้งสารท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรมไดแ้ก่ สมาชิกเครือข่าย ,  บุคคลในครอบครัว
หรือผูท่ี้มีส่วนในการร่วมกนัทาํการเกษตร, และเพื่อน/คนรู้จกั ตามลาํดบั   

ส่วนสารเป็นปัจจยัการส่ือสารท่ีทาํให้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยอมรับนวตักรรมได้
ปานกลาง ซ่ึงสารท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรม ไดแ้ก่ ตวัอย่างจากการปฏิบติัจริง, คาํพูด, 
และเน้ือหาการบรรยายสไลด ์ตามลาํดบั  

และส่ือหรือช่องทางการส่ือสารเป็นปัจจยัการส่ือสารท่ีทาํให้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ยอมรับนวตักรรมไดม้าก ซ่ึงส่ือหรือช่องทางการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับนวตักรรม ไดแ้ก่ 
การลงพื้นท่ีศึกษาพร้อมปฏิบติัจริง, การจดัอบรมเท่ากบัการทาํแปลงสาธิต, และการประชุม
เครือข่าย ก ตามลาํดบั 

9.1.4.5  ผลการวดัผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการรับนวตักรรม 
บุคคลท่ีเห็นดว้ยหรือสนบัสนุนการรับนวตักรรมของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สามีหรือ

ภรรยา, สมาชิกเครือข่าย, และพ่อแม่ ตามลาํดบั ส่วนบุคคลท่ีไม่เห็นดว้ยคดัคา้นการรับนวตักรรม
ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพื่อนบา้น และคนท่ีมีพื้นท่ีทาํกินในบริเวณเดียวกนั ตามลาํดบั  นอกจากน้ี
กลุ่มตวัอยา่ง ไม่ไดรั้บการบอกหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยต่อการ
รับนวตักรรม ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง ไดรั้บการสนบัสนุนหรือเห็นดว้ยจากทุกคน (ไม่มีผูค้ดัคา้น) ในการ
รับนวตักรรม  และกลุ่มตวัอย่างเพียง ไม่มีใครบอกหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการเห็นดว้ย
หรือสนบัสนุนในการรับนวตักรรม 
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9.1.4.6  ผลการวดัการยอมรับนวตักรรม 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยปานกลางกบัการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้าน โดยมี

การรับรู้ประโยชน์ท่ีทาํให้มีความรู้ใหม่ ๆ ทางการเกษตร การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และการรับรู้ประโยชน์ต่อวถีิชีวติ ความเป็นอยู ่ตามลาํดบั   

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากกบัการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน โดยมีการ
เรียนรู้การใชเ้กษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นไดด้ว้ยตนเอง เกษตรอินทรียแ์บบองคก์ร
นวตักรรมชาวบ้านเป็นเร่ืองไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน และมีความสามารถใช้เกษตรอินทรีย์แบบ
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นไดโ้ดยง่าย ตามลาํดบั  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากกบัทศันคติเชิงบวกท่ีมีต่อการใชน้วตักรรม โดย
มีความน่าสนใจต่อเกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น  มีความพึงพอใจในการทาํเกษตร
อินทรียแ์บบองค์กรนวตักรรมชาวบา้น และความตอ้งการแนะนาํให้เพื่อนหรือคนรู้จกัใช้เกษตร
อินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น ตามลาํดบั 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากกบัความตั้งใจท่ีจะใชง้าน  โดยหากมีโอกาส จะ
ใชง้านเกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรมชาวบา้นทุกคร้ัง หากไม่ไดท้าํเกษตรอินทรียแ์บบองคก์ร
นวตักรรมชาวบา้นจะไปสมคัร  และแมมี้ส่ิงอ่ืนท่ีทาํหน้าท่ีไดเ้หมือนกนัก็จะยงัใช้เกษตรอินทรีย์
แบบองคก์รนวตักรรมชาวบา้น ตามลาํดบั 

และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยปานกลางกับการใช้งานจริง โดยใช้เกษตร
อินทรียแ์บบองค์กรนวตักรรมชาวบา้นในชีวิตประจาํวนั และเกษตรอินทรียแ์บบองคก์รนวตักรรม
ชาวบา้นถือเป็นส่วนหน่ึงในชีวติ ตามลาํดบั 

9.1.4.7  ผลการวดัความสนใจนวตักรรมส่วนบุคคล 
กลุ่มตวัอย่างมีความสนใจนวตักรรมส่วนบุคคลเรียงตามลาํดับ ได้แก่ เม่ือได้ยิน

เก่ียวกบัความรู้ในการทาํเกษตรใหม่ ๆ  ตนมกัหาโอกาสท่ีจะเรียนรู้หรือทดลองใช ้เม่ือมีความรู้ใน
การทาํเกษตรใหม่ ๆ เขา้มา ตนอยากเป็น คนกลุ่มแรกท่ีไดใ้ช้ความรู้นั้น ๆ ก่อน และตนชอบหรือ
สนใจผลผลิตท่ีไดจ้ากวธีิใหม่ ๆ มากกวา่ผลผลิตจากวธีิเดิม ๆ  ตามลาํดบั 
 

9.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง ‚การส่ือสารนวตักรรมการพฒันาของกิจการเพื่อสังคม องค์กรนวตักรรม
ชาวบา้น‛  ผูว้ิจยัจะนาํเสนอการอภิปรายผลเพื่อให้ง่ายต่อการเขา้ใจ โดยแบ่งการส่ือสารนวตักรรม
การพฒันาออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ‚นวตักรรมองค์กร‛ กล่าวคือ การส่ือสารตวัองค์กรนวตักรรม
ชาวบา้นซ่ึงถือเป็นนวตักรรมการพฒันาและจดัการองคก์ร และ‚ประเด็นนวตักรรม‛ กล่าวคือ การ
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ส่ือสารนวตักรรมท่ีสมาชิกขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นร่วมกนัคิดคน้ข้ึน และอภิปรายผลการ
ส่ือสารนวตักรรมการพฒันาขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นในเชิงมิติด้านสังคม เ ศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 การอภิปรายผลการวจิยัน้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 1) การส่ือสาร ‚นวตักรรมองคก์ร‛ 
 2) การส่ือสาร ‚ประเด็นนวตักรรม‛ 
 3) การส่ือสารนวตักรรมการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 
  

 
ภาพที ่9.1 กรอบแนวคิดการส่ือสารนวตักรรมพฒันา 
 

9.2.1 การส่ือสาร “นวตักรรมองค์กร” 
 องคก์รนวตักรรมชาวบา้นมีจุดเร่ิมตน้จากการรวมกลุ่มเกษตรกรจากหลายกลุ่มท่ีไดรั้บการ
จุดประกายทางความคิดจากบุคคลภายนอกมาแลว้ ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัเวทินี สตะเวทิน 
(2542) ท่ีพบวา่การรวมกลุ่มของประชาคมนั้นเร่ิมตน้จากการท่ีหน่วยงานภายนอกเขา้มาเป็นผูจุ้ด
ประกายทางความคิดใหแ้ก่แกนนาํของชุมชน การส่ือสารเพื่อการสร้างองคก์รในยคุเร่ิมตน้จึงเป็น
การส่ือสารในระดบักลุ่ม  โดยใชค้วามรู้สึกเป็นกลุ่มเดิมในการส่ือสารเพื่อแยกเกษตรกรท่ีมีแนวคิด
เหมือนกนัออกมาสร้างเป็นกลุ่มใหม่ หรือเป็นการสร้างกลุ่มแบบแตกหน่อนัน่เอง  ซ่ึงการส่ือสาร
กบับุคคลท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัทาํใหง่้ายต่อการส่ือสารตรงกบัแนวคิดของ Everette M. Rogers 
(1995) กล่าววา่ “การส่ือสารจะเกิดข้ึนง่ายดายและเป็นผลสาํเร็จเม่ือบุคคลท่ีมาทาํการส่ือสารกนันั้น
มีลกัษณะของความคลา้ยคลึงกนั(Homophily) ทั้งลกัษณะทางประชากรและลกัษณะทางสังคม ทั้งน้ี
เม่ือบุคคลมีความคลา้ยคลึงกนันั้นก็จะมีกรอบทางความคิดท่ี 
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คลา้ยคลึงกนัทาํให้การส่ือสารเป็นไปในทางเดียวกนั”  เพื่อให้กลุ่มมีความเป็นหน่ึงเดียวกนัมากข้ึน 
การสร้างความสัมพนัธ์จึงเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดในขั้นตอนน้ี ดงัท่ีปรมะ สตะเวทิน (2533) กล่าวว่า 
‚การส่ือสารของมนุษยต์ั้งอยูบ่นหลกัของความสัมพนัธ์”  อีกทั้งเกษตรกรไดผ้า่นการอบรมการเป็น
วิทยากรหรือก็คือ ผูส่้งสาร ทาํให้เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมมีความเป็นผูน้าํ สามารถเป็นผูน้าํทาง
ความคิดได ้และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างและขยายเครือข่ายต่อไป 
 ส่วนการขยายกลุ่มให้มีปริมาณเพิ่มมากข้ึน จะใชก้ลยุทธ์การส่ือสารเดิมคือ การใช้
ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลของสมาชิกกลุ่มในการชักชวนคนรู้จกัหรือเครือญาติเพื่อเขา้ร่วมกลุ่ม 
ดงันั้น การรวมกลุ่มจึงมีความแน่นแฟ้น สนิทสนมกนั เพราะต่างรู้จกักนัเป็นอย่างดี ผลการวิจยั
สอดคลอ้งกบังงานวจิยัของ อริสรา ธนูแผลง (2544) พบวา่ กลุ่มผูน้าํชุมชนใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวั
ในฐานะคนบา้นเดียวกนั ซ่ึงเป็นลกัษณะของสังคมไทยท่ีจะมีการติดต่อกนัระหวา่งเพื่อนบา้น และ
ในฐานะคนท่ีทาํงานเพื่อชุมชนในตาํแหน่งคณะกรรมการชุมชนดว้ยกนัในการหาแนวร่วมรวมทั้ง
เช่ือมโยงกลุ่มบุคคลเขา้มาทาํงานเพื่อแกไ้ขปัญหา ทั้งน้ีลกัษณะของสังคมไทยท่ีมีการพบปะกนั
ระหวา่งคนในชุมชนเดียวกนัและมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนันั้นทาํใหก้ารท่ีกิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึน
ไม่ว่าจะเกิดจากกลุ่มใดในชุมชนนั้นก็จะไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาชิกในชุมชนและทาํให้การ
รวมกลุ่มเพื่อจดัตั้งนั้นเป็นไปอยา่งง่ายดายยิง่ข้ึน 
 เม่ือรวมกลุ่มได้สําเร็จและมีการเช่ือมโยงหลายกลุ่มเข้าด้วยกัน จึงเกิดรูปแบบ
เครือข่ายข้ึน ซ่ึงเป็นเครือข่ายเชิงซ้อน มีหลายศูนยก์ลางโดยท่ีเครือข่ายดงักล่าวมีเส้นความสัมพนัธ์
หลายเส้น เช่น พบปะสังสรรค์ ร่วมงานบุญประเพณีต่างๆ เป็นเพื่อนบา้น เป็นเครือญาติ มีท่ีนา
ใกลเ้คียง กล่าวคือ เป็นทั้งเครือข่ายอาชีพการงาน (Task Oriented) และเครือข่ายทางสังคม (Social 
Oriented) ไปพร้อมๆกนั ผูว้ิจยัพบวา่ ยิ่งจาํนวนเส้นความสัมพนัธ์ของเครือข่ายมีจาํนวนมาก ความ
เหนียวแน่นและการมีส่วนร่วม รวมถึงการติดต่อส่ือสารจะยิ่งมีมากยิ่งข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
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  จากการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายอยา่งไม่เป็นทางการ กลุ่มเกษตรกรแกนนาํก็เร่ิมตั้งช่ือ
เครือข่าย และสร้างให้เป็นทางการมากยิ่งข้ึน เพื่อให้เกิดพนัธะสัญญาร่วมกันของสมาชิกท่ีจะ
ขบัเคล่ือนเครือข่ายต่อไป  และสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของเครือข่าย อีกทั้งยงัง่ายต่อการส่ือสารใน
การเรียกช่ือ สร้างอตัลกัษณ์ของเครือข่าย ดงัท่ีจาํรัส เสือดี และคนอ่ืนๆ  (2547) ไดว้ิเคราะห์วา่ หาก
มีผูส่้งสารเพิ่มจาํนวนมากข้ึน จะต้องเสริมพลังของผูส่้งสารด้วยการตั้งกลุ่มท่ีเป็นการเป็นงาน 
เพื่อใหเ้กิดการยอมรับและความชอบธรรม เช่น มีเส้ือประจาํกลุ่ม มีท่ีทาํการกลุ่มอยา่งชดัเจน มีการ
ประชุมอยา่งต่อเน่ือง ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึง การมีสังกดั ทาํใหเ้กิดความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 
ส่งผลต่อการขยายผลวา่ ‚เป็นภารกิจ หนา้ท่ีท่ีตอ้งทาํ” ทาํให้เกิดพฤติกรรมการส่งสารอยา่งต่อเน่ือง
ในทุกเวลาและสถานท่ี โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอคาํสั่งจากใคร 
 เครือข่ายนวตักรรมชาวบ้านเป็นองค์กรทางสังคมในระดับท้องถ่ิน ทําให้พบ
ขอ้จาํกดัในการพฒันาทางเศรษฐกิจ การพฒันาเฉพาะดา้นสังคมไม่อาจทาํไดก้บัภาคการเกษตร ดงัท่ี
กาญจนา แกว้เทพ และคนอ่ืนๆ (2549) กล่าวว่า “การเกษตรเป็นเร่ืองของการทาํมาหากิน เป็นวิถี
ชีวิต ความเป็นความตายของผูส่ื้อสาร ดงันั้น ความรู้ดา้นการเกษตรจึงมิใช่ความรู้ท่ีมีไวป้ระดบัตวั
เฉยๆ หรือ แม่แต่ความรู้ท่วมหวั ปฏิบติัจริงไม่ได ้ก็เอาตวัไม่รอด” ดงันั้น เพื่อให้เครือข่ายนวตักรรม
ชาวบ้านสามารถดาํเนินกิจการต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง โดยไม่ต้องพึ่ งทุนสนับสนุนจากองค์กร
ภายนอก จึงมีการจดทะเบียนบริษทันวตักรรมชาวบา้นข้ึน เพื่อให้มีหลกัทรัพยห์มุนเวียนภายใน
องคก์ร และเพื่อให้การทาํงานมีความสมดุลทั้งดา้นสังคมและเศรษฐกิจต่อมาจึงจดทะเบียนบริษทั
นวตักรรมชาวบา้นเป็นกิจการเพื่อสังคม  ผลการพฒันาเพื่อขบัเคล่ือนองคก์รลกัษณะน้ีนบัไดว้า่เป็น
องค์กรรูปแบบใหม่ของประเทศไทย ท่ีปรับองค์กรให้เหมาะกับโอกาสในสถานการณ์ปัจจุบนั 
นอกจากองค์กรจะมีรูปแบบการบริหารจดัการท่ีเป็นแบบแผน มีอตัลกัษณ์ชัดเจนแล้ว ยงัทาํให้
ไดรั้บการสนบัสนุนทั้งในดา้นแนวคิดและงบประมาณในการพฒันาองคก์รต่อไปอีกดว้ย 
 การพฒันาองคก์รในช่วงท่ีแผนและนโยบายของสํานกังานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
แห่งชาติอยู่ในช่วงเร่ิมตน้ หรือเรียกว่า องค์กรนวตักรรมชาวบา้น เป็นกิจการเพื่อสังคมรุ่นบุกเบิก 
ทาํให้ไดรั้บโอกาสในการพฒันากิจการเพื่อสังคมมาก เพื่อเป็นแบบอยา่งของกิจการเพื่อสังคมของ
ประเทศไทย แต่ทั้งน้ีการพฒันาในช่วงน้ียงัเป็นช่วงพฒันาแนวคิด กรอบแนวคิดกิจการเพื่อสังคมใน
ประเทศไทยยงัไม่น่ิง ทาํให้ตอ้งใช้ระยะเวลามากและไม่มีความแน่นอนในการเปล่ียนแปลง การ
พยายามเช่ือมโยงด้านสังคมและเศรษฐกิจขององค์กรจึงยงัตอ้งพฒันาอีก ผลการวิจยัสะทอ้นว่า 
สมาชิกองคก์รนวตักรรมชาวบา้นยงัมีความรู้และความเขา้ใจเร่ืองกิจการเพื่อสังคมอยูน่อ้ย หรือแทบ
ไม่รู้จกักิจการเพื่อสังคมเลย จะมีเพียงเกษตรกรท่ีเป็นแกนนาํเท่านั้นท่ีเขา้ใจเร่ืองน้ี  
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 ผลการวิจยัสะทอ้นให้เห็นถึงความจาํเป็นของการส่ือสารเพื่อสร้างความสมดุลของ
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นท่ีเป็นการส่ือสารคู่ขนานของ 2 องคก์รยอ่ย ซ่ึงมีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 
ตารางที ่9.6 ตารางความแตกต่างของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นและบริษทันวตักรรมชาวบา้น 
 

เครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน บริษัทนวัตกรรมชาวบ้าน (กิจการ

เพือ่สังคม) 

มิติสังคมเป็นหลกั มิติเศรษฐกิจเป็นหลกั 

เครือข่ายธรรมชาติท่ีปรับให้เป็น

ทางการ  

เครือข่ายท่ีเป็นทางการตามกฎหมาย 

ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ 

นวตักรรมทางการเกษตร นวตักรรมทางการตลาดสังคม 

 
  ในช่วงการเปล่ียนแปลงองค์กรน้ีจึงเป็นช่วงการเปล่ียนแปลงสําคญัขององค์กร
นวตักรรมชาวบา้น การเพิ่มบริษทันวตักรรมชาวบา้นทาํให้ตอ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และผู ้
ประสานงานเครือข่าย ส่ือบุคคลจึงเป็นส่ือท่ีมีความสาํคญัอยา่งมากในการเช่ือมประสานองคก์รยอ่ย
ทั้งสองให้สามารถทาํงานร่วมกนัได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ Gladwell (2000, อา้งถึงใน 
ปาริชาต สถาปิตานนท,์ 2551) ไดก้ล่าวถึงการแพร่ข่าวสารและเร่ืองราวท่ีไดผ้ลนั้นจาํเป็นตอ้งอาศยั
บุคคลท่ีทาํหน้าท่ีเป็นนักเช่ือม(connector) มกัเป็นบุคคลท่ีรู้จกัคนมาก หลากหลายวงการ ชอบ
พบปะผูค้น และจดจาํรายละเอียดเก่ียวกบับุคคลต่างๆไดดี้ โดยเฉพาะรู้วา่ใครมีความโดดเด่น หรือ
เช่ียวชาญดา้นใด นอกจากนั้นนกัเช่ือมยงัเป็นบุคคลท่ีมีความอยากรู้อยากเห็น เช่ือมัน่ในตนเองสูง 
และสนุกกบัการทาํหนา้ท่ีประสานงานในการเช่ือมต่อบุคคลต่างๆให้รู้จกักนั หรือแลกเปล่ียนขอ้มูล
ไดเ้ป็นอย่างดี ตลอดจนไดรั้บความไวเ้น้ือเช่ือใจจากบุคคลต่างๆ และท่ีสําคญัท่ีสุดนกัเช่ือมมกัไม่
ค่อยมีศตัรู ดงันั้น การเช่ือมประสานองคก์รทั้งภายใน และภายนอก ขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น
จึงอาศยัส่ือบุคคลเป็นหลกัในการสร้างความสัมพนัธ์ดว้ยการส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง  
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 การส่ือสารท่ีใชช่้วงกาํเนิดบริษทันวตักรรมชาวบา้น จะใชก้ารส่ือสารการตลาดแบบ
ผสมผสานเป็นหลกั เพื่อใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินกิจการอยูร่อดได ้โดยอาศยัการสนบัสนุนดา้นการ
ผลิตสินค้าจากเครือข่ายนวตักรรมชาวบ้าน หากมองในแง่กิจการเพื่อสังคมการดาํเนินการของ
บริษทัคือ วธีิในการแกปั้ญหาสังคมชนบทท่ีมีความยากจนของเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น 

 
ภาพที ่9.2 กิจการเพื่อสังคม 
  
 ส่วนใหญ่การส่ือสารของบริษทันวตักรรมชาวบา้นจะเป็นการส่ือสารจากผูน้าํทางความคิด
หรือเกษตรกรแกนนาํ เน่ืองจากพอเป็นระบบบริษทัแลว้ ตอ้งอาศยัความน่าเช่ือถือของตวัผูส่้งสาร 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาการบริหารองคก์รไทยของนกัวิชาการตะวนัตก Hofstade (1980) คือ 
ลักษณะเฉพาะของสังคมไทยท่ีให้ความสําคัญกับตวับุคคลซ่ึงเป็นผูน้ําองค์กรมากกว่าการให้
ความสําคญักบัระบบขององคก์ร เน่ืองจากสังคมไทยเป็นสังคมท่ีให้ความสําคญักบัสถานะของคน
ในสังคม (High Power 
Distance)   
 ต่อมา องค์กรนวตักรรมชาวบ้านเกิดปัญหาการบริหารจดัการเครือข่ายและบริษทัท่ีไม่
สามารถบูรณาการไดล้งตวั เพราะสมาชิกเครือข่ายซ่ึงเป็นชาวบา้นไม่มีชุดความรู้ทางการตลาดและ
การบริหารจดัการ การแลกเปล่ียนในองค์กรจึงเกิดข้ึนน้อย สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของปาริชาต 
วลยัเสถียร (2543) ท่ีกล่าวว่า หลงัจากท่ีคนได้มารวมกลุ่มแล้วนั้นจะมีการประชุม พบปะเพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของกลุ่มเพื่อให้กิจการท่ีจดัตั้งนั้น
เป็นไปไดอ้ยา่งสัมฤทธิผล ทั้งน้ี ผลการวิจยัพบวา่ หลงัจากก่อตั้งบริษทันวตักรรมชาวบา้น ประเด็น
ในการบริหารจดัการเป็นประเด็นท่ีปรึกษาหารือกนัเฉพาะในกลุ่มแกนนาํหรือกรรมการขององคก์ร 
แลว้จึงนาํผลการประชุมไปช้ีแจงให้สมาชิกเครือข่ายมาเขา้ร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆท่ีผ่าน
การประชุมแลว้ สาเหตุของปรากฏการณ์น้ี เกิดจากการขาดความรู้ท่ีจาํเป็นต่อบริษทัของสมาชิก ทาํ
ใหส้มาชิกไม่สามารถแลกเปล่ียนหรือมีส่วนร่วมกบับริษทัไดอ้ยา่งเต็มท่ี ภาระการบริหารจดัการจึง
ตกเป็นของกลุ่มแกนนาํเท่านั้น การดาํเนินการเคล่ือนไหวของกลุ่มจึงล่าชา้หรือไม่สามารถขยายผล
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ออกไปไดเ้ท่าท่ีควร ดงันั้น องคค์วามรู้ทางการตลาดท่ีขาดหายไป ทาํให้บริษทัตอ้งขายส่งเป็นส่วน
ใหญ่ เพื่อใหอ้งคก์รภายนอกทาํการตลาดกบัลูกคา้  
 ดว้ยปัญหาขา้งตน้ ทาํให้มีการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชนข้ึนในการดาํเนินธุรกิจของชุมชน เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ดา้นการตลาด การบริหารจดัการ ร่วมกบัการแปรรูปสินคา้จากเครือข่าย โดยการ
ส่ือสารภายในวิสาหกิจชุมชนเน้นการส่ือสารสู่ภายนอกซ่ึงเป็นองค์กรรัฐในระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อให้
เขา้ถึงการสนับสนุนต่าง เป็นการสร้างองค์กรเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับในฐานะองค์กร
ชุมชน ในส่วนของรูปแบบการส่ือสารท่ีปรากฏภายในวิสาหกิจพบว่ามีเพียงการส่ือสารสองทาง
ระหว่างสมาชิก และการส่ือสารแนวด่ิงจากบนลงล่างอย่างไม่เป็นทางการจากการติดต่อของ
เจา้หน้าท่ีการเกษตรของรัฐท่ีทาํแบบง่ายๆเนน้ความรวดเร็ว เพราะเป็นเพียงการแจง้ข่าวให้ไปขาย
สินคา้ตามงานเกษตรต่างๆ รูปแบบการส่ือสารน้ีสอดคลอ้งกบั Leavitt (อา้งถึงใน กรชวลั หอมไกร
กาส, 2540) กล่าวว่า ‚หากตอ้งการความรวดเร็วและความถูกตอ้งอยา่งง่ายๆในการติดต่อส่ือสาร
แล้วการส่ือสารทางเดียวจะมีความเหมาะสมมากกว่าส่วนการส่ือสารสองทางจะมีความถูกตอ้ง
แม่นยาํและการสร้างความมัน่ใจแก่ผูรั้บสารได้มากกว่า‛ ส่วนกลยุทธ์การส่ือสารต่างๆยงัคงใช้
เหมือนเดิม เพียงแต่เพิ่มหวัขอ้ของวสิาหกิจชุมชนต่อทา้ยการส่ือสารหลกัขององคก์รเท่านั้น  
 หลงัจากมีหลายองค์กรย่อย ความมัน่คงขององค์กรเป็นส่ิงท่ีควรคาํนึง เพราะมีกิจกรรม
ต่างๆท่ีตอ้งดาํเนินการมากยิ่งข้ึน และการสร้างและพฒันาองค์กรท่ีผ่านมาทาํให้องคก์รเป็นท่ีรู้จกั
และมีอตัลกัษณ์ท่ีชัดเจนโดดเด่นมากยิ่งข้ึน จึงมีการจดัตั้งกองทุนนวตักรรมชาวบา้นข้ึนเพื่อเป็น
แหล่งสารท่ีสร้างความน่าเช่ือถือในการส่ือสารให้กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก ทั้งยงัทาํให้
องค์กรมีหลกัทรัพยส์ํารองหมุนเวียนในการขยายนวตักรรมไดต่้อไปในอนาคต โดยใชเ้ฉพาะผูน้าํ
ทางความคิดเป็นผูส่้งสาร ใช้กลยุทธ์การสร้างสารเพื่อโน้มน้าวใจ และการใช้ส่ือการนําเสนอ 
Pitching ผูว้จิยัสันนิษฐานวา่ การส่ือสารในช่วงกองทุนนวตักรรมชาวบา้นยงัมีไม่มากเพราะยงัเป็น
ช่วงก่อตั้งกองทุน โอกาสในการนาํเสนอองค์กรต่อนกัลงทุนยงัมีไม่มาก ดูจากการนาํเสนอแบบ 
Pitcing ท่ีใชเ้วลาไม่ก่ีนาที การส่ือสารในลกัษณะน้ีจะตอ้งมีความชดัเจนตรงประเด็นและสามารถ
โน้มน้าวใจให้ได้ในระยะเวลาอนัสั้ น ดงันั้น การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(Social Return on Investment: SROI) ในปีประเมิน พ.ศ. 2554 ของสฤณี อาชวานนัทกุล และภทัรา
พร แยม้ลออ ซ่ึงเป็นขอ้มูลสถิติจึงเป็นขอ้มูลท่ีดีในการนาํเสนอของกองทุนนวตักรรมชาวบา้น 
 กล่าวโดยสรุป นวตักรรมองค์กรขององค์นวตักรรมชาวบา้น คือ การมีสหองค์กรย่อยซ่ึง
บูรณาการการทาํงานอยูภ่ายใตว้สิัยทศัน์เดียวกนั โดยวธีิการพฒันาองคก์รลกัษณะน้ีเพื่อแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนใหค้รอบคลุมทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้องคก์รสามารถอยูร่อดได้
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โดยไม่พึ่ งปัจจยัภายนอก นับได้ว่าเป็นรูปแบบการบริหารจดัการองค์กรชุมชนรูปแบบใหม่ของ
ประเทศไทย 
 

9.2.2 การส่ือสาร “ประเด็นนวตักรรม” 
 เครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นเป็นองค์กรย่อยหลกัในการคิดคน้นวตักรรมท่ีใช้ในองค์กร
นวตักรรมชาวบา้น เปรียบไดก้บัเป็นฝ่ายวิจยัและประเมินผลขององคก์ร นวตักรรมท่ีไดม้าจากการ
ใชก้ลยุทธ์การผสมผสาน Hybridization เน่ืองจากเป็นการนาํภูมิปัญญาเดิมมาผสานกบัองคค์วามรู้
เชิงเทคนิคแบบใหม่ด้านการเกษตร คือ การจดัการพื้นท่ีดิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์เป็นตน้ ซ่ึงตรงกบัผลการวจิยัของพรทิพย ์เยน็จะบก, สุธิดา แสงเพช็ร, และ
ทิพวรรณ สิทธิรังสรรค ์(2547) ท่ีพบวา่กระบวนการสร้างนวตักรรมใหม่ท่ีเป็นทั้งแนวคิดและแนว
ปฏิบติัแบบทาํข้ึนในประเทศไทยนั้นใชก้ลยุทธ์ท่ีสําคญัคือ การผสมผสาน ตวัอยา่งเช่น นวตักรรม
เร่ืองทฤษฎีใหม่นัน่มีรากฐานมาจากการรู้จกัพอในพระพุทธศาสนา บวกผสมกบัองค์ความรู้ใหม่
ทางการเกษตร 
 การแพร่กระจายประเด็นนวตักรรมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น หากพิจารณาตามทฤษฎี
การแพร่กระจายนวตักรรม สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
  ขั้นความรู้  
  เกิดข้ึนมากท่ีสุดในช่วงก่อนการรวมกลุ่มเกษตรกร เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเกษตรกร
แสวงหาความรู้ทางการเกษตรแนวใหม่จากการสนับสนุนของรัฐ ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้จาก
เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้น ทาํให้เกษตรกรมีทศันคติและแนวคิดท่ีคลา้ยคลึงกนั ในขั้นน้ีจึงเป็นขั้น
ก่อนการก่อตั้งองค์กรนวตักรรมชาวบา้น แต่หลงัจากการรวมกลุ่มแลว้ ก็ยงัคงมีการให้ความรู้จาก
วทิยากรต่างๆท่ีจา้งมาตามวาระการประชุมหรือประเด็นใหม่ๆท่ีเกษตรกรยงัไม่เคยมีฐานความรู้เดิม
อยูห่รือยงัไม่มีความเช่ือมัน่ในความรู้นั้น เช่น การสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัสารเก่ียวกบัโทษของ
การใชส้ารเคมีโดยนกัวชิาการการเกษตร การอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์เป็นตน้  
  ขั้นโนม้นา้วใจ  
  ขั้นน้ีในช่วงก่อตั้งสร้างกลุ่มนั้น ใช้เพียงการพูดคุยกนัตามธรรมชาติ ใชก้ารสร้าง
ความสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนในเร่ืองท่ีเป็นความสนใจของคนในกลุ่มอยูแ่ลว้ จึงไม่ตอ้งใชก้ารโนม้
นา้วใจมากนกั เพราะเกษตรกรเคยผา่นการลงมือทาํมาแลว้จากการอบรมกบัปราชญช์าวบา้น หรือ
อาจกล่าวไดว้า่ เกษตรกรต่างผา่นวฏัจกัรของขั้นตอนการแพร่นวตักรรมทางการเกษตรมาหลายรอบ 
  ผูว้จิยัเห็นวา่ ขั้นโนม้นา้วใจจะใชม้ากอีกคร้ังในช่วงการนาํเสนอโครงการใหม่ของ
บริษทันวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงในโครงการแรกอาจไม่ตอ้งโนม้นา้วใจสูงมาก แต่การทาํโครงการของ
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องค์กรนวตักรรมชาวบา้นในระยะแรกมกัไม่ประสบความสําเร็จ การโน้มน้าวใจให้เกิดการสมคัร
โครงการคร้ังต่อไปจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งใชก้ารส่ือสารอยา่งมาก เช่น ในช่วงการทดลองปลูกขา้วอินทรีย์
รุ่นท่ี 2 เป็นตน้ไป 
  ขั้นตดัสินใจยอมรับ 
  ขั้นน้ีจะประกอบดว้ยผูรั้บสารท่ีเคยทาํอยูแ่ลว้ และกลุ่มคนท่ีตดัสินใจใหม่ซ่ึงมีอยู่
นอ้ยมาก เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอินทรียอ์ยูแ่ลว้ และเห็นขอ้ดีของการทาํเกษตรอินทรีย ์ยิ่ง
การทาํเกษตรกรอินทรียน์ั้นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการศึกษาทดลองเพื่อให้ไดน้วตักรรมของสมาชิก
ข้ึนมาใหม่ ตลอดทั้งความรู้ท่ีซบัซอ้นเชิงเทคนิคท่ีตอ้งอาศยัการส่งเสริมจากเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ทาํ
ให้ขั้นตอนน้ีมีคนจาํนวนมากหลุดหายไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของพรทิพย ์เยน็จะบก และ
คนอ่ืนๆ (2547) ท่ีพบว่า ความรู้เชิงเทคนิคไม่ไดผ้ล เช่น การเอาสมุนไพรหางไหลมาใช้แลว้เกิด
หนอนและมีกล่ินเหมน็ แต่ทวา่ไม่มีแหล่งขอ้มูลท่ีจะไขขอ้ขอ้งใจใหไ้ดว้า่จะแกไ้ขอยา่งไรต่อไป อีก
เหตุผลหน่ึงก็เป็นไปตามท่ีงานวิจัยรุ่นก่อนๆเคยเสนอมา คือ ขาดเง่ือนไขสนับสนุน เช่น หา
ทรัพยากรไม่ได ้แต่สมาชิกเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นจะไม่มีปัญหาเร่ืองการหาทรัพยากร เพราะมี
การสนบัสนุนของบริษทันวตักรรมชาวบา้นอยู่ จึงทาํให้ในคร้ังแรกๆมีผูม้าทดลองสมคัรเขา้ร่วม
โครงการเป็นจาํนวนท่ีน่าพอใจ เพราะไม่ตอ้งลงทุนดว้ยปัจจยัของตนเอง 
  ขั้นปฏิบติั  
  เกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีตดัสินใจยอมรับนวตักรรมจะตอ้งลงช่ือเขา้ร่วมโครงการของ
องคก์รนวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้เกษตรกรท่ีลงช่ือจะนาํนวตักรรมไปใชจ้ริง แต่มกั
นาํไปใช้อย่างไม่จริงจงั เพราะไดรั้บการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตโดยง่ายจึงไม่เห็นคุณค่าของการ
ลงทุน บางคนก็ไม่ค่อยแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาํให้ประสิทธิผลการใชน้วตักรรมดอ้ยลง เกิดปัญหาใน
การใชน้วตักรรม ทาํใหเ้กิดการทอ้ถอย แต่ก็ยงัถือวา่ เครือข่ายมีความสนิทสนมกนัท่ีจะคอยช่วยกนั
ตอบคาํถามและแกปั้ญหา จึงทาํใหมี้เกษตรกรท่ีเป็นผูน้าํทางความคิดเพิ่มข้ึน 
  ขั้นยนืยนั  
  ขั้นน้ีจะเป็นขั้นท่ีมีจาํนวนผูด้าํเนินข้ึนๆลงๆ แปรผนัตามผลของการใชน้วตักรรม
ในคร้ังนั้นๆ หรือหากเป็นการปลูกขา้ว การส่ือสารของสมาชิกจะเป็นเหมือนการประชาสัมพนัธ์
นวตักรรมไปในตวั หากสมาชิกสามารถขายขา้วไดร้าคาดี สมาชิกก็จะหนักลบัมาใชน้วตักรรมกนั
มากข้ึน หากปีไหนไม่ประสบความสําเร็จ ผูท่ี้ตดัสินใจจะทาํอีกรอบนั้นก็มีลดลง ผูว้ิจยัเห็นว่า ขั้น
ยนืยนันวตักรรมน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางเศรษฐกิจเป็นหลกั 
 ผู ้วิจ ัยสรุปขั้นตอนการแพร่กระจายนวตักรรมได้ว่า ประเด็นนวตักรรมขององค์กร
นวตักรรมชาวบา้นนั้น ในขั้นความรู้และการโนม้นา้วใจ เป็นขั้นท่ีสมาชิกมีทุนเดิมมาก่อนการสร้าง
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องค์กรแล้ว กล่าวคือมีความรู้ และความสนใจเดิมเก่ียวกับนวตักรรมทางการเกษตร ส่วนขั้น
ตดัสินใจยอมรับและขั้นปฏิบติัสามารถมองเป็นขั้นเดียวกันได้ เน่ืองจากเกษตรกรมีการลงช่ือ
โครงการพร้อมกับปัจจยัการผลิตท่ีพร้อมต่อการทดลองใช้นวตักรรมได้ทันที จึงไม่ยากท่ีจะ
ตดัสินใจและปฏิบัติ ส่วนในขั้นยืนยนัเป็นขั้นท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีจะรักษาเกษตรกรท่ีเป็นผูน้ําทาง
ความคิดไว ้เพราะสมาชิกขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นเป็นสมาชิกเชิงคุณภาพท่ีผ่านการยอมรับ
นวตักรรมทางการเกษตรมาแลว้ทั้งนั้น และมีแนวโนม้ท่ีจะขยายผลนวตักรรมต่อไป ในขั้นลงมือ
ปฏิบติัและขั้นการยืนยนัในการใช้นวตักรรมท่ีรับมา ความสัมพนัธ์ของเครือข่ายการส่ือสารมี
บทบาทมากท่ีสุด ตรงกบัผลการวจิยัของพรทิพย ์เยน็จะบก และคนอ่ืนๆ (2547) และกิตติพล (2532) 
ท่ีกล่าวถึงขั้นตอนการลงมือทดลองกบัขั้นตอนการยอมรับสุดทา้ยท่ีจะตอ้งอาศยัการแนะนาํจากคน
อ่ืนๆและการเปรียบเทียบกบัประสบการณ์ของคนอ่ืนๆ ดงันั้น การยอมรับนวตักรรมจึงไม่ไดเ้ป็น
ปัจเจกบุคคล หากแต่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบักลุ่มหรือเครือข่ายหรือบุคคลอา้งอิงอ่ืนๆ 
 ถึงแม้ว่านวตักรรมขององค์กรนวตักรรมชาวบ้านจะเป็นนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของสมาชิก แต่ส่ือตน้ทางของข่าวสารนั้นก็ยงัคงเป็นส่ือของ
หน่วยงานรัฐระดบัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเกษตร โรงพยาบาลชุมชน สํานกังานสร้างเสริม
กิจการเพื่อสังคม ท่ีส่งสารนั้นมาสู่ภาคประชาชน (เครือข่ายการส่ือสาร) ซ่ึงก็คือ องค์กรนวตักรรม
ชาวบ้าน แล้วสมาชิกองค์กรจึงนําข่าวสารหรือประเด็นนั้นมาแลกเปล่ียน ประยุกต์กับแนวคิด
ทอ้งถ่ิน บริบทชุมชนของตนเอง เพื่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ท่ีใชไ้ดจ้ริง แบบจาํลองน้ีแสดงให้เห็น
โครงข่ายการเช่ือมต่อท่ีน่าสนใจสาํหรับการส่ือสารประเด็นนวตักรรมทางการเกษตรน้ี 
  จะเห็นไดว้า่การส่ือสารประเด็นนวตักรรมการเกษตรขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นจะเนน้
การส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียน ทดลองปฏิบติัจริง เพื่อใหเ้กิดการนาํไปใชไ้ดจ้ริงและง่ายต่อการทาํความ
เขา้ใจนวตักรรม ส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสารมกัเป็นส่ือผสม เพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์สูงสุด ซ่ึงตรงกบั
ผลการวจิยัของรัตนาวดี บูรณภิวงศ ์(2525) ท่ีช้ีใหเ้ห็นขอ้ดีของการใชส่ื้อประสมระหวา่งส่ือส่ิงพิมพ์
กบัการประชุมในประเด็นการเกษตรว่า การปรับเปล่ียนพนัธ์ุขา้วนั้นให้แจกส่ือเอกสารส่ิงพิมพ์
เพื่อให้เกษตรกรสามารถนาํกลบัเอาไปใช้ท่ีบา้นได ้มีรายละเอียดมาก สามารถนาํกลบัมาทบทวน
ขณะลงมือปฏิบติัได้ แต่ก็มกัมีปัญหาเร่ืองการทาํความเขา้ใจเน้ือหา ดงันั้น จึงควรประสานการ
ประชุมอบรมเกษตรกรเขา้ไปกบัการใหเ้อกสาร 
 ดา้นการยอมรับนวตักรรมขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นนั้น พบวา่ ประเด็นนวตักรรมของ
องคก์รนวตักรรมชาวบา้นนั้น เกิดข้ึนจากการท่ีสมาชิกมีส่วนร่วมในการสร้างนวตักรรมของตนเอง
ข้ึนแล้วนาํมาแลกเปล่ียนกนัภายในเครือข่าย จึงมีความรู้สึกเป็นเจา้ของนวตักรรม ประกอบกับ
สมาชิกส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 78 มีความเป็นเจา้ขององคป์ระกอบของนวตักรรมทางการเกษตร 
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ซ่ึงไดแ้ก่ เงินทุน ท่ีดิน แหล่งนํ้ า และคุณภาพดิน ทาํให้การตดัสินใจใชน้วตักรรมนั้นเป็นไดง่้าย อีก
ทั้งสมาชิกยงัเป็นผูมี้ความสนใจในนวตักรรมการเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงทาํให้มีการรับรู้ถึง
ประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ทศันคติท่ีมีต่อการใช ้ความตั้งใจท่ีจะใช้
งาน และการใชง้านจริงในเชิงบวก ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของกาญจนา แกว้เทพ (2549) ท่ีวา่ ‚ข่าวสาร
ใหม่ท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัข่าวสารเดิมนั้น จะถูกรับรู้เขา้ไปโดยง่าย‛ นอกจากน้ีในชุดความรู้ของ
เกษตรกรไทยเร่ืองการใชส้ารเคมีและยาฆ่าแมลงนั้น เคยผ่านช่วงการพฒันาท่ีเกษตรกรไทยใช้วิธี
ธรรมชาติมาก่อน การใชส้ารเคมีเป็นแหล่งความรู้ใหม่ท่ีแพร่กระจายเขา้มา การทาํเกษตรอินทรียจึ์ง
เป็นแนวคิดใหม่ระลอกท่ีสามท่ียงัไม่หายไปจากสังคมไทย หรือเรียกไดว้่าเป็นการหันกลบัมาใช้
แนวคิดเดิมโดยปรับประยกุตใ์หเ้หมาะกบัยคุสมยั การส่ือสารประเด็นนวตักรรมทางการเกษตรของ
องค์กรนวตักรรมชาวบา้นจึงต้องใช้การส่ือสารเพื่อสร้างนวตักร และการส่ือสารเพื่อสร้างองค์
ความรู้ ควบคู่กนั 
 

9.2.3 การส่ือสารนวตักรรมการพัฒนาสังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม 
 1) นวตักรรมการพฒันาในมิติดา้นสังคม ‚นวตักรรมสังคม‛ 
 การส่ือสารมีบทบาทสําคญัในการพฒันาสังคม เน่ืองจากการส่ือสารเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีทาํให้
เกิดนวตักรรมสังคมได้ หากการส่ือสารนั้นเป็นการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนจากบุคคลท่ีสามารถเป็นตวั
แสดงท่ีมีบทบาทในการสร้างนวตักรรมสังคมอย่างกระตือรือร้น (Active)  ดงัท่ีอลงกรณ์ คูตระกูล 
(2553) พบวา่ หากพิจารณาในรายละเอียดของกระบวนการสร้างนวตักรรมสังคม โครงการงดเหลา้
ในงานศพของชุมชนบา้นดง จงัหวดัลาํปาง นับเป็นนวตักรรมสังคมท่ีมีจุดเร่ิมตน้เล็ก ๆ จากการ
พดูคุยกนั  สามารถก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัตามมาไดเ้ป็นเพราะผูท่ี้สนทนาต่างก็เป็นผูท่ี้มี
ความกระตือรือร้นอยากให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนในชุมชน หากผูที่ี้สนทนาไม่ใช่คน
ลกัษณะดงักล่าวโอกาสท่ีนวตักรรมสังคมจะเกิดข้ึนคงมีนอ้ยมาก   
 การพฒันาสังคมชนบทนั้น องค์กรนวตักรรมชาวบา้นมีการบริหารจดัการสังคมให้เป็น
ระบบระเบียบมากข้ึน คือ ตอ้งทาํให้มีความเป็นทางการ (Formalization) เพื่อยกระดบัการบงัคบัใช้
นวตักรรมสังคมให้เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  เน่ืองดว้ยลกัษณะโดยธรรมชาติของชุมชนชนบทจะมี
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินต่าง ๆ มากมายแต่ไม่มีการจดัให้เป็นระบบจึงทาํให้ไม่สามารถเอาความรู้หรือภูมิ
ปัญญานั้นมาจดัการหรือใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสูงสุด  จึงมกัพบปัญหาการสูญหายของภูมิปัญญาตาม
กาลเวลา  ซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดายท่ีภูมิปัญญาเหล่านั้นไดผ้า่นการใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ ในบริบทชุมชนนั้น 
ๆ มาหลายชัว่อายคุน ซ่ึงเป็นเคร่ืองยนืยนัไดอ้ยา่งหน่ึงวา่ภูมิปัญญาก็คือ นวตักรรมสังคมในยุคนั้น ๆ 
นัน่เอง  การส่ือสารเพื่อรวมรวมภูมิปัญญามาพฒันาต่อยอดจึงเป็นการนาํของเก่ามาผสมกบัของใหม่ 
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(Hybridization) ทั้งน้ียงัอาศยัประเพณีหรือวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีเป็นตน้กาํเนิดของภูมิปัญญานั้นมา
ควบรวมกับวิธีการส่ือสารในยุคใหม่ ซ่ึงผลการวิจยัน้ีคล้ายคลึงกับศุภางค์ นันตา และคนอ่ืน ๆ  
(2547) ท่ีพบวา่ มีการใชก้ารผสมผสานระหวา่งการส่ือสารกระบวนทศัน์เดิมกบัการส่ือสารกระบวน
ทศัน์ใหม่ให้เขา้กนัได ้เช่น การจดัเวทีชาวบา้น การเสวนาผา่นกิจกรรมของทอ้งถ่ิน ในการพฒันา
กลุ่มออมทรัพย์ จ.สุรินทร์ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 
 การนาํการส่ือสารท่ีมีความเป็นกิจลกัษณะหรือมีความเป็นทางการมาใชท้าํให้มี ‚ช่องทาง‛ 
ท่ีจะทาํให้เกิดการแพร่การะจายนวตักรรมสังคมให้สามารถบูรณาการเข้าสู่งสังคม  ยิ่งมีการ
ปฏิสัมพนัธ์ เช่ือมโยงภายในเครือข่ายมาก ก็จะทาํให้เกิดการรับรู้และแสดงความคิดเห็นซ่ึงยิ่งมี
ความถ่ีในการแลกเปล่ียนขอ้มูลมากก็จะยิง่ทาํใหเ้กิดการรับส่งระหวา่งความคิดเก่าและความคิดใหม่ 
เกิดเป็นการปรับตวัให้เขา้กบันวตักรรมสังคมโดยอตัโนมติั ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีวา่การพฒันาชุมชน
หรือสังคมชนบทนั้น ไม่สามารถใช้กระบวนการท่ีซบัซ้อนได ้การส่ือสารจึงมีบทบาทสําคญัอยา่ง
มากในการทาํความเขา้ใจในทุกขั้นตอนนวตักรรม ชาวบา้นสามารถยกเลิกการยอมรับนวตักรรม 
หากมีความรู้สึกว่าการใช้นวตักรรมนั้นยากและตนไม่มีท่ีพึ่งท่ีสามารถปรึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ 
ดงันั้น การส่ือสารขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นจึงตอ้งอาศยัการส่ือสารเครือข่ายท่ีเป็นการส่ือสาร
สองทางอยา่งมีส่วนร่วมเพื่อใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์กนัให้มากท่ีสุด ยิ่งมีการพฒันาองคก์รให้มีความ
ทนัสมยัและซับซ้อนมากก็ยิ่งตอ้งอาศยัการสร้างความสัมพนัธ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อให้มีช่องทางการบูรณาการนวตักรรมท่ีไม่หยุดน่ิง (Active) จากการศึกษาพบว่าพนกังานท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมากมีแนวโนม้จะมีการแบ่งปันความรู้มากตามไปดว้ยเพราะปฏิสัมพนัธ์ทาํให้
พนักงานมีแนวโน้มท่ีจะเรียนรู้มากข้ึนจากเพื่อนร่วมงานท่ีมีความรู้ท่ีตนยงัไม่มี (Connelly and 
Kelloway, 2003 อา้งถึงใน อลงกรณ์ คูตระกลู, 2553) 
 ในส่วนของการแพร่กระจายนวตักรรมหรือการขยายผลนวตักรรมสังคมนั้น การส่ือสารมี
บทบาทสาํคญัท่ีสุด เพราะตอ้งอาศยัการเคล่ือนยา้ยนวตักรรมไปสู่บริบทใหม่ ๆ ทั้งในเชิงพื้นท่ี เวลา 
และแนวคิด เพราะนวตักรรมไม่สามารถเคล่ือนท่ีได้เอง โดยปราศจากการส่ือความหมาย ยิ่ง
นวตักรรมสังคมท่ีสร้างข้ึนโดยมนุษยแ์ลว้ตอ้งมีการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดหรือขยายผลนวตักรรมนั้น 
ๆ  ซ่ึงองค์กรนวตักรรมชาวบา้นมีขอ้ดีท่ีมีระบบการวิจยัและประเมินผลอยู่เสมอ ทาํให้นวตักรรม
ยงัคงใหม่ไม่วา่จะเปล่ียนแปลงบริบทแวดลอ้มไปเพียงใด มีการพฒันานวตักรรมควบคู่ไปกบัการส่ง
ต่อนวตักรรมนัน่เอง  
  2)  นวตักรรมการพฒันาในมิติดา้นเศรษฐกิจ ‚กิจการเพื่อสังคม‛ 
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 ดว้ยปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีขององคก์รนวตักรรมชาวบา้นมีรากฐานมาจากปัญหาทาง
เศรษฐกิจ นัน่คือ ปัญหาการยา้ยถ่ินฐานจากความยากจนในการประกอบอาชีพ ซ่ึงอาชีพส่วนใหญ่
ของประชากรบุรีรัมยคื์อ อาชีพเกษตรกรรม การแกปั้ญหาความยากจนจึงเป็นการแกปั้ญหาทั้งทาง
สังคมและเศรษฐกิจ  และดว้ยลกัษณะปัญหาเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินและทุนนิยม 
การแกปั้ญหาจึงตอ้งอาศยัหนามยอกหนามบ่ง โดยการใช้วิธีการทางธุรกิจเพื่อมาแกปั้ญหาสังคม
ดงักล่าว ทาํให้องค์กรนวตักรรมชาวบา้นสร้างบริษทันวตักรรมชาวบา้นในนามของกิจการเพื่อ
สังคมข้ึนมาเพื่อแกปั้ญหาความอยู่รอดของสังคมท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเศรษฐกิจ  สังคมจะอยูร่อดไดน้ั้น
ตอ้งอาศยัความอยู่รอดจากความสามารถในการเล้ียงปากเล้ียงทอ้งของชาวบา้น  และไม่ใช่เพียง
ความอยูร่อดของสังคมเท่านั้น แมแ้ต่องคก์รเพื่อพฒันาสังคมชุมชนเองยงัตอ้งอาศยังบประมาณใน
การขบัเคล่ือนการดาํเนินงาน การจดัตั้งองค์กรให้สามารถเล้ียงตวัเองไดด้ว้ยเงินของตวัเองโดยไม่
พึ่ งพาใครทาํให้องค์กรสามารถพฒันาและเติบโตได้ในระยะยาว แต่ปัญหาในการพฒันาทาง
เศรษฐกิจท่ีทาํให้ภาพลกัษณ์ขององคก์รเปล่ียนแปลงไปจากเครือข่ายชาวบา้น กลายเป็นบริษทั แม้
จะเป็นกิจการเพื่อสังคมแต่ก็ยงัเป็นรูปแบบธุรกิจท่ีถือวา่ใหม่ในประเทศไทย และเรียกไดว้า่ชาวบา้น
ในชนบทนั้นแทบไม่รู้จกัความแตกต่างของบริษทัท่ีแสวงหากาํไรเพียงอย่างเดียวกบักิจการเพื่อ
สังคม  การส่ือสารจึงมีบทบาทอย่างมากในการส่ือสารเพื่อเช่ือประสานองค์กรย่อยทั้งหลายให้มี
วตัถุประสงคเ์ดียวกนั และสร้างความสมดุลไม่ใหก้ารพฒันาแต่ละมิติสูงหรือตํ่าจากกนัเกินไป 
 สินคา้หรือผลิตผลท่ีไดจ้ากกิจการเพื่อสังคมนวตักรรมชาวบา้นนั้นเป็นสินคา้ท่ีมีคุณค่าเชิง
สังคมร่วมดว้ย คือเป็นสินคา้ท่ีจากเกษตรกรในเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้น  ธุรกิจน้ีจึงเป็นธุรกิจเพื่อ
สังคมในกระบวนการ (In-process) กล่าวคือ มีการบูรณาการรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจเขา้กบัสังคมใน
การดาํเนินธุรกิจ สินคา้ท่ีจาํหน่ายออกไปจึงไดก้าํไรทั้งเชิงสังคมและเศรษฐกิจไปดว้ย นอกจากน้ี
สินคา้ยงัเป็นสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงทาํให้ไดก้าํไรเชิงส่ิงแวดลอ้มดว้ยเช่นกนั  ซ่ึงวรรณ
สม สีสังข์, (2555) ไดศึ้กษาการส่ือสารอตัลกัษณ์ของกิจการเพื่อสังคมช่ือ บีแมกกาซีน ท่ีมีการ
ส่ือสารผา่นตวัสินคา้ โดยการเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจาํวนัของผูอ่้าน ทาํให้การซ้ือบีแมกกา
ซีน นอกจากไดบ้ริโภคเน้ือหาสาระ ยงัไดช่้วยเหลือสนบัสนุนผูด้อ้ยโอกาสทาํงาน โดยท่ีผูอ่้านไม่
ตอ้งไปเขา้ร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยตรง แต่รู้สึกวา่ตนเองไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหาสังคมอยา่งเช่น ปัญหาการวา่งงาน ปัญหาขอทาน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเราทาํให้ผูอ่้านเขา้ถึง
ตน้ขั้วหรือผูจ้าํหน่ายนิตยสารไดโ้ดยตรง   จะเห็นไดว้า่ การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และ
ยงัช่วยเหลือทางเศรษฐกิจให้กบัสังคมนั้น สามารถทาํได้ผ่านการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการจาก
กิจการเพื่อสังคม ซ่ึงเปรียบเสมือนการร่วมลงทุนในการพฒันาเศรษฐกิจใหก้บัสังคมนั้น ๆ นัน่เอง 
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 ความอยู่รอดของกิจการเพื่อสังคมนั้นจะตอ้งอาศยัการได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร
ภายนอก เน่ืองจากบุคคลภายในชุมชนไม่มีความถนัดในเร่ืองการดาํเนินธุรกิจหรือเรียกได้ว่ามี
ปัญหาในการทาํธุรกิจจนถึงขั้นทาํใหเ้กิดปัญหาความยากจน หน้ีสินจนตอ้งยา้ยถ่ินฐานไปทาํงานใน
เมืองหรือเปล่ียนอาชีพจากเกษตรกรรมเป็นอาชีพอ่ืน ๆ  ดงันั้น กิจการเพื่อสังคมน้ีตอ้งอาศยัการ
สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้มีผูท่ี้ร่วมบริหารจดัการทางการตลาดหรือแนวคิดในการดาํเนิน
ธุรกิจ การส่ือสารจึงมีบทบาทสําคญัในการติดต่อประสานงานกบัองค์กรภายนอก แล้วจึงนาํเขา้
ข่าวสารจากภายนอกเขา้มาพฒันานวตักรรมภายในองคก์รเพื่อให้ไดสิ้นคา้หรือกระบวนการทาํงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพพอจะแข่งขนัในตลาดสากลได ้ทั้งยงัตอ้งมีการส่ือสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์และ
ความเขา้ใจอนัดีในแต่ละองคก์รยอ่ยภายในองคก์รนวตักรรมชาวบา้นดว้ย  
 3)  นวตักรรมการพฒันาในมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ‚เกษตรอินทรียน์านาชาติ‛ 
 การพฒันาในมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้น เรียกไดว้า่เป็นผลพลอยไดท่ี้ลงตวักบันวตักรรมสังคม
และกิจการเพื่อสังคม  ดว้ยการเลือกทาํเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือเกษตรอินทรียน์ั้นมีส่วน
เอ้ือใหเ้กิดการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีดี สามารถลงมือปฏิบติัไดง่้าย แมไ้ม่มีเงินลงทุนหรือมีเงินนอ้ยก็
สามารถลงมือทาํเกษตรอินทรีย์ได้ ขอ้ดีคือ ประหยดั ทั้งการทาํเกษตรอินทรีย์ยงัให้ผลผลิตเป็น
สินคา้ระดบัคุณภาพ จบักลุ่มตลาดบน ซ่ึงนอกจากจะประหยดัแลว้ยงัทาํให้ไดร้าคาผลผลิตสูง  การ
ส่ือสารขอ้ดีน้ีจึงทาํให้เกษตรกรยอมรับวิธีการทาํเกษตรอินทรียไ์ดง่้ายข้ึน  การประกอบอาชีพท่ีไม่
ทาํลายส่ิงแวดลอ้มน้ีทาํใหช้าวบา้นมีทรัพยากรในการนาํมาดาํรงชีวิตท่ีมีคุณภาพและมีค่าครองชีพท่ี
เพียงพอต่อการดาํรงชีวติ ไม่ตอ้งเปล่ียนไปทาํอาชีพอ่ืน 
 ดว้ยการทาํให้เป็นทางการจะทาํให้เกษตรกรมีวินยัและความรู้ รวมถึงมีแรงผลกัดนัให้เกิด
การใช้นวตักรรมอยู่เสมอ องค์กรนวตักรรมชาวบา้นจึงมีการจดทะเบียนกบัสํานกังานมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเ์พื่อรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตรให้กบัเกษตรกร  นบัวา่การทาํเกษตรตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรียส์ากลน้ีมีความซับซ้อนและค่อนขา้งยาก ต้องเป็นไปตามกติกา ซ่ึงเกษตรกรไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการเช่นน้ี การส่ือสารจึงมีบทบาทสําคญัอยา่งยิ่งในการถ่ายทอดเพื่อ
สร้างการยอมรับเกษตรอินทรียใ์นรูปแบบใหม่  โดยองค์กรนวตักรรมชาวบา้นมีปัจจยัเอ้ือต่อการ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ จากการส่ือสารในการทาํเกษตรประณีตท่ีจะมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปรับมาทาํเกษตรอินทรียท่ี์ตอ้งมีการบริหาร
จดัการจึงไม่ใช่เร่ืองยากนกั เพียงแต่ตอ้งการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรประกอบการทาํเกษตร
ด้วย ส่ิงสําคญัท่ีสุดคือ ส่ือบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการเอาใจใส่กาํกบัดูแลการทาํเกษตรอินทรียข์อง
เกษตรกรให้พื้นท่ีแปลงนานั้นผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรียใ์ห้ได้ใน 2 ปี หลงัจากพื้นท่ีไดรั้บการ
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รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ลว้ เกษตรกรจะมีความเช่ียวชาญระดบัหน่ึงในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรในทอ้งท่ีของตนเองปีต่อ ๆ ไปได ้ 
 ในดา้นการส่ือสารจากองคก์รภายนอกในการช่วยเหลือดา้นการเกษตรให้เป็นเกษตรแบบ
ปลอดสารพิษ หากเป็นองคก์รทอ้งถ่ินจะติดต่อผา่นเครือข่ายนวตักรรมชาวบา้นและวิสาหกิจชุมชน 
ส่วนองคก์รภายนอกจะติดต่อผา่นทางบริษทันวตักรรมชาวบา้น ซ่ึงการส่ือสารจากองคก์รภายนอก
มีส่วนในการเสริมพลงัให้กบัเกษตรกรอยา่งมาก ดงัเช่นการส่ือสารของมูลนิธิร่วมพฒันาพิจิตรต่อ
ชมรมเกษตรธรรมชาติท่ีมีการประสานงานชมรมในแต่ละกลุ่ม ระดมความคิดเห็น เช่ือมแหล่งทุน 
และเปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นวิทยากรการทาํเกษตรไม่ใช่สารเคมี (จาํรัส เสือดี, และคนอ่ืนๆ, 
2547)  
 
 กล่าวโดยสรุป แมว้า่การส่ือสารขององค์กรนวตักรรมชาวบา้นจะเป็นการส่ือสารรูปแบบ
ใหม่ แต่หากพิจารณาในระดับกระบวนทัศน์ด้านการส่ือสารเพื่อการพฒันาซ่ึงประกอบด้วย 
กระบวนทศัน์หลกัและกระบวนทศัน์ทางเลือก การส่ือสารขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น ก็ไม่อาจ
ปฏิเสธกระบวนทศัน์หลกัซ่ึงให้ความสําคญักบัการส่ือสารจากบนลงล่าง การถ่ายถอดขอ้มูล ชุด
ความรู้ ความคิด และพฤติกรรมได้อย่างส้ินเชิง ในขณะเดียวกันก็ไม่อาจปฏิเสธกระบวนทศัน์
ทางเลือกซ่ึงให้ความสําคญักับการมีส่วนร่วม การแลกเปล่ียนขอ้มูล เพื่อให้เหมาะสมกบัแต่ละ
บริบทท่ีแตกต่างกนั การนาํกระบวนทศัน์ทางเลือกมาใช้ในการส่ือสารเพื่อการเปล่ียนแปลงให้
บรรลุผลนั้ น ย ังคงต้องมีอิทธิพลจากการกรอบคิดแบบกระบวนทัศน์หลักแทรกซึมอยู่ใน
กระบวนการส่ือสาร งานวิจยัน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงความจาํเป็นในการผสมผสานกระบวนทศัน์การ
ส่ือสารเพื่อการพฒันา เช่น การประยกุตแ์นวคิดการเกษตรและกิจการเพื่อสังคมของรัฐให้เขา้กบัภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  การรับองค์ความรู้และงบประมาณของรัฐกับการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อร่วม
พูดคุย แลกเปล่ียน สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเอง ภายใตก้ารคาํนึงถึง
ความสมดุลของกระบวนทศัน์ทั้งสองและบริบทชุมชน 
 

9.3 ข้อเสนอแนะการวจิัย 
 

9.3.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 1)  การทาํงานขององคก์รท่ีมีการพฒันาในหลายมิติอยา่งมีความสมดุลกนั จะตอ้งอาศยัการ
ส่ือสารเป็นปัจจยัหลักในการการขบัเคล่ือนวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรให้เป็นหน่ึง
เดียวกนั และตอ้งส่งเสริมใหมี้การส่ือสารในแต่ละมิติท่ีเท่าเทียมกนั 
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 2)  การส่ือสารเป็นช่องทางท่ีทาํให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เพราะเป็นช่องทางในการ
แสดงปัญหา และวิธีแกไ้ขปัญหาหรือเป็นศูนยร์วมความคิดเห็นท่ีหลากหลายของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในการพฒันานั้น ๆ  ดงันั้น หากตอ้งการให้มีการพฒันาอยา่งมีชีวิต (มีความต่อเน่ือง) จะตอ้งทาํ
ใหเ้กิดการส่ือสารเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 
 3)  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจยงัเป็นมิติท่ีเขา้ถึงไดย้าก และพฒันาให้ประสบความสําเร็จไดย้าก 
มิติน้ีจะเช่ือมโยงกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ยิ่งการพฒันาชุมชนชนบทท่ีมีปัญหาดา้นความยากจน 
การสนบัสนุนดา้นงบประมาณเป็นส่ิงจาํเป็นในสังคมทุนนิยม ฉะนั้น การพฒันาทั้ง 3 มิติ จึงมกั
ติดขดัท่ีมิติดา้นเศรษฐกิจท่ีตอ้งใชเ้วลาในการพฒันายาวนานกวา่มิติอ่ืน สาเหตุหลกัเกิดจากการตอ้ง
อิงอาศยัความร่วมมือหรือความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน 
 4)  โลกในปัจจุบนัมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว หากจะพฒันาให้สามารถ
แกไ้ขปัญหาทนัโลกทนัเหตุการณ์นั้นจะตอ้งแข่งขนักบัเวลาและคุณภาพ ซ่ึงการพฒันานั้นตอ้งอาศยั
การบ่มเพาะทั้งเชิงแนวคิด และการปฏิบติั ส่วนใหญ่แลว้ในทางแนวคิดหรือวิสัยทศัน์ขององคก์รจะ
สามารถพฒันาไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่การแปลงแนวคิดให้เป็นขอ้ปฏิบติัจริงนั้นตอ้งอาศยัเวลาอยา่ง
มากกว่าจะสามารถบูรณาการกบัวิถีชีวิตของคนในสังคม การพฒันาท่ีมีความเล่ือมลํ้ าของแนวคิด
และการปฏิบติัจึงทาํใหเ้กิดช่องวา่งในการพฒันาข้ึน 
 

9.3.2 ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 
 1)  ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประสิทธิผลของการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนจากบทบาทในการ
พฒันาทางความคิด และการปฏิบติัจริงวา่มีระดบัของผลลพัธ์แตกต่างกนัอยา่งไร และมีปัจจยัใดบา้ง
ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาในมิติสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมทั้ งในระดับแนวคิด และการ
ประยกุตใ์ช ้
 2) นอกจากการศึกษาบทบาทการพฒันาในมิติดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม อาจจะ
มีการพฒันาในมิติอ่ืน ๆ  เช่น ดา้นการเมือง ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดา้นวฒันธรรม เป็น
ตน้  
 3)  ควรมีการศึกษากิจการเพื่อสังคมในระดบักวา้ง เพื่อใหเ้ห็นรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม
ในประเทศไทยท่ีประสบความสาํเร็จ 
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แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง 

 เน่ืองจากแบบสัมภาษณ์น้ีเป็นการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ดงันั้น ผูว้ิจยัจะใชเ้พียงประเด็น
หลกัในเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาเท่านั้น ในส่วนคาํถามยอ่ยจะข้ึนอยูก่บัคาํตอบของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 
ประเด็นค าถาม 
 1. การวางแผนการส่ือสารเพื่อพฒันาองคก์รนวตัรกรรมชาวบา้น  
 2.  การส่ือสารในกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย 
 3.  วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 
 4.  วธีิดาํเนินการส่ือสารขององคก์รนวตักรรมชาวบา้น  
 5.  บทบาทการส่ือสาร 
 6.  ปัจจยัเก่ียวกบัการส่ือสารท่ีมีผลต่อการพฒันา: ปัจจยัเอ้ือ, ปัจจยัอุปสรรค 
 7.  แนวโนม้การส่ือสารในอนาคต 
 8.  การส่ือสารเพื่อสร้างการยอมรับนวตักรรม 
 9.  การพฒันาสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ 
 10.  การยอมรับนวตักรรม 
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แบบสอบถาม 
การศึกษาวจิยัเร่ือง “นวตักรรมการพฒันาของกจิการเพือ่สังคม  

องค์กรนวตักรรมชาวบ้าน” 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีใชเ้พื่อการทาํวจิยัระดบัปริญญามหาบณัฑิตของนางสาวขวญัชนก มัน่
หมาย นกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ใน
ช่ือหวัขอ้วทิยานิพนธ์เร่ือง “นวตักรรมการพฒันาของกิจการเพื่อสังคม องคก์รนวตักรรมชาวบา้น” 
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เอกสารส าคญัขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน 
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ประมวลภาพกจิกรรมขององค์กรนวตักรรมชาวบ้าน 
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ประมวลภาพการท าวจิัย 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ นามสกุล นางสาวขวญัชนก มัน่หมาย 
 
ประวตัิการศึกษา นิเทศศาสตรบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบัสอง 

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวชิาประชาสัมพนัธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา 2556 
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