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The objective of this research is to investigate communication factors resulting in the innovation adoption of
eco-agricultural substitution of opium growing among the hilltribal people in Northern Thailand area under the
patronage of the Royal Project Foundation .
This research is qualitative by using an in-depth interview with 9 potential target groups. Those groups are
categorized according to the Royal Wish Responding group ; groups classified by plant types : vegetables , flowering
plants and field crop commercial vegetation ; the agricultural extension workers ; the Royal Project Foundation
co-ordinators ; the patrol policemen ; the opinion leaders ; and early adopters totaled 25 key informants.
Findings: Factors resulting in the adoption of the innovation of eco-agricultural substitution of opium growing
comprised 1. Innovation diffusers: project initiators , project officers , project’s volunteers , early adopters , networking
and partnership with some strategic characteristics , i.e. credibility, trust , friend making , two step flow communication
2.Messages are substancially divided into 3 categories: a) technical transferring b) suggesting and recommending
c) Inducing innovation 3 .Communication or media channel emphasizes person media and two step flow
communication such as: training program , opinion leader as mediator, in school junior farmers training program ,
conflict avoidance tactics , local volunteers , officers’ working methods , and audio-visual 4.Hilltribal adopters as
motivating and reinforcing factors.
Project officers assumed 9 key roles to diffuse the eco-agricultural substitution of opium growing namely:
1) educator 2) persuader 3) consultant 4) facilitator 5) co- ordinator 6) driver/motivator 7) social development worker
8) project salesman 9) change agent
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ตอนเหนือของประเทศไทยภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาและหุบเขา ในบริเวณที่ราบระหวางหุบ
เขามีลักษณะเปนที่สูง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงใหมมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ
300 เมตร พื้นที่บริเวณเชิงเขาขึ้นไปจนถึงยอดเขา จะมีความสูงมากขึ้นอีกตามลําดับ พื้นที่สวนนี้คือ "ที่สูง"
บริเวณที่สูงมีอากาศหนาวเย็น บางแหงหนาวเย็นมากในฤดูหนาว ลักษณะภูมิอากาศเหมือนประเทศในเขต
หนาวของโลก
ผูคนที่ตั้งบานเรือนอาศัยอยูแถบภูเขาและบนที่สูงเหลานี้เรียกวา "ชาวไทยภูเขา" ชาวไทยภูเขามี
หลายเผา เชน มง เยา มูเซอ อีกอ กะเหรี่ยง ฯลฯ ชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือมีจํานวนมาก สวนใหญ
ประกอบอาชี พ ทําไร เ พื่ อ ยั ง ชี พ และในอดี ต ทําอาชี พ ปลู ก ฝ น ควบคู ไ ปด ว ยเพื่ อ นําไปขายเป น รายได
ชาวไทยภูเขาเดิมมีสภาพความเปนอยูยากจน แรนแคน และสุขภาพอนามัยไมดี การทําไรของชาวไทยภูเขา
สวนใหญทําแบบ "ไรเลื่อนลอย" คือการยายที่ปลูกพืชไปเรื่อย ๆ หลังจากปลูกพืชซ้ําบนที่ดินนั้นจนดินจืด
หมดคุณคา ใหผลผลิตลดลง ชาวไทยภูเขาจึงตองตัดไมทําลายปาไปเรื่อย ๆ ซึ่งถือเปนการทําลายตนน้ํา
ลําธารแหงชาติซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญสวนหนึ่งของประเทศไทย
ภูมิประเทศซึ่งเปน “ที่สูง”มีความสําคัญมาก เพราะเปนตนน้ําลําธารและยังเปนตนน้ําของแมน้ํา
ใหญที่มีความสําคัญหลายสายในประเทศไทย เมื่อฝนตกลงบนที่สูง น้ําฝนจะไหลลงมารวมกันเปน ลําหวย
แคว ลําธาร หรือแมน้ําเล็ก ๆ หลายสาขา จากนั้นมารวมกันเปนแมน้ําใหญ ไหลลงสูทะเลในที่สุด เชน แม
น้ําปง วัง ยม และนาน ทางภาคเหนือไหลรวมกันเปนแมน้ําเจาพระยาลงสูอาวไทย เปนตน
นอกจากเปนตนน้ําลําธาร "ที่สูง" ยังเปนหุบเขาและปาไมอันอุดมสมบูรณ ชวยกั้นกระแสน้ําจาก
ฝนตกไมใหไหลบารวดเร็วและรุนแรงจนเปนอันตรายตอคน บานเรือน ไรนาที่อยูบนพื้นที่ราบ หรืออยูตาม
ทางที่น้ําไหลบาผานมา และชวยซึมซับน้ําไวไมใหเหือดแหงหลังจากฝนหยุดตกแลว ทําใหผืนแผนดินชุมชื้น
ไมแหงแลงและมีน้ําหลอเลี้ยงพืชพันธุอยางเพียงพอ หนาดินอุดมไปดวยอาหารพืชเนื่องจากการผุพังของกิ่ง
ไมและใบไมที่รวงหลนทับถมกันลงไป
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"ที่สูง" เหลานั้นจึงเปนปาไมที่อุดมสมบูรณและมีคามาก ควรอยางยิ่งที่จะชวยกันสงวนรักษาไวมิให
ถูกทําลายไปโดยความรูเทาไมถึงการณ เชน การหักรางถางพงเพื่อทําไรเลื่อนลอยแบบชาวไทยภูเขาเหลา
นั้น
การที่ ช าวไทยภู เ ขาปลู ก ฝ น มาแต ดั้ ง เดิ ม นั บ เป น ป ญ หาสําคั ญ ประการหนึ่ ง ของประเทศ
ชาวไทยภูเขาปลูกฝนไวสูบเองและขายเพื่อยังชีพ เนื่องจากฝนเปนพืชที่ชอบอากาศหนาวเย็นและขายได
ราคาดี แมฝนมีประโยชนบางในการนํามาใชทํายาบางชนิดไดแตมีโทษมากกวาประโยชน จัดเปนพืชที่มี
อันตรายมาก
ตัวฝนเองถูกจัดเปนยาเสพติดประเภทหนึ่งและสามารถนําไปสกัดเปนสารเสพติดรายแรง
ประเภทอื่นไดอีกดวย ในอดีตชาวไทยภูเขาที่ชอบสูบฝนจะติดฝน สุขภาพจิตโทรม ยิ่งไปกวานั้นมีผูลักลอบ
นําฝนไปสกัดเปนยาเสพติดชนิดอื่นที่เปนภัยรายแรงกวาฝนหลายเทา แมรัฐบาลไดออกกฎหมายหามปลูก
และคาฝน หามผลิตและคายาเสพติด ตลอดจนผูที่ดําเนินการคาฝนมีกฎหมายลงโทษสถานหนักก็ตาม
ในปจจุบันเรื่องฝนและยาเสพติดยังคงเปนปญหาที่สําคัญมากปญหาหนึ่ง
ในประเทศไทย เริ่มมีการประกาศยกเลิกการเสพฝนเมื่อป พ.ศ.2501 สวนดานการพยายามให
ความชวยเหลือชาวไทยภูเขานั้น รัฐบาลไดจัดตั้งกองสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห ภายใตการ
ดูแลของกระทรวงมหาดไทยขึ้นและนอกจากนั้นมีการกําหนดโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตแกบุคคลใดๆ
ที่สงออก นําเขา และทําการผลิตยาเสพติดทุกชนิด ซึ่งขณะนั้นเมื่อ พ.ศ.2510 มีการปลูกฝนอยูถึง 11,325
ไร คิดเปนผลผลิต 145 ตัน (หมอมเจาภีศเดช รัชนี , 2531 :2-3) และจากการปรากฏตารางแสดงตัวเลข
ผลการตัดฟนทําลายฝนนั้นสะทอนใหเห็นสวนหนึ่งของความพยายามในการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดังนี้

3
ตารางแสดง ความพยายามของสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือในการปราบปราม
ฝนโดยการตัดทําลายไรฝนตั้งแต ป 2527/2528 จนถึงป 2542/2543 มีรายละเอียดดังนี้
ป พ.ศ.
2527/2528

พื้นที่ปลูกฝน (ไร)
54,854

พื้นที่ตัดทําลาย (ไร)
3,000

คิดเปนรอยละ
5.47

2528/2529

25,789

10,613

41.15

2529/2530

23,470

19,768

84.23

2530/2531

28,443

10,877

38.24

2531/2532

30,100

11,460

38.07

2532/2533

26,109

14,970

57.34

2533/2534

23,295

21,076

90.47

2534/2535

18,854

13,422

71.19

2535/2536

16,906

10,664

63.08

2536/2537

11,198

8,209

73.31

2537/2538

4,680

3,622

77.39

2538/2539

7,839

5,537

70.64

2539/2540

8,784

6,581

74.93

2540/2541

9,286

4,472

48.15

2541/2542

9,007

5,051

56.08

2542/2543

6,796

4,734

69.66

2543/2544

6,897

5,200

75.39

2544/2545

7,857

ที่มา : การสํารวจของสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ ( www.nsb.police.go.th )

ดังจะเห็นไดวาการปราบปรามยาเสพติดนั้นไดมีความพยายามของประเทศไทยที่จะกําจัดและ
ยับยั้งเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน เห็นไดจากการที่รัฐบาลมีการกําหนดนโยบายในการปองกันและแกไขปญหา
สารเสพติดซึ่งเห็นวาเปนปญหาที่เรงดวน โดยจะตองมีการแกไขอยางจริงจัง ดังปรากฏในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ( พ.ศ.2545-2549 ) โดยไดกําหนดมาตรการพัฒนาความมั่นคง
ทางสังคมในเรื่องการปองกันสารเสพติด
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ความสําเร็จสวนหนึ่งในการปราบปรามยาเสพติดนั้นมาจากในอดีตที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชทรงเล็งเห็นถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกประเทศชาติ ทรงมีพระราชประสงค ที่จะชวยแกไข
ปญหาของชาวไทยภูเขาและใหยุติการปลูกฝนจึงทรงตั้ง “โครงการหลวง” ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 (เดิมมีชื่อวา
“โครงการพระบรมราชานุเคราะหชาวเขา”) เพื่อพัฒนาชาวไทยภูเขาโดยทรงริเริ่มขึ้นดวยพระราชทรัพย
สวนพระองคสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ของราษฎรที่อาศัยอยูบริเวณ “ที่สูง” ทางภาคเหนือ นับ
เปนโครงการสวนพระองคที่เกิดขึ้นเพื่อชวยพัฒนาชาวไทยภูเขาและการเกษตรที่สูง
ดังไดปรากฏในกระแสพระราชดํารัสถึงประโยชนของโครงการหลวงไวดังนี้ (พระราชดํารัส ณ คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 10 มกราคม พ.ศ.2517)
“……...เรื่องที่จะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชนโดยตรงกับชาวเขาที่จะสงเสริม
และสนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เปนประโยชนและเปนรายไดกับเขาเอง
ที่มีโครงการนี้ จุดประสงคอยางหนึ่งก็คือมนุษยธรรม หมายถึงใหผูที่อยูในถิ่นธุรกันดารสามารถที่จะมีความ
รูและพยุงตัวมีความเจริญได อีกอยางหนึ่งก็เปนเรื่องชวยในทางที่ทุกคนเห็นวาควรจะชวยเพราะเปนปญหา
ใหญ ก็ คื อ ป ญ หาเรื่ อ งยาเสพติ ด ถ า สามารถช ว ยชาวเขาปลู ก พื ชที่ เ ป น ประโยชน บ า งเขาจะเลิ ก ปลู ก
ยาเสพติดคือฝน ทําใหนโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝน และการคาฝนไดผลดีอันนี้เปนผล
อยางหนึ่ง ผลอีกอยางหนึ่งซึ่งสําคัญมากก็คือ ชาวเขาเปนผูที่ทําการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทําใหบานเมือง
ของเราไปสูหายนะได โดยที่ถางปาแลวปลูกโดยวิธีที่ไมถูกตองถาพวกเราทุกคนไปชวยเขาก็เทากับชวย
บานเมืองใหมีความดี ความอยูดีกินดีและความปลอดภัยไดอีกทั่วประเทศ เพราะถาสามารถทําโครงการนี้
ได สําเร็ จ ให ชาวเขาอยู เ ปนหลั ก เป น แหลงสามารถที่จะอยูดีกินดีพอสมควรและสนับสนุ นนโยบาย
ที่จะรักษาปาไม รักษาดินใหเปนประโยชนตอไปประโยชนอันนี้จะยั่งยืนมาก………” (อางถึงในหมอมเจา
ภีศเดช รัชนี , 2531 :5-6)
ดังนั้นโดยสรุปวัตถุประสงคหลักของโครงการหลวงคือ ชวยเหลือชาวไทยภูเขาเพื่อมนุษยธรรม
ชวยประเทศไทยโดยการลดการทําลายปาและตนน้ํา ลําธาร กําจัดการปลูกฝน โดยจัดดําเนินการใหมีการ
ศึกษา คนควาเพื่อแสวงหาพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทนฝนอันเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของชาวไทยภูเขา ใหมีการ
พัฒนาการเพาะปลูก การผลิต การรักษาดินและการใชพื้นที่ใหถูกตอง รวมทั้งชวยเหลือและสงเสริมการ
ตลาดใหสามารถเพิ่มพูนรายไดของชาวไทยภูเขาไดโดยไมตองพึ่งพาการปลูกฝน หันมาผลิตพืชผลเพื่อเพิ่ม
ประโยชนทางเศรษฐกิจแกประเทศ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของวัฒนธรรมทองถิ่นประกอบกันซึ่ง ชาว
ไทยภูเขาสามารถคัดสรรไปปลูกไดตามความเหมาะสมของทองถิ่นและความถนัด
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โครงการนี้เจริญกาวหนาจนเกิดการศึกษาคนควาวิชาการทางเกษตรสาขาใหมในประเทศไทย เรียก
วา "การเกษตรที่สูง" ขึ้นอีกดวย ตอมาทรงโปรดเกลาฯใหจดทะเบียนเปน “มูลนิธิโครงการหลวง” โดยมี
ม.จ.ภีศเดช รัชนี เปนองคประธานมูลนิธิ
ผลการดําเนินงานตามพระราชดําริ ที่มาจากการทรงเล็งเห็นแนวทางในการแกปญหาเรื่องฝน
ซึ่งเปนการแกปญหายาเสพติดจากแหลงที่ใชเพาะปลูกฝนอยางมีระบบ โดยการแนะนําพรอมกับสงเสริม
ทางเลือกใหมและสิ่งที่ดีกวา ตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ ความตองการ และความ
สามารถในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจนั้นๆของชาวไทยภูเขาทําใหประเทศตางๆทั่วโลก เชน ไตหวัน ญี่ปุน
อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ฯลฯ ตางรวมกันชวยเหลือ สนับสนุน มูลนิธิโครงการหลวงในดานตางๆเปน
อยางมาก จนไดมีวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาทานหนึ่งกลาววา “วิธีการแกปญหายาเสพติดของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไมใชแคเปนวิธีการที่ถูกตองและสามารถแกปญหาชาวเขาไดอยาง
ถาวรเทานั้น หากแตยังเปนความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศที่มีพระมหากษัตริยที่ชาติใดในโลก
ไมอาจมีไดอีกดวย” (นงลักษณ เทพสวัสดิ์ , 2541: 114-115 )
นอกจากนี้ มู ลนิ ธิ โ ครงการหลวงยั ง เป น โครงการเดี ย วในโลกที่ ป ระสบความสําเร็ จ ในการช ว ย
แกปญหายาเสพติดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกฝนของชาวเขาเปนการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน
ไดอีกดวย
ป จ จุ บั น มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงได ดําเนิ น การตามพระราชดําริ แ ละพระราชประสงค ใ นพระองค
มีความกาวหนาเรื่อยไปโดยมิไดหยุดยั้งโดยไดรับความรวมมือรวมใจจากหนวยงานราชการหลายๆหนวย
งาน ประชาชนคนไทย และชาวตางประเทศเปนอยางดียิ่งนับวาสามารถพัฒนาไดไมเฉพาะแตคุณภาพชีวิต
ของชาวไทยภูเขาเทานั้น ยังสามารถคลี่คลายปญหาและลดอันตรายใหญหลวงจากฝนและยาเสพติดใหแก
ชาวไทยและชาวโลกอีกดวย นอกจากนี้ยังชวยสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ อันไดแก ปาไม
อันอุดมสมบูรณและตนน้ําลําธารในที่สูง ชวยพัฒนาที่สูงใหสามารถปลูกพืชเมืองหนาวที่มีราคาดีได นับ
เปนการพัฒนาการเกษตรและชวยเสริมเศรษฐกิจของประเทศไดอีกทางหนึ่ง(http://www.kanchanapisek.
or.th ) ซึ่งนับเปนประโยชนที่ยั่งยืน
ในปจจุบันเกษตรกรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงแตละแหงสามารถปลูกพืชชนิดตาง ๆ ไดเปนอยาง
ดี ทั้งเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และการสงออกจําหนาย โดยมีปริมาณการผลิตและจําหนายเพิ่มขึ้นทุกป

6
นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังไดมีการแนะนําใหเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้น
ในป พ.ศ. 2531 สินคา “ดอยคํา” ( ผลิตจากผลผลิตของเกษตรกรจากมูลนิธิโครงการหลวง) ไดรับรางวัล
เกียรติยศมาตรฐาน “สินคาไทยสงออก” ในสาขาพืชผัก ผลไมสดและผลไมกระปองสงออกดีเดนจาก
กรมสงเสริมการสงออก THAI AWARD 1988 และในป พ.ศ. 2533 ไดรับรางวัล Thailand’s best quality
product Award 1990 จากสํานักนายกรัฐมนตรี
การดําเนินงานดานตาง ๆ ของโครงการหลวงเปนที่รูจักแพรหลายในบรรดาประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
ในการรวมมือกําจัดพืชเสพติดโดยสันติวิธีเปนโครงการสรางสรรคและสงเสริมความเขาใจอันดีระหวาง
ประเทศจึงไดรับรางวัลแมกไซไซในสาขา INTERNATION UNDERSTANDING เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2531
นอกจากนั้น มูลนิธิโครงการหลวงไดรับรางวัลดีเดนประเภทหนวยงานสงเสริมและพัฒนาการทอง
เที่ยว จากการประกวดรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมทองเที่ยว (Tourism Award) ครั้งที่ 3 ประจําป 2543
จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
จากการดําเนินงานมาเปนเวลา 34 ป สิ่งตางๆเหลานี้เปนรางวัลพิสูจนความสําเร็จที่ยิ่งใหญ นับได
วาเปนโครงการที่เปนความภูมิใจของชาวไทยทั่วทั้งประเทศ (อางถึงในภรินทร ทองลิ่ม , 2544 : 3)
จากความสําเร็จดังกลาวของมูลนิธิโครงการหลวง เมื่อมองยอนกลับไปตอนแรกเริ่มดําเนินโครงการ
“การสื่อสาร” จัดเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญที่สุดปจจัยหนึ่ง มูลนิธิโครงการหลวงจะไมสามารถ
ดําเนินการลุลวงมาจนถึงปจจุบันไดถาหากขาดปจจัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเมื่อการดําเนินการยังอยู
ในจุดเริ่มตน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืช
เศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ภายใตการดูแลของ
มูลนิธิโครงการหลวง ที่มีประสิทธิภาพเหลานั้น ในชวงการดําเนินงานที่จุดเริ่มตนที่คณะทํางานและ
ผูบุกเบิกที่มีความเชี่ยวชาญในดานสาขาตางๆไดทําการสื่อสารไปยังชาวบานซึ่งเปนชาวไทยภูเขาทั้งหมด
17 หมูบาน เจาะลงตามพื้นที่ในการดูแลของตํารวจตระเวนชายแดน ไดแก หมูบานที่เปนถิ่นฐานของ
ชาวไทยภูเขาเผาตางๆ ไดแก เผามง , เผากะเหรี่ยง , เผาลีซอ , เผามูเซอดํา , เผาจีนฮอ , เผาไทยใหญ
ซึ่งกระจายอยูตามพื้นที่ตางๆ ณ จังหวัด เชียงใหม เชียงราย และ นาน
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จากอดีตไดมีการดําเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงเรื่อยมา
ปรากฏพื้นที่ภายใตการดูแล (ศูนยพัฒนาโครงการหลวง) ในปจจุบันมีดังนี้คือ

ปจจุบันศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 36 แหง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพ
ที่สามารถพัฒนาใหมีขีดความสามารถในการรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวไดดีเปนอยางยิ่งจึงไดรับการ
จัดใหเปนศูนยทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง โดยมีนโยบายและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่เหลานี้
ใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้นไป อันสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวไทย ป พ.ศ. 2545-2547
(มหาวิทยาลัยเกริก, 2546 :3)
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ตาราง แสดงจํานวนหมูบาน ประชากร (คน) และพื้นที่ (ตร.กม.) ภายใตความดูแลของศูนยพัฒนา
โครงการหลวง จําแนกรายป
ป พ.ศ.
จํานวนหมูบาน
จํานวน
ประชากร (คน)
พื้นที่ (ตร.กม.)

2536
208
40,726

2538
294
73,425

2541
124,975

2542
279
94,169

2543
299
100,496

2544
306
102,379

-

-

2,212.75

2,165.63

2,241.82 1,967.46

2545
301
111,653

2546
278
118,496

2,111.15 1,926.07

*ที่มา : ขอมูลพื้นฐานศูนยพัฒนาโครงการหลวงตางๆประจําป
จัดทําโดยกองพัฒนาเกษตรที่สูงสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณและมูลนิธิโครงการหลวง

ภายใตสภาพแวดลอมที่จํากัด ปจจัยที่ชวยสงผลใหเกิดความสําเร็จในการสื่อสารมีจํากัด ภาษา
ที่แตกตาง คณะทํางานและผูบุกเบิกใชปจจัยการสื่อสารแบบใดบางจึงมีแรงพอที่จะโนมนาวใจใหคนตาง
ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา สังคม มีชีวิตอยูในสังคมที่เขาถึงยากและไมเคยรูจัก
เห็นหนาคาตากันมากอน และมีบรรทัดฐานสังคมที่ไมมีความทันสมัยแตยังมีบรรทัดฐานตามแบบประเพณี
ใหเกิดการยอมรับนวกรรมในที่สุดและทําการปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่ทํา
สืบตอกันมาเปนเวลายาวนานและใหคาตอบแทนที่สูงมากอยางเชน ฝน เปลี่ยนมาปลูกพืชเศรษฐกิจทด
แทนที่ทางมูลนิธิโครงการหลวงแนะนําใหใหม ซึ่งนับเปนการรับนวกรรมชนิดใหมและการปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรมจากการปลูกพืชทําไรเพื่อยังชีพแบบดั้งเดิมของชาวไทยภูเขาที่สมควรนํามาศึกษาเปนอยางยิ่ง อีกทั้ง
การสื่อสารในอดีตที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ยังสืบสานความสัมพันธที่ดีงาม ถอยทีถอยอาศัยกันเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาผลผลิตใหมๆ ออกสูตลาดอยางไมหยุดยั้งมาจนถึงปจจุบัน
การพัฒนา ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง โดยดําเนินงานไปตามวัตถุประสงคเพื่อปรับ
ปรุงพัฒนาผลผลิตใหมๆออกสูตลาดอยางไมหยุดยั้งนั้น สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจนจาก
ตารางการสรุปพื้นที่การปลูกและจํานวนผลผลิตทั้งหมดในพื้นที่สงเสริมของศูนยพัฒนาตางๆที่ดําเนินการ
โดยมูลนิธิโครงการหลวง ในป 2542 และ ป 2545 ดังนี้
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พื้นที่การปลูกและจํานวนผลผลิตในพื้นที่สงเสริมของศูนยพัฒนาตางๆที่ดําเนินการ
โดยมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2542
ชนิดพืช
1.กาแฟอราบิกา
- สารกาแฟ
- กาแฟกะลา
2. ชาจีน
- ชาสด
- ชาแหง
3. ถั่วอะซูกิและถั่วมันมัน
4. ปศุสัตว
5. พืชไร
6. ไมดอก
7. ลินิน
8. สตรอเบอรี่
9. สมุนไพร
10. เห็ด
11. พืชผัก
12. ผักอินทรีย
13. ไมผล

พืชที่ปลูก
(ไร)
1,400

พื้นที่สงเสริม
(ศูนย)
12

-

จํานวนผลผลิต
(ตัน)
28.80(420,500 ตน)
30.35
4.47
-

757,342 ตน
565,184 ตน

3 ชนิด
3,223.31
37.9631
11.9
4,599.544
514.9194

11
17
10
5
30
36

-

อางอิง : จากรายงานประจําป 2542 ฝายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง
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พื้นที่การปลูกและจํานวนผลผลิตในพื้นที่สงเสริมของศูนยพัฒนาตางๆที่ดําเนินการ
โดยมูลนิธิโครงการหลวงประจําป 2545

ชนิดพืช
1.กาแฟอราบิกา
- สารกาแฟ
- กาแฟกะลา
2. ชาจีน
- ชาสด
- ชาแหง
3. ถั่วอะซูกิและถั่วมันมัน
4. ปศุสัตว
5. พืชไร
6. ไมดอก
7. ลินิน
8. สตรอเบอรี่
9. สมุนไพร
10. เห็ด
11. พืชผัก
12. ผักอินทรีย
13. ไมผล

พืชที่ปลูก
(ไร)
2,139

จํานวนผลผลิต
(ตัน)
148.25
3.78
144.47

105.31

พื้นที่สงเสริม
(ศูนย)
21

6

20
761
155.5

6.516
0.264
2.984
5 ชนิด
96.758
-

1
23
42
17

133
63
41
11,186.64

29.596
105.096
27.24
6.036
5,924.903
11.439
398,903 ตน

12
4
43
9
5
37

อางอิง : จากรายงานประจําป 2545 ฝายพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง
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สรุปในปจจุบัน มูลนิธิโ ครงการหลวงไดมีการดําเนินงานซึ่งผลงานวิจัยของโครงการหลวงที่ได
ถายทอดตอไปยังเกษตรกรและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางที่สําคัญ คือ พืชผักเมือ งหนาวชนิด
ตางๆมากกวา 80 ชนิด ไมดอกไมประดับมากกวา 20 ชนิด ผลไมเขตหนาว 12 ชนิดรวมทั้งมีพืชไรจํานวน
มาก มูลนิธิโครงการหลวง ไดมีการพัฒนาจนมีการดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด อันไดแก
เชียงใหม เชียงราย พะเยา ลําพูน และแมฮองสอน มีสถานีวิจัย 4 แหง ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
จํานวน 36 แหง รวมจํานวนหมูบานในความดูแลทั้งสิ้น 284 หมูบาน มีประชากรเปาหมายซึ่งมีทั้งคนไทย
และชาวไทยภูเขารวม 15,495 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 94,315 คน (www.doikham.com)
อนึ่งผูวิจัยเชื่อวาการศึกษา“ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน
การปลูกฝนของชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง”ที่มี
ประสิ ท ธิภ าพและประสบความสํ า เร็ จ ในอดี ต เหลา นั้น จะสามารถเป น กรณี ศึก ษาที่น า จะมี
ประโยชน ไ ด ไมมากก็นอย และเปนการใหตัวอยางแกการพัฒนาปรับเปลี่ยนในดานตางๆอันสําคัญที่ใกล
เคียงเพื่อเปนสวนสําคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนในดานอื่นๆของประเทศไทยตอไป เนื่องจากแมเวลา ความ
เปนอยู สังคมเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศจะเปลี่ย นแปลงไปก็ต ามแตสัง คมไทยยัง คงเปนสังคม
เกษตรกรรมที่ก ารเพาะปลูกยังคงเปนอาชีพหลักของคนไทยทั่วทั้งประเทศอยูตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝน
ของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการ
หลวง
2. เพื่อศึกษาบทบาทสําคัญของเจาหนาที่และการจัดการที่มีตอการเผยแพรนวกรรมกรรมการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยในพื้นที่
ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง

ปญหานําการวิจัย
1. ปจจัยในการสื่อสารใดบาง ที่ทําใหเกิดการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูก
ฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการ
หลวง
2. เจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของมีบทบาทสําคัญและการจัดการอยางไรตอการเผยแพรนวกรรมการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยในพื้นที่
ภายใตการดูแลของมูลนิธโิ ครงการหลวง

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทด
แทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิ
โครงการหลวงโดย วิเคราะหภายใตบริบททางการสื่อสาร ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยว
กับรูปแบบการสื่อสารและเครือขายการสื่อสาร , แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ ,
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารนวกรรมและทฤษฎีการยอมรับนวกรรม , แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทําทางสังคม , แนวคิดในเรื่องกลยุทธการสื่อสาร มาทําการวิเคราะหถึง
สวนตางๆของการวิจัย
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นิยามศัพท
ปจจัยการสื่อสาร หมายถึง เงื่อนไข หรือ สิ่งตางๆที่เกี่ยวของในกระบวนการสื่อสารหมาย
รวมถึงกลยุทธการสื่อสารที่สงผลทําใหชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยเกิดการรับ
นวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝน อาทิ สื่อบุคคล ( Interpersonal Media )
โดยศึกษาจากคณะทํางานรุนบุกเบิกของมูลนิธิโครงการหลวงที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ
อันไดแก สาขาไมผล สาขาพืชผัก สาขาไมดอก สาขาพืชไร สาขาปศุสัตว วิธีการสื่อสารและ
เครือขายการสื่อสาร เปนตน
การรับนวกรรม หมายถึง การตัดสินใจเปลี่ยนมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝน
ซึ่งเปนอาชีพที่ทํามาแตดั้งเดิม
พืชเศรษฐกิจ หมายถึง พืชที่ชาวไทยภูเขาสามารถปลูกได ไดแก พืชผักเมืองหนาวที่มี
ราคาดี ซึ่งเปนพืชที่เปนผลมาจากการพัฒนาการเกษตร สามารถสงออกจําหนายและพืชเหลานี้
ชวยสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศไดอีกทางหนึ่ง จะมีปริมาณการผลิตและจําหนายเพิ่มขึ้นทุกป
โดยไดรับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้น
ชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยูใน “ที่สูง”
ทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่มีความแตกตางกับประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ราบทั่วไป อาทิ
ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา การแตงกาย ฯลฯ ไดแก ชาวไทยภู
เขาที่อาศัยอยูตามพื้นที่ในความดูแลของตํารวจชายแดน ทั้ง 17 หมูบาน
มูลนิธิโครงการหลวง หมายถึง มูลนิธิที่กําเนิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชทรงเล็งเห็นถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกประเทศชาติ จึงทรงมีพระราชประสงค ที่จะ
ชวยแกไขปญหาของชาวไทยภูเขาและใหยุติการปลูกฝน ทรงตั้ง "โครงการหลวง " ขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2512 เพื่อพัฒนาชาวไทยภูเขา โดยทรงริเริ่มขึ้นดวยพระราชทรัพยสวนพระองคสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาพื้นที่ของราษฎรที่อาศัยอยูบริเวณ “ที่สูง” ของภาคเหนือเปนโครงการสวนพระองคเพื่อ
ชวยพัฒนาชาวไทยภูเขาและ การเกษตรที่สูง โดยวัตถุประสงคหลักของโครงการหลวงคือ ชวย
เหลือชาวไทยภูเขาลดการทําลายปาและตนน้ําลําธารจัดดําเนินการใหมีการศึกษา คนควาเพื่อ
แสวงหาพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทนฝนอันเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของชาวไทยภูเขา
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ใหมีการพัฒนาการเพาะปลูก การผลิต การรักษาดินและใชพื้นที่ใหถูกตอง รวมทั้งชวยเหลือและ
สงเสริมการตลาด
ใหสามารถเพิ่มพูนรายไดของชาวไทยภูเขาไดโดยไมตองพึ่งพาการปลูกฝน
หันมาผลิตพืชผลเพื่อเพิ่มประโยชนทางเศรษฐกิจแกประเทศ
บทบาทของเจาหนาที่ หมายถึง การกระทําของเจาหนาที่คณะทํางานรุนบุกเบิกของ
มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงที่ เ ป น ผู เ ชี่ ย วชาญในสาขาต า งๆ ที่ ส ง ผลต อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
การปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขา
รูปแบบการสื่อสาร หมายถึง วิธีการสื่อสารในลักษณะตางๆที่เจาหนาที่คณะทํางาน
รุนบุกเบิกของมูลนิธิโครงการหลวงที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆและผูที่เกี่ยวของ ใชในการติดตอ
กับชาวไทยภูเขาจนสามารถทําใหสงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน
การปลูกฝนของชาวไทยภูเขา โดยการสื่อสารอาจจะมีอยูในรูป การพูด การเขียน การยกตัวอยาง
การประชุม การศึกษาดูงาน การเปดรับสื่อตางๆ ฯลฯ ซึ่งมุงเนนในประเด็นที่สําคัญที่ตองการ
สื่อสารไปเพื่อใหเกิดการยอมรับนวกรรม
เครือขายการสื่อสาร หมายถึง ระบบของการแพรกระจายขอมูลของสมาชิกในกลุมที่มี
ปฏิสัมพันธกัน
กลยุทธการสื่อสาร หมายถึง วิธีการตางๆที่ใชในการสื่อสาร ไดแก การกําหนดรูปแบบ
ขั้นตอน และวิธีการที่ใชในการติดตอสื่อสาร อาทิเชน การใชวัจนภาษาและอวัจนภาษา ชองทาง
การสื่อสาร ชองทางการรับสาร การคัดเลือกเนื้อหาสารที่จะสง การใชการสื่อสารที่ชี้ใหเห็นถึงเหตุ
และผล การชี้แนะแนวทางที่ถูกตองในการเพาะปลูก การเปรียบเทียบใหเห็นถึงผลที่จะไดรับจาก
การรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนจนเกิดการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
เดิม เปนตน เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
การสื่อสารการตลาด หมายถึงปจจัยและรูปแบบของการสื่อสารทางการตลาดตางๆที่
เกี่ยวของในการดําเนินการทางการตลาด ซึ่งประกอบดวยสวนประสมทางการตลาดไดแก 4Ps คือ
สินคา (Product) ราคา ( Price) การจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการขาย(Promotion)
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาการเผยแพรนวกรรมในสถานการณที่ปจจัยการสื่อสาร ในแงมุม
ตางๆมีจํากัด เพื่อจะไดเรียนรูถึง ขั้นตอน กระบวนการ รูปแบบ และปจจัยที่สงผลใหเกิดการ
ยอมรันวกรรม เพื่องานพัฒนาหมูบานใหมีประสิทธิภาพตอไป โดยเฉพาะนวกรรมเกี่ยวกับงาน
พัฒนาทางดานการเกษตร ทั้งนี้เพื่อนําไปเปนแนวทางการเผยแพรนวกรรมที่สงผลตอการยอม
รับของกลุมเปาหมายตอไป
2. เพื่อเจาหนาที่และผูสนใจ ไดรูถึงบทบาทและการจัดการของเจาหนาที่ในงานพัฒนาทางดาน
การเกษตร สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางหรือนําไปปรับใชในการวางแผนการดําเนินงาน
กับผูที่มีสวนเกี่ยวของ และจัดการงานพัฒนาดานอื่นๆที่ใกลเคียงใหเหมาะสมตอไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การที่ จ ะสามารถวิ เ คราะห ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง“ป จ จั ย การสื่ อ สารที่ มี ผ ลต อ การรั บ
นวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนของชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ภายใต
การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง” นั้น จําเปนตองอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อ
มาสนับสนุนและเปนแนวทางที่สําคัญในการศึกษาใหผลการวิจัยที่ออกมามีความนาเชื่อถือ ตลอดจน
สามารถใชเปนกรอบที่กําหนดทิศทางใหงานวิจัยชิ้นนี้มีความถูกตองและสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารและเครือขายการสื่อสาร
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารนวกรรมและทฤษฎีการยอมรับนวกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทําทางสังคม
แนวคิดในเรื่องกลยุทธการสื่อสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารและเครือขายการสื่อสาร
การสื่อสารมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย ทั้งนี้เพราะมนุษยไมสามารถ
ดําเนินชีวิตอยูตามลําพังโดยไมตองพึงพาอาศัยผูอื่นได มนุษยใชการสื่อสารในกิจกรรมตางๆ ในฐานะที่เปน
สื่อสําหรับแลกเปลี่ยนความรู ขาวสาร ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณระหวางกันเพื่อใหเกิดความเขาใจ
จูงใจ หรือมีอิทธิพลตอเพื่อนมนุษยดวยกัน
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ความหมายของการสื่อสาร
การสื่อสารตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Communication ไดมีผูใหความหมายไวตางๆ ดังนี้
อริสโตเติล ( Aristotle , 1960 ) ใหคําจํากัดความของการศึกษาวิชาวาทศิลป( rhetoric ) หรือการ
สื่อสารวา คือ การแสวงหา “วิธีการชักจูงใจที่พึงมีอยูทุกรูปแบบ”
จอรจ เอ มิลเลอร ( George A. Miller , 1951 ) กลาววา “การสื่อสารหมายถึงการถายทอดขาวสาร
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง”
คารล ไอ ฮอฟแลนด ( Carl I. Hovland , 1953 ) และคณะใหความเห็นวา “การสื่อสาร คือ
กระบวนการที่บุคคลหนึ่ง ( ผูสงสาร ) สงสิ่งเรา ( โดยปกติจะเปนภาษาพูดหรือภาษาเขียน ) เพื่อเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ ( ผูรับสาร )”
วอรเรน ดับเบิลยู วีเวอร ( Warren W. Weaver , 1949 ) ใหคําอธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารวา
“การสื่อสารมีความหมายกวาง ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอยางที่จิตใจของคนๆหนึ่ง อาจมีผลตอจิตของ
คนอีกคนหนึ่ง การสื่อสารจึงไมหมายความแตเพียงการเขียน การพูดเทานั้น หากแตยังรวมไปถึงดนตรี
ภาพ การแสดง บัลเลต และพฤติกรรมของมนุษยอีกดวย”
เอเวอเรท เอ็ม โรเจอร และเอฟ ฟลอยด ชูเมเกอร ( Everett M. Rogers and F. Floyd Shoemaker
, 1971 ) กลาววา “การสื่อสารคือกระบวนการซึ่งสารถูกสงจากผูสงสารไปยังผูรับสาร”
ความวิลเบอร ชแรมม ( Wibur Schramm , 1974 ) อธิบายวา “การสื่อสารคือการมีความเขาใจ

รวมตอกันตอเครื่องหมายที่แสดงขาวสาร ( information sing ) “
จากความหมายขางตน จะเห็นไดวาสิ่งหนึ่งความหมายเหลานี้มีรวมกันก็คือการสื่อสารของมนุษย
ตั้งอยูบนหลักของความสัมพันธ( relationship กลาวคือ ในการสื่อสารนั้นจะตองมีผูเกี่ยวของอยูสองฝาย
โดยฝายหนึ่งทําหนาที่เปนผูสงสาร และอีกฝายหนึ่งทําหนาที่เปนผูรับสารซึ่ง ทั้งสองฝายมีความเกี่ยวกันหรือ
สัมพันธกัน
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กลาวโดยสรุป“การสื่อสาร เปนกระบวนการที่มีความเคลื่อนไหวและเปนการกระทําอยางตอเนื่อง
ในการสงและรับสารระหวางผูสงสารกับผูรับสาร โดยผานสื่อตางๆ อยางมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน” (เกศินี ,
2537:4)
วัตถุประสงคของการสื่อสาร
ในการติดตอสื่อสารกันทั้งผูสงสารและผูรับสารตางก็มีวัตถุประสงคในการสื่อสารทั้งสิ้นซึ่ง ทั้งสอง
ฝายอาจมีวัตถุประสงคที่เหมือนกันหรือแตกตางกันก็ได ดังนั้นวัตถุประสงคของการสื่อสารจึงสามารถ
จําแนกไดดังนี้
1. เพื่อแจงใหทราบ ( To Inform ) เปนวัตถุประสงคที่ผูสงสารตองการเผยแพรหรือบอกกลาว
เรื่องราวเหตุการณตางๆ กิจกรรม นโยบาย ความเคลื่อนไหว ฯลฯ ของตนเองหรือหนวยงานใหผูรับสาร
ไดทราบ ผูรับสารก็มีความประสงคที่จะไดทราบขาวสารเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน หรือเปนขอมูลสําหรับ
การตัดสินใจ
2. เพื่อใหการศึกษา ( To Educate ) เปนวัตถุประสงคที่ผูสงสารตองการใหผูรับสารไดเรียนรู และ
เกิดเขาใจที่ลึกซึ้งมากกวาการไดรับทราบ ผูรับสารก็มีความประสงคที่จะเรียนรูและศึกษา
3. เพื่อโนมนาว ( To Persuade ) เปนวัตถุประสงคที่ผูสงสารตองการใหผูรับสารเกิดความรูสึกชอบ
ใจ สนใจ คลอยตาม สนับสนุนและตองการที่จะปฏิบัติตาม สวนผูรับสารก็ตองการที่จะไดขอมูลสําหรับการ
ตัดสินใจ
4. เพื่อความบันเทิง ( To Entertain ) เปนวัตถุประสงคที่ผูสงสารตองการใหรับสารเกิดความพอใจ
สนุกสนาน สวนผูรับสารก็ตองการไดรับความพอใจ เพลิดเพลินใจ หรือสนุกสนาน
เราสามารถสรุปวัตถุประสงคของการสื่อสารไดดังนี้ ( ปรมะ สตะเวทิน, 2533 : 60 )

วัตถุประสงคของผูสงสาร

วัตถุประสงคของผูรับสาร

1. เพื่อแจงใหทราบ ( To Inform )
2. เพื่อสอนหรือใหการศึกษา ( Teach or Educate )
3. เพื่อสรางความพอใจหรือใหความบันเทิง
( Please or Entertain )
4. เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ ( Propose or Persuade )

1. เพื่อทราบ ( Understand )
2. เพื่อศึกษา ( Learn )
3. เพื่อหาความพอใจ ( Enjoy)
4. เพื่อกระทําหรือตัดสินใจ ( Dispose or Decide )
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นอกจากนี้วัตถุประสงคของการสื่อสารยังอาจแบงไดในแงผลของการสื่อสารวาเกิดผลโดยตรงหรือ
โดยออม กลาวคือ ผูสงสารและผูรับสารอาจมีวัตถุประสงคในการสื่อสารเพื่อใหเกิดผลทันที
( consummatory purpose ) หมายถึงสารนั้นสามารถสรางความพึงพอใจแกผูสงสารและผูรับสาร
ไดในทันทีทันใด ( immediate reward ) ( Wibur Schramm , 1949 ) เชนการเสนอขาวเบา (soft news ) ที่
อานงายและเขาใจงาย สามารถตอบสนองความตองการของผูอานไดทันที นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใชเปนเครื่องมือ ( instrumental purpose ) ( Wibur , 1949 ) ซึ่งหมายถึงสารนั้นถูกใชเปนเครื่องมือเพื่อนํา
ไปสูการกระทําอยางอื่นตอไป ผลที่เกิดขึ้นจึงไมไดเกิดจากสารนั้นโดยตรง แตเกิดจากการใชสารเปนเครื่อง
มือใหเกิดผลนั้นซึ่งทําใหเกิดความพึงพอใจชา ( delayed reward ) ( Wibur Schramm , 1949 ) เชนการ
เสนอขาวหนัก ( hard news ) ซึ่งตองใชความคิดในการอานเพื่อทําความเขาใจเพื่อนําไปใชแกปญหา หรือ
ใชเปนเครื่องมือเพื่อการกระทําสิ่งอื่นในโอกาสตอมา

องคประกอบของการสื่อสาร
องคประกอบของการสื่อสารโดยทั่วไปมี 4 ประการ ดังนี้
1. ผูสงสาร ( sender ) คือบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ตองการทําการสื่อสารความคิดความรูสึก
ความตองการและวัตถุประสงคของตน ผูสงสารจะทําหนาที่เขารหัส ( encoding ) อันเปนการแปรสารใหอยู
ในรูปของสัญลักษณที่มนุษยสรางขนแทนความคิด ไดแก ภาษา ( ภาษาพูด ภาษาเขียน ) หรือวัจนภาษา
และอัปกิริยาทาทางตางๆ ( อวัจนภาษา )
2. สาร ( message ) คือเรื่องราวอันมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือ
สัญลักษณใดๆ ก็ตามที่สามารถทําใหเกิดการรับรูรวมกันได สารจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูสงสารเกิดความคิด
ขึ้น และตองการถายทอดความคิดนั้นไปสูการรับรูของผูรับสาร การสงสารเกิดจากการที่ผูสงสารแสดง
พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเพื่อแทนความคิดที่เกิดขึ้น เชน การพูด การเขียน การวาด
การแสดงอาการหรือกิริยาอยางใดอยางหนึ่งก็ได
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3. ชองทางการสื่อสารหรือสื่อ ( channel ) คือสิ่งขนสงสาร ( a carrier of message ) หรือเปน
พาหนะที่ทําใหสารของผูสงสารปรากฏ เชน อากาศ แสง เสียงตลอดจนอุปกรณหรือเครื่องมือที่มนุษยคิดขึ้น
เพื่อใชติดตอสงสารไปถึงและกัน
4. ผูรับสาร ( receiver ) คือบุคคลหรือกลุมบุคคลที่รับสารของผูสงสาร เปนองคประกอบประการ
สุดทายในกระบวนการสื่อสารและเปนองคประกอบสําคัญไมยิ่ง หยอนกวาองคประกอบอื่นๆ ทั้งนี้เ พราะ
การสื่อสารใดๆ ก็ตามจะไมประสบผลสําเร็จไดเลยหรืออาจประสบความสําเร็จไมเต็มที่ห ากผูรับ สารไม
เขาใจหนาที่และบทบาทของตนเองที่มีตอการสื่อสาร
ในกระบวนการสื่อสารไมวาจะเปนการสื่อสารประเภทใดหรือระดับใดก็ตาม นอกจากองคประกอบ
การสื่อสารทั้ง 4 ประการนี้แลวก็นาจะมีองคประกอบเพิ่มเติมอีก 2 ประการ ที่ทําใหกระบวนการติดตอ
สื่อสารมีความสมบูรณขึ้น นั่นคือปฏิกริยาตอบกลับหรือปฏิกิริยาสะทอนกลับ( feedback ) ผูรับสารแสดง
ตอบกลับตอสารของผูสงสาร และกรอบแหงการอางอิง ( frame of reference ) หรือสนามแหง
ประสบการณรวม ( field of experience ) ระหวางผูสงสารกับผูรับสารมีรวมกันในกระบวนการสื่อสารนั้นๆ
ดวย
แบบจําลองกระบวนการสื่อสาร
แบบจําลองกระบวนการสื่อสารเปนแผนเปนภาพที่ใชอธิบายการสื่อสารเพื่อใหสามารถเขาใจได
อยางชัดเจน โดยแบบจําลองกระบวนการสื่อสารสามารถเขียนอยางงายไดดังนี้ ( ปรมะ สตะเวทิน, 2533 :
65 )

ผูสงสาร

สาร

สื่อ

ผูรับสาร

แบบจําลองนี้ไดอธิบายขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการสื่อสาร วาเมื่อผูสงสารตองการทําการสื่อสาร ผูสงสาร
ตองนําเอาสิ่งที่ตนตองการจะสื่อสารมาผลิตใหเกิดเปนสารแลวถายทอดผานสื่อไปยังผูรับสาร
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แบบจําลองของอริสโตเติล ( The Aristotelian Model )
อริสโตเติล ( 384 – 322 ป กอนคริสตกาล ) เปนนักปราชญชาวกรีก ไดใหความสนใจเกี่ยวกับ
วาทศิลป ( rhetoric ) เนื่องจากในสมัยนั้นการพูดเพื่อชักจูงใจเชนการพูดในศาล ในสภาและในที่ชุมชน
จําเปนตองอาศัยความสามารถในการพูดสูง
แบบจําลองกระบวนการพูดเพื่อการชักจูงใจของแอริสโตเติลนี้ถือเปนแบบจําลองคลาสสิคเนื่องจาก
แบบจําลองอื่นๆ ในยุคตอมา ไดยึดถือองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ เชนเดียวกับแบบจําลองของ
อริสโตเติล อันไดแก ผูพูด ( speaker ) คําพูด ( speech ) และผูฟง ( audience ) ซึ่งเขียนเปนแบบจําลอง
ไดดังนี้

ผูพูด

คําพูด

ผูฟง

แบบจําลองของแชนนันและวีเวอร ( The Shannon and Weaver Model )
แบบจําลองนี้เปนแบบจําลองการสื่อสารเชิงทฤษฎีคณิตศาสตร ( The Mathematical Theory of
Communication ) หมายถึงเปนแบบจําลองการสื่อสารที่พยายามนําวิชาการหรือทฤษฎีทางดานคณิตศาสตร
มาอธิบายถึงปรากฎการณทางการสื่อสาร ทั้งนี้เนื่องจากผูคิดคนแบบจําลองซึ่งก็คือ คล็อด อี แขนนัน (
Claude E. Shannon ) เปนนักคํานวณดานวิศวกรรมไฟฟาของบริษัท Bell Telephone และ วอเรน วีเวอร (
Warren Weaver) ไดเปนผูนําเอาความคิดของแชนนันมาขยายตอใหประยุกตใชไดกับการสื่อสาร ของมนุษย
ซึ่งสามารถอธิบายไดจากแบบจําลองดังนี้
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สาร

แหลงสาร

สัญญาณ

สัญญาณ
ที่ไดรับ

สัญญาณ
ผูรับ

ผู ถ า ยทอด

ปลายทาง

สิ่งรบกวน

แบบจําลองของลาสเวลล ( The Lasswell Model )
ฮาโรลด ดี ลาสเวลล ( Harold D. Lasswell ) เปนนักรัฐศาสตรชาวอเมริกันไดเสนอบทความที่เปน
การเริ่มตนอธิบายการสื่อสารที่มีคนรูจักมากที่สุด โดยเสนอวาวิธีอธิบายการสื่อสารคือการตอบคําถามที่วา
ใคร ( ผูสงสาร ) พูดอะไร ( สาร ) ผานสื่อใด ( สื่อ ) กับใคร ( ผูรับสาร ) ผลเปนอยางไร ( ผลการสื่อสาร )
ตามแบบจําลอง

ใคร

พูดอะไร

ผานสื่อใด

กับใคร

ผลเปนอยางไร

แบบจําลองของเบอรโล ( The Berlo Model )
เดวิด เค เบอรโ ล ( David K. Berlo ) ผูเ ขีย นหนัง สือ ชื่อ The Process of Communication )
ใน ค.ศ. 1960 อธิบายแบบจําลองกระบวนการสื่อสารที่รูจักกันดีในชื่อ SMCR Model ( Berlo ,1960 :
4 – 7 ) ซึ่งยอมาจาก Source ( ผูสงสาร ) Message ( สาร ) Channel ( สื่อ ) Receiver ( ผูรับสาร )
เบอรโ ล กลา ววา การที่ก ารสื่อ สารจะมีป ระสิท ธิผ ลมากนอ ยเพีย งใดนั้น ขึ้น อยูกับ องค
ประกอบ
4 ประการนี้วา มีประสิทธิภาพเพียงใด ประสิทธิภาพขององคประกอบแตละองคประกอบ
ขึ้นอยูกับ ปจจัย ดังตอไปนี้
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1. ผูสงสาร มีปจจัยคือ ทักษะในการสื่อสาร ( communication skills ) ทัศนคติ ( attitude ) ความรู
(knowledge)ระบบสังคม ( social system ) และวัฒนธรรม ( culture )
2. สาร มีปจจัยคือ รหัส ( code ) เนื้อหา ( content ) การจัดเสนอ ( treatment )
3. สื่อ คือชองทางที่จะนําสารไปสูประสาทในการรูสึก ( sense mechanisms ) หรือ การถอดรหัสของผูรับ
สาร อันไดแกการเห็น ( seeing ) , การไดยิน ( hearing ) , การสัมผัส ( touching ) , การไดกลิ่น
( smelling ) และการลิ้มรส ( tasting )
4. ผูรับสาร มีปจจัยคือ ทักษะในการสื่อสาร ( communication skills ) , ทัศนคติ ( attitude ) , ความรู
( knowledge ) , ระบบสังคม ( social system ) และวัฒนธรรม ( culture )

แบบจําลองของชแรมม ( The Schramm Model )
วิลเบอร ชแรมม ( Wibur Schramm ) ไดอธิบายกระบวนการสื่อสารในรูปแบบจําลองดังนี้
แบบที่ 1 องคประกอบของการสื่อสารประกอบดวย ผูสงสาร ( source ) ผูเขารหัส ( encoder )
สัญญาณ ( signal ) ผูถอดรหัส ( decoder ) และผูรับสาร ( source ) ทั้งนี้ในการสื่อสารระหวางบุคคลนั้น
ผูสงสารกับผูเขารหัสสามารถรวมอยูในคนๆ เดียวกันได และผูรับสารกับผูเขารหัสก็สามารถรวมอยูใน
คนๆ เดียวกันไดเชนเดียวกัน สวนสัญญาณก็คือภาษาที่ใชในการสื่อสารนั้นเอง

Source

Encoder

Signal

Decoder

Destination

แบบที่ 2 ผูสงสารจะสามารถเขารหัสเพื่อสงสารไดเทาที่ประสบการณ ( experience ) ที่ตนเองมีเทานั้น
ในทํานองเดียวกัน ผูรับสารก็สามารถถอดระหัสเพื่อที่จะทําความเขาใจกับสารเทาที่ประสบการณของตัวเอง
มีอยูเชนกัน หากทั้งสองฝายมีขอบเขตประสบการณรวมกัน ( Common field of experience )มาก การ
สื่อสารสัมฤทธิ์ผลมาก ในทางตรงขามหากไมมีขอบเขตของประสบการณรวมกันเลยการสื่อสาร จะไมเกิด
ขึ้น
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FIELD OF EXPERIENCE
Encoder

FIELD OF EXPERIENCE

Signal

Decoder

แบบที่ 3 บุคคลแตละคนเปนทั้งผูเขารหัส และผูถอดรหัส ผูสงสารและผูรับสาร และเปนผูตีความหมาย
( interpreter ) ดวย

Decoder Interpreter

Encoder
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แบบที่ 4 ในการสื่อสารระหวางคน 2 คนนั้นมีการสื่อสารโตตอบกลับไปกลับมา ซึ่งเรียกวา การสื่อสาร
กลับ ( feedback ) โดยตองอาศัยชองทาง ( channel ) ในการสงสารดวยซึ่งสามารถใชสื่อไดหลายๆสื่อ
พรอมๆ กันในเวลาเดียวกันดวย

Encoder

Message

Encoder

Interpreter

Interpreter

Decoder

Decoder

Message

1. การสื่อสารภายในบุคคล ( Intrapersonal Communication ) คือ การสื่อสารกับตนเอง
เชน การคิด การตริตรองหาเหตุผล การวิเคราะห การทบทวนเรื่องที่พูดหรือเขียน การรองเพลงฟงคนเดียว
ซึ่งทั้งหมดนั้นจะมีผูสื่อสารเพียงคนเดียว บุคคลนั้นทําหนาที่เปนทั้งผูสงสารและผูรับสาร
2. การสื่อสารระหวางบุคคล ( Interpersonal Communication ) เปนการสื่อสารระหวางบุคคล
สอง หรือสามคน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและสรางสัมพันธระหวางกัน เชน การพูดคุยแบบ
เห็นหนาคาตา การใชโทรศัพทคุยกันเปนตน
3. การสื่อสารกลุมยอย ( Small Group Communication ) เปนการสื่อสารภายในกลุมคนจํานวน
หนึ่ง ซึ่งผูสงสารและผูรับสารสามารถที่จะพูดคุยโตตอบกันไดโดยตรงและทั่วถึง เชนการสื่อสารในการ
ประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู กระตุน หรือรวมกันแกปญหา
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4. การสื่อสารกลุมใหญ ( Large Group Communication or Public Communication ) เปนการ
สื่อสารระหวางคนจํานวนมากซึ่งอยูในสถานที่เดียวกันหรือใกลเคียงกัน โดยอาจจะใชสื่อโสตทัศนเขาชวย
เชน การใชโทรทัศนวงจรปดในการสอนนักศึกษากลุมใหญที่มีหลายหองเรียน การสื่อสารในกลุมใหญนี้ ได
แก การอภิปรายในหอประชุม การปราศรัยหาเสียง เปนตน โอกาสที่ผูสงสารและผูรับสารจะสื่อสารกันได
อยางโดยตรงและทั่วถึงมีนอยมาก และขาดลักษณะของการสื่อสารแบบตัวตอตัว
5. การสื่อสารมวลชน ( Mass Communication ) เปนการสื่อสารที่ผูสงสาร ซึ่งอาจมีมากกวา
1 คน สงขาวไปยังผูรับสารที่มีเปนจํานวนมาก ซึ่งอาศัยอยูในสถานที่ที่ตางๆ หางไกลกันไดอยางรวดเร็ว
ภายในระยะเวลาเดียวกันหรือใกลเคียง โดยผานทางสื่อมวลชนตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ
เปนตน การสื่อสารแบบนี้ไมสามารถทราบปฏิกิริยาของผูรับสารไดอยางทันทีทันใด
ในการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน การ
ปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงนั้น
จะตองมีการประสานงานและสรางความสัมพันธกันระหวางเจาหนาที่คณะทํางานรุนบุกเบิกและชาวไทยภู
เขาในหมูบานทั้ง 17 หมูบาน ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการเผยแพรนวกรรม ดังนั้นจึงนําแนวคิดเกี่ยวกับรูป
แบบและเครือขายการสื่อสารเขามาพิจารณาประกอบดวย
เราสามารถจําแนกรูปแบบของการสื่อสารออกไดตามทิศทางการสื่อสาร แบงออกไดเปน 2 ทิศ
ทางคือ
การสื่อสารทางเดียว (One-way Communication) หมายถึง การสื่อสารที่ผูสงสารถายทอดสารไป
ยังผูรับสาร มีลักษณะเปนเสนตรง ไมมีการยอนกลับหรือดูปฏิกริยาของผูรับสาร โดยทั่วไป จะเปนในรูปของ
นโยบาย คําสั่งและอาจจะผานสื่อมวลชนในการเสนอขาวสาร หรือ รายงานขาวสารตาง ๆ เชน วิทยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพ
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การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) หมายถึง การสื่อสารที่ผูสงสารและผูรับสาร
สามารถสงขาวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันและกัน ผูสงสารจะใหความสนใจกับปฏิกิริยา
โตตอบกลับของผูรับสาร (Feedback) ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมาก เปนการเปดโอกาสใหอีกฝายไดแสดงความ
คิดเห็นและความเขาใจในเรื่องราวตาง ๆ นับวาเปนการลดชองวางทางการสื่อสารที่ดี ปองกันการตีความ
หมายผิดและสามารถสรางขวัญและการมีสวนรวมในการดําเนินการไดและสรางความรูสึกในการเปน
เจาของผลงานรวมกัน ซึ่งการสื่อสารในลักษณะนี้จะออกมาในลักษณะของการประชุมหรือการปรึกษาหารือ
ซึ่งบุคคลมีการทําการสื่อสารในลักษณะนี้ควรเปนบุคคลที่กระตือรือรน (Active) ในการแสวงหาและรับฟง
รวมทั้งกระจายขาวสารไปยังฝายตรงขาม ไมควรนิ่งเฉย (Passive) รอใหขาวสามารถถึงตัวเองตลอดเวลา
นอกจากนี้เราสามารถจําแนกการสื่อสารไดตามชองทางเดินสาร ได 3 ลักษณะดังนี้
การสื่อสารจากบนลงลาง (Downward Communication) เปนขอมูลที่สงจากบุคคลที่อยู
ในตําแหนงสูงกวาลงมายังผูปฏิบัติงาน รูปแบบของการสื่อสารจะเปนคําสั่งดวยวาจา เปนลายลักษณอักษร
หรือภาพ อาจเปนขาวสารเกี่ยวกับวิธีการทํางาน นโยบาย เปาหมายในการดําเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน
เสนาะ ติเยาว (2542:441) กลาววาการสื่อสารในแบบนี้เปนแนวคิดแบบดั้งเดิมที่ผูบริหารยอมมีสิทธิ์ที่จะสั่ง
การไปยั ง ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาได แ ละการสื่ อ สารในลั ก ษณะจะทําให ตั ว สารมี น้ําหนั ก มี ค วามน าเชื่อถื อ
เนื่องจากเปนสารที่สงมาจากผูที่ไดรับการยอมรับ ทําใหเปนขาวสาร ที่นาสนใจ
การสื่อสารจากลางขึ้นบน (Upward Communication) เปนขอมูลที่สงจากบุคคลที่อยูในระดับต่ํา
กวาไปยังบุคคลที่มีตําแหนงหรือระดับสูงกวา ซึ่งการสื่อสารในรูปแบบนี้จะทําใหฝายบริหาร หรือ ผูที่มี
ตําแหนงสูงกวารับรูขอมูลตาง ๆ ในระดับการปฏิบัติ และสามารถนําขอมูลในสวนนี้กลับไปใชเปนประโยชน
ได
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การสื่อสารแนวนอน (Horizontal Communication) เปนการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล ใน
ระดับเดียวกัน จะเปนสิ่งแวดลอมใหเห็นความสัมพันธระหวางบุคคล เพราะพื้นฐานของการสื่อสารนี้ขึ้นอยู
ในบรรยากาศของความไววางใจซึ่งกันและกัน ที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจของแตละคนโดยไมตองมีสิ่งจูงใจ
(เสนาะ ติเยาว)
เนื่องจากการสื่อสารในแนวนอน เปนกิจกรรมทางการสื่อสารที่เสริมสรางสัมพันธภาพระหวาง
บุ คคลใหดีขึ้น แต ก็ มี ผ ลกระทบต อการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเปนปญหาและอุปสรรคที่ควรระวัง
3 ประการ คือ
การขาดความไววางใจซึ่งกันและกัน เนื่องจากการสื่อสารในแนวนอนมีลักษณะคอนขางจะเปนการ
สื่อสารที่ไมเปนทางการคือ มักจะเปนเรื่องสวนตัวไมวาจะเปนการประสานงานการแลกเปลี่ยนขอมูลหรือ
การสรางความเขาใจรวมกัน ความไววางใจจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหการสื่อสารดังกลาวบรรลุวัตถุ
ประสงคมากกวาผลกระทบตอการสื่อสารในแนวตั้ง เมื่อบุคคลในระดับเดียวกันติดตอกันเองแมจะทําใหการ
ดําเนินงานสําเร็จลุลวงอยางรวดเร็ว แตบางครั้งการประสานงานกันอาจเกิดความผิดพลาดได ทํางานอาจ
ไมเปนแบบอยางเดียวกัน กอใหเกิดการแขงขันซึ่งกันและกันระหวางเพื่อนรวมงาน ซึ่งผลการ แขงขันจะ
กระทบตอความสัมพันธระหวางบุคคลได
ทั้งนี้ สเวน วินดาล (Sven Windahl)และคณะ (1992:46) (อางจาก เวทินี สตะเวทิน : วิทยานิพนธ
2543:44) ไดระบุถึงรูปแบบการสื่อสารโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาระหวางผูสงสารและ ผูรับ
สารวามีสวนที่จะทําใหการสื่อสารนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดศึกษาถึงปฏิกิริยาระหวาง ผูสงสาร
และผูรับสารใน 4 ลักษณะ คือ
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1. ผูรับสารและผูสงสารตื่นตัว จะทําใหเกิดสภาพการแลกเปลี่ยน ขอมูลขาวสารและมีปฏิสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน
2. ผูสงสารตื่นตัว ผูรับสารเปนฝายรับเดียว รูปแบบการสื่อสารจะเปนลักษณะที่ผูสงสารสงสาร
อยางเดียวแตผูรับสารไมมีปฏิกิริยาตอบโตใด ๆ
3. ผูสงสารเปนฝายรับอยางเดียว แตผูรับสารตื่นตัว คือ ผูสงสารมีขอมูลขาวสารและมีปฏิสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน
4. ทั้งผูสงสารและผูรับสารตั้งรับทั้งคูจะไมเกิดผลอะไรขึ้น เพราะขอมูลขาวสารทุกอยางจะถูกเก็บ
ไว
ดังนั้นในการที่ชาวไทยภูเขากลุมเปาหมายจะเขามาดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามที่คณะทํางานได
กําหนดตามกรอบวัตถุประสงคที่ตั้งไวในการเผยแพรนวกรรม รวมกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ควรสราง
ความตื่นตัวทั้งผูรับสารและผูสงสารเพื่อใหเกิดแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
ของสมาชิกในชุมชน
ในการดําเนินการการสื่อสารไปยังชาวไทยภูเขากลุมเปาหมายใหประสบความสําเร็จในวงกวาง
จําเปนตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความคิดระหวางกันเกิดขึ้นระหวางชาวไทยภูเขา กลุมเปา
หมายดวยกัน และการแลกเปลี่ยนขาวสารกันนี้เองยอมกอใหเกิดความรวมมืออันดีระหวางกันและนําไปสู
การบรรลุวัตถุประสงครวมกันเกิดการยอมรับนวกรรมในที่สุด การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความคิด
ระหวางกันของสมาชิกในกลุมนี้เองเรียกวาเครือขายการสื่อสาร(Communication network) (Monge อาง
ใน B.Aubrey Fisher และ Donald G.Ellis, 1990:69) กลาววา เครือขายการสื่อสารของกลุมจะประกอบ
ดวยรูปแบบการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลซึ่งมีการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นภายในกลุมและนอกกลุมดวย
และเครือขายการสื่อสารมีทั้งเครือขายแบบไมเปนทางการ และเครือขายแบบเปนทางการ
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ผูเชี่ยวชาญเรื่องพฤติกรรมองคการ กลาววา เครือขายเปนทางการที่สมาชิกไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานมีการวางแผน จะเปนประโยชนตอการแกปญหาตาง ๆ ไดมาก (ถิรนันท อนวัชศิริวงศ, 2534:47)
เครือขายการสื่อสาร สามารถจําแนกไดเปน 5 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. เครือขายการสื่อสารแบบลูกโซ (Chain Network) เปนเครือขายการสื่อสารที่สมาชิก แตละคน
จะติดตอไปยังสมาชิกคนอื่นที่อยูถัดไปเทานั้น เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องการประสานงาน และการติดตอ
ระหวางสมาชิกในกลุม บางครั้งจึงเปนความลําบากที่กลุมจะทํางานไดสําเร็จและการขาดความเปนอิสระ
ในการติดตอสื่อสาร เพราะสมาชิกจะติดตอกับบุคคลอื่นไดเพียง 1 หรือ 2 คนเทานั้น จึงทําใหเกิดความพอ
ใจของสมาชิก
2. เครือขายการสื่อสารแบบตัววาย (Y Network) เปนเครือขายการสื่อสารที่มีสมาชิกที่อยูตรง
กลางเพียง 2 คน ซึ่งจะทําหนาที่ประสานงานและสงขอมูลที่ไดรับจากสมาชิกสงตอไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ
ที่อยูรอบนอก

การสื่อสารแบบนี้มีความเหมาะสมมากกวาแบบลูกโซในแงที่ทําใหงานสําเร็จเพราะขอมูล

สามารถผานทิศทางตาง ๆไดมากกวาแตสมาชิกที่อยูตรงกลาง 2 คนเทานั้นที่จะพอใจตอรูปแบบการสื่อสาร
นี้ แตสวนผูที่อยูรอบนอกจะมีความพอใจต่ํา เครือขายการสื่อสารแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในกลุมที่มีสมาชิก
เพียง 1 หรือ 2 คนที่เต็มใจที่จะรับผิดชอบตอผลงานในขณะที่สวนที่เหลือของกลุมจะไมยอมรับผิดชอบ
3. เครือขายการสื่อสารแบบมีศูนยกลาง (Wheel Network) เปนเครือขายที่มีสมาชิกคนหนึ่งที่เปน
ผูรับขาวสารจากสมาชิกคนใดคนหนึ่งแลว สงขาวสารนั้นไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ บุคคลที่อยูตรงกลาง
ของกลุมจะเปนผูที่มีอํานาจอยางแทจริง และเปนผูนําของกลุม เพราะเปนผูเดียวที่รับผิดชอบผลสําเร็จของ
งาน
4. เครือขาวการสื่อสารแบบวงกลม (Circle Network) เปนเครือขายการสื่อสารที่สมาชิกในกลุมทุก
คนสามารถติดตอสื่อสารกับสมาชิกที่อยูถัดจากตนทั้ง 2 ขาง สถานะของทุกคนมีความเทาเทียมกันและ

31
ทุกคนมีความพอใจ อยางไรก็ตามปญหาเรื่องความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นเพราะจะหาคนรับผิดชอบ
ไมได เพราะแตละคนมีฐานะเทาเทียมกันจะหาใครมาเปนศูนยรวมของกลุมไมได
5. เครือขายการสื่อสารที่ติดตอกันไดหมดทุกคน (All-Channel Network) เปนเครือขายการ

สื่อ

สารที่สมาชิกทุกคนสามารถติดตอกับสมาชิกคนอื่นไดโดยตรง ไมตองผานสมาชิกคนอื่น ๆ ทั้งในการรับขาว
การสงขาว เครือขายการสื่อสารแบบนี้มีทั้งผลดีและผลเสียเทากันทั้งในแงความพอใจและความสําเร็จของ
งาน
จากรูปแบบของเครือขายการสื่อสารที่สําคัญทั้ง 5 นั้น อาจสรุปไดเปน 2 ลักษณะใหญ คือ

รูป

แบบของเครือขายการสื่อสารแบบรวมอํานาจ (Centralized network) ซึ่งไดแก เครือขายแบบลูกโซ แบบตัว
Y

และแบบมีศูนยกลาง และรูปแบบของเครือขายการสื่อสารแบบกระจายอํานาจ (Decentralized

network) คือ แบบวงกลม และแบบติดตอกันไดหมดทุกคน
ธอรมาส อี แฮรริส (Thomas E.Harris : 1993) ยังไดระบุถึงเครือขายการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งคือ
"จุดแข็งของความสัมพันธแบบหลวม" (The Strength of Weak Ties) ซึ่งเปนความสัมพันธของคนที่อยูหาง
ไกลกันไมไดเปนบุคคลที่อยูในกลุมหรือ สภาพแวดลอมเดียวกัน ซึ่งเมื่อคนเหลานี้ไดมาพบปะกันแบบเปน
ครั้งคราวก็จะรับรูเกี่ยวกับขอมูลขาวสารจากที่อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตางจากการพบปะกันของคนกลุม
เดียวกัน เพราะพวกเขาจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอมูล

ขาวสารในเรื่องเดิม ๆ ที่พวกเขารับรูกันอยูแลว

จะเห็นวาจุดแข็งของความสัมพันธแบบหลวมจะมีสวนสัมพันธกับการเผยแพร แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
ขอมูลใหม ๆ เขาไปยังกลุมตาง ๆ และเปนการเชื่อมโยงเครือขายตาง ๆ เขาดวยกัน และเราสามารถ
ใชประโยชนจากจุดแข็งของความสัมพันธแบบหลวมในการจัดการของกลุมได เชนในการตัดสินใจและ
ควบคุมวิกฤตการณของกลุม ชวยสนับสนุนในการตัดสินใจ ชวยใหคําปรึกษา แนะนําติดตามกิจกรรม
ของกลุม ชวยสนับสนุนในการตัดสินใจ ชวยใหคําปรึกษา แนะนําติดตามกิจกรรมของกลุม หรือชวยเปน
"สะพาน" ในการขยาย หรือสรางความสัมพันธกับกลุมอื่น ๆ ตอไป
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นอกจากนี้ ในเรื่องของบทบาทของแตละบุคคลที่อยูในเครือขาย (Thomas E. Harris, 1993:181)
เปนแนวคิดที่สามารถนํามาใชในการวิเคราะหเครือขายการสื่อสารของชาวไทยภูเขากลุมเปาหมายที่สื่อสาร
กันจนทําใหวัตถุประสงคของมูลนิธิโครงการหลวงประสบความสําเร็จเกิดการยอมรับนวกรรมการปลูกพืช
เศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของ
มูลนิธิโครงการหลวงได โดยบทบาทของคนที่อยูในเครือขายการสื่อสารสามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภท
คือ
1. ผูประสานงาน (Liaisons) ทําหนาที่ติดตอประสานงานกับบุคคลตาง ๆ ภายในกลุมโดยจะ
เปนผูรับความคิดเห็น ผลงาน จากสมาชิกในกลุม และจะนําไปแจกจาย หรือ มอบหมาย ใหกับผูที่เกี่ยว
ของกับงานนั้นไดทําตอ ดังนั้น ผูประสานงานจึงเปนผูที่รูขอมูลตาง ๆ ภายในกลุมเปนอยางดี และสามารถ
แกไขปญหาตาง ๆ ภายในกลุมได ผูประสานงานจึงเปนที่คาดหวังวาจะตองเปนบุคคลที่ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ผูควบคุมการไหลของขาวสาร (Gatekeeper) เปนผูควบคุมการไหลของขาวสารจากภายนอก
วาสมควรใหเขามาเผยแพรภายในกลุมไดหรือไม และมีหนาที่สําคัญมากเชนเดียวกันเพราะถาผูควบคุมการ
ไหลของขาวสารไมเปดโอกาสใหขาวสารที่เปนประโยชนตอกลุมเขามาในกลุมก็จะทําใหขาดขอมูลขาวสาร
ในสวนนั้นไป
3. ผูนําความคิดเห็น (Opinion leader/Star) จะเปนผูท่เี ปนจุดรวมของการสื่อสารภายในกลุมซึ่ง
เปนผูที่มีความสัมพันธที่ดีกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุม และมีแนวโนมที่จะเปนผูที่มีความคิดกาวไกล
เปนที่ยอมรับนับถือ และมีอิทธิพลเหนือสมาชิกคนอื่นในกลุม
ผูที่ติดตอกับบุคคลภายนอก (Cosmopolite) คือ ผูที่มีการติดตอหรือมีความสัมพันธกับบุคคลภาย
นอก หรือ สภาพแวดลอมภายนอกสูงสุด ซึ่งจะมีบทบาทในการหาขอมูลขาวสารใหม ๆ ใหกับกลุม และนํา
ขอมูลขาวสารของกลุมที่ตองการเผยแพรไปเผยแพรใหกับคนนอก
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ผูที่แยกตัวเอง (Isolate) คือผูที่มีแนวโนมที่จะไมติดตอกับสมาชิกอื่น ๆ ในกลุมและไมเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของกลุม ซึ่งสาเหตุของการไมเขากับกลุมคือ การไมเขารวมในการตัดสินใจบางอยางเพราะ
คิดวาตนไมมีสวนเกี่ยวของ หรือ คิดวางานบางอยางควรเปนไปอยางอิสระไมควรมีหนาที่เฉพาะเจาะจง
ซึ่งผลจากการที่บุคคลในกลุมบางคนแยกตัวออกมาจะทําใหการไหลของขอมูลขาวสารขาดชวงไปและการ
ขาดขอมูลนี้เองทําใหเปนการยากที่จะดูแลและปรับปรุงกลุมการสื่อสาร หรือ รวมทํากิจกรรมภายในกลุม
และอีกประการหนึ่งคือ คนกลุมนี้จะไมกระตือรือรนที่จะเขารวมกิจกรรมของกลุม เพราะตนเองปดการรับรู
ขาวสารขอมูลของกลุม
2.แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ (Persuasive Communication)
การโนมนาวใจ
การโนมนาวใจ คือ เจตจํานงของบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ, ความเชื่อพฤติกรรมของบุคคล
อื่นหรือกลุมบุคคล โดยผานทางสาร (Betting Haus & Cody, 1987:3)
การโนมนาวใจ คือ กระบวนการสื่อสารที่ผูสงสารพยายามชักจูงเพื่อใหไดรับการตอบสนองที่
ตองการจากผูรับสารของเขา (Andersen, 1971:6)
การโนมนาวใจ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการ ซึ่งผูสงสารพยายามที่จะชักจูงใจเปลี่ยนแปลงความ
เชื่อ ทัศนคติหรือพฤติกรรมของบุคคลอื่น ๆ หรือกลุมบุคคลผานการถายทอดของแหลงสารไปยัง ผูรับสารใน
บริบทตาง ๆ ซึ่งผูถูกโนมนาวใจมีเสรีภาพที่จะเลือกวาเชื่อหรือไมเชื่อก็ได นั่นคือทางเลือกอิสระ (อางถึงใน
Richard M.Perloff, 1993:14)
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การโนมนาวใจ คือ กิจกรรมที่กระทํารวมกันอยางมีจุดหมาย เพื่อหวังผลในการสรางสิ่งจูงใจ หรือ
การยอมรับอยางเต็มใจทางกระบวนการรับรูหรือรูปแบบพฤติกรรมที่เปดเผยผานการแลกเปลี่ยนทางสาร
(Smith, 1982:7)
Charles U. Larson (1995:8)ไดอธิบายความหมายของคําวาการโนมนาวใจตามความคิดของ
Aristotle วา การโนมนาวใจเปนสิ่งที่ตองใชทั้งศาสตรและศิลปโดยอาศัยความนาเชื่อถือของแหลงสาร
(Ethos) การจูงใจทางอารมณ (Pathos) หรือการจูงใจดวยเหตุผล (Logos)
Cronkite (1969) เสริมวาการโนมนาวใจนั้นยังโยงถึงเรื่องการควบคุมสัญลักษณเพื่อทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรมของผูถอด หรือตีความสัญลักษณนั้น (เมตตา กฤตวิทย, 2527:2)
การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ
อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2537:7-8) อธิบายวา การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจจะเกิดขึ้นไดเมื่อมี
องคประกอบ ดังตอไปนี้
1. เมื่อมองจากภายนอกของผูรับสาร องคประกอบในการโนมนาวใจมี 4 ประสาร คือ
1.1. ความแตกตางภายในผูสงสาร ผูสงสารแตละคนมีปจจัยแตกตางกัน ซึ่งทําใหมีความโนม
นาวใจไมเหมือนกัน อาทิ ความนาเชื่อถือ อํานาจทางสังคม บทบาททางสังคม สัมพันธภาพกับ ผู
รับสาร และ ลักษณะทางประชากรอื่น ๆ เชน อายุ เพศ อาชีพ
1.2. ความแตกตางภายในการสารแตละชิ้นจะมีความนาโนมนาวใจแตกตางกัน การพูดหรือ
การเขียน มีความนาโนมนาวไมเหมือนกัน ความแตกตางในหัวขอเนื้อหาของสาร ลักษณะของ
การโนมนาวใจที่ใช การจัดเรียบเรียงสาร ขอโตแยงภาษา ตลอดจนลักษณะของทวงทํานองลีลา
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1.3. ความแตกตางของสื่อ ความนาโนมนาวใจของสารจะแตกตางกันเมื่อเปนการสื่อสาร
ระหวางบุคคลเปรียบเทียบกับการสื่อสารโดยผานสื่อ เชน วิทยุ โทรทัศน เปนตน
1.4. ความแตกตางภายในสภาพการณ สภาพการณที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือขาดบุคคลหนึ่ง
บุคลใด เชน การโนมนาวใจใหบริจาคเงิน โดยมีสื่อมวลชนคอยถายภาพรายลอมอาจจะเปนตัวเรา
บวก ในการโนมนาวใจก็เปนได
2. สําหรับตัวผูรบั สารเอง การที่ผูรับสารคนหนึ่งๆ จะมีความละเอียดออน (Susceptible) ตอการถูก
โนมนาวเพียงใด อาจพิจารณาไดจาก
2.1. ลักษณะของประชากร ไดแก เพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา อาชีพ
2.2. ทรรศนะ และทัศนคติ
2.3. ความรู ซึ่งผูรับสารมีเกี่ยวกับสารนั้น ๆ
2.4. ลักษณะดานอารมณ
2.5. ความสําคัญที่ผูรับสารใหแกหัวขอหนึ่ง ๆ
2.6. วิธีการที่ผูรับสารรับรูสภาพการณหนึ่ง ๆ
สวนในดานแนวคิดจิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ James, A. Bayton ไดแบง
เรื่องราวที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย วาประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 3 ประการ
ก. การจูงใจ (Motivation) ซึ่งหมายถึง การผลักดันความมุงประสงคหรือความตองการ ตาง ๆ ซึ่ง
เปนจุดเริ่มตนของสิ่งที่ตามมา คือพฤติกรรม
ข. ความเขาใจ (Cognitive) ซึ่งหมายถึง เรื่องราวที่เกี่ยวกับการรวมตัวของมโนภาพ หรือความนึก
คิดจากสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้ คือ ความเขาใจจากการรับรู (Perception) การจดจํา (Memory) การ
ใชดุลยพินิจ (Judging) การคิด (Thinking)
ค. การเรียนรู (Learning) ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาอันสืบเนื่องมา
จากสภาพการกระตุนจากภายนอก (External Stimulus Condition)
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ในการศึกษาปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝน
ของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงนั้นมุง
ศึกษาปจจัยการสื่อสารซึ่งมีการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจเปนสวนประกอบสําคัญ ที่ทําใหประสบความ
สําเร็จ เกิดการยอมรับนวกรรมดวย ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมุงที่จะคนหาถึงลักษณะของสารดวยวาใช
วิธีการในการสรางสารเพื่อการโนมนาวใจอยางไร โดยใชกรอบในเรื่องของการสรางสารเพื่อการ

โนม

นาวใจในการวิเคราะหขอมูล
การสรางสารเพื่อการโนมนาวใจ
ในการโนมนาวใจ หนวยพื้นฐานที่สุดของขอความที่จะโนมนาวใจ คือ ความคิดซึ่งผูสงสารที่นํามา
ใชในการโนมนาว การสื่อสารจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูสื่อสารถอดความคิดออกมาสงผานสัญลักษณใน
รูปแบบที่ผูรับสารจะเขาใจไดเราทราบแลววา ความคิดหนึ่ง ๆ สามารถแสดงออกไดดวยถอยคําหลายอยาง
ตางๆ กันแมในภาษาเดียวกัน การใชคําที่แตกตางกันทําใหเกิดความประทับใจในระดับที่แตกตางกัน
แกผูรับสาร
หนวยเล็กที่สุดของประโยคคือ คํา คําในลักษณะนัยตรง (DENOTATIVE MEANING) และนัย
ประหวัด (CONNOTATIVE MEANING) นัยตรง หมายถึง ความหมายของคําตามพจนานุกรม สวน
นัยประหวัดหมายถึง ความหมายของคําที่เปลี่ยนแปลงไปตามการรับรูและประสบการณของแตละคน
ความหมายนั ย ตรงของคําจะเป น ความหมายที่ แ สดงได ด ว ยความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเครื่ อ งหมายหรื อ
สัญลักษณ (SIGN OR SYMBOL) และวัตถุ (OBJECT) มีคําหลาย ๆ คําที่เราเรียนรู ไมใชเพราะวาเราได
เห็นวัตถุจริงของมันแตอาจจะไดเปนรูปภาพวาดหรือถอยคํามาบรรยายวัตถุนั้น นัยตรงของคําก็คือความ
หมายของคําที่ไดจากการสัมพันธคํากับวัตถุจริง คําใดก็ตามที่เราเรียนโดยที่ตัวเรามีความสัมพันธกับ
วัตถุนั้น โดยตรงจะมีความเปนนามธรรมนอยลง และมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น ความคลุมเครือนอยลง
และจะเขาใจไดงายขึ้น
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วิธีหนึ่งที่เราจะทํานัยตรงของคําไดก็โดยการใหกลุมคนที่เราเลือกมาจากชุมชนตาง ๆ กันอธิบาย
ศัพทตาง ๆ ที่เราเลือกมา ถาเรายิ่งมีผูเขาทําการทดลองมาก ความหมายของคําเหลานี้จะเปลี่ยนไปมาก
และเราก็ทําการนับวาคําใดบางที่มีคนใหความหมายตางกันและคําใดบางที่ไดรับการอธิบายความหมาย
เหมือนกันมากที่สุดหรือตางกันมากที่สุด
มีอีกหลายวิธีที่จะหานัยตรงได แตประเด็นสําคัญสําหรับผูทําการโนมนาวใจคือเขาจะตองตระหนัก
วา ผูรับสารของเขานั้นใหคําจํากัดความของคําๆ หนึ่งอยางไรบาง เขาจะตองพยายามวิเคราะหวาในสภาพ
การณหนึ่ง ๆ คําที่เปนรูปธรรมนอยหรือมากกวากันจะใชไดดีกวากัน
จากประเด็นเรื่องนัยประหวัดและนัยตรง พอจะกลาวไดวา คําทุกคํามีทั้งสองความหมายยิ่งคํามี
ความเปนนามธรรมนอยเทาไร มันก็ยิ่งสัมพันธกับวัตถุของจริงมากยิ่งขึ้นเทานั้น และยิ่งคํามีจํานวนความ
หมายไมมาก ความหมายที่จะไดจากผูรับสาร คือ ความหมายนัยตรง ถาคําเปนนามธรรมมากความ
สัมพันธกับวัตถุของจริงนอย มีจํานวนของความหมายมาก ความหมายที่จะดึงจากผูฟงมักเปนความหมาย
นัยประหวัด คําเชน "ดี" "งาม" "นาเกลียด" "ศิลปะ" นารื่นรมย" เหลานี้ลวนแลวแตมีนัยประหวัด
องคประกอบของการสรางสาร
หลักฐาน (EVIDENCE)
การใชหลักฐานเปนการสรางสารวิธีหนึ่งที่สําคัญมาก คือ การพัฒนาเรื่องราวหรือขอความที่เรา
จะโนมนาวใจใหเขาใจแจมชัดยิ่งขึ้น มีน้ําหนักมากขึ้น
ประเภทของหลักฐาน
1. การยกตัวอยาง (EXAMPLES OR ILLUSTRATIONS) ซึ่งอาจมาในสามรูปแบบคือ ตัว
อยางโดยละเอียดจากเรื่องจริง ตัวอยางยอ ๆ เพียงคําสองคํา และตัวอยางที่แตงสมมติขึ้น ซึ่งมักเปนเรื่องใน
อนาคต ถาเราจะวิเคราะหใหลึกซึ้งลงไปอีกเราจะถามวาตัวอยางนั้นเปนแบบฉบับ (TYPICAL) ของ
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ประเภทนั้นหรือไม ตัวอยางเกี่ยวของกับเรื่องที่เราพูดอยูหรือไม ตัวอยางนั้นมีรายละเอียดพอที่จะอธิบาย
ประเด็นที่เราตองการชี้ใหเห็นหรือไม มีหลักฐานอื่นอีกที่จะสามารถสนับสนุนบทสรุปของเราหรือไม
2. การใชสถิติ (STATISTICS) สถิติเปนตัวอยางหลาย ๆ ตัวอยางนั่นเอง แตแทนที่จะเสนอตัว
อยางสองสามสี่หาอัน ก็เสนอมาในเชิงปริมาณเสีย วิธีการที่จะทดสอบสถิติที่ใชในการโนมนาวใจนั้น คือ
ผูอานตองพิจารณาดูวาหนวยที่นํามาเปรียบเทียบกันนั้นเปรียบกันไดหรือไม ตัวอยางที่นํามาสุม เพื่อใชเปน
สถิตินั้นเพียงพอหรือไม สถิตินั้นครอบคลุมระยะเวลาที่พอเหมาะพอควรหรือไมมี สถิตินั้นถูกนําเสนอใน
รูปแบบที่สมเหตุสมผลหรือไม แหลงที่มาของสถิติมีอคติหรือไม เปนตน
3.

การใช พ ยาน (TESTIMONY) โดยปกติ หมายถึง การอ า งถึง ผู ท รงคุณ วุฒิ ซึ่ ง เปน ที่

นิ ย มแพรหลาย และเปนหลักฐานที่แข็งแกรง เมื่อจะวิเคราะหใหลึกซึ้งควรจะดูวาผูทรงคุณวุฒิที่อางถึงนั้น
เปน ที่ยอมรับกันในสาขานั้นหรือเปลา ผูทรงคุณวุฒิมีอคติหรือไม การอางถึงผูทรงคุณวุฒินั้นเฉพาะ
เจาะจงหรือไม หรือเพียงแตกลาวลอย ๆ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒินั้นมีหลักฐานอื่นหรือมีผูทรงคุณวุฒิ
คนอื่นสนับสนุนหรือไม ความคิดที่อางมาจากผูทรงคุณวุฒินั้นถูกกลาวเมื่อไรและที่ไหน
4.

การเปรีย บเที ย บ (ANALOGY OR COMPARISON) หนา ที่สํ า คัญ ของการเปรีย บ

เทีย บคือ การหาความคลายคลึงระหวางสิ่งหนึ่ง ที่เรารูจักเขาใจดีแลวกับอีกสิ่งหนึ่งที่เราไมรูจัก ไมเขาใจ
การเปรียบเทียบแบงเปนสองชนิดคือ เปรียบเทียบโดยภาพพจน คือ เปรียบเทียบของสองอยางที่ตาง
หมวดหมูกัน การวิเคราะหการเปรียบเทียบใหกวางขวางพิสดารยิ่งขึ้นก็คือ การถามวาการเปรียบเทียบนั้น
เกี่ยวของกับประเด็นที่ผูพูดกําลังพูดอยูหรือไม ประเด็นที่เหมือนกันในการเปรียบเทียบนั้นมีน้ําหนักมากกวา
ประเด็นที่ตางกันหรือไม เทอมหลักที่สรางขอเปรียบเทียบขั้นมานั้นถูกตองหรือไม (เชน "เรือที่ปราศจาก
กัปตันยอมลมฉันใด สโมสรของเราก็จะไปไมรอดถาปราศจากประธาน" ในที่นี้ เทอมหลัก "เรือที่ปราศจาก
กัปตันยอมลมฉันใด" เปนขอความที่ไมถูกตอง เพราะบางทีเรือที่ปราศจากกัปตันอาจไมลมก็ได เชนนี้
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จะทําใหการเปรียบเทียบผิดไปดวย) ขอเปรียบเทียบนั้นงายตอการที่ผูฟงจะเขาใจหรือไม ขอเปรียบเทียบนั้น
มีหลักฐานประเภทอื่นสนับสนุนหรือไม
5. รายละเอีย ด (DETAILS) หมายถึง ลัก ษณะตา ง ๆ หรือ สว นตาง ๆ ของวัต ถุชิ้น หนึ่ง ของ
เหตุการณหนึ่ง หรือของความคิดรวบยอดความคิดใดความคิดหนึ่ง โดยการใหรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง
ผูพูดสามารถทําใหผูฟงเขาใจอยางกระจางไดในเรื่องที่พูด การใหรายละเอียดเพิ่มขึ้นอาจจะดึงดูดความ
สนใจได ถาใหรายละเอียดมากขึ้นจะเปนการดึงดูดความสนใจของผูฟงไดมากขึ้น
6. การพรรณนาความ (DESCRIPTION) การพรรณนาความเปน ขบวนการบอกเลา ถึง รูป
รางหนาตา ลักษณะหรือบรรยากาศของเหตุการณ สถานที่ วัตถุ หรือประสบการณ โดยขึ้นอยูกับการสังเกต
การณหรือความรูสึกของผูพูด ประโยชนของการพรรณนาความก็คือชวยใหผูฟงไดเห็นภาพ ชัดเจนเกี่ยวกับ
สถานการณหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
7. การบอกเลา (NARRAION) คลายคลึงกับการพรรณนา แตตางกัน ตรงที่วาการบอกเลาเปน
การบรรยายถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นตามลําดับเวลา เรื่องเลาสวนตัวแทบทั้งหมดเปนการบอกเลาประเภทนี้
สรุป ในการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ ผูสงสารตองเอาใจใสตั้งแตหนวยเล็กที่สุดของขอความซึ่งก็คือ
คํา และขยายขึ้นเปนวลีประโยค ยอหนา บทความ ฯลฯ คําจะมีความหมายทั้งนัยตรงและนัยประหวัดซึ่ง
ผูสงสารจะตองระมัดระวังในการเลือกใช อยางไรก็ตาม ในการสื่อสารดวยคําหรือคําพูดนั้น ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่
เราตองเอาใจใส คือ การสื่อสารดวยอวัจนภาษา ซึ่งมีผลทางโนมนาวใจมากกวาวัจนภาษาเมื่อนํามา
ประกอบกันและความหมายเกิดขัดแยงกัน นอกจากนี้การสรางสารหรือการใชสารไมเพียงแตรูจักการใชคํา
และอวัจนภาษาเทานั้น ยังรวมไปถึงการเลือกใชเหตุผลซึ่งมีน้ําหนัก ตาง ๆ มาสนับสนุนซึ่งเรียกวาหลักฐาน
นั่นเอง ซึ่งถาปราศจากหลักฐานเสียแลวสารที่สรางขึ้นอาจจะฟงดูเลื่อนลอย ไมนาเชื่อถือ และขาด
ประสิทธิภาพในการโนมนาวใจ
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การจัดลําดับสาร (ORDER OF MESSAGE)
สารทุกเรื่องยอมมีขอมูลตาง ๆ หลายสวนประกอบรวมกันเพื่อสนับสนุนขอสรุปของเรื่องนั้น
ผูสื่อสารตองตัดสินใจวางขอมูลในตําแหนงที่เหมาะสม เพราะการจัดอันดับแบบหนึ่งอาจใหผลทางการ
โนมนาวใจมากกวาอีกแบบหนึ่ง
นักวิชาการไดแบงลักษณะการจัดสาระสําคัญของเรื่องที่จะสื่อสารไว เปน 3 แบบ ดังนี้
1. จัดใหสาระสําคัญอยูตอนทายของขอความทั้งหมด (CLIMAX ORDER)
2. จัดใหสาระสําคัญอยูตอนตนของขอความทั้งหมด (ANTICLIMAX ORDER)
3. จัดใหสาระสําคัญอยูตอนกลางของขอความทั้งหมด (PYRAMIDAL ORDER)
นักวิจัยเรียกผลของสารวา PRIMARY EFFECT ถาสาระที่จัดไวตอนตน ของสารมีประสิทธิผลมาก
ที่สุด และถาสาระที่จัดไวตอนทายของสารมีประสิทธิผลมากที่สุด เรียกผลของสารวา RECENCY EFFECT
ลันด, เจอรซิลด, และโนเออร (LUND, JERSILD, KNOWER) ไดทําการวิจัย พบวา การวิจัยลวน
สนับสนุน PRIMARY EFFECT ทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม การวิจัยในรุนแรก ๆ เหลานี้ ไมสอดคลองกับการวิจัย
โดยฮอฟแลนดและคณะ จากการศึกษากับ 3 กลุม หนึ่งกลุมในสามกลุมแสดง PRIMARY EFFECT และ
สองกลุมแสดง RECENCY EFFECT เพียงเล็กนอย แตออฟแลนดใชการ สื่อสารดวยการเขียนในการ
ทดลอง การศึกษาที่สมบูรณที่สุดคือ การศึกษาโดยกัลลี และเบอรโล (GULLEY AND BERLO) ซึ่งใชการ
จัดสารแบบ CLIMAX, ANTICLIMAX และ PYRAMID ในวาทะเพื่อโนมนาวใจ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา
การจัดแบบ CLIMAX และ ANTICLIMAX ดีกวาการจัดแบบ PYRAMID แตการจัดแบบ CLIMAX และ
ANTICLIMAX ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในการโนมนาวใจ
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รอสนาวและโรบินสัน (ROSNOW AND ROBINSON) ไดทําการศึกษาพบวา เนื้อหาที่มีหลาย
ทรรศนะขัดแยงกันอยู เนื้อหาที่นาสนใจมาก เนื้อหาที่ผูรับสารคุนเคยและเนื้อหาที่ผูรับสารใหความสําคัญ
นอยควรจะมีการจัดลําดับขอมูลแบบ NATICLIMAX นั่นคือ เอาสาระสําคัญขึ้นมาไวตอนตน ในทางกลับ
กัน เนื้อหาที่ไมนาสนใจ เนื้อหาที่ผูรับสารไมคุนเคย และเนื้อหาที่ผูรับสารเห็นวาสําคัญมากควรจะมีการจัด
แบบ CLIMAX
สรุป จะเห็นวายังไมกฎเกณฑตายตัววา เราควรจะจัดลําดับสารอยางไรแตพอจะกลาวไดวา
ตัวแปรที่เปนตัวกําหนดการจัดเนื้อหาของสาร คือ ลักษณะของเนื้อหา ทัศนคติเดิมตอเนื้อหานั้น ๆ ของ ผู
รับสาร ความเกี่ยวของของเนื้อหากับผูรับสาร สภาพความสนใจของผูรับสารในขณะหนึ่ง ๆ ลวนเปนตัว
กําหนดการจัดลําดับสารทั้งสิ้น
จุดจูงใจในสาร (MESSAGE APPEALS)
การโนมนาวใจจะไดผลดียิ่งขึ้นถามีจุดจูงใจที่ผูรับสารสามารถเชื่อมโยงไดกับกรอบอางอิงของตัว
เอง จุดจูงใจที่ใชกันทั่วไปไดแก
1. จุดจูงใจโดยใชความกลัว (FEAR APPEALS) ตัวอยางของจุดจูงใจประเภทนี้เชนเลิกสูบ
บุหรี่เถิดเพราะการสูบบุหรี่จะทําใหเกิดมะเร็งในปอด มีการศึกษาดานการใชจุดจูงใจโดยใชความกลัว
ปรากฏวาความกลัวในระดับต่ํามีผลในทางโนมนาวใจมากกวาความกลัวในระดับสูง ถาความกลัวมีมาก
เกินไปแลว ผูรับสารอาจจะเกิดความกระวนกระวาย ฉะนั้นแทนที่เขาจะสนใจในสาร เขาจะสนใจในความ
กระวนกระวายเขาแทน ในการวิจัยที่สหรัฐในยุคตอ ๆ มา นักวิจัยคนพบวา ระดับของการใชความกลัวแปร
ไปทางเดียวกับความนาเชื่อถือของผูรับสารนั่นก็คือถาผูสงสารมี ความนาเชื่อสูงเขาสามารถใชความกลัว
ในระดับสูงมาโนมนาวใจ ถาผูสงสารมีความนาเชื่อถือต่ํา ผูสงสารสามารถใชความกลัวในระดับต่ํามา
โนมนาวใจ นอกจากนี้นักวิจัยยังคนพบวาความสัมพันธของหัวขอของการโนมนาวใจก็สัมพันธกับระดับ
ของความกลัวที่จะใชกับผูรับสาร คือ ถาผูรับสารรูสึกวาตัวเองเกี่ยวของกับหัวขอนั้น ผูสงสารอาจใชความ
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กลัวในระดับสูงมาโนมนาวใจได เชน ถาผูสงสารพูดถึงอันตรายจากโคเรสเตอรอล และผูฟงเปนผูสูงอายุ
การใชความกลัวในระดับสูงมาโนมนาวใจจะไดผลมากกวา

ถาผูฟงเปนเพียงเด็ก ๆ ตัวแปรที่จะอธิบาย

ประสิทธิผลของการใชความกลัวในการโนมนาวใจมีหลากหลาย

อาทิ ความนาเชื่อถือของผูสงสาร

ความสําคัญของเนื้อหาที่มีตอผูรับสาร บุคลิกภาพของผูรับสาร เปนตน
2.

จุ ด จูง ใจโดยใช อ ารมณ (EMOTIONAL APPEALS) นัก วิจั ย ชาวตะวัน ตก ไดทํา

การทดลองและพบวา สารที่ใชอารมณจะโนมนาวใจไดมากกวาสารที่ไมใชอารมณ ตามปกติการโนมนาวใจ
โดยใชอารมณจะมีวิธีการดังตอไปนี้
ก. การใชภ าษาที่เ จือ อารมณเ พื่อ บรรยายสถานการณห นึ่ง สถานการณใ ด การใชภ าษา
เจืออารมณแบบนี้จะกอใหเกิดความตระหนัก (AWARENESS) ในตัวผูรับสารแตอาจสรางทัศนคติไดทั้งบวก
และลบ
ข. การเชื่อมโยงความคิดที่เราเสนอใหมกับความคิดเกา ความคิดเกา บางอยางเปนที่ชื่นชอบ
ความคิดเกาบางอยางเปนที่รังเกียจเดียดฉันท ถาผูสงสารสามารถเชื่อมโยงความคิดใหมนี้ไดกับ ความ
คิดเกา ก็อาจจะจูงใจทางอารมณใหผูรับสารคลอยตามไดไมวาจะเลือกความคิดเกาที่เปนบวกหรือลบ
ค. การเชื่อมโยงความคิดที่เสนอเขากับอวัจนสารที่สามารถเราอารมณไดเชน การเสนอรูปเด็ก ผู
หญิงเวียดนามที่วิ่งหนีระเบิดนาปาลม รางกายลอนจอน เพราะแรงระเบิด และรองไหดวยความตกใจ รูป
นี้เปนหนาปกตินิตยสารที่มีชื่อ และจําหนายทั่วโลก เปนรูปที่สะเทือนใจผูรับสารมากที่สุดในรูปหนึ่งในเรื่อง
สงครามเวียดนามหรือการพูดปลุกใจใหรักชาติ อาจจะมีรูปผูนํา,ธงชาติเพื่อสรางบรรยากาศ
ง. การทําใหวัจนสารและอวัจนสารสอดคลองกันโดยผูสงสาร กรณีนี้ เปนกรณีพิเศษสําหรับการ
พูด ถาผูพูดพูดเรื่องที่ตองใหอารมณเขาเจือปน ผูพูดตองมีอากัปกิริยาทาทางน้ําเสียงประกอบดวยผูฟงจึง
จะคลอยตามถาผูพูดดวยเนื้อหาที่เจืออารมณและมีทาทางเฉยเมย ผูฟงคงจะถูกโนมนาวใจไดยาก
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3. จุดจูงใจโดยใชความโกรธ (ANGER APPEALS) วิธีนี้ผูสง สารสรางความโกรธหรือ
ความคับของใจแกผูรับสารแลวจึงเขียนหรือพูดเพื่อลดหรือเพิ่มความเครียดแกผูรับสารและวิธีแกไขตัวอยาง
คือ วาทะในชวงเหตุการณพฤษภาทมิฬ ในประเทศที่ผูสงสารสรางความโกรธหรือความคับของใจในหมู
ประชาชนดวยการหยิบยกเรื่องนายกรัฐมนตรีควรมาจากการเลือกตั้งขึ้นมาเปนจุดจูง
4.

จุ ด จู ง ใจโดยใช อ ารมณ ขั น (HUMEROUS APPEALS) วิ ธี นี้ โ น ม น า วใจโดย

ลดความเครียดอาจทําไดโดยวิธีเขียนประชดแดกดัน เชน เขียนประชดโจรวา "ขอความกรุณาอยาขโมยอีก
เพราะไมมีใหขโมยแลว" และติดปายนี้ไวหนาบาน
5.

จุดจูงใจโดยใชรางวัล (REWARDS AS APPEALS) ปกติแลวสารที่ตอบสนองความ

ตองการของผูรับสารจะประสบความสําเร็จมากกวาสารที่ไมไดใหคําสัญญาสิ่งใดกับคนฟง ยิ่งสารมีรางวัล
หรือสิ่งตอบแทนมากก็จะยิ่งเรียกรองความสนใจหรือจูงใจคนฟงไดมาก เอเวอรเรตต โรเจอส ไดยกตัวอยาง
การใหเงินเปนสิ่งตอบแทนสําหรับการทําหมันในประเทศเอเชียหลายประเทศ เขาพบวา ยิ่งใหเงินมากเทาใด
ก็จะมีชาวบานมารับการทําหมันมากขึ้นเพียงนั้น ในประเทศไทยเรามักพบเสมอวา ผูแทนที่พูดโนมนาวใจ
ชาวบานใหไปลงคะแนนเสียงใหตนมักจะโนมนาวใจไดถามีเงินทองหรือวัตถุเปนสิ่งตอบแทนพวงไปดวย
ในกรณี ดังกลาวขางตนมีผูโตแยงวา สิ่งที่โนมนาวใจไมใชการสื่อสาร แตเปนเงินหรือรางวัล ฉะนั้นจึงถือวา
ไมใช บทบาทของการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจอยางแทจริง
บทบาทของการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจอาจจะเห็นไดชัดเจนดีขึ้นถารางวัลที่พวงมาไมใชรูปธรรม
เชน ผูพูดอาจจะโนมนาวใจผูฟงใหเลือกคนเขาเปนผูแทนราษฎรไดถาคนโนมนาวใจวาจะผลักดันกฎหมาย
ที่ลดภาษีเงินได นายกรัฐมนตรีของไทยที่มาจากการเลือกตั้งอาจมีแนวโนมที่จะไดรับเลือกเปนผูนําประเทศ
อีกครั้งหนึ่ง ถาเขาโนมนาวใจใหเห็นวาผลงานของเขาจะกอใหเกิดผลดีในอนาคตอยางไร เชน การเจรจา
สงบศึกในแหลมอินโดจีน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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6.

จุดจูงใจโดยใชแรงจูงใจ (MOTIVATIONAL APPEALS) แทที่จริงแลวจุดจูงใจทุกชนิด

ที่กลาวมาแลวถือเปนแรงจูงใจ แตมีแรงจูงใจบางอยางที่มนุษยเรียนรูเมื่อประสบการณผานเขามาในชีวิต
แรงจูงใจเหลานี้ไดแก ความรักชาติ ความรักในเพื่อนมนุษย ศาสนา และคานิยมตาง ๆ เชน การนิยม
พรหมจรรยในหญิงสาวกอนการสมรส การที่จะสื่อสารโดยใชแรงจูงใจตองมีการวิเคราะหผูฟงอยางมาก
เพราะคุณธรรม คานิยม หรือแรงจูงใจอยางหนึ่งอาจจะมีความหมายมากตอผูฟงคนหนึ่งในขณะที่ผูฟงอีก
คนหนึ่งอาจจะไมรูสึกอะไรเลย
ในทางจิตวิทยาถือวาแรงจูงใจคือแรงขับภาพในจิตใจของบุคคล ที่คอยกํากับใหบุคคลนั้นแสดง
พฤติกรรมบางประการออกมาเมื่อไดรับสิ่งเราที่เหมาะสมเพียงพอและนักจิตวิทยายังเชื่อในสมมุติฐานที่วา
มนุษยพยายามจะตอบสนองแรงขับหรือความตองการของตนเองอยูตลอดเวลา
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารนวกรรมและ ทฤษฎีการยอมรับนวกรรม
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาในเรื่องการยอมรับสิ่งที่เปนสิ่งใหมในชาวไทยภูเขา
ทางภาคเหนื อของประเทศไทย จึงจําเปนตองนําเอาแนวความคิดเกี่ยวกับนวกรรมเขามาชวยในการ
วิเคราะห
ความหมายของนวกรรม
H.G Barnett (1953:8) กลาวถึงนวกรรมวา หมายถึง แนวความคิดตาง ๆ แบบแผนพฤติกรรม หรือ
สิ่งของใหมที่แตกตางไปจากของเดิมที่มีอยู นวกรรมครอบคลุมเรื่องราวตาง ๆ ไดอยางกวางขวางไมวาจะ
เป น สิ่ ง ที่ ม องเห็ น เป น รู ป ธรรม สั ม ผั ส ได ด ว ยประสาททั้ ง ห า ได แ ก สิ่ ง ที่ เ ป น แบบแผนพฤติ ก รรม
ความประพฤติตามระบบสังคม ประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ ตลอดจนสิ่งประดิษฐวิทยาการใหม ๆ หรือเปนสิ่ง
ที่ไมใชวัตถุหรือรูปธรรม ไดแก เรื่องราวที่เกี่ยวกับความเชื่อความนึกคิด ความศรัทธา ซึ่งเปนเรื่องราวใหม ๆ
ที่เกิดขึ้นจากความคิดภายในจิตใจของบุคคล
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Everett M. Rogers (1983:11) ไดใหความหมาย "นวกรรม" (Innovation) ไววา นวกรรม หมายถึง
ความคิด การกระทํา หรือสิ่งของที่บุคคลหรือผูรับเห็นวาเปนของใหม โดยบุคคลหรือผูรับนั้นจะเปนผูตัดสิน
ใจเองวาสิ่งนั้นเปนของใหมสําหรับเขา ซึ่งสิ่งนั้นอาจจะเปนของใหมตั้งแตแรกพบหรือไมใชก็ได หากสิ่งนั้น
เปนของใหมสําหรับบุคคลนั้น สิ่งดังกลาวก็ถือวาเปน "นวกรรม" ความ "ใหม" ของนวกรรม

ไมจํา

เปนตองเปนความรู ความคิด หรือสิ่งของที่ใหมหรือเพิ่งรูจักแตบุคคลคนนั้นอาจรูจักหรือเคยไดยิน
กรรมดังกลาวมานานแลว

นว

แตยังไมเกิดทัศนคติชอบหรือไมชอบนวกรรมนั้น หรือยังไมเคยยอมรับหรือ

ปฏิเสธนวกรรมนั้น
Hughes, Morton, และ Miles (อางถึงในศิริพร วิริยะอัครเดชา, 2543:23) ไดใหความหายของ
นวกรรมไววา เปนวิธีการปฏิบัติใหม ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะไดมาจากการคนหาวิธีการใหม ๆ ขึ้น
มาหรือการปรุงแตงของเกาใหเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหลานี้ไดรับการทดลอง พัฒนาจนเปนสิ่งที่เชื่อถือ
ไดผลดีในทางปฏิบัติ ทําใหระบบกาวไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยสรุปอาจกลาวไดวา "นวกรรม" หมายถึง สิ่งที่เปนทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่บุคคลหนึ่ง ๆ เห็น
วาเปนสิ่งใหมสําหรับเขา เชน ความรู ความคิด ความเชื่อ การกระทําหรือสิ่งของโดยอาจเปนสิ่งที่เกิดใหม
ไมเหมือนสิ่งเดิมและบุคคลผูนั้นไมเคยรูจักมากอนหรือเคยรูจักมากอนแตไมเคยมีทัศนคติที่ชอบหรือไมชอบ
หรือ ยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งนั้น ๆ
การปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่
ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง เปนพฤติกรรมที่เปนสิ่งใหมของชาวไทยภูเขากลุมเปาหมายเนื่อง
จากเปนสิ่งที่ไมเคยกระทํามากอน ถือไดวาเปนพฤติกรรมใหมที่แตกตางไปจากพฤติกรรมเดิม การปลูกพืช
เศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนจึงนี้ถือเปน "นวกรรม" อยางหนึ่งเชนกัน
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การเผยแพรนวกรรม
การเผยแพรนวกรรมเปนการสื่อสารอยางหนึ่งที่มุงเฉพาะการถายทอดความคิดใหม สิ่งใหม หรือวิธี
ปฏิบัติใหม เมื่อขาวสารในการเผยแพรนวกรรมเปนของใหมสําหรับผูรับสาร ผูรับสารจึงตองเผชิญกับความ
เสี่ ย งจากสิ่ง ที่เ ขายั ง ไม เ คยมีป ระสบการณเ ลย ซึ่งอาจทําใหมีอิท ธิพ ลตอ พฤติก รรมของเขาตา งจาก
การสื่อ สารโดยทั่ว ไปที่เ นื้อ หาไมใ ชเ ปน สิ่ง ใหม ความคิด ใหม หรือ วิธีป ฏิบัติใ หม ผูรับ สารจึง ไมตอ ง
เผชิญ กับ ความเสี่ยง นอกจากนี้การเผยแพรนวกรรมยังแตกตางจากการสื่อสารธรรมดา คือ การสื่อสารมัก
มุงการเปลี่ย นแปลงในระดับความรู หรือทัศ นคติของผูรับ สาร สวนการเผยแพรนวกรรมมุง การเปลี่ย น
แปลงในพฤติกรรมของกลุมเปาหมายการเผยแพรนวกรรมจึงเปนสิ่งที่ยากยิ่งกวาการสื่อสารมาก
Everett M.Rogers (1983) ไดใหคําจํากัด ความของ "การเผยแพรนวกรรม" (Diffusion of
Innovation) วา การเผยแพรนวกรรม เปนกระบวนการที่นวกรรมถูกสื่อสารผานชองทางการสื่อสารในชวง
ระยะเวลาหนึ่งไปยังสมาชิกในระบบสังคม
องคประกอบ 4 ประการ ในการเผยแพรนวกรรมทุกชนิด จะตองมีดังนี้
1. ตองมีนวกรรม (Innovation) คือ ตองมีเนื้อหาที่เปนความคิดใหม หรือ วิธีปฏิบัติใหม ๆ
สําหรับที่จะเผยแพร
2. ถูกถายทอดผานชองการสื่อสาร (Communication Channel) คือ นวกรรมจะเผยแพรไปสู
ผูรับนวกรรมโดยผานชองทางการสื่อสาร หรือ ผานสื่อ
3. ในชวงระยะเวลาหนึ่ง (Over Time) คือ ในการเผยแพรนวกรรมจะตองใชระยะเวลาในการ
ที่ผูรับสารจะตัดสินใจยอมรับ หรือ ไมยอมรับนวกรรม
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4. ไปสูสมาชิกภายในระบบสังคม (Adopter) คือ นวกรรมจะถูกเผยแพรไปยังผูรับนวกรรม
ชอ งทางการสื่อ สารในการเผยแพรน วกรรม จะเปน ไปเพื่อ ที่จ ะเปลี่ย นแปลงความรู ทัศ นคติ
และพฤติกรรมของผูรับสาร ชองทางการสื่อสารที่นํามาใชในการเผยแพรนวกรรม ประกอบดวย
1.1

ชองทางการสื่อ สารระหวางบุคคล และชองทางการสื่อ สารมวลชน ซึ่ง ทั้ง 2 ชองทางมี

ความสําคัญในขั้นตาง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรมแตกตางกัน คือชองทางสื่อสารมวลชน
มีความสําคัญในขั้นความรูและชองทางการสื่อสารระหวางบุคคลมีความสําคัญในขั้นโนมนาวใจ ทั้งนี้เกิด
จากลักษณะเฉพาะของแตละชองทางที่จะมีผลตอการรับรูของบุคคลในระดับตาง ๆ กันไปโดยที่ชอง
ทางสื่อ มวลชนสามารถเขาถึง ผูรับ จํานวนมากไดอยางรวดเร็ว จึงเหมาะกับการแพรก ระจายขอมูล ขั้น
ตนใน วงกวางแตจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินอยกวาชองทางการสื่อสารระหวางบุคคลซึ่งถึง
แมวาจะเผยแพรขอ มูล ไดชา กวา และเขา ถึง บุค คลในจํานวนที่นอ ยกวา สื่อ มวลชนแตก็มีคุณ ลัก ษณะ
ในแงที่ผูรับ สามารถโตต อบซัก ถามกับ ผูสง ไดโ ดยตรงและสะดวกกวา ทําใหผูรับ ไดร ายละเอีย ดของ
ขอ มูล ที่ลึก ซึ้งกวา การรับจากสื่อมวลชน การใชชองทางการสื่อสารมวลชนสําหรับประเทศกําลังพัฒนา
นั้นชองทางการสื่อสารระหวางบุคคลมีความสําคัญในขั้นความรูดว ย (Everett M.Rogers 1983:198199)
1.2

ชองทางการสื่อสารภายในสังคมและชองทางการสื่อสารภายนอกสังคมในการแบงประเภท

ชองทางการสื่อ สารในสังคมและภายนอกสังคมขึ้น อยูกับ จุด เริ่ม ตน กลาวคือชอ งทางการสื่อ สารภาย
ในมีจุดเริ่ม ตนที่ระบบสังคมและผูรับ สาร ชองทางการสื่อสารภายนอกมีจุดเริ่ม ตนจากภายนอกระบบ
สังคม เชน การพูดปากตอปากเพื่อกระจายขาวสารอาจเปนไปไดทั้งภายนอกหรือภายในขึ้นอยูกับแหลงขาว
นั้นอยู ภายในหรือภายนอกสังคมของผูรับสาร
นอกจากนี้ ในการเผยแพรนวกรรมใด ๆ ก็ตาม จําเปนตองใชระยะเวลาในการที่บุคคล ๆ หนึ่งหรือผู
รับสารเกิดการยอมรับหรือไมยอมรับนวกรรม
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ชวงระยะเวลาเกี่ยวของกับกระบวนการเผยแพรนวกรรม 3 สถานการณดวยกัน คือ
1. กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรม
2. ความเร็ ว หรื อ ช า ในการยอมรั บ นวกรรมของบุคคล ไดถูกแบ งออกเป น 5 ประเภทโดย
(Rogers,1983)
2.1.

พวกหัวสมัยใหม (Innovators) เปนพวกที่มีทัศนคติที่ดีตอนวกรรมชอบทดลองสิ่ง

ใหม ๆ ชอบเสี่ยง ทันโลกทันเหตุการณ คนกลุมนี้จะรับนวกรรมเร็วที่สุด
2.2.

พวกรับนวกรรมเร็วกลุมแรก (Early Adopters) เปนพวกที่เปนผูนําความคิดใน

สังคม คนกลุมนี้เปนตนแบบสําหรับสมาชิกคนอื่น ๆ ในระบบสังคมในการยอมรับนวกรรมตอมา
2.3.

พวกรับนวกรรมเร็วกลุมใหญ (Early Majority) เปนพวกที่ยอมรับความคิดใหม ๆ

กอนสมาชิกสวนใหญของสังคม เปนกลุมผูรับนวกรรมที่มีจํานวนมากที่สุดในสังคม คนกลุมนี้จะมีการ
ไตรตรองอยางรอบคอบกอนรับนวกรรม และไมไดเปนผูนําในการใชนวกรรม
2.4.

พวกรับนวกรรมชา (Late Majority) เปนพวกที่ยอมรับนวกรรมชากวาสมาชิกสวน

ใหญของสังคม พวกเขาจะไมรับนวกรรมจนกวาจะรูสึกแนใจในนวกรรมนั้น ๆ วาจะใหผลที่ดีสําหรับเขา
อยางแนนอน
2.5.

พวกหัวโบราณ (Laggards) เปนพวกที่ยอมรับนวกรรมชาที่สุดกลุมนี้จะยึดติดกับ

ความคิดเดิม ๆ ของตน ปฏิบัติตามครรลองเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติ กระบวนการในการตัดสินในของคนกลุมนี้จะ
ใชระยะเวลานาน
ในสวนของพวกรับนวกรรมเร็วกลุมแรก (Early Adopters) ยังอาจแบงออกไดเปน 3 กลุมตาม แนว
คิดการแพรกระจาย (Tipping Point) ของ Malcolm Gladwell คือ กลุมผูกวางขวาง (connectors) กลุม
ฐานขอมูลเคลื่อนที่ (mavens) และกลุมเซลลขายของ (salesman)
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กลุมผูกวางขวาง (connectors)
คือกลุมคนที่มีพรสวรรคในการเชื่อมตอสวนตาง ๆ ของสังคม และวัฒนธรรมยอมเขาไวเปนเครือ
ขาย ที่มีลักษณะคลาย ประมิด โดยตัวเองอยูบนยอดประมิด สามารถเขาถึงคนจํานวนมาก ภายในเครือ
ขายภายในเวลาอันรวดเร็ว คนกลุมนี้จะรูจักคนจํานวนมากเนื่องจากเปนผูที่แสวงหามิตรอยูเสมอ และมัก
จะรักษามิตรภาพนั้น ๆ เอาไวไดในระยะยาว
คนกลุมนี้จะเปนคนที่มีความมั่นใจในตนเอง อยากรูอยากเห็น มีความสามารถในการเขาสังคม
และเปนคนไมอยูเฉย
คนกลุมนี้จะเปนแหลงพลังทางสังคมที่แข็งแกรง เนื่องจากสามารถเชื่อมประสานเครือขายตาง ๆ ได
อยางกวางขวาง
กลุมฐานขอมูลเคลื่อนที่ (mavens)
คนกลุมนี้จะเปนพวกที่รูขอมูลกวางขวาง มีนิสัยชอบสะสมขอมูลความรู และที่สําคัญคือเปนคนที่
ชอบชวยใหขอมูลและความรูแกผูอื่นในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ Gladwell เปรียบคนกลุมนี้วาเปรียบเสมือน
"ครู" หรือ "information brokers" ที่ชอบสะสม ซื้อขายและแลกเปลี่ยนขอมูลอยูตลอดเวลา
กลุมเซลลขายของ (salesman)
คนกลุมนี้มีลักษณะเหมือนคนขายของที่เกงกาจ เปนบุคคลผูมีทักษะในการโนมนาวใจที่ดีสามารถ
ตรึงใหผูฟงคลอยตามไดอยางงายดายนอกจากนี้ยังเปนคนที่ไมชอบอยูเฉยมีความกระตือรือรนสูงมีเสนห
และเปนที่ชอบพอของคนที่รูจักพบเจอ
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คนทั้ง 3 กลุมนี้ถือไดวาเปนคนเพียงจํานวนนอยในสังคม แตมีความพิเศษในแงการสรางการ
ประสานเชื่อมโยงคนในสังคมเขาไวดวยกัน มีพลังงานในการประกอบกิจกรรมทางสังคม ดวยความ
กระตือรือรน และมีบุคลิกภาพที่เยี่ยมยอดในการโนมนาว ความพิเศษนี้จะกอใหเกิดกระแสการพูดปากตอ
ปาก ซึ่งถือวาเปนจุดเริ่มแรกของการแพรระบาดเชิงพฤติกรรมทุกชนิด
นอกจากนี้ พวกกลุมรับนวกรรมเร็วกลุมแรก (Early Adopters) ถือเปนกลุมผูนําความคิดในสังคม
และเปนผูมีอิทธิพลทําใหคนกลุมอื่นรับนวกรรมตอมา สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก ผูมีความ
คิดที่มีลักษณะ Passive คือ

ผูนําความคิดที่อยูกับที่และมีบุคคลอื่นเขามาหา และผูนําความคิดที่มี

ลักษณะ Active คือ ผูนาํ ความคิดที่เปนผูเขาหาคนอื่น
3. อัตราการยอมรับนวกรรม ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของนวกรรมโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่
สมาชิกของระบบสังคมจํานวนหนึ่งตองใชในการตัดสินใจยอมรับนวกรรม
ในสวนของสมาชิกในระบบสังคม ซึ่งหมายถึง ผูรับนวกรรม โดยอาจเปนบุคคลหรือกลุมบุคคล ที่ไม
เปนทางการ สมาชิกในองคกรหรือในระบบสังคมยอย ในที่นี้กลุมชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยูตามพื้นที่ในความ
ดูแลของ ต.ช.ด ทั้ง 17 หมูบาน ถือเปนสมาชิกในระบบสังคมที่เปนผูรับแนวคิดดังกลาว และตัดสินใจยอม
รับเอาพฤติกรรมซึ่งเปนนวกรรมใหมมาใชกับตนเอง
นวกรรมที่เผยแพรเขาสูสังคมอาจจะถูกยอมรับหรือปฏิเสธ โดยสมาชิกแตละคนภายในสังคมหรือ
ระบบสังคมก็ได ดังนั้นการตัดสินใจในการยอมรับหรือปฏิเสธนวกรรมที่เผยแพรเขามาในสังคมจึงสามารถ
แบงออกไดเปนประเภทตาง ๆ กันดังนี้ (ปรมะ สตะเวทิน,2534)
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1.

การตัดสินใจระดับบุคคล (optional decision) เปนการที่แตละบุคคลตัดสินใจดวยตนเอง

โดยอิสระ การตัดสินใจประเภทนี้จะสงผลกระทบกับตัวบุคคลเอง ไมไดกระทบกระเทือนบุคคลอื่น ๆ ภายใน
สังคม
2.

การตัดสินใจรวมกันหรือการตัดสินใจโดยกลุม (collective decision) เปนการตัดสินใจ

เกี่ยวกับนวกรรมที่สมาชิกของระบบสังคมตัดสินใจรวมกันเมื่อมีการตัดสินใจแลวสมาชิกทุกคนในระบบ
สังคมตองทําตามการตัดสินใจนั้น
3.

การตัดสินใจโดยผูมีอํานาจ (authority decision) เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรมโดยผู

ที่อยูในตําแหนงหรือฐานะสูงกวาเมื่อมีการตัดสินใจไปแลว สมาชิกแตละคนของระบบสังคมก็จะถูกบังคับ
ใหยอมรับการตัดสินใจนั้น
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน
การปลูกฝน ของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโ ครงการ
หลวง เพื่อดูวาปจจัยการสื่อสารอะไรบางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจยอมรับนวกรรมของชาวไทยภูเขาทั้ง 17
หมูบานเหลานั้น
การยอมรับนวกรรม
การที่แตละบุคคลจะเกิดการยอมรับนวกรรมหรือสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ หรือไมนั้นขึ้นอยูกับ องค
ประกอบดังนี้ (นิพนธ แจงเอี่ยม,2524 126-127)
1. บุคลากร หมายถึง บุคคลทุกคนที่เกี่ยวของสัมพันธกับนวกรรมนั้น ๆ เพราะบุคคลเปนผูใช
นวกรรม การที่บุคคลจะยอมใชนวกรรมนั้นหรือไม เขาจะตองพิจารณาแลววานวกรรมนั้นใหประโยชน
แกเขามากนอยเพียงใด
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2. ความจําเปนทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีอิทธิพลตอการยอมรับนวกรรมเปนอยางมากเพราะนวกรรม
สวนใหญตองใชเงินในการดําเนินการ ถาฐานะทางเศรษฐกิจไมดีพอก็จะเปนการแบกภาระมาก หรืออาจ
ไมสามารถนํานวกรรมนั้นไปใชไดเลย
3.

เทคโนโลยีและความกาวหนาทางวิชาการ เนื่องจากเทคโนโลยีทางดานตาง ๆ กาวหนาไป

มาก สิ่งเหลานี้จะชวยกระตุนใหคนเรามีเจตคติที่ดีและยอมรับเอาสิ่งใหม ๆ ไดงายขึ้นเพราะวิทยาการใหมๆ
ไดถูกนํามาใชในสังคมมากขึ้น ทําใหเกิดตัวอยางและการเลียนแบบกันขึ้นภายใน วงการตาง ๆ ความรูสึก
เชนนี้ทําใหเกิดการยอมรับนวกรรมมากขึ้น
4.

ความเชื่อดั้งเดิม คานิยม และประเพณีของสังคม มีผลตอการยอมรับนวกรรมมากผูนํา

นวกรรมเขามาใช จึงควรศึกษาถึงพฤติกรรมของคนในสังคมนั้นกอนนํามาใช การนําสิ่งใหมมาใชทันทีโดย
ขาดการศึกษาที่ถูกตองยอมกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดีเพราะวัฒนธรรมของแตละสังคมยอมตางกันไป
เสถีย ร เชยประทับ (ม.ป.ป.:25) ไดก ลา วถึ ง การยอมรับ นวกรรมวา หมายถึง การที่ประชากร
กลุมเปาหมายตัดสินใจนําเอานวกรรมนั้นไปใชในการปฏิบัติงาน เพราะเห็นวาเปนวิถีทางที่ดีกวาและมี
ประโยชนกวา ที่ใชอยูเดิม
ในการศึกษาเรื่องปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูก
ฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง
จะวิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ดังไดกลาวมานี้ เพื่อดูวามีสิ่งใดบางที่มีอิทธิพลตอการยอมรับนวกรรมดังกลาว
ของชาวไทยภูเขาทั้ง 17 หมูบานตามพื้นที่ในความดูแลของตํารวจตระเวนชายแดน
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กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรม
การยอมรับนวกรรมใดนวกรรมหนึ่ง ยอมเกี่ยวของกับองคประกอบในหลายๆดานและสิ่งที่สําคัญ
คือการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวกรรม เพราะเปนขั้นตอนสุดทายที่จะแสดงใหเห็นผลวา นวกรรมนั้น ๆ
เปนที่ยอมรับในกลุมเปาหมายหรือไม ดังนั้น การยอมรับนวกรรมจึงเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจเกี่ยว
กับนวกรรม (Innovation-Decision Process) โดย Everett M. Rogers (1983:167) ไดใหนิยามเอาไววา
เปนกิจกรรมที่บุคคลถูกกระทําหรือจูงใจใหหาขอมูลและจัดประมวลขอมูลเพื่อลดความไมแนใจเกี่ยวกับขอ
ดีและขอเสียของนวกรรมนั้น ๆ
และ Everett M.Rogers ยังไดแบงกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรมเปน 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ขั้นความรู (Knowledge stage) เปนระยะที่บุคคลรูวามีนวกรรมอยู และมีความเขาใจ
เกี่ยวกับหนาที่ของนวกรรมนั้น ๆ
ในการเปดรับเกี่ยวกับนวกรรมหนึ่ง ๆ นั้น มีการถกเถียงกันวาเปนการเปดรับจากความตองการของ
บุคคลนั้นเองหรือเกิดจากการรูจักนวกรรมนั้นกอนแลวจึงเกิดความตองการเปดรับความรูเกี่ยวกับนวกรรม
นั้น ๆ ขึ้นมา ซึ่งผูวิจัยบางสวนเชื่อวาบุคคลมักจะแสดงบทบาทฝายรับในการเปดรับนวกรรม นั่นคือ บุคคล
ไมสามารถคนหานวกรรมหนึ่ง ๆ จนกวาเขาจะรูวามีนวกรรมนั้น ๆ อยู
สวนผูวิจัยอีกสวนมีความเชื่อวา บุคคลมีแนวโนมที่จะเปดรับความคิดที่สอดคลองกับความสนใจ
ความตองการ หรือทัศนคติของเขา เรามักจะหลีกเลี่ยงสารที่ขัดแยงกับความคิดเดิมของเราทั้งโดยตั้งใจและ
ไมตั้งใจ นั่นคือเปนการเลือกเปดรับ (selective exposure) ดังที่ Hassinger (1959) กลาวไววา บุคคลมัก
จะไมเปดรับสารเกี่ยวกับนวกรรมหนึ่ง ๆ จนกวาเขาจะรูสึกถึงความจําเปนหรือความตองการในนวกรรมนั้น
ๆ และวาถึงแมเขาจะเปดรับสารเกี่ยวกับนวกรรมนั้นแลว

การเปดรับเชนนั้นจะมีผลเพียงเล็กนอยเทานั้น

ถาเขาไมรูสึกวานวกรรมนั้นเกี่ยวของกับความตองการของเขาและเขากันกับทัศนคติและความเชื่อเดิมของ
เขา นั่นคือการเลือกรับรู (selective perception) อาจกลาวไดวา ความตองการ (need) เปนสภาพ
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ความไมพอใจหรือคับ ขอ งใจซึ่ง เกิด ขึ้น เมื่อ ความปรารถนาของบุคคลไมสมดุลกับ ความเปนจริง เมื่อ สิ่ง
ที่ตองการ มีมากกวาสิ่งที่ไดรับบุคคลอาจเกิดความตองการเมื่อเขารูวานวกรรมนั้นมีอยู ดังนั้นการมีนว
กรรมสามารถนําไปสูความตองการ และ ในทางกลับกันความตองการก็สามารถนําไปสูคนหานวกรรมได
เชนกัน (1983:164-166)
ความรูเกี่ยวกับตัวนวกรรมแบงไดเปน 3 ประเภท (Everett M.Rogers, 1983:167-168) คือ
1.1 ความรูในระดับตระหนักรับรู (awareness-knowledge) ความรูในระดับนี้จะเปนตัวกระตุน
ใหบุคคลคนหาความรูในระดับวิธีการและระดับหลักการตอไป
1.2 ความรูในระดับวิธีการ (how-to knowledge) ความรูในระดับนี้เปนขอมูลที่จําเปนในการ
นํานวกรรมมาใชอยางเหมาะสม ยิ่งนวกรรมมีความซับซอนมาก ความรูในระดับวิธีการก็ยิ่งมีความจําเปน
มากเทานั้นและถาบคุคลไดรับความรูในระดับนี้ไมเพียงพอก็อาจเกิดการปฏิเสธนวกรรม (Rejection) หรือ
การยกเลิกการยอมรับนวกรรม (Discontinuance)
1.3 ความรูในระดับหลักการ (principles knowledge) ความรูในระดับนี้ประกอบดวยขอมูล
เกี่ยวกับหลักการหนาที่ที่เปนพื้นฐานของวิธีการใชนวกรรมนั้น ถาบุคคลมีความรูถึงระดับนี้ จะสงผลใหเกิด
การยอมรับในระดับที่ยาวนานกวาการรับรูแควิธีการใช ดังนั้นผูนําการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) ที่หวัง
ผลในระยะยาวจะใหความรูในระดับหลักการแกกลุมเปาหมายของเขาดวยนอกเหนือไปจากความรูในสอง
ระดับแรก
กอนที่ผูรับนวกรรมจะเปดรับความรูเกี่ยวกับนวกรรม สภาพดั้งเดิม(Prior conditions) มีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรมอยางมาก ที่สําคัญ ไดแก
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1. การปฏิบัติที่มีอยูกอน (Previous practice) ไดแก คานิยม ทัศนคติ ความเชื่อมั่น
การติดตอสื่อสาร
2. ความตองการ/ปญหา (Felt needs/problems)
3. การรับนวกรรม (Innovativeness) หมายถึง ระดับที่บุคคลจะยอมรับนวกรรมไดเร็วมากนอย
เพียงใด โดยเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น (Rogers, 1983:72)
4.บรรทัดฐานทางสังคม (Norms of the social systems)
นอกจากนี้ ปจจัยที่มีผลตอการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวกรรม ไดแก ลักษณะของผูยอม
รับนวกรรม มี 3 ประการ คือ (Rogers, 1983:251)
1. ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม ไดแก อายุ การศึกษา อาชีพ ระดับรายได สถานภาพทางสังคม เปนตน
2. ลักษณะสวนบุคคล ไดแก การเขาถึงความรูสึกของผูอื่น การยึดมั่นในความเชื่อเดิมความมีเหตุผล
ความเฉลียวฉลาด การมีทัศนคติที่ดีตอการเปลี่ยนแปลง เปนตน
3. พฤติกรรมการสื่อสาร ไดแก การมีสวนรวมทางสังคม ความเกี่ยวพันและการติดตอสื่อสารกับคนอื่น
การเปดรับสื่อมวลชน การแสวงหาความรูเกี่ยวกับนวกรรม ลักษณะการเปนผูนําความคิด เปนตน
2. ขั้นโนมนาวใจ (Persuation stage) เปนระยะที่บุคคลเกิดทัศนคติดานบวกหรือดานลบ
ตอนวกรรมนั้น ๆ ซึ่งเปนเรื่องของความรูสึก
การมีความรูเกี่ยวกับนวกรรมอาจไมนําไปสูการใชนวกรรมนั้น ถาเขาไมเห็นความจําเปนหรือไมเกิด
ทัศนคติที่ดีตอนวกรรม ดังนั้นกอนที่จะมีการตัดสินใจใชนวกรรมจึงตองมีการยอมรับในระดับความคิดกอน
ซึ่งเกิดจากการมีขอมูลเกี่ยวกับนวกรรมอยางเพียงพอที่จะจูงใจใหเกิดความรูสึกเห็นชอบในนวกรรมระดับ
ขอมูลที่พ อเพียงตอการจูง ใจขึ้น อยูกับ องคป ระกอบเฉพาะตัวของบุคคลนั้น ๆ เชน ความเชื่อ ความคิด
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สภาพแวดลอ มทางสัง คม ฯลฯ บางคนอาจไดรับ ขอ มูล เพีย งระดับ ตระหนัก รับ รูแ ละเกิด ทัศ นคติที่ดี
ไดแ ตบางคนตองการขอมูลถึงระดับหลักการจึงจูงใจใหเกิดทัศนคติที่ดีได
ขอมูลความรูที่ตองการในขั้นนี้จะลึกซึ้งกวาในขั้นรับรู และบุคคลจะมีบทบาทในการแสวงหามาก
ขึ้นแตบุคคลก็ยังเลือกรับรูและตีความใหขอ มูลสอดคลองกับความคิดความเชื่อเดิมของตนนอกจากนี้จะใช
วิ ธี จิ น ตนาการถึ ง ผลในอนาคตจากการยอมรั บ นวกรรมนั้ น ก อ นการตั ด สิ น ใจทดลองจริ ง ที่ เ รี ย กว า
การทดลองแทนที่ (vicarious trial)
นวกรรมทุกประเภทมีความเสี่ยงตอแตละบุคคลในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผูที่รูสึกไมแนใจจึงตองการการ
สนับ สนุน ทางสัง คม (social reinforcement) หรือ การยืน ยัน วา เขามีทัศ นคติที่ส อดคลอ งกับ คนอื่น
ๆ เชน กลุม เพื่อ น นั่น คือ มีการประเมินขอมูล เพื่อ ลดความเสี่ย ง โดยประเมินจากผลดีผลเสียที่จ ะตาม
มา

ซึ่งบุคคลมีแนวโนมวาจะเชื่อความคิดเห็นของคนที่คลายกับตน(1983:169-170)
ในการเกิดทัศนคติที่ชอบหรือไมชอบนวกรรมนั้นบุคคลจะนําเอาคุณลักษณะเกี่ยวกับนวกรรม

5 ประการตอไปนี้ มาพิจารณาเปนแรงเสริมทางทัศนคติดวย อันไดแก
1.
ประโยชนเชิงเปรียบเทียบ (relative advantage) คือ การที่ผูยอมรับนวกรรมรูสึกวา
นวกรรมนั้นดีกวา มีประโยชนมากกวาสิ่งเกา หรือวิธีปฏิบัติแบบเดิม การวัดประโยชนเชิงเปรียบเทียบอาจ
วัดในแงเศรษฐกิจหรือวัดในแงอื่น ๆ ก็ได เชน ความเชื่อถือของสังคม เกียรติยศ ความสะดวกในการปฏิบัติ
งาน เปนตน ยิ่งผูรับนวกรรมรับรูวานวกรรมมีประโยชนเชิงเปรียบเทียบมาก อัตราการยอมรับก็จะเร็ว
มากขึ้นดวย
2.
ความสอดคลองเขากันได(compatibility) คือ ระดับความสัมพันธของนวกรรมที่สอดคลอง
กับคานิยม ความเปนอยู ประสบการณในอดีต และความตองการของผูรับนวกรรม ความสอดคลองของ
นวกรรมตอคานิยมและบรรทัดฐานทางสังคมจะทําใหผูรับนวกรรมรูสึกมั่นใจและรูสึกวาไมตองเสี่ยงภัยมาก
นวกรรมใดมีลักษณะของความสอดคลองมากอัตราการยอมรับก็จะเร็วมากขึ้นดวย
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3.

ความสลับซับซอน (complexity) คือ ระดับความยากงายในการทําความเขาใจหรือ ในการ

นํานวกรรมมาใช นวกรรมที่มีความซับซอนนอยหรืองายตอการทําความเขาใจจะไดรับการยอมรับรวดเร็ว
กวานวกรรมที่มีความยุงยาก
4.

ความสามารถในการนําไปทดลองใช(trialability) คือ ระดับที่นวกรรมสามารถแบงออกเปน

สวนยอยได เพื่อการนําไปทดลองใช นวกรรมใดที่สามารถถูกแบงออกเปนสวน ๆ เพื่อนําไปทดลองใชใน
ปริมาณเล็ก ๆ ได จะถูกยอมรับไดรวดเร็วกวานวกรรมที่ไมสามารถแบงออกเปนสวนเล็ก ๆ ได ทั้งนี้เพราะ
ผูรับรูสึกวาตนมีความเสี่ยงนอย
5.

ความสามารถสังเกตเห็นผลได (observability) คือ ระดับที่บุคคลสามารถสังเกตเห็นผล

ของนวกรรมได

นวกรรมที่เปนรูปรางจะถูกยอมรับไดงายกวาและเร็วกวานวกรรมที่เปนความคิดหากผูรับ

สามารถมองเห็นผลของนวกรรมไดงาย นวกรรมนั้นก็จะถูกยอมรับไดงายเชนกัน
ขั้นการโนมนาวใจนี้จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรมที่แสดงออกโดยสัมพันธกับทัศนค
ติที่มีอยู

แตบางครั้งทัศนคติกับการกระทําก็ไมมีความสัมพันธกัน นอกจากนี้แลวรูปแบบของทัศนคติตอ

การเห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอนวกรรมไมไดเปนตัวนําไปสูการตัดสินใจยอมรับหรือไมยอมรับโดยตรงหรือ
ในทันทีเสมอ
3.

ขั้นตัดสินใจ (Decision stage) เปนระยะที่บุคคลเขารวมกิจกรรมหรือทดลองใช ซึ่งจะ

นําไปสูการเลือกวาจะยอมรับนวกรรมนั้น ๆ บางครั้งการทดลองใชอาจไมใชการใชดวยตนเอง แตเปนการ
สังเกตจากคนอื่นที่มีอิท ธิพ ลตอบุคคลนั้น เชน บุคคลในครอบครัว เพื่อน ผูนําทางความคิด ถือเปน
การทดลองโดยผูอื่น (1983:172)
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คนสวนใหญจะไมยอมรับนวกรรมโดยปราศจากการทดลอง อาจมีการทดลองนํามาใชทีละเล็กละ
นอยหรือสวนยอย ๆ กอนที่จะใชทั้งหมด ดังนั้น โดยทั่วไปนวกรรมที่สามารถแยกยอยมาทดลองใชได
จึงไดรับการยอมรับรวดเร็วกวา เพราะคนสวนที่ไดทดลองใชแลวมักจะเกิดการยอมรับ ถานวกรรมนั้นมีขอดี
กวาของเดิมแมเพียงเล็กนอย
สิ่งสําคัญในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรมเมื่อพิจารณาตามหลักเหตุและผลสามารถ นํา
ไปสูการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวกรรมในความเปนจริงนั้นในแตละขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนวกรรมอาจมีการปฏิเสธนวกรรมเกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอน เชน อาจมีการปฏิเสธนวกรรมใน

ขั้น

ความรูโดยการลืม หลังจากที่มีการตระหนักในขั้นตนนี้แลวและอาจเกิดขึ้นไดหลังจากตัดสินใจยอมรับ ไป
แลว การหยุดกลางคันหรือตัดสินใจที่จะไมรับนวกรรมตอไปอาจเกิดขึ้นไดในขั้นการยืนยัน
การปฏิเสธนวกรรมในขั้นตัดสินใจมี 2 แบบ คือ
1.

การปฏิเสธภายหลังการพิจารณา (Active Rejection) คือ การปฏิเสธนวกรรมนั้นโดยผาน

การพิจารณาตัวนวกรรมหรืออาจมีการทดลองใชกอนที่จะตัดสินใจไมยอมรับนวกรรมนั้น
2.

การปฏิเสธทันทีโดยไมพิจารณา (Passive Rejection) คือ การปฏิเสธนวกรรมนั้นโดยไม

ยอมรับหรือไมพิจารณาวาจะใชนวกรรมนั้น ๆ ตั้งแตตน
แตอยางไรก็ตาม เมื่อบุคคลยอมรับนวกรรมไปแลวมีโอกาสที่จะเลิกการยอมรับนวกรรมไดดังที่
Rogers (1983) ไดกลาวไววา การเลิกยอมรับนวกรรม (Discontinuance) คือการตัดสินใจเลิกใชหรือเลิก
ยอมรับ หรือ ปฏิเสธนวกรรมภายหลังจากที่ยอมรับนวกรรมแลวในตอนตน ซึ่งอาจแยกประเภทของการเลิก
ยอมรับนวกรรมออกเปน 2 ประเภท คือ
1.

การเลิกยอมรับนวกรรมและไปรับนวกรรมใหมที่ดีกวาเดิม คือ ดีกวาในความรูสึกของ

ผูเปลี่ยนนวกรรมจากเกาไปใหม
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2.

การตัดสินใจเลิกยอมรับนวกรรมเพราะไมพอใจกับคุณสมบัติ (ผลหรือประโยชน) ของ

นวกรรมความไมพอใจนี้อาจมาจากการที่นวกรรมไมเหมาะสมกับผูใชและไมเกิดประโยชนมากกวาการ
ปฏิบัติแบบเกาที่เคยใชมา หรือ การเลิกยอมรับนวกรรมอาจมาจากการใชนวกรรมอยางผิด ๆ จึงไมกอให
เกิดประโยชนกับบุคคลนั้น จากการคนควาวิจัยของ Johnson และ Van Den Ban (1959) Leuthold
(1965-1967) Bishop and Conghenor (1964) Silverman and Bailey (1961) Deutschmann and
Howens (1965) สรุปความเห็นตรงกันวา "ผูรับนวกรรมชามักมีแนวโนมที่จะเลิกยอมรับนวกรรมมากกวาผู
ยอมรับนวกรรมเร็วกวา"
4.

ขั้นนําไปปฏิบัติ (Implement stage) เปนระยะที่บุคคลนํานวกรรมนั้นไปใชหลังจากผาน

ขั้น ตอนในการคิดตัด สิน ใจ ขั้น นี้ถือ เปน ขั้น ปฏิบัติก ารเกี่ย วกับนวกรรม เปนการเปลี่ย นแปลงพฤติ
กรรมภายนอกของเขาเปนพฤติกรรมที่มองเห็นได ไมใชเพียงการคิดที่อยูภายในในขั้นนําไปปฏิบัติ แมวา
บุคคลนั้นไดตัดสิน ใจยอมรับนวกรรมไปแลวก็ตาม เขายังคงมีความไมแนใจในผลของนวกรรมที่คาดไว
อยูและอาจเกิดปญหาในการปฏิบัติหรือใชนวกรรม ผูรับนวกรรมจึงยังคงตองการขอมูลและแสวงหาขอมูล
เพิ่มเติมสําหรับใชแกปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้นหลังการนํามาใชและตอบขอสงสัยในขั้นตอนนี้เจาหนา
ที่พัฒนาจะมีบทบาทในการใหความชวยเหลือทางเทคนิคแกผูที่เริ่มนํานวกรรมนั้นไปใช ถาไดขอมูลที่ดี ตรง
กับความตองการก็อาจนําไปสูการยืนยันการยอมรับในขั้นตอไป
5.

ขั้นทบทวนการตัดสินใจ (Confirmation stage) บางครั้ง การที่บุคคลตัดสินใจยอมรับ

หรือปฏิเสธนวกรรมหนึ่งๆไปแลว อาจยังไมใชผลขั้นสุดทายของกระบวนการตัดสินใจทางนวกรรม เพราะ
อาจเกิดการเปลี่ยนการตัดสินใจในภายหลังเมื่อไดรับขอมูลในดานตรงขามจากที่เคยไดมาของนวกรรมนั้น
ๆ ดังนั้น ขั้นตอนนี้จึงเปนระยะที่บุคคลหาสิ่งสนับสนุนการตัดสินใจ ที่ไดทําไปแลวเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
ภาวะขัดแยง หรือหากเกิดภาวะขัดแยง ขึ้น ก็พ ยายามหาทางลดหรือทําใหหมดไปใหไดใ นขั้น นี้ ผลที่
เกิดตามมาจึงอาจเปนการยืนยันการตัดสินใจเดิม (Continued adoption/rejection) หรือ เปลี่ยนใจก็ได ขึ้น
อยูกับขอมูลที่ไดรับเพื่อเติม การเปลี่ยนใจอาจเปนไดทั้งการเปลี่ยนแปลงจากการยอมรับ (Adoption) เปน
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การไมยอมรับ (Discontinuance) หรือจากการไมยอมรับ (Rejection) เปนการยอมรับ (Later adoption)
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจกอนหนานั้น
ทฤษฎีการยอมรับนวกรรม (Adoption of Innovation Theories)
กอลเซน และเรลส (Golsen and Rails) (อางจากเสถียร เชยประทับ:2531) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ
การยอมรับนวกรรมไว 3 ประการ คือ
1.

เปนการยอมรับครั้งแรกหรือเปนการทดลองใชนวกรรมของคนใดคนหนึ่งหรือของกลุม

2.

เปนการใชนวกรรมนั้นตอไปเรื่อย ๆ

3.

เปนความคิดเห็นวาเปนการยอมรับภายในจิตใจของคนแตละคนที่มีตอนวกรรมนั้นเมื่อคน

เหลานี้มีวิถีชีวิตในสังคมเดียวกัน
เพราะฉะนั้นการที่จะถือวาเปนการยอมรับนวกรรมอยางสมบูรณนั้น จะตองรวมแนวความคิดทั้ง
3 ขอเขาดวยกัน

ทฤษฎีการยอมรับนวกรรมนี้จะเกี่ยวกับการสื่อสารและการเผยแพรนวกรรมโดยถือวา

การเผยแพรนวกรรมนี้ เ ปนส วนหนึ่งของการสื่อสารตางกันที่วาการสื่อสารเปนการเผยแพรขาวสารทุก
ประเภท ไมวาเกาหรือใหมแตในการเผยแพรนวกรรมนั้นขาวสารที่ผูรับสารไดรับจะเปนสิ่งใหมเทานั้น ผูรับ
สารจึงตองเสี่ยงตอการยอมรับหรือไมยอมรับนวกรรม
ในการเผยแพรนวกรรมจะทําใหเขาใจถึงกระบวนการสื่อสารในฐานะที่เปนกระบวนการหลาย
ขั้นตอน (Multi-Step flow) ดังนั้นการศึกษาถึงการเผยแพรนวกรรมจะตองศึกษาถึงความคลองตัวของการ
สื่อสาร โดยพิจารณาถึงบทบาทของชองทางการสื่อสารที่ตางกัน สื่อมวลชนจะมีความสําคัญในการที่จะให
คนรับรูและใหความรูเกี่ยวกับนวกรรมนั้นแกผูรับสาร และสื่อบุคคลจะมีบทบาทสําคัญในการที่จะเปลี่ยน
แปลงทัศนคติของผูรับสารที่มีผลตอนวกรรม
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นอกจากนี้ โรเจอรส และ ชูเมคเกอร (Rogers and Shoemaker:1971) ไดใหขอสังเกตไววาในการ
เผยแพรนวกรรมไปสูผูรับนวกรรมจะตองประกอบดวย
1. ความคิดใหม
2. บุคคลที่รูเรื่องความคิดใหมนี้
3. บุคคลที่ไมรูเรื่องความคิดใหมนี้มากอน
4. ชองทางการสื่อสารที่บุคคลรูเรื่องความคิดใหมจะใชติดตอถึงบุคคลที่ไมรูเรื่องความคิดใหมนี้
แตลักษณะของนวกรรมเพียงปจจัยเดียว ไมไดเปนเครื่องประกันความสําเร็จของการเผยแพรนวกรรม จํา
เปนตองคํานึงถึงปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอการยอมรับนวกรรมดวย คือ
1. ประเภทของการตัดสินใจในการยอมรับนวกรรม โดยทั่วไปการตัดสินใจของผูมีอํานาจจะทําให
เกิดอัตราการยอมรับนวกรรมที่เร็วที่สุด ทั้งนี้เพราะบุคคลเขามาเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจนอยที่สุด
การตัดสินใจโดยเอกชนจะทําใหมีการยอมรับนวกรรมที่เร็วเปนอันดับสอง สวนการตัดสินใจรวมกันหรือการ
ตัดสินใจโดยกลุม จะทําใหเกิดอัตราการรับนวกรรมที่ชากวาการตัดสินใจ 2 ประเภทที่ผานมา ทั้งนี้เพราะ
การตัดสินใจรวมกันตองมีการจูงใจสมาชิกสวนมากในระบบสังคม ใหเห็นดวยกับนวกรรม สวนการตัดสิน
ใจที่ขึ้นอยูกับการตัดสินใจอื่นๆนาจะมีอัตราการยอมรับนวกรรมที่ชาที่สุดเพราะเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ตั้งแตสองประเภทขึ้นไป ซึ่งตองเกิดขึ้นกอนและหลังตามลําดับ
2. ชองสารที่ใชในการเผยแพรนวกรรมอาจมีอิทธิพลตออัตราการยอมรับนวกรรมดวย เชน ถา
ตองใชชองสารระหวางบุคคลเพื่อกอใหเกิดการตื่นตัววามีนวกรรมอุบัติขึ้นแลว ดังที่ปรากฏเสมอในกลุมเปา
หมายที่เปนเกษตรกรที่ไมมีชองทางการสื่อสารมวลชนเขาถึง ก็จะทําใหเกิดอัตราความรูและอัตราการยอมรั
บนวกรรมต่ํา
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3. ธรรมชาติของระบบสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรทัดฐานของระบบสังคม ในระบบสังคมที่มี
บรรทัดฐานทันสมัย จะมีอัตราการยอมรับนวกรรมสูงทั้งนี้เพราะสมาชิกของระบบสังคมมีทัศนคติที่เอื้อ
อํานวยตอการเปลี่ยนแปลง ตรงกันขาม ในระบบสังคมที่มีบรรทัดฐานตามแบบประเพณีจะมีอัตราการยอม
รับต่ํา
4. ระดับความพยายามของเจาหนาที่สงเสริมในการเผยแพรนวกรรม เปนตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่มี
อิทธิพลตออัตราการยอมรับนวกรรม ความสัมพันธระหวางอัตราการยอมรับนวกรรมและระดับความ
พยายามของเจาหนาที่สงเสริม ไมมีลักษณะโดยตร(direct)และเปนเสนตรง(linear)หมายความวาการเพิ่ม
ระดับความพยายามของเจาหนาที่สงเสริมจะไมทําใหเกิดผลโดยตรงตออัตราการยอมรับนวกรรม และการ
เพิ่มระดับความพยายามทุก ๆ หนึ่งหนวย จะไมทําใหเกิดการเพิ่มอัตราการยอมรับนวกรรมทุกๆหนึ่งหนวย
เสมอไปโดยปกติ ค วามพยายามในระยะแรกของเจา หนา ที่สง เสริม อาจจะไมมีผ ลต อ อั ต ราการยอมรั
บนวกรรมแตเมื่อมีการใชความพยายามจนถึงระดับหนึ่งก็จะทําใหอัตราการยอมรับนวกรรมเพิ่มสูงขึ้นเร็ว
กวาปกติ
นอกจากปจจัยตาง ๆ ที่กลาวแลว ยังตองคํานึงถึงความเห็นของ "ผูนําความคิดเห็น" และ "กลุมอิทธิ
พลหรือกลุมผลประโยชนในระดับสังคม" ดวยผลการวิจัยจํานวนมากชี้ใหเห็นวา ทัศนคติที่ดีตอนวกรรมของ
ผูนําทางความคิดอาจจะเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดอัตราการยอมรับนวกรรมที่สูง (อางจากเสถียร เชยระ
ทับ:2531,63)
บีล และบอฮเลน (Beal and Bohlen:1960) นักสังคมวิทยาชนบท ไดเสนอขั้นตอนในการยอมรับ
นวกรรมไว 5 ขั้นตอนตอไปนี้
1. ขั้นการรับรู (Awarenss stage) เปนขั้นที่คนเริ่มรับรูและเรียนรูนวกรรมนั้น แตยังขาดราย
ละเอียด
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2. ขั้นสนใจ (Interest stage) เปนขั้นที่คนมีความสนใจในนวกรรมนั้นและแสวงหารายละเอียด
เพิ่มเติม
3. ขั้นประเมินผล (Evaluation stage) เปนขั้นที่คนนํานวกรรมมาไตรตรองดูวานวกรรมนั้นดีหรือ
ไม ควรยอมรับหรือไมยอมรับ การประเมินผลนี้จะอยูภายในจิตใจของแตละคน
4. ขั้นทดลองปฏิบัติ (Trial stage) เปนขั้นที่คนเอานวกรรมนั้นมาทดลองปฏิบัติดวยตนเอง
5. ขั้นยอมรับ (Adoption stage) เปนขั้นสุดทาย เมื่อไดทดลองปฏิบัติจนเปนที่พอใจแลว ถาเขา
เห็นวานวกรรมนี้ดี ก็จะยอมรับนวกรรมนั้นและนําไปปฏิบัติตอ ไป
ขั้นตอนการยอมรับนวกรรมทั้ง 5 ขั้นตอน จะเปนไปตามลําดับ จะขามขั้นตอนใดตอนหนึ่งไมได
ในการเผยแพรนวกรรมโดยเฉพาะที่เปนนวกรรมดานการเกษตร โรเจอรส (Rogers:อางจากเสถียร
เชยประทับ :2531,64) กลาววา สามารถกระทําได 4 แบบทาง คือ
1. อยางไมเปนทางการ ไดแก เพื่อนบาน ญาติ
2. พนักงานเดินตลาดและพอคาขายปลีก
3. เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐ ไดแก เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
4. สื่อมวลชน ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และเอกสารสิ่งพิมพทุกชนิด
เมื่อนวกรรมเผยแพรผานแนวทางทั้งสี่แนวไปยังสมาชิกในสังคมแลวก็มิไดหมายความวาสมาชิก
ของระบบสังคมนั้นจะยอมรับนวกรรมนั้นทีเดียว สมาชิกจะยอมรับนวกรรมเร็วหรือชาตางกันเพราะในแตละ
สังคมมีปจจัยอื่น ๆ เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมตางกัน
คลองลัน และโคเวิรด (Klonglan และ Coward) กลาววา การยอมรับที่เปนสัญลักษณ (Symbolic
Adoption) เปนการยอมรับทางจิตใจซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยอมรับ ดังนั้นการยอมรับความคิด
เห็ น ในเรื่ อ งนวกรรมหลั ง จากได ป ระเมิน ผลแล ว แตยัง ไม ไ ด ป ฏิบัติก ารริเ ริ่ ม นํา ความรูใ หมๆ ไปใชก าร
ยอมรับการปฏิบัติเชนนั้นเปนความคิดที่ดี การยอมรับหลังจากไดทดลองทําแลวซึ่งเหลานี้เปนกระบวนการ
ยอมรับนวกรรม
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นอกจากนั้นยังมีมีผูสรุปความเห็นอยางกวาง ๆ ในเรื่องการตัดสินใจยอมรับนวกรรมไวดังนี้
1.

ผูที่ยอมรับนวกรรมกอนจะมีอายุไมแตกตางจากผูยอมรับนวกรรมในภายหลัง

2.

ผูที่ยอมรับนวกรรมกอนยอมจะเปนผูอานออกเขียนไดมากกวาผูที่ยอมรับนวกรรมในภายหลัง

3.

ผูที่ยอมรับนวกรรมกอนยอมจะเปนผูมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูที่ยอมรับนวกรรมในภาย
หลัง

4.

ผูที่ยอมรับนวกรรมกอนยอมจะมีขนาดที่ดินมากกวาผูที่ยอมรับนวกรรมในภายหลัง

5.

ผูที่ยอมรับนวกรรมกอนยอมจะเขารวมในกิจกรรมสังคมมากกวาผูที่ยอมรับนวกรรมในภายหลัง

6.

ผูที่ยอมรับนวกรรมกอนยอมมีประสบการณภายนอกสังคมมากกวาผูที่ยอมรับนวกรรมในภาย
หลัง

7.

ผูที่ยอมรับนวกรรมกอนยอมตอตานกับผูนําการเปลี่ยนแปลงมากกวาผูที่รับนวกรรมในภายหลัง

8.

ผูที่ยอมรับนวกรรมกอนยอมเปดรับสื่อมวลชนมากกวาผูที่ยอมรับนวกรรมในภายหลัง

9.

ผูที่ยอมรับนวกรรมกอนยอมมีการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลมากกวาผูที่ยอมรับนวกรรมใน
ภายหลัง

10. ผูที่ยอมรับนวกรรมกอนยอมจะเสาะหาขาวสารเกี่ยวกับนวกรรมนั้นมากกวาผูที่ยอมรับนวกรรม
ในภายหลัง
4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทําทางสังคม (Theories of Social Action)
ในการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาถึงปจจัยการสื่อสารที่ผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน
การปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง
มีการศึกษาปจจัยการสื่อสารที่ผลตอการรับนวกรรมของผูรับนวกรรมซึ่งจะศึกษาถึงเหตุผลและปจจัยตางๆ
ที่ทําใหเกิดการรับนวกรรมดวย ดังนั้นจึงไดนําทฤษฎีการกระทําทางสังคมมาเปนกรอบในการศึกษาดวย
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ทฤษฎีการกระทําทางสังคมนี้เปนทฤษฎีที่พยายามจะอธิบายพฤติกรรมของคนในสังคมจะกลาวถึง
ปจจัยบางอยางที่มีผลตอพฤติกรรมของคน โดยวิลเลียม ดับบลิว รีเดอร (william W. Reeder) อธิบายแนว
คิดเกี่ยวกับทฤษฎีการกระทําทางสังคมไววา ทฤษฎีนี้สามารถที่จะเขาใจ วินิจฉัย และอธิบายพื้นฐานเบื้อง
ตนทางดานจิตวิทยาของตน ซึ่งเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจของคนเปน 3 ประเภท
ใหญ ๆ ไดแก ปจจัยดึงดูด (Pull Factors) ปจจัยผลักดัน (Push Factor) และปจจัยสนับสนุน (Able
Factors) การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาปจจัยการสื่อสารที่มีผลทําใหชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย
พื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง

ตัดสินใจรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูก

ฝน ซึ่งยอมขึ้นอยูกับความรูสึกภายในจิตใจ และเหตุผลตามความรูสึกนึกคิดดวย
องคประกอบที่เปนเหตุผลในการตัดสินใจ
1. ปจจัยดึงดูด
1.1. เปาหมาย (Goals) การกระทําทุกอยางจะตองมีเปาหมายหรือมีวัตถุประสงคอาจเปนความเชื่อ
ความรูสึก แถลงการณของราชการ และอาจเปนจากเงื่อนไขที่ตนเองหรือคนอื่นเปนผูกําหนดขึ้นใหเปนไป
ตามความปรารถนา
1.2. ความเชื่อ (Beliefs) เปนความคิดหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นเอง โดยปราศจากการอางอิงใด ๆ ความ
เชื่อนี้จะมีอิทธิพลมากตอการตัดสินใจ เพราะคนสวนมากจะเลือกกระทําตามความเชื่อพื้นฐานที่เขามีอยู
ดั้งเดิม
1.3. คานิยม (Value) เปนระบบหนึ่งของความเชื่อ การดํารงชีวิตอยูในสังคมนั้น ๆ จะตองสรางเงื่อนไข
ในการดํารงชีวิต การที่จะทําหรือไมทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีพื้นฐานมาจากการที่สังคมตัดสินไวแลววาดีหรือเลว
1.4. ความเคยชินและขนบธรรมเนียมประเพณี (Habits and Customs) เปนรูปแบบที่สราง
ขึ้นมาจากความรับผิดชอบภายในกลุม ซึ่งคนในสังคมจะยอมรับดวยความเต็มใจเปนแบบอยางที่มีเหตุผล
และสมบูรณ การกระทําที่แสดงออกมาเชนนี้เปนเพราะความเคยชิน และเปนประเพณีดั้งเดิมที่ยึดถือกันมา
นาน
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2. ปจจัยผลักดัน
2.1. ความคาดหวัง (Expectation) คือความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในตัวเรา หรือที่เกิดขึ้นจากบุคคล กลุม
และสังคม ที่ไดคิดหรือหวังใหตัวเราควรจะมีความเชื่อ ความรูสึกหรือแสดงการกระทําออกมาตามที่เขา
ตองการ
2.2. ขอผูกพัน (Commitments) คือเมื่อมีการรวมกลุมกิจกรรมพิเศษขึ้นในสังคมจะมีขอผูกพันที่
สมาชิกในกลุมจะตองทําตามสัญญาหรือขอผูกพันตามที่กลุมไดตั้งขึ้น
2.3. การบังคับ (Force) คือความรูสึกของคนที่จะตองกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไมมีทางเลือกอาจถูก
บังคับโดยกฎหมู หรือกฎหมายก็ได การบังคับนี้จะรุนแรงกวาการสมัครใจทําเอง
3. ปจจัยสนับสนุน
3.1. โอกาส (Opportunity) เปนความเชื่อของคน ที่คิดวาตนอยูในสถานการณที่สามารถจะเลือก
กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดตามโอกาสที่ตนมีอยู แตบางคนก็ไมมีโอกาสเลือกกระทําได เพราะสถานการณไม
เอื้ออํานวย
3.2. ความสามารถ (Ability) การที่คนยอมรับวาตนเองมีขีดความรูความสามารถเพียงใดที่จะสามารถ
กระทําสิ่งที่ตนตองการใหสําเร็จลุลวงไปได
3.3. การสนับสนุน (Support) คือสวนหนึ่งของการชวยเหลือ หรือตอตาน ซึ่งเกิดจากตัวบุคคลหรือ
กลุมใหความสนับสนุนดานความคิด หรือเปนแรงกระตุนใหคนกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไป เนื่องจากเขารูสึก
วามีผูสนับสนุนใหเขาทํา
องคประกอบของการกระทําทางสังคมดังกลาว ยอมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน
Reeder ไดอธิบายตอไววา การกระทําทางสังคมจะแสดงออกได 5 แบบคือ
1. ความคิดเห็น (Opinions)
2. อารมณ หรือความรูสึก (Sentiments)
3. การกระทําที่สมมุติขึ้นมา (Hypothetical Actions)
4. การตอบสนองโดยแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ (Gross Behavioral Responses)
5. ความชํานาญ หรือเลหเหลี่ยม (Artifacts)
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5.แนวคิดในเรื่องกลยุทธการสื่อสาร
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการ
ปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อ
ตองการทราบวาขั้นตอน รูปแบบ หรือวิธีการสื่อสารที่นํามาใชในสื่อสารเพื่อใหเกิดการรับนวกรรมการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจเปนอยางไรและมีการประยุกตวิธีการตางๆมาใชในการสื่อสารอยางไรดังนั้นจึงไดนํากรอบ
แนวคิดในเรื่องกลยุทธการสื่อสารมาใชดังนี้
การกําหนดกลยุทธการสื่อสาร
กลยุ ท ธ ก ารสื่ อ สาร คื อ การผสมผสานระหว า งการใช "วิ ธี ก ารสื่ อ สาร" (Methods) "สาร"
(Messages) และ "แนวทางการใชการสื่อสาร" (Approach) ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว จะตอง
อาศัยความคิดริเ ริ่ม และสรางสรรค ซึ่ง เปน ทั้ง ศาสตรและศิลป มีวัต ถุป ระสงคเพื่อ เปลี่ย นแปลงวิถี
ชีวิต ที่ก ลุม เปา หมายไดเ คยปฏิบัติม าแลว และการกระทําเชนนี้ยอ มเกิดผลกระทบตอความรูสึก นึก คิด
และคานิยมซึ่งฝงรากลึกในใจของประชาชนอยูแลว (Najib M. And James h., 1982:43-52)
การกําหนดกลยุทธการสื่อสารนี้เปนกระบวนการสวนหนึ่งของการรณรงคทางการสื่อสารไดแก
การรณรงคโครงการตางๆ ซึ่งจุดประสงคของการรณรงคโครงการก็เพื่อมีอิทธิพลตอความเชื่อหรือพฤติกรรม
ของประชาชนกลุมเปาหมาย (Rogers, 1976)
การรณรงค ไ ด รั บ การนิ ย ามไว ห ลายอย า งทั้ ง โดยนั ก ทฤษฎี แ ละนั ก ปฏิ บั ติ ต า งกั น ไป
ตาม

จุดประสงค ผลกระทบที่ตั้งใจจะใหเกิดขึ้น ระยะเวลาที่ใช ชองทางของการสื่อสารที่ใช และ

หนวยของการวิเคราะหประเมินผลประโยชนหลักที่จะเกิดpaisley(1981) ไดใหคํานิยามในแงองคประกอบ
ของการรณรงคที่เนน
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(1) จุดประสงค
(2) กระบวนการของการรณรงค หมายถึงแนวทางที่ใช กิจกรรมที่จัดอยางตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิด
การปรับเปลี่ยนแนวความคิดของคนดังเชนที่ดําเนินอยูในสาธารณรัฐประชาจีน สําหรับแนวคิดของ Rogers
และคนอื่น ๆ ก็อยางใดอยางหนึ่ง (fear or rational appeals) ซึ่ง ปกติแลว มัก ใชแนววิธีก ารเขาถึงกลุม
เปาหมายดวยสื่อหลายๆ ชนิด (multi - media approach) โดยออกแบบ และดําเนินการทั้งโดยองคกร หรือ
หนวยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทํางานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ หรือสถาบันที่มีอยูแลว (Hall, 1978)
หลักพื้นฐานของการรณรงคทางการสื่อสาร
การรณรงคทางการสื่อสารมีหลักพื้นฐานที่ประกอบดวยกระบวนการ 6 ขั้นตอน คือ
1.

การประเมินความตองการ เปาหมาย และความสามารถในการตอบสนองของผูรับ

สารการวางเปาหมายทางการสื่อสาร (Communication Goals) เกี่ยวกับระดับผลกระทบของเนื้อหาสารที่
ตองการใหเกิดขึ้น ดังนั้นการวางแผนการรณรงคนั้นผูกระทําการรณรงคตองวางเปาหมายใหชัดเจนลงไปวา
การรณรงคที่ทํานั้น ตองการใหไดรับผลในระดับใด และสงผลถึงกลุมเปาหมายใดบางหมายถึงตองการให
กลุมเปาหมายรับรู เกิดการยอมรับ และเกิดพฤติกรรม
2.

การวางแผนงานรณรงค และการผลิตสื่ออยางมีระบบ คือในสวนของการวางแผนงาน

รณรงคประกอบดวย 2 สวนสําคัญดังตอไปนี้
2.1. การวางเปาหมายทางการสื่อสาร (Communication Goals) การวางโครงการรณรงคเพื่อ
เขาถึงมวลชนจําเปนตองมีการวางวัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับระดับผลกระทบของเนื้อหาสารที่ตองการให
เกิดขึ้นกับองคประกอบทางดานจิตวิทยาของบุคคล
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2.2. การวางกลยุทธเกี่ยวกับเนื้อหาของสาร (Message Strategy) ขอมูลสารนับเปนแกนสําคัญ
ในกระบวนการโนมนาวใจ ซึ่งเปนเปาหมายหรือจุดประสงคในการสื่อสารของการรณรงค การทําใหบุคคล
กลุมเปาหมายเปดรับตอการรณรงคทางการสื่อสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ดวยความหวังที่วาบุคคลเหลานั้นจะ
ไดรับอิทธิพลจากเนื้อหาสารดังกลาวที่สื่อไปให ซึ่งประสิทธิภาพของสารสวนใหญมักจะขึ้น อยูกับลักษณะ
การเราอารมณที่ใช (Type of Appeal) รูปแบบการนําเสนอ (Presentation style) ชนิดของสารที่ตองการ
สรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค รวมไปถึงปจจัยทางดานผูสงสาร ซึ่งมี อิทธิพลในการกําหนด
เนื้อหาสารเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
การกลาวถึงรูปแบบในการจูงใจ มีดังตอไปนี้
- การจูงใจโดยใชอารมณ กับ การจูงใจโดยใชเหตุผล (Emotional VS. Rational Appeals) สวน
ใหญแลวสารที่สามารถจะเขาถึงคนไดสองลักษณะ คืออารมณ และเหตุผล การกระตุนอารมณ พื้นฐานของ
มนุษย ไดแก ความรัก ความเกลียด ความกลัว ความวิตกกังวล ความปลอดภัย เปนตน สวนการจูงใจดวย
เหตุผลจะทําใหเกิดความรูสึกสนับสนุนอยางแทจริงบนพื้นฐานเหตุผลที่มาสนับสนุน แตจากการผลวิจัยพบ
วา การออกแบบสารที่ใชอารมณจะโนมนาวใจไดมากกวาสารที่ใชเหตุผล
- การจูงใจโดยใชขอมูลดานบวก กับการจูงใจขอบังคับดานลบ (Positive VS. Negative
Appeals) เปนรูปแบบหนึ่งของการจูงใจโดยใชอารมณ โดยการใหขอมูลดานบวกหรือดานลบนี้จะทําให
กระตุนความรูสึกทางอารมณมากยิ่งขึ้น
- การจูงใจมวลชน กับการจูงใจเฉพาะบุคคล (Mass VS. individual Appeals) โดยทั่วไป
จะใชการจูงใจมวลชน เพราะอิทธิพลของมวลชนในสังคมยอมมีอิทธิพลตอบุคคลใหยอมรับความคิดใหมได
สวนการจูงใจเฉพาะบุคคลนั้น จะใชในประเด็นที่สังคมไมคอยใหความสําคัญมากเทาใด เชนพฤติกรรมสวน
บุคคล สภาพการใชจาย และการคาดหวังในการเปนสมาชิกของสังคม เปนตน ซึ่งการออกแบบสารเพื่อ
จูงใจบุคคลนั้นไมจําเปนจะตอง ผานชองทางการสื่อสารระหวางบุคคลเทานั้น
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- การจูงใจโดยใชอารมณขัน กับ การจูงใจโดยใชความจริงจัง (Humorous VS. Serious
Appeals) การใชอารมณขันจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น เพราะจะทําใหผูรับสารมีความ
เพลิดเพลินสนุกสนานและลดการตอตานได
- การจูงใจดวยการเสนอสารดานเดียว กับ การจูงใจดวยการเสนอสารสองดาน (One sided VS.
Two sided Appeals) ประสิทธิผล ในการจูงใจขึ้นอยูกับลักษณะผูรับขาวสาร คือ การเสนอสารดานเดียว
จะไดผลในแงการจูงใจมากกวา สําหรับผูรับสารที่มีการศึกษาต่ํา และเห็นชอบกับเรื่องนั้นอยูแลวสวนการ
เสนอสารสองดานจะไดผลมากกวาสําหรับผูที่มีการศึกษาและมีความรูสึกตอตานอยูกอนแลว
- การจูง ใจดว ยการเสนอสารโดยตรง กับ การจูง ใจดว ยการเสนอสารโดยออ ม (Direct VS.
Indirect Arguments) โดยพิจารณากลุมผูรับสารเปนหลักวาเหมาะสมกับการเสนอสารแบบใด ผูที่มีการ
ศึกษานอยจะชอบการใหเสนอสารโดยออม สวนผูที่มีความรูตองการใหเสนอสารโดยตรง
- การจูงใจโดยการกําหนดประเด็นการสรุป กับ การจูงใจโดยการใหผูฟงสรุปเอง (Definite
Conclusion VS. Open Conclusion) ผูรับสารที่ไมสามารถจะสรุปสารไดเองนั้น ผูสงสารจะตองเปนผูสรุป
ใหอยูในประเด็นที่ตองการ สวนผูที่มีความสามารถพอที่จะสรุปไดเองก็ไมจําเปนจะตองสรุปประเด็นให
- การจูงใจโดยการเสนอสารซ้ําๆ กับ การจูงใจโดยการเสนอสารเพียงครั้งเดียว (Repetitive VS.
One - time Appeals) การเสนอสารซ้ํา จะทําใหผูรับสารสามารถจดจําขาวสารไดดี แตจะตองขึ้นอยูกับ
คุณภาพในการออกแบบสารดวย
อรวรรณ ปลันธนโอวาท ไดกลาววา การใชหลักฐานเปนการสรางสารวิธีหนึ่งที่สําคัญมากนั่นคือ
พัฒนาเรื่องราวหรือขอความที่เราจะโนมนาวใจใหเขาใจแจมชัดยิ่งขึ้น มีน้ําหนักมากขึ้นการเลือกใชเหตุผล
ซึ่งมีน้ําหนักตางๆ มาสนับสนุนซึ่งเรียกวาหลักฐานนั่นเอง
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นอกจากนี้ การใชหลักฐานสามารถจําแนกออกเปนประเภทตางๆ ไดตอไปนี้
- การยกตัวอยาง (Examples or illustrations) ซึ่งอาจมาในรูปสามรูปแบบคือตัวอยางโดย
ละเอียดจากเรื่องจริง ตัวอยางยอๆ เพียงคําสองคํา และตัวอยางที่แตงสมมติขึ้น
- การใชสถิติ (Statistics) เปนตัวอยางหลายๆ ตัวอยางที่นําเสนอในเชิงปริมาณ
- การใชพยาน (Testimony) หมายถึง การอางถึงผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนที่นิยมแพรหลาย และเปน
หลักฐานที่แข็งแกรง
- การเปรียบเทียบ (Analogy or Comparison) หนาที่สําคัญของการเปรียบเทียบคือ การหา
ความคลายคลึงระหวางสิ่งหนึ่ง ที่เรารูจักเขาใจดีแลวกับอีกสิ่งหนึ่งที่เราไมรูจักไมเขาใจ
- รายละเอียด (Details) หมายถึง ลักษณะตางๆ หรือสวนตางๆ ของวัตถุชิ้นหนึ่งของเหตุการณ
หนึ่งๆ หรือของความคิดรวบยอดความคิดใดความคิดหนึ่ง โดยการใหรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง ผูพูด
สามารถทําใหผูฟงเขาใจอยางกระจางไดในเรื่องที่พูด
- การพรรณนาความ (Description) การพรรณนาความเปนขบวนการบอกเลาถึงรูปรางหนาตา
ลักษณะหรือบรรยากาศของเหตุการณ สถานที่ วัตถุ หรือประสบการณ
- การบอกเลา (Narration) คลายคลึงกับการพรรณนาแตตางกันตรงที่วาการบอกเลาเปนการ
บรรยายถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นตามลําดับเวลา แตกตางกันเลย
การออกแบบเนื้อหาสาร ตองสอดประสานกับเปาประสงคของผลกระทบที่ไดวางไวในขั้นตอนแรก
โดยคํานึงวา ควรจะกลาวถึงอะไร และใชรูปแบบในการนําเสนออยางไร เชน ควรใหเนื้อหาสารทั้งดานดีและ
ดานเสีย หรือเพียงดานเดียว (Positive vs Negative Appeals) ใชสารที่กระตุน ใหเกิดความกลัวหรือเปน
การเสนอแนะเหตุผล (Pear vs Rational appeals) การใหขอสรุปที่ชัดเจนหรือเปดไวใหคิดเอง (Definite vs
Open Conclusion) การเสนอซ้ําๆ หลายครั้งในเรื่องที่ยากตอความเขาใจก็อาจใหผลดีกวาการพูดเพียงหน
เดียวแลวจบกัน
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นอกจากนี้ Bettinghaus (1980) กลาวไววา วิธีการจัดเรียบเรียงสารเพื่อโนมนาวใจที่มีประสิทธิ
ภาพ คือ การจัดเรียบเรียงสารในแบบแผนที่ผูรับสารคุนเคย การจัดเรียบเรียงที่ไมเปนระเบียบ และความ
คลุมเครือของการสื่อสาร เปนสาเหตุทําใหการสื่อสารมีอุปสรรค นอกจากนั้นสารที่มีลักษณะขัดกับระบบ
ความคิด ความเชื่อ และคานิยมของผูรับสาร

เปนสาเหตุทําใหการสื่อสารมีอุปสรรคเชนกัน ดังนั้นสารที่

สอดคลองกับความคิด ความเชื่อ และคานิยมของคนในวัฒนธรรมนั้น ก็จะสงผลใหการสื่อสารเกิดประสิทธิ
ผล ทั้งนี้เพราะผูรับสารมักจะแสวงหาขาวสารที่มาสนับสนุนทัศนคติและความเชื่อที่มีอยูกอนแลว และจะไม
แสวงหาขาวสารที่ขัดแยงกับทัศนคติและความเชื่อของตน
ลักษณะของผูนําเสนอสาร (Presenter Style) ก็มีความสําคัญเพราะการวางกลยุทธของสารนั้นรูป
แบบการนําเสนอสาร(Presentation Style) ที่ตองการสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนานั้น จะ
พิจารณาถึงปจจัยของผูสงสารหรือลักษณะผูนําเสนอสาร (Presenter) ในที่นี้ จะพิจารณาวาเปนองค
ประกอบสวนหนึ่งที่เปน "สาร" ที่มีอิทธิพลตอการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอยูอยางมาก โดยมีนัก
วิจัยไดประเมินบุคลิกลักษณะตางๆ ของ Presenter ที่นาสนใจศึกษาไว 4 ประการคือ
1) ความนาเชื่อถือ และไววางใจ (Reliability and Trustworthness) ความจริงใจ ความวางใจ
ได และความซื่อสัตย
2) ความเชี่ยวชาญสามารถ (Expertness) เชนการผานการศึกษา อบรม มีความรู และความ
ชํานาญเฉพาะเรื่องที่จะนําเสนอ
3) ลักษณะความคุนเคยและคลายคลึงในปญหาที่ผูรับสารเปาหมายเคยประสบ ซึ่งจะชวยให
สามารถสรางความเชื่อมโยงระหวางตัวนําสารกับบุคคลที่ตองการสื่อไปถึง
4) ความคลองแคลว กระฉับกระเฉง และบุคลิกดี (Dynamism) เชนความมีชีวิตชีวา ไมนาเบื่อ
สําหรับเนื้อหาที่เปนความรู
นอกจากนี้ พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2538) กลาววา ผูสงสาร (Sender or Source) คือบุคคล
หรือกลุมบุคคลที่เปนผูริเริ่ม เริ่มตนสงสารไปใหอีกบุคคลหนึ่ง หรือเปนผูทําหนาที่สงสารผานชองทางสารไป
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ยังผูรับสารดังนั้นผูสงสารจึงมีบทบาทในการชี้นําวาพฤติกรรมการสื่อสารในสถานการณหนึ่งๆ นั้นจะเปนไป
ในรูปใดและมีผลอยางไร ผูสงสารจึงเปนองคประกอบสําคัญของกระบวนการสื่อสารซึ่งมีสวนกําหนดประ
สิทธิผลของการสื่อสาร
พรสิทธิ์ พัฒนานุรักษ (2526) กลาววา ผูสงสารที่ดีตองมีความพรอมในการสื่อสาร กลาวคือจะตอง
เปนบุคคลที่มีความนาเชื่อถือ มีความรับผิดชอบในสาร เขาใจวัตถุประสงคของการสื่อสารควบคุมความรูสึก
และความเชื่อมั่นของตนเองขณะสื่อสารได
Hovland, Janis และ Kelly (1953) กลาววา ความนาเชื่อถือประกอบดวย ความเชี่ยวชาญ ความ
นาไววางใจ และความสามารถในการแสดงหลักฐาน
Berelson, Lazarsfeld และ McPhee (1954) กลาวเอาไววา ผูสงสารที่มีคุณลักษณะเปนผูนําความ
คิดเห็น จะไดรับความเชื่อถือจากผูรับสาร แมผูสงสารจะไมไดมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูรับสารแต
อยางใด
อรวรรณ ปลันธโอวาท (2537) กลาววา ความนาเชื่อถือของผูสงสาร (Source Credibility) เปน
คุณลักษณะภายนอกของผูสงสารซึ่งเปนที่ยอมรับของผูรับสาร ความนาเชื่อถือขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ
คื อ ความสามารถ หรื อ ความชํานาญ (Competence or Expertness) และความน า ไว ว างใจ
(Trustworthiness) ปจจัยทั้ง 2 ประการนี้ ผูรับสารตองรับรู (Perceive) วามีอยูในตัวผูสงสาร ความนาเชื่อ
ถือนี้ไมใชสิ่งที่ผูสงสารจะประกาศใหผูอื่นทราบแลวไดรับการยอมรับ หากแตเปนสิ่งที่ผูรับสารมองเห็น รับรู
และเชื่อ
Bettinghaus (1980) กลาววา ปจจัยที่มีผลตอความนาเชื่อถือของผูสงสารมี 3 ประการคือ
1) ความปลอดภัยหรือความนาไววางใจของผูสงสาร ไดแก ลักษณะของผูสงสารที่มีความเปน
มิตร ไมเห็นแกตัว มีความยุติธรรม มีความจริงใจ มีจริยธรรม ใหอภัย เปนตน
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2) คุณลักษณะของผูสงสาร ไดแก ความประทับใจของผูรับสารที่มีตอความสามารถของผูสงสาร
เชน การมีประสบการณ การมีอํานาจ ความฉลาด ความเชี่ยวชาญของผูสงสาร เปนตน
3) บุคลิกภาพของผูสงสาร ไดแก ความเปนกันเองกับผูรับสาร ความคลองตัวของผูสงสาร
ความกระตือรือรน เปนตน
3.
กระจายสาร (Message Distribution) หลังจากกําหนดเปาหมายและวางกลยุทธใน
การสรางเนื้อหาสารแลว ผูสงสารตองจัดทําแผนงานการใชสื่อ เพื่อสงสารใหเขาถึง ผูรับสารเปาหมาย โดย
ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง เทคนิ ค วิ ธี ก ารเสนอสารในแต ล ะชนิ ด ความบ อ ยครั้ ง การเป ด รั บ อย า งเลื อ กสรรของ
กลุมเปาหมาย ซึ่งมีความแตกตางกันในทางสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะและสไตลของสื่อ
รวมถึงประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมเปาหมายของสื่อแตละประเภท
นอกจากนี้รูปแบบหนึ่งของชองทางการแพรกระจายสาร ที่นิยมใชคือการสื่อสารเพื่องานเฉพาะกิจ
ซึ่งเปนการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งที่นิยมใชกันมาก เพราะเปนการสื่อสารที่อาศัยสื่อตางๆ มากมายหลาย
ชนิดนํามาใชในคราวเดียวกัน หรือรวมเอาวิธีการสื่อสารในรูปแบบตางๆ มาใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
กิจนั้นๆ เชนตองการจะใหความรูแกผูรับสารเปาหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือการจูงใจใหผูรับสารยอมรับ
สิ่งใหม หรือตองการเพียงแตกระตุนใหเกิดความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรืออาจตองการไปถึงขึ้นใหผูรับ
สารเปาหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การใชสื่อตางๆ รวมกันหรือใชวิธีการสื่อสารหลายๆ รูปแบบ
รวมกัน ใชหลักที่วาสื่อแตละชนิดมีขอดี ขอจํากัด หรือคุณสมบัติที่แตกตางกันและวิธีการสื่อสารแตละรูป
แบบมีขอไดเปรียบเสียเปรียบตางกันดวย แตเมื่อนําเอาสวนดีของสื่อแตละชนิดและขอดีของวิธีการสื่อสาร
แตละประเภทมาใชรวมกัน ก็อาจจะทําใหเกิดสัมฤทธิ์ผลทางการสื่อสารที่สูงสุดได
ในการวิเคราะหชองทางการแพรกระจายสารประกอบดวย 3 สวนคือ
1. ความถี่ (Frequency)
ความถี่ในการนําเสนอ จะมีผลเปนอยางมากตอการเรียนรู และการโนมนาวตางๆ (Harrison,1977)
แมวาบางครั้งเนื้อหาอาจจะไมนาสนใจนักก็ตาม ทั้งนี้ความถี่ในการนําเสนอนี้จะตองมีพอเหมาะพอควร
มิฉะนั้นแลวก็อาจจะเกิดผลในทางตรงกันขามได ถาหากมีความถี่ในการนําเสนอมากจนเกินควร (Ray
Ctal.,1971)
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2. การเผยแพรซ้ํา
ขณะเดียวกันเนื้อหาที่ถูกนําเสนอซ้ําๆ กันบอยโดยไมเปลี่ยนแปลงตามควร ก็อาจจะไมไดผลดี
นัก เนื้อหาที่นําเสนอควรจะมีความหลากหลายควบคูไปกับความถี่ดวย
3. ชวงเวลาในการนําเสนอ
ชวงเวลา (Timing) ของการนําเสนอก็เปนสิ่งที่ตองพิจารณาเชนกัน เวลาที่นําเสนอควรจะเปน
เวลาที่ผูรับสารใหความสนใจหรือพรอมที่จะรับสารมากพอควร ซึ่งหมายถึงควรคํานึงถึงกลุมเปาหมายที่มี
ความแตกตางกัน ในการนําเสนอดวยเพื่อจะไดผลที่คุมคาตามที่ตองการ (Hanneman Ct al.,1973.Tapin)
4. การประเมินผลอยางตอเนื่อง คือในการรณรงคทางการสื่อสารอะไรก็แลวแตจําเปนตองการ
การประเมินผลอยางตอเนื่อง นับตั้งแตการประเมินกอนการเริ่มทําการรณรงค ในระหวางการรณรงคและ
หลังจากดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นไปแลว เพื่อสามารถใหประเมินความสําเร็จ หรือผิดพลาดในชวงเวลาตางๆ
ได เพื่อนําผลจากการประเมินเหลานั้นมาหาแนวทางแกไขปรับปรุงเพื่อใหมีประสิทธิภาพไดมากที่สุด
5. บทบาทเสริมของสื่อมวลชน และการสื่อสารระหวางบุคคล ถือเปนเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง
สําหรั บการรณรงค ซึ่ ง ตองอาศัยบทบาทเสริมของสื่อมวลชนในการเปนสื่อกลางที่สําคัญในการสื่อสาร
กิจกรรมตางๆ ไปสูกลุมเปาหมายหลักไดอยางทั่วถึงและเนื่องจากสื่อแตละประเภทมีขอดี และขอจํากัด
ในตัวเอง ดังนั้นจึงตองเลือกใชสื่อหลายประเภทเพื่อเสริมขอเดนและลดขอดอย
6. การเลือกสรรสื่อที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย นับเปนเรื่องที่จําเปนอีกขั้นตอนหนึ่งของการ
รณรงคทางการสื่อสาร เพื่อใหการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการเลือกสื่อที่
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายจะชวยใหกลุมเปาหมายไดรับสารไดเต็มที่มากขึ้น หากผูสงสารตัดสินใจเลือก
สื่อที่ไมเหมาะสม อาจทําใหการสื่อสารครั้งนั้นลมเหลว จึงเปนขอพิจารณาที่ควรศึกษาวาสื่อตางๆ ที่เลือกใช
ในการสื่อสารของโครงการ เหมาะสมหรือไมอยางไร
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Seven Windahl, Benno H.Signitzen และ Jean T. Olson (1992) ไดจําแนก ประเภทกลยุทธ
ขั้นพื้นฐานของการสื่อสาร (Categorization of Basic Strategies) โดยถือเอาปจจัยภายนอก (outside)
และปจจัยภายใน (Inside) ของระบบสังคมเปนตัวกําหนดเปาหมายและการใชกลยุทธสามารถแบงออก
เปน 4 ประเภท ดังตอไปนี้
1. การสื่อสารแบบดั้งเดิม/การรณรงคดวยการแจงขาวสารและใหขอมูลTraditionalCommunica
tion/Information Capmaign Solution) เปนกลยุทธที่สวนกลาง (ปจจัยภายนอกระบบสัง คม)เปน ผู
กําหนดเปาหมายและกลยุท ธก ารสื่อ สารใหแ กก ลุม เปา หมายซึ่ง ดูเ หมือ นจะไมเ ปนประชาธิปไตย
และมีลักษณะเปนเผด็จการ คือมีการกําหนดเปาหมายใหปฏิบัติและแผนกลยุทธการใชสื่อ
ตางๆ ทุกอยางมาจากสวนกลาง เชน การรณรงคตามโครงการสําคัญของรัฐ ที่ตองการใหเขาถึงประชาชน
โดยสวนรวมและตองการผลเหมือนกัน โดยผูกําหนดเปาหมายและแผนสามารถควบคุมรายละเอียดตางๆ
ของการสื่อสารได ขอเสียคือผูกําหนดจากสวนกลางไมสามารถรูไดวา เปาหมายหรือกลยุทธการสื่อ
สารที่ดําเนินการอยูนั้น มีความเหมาะสมหรือเปนไปไดและตรงกับความตองการของชุมชนแตละแหง
หรือไม
2. การรณรงคที่ริเริ่มจากภายนอก (External Initiative Solution) เปนกลยุทธที่สวนกลางเปนผู
กํ า หนดเป า หมาย แต ใ ห ชุ ม ชนหรือ ทอ งถิ่น กํา หนดกลยุท ธก ารสื่ อ สารเอง โดยใหบ รรลุถึง เป า หมาย
ที่ กํ า หนด ขอ ดีส ามารถกํา หนดได อ ย า งเหมาะสมกับ สภาพชุม ชน ขอ เสีย ก็คื อ เป า หมายที่กํ า หนด
ไว อ าจไมเหมาะสมและไมสามารถดําเนินการถึงได เพราะสวนกลางอาจจะไมคํานึงถึงขอจํากัดตางๆ ที่ชุม
ชนมีอยู
3. การรณรงคดวยการสนับสนุนการสื่อสาร (Communication support solution) คือ กลยุทธที่
ชุมชนจะเปนผูกําหนดเปาหมายเอง แตกลยุทธการสื่อสารทุกอยางจะถูกกําหนดหรือสงมาจากสวนกลาง มี
ขอดีคือชุมชนรูขีด ความสามารถของตนเองวาจะมีเปาหมายในการปฏิบัติง านเทาใดก็กําหนดไปตาม
นั้น ขอเสียคือชุมชนตองรอรับกลยุทธหรือแผนการสื่อสารจากสวนกลางจัดสงมาใหซึ่งอาจไมทันการณ
หรือไมเหมาะสมกับชุม ชน เชน สื่อ ที่ใ ชดูทั่ว ไป ไมเนนการเปนทองถิ่น หรือ ความเปนพวกเดียวกัน เปน
สื่อ ที่ใ ช
ทั่วประเทศดูแลวธรรมดา ไมเปนสิ่งเราที่อยากไปเขารวม เปนตน
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4. การรณรงคที่ริเริ่มจากภายใน (Grass Roots Initiative) คือกลยุทธที่ชุมชนหรือทองถิ่นหมาย
ถึงระบบสังคมภายในเปนผูกําหนดเปาหมายและกลยุทธการสื่อสารเองทั้งหมดโดยคนในทองถิ่นอาจจะรวม
ตัวกันเปนองคกร เชนชมรมตางๆ เพื่อรวมกันคิดและรวมมือกันในการทํางาน ซึ่งถือวาเปนรูปแบบที่ดีที่สุด
แตควรจะใชกับประเทศหรือชุมชนที่คนมีความรู มีการศึกษาดี มีความรับผิดชอบตอสวนรวม
กลยุทธการสื่อสารทั้ง 4 รูปแบบ แสดงดวยแผนภูมิ ดังนี้
รูปแบบและคํานิยามการรณรงคทางการสื่อสาร
นอกระบบสังคม
นอกระบบสังคม
ในระบบสังคม

ในระบบสังคม

การสื่อสารแบบดั้งเดิม/

การริเริ่มแผนและเปาหมาย

การรณรงคดวยการ

จากภายนอก โดยกําหนดให

แจงขาวสารและใหขอมูล

ภายในปฏิบัติตาม

การริเริ่มแผนจากภายใน

การรณรงคที่เริ่มจากภายใน

โ ด ย เ รี ย ก ร อ ง ใ ห ภา ยน อก
สนับสนุนหรือปฏิบัติตาม
ในที่นี้ผูวิจัยจะไดใชหลักการในการรณรงคการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องกลยุทธการสื่อสาร เนื้อหา
และการนําเสนอดังกลาว มาเปนเกณฑในการศึกษาวากลยุทธการสื่อสาร เนื้อหาและการนําเสนอซึ่งเปน
สว นหนึ่งของปจจั ยการสื่อสารที่มีผลต อการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนของ
ชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง วาเปนไปใน
ลักษณะอยางไร และในเรื่องกลยุทธขั้นพื้นฐานของการสื่อสาร (Categorization of Basic Strategies)
SEVEN WINDAHL,BENNO H.SIGNITZEN และ JEAN T.OLSON (1992) โดยถือเอาปจจัยภายนอก
(outside) และปจจัยภายใน (Inside) ของระบบสังคมเปนตัวกําหนดเปาหมาย
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6.งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับนวกรรม
อภิญญา ซอหะซัน (2537) ศึกษาเรื่อง "องคประกอบที่สัมพันธกับการยอมรับนวกรรมทาง
เทคโนโลยีการศึกษาของครูสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 1" จากการศึกษาวิจัยพบวา การมีรายได
จากการสอนศาสนาและการไดรับความรูและประสบการณดานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา มีความ
สัมพันธกัน และองคประกอบดานสภาพสังคมของครูในโรงเรียนมีความสัมพันธกัน
มงคล ปยสิริวฒ
ั น (2539) ศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับนวกรรมการใชน้ําหยดเสริม
ไอโอดีนในน้ํา เพื่อปองกันโรคขาดสารไอโอดีน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก" จากการวิจัยพบวา 1. กลุมตัว
อยางมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับน้ําหยดเสริมไอโอดีน จากสื่อบุคคลมากที่สุด 2. คุณลักษณะทาง

นว

กรรมของน้ําหยดเสริมไอโอดีนที่กลุมตัวอยางใหความสนใจมากที่สุด คือ เปนสิ่งที่สามารถปองกันโรคคอ
พอกได และสวนใหญมีการตัดสินใจใชน้ําหยดเสริมไอโอดีนดวยตนเองเพียงคนเดียว 3. ปจจัยที่มีความ
สัมพันธกับการยอมรับการใชน้ําหยดเสริมไอโอดีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือการเปดรับขาวสารและรูป
แบบการตัดสินใจ
อุไรศรี อะสันตารี (2541) ศึกษาวิจัยเรื่อง "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําเด็กไปรับวัคซีนโปลิโอในโครง
การรณรงคใหวัคซีนโปลิโอ ในเขตเมือง จังหวัดหนองคาย" พบวา อายุและระดับการศึกษา ที่ตางกันจะมีผล
ตอพฤติกรรมตางกันและทั้งคุณลักษณะทางนวกรรมของวัคซีนโปลิโอกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการนําเด็กไปรับวัคซีน แตพฤติกรรมการเปดรับขาวสารอธิบายพฤติกรรมการนํา
เด็กไปรับวัคซีนไดมากกวาลักษณะทางประชากรและคุณลักษณะของนวกรรม
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งานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธการสื่อสาร
สมบูรณ ศรีวัฒนะตระกูล (2540) การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสาร และประ
สิทธิผลของการประชาสัมพันธ เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟา ในโครงการประชารวมใจ ประหยัดไฟฟา
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยการวิเคราะหจากเอกสาร สื่อที่ใชเผยแพรในการรณรงค การ
สัมภาษณเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ในการประชาสัมพันธของโครงการและจากการวิจัยเชิงสํารวจ โดยศึกษา
จากการเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 420 คน ผลของการศึกษาในสวนของกลยุทธของการดําเนินโครงการ พบวา
กลยุทธการใชสื่อ คือสื่อมวลชน อันไดแก โทรทัศนเปนสื่อหลัก หนังสือพิมพ วิทยุ นิตยสาร เปนสื่อรอง
นอกจากนั้น ยัง มีสื่อ สนับ สนุน อื่น ๆ อีก เชน เอกสาร แผน พับ โปสเตอร อีก ทั้ง กลยุท ธใ นการเปลี่ยน
แปลงการตลาด โดยการเปลี่ยนอุปกรณประหยัดไฟที่โครงการตองการแนะนําใหเปนอุปกรณประหยัดไฟทั้ง
หมดโดยการชักจูง และขอความรวมมือจากผูนําเขาอุปกรณไฟฟา โดยการไฟฟาฝายผลิต แหงประเทศไทย
เปนผูเปดตลาด จัดชองทางการจัดจําหนาย และจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด ซึ่งกิจกรรมการรณรงคทั้ง
หลายนี้เพื่อ สรางความรู ทัศนคติที่ดีตอการประหยัดพลังงานไฟฟา และแนะนําแนวทางการปฏิบัติเพื่อการ
มีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา ผลจากการศึกษาถึง ประสิทธิผลของประสิทธิผลของโครงการพบ
วา กลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการในระดับสูงจากสื่อ โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ
นิตยสาร และ สื่อบุคคลตามลําดับ กลุมตัวอยางที่มี เพศ และรายไดแตกตางกันมีการเปดรับขาวสารเกี่ยว
กับ โครงการจากโทรทัศนแตกตางกัน สวนกลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
โครงการจากวิทยุแตกตางกันแตไมพบความแตกตางของพฤติกรรมการเปดรับสารในกลุมตัวอยางที่มี
อาชีพ และการศึกษา ที่แตกตางกัน โดยผลของการเปดรับขาวสารของโครงการนั้น มีความสัมพันธตอระดับ
ความรูในระดับสูง มีทัศนคติที่ดี และมีระดับการมีสวนรวมในระดับที่สูง โดยความรูและทัศนคติมีความ
สัมพันธตอการมีสวนรวม
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จารุวรรณ เทพธานี (2541) ศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณเกี่ยวกับการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมของแอมเวย การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหกลยุทธการสื่อสารเพื่อสรางภาพ
ลักษณเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมขององคกรธุรกิจแอมเวยอยางเปนกระบวนการจากผูสงสารไปยังผู
รับสาร และเพื่อประเมินผลของกลยุทธการสื่อสาร และลักษณะของสื่อและขาวสารที่มีผลตอการรับรู
ภาพลักษณ ระดับความรู และพฤติกรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของผูจําหนายซึ่งเปนหนึ่งในผูรับสารเปา
หมายตามแผนการสื่อสารของแอมเวย โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการสรางภาพลักษณการ
ตลาดสีเขียว การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน และการสื่อสารระหวางบุคคลเปนกรอบในการวิเคราะห
กลยุทธการสื่อสารขององคกรตามองคประกอบในกระบวนการสื่อสาร ผลการวิจัยจากการศึกษาเอกสาร
การวิเคราะหเนื้อหา และการสัมภาษณพบวา องคกรผูสงสารมีกลยุทธการสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณ
เกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมดวยการ เนนการตลาดสีเขียวโดยใชสื่อแบบผสมผสาน (Integrated
Marketing Communication) โดยเฉพาะการใชสื่อบุคคลซึ่งเปนเอกลักษณของธุรกิจขายตรงเพื่อสื่อสาร
นโยบายในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และพบวาสื่อนี้มีบทบาทในการเชิญชวนใหลูกคาใชผลิตภัณฑที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม และรวมกิจกรรมในโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อตอกย้ําภาพลักษณ
นี้ขององคกรใหเดนชัด นอกจากนี้ จากผลการวิจัยเชิงสํารวจยังพบวา การใชกลยุทธการสื่อสารและลักษณะ
สื่อและขาวสารขององคกรมีผลตอการรับรูภาพลักษณนี้ของ องคกรในหมูผูรับสารคือ 1) การเปดรับขาว
สารขององคกรผูสง สารมีความสัมพันธกับ ระดับความรูและพฤติกรรมการอนุรัก ษสิ่งแวดลอม ของผูรับ
สาร โดยสื่อที่ผูจําหนายเปดรับและใหความรูมากที่สุดคือ "นิตยสารอามาแกรม” ซึ่งเปนสื่อประชาสัมพันธ
ประจําองคกร 2)ผูรับสารที่เปดรับขาวสารสิ่งแวดลอมจากสื่อขององคกร ผูสงสารมีความตองการเปดรับ
ขาวสารนี้จากสื่อทั่วไปมากขึ้น 3) การที่องคกรผูสงสารมีปณิธานและนโยบายที่ชัดเจนในการอนุรักษสิ่งแวด
ลอมมีผลตอการเพิ่มความรูและพฤติกรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของผูรับสาร 4) ผูรับสารสวนใหญมี
ความเห็นวาองคกรผูสงสารใชสื่อและกิจกรรมหลากหลายประเภทเพื่อกระตุนใหผูรับสารมีความรูและพฤติ
กรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 5) ผูรับสารมีความเห็นวา ผลที่คาดวาจะไดรับจากการรับขาวสารเกี่ยว
กับการอนุรักษสิ่งแวดลอมของผูสงสารมากที่สุดคือ การมีจิตสํานึกและรูวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่ง
แวดลอมมากขึ้น 6) รอยละ 98.7 ของผูจําหนายซึ่งเปนบุคคลขององคกร ระบุวามีการเชิญชวนใหลูกคามี
สวนรวมในกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมซึ่งมีผลตอยอดขายสินคาดวย
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ศรินลักษณ สวัสดีมงคล (2542) ทําการวิจัยเรื่องกลยุทธการสื่อสารของทหารในการพัฒนาชุมชน
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษากลยุทธและรูปแบบการสื่อสารของทหารในการพัฒนาชุมชน 2. ศึกษา
ชองทางการสื่อสารเพื่อการชวยเหลือประชาชน 3. ศึกษาทัศนคติ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอบทบาทของทหารในการพัฒนาชุมชน 4. ศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณการสื่อสาร
ทัศนคติ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอทหารในการพัฒนาชุมชน การเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนในหมูบานคลองทราย ซึ่งเปนหมูบานที่ไดรับการ
พัฒนาชุมชนจากกองทัพบก จํานวน 316 ตัวอยาง และใชการสัมภาษณเชิงลึกนายทหารระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการ ผลการวิจัยมีดังตอไปนี้ 1. กลยุทธและรูปแบบการสื่อสารของทหารในการพัฒนาชุมชน
ใชสื่อบุคคลในการเขาถึงประชาชน โดยมีทหารระดับปฏิบัติการประจําอยูในพื้นที่ของกลุมเปาหมาย
ใชความสัมพันธอยางไมเปนทางการในการรับสงขาวสารกับประชาชน และ ใชความเปนมิตร ความจริงใจ
และมีความกระตือรือรนในการชวยเหลือประชาชน 2. ทหารใชชองทางการสื่อสารเพื่อการชวยเหลือประชา
ชน โดยผานผูนําชุมชน เชนกํานัน ผูใหญบาน หรือ อบต. เปนชองทางการสื่อสารกับประชาชนในการที่
จะแจงขาวสารหรือเรื่องราวตางๆ ใหประชาชนไดทราบรวมทั้งการที่ทหารไปติดตอสื่อสารกับประชาชนดวย
ตนเอง 3.ทัศนคติ ความคาดหวังและความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีตอบทบาทของทหารในการพัฒนาชุม
ชนอยูในระดับสูง ประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอทหารมีความคาดหวังกับทหาร และมีความพึงพอใจในบทบาท
ของทหารอยูในระดับสูงเชนกัน 4.ปริมาณการสื่อสารมีความสัมพันธกับทัศนคติของประชาชนตอ

บท

บาทของทหารในการพัฒนาชุมชนอยางมีนัยสําคัญ 5.การรับรูขาวสารมีความสัมพันธกับความคาดหวัง
และความพึงพอใจของประชาชนตอบทบาทของทหารในการพัฒนาชุมชนอยางมีนัยสําคัญ 6.รูปแบบการ
สื่อสารมีความสัมพันธกับความคาดหวัง ความพึงพอใจในบทบาทของทหารในการพัฒนาชุมชนอยางมีนัย
สําคัญ 7.การติดตอสื่อสารของประชาชนกับทหารมีความสัมพันธกับทัศนคติตอบทบาทการพัฒนาชุมชน
ของทหารอย างมี นั ยสําคั ญเว น แตทัศนคติต อคุ ณลักษณะของทหารที่ ประชาชนรูสึกไม ชอบไม มีความ
สัมพันธกันกับการติดตอสื่อสารของประชาชน
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กนกรัตน วงศลักษณพันธ (2542) วิจัยเรื่องกลยุทธการสื่อสารของเจาหนาที่บําบัดฟนฟูกับการมี
สวนรวมในกิจกรรมฟนฟูของผูเขารับการบําบัดฟนฟูเพื่อเลิกยาเสพติดโดยการวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
กลยุทธการสื่อสารของเจาหนาที่บําบัดฟนฟู รูปแบบการดําเนินชีวิต ทักษะชีวิต พฤติกรรมการมีสวนรวมใน
กิจกรรมฟนฟู ทัศนคติตอการเลิกยาเสพติด และความมุงหวังในชีวิตของผูเขารับการบําบัดฟนฟู เพื่อเลิก
ยาเสพติดซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับเจาหนาที่บําบัดฟนฟูและการสนทนา
กลุมกับผูเขารับการบําบัดฟนฟู ทั้งนี้ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่สถานฟนฟู สมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดประเวศ สังกัดสํานักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร (บานพิชิตใจ) ผลการวิจัยพบวา 1. กลยุทธการสื่อ
สารของเจาหนาที่บําบัดฟนฟู สามารถแบงไดดังนี้คือ กลยุทธการสื่อสารโดยทั่วไป การสื่อสารระหวาง
บุคคล การสื่อสารในกลุม และการสื่อสารในชุมชนบําบัด ทั้งนี้ในแตละประเภทการสื่อสารของเจาหนาที่ฯ
จะใชกลยุทธและเทคนิคที่หลากหลายรูปแบบ ไมมีแบบแผนกําหนดที่แนนอน ซึ่งขึ้นอยูกับเหตุการณ สถาน
การณการสื่อสาร และคํานึงถึงปจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม ลักษณะนิสัยของผูเขารับการบําบัดฟนฟูเปน
ประการสําคัญ แตทั้งนี้จะดําเนินการสื่อสารภายใตความรูสึกที่ดีตอกัน มีความจริงใจ แบงปนความรัก
ความอบอุน และความเอื้ออาทร อันเปนสวนหนึ่งของหลักการชุมชนบําบัดซึ่งบานพิชิตใจไดเนนย้ํามาโดย
ตลอด 2. รูปแบบการดําเนินชีวิต ในระหวางการบําบัดฟนฟูนั้น ผูเขารับการบําบัดฟนฟูจะดําเนินชีวิต และ
ปฏิบัติตนตามแนวทางในตารางกิจกรรมฟนฟูแตละวัน โดยทางบานพิชิตใจไดกําหนดไวเพื่อความเปน
ระเบียบ เรียบรอย และฝกฝนใหเกิดการเรียนรูการใชชีวิตใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง เหมาะสม รวมทั้ง
เปนประโยชนมากยิ่งขึ้น 3. ทักษะชีวิตในระหวางการบําบัดฟนฟูนั้น ผูเขารับการบําบัดฟนฟูจะไดรับ
ประโยชนจากประสบการณการเรียนรู ทักษะชีวิตตางๆจากกิจกรรมฟนฟูตามตารางประจําวันและทักษะ
ชีวิตที่ไดรับนั้นจะเปนประโยชนตอการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดสามารถใชชีวิตไดอยางปลอดภัยตลอดจนปรับ
เปลี่ยนเปนบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 4.พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมฟนฟู พบวาผูเขารับการบําบัด
ฟนฟูสวนใหญจะมีความพึงพอใจ เต็มใจและสมัครใจในการใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของบานพิชิต
ใจ แตทั้งนี้ยังขึ้นอยูกับปจจัยเรื่อง ระยะเวลาในการบําบัดฟนฟู ยิ่งไดใชเวลาในการบําบัดฟนฟูมากจะทํา
ใหผูเขารับการบําบัดฟนฟูปรับตัวไดดีขึ้น เกิดความเขาใจ เห็นประโยชนในการเขารวมกิจกรรมฟนฟู สงผล
ตอการมีสวนรวมในทิศทางที่ดีขึ้นตามลําดับ 5.ทัศนคติตอการเลิกยาเสพติดพบวาผูเขารับการบําบัดฟนฟู
จะมีทัศ นคติที่ดีตอ การเลิกยาเสพติดอยางชัดเจน เมื่อไดเ ขา รับ การบําบัดฟน ฟูใ นระยะเวลาหนึ่ง และ
สามารถตระหนักถึงคุณคา ประโยชนของการเลิกยาเสพติด ตลอดจนเพิ่มความมุงมั่นที่จะเลิกยาเสพติดให
หายขาด โดยไมกลับไปเสพซ้ํา 6.ความมุงหวังในชีวิต พบวาผูเขารับการบําบัดฟนฟูไดใหความสําคัญกับ
เปาหมายในอนาคต และมีความตั้งใจจริงที่จะกลับไปศึกษาตอ หรือหางานทําเมื่อจบโปรแกรมไป ทั้งนี้
เปนการชวยเหลือ พึ่งพา และดูแลตนเองเพื่อไมใหเปนภาระตอผูอื่น ตลอดจนสามารถใชชีวิตในสังคมได
อยางมีความสุข
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ปณิธา รื่นบรรเทิง (2542) วิจัยเรื่องกลยุทธการสื่อสารอันนําไปสูการกอตัวเปนชุมชนพัฒนาของ
ชุมชนมุสลิมกุฎีขาว แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร การวิจัยมีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกอตัวเปนชุมชนพัฒนา และมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่อง (2) เพื่อศึกษาสภาพ
ความจริงในการสื่อสารที่ใชอยูในชุมชน (3) เพื่อศึกษาพัฒนาการของการสื่อสารอันนําไปสูการพัฒนาชุมชน
(4) เพื่ อ ศึ ก ษากลยุ ทธ การสื่ อสารของชุ มชนกั บชาวบา นในชุมชน การวิจัยเปนงานวิจัยเชิง คุณภาพ
(Qualitative Research) วิธีการวิจัยใชรูปแบบการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางในชุมชนทั้งสิ้น 35 คน
และมีการสังเกตสภาพชุมชนและกิจกรรมควบคูไปดวย ผลการวิจัยพบวา วิวัฒนาการของชุมชนสามารถ
แบงไดเปน 3 ระยะคือ ระยะของการกอตัว ระยะเริ่มตนการพัฒนา และระยะที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
สว นปจ จัย ที่สง ผลทําใหชุม ชนเกิด การกอ ตัว เปน ชุม ชนพัฒ นา สามารถแยกไดเ ปน 2 ลัก ษณะคือ
ปจ จัย ภายในชุมชน คือสภาพชีวิตความเปนอยู ลักษณะทางกายภาพ และแนวคิดการพัฒนาของคนในชุม
ชน สวนปจจัยภายนอกไดแกความเจริญเติบโตของสังคมเมือง และการไดรับความสนับสนุนจากกลุมองค
กรภายนอกชุมชน การใชสื่อของชุมชนประกอบดวย สื่อที่ใชภายในชุมชน คือสื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อ
ชุมชน และสื่อมวลชน โดยสื่อหลักที่ใชคือสื่อเฉพาะกิจประเภทหนังสือเวียน และสื่อที่ใชภายนอกชุมชนคือ
สื่อบุคคล และ สื่อเฉพาะกิจ ซึ่งสื่อที่ไดใชในการติดตอสื่อสารกับชุมชนภายนอกคือ สื่อเฉพาะกิจ ประเภท
จดหมายราชการ หรือจดหมายที่ออกอยางเปนทางการ และยังพบวาพัฒนาการของการใชสื่อการพัฒนา
ของชุมชนใน 2 ชวงแรกของวิวัฒนาการจะใชสื่อบุคคลในการสื่อสาร ตอมาในชวงที่มีการพัฒนาอยางตอ
เนื่อง สื่อบุคคลถูกลดบทบาทไป โดยชุมชนใหความสําคัญกับการใชสื่อเฉพาะกิจ สื่อชุมชน สื่อบุคคล และ
สื่อมวลชนตามลําดับ ในสวนของกลยุทธ

การสื่อสารทั้งกับทั้งภายในและภายนอกชุมชนนั้น จะใชสื่อ

หลายๆประเภทประกอบกันเนื่องจากลักษณะของสื่อแตละสื่อจะมีลักษณะที่แตกตางกัน และสามารถ
สนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น ได โดยมี เ ป า หมายของการใช สื่ อ กั บ ทั้ ง ภายในและภายนอกชุ ม ชนอยู 4
ประการคือเพื่อตองการแจงใหผลการดําเนินงานที่ผานมา เพื่อตองการใหทราบวามีกิจกรรมใดเกิดขึ้น เพื่อ
ขอความรวมมือหรือสนับสนุน และเพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจในเรื่องราวตางๆ กับชาวบานใน ชุมชน
โดยทั้ง 4 ประการจะตอบสนองเปาหมายหลักคือ ตองการใหชุมชนเกิดการพัฒนา
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ใจทิพย สอนดี (2543) ทําการวิจัยเรื่องกลยุทธการสื่อสารในโครงการบวชปาชุมชน โดยการวิจัย
ครั้งนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา เนื้อหาและวิธีการนําเสนอสื่อพิธีกรรมในโครงการบวชปาชุมชน ,การมีสวน
รวมของประชาชนในโครงการบวชปาชุมชน, ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในโครงการบวชปาชุมชนโดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกตแบบ
มีสวนรวม และการสัมภาษณเจาะลึก ระดับแกนนําของประชาชนที่เขารวมเปนผูดําเนินการหลักของโครง
การบวชปาชุมชน จํานวน 56 คน ผลการวิจัยพบวา 1. เนื้อหาและวิธีการนําเสนอสื่อพิธีกรรมในโครงการ
บวชปาชุมชน ประกอบดวย 2 ประเด็นหลัก คือคน ชุมชน อยูรวมกับปาไดซึ่งนําแนวคิดทางศาสนาและ
ความเชื่อ วิธีการจัดการปาดวยองคกรของชุมชน ผานการนําเสนอเนื้อหาดวยการจัดการตามขั้นตอนของ
สื่อพิธีกรรม การจัดการตามหลักกฎเกณฑของชุมชน และการเฉลิมพระเกียรติโดยเนนการนําเสนอดวย
สื่อสัญลักษณแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

2.

การมีสวนรวมของประชาชนที่เขารวมในโครงการ

ปรากฏวาประชาชนมีสวนรวมในฐานะผูปฏิบัติการในขั้นตอนตางๆไดแก การเตรียมการ การดําเนินการ
โดยกลุม

องคกรพัฒนาเอกชนมี บทบาทเปนผูใหการสนับสนุนดานตางๆ เชน ขอมูลทางวิชาการ การ

จัดการ และหนวยงานอื่นๆ ไดแกคณะกรรมการจากภาครัฐ นักวิชาการ องคกรธุรกิจ พระสงฆ มีบทบาท
เปนผูสนับสนุน

ในฐานะภาคีรวมกันในการทํางาน 3. ปจจัยการมีสวนรวม ประกอบดวย ปจจัยภายใน

ไดแก ความเชื่อและความศรัทธา ความรูสึกที่สอดคลองตรงใจ และปจจัยภายนอก ไดแกการเชิญชวน แรง
กดดัน คุณลักษณะเฉพาะของโครงการ
โศจิวัจน บุญประดิษฐ (2543) ทําการวิจัยเรื่องกลยุทธการสื่อสารของชุมชนบานครัวในการสราง
ความเขมแข็งภายในชุมชนในกรณีพิพาทโครงการกอสรางถนนรวมและกระจายการจราจร การวิจัยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธของชาวชุมชนบานครัว ลักษณะและปจจัยที่ชาวชุมชนแสดงออกถึงความรู
สึกผูกพัน ความรูสึกติดถิ่น และผสานความรวมมือภายในชุมชน กลยุทธการสื่อสารของแกนนําชุมชนใน
การจัดการปญหาที่เกิดขึ้น ในกรณีพิพาทฯ โดยใชการวิจัยเอกสาร วิจัยภาคสนาม การสังเกต การ
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สัมภาษณเจาะลึก และการสนทนากลุม กลุมเปาหมายในการวิจัยประกอบดวย คณะทํางานเฉพาะกิจ
กรรมการชุมชน และชาวชุมชนบานครัว จํานวน 20 คน จากผลการวิจัย พบวา ปฎิสัมพันธของชาวชุมชน
เปนการสื่อสารระหวางบุคคลที่มีลักษณะสองทาง แบงไดเปน 3 ระดับคือ ระดับบุคคล ไดแก การทักทาย
การพูดคุย ระดับกลุม ไดแก การประชุม การพูดคุยของคนกลุมตางๆ ระดับชุมชน เปนการสื่อสารระหวาง
กลุมหลายๆ กลุมที่มีความซับซอนกัน ลักษณะที่ชาวชุมชนแสดงออกถึงความรูสึกผูกพัน ความรูสึกติดถิ่น
และผสานความรวมมือตางๆ เชนกิจกรรมทางศาสนา การเมือง สุขภาพและอนามัย การพัฒนาสภาพแวด
ลอมภายในชุมชน การแขงขันกีฬา การบริจาค และการประชุม ปจจัยที่ชาวชุมชนแสดงถึงความผูกพันตอ
ชุมชน ไดแกความเปนมุสลิม ลักษณะของกิจกรรม แกนนําริเริ่มกิจกรรมและผลกระทบจากกรณีทางดวน
กลยุทธการสื่อสารของแกนนําชุมชนในการจัดการปญหา ไดแกการใชศาสนาอิสลามในการรวมคนในชุมชน
การประสานกลุมแกนนํา การจัดการในชุมชน การใชเทคโนโลยีทางการสื่อสาร การกระจายขาวสาร
อยางรวดเร็วภายในชุมชน การใชสื่อ เฉพาะกิจโดยเสนอเรื่อ งราวจากแนวคิดทางศาสนาอิสลาม ใช
ภาษา ที่กระชับ เขาใจงาย ใชสื่อมวลชนเผยแพรขาวสารใหเปนประเด็นขาวในระดับประเทศและการสราง
พันธมิตรภายนอก กลยุทธการสื่อสารในการสรางความเขมแข็งภายในชุมชนนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือการสื่อ
สารภายในชุมชน ซึ่งเกิดจากการสรางปฎิสัมพันธใหเกิดขึ้นภายในชุมชน โดยใช "กิจกรรม" ที่เปนประโยชน
ตอชุมชนในการดึงคนในชุมชนใหเขามามีสวนรวม ในกิจกรรมตางๆ การใชหลักศาสนาในการสรางความ
สามัคคีของคนในชุมชน และการใชคนนอก ไดแก นักวิชาการและสื่อมวลชนชวยเผยแพรเรื่องราวของชุมชน
ใหเปนที่แพรหลายในระดับประเทศ
กวินดา วัชรสิงห (2544) วิจยั เรื่อง กลยุทธการสื่อสารในการระดมทุนขององคกรสาธารณประโยชน
ในการทํางานเพื่อสังคม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเกิดขึ้นขององคกรสา
ธารณประโยชนและกลยุทธการสื่อสารในการระดมทุนขององคกรสาธารณประโยชนในการทํางานเพื่อ
สังคม ผลการวิจัยพบวาองคกรสาธารณประโยชนในประเทศไทยเกิดขึ้นจากการเห็นความสําคัญของสภาพ
ปญหา และดําเนินการจัดตั้งโดยหนวยงานภาครัฐ กลุมบุคคลตางๆ ในสังคม และการใหงบสนับสนุนจาก
ตางประเทศ โดยในการดําเนินการจัดตั้งองคกรสาธารณประโยชนกลุมแกนนํา มีการสื่อสารในรูปแบบ
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ตางๆ อาทิการพูดคุย การแสวงหาพันธมิตร การเรียนรูรวมกัน และการมีปฎิสัมพันธกับคนในชุมชนผลการ
วิจัยพบวากลยุทธการสื่อสารในการระทุมทุนขององคกรสาธารณประโยชนในการทํางานเพื่อสังคมแบงได
เปน 3 ระยะคือ (1) ระยะจัดตั้ง (2) ระยะดําเนินการ และ(3) ระยะที่ไดรับการยอมรับโดยกลยุทธทางการ
สื่อสารในระยะที่มีการจัดตั้งประกอบดวย การใชหลักศาสนา การเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย
การใชเครือขายคนรูจัก การนําเสนอตนเองใหเปนที่รูจัก การใชของมีคาหรือรางวัลและการใชวิธีการขาย
ตรง กลยุทธทางการสื่อสารประกอบดวย การใชบุคคลที่มีชื่อเสียง การสรางความสัมพันธอันดีกับสื่อมวล
ชน การประสานพันธมิตรรวม และการจัดระบบฐานขอมูลเพื่อเผยแพรกลยุทธทางการสื่อสารในระยะที่ได
รับการยอมรับประกอบดวย การเนนความเปนแมแบบหรือสถาบันหลักและการใชสื่อมวลชนผสานกับสื่อ
บุคคล

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

ในการดําเนินการวิจัย เรื่อ ง “ปจจัย การสื่อ สารที่มีผ ลตอ การรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ทดแทนการปลูก ฝน ของชาวไทยภูเ ขาทางภาคเหนือของประเทศไทย:พื้นที่ภายใตก ารดูแ ลของมูล นิธิ
โครงการหลวง” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) มุงศึกษาปจจัยการสื่อสารที่มีผล
ทําใหเกิดการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อทดแทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยในพื้น ที่ภ ายใตก ารดูแ ลของมูล นิธิโ ครงการหลวงและศึก ษาบทบาทสําคัญ ที่มีผ ลตอ
การเผยแพรนวกรรมและการจัดการของกลุมคณะทํางานรุนบุกเบิกของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูลตางๆสําหรับตอบปญหาการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบและกระบวนการวิจัยดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การกําหนดกลุมเปาหมายในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอขอมูล

1. การกําหนดกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย
กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีเลือกกลุมเปาหมายแบบ Criterion sampling คือ การเลือก
กลุมเปาหมายแบบมีเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น ( สุภางค จันทวานิช , 2542 ) โดยเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น
ใชคือ การแบงกลุมเปาหมายที่จะทําการสัมภาษณเจาะลึกตามสาขาความเชี่ยวชาญและพื้นที่ความรับผิด
ชอบของอาสาสมัครรุนบุกเบิกที่เขามาชวยงานโครงการพระบรมราชานุเคราะหชาวเขา ( ชื่อโครงการใน
ตอนเริ่ มแรก) บุคลากรที่เ ป น ผู เชี่ ยวชาญมาจากหนวยงานตา งๆ ดังนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว กรมพัฒนา
ที่ดิน และภาคเอกชนอื่นๆ รวมถึงเจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดนผูเปนสื่อกลางในการติดตอกับชาวไทยภู
เขา ซึ่งกระจายไปตามพื้นที่ตางๆ และกลุมชาวไทยภูเขาซึ่งไดแกผูนําชุมชนในรุนบุกเบิกและชาวไทยภูเขา

88
ที่เปน Early Adopters เหลานี้ถือเปน “สื่อบุคคล” ซึ่งไดทําการสื่อสารเพื่อเผยแพรนวกรรม จนประสบความ
สําเร็จเกิดการยอมรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนไดในที่สุด
กลุม เปา หมายในการศึก ษาครั้ง นี้แ บง เปน 9 กลุม ไดแ ก กลุม ผูรับ สนองพระราชประสงค ,
และกลุมแบงตามประเภทของพืชเศรษฐกิจที่นําไปเผยแพรนวกรรมอันไดแก ไมผล พืชผัก ไมดอก พืชไร ,
กลุมเจาหนาที่สงเสริมทํางานประจําในพื้นที่ ,กลุมผูประสานงานมูลนิธิโครงการ ,กลุมตํารวจตระเวนชาย
แดน , กลุมชาวไทยภูเขาผูนําชุมชนในรุนบุกเบิกและชาวไทยภูเขาที่เปน Early Adopters รวมทั้งหมด
จํานวน 25 คน

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหไดขอมูลจากการสัมภาษณที่มีความสมบูรณครบถวนตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย จําเปน
ตองใชเครื่องมือชวยในการวิจัยซึ่งประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

ผูวิจัย ซึ่งจะทําการรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
เทปบันทึกเสียง
สมุดบันทึก
แบบสัมภาษณเจาะลึก ซึ่งผูทําการวิจัยไดกําหนดประเด็นคําถามไวลวงหนา
โดยใชคําถามปลายเปด ( Open-ended Questions) เพื่อใหกลุม เปาหมาย
ในการศึกษาทั้งหมดสามารถใหขอมูลและทําการเลาเรื่องไดอยางเต็มที่ตรง
ตามประเด็นที่ผูวิจัยไดตั้งไว และสามารถยืดหยุนประเด็นคําถามที่ใชในการ
สัมภาษณไดตามสถานการณ โดยมีการยืดหยุนลําดับของแตละประเด็น
ตลอดจนเพิ่ ม หรื อ ลดประเด็ น คําถามไปตามสถานการณ แ ละบุ ค คลผู ใ ห
สัมภาษณ

89
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทด
แทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น
การเก็บรวบรวมขอมูลคือการสัมภาษณเจาะลึก ( Indepth Interview ) โดยใชวิธีสัมภาษณแบบผสมคือ
แบบเปดกวาง ไมจํากัดคําตอบ ยืดหยุนประเด็นคําถามไปตามสถานการณ และการสัมภาษณแบบมีจุดสน
ใจเฉพาะ
ทั้งนี้ในการสัมภาษณเก็บขอมูล ผูวิจัยไดตั้งกรอบประเด็นคําถามแบบสัมภาษณเชิงลึกในประเด็น
ที่ตองการศึกษาเพื่อตอบปญหาการวิจัยดังนี้

1 ปจจัยในการสื่อสารที่ทําใหเกิดการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝน
1.1 ความเปนมาของโครงการ
- เริ่มโครงการอยางไร สื่อสารอยางไรใหชาวไทยภูเขาเลิกปลูกฝน
- ใชการสื่อสารกันอยางไร เขาไปพบใครกอน
- ความพรอมของชุมชนกลุมเปาหมายในจุดเริ่มตน เชน ความรูในดานเกษตร
กรรมพื้นฐานที่เปนประโยชน ฯลฯ เปนอยางไร
1.2

สาระของการสื่อสาร มีการเชิญชวนและการโนมนาวใจอยางไร
บุคคลที่ทางโครงการสื่อสารดวยคือใคร มีตําแหนง หนาที่ และสถานภาพอยางไร
ในตอนนั้น

1.3

สิ่งจูงใจในโครงการ ปจจัยอะไรที่ทําใหชาวไทยภูเขายอมรับการเปลี่ยนแปลงพืชที่
ปลูกและอะไรคือปญหาที่ผูรับนวกรรมมีอยูกอน ที่มีสวนสงผลทําใหเกิดการยอมรั
บนวกรรม (ลักษณะของนวกรรมที่เปนสิ่งจูงใจและปจจัยที่เอื้อตอการทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง เกิดการรับนวกรรม)
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1.4

ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการรับนวกรรม

1.5

ผูนําในชุมชนมีสวนชวยใหยอมรับนวกรรมหรือไม/อยางไร ถามี เปนผูใด มีสถาน
ภาพอยางไรในสังคม มีสวนอยางไร (บทบาทและความรวมมือของผูนําในชุมชนที่
มีสวนชวยใหเกิดการยอมรับนวกรรม)

1.6

ปจจัยภายนอกและในระบบสังคมที่มีสวนเกื้อหนุนใหเกิดการยอมรับนวกรรม
- ปจจัยสิ่งแวดลอม ไดแก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อดั้งเดิมของกลุมตางๆที่จะมีประโยชนตอชาวไทยภูเขา
ที่ยอมรับนวกรรม วัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ปฏิบัติตอกันมา
- ปจจัยดานสื่อบุคคล ไดแก ผูนําที่ทําใหเกิดการรับนวกรรม ทําการ
สื่อสารพูดจา การโนมนาวใจอยางไร
- บุคคลในสังคม ไดแก ชาวไทยภูเขาที่เปนผูนําความคิด ปจจัยที่ทํา
ใหชาวไทยภูเขายอมรับตัวบุคคลนั้นเปนอยางไร
- ปจจัยดานภาษา ไดแก ภาษาที่ใชในการสื่อสารกันใหรูเรื่อง
1.7

ผูเผยแพรนวกรรม ไดแก คณะทํางานของมูลนิธิโครงการหลวงมีสวนสําคัญที่ทํา
ใหเกิดการยอมรับนวกรรมไดอยางไร

1.8

วิธีการตางๆที่ใชในการสื่อสารใหเกิดประสิทธิผล ไดแก การแนะนํา การกําหนดรูป
แบบ ขั้นตอน กระบวนการ ชองทาง และวิธีการที่ใชในการติดตอสื่อสารที่ปรากฎ
ทั้งในดานผูสงสารและดานผูรับสารเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนและยอมรับนวกรรม
ในที่สุด เปนอยางไรบาง
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2 เจาหนาที่คณะทํางานรุนบุกเบิกมีบทบาทสําคัญและ การจัดการอยางไร
นวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝน

ที่มีผลตอการเผยแพร

2.1

คุณสมบัติ ลักษณะ และบุคลิกของคณะทํางานรุนบุกเบิกในสาขาตางๆผูที่มีบท
บาทสําคัญ มีอะไรบาง

2.2

การถายทอดขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับนวกรรมใหม
อะไรบาง

2.3

มีสาระอยางไร สื่อสารเรื่อง

สาระที่ใชถายทอด
- มีเนื้อหาสารและใชจุดจูงใจอะไร

2.4

ลักษณะบทบาทของคณะทํางานรุนบุกเบิกในสาขาตางๆเปนอยางไร ในแตละขั้น
ตอนของการเผยแพรนวกรรม
- การดําเนินงานในระยะเวลาที่เริ่มตนกอตั้งโครงการ
- การวางแผนการตางๆในการจัดการทํางาน
- การเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนไปสูกลุมเปาหมาย
- การดูแลและการจัดการระหวางการดําเนินการ
- ปญหาและอุปสรรคที่ประสบ
- บทบาทในการแกปญหา

2.5

กลยุทธการตลาดที่ใช (วิธีการสงเสริมการตลาด) ตั้งแตสมัยเริ่มแรกและปจจุบัน
- การหาตลาด
- การหาราคา
- ชองทางการสงเสริมการตลาด

2.6

สิ่งที่สามารถพัฒนาไดเพื่อใหโครงการประสบความสําเร็จไดมากขึ้นไปอีก

ระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูล ใชเวลาเก็บขอมูล 3 เดือน ตั้งแต 1 พ.ย. – 31 ม.ค. 2546
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4. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย ( Inductive Approach ) คือประมวลความ
คิดขึ้นจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักแตละคนแลวนํามาหาประเด็นหลัก และทําเปนขอ
สรุปรวม
หลังจากนั้นทําการจําแนกขอมูลตามประเด็นหลักตางๆ และนําขอมูลมาเปรียบเทียบกันและ
วิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดเพื่อนําไปตอบปญหานําการวิจัย

5. การนําเสนอขอมูล
จะนําเสนอขอมูลโดยแยกเปน 2 ประเด็นตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. ลักษณะการสื่อสาร และกลยุทธการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทด
แทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยในพื้นที่ภายใตการดูแลของ
มูลนิธิโครงการหลวง
2. บทบาทของสื่อบุคคลและการจัดการการเผยแพรนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการ
ปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิ
โครงการหลวง

บทที่ 4
ผลการวิจัย

การศึกษาเรื่อง ปจจัยการสื่อสารที่มีผ ลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน
การปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูก
ฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง และ
บทบาทของเจาหนาที่และการจัดการ ที่มีตอการเผยแพรนวกรรม การวิจัยครั้งนี้ใชหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ
( Qualitative Research ) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คือการสัมภาษณเจาะลึก ( Indepth Interview )
โดยเปนการสัมภาษณแบบผสมคือแบบเปดกวาง ไมจํากัดคําตอบ ยืดหยุนประเด็นคําถามไปตามสถาน
การณ และการสัมภาษณแบบมีจุดสนใจเฉพาะ
กลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้แบงเปน 9 กลุม ไดแก กลุมผูรับสนองพระราชประสงค ,
และกลุมแบงตามประเภทของพืชเศรษฐกิจที่นําไปเผยแพรนวกรรมอันไดแก ไมผล พืชผัก ไมดอก พืชไร ,
กลุมเจาหนาที่สงเสริมทํางานประจําในพื้นที่ , กลุมผูประสานงานมูลนิธิโครงการ ,กลุมตํารวจตระเวน
ชายแดน , กลุมชาวเขาผูนําชุมชนในรุนบุกเบิกและชาวเขาที่เปน Early Adopters รวมทั้งหมดจํานวน 25
คน โดยมีรายละเอียดของกลุมเปาหมายดังนี้
กลุมที่ 1

กลุมผูรับสนองพระราชประสงค

หมอมเจาภีศเดช รัชนี องคประธานมูลนิธิโครงการหลวง
กลุมที่ 2

กลุมพืชประเภทไมผล

ศาสตราจารยปวิณ ปุณศรี ขาราชการบํานาญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อดีต
ผูประสานงานโครงการหลวง(กรุงเทพฯ ) พ.ศ. 2512- 2535 และหัวหนาฝายวิจัย พ.ศ. 2536
อาจารยสืบศักดิ์ นวจินดา อาจารยคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
หัวหนาฝายตลาดมูลนิธิโครงการหลวง
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นาย Sang Cling Yun (ปาปา ซุง) ผูเชี่ยวชาญดานไมผลเมืองหนาวชาวไตหวัน อดีต
ที่ปรึกษาดานไมผลโครงการหลวง
นาย Chien Chiyeh ผูเชี่ยวชาญดานไมผลเมืองหนาวชาวไตหวัน ที่ปรึกษาอาสาสมัคร
ดานไมผลโครงการหลวง
กลุมที่ 3

กลุมพืชประเภทพืชผัก

ดร.จิตติ ปนทอง รองหัวหนาฝายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง อดีตผูชวยศาสตราจารย ภาค
วิชาปฐพีศาสตร และอนุรักษศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูชวยศาสตราจารยสมพร ทรัพยสาร อดีตผูชวยศาสตราจารยภาควิชาพืชสวน
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กลุมที่ 4

คณะ

กลุมพืชประเภทไมดอก

รองศาสตราจารยอดิศร กระแสชัย รองศาสตราจารยระดับ ๙ ภาควิชาพืชสวน คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงตําแหนงผูประสานงานไม
ดอก และผูอํานวยการศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยลึก
กลุมที่ 5

กลุมพืชประเภทพืชไร

รองศาสตราจารยสนิท วาฤทธิ์ อดีตผูอํานวยการโครงการหลวงบานใหมหมอกจาม และ
อดีตรองศาสตราจารยคณะธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ จังหวัดเชียงใหม
นายเสียงทอง นุตาลัย นักวิชาการ 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย และ รองฝายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง
ดร.สุมินทร สมุทคุปติ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
ผูประสานงานโครงการพระบรมราชานุเคราะหชาวเขา(มูลนิธิโครงการหลวง) ทางภาคเหนือ
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กลุมที่ 6

กลุมเจาหนาที่สงเสริมทํางานประจําในพื้นที่

รองศาสตราจารยสมบัติ ศรีชูวงศ รองศาสตราจารยภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และอาสาสมัครเจาหนาที่โครงการหลวง
นายโกเมท จาภา นักวิชาการทางดานพืชผัก เจาหนาที่โครงการหลวง
นายอุดม พรหมตัน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม กรมสง
เสริมการเกษตร และผูอํานวยการศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําขุน
กลุมที่ ๗

กลุมผูประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง

นายสุทัศน ปลื้มปญญา ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ และกรรมการ หัวหนาฝายสํานักงาน หัวหนาฝายพัฒนาของมูลนิธิโครงการ
หลวง
กลุมที่ ๘

กลุมตํารวจตระเวนชายแดน

พ.ต.ท.มนัส หยูเย็น อดีตผูบังคับหมวดตํารวจตระเวนชายแดนเขต 5 จังหวัดเชียงใหม
กลุมที่ ๙

กลุมชาวเขาผูนําชุมชนในรุนบุกเบิกและชาวเขาที่เปน Early Adopters

นายเลาโตง ยืนยงคีรมี าศ

เผามง

อดีตพอหลวง หมูบานแมโถ

นายหนั้ง เลาหาง

เผามง

เกษตรกรอาศัยอยูที่บานสันบัวเหล็ก

นายจองเจา พิทยาหาญ

เผามง

เกษตรกรอาศัยอยูที่บานหนาโรงเรียน

นายบัณฑิต อัมพรคีรีมาศ

เผากะเหรี่ยง

ปจจุบันพอหลวงหมูบานแมโถหลวง
อดีตลูกชายผูชวยผูใหญบาน
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นายดี ดารากาญจนา

เผากะเหรี่ยง

เกษตรกรหมูบานแมโถหลวง

นายชัชวาลย เตชะเลิศพนา (เซง) เผามง

เกษตรกร อดีตพอหลวงหมูบาน
หนองหอย

นายเปา แซยาง

เผามง

เกษตรกร เปนลูกอดีตพอหลวง
หมูบานหนองหอย(นายลื่อ)

นายพะกิริ แสงหลา

เผามง

อดีตพอหลวงแมแฮเหนือ

นายเนง ลีโภชนะชัย

เผามง

อดีตพอหลวงดอยมอนยะเหนือ

การเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยแบงออกเปน 2 สวนตามปญหาการวิจัยเพื่อตอบคําถาม
การวิจัยดังนี้
สวนที่ 1 ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการ รับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการ
ปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครง
การหลวง
สว นที่ 2 บทบาทสําคัญ ของเจา หนา ที่แ ละการจัด การที่มีตอ การเผยแพรนวกรรม
การปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้น
ที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง
*หมายเหตุ
ภาษาไทยเหนือ , ภาษาชาวไทยภูเขา และภาษาจีนไตหวัน จากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยาง ไดรับการแปลเปนภาษาไทยจากผูวิจัยเรียบรอยแลว กอนการนําเสนอใน
รายงานผลการวิจัย
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รายงานผลการวิจัย
ผลการวิจัย สว นที่ 1 : ปจ จัย การสื่อ สารที่มีผ ลตอ การรับ นวกรรมการปลูก พืช
เศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของ
มูลนิธิโครงการหลวง
ผลการวิจัย พบวา ปจ จัย การสื่อ สารที่มีผ ลตอ การรับ นวกรรมการปลูก พืช เศรษฐกิจ
ทดแทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิ
โครงการหลวง สามารถแบงออกตามองคประกอบของการสื่อสารได 4 สวน ซึ่งประกอบกันทําใหเกิดผล
สําเร็จได มีดังนี้คือ
-

ปจจัยดานตัวผูสงสาร ( Sender )
ปจจัยดานสาร ( message )
ปจจัยดานชองทางการสื่อสารหรือสื่อ ( channel )
ปจจัยดานผูรับสาร ( receiver )

ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําเสนอการวิเคราะหแยกแยะใหเห็นทั้ง 4 ปจจัยดังนี้
ปจจัยดานตัวผูสงสาร ( Sender )
1.

ผูทํางานตอนริเริ่มโครงการ ผูรับผิดชอบ และอาสาสมัครผูทํางานใหมูลนิธิโครงการ
หลวงมีความเกี่ยวของกับปจจัยตางๆทางการสื่อสารดังนี้

1.1 การสรางเครือขาย/ พันธมิตร ( Networking/Partnership) หมายถึงการสื่อสารจาก
ผูสงสารไปยังผูรับสาร โดยมีวัตถุประสงคของการสื่อสารคือเพื่อแสวงหาความรวมมือจากองคกรตางๆ
ในตอนเริ่มทําโครงการ ทําใหเกิดความรวมมือกันระหวางเครือขาย/ พันธมิตรทั้งหมด ในหลายความรวมมือ
เพื่อบรรลุเปาหมาย โดยแตละองคกรจะสงอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญทางดานตางๆมาชวยทํางาน
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จากการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาของมูลนิธิโครงการหลวงพบวาในตอนกอนเริ่มมีโครงการ
หลวงนั้นมีโครงการเกิดขึ้นโครงการหนึ่ง ที่หาดทรายใหญ อําเภอหัวหิน จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวมีรับสั่งใหหมอมเจาภีศเดช รัชนี ไปปลูกตนไมไวที่ที่ดังกลาวเปนจํานวนมาก และใหใชเปนศูนยกลาง
ในการชวยชาวบาน ตอนนั้นเริ่มเกิดการสื่อสารเพื่อแสวงหาความรวมมือขึ้นโดย หมอมเจาภีศเดช รัชนี ไป
พบและเจรจาขอความรวมมือจากอาจารยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหมารวมงานดวยเชน สาขาปศุ
สัตว สาขาวนศาสตร พืชสวน พืชไร เนื่องจากตองมีการสํารวจดินดวย จึงไดเกิดการเจรจากับรองอธิบดี
กรมพัฒนาที่ดินทําใหมีคนมาชวยในดานนั้น ในที่สุดจึงเกิดการเจรจาขอความรวมมือเพื่อหาอาสาสมัคร
ผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆที่จําเปนตอการพัฒนามาชวยงาน

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
หมอมเจา
ภีศเดช รัชนี

การขอความรวมมือ

กรมพัฒนา
ที่ดิน

อาสาสมัคร
ผูเชี่ยวชาญ
ในสาขา
ตางๆ

แผนภาพที่1 : การเจรจาขอความรวมมือเพื่อหาอาสาสมัครผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆที่จําเปนตอการพัฒนา
ในตอนเริ่มโครงการ

หลังจากนั้น พ.ศ.2512 ไดเริ่มมีงานเกษตรบนภูเขาตามมา (ซึ่งตอนหลังไดมีการขยายงาน
มาเปนมูลนิธิโครงการหลวง) เริ่มแรกเปนการสรางเครือขายโดยเขาไปชวยตํารวจตระเวนชายแดนซึ่งมีโรง
เรียนสอนเด็กบนดอยหลายแหง มีตํารวจเปนครูและครูเหลานี้อยูบนดอย สามารถพูดภาษาชาวไทย ภูเขา
ได และยังเปนที่รูจักพึ่งพาอยางดีของชาวบาน ใหตํารวจตระเวนชายแดนชวยชาวไทยภูเขาในดานการ
เกษตรแผนใหมอันไดแก การบํารุงดินเชนโดยวิธีทําขั้นบันได ปลูกมันฝรั่งหนาฝนเพราะจําหนายไดราคา
ปลูกผักไวรับประทานเองและผลิตเมล็ดพันธุขาย ปลูกผลไมเมืองหนาว เลี้ยงสัตวเปนอาหาร โดยตอนแรก
เริ่มมีการเอาครูมาสอนเรื่องการเกษตรและทําการคัดเลือกผูแทนชาวไทยภูเขาแตละหมูบานมาเรียนพรอม
กันไปดวย
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การอบรมครั้งแรกจัดขึ้นที่คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยผูเขารับการอบรมไดแก
ครูตํารวจตระเวนชายแดน และชาวไทยภูเขาเผาตางๆจากหมูบาน 17 แหงในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย
นาน ผูสอนคือหมอมเจาภีศเดช รัชนีและผูที่มาจากการแสวงหาความรวมมือจาก พันธมิตร ไดแก อาจารย
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันเทคโนโลยี การเกษตรแมโจ เจาหนาที่
จากกรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาชุมชน กรมประชาสงเคราะห และกรมปศุสัตว หลัง
จบการอบรมที่มีขึ้นในครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานเลี้ยงที่พระตําหนักภูพิงค และพระ
ราชทานมีดสําหรับติดตาตอกิ่ง การอบรมครั้งแรกมีความสําคัญมากเพราะเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหเกิดการสื่อ
สารแบบสัญลักษณขึ้นทําใหทุกฝายที่รวมมือแบบพันธมิตรเห็นความสําคัญของการทํางานชวยเหลือมูลนิธิ
โครงการหลวง เกิดการตื่นตัวและทุมเท และยังทําใหผูเขารับการ อบรมทุกคนตื่นตัวมีความตั้งใจที่จะรับ
ความรูที่ไดและนํากลับไปใชใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตมากขึ้น
การทํางานในขั้นตอมาของมูลนิธิโครงการหลวงคือ เมื่อผูเขารับการอบรมทั้งหมดแยกยาย
กลับไปเพาะปลูกบนดอยของตนเอง คณะทํางานมีการผลัดกันไปเยี่ยม ทําใหเกิดการพบปะ พูดจา แลก
เปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามผลงานทุกอาทิตย มีการนําเมล็ดพันธุพืชและพันธุสัตวสําหรับใชในการ
เพาะปลูกและเลี้ยงเปนอาหารไปใหตํารวจตระเวนชายแดนไวแจกจายชาวไทยภูเขาและคอยดูแลใหคํา
แนะนํากับชาวบานตอๆกัน โดยมีการแบงพื้นที่ความรับผิดชอบในการเยี่ยมเยียนกันระหวางมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจและหมอมเจาภีศเดช รัชนี
“…..ตอนนั้นเริ่มโครงการเห็นทานภี(หมอมเจาภีศเดช รัชนี) อยูในคาย ทานเขามาหามาคุย
กับตํารวจตระเวนชายแดนทีละนานๆ มาเยี่ยมแลวใหตํารวจตระเวนชายแดนชวยทํา(การสงเสริม) ตอโดย
เอา หมู ไก มาให เมล็ดพืชก็เอามาใหเยอะ แลวตํารวจตระเวนชายแดนชวยๆดูตอ ตํารวจจะกระจายอยูทั่ว
ทางภาคเหนืออยูแลว….”
( พ.ต.ท.มนัส หยูเย็น---สัมภาษณ 3 พ.ย. 46 )
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ขอความรวมมือ

หมอมเจา
ภีศเดช
รัชนี

ขอความรวมมือ

ตํารวจตระเวนชายแดน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
กรมวิชาการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาชุมชน
กรมประชาสงเคราะห
กรมปศุสัตว

ขอความรวมมือ

ทําการ
อบรม

ครูตํารวจตระเวน
ชายแดน
และ
ตัวแทนชาวบาน
จาก 17 หมูบาน

แผนภูมิแสดงการแสวงหาพันธมิตรรวมทํางานในการจัดการฝกอบรมครั้งแรก ( การสื่อสารแบบสองทาง)

แผนภาพที่ 2 : การแสวงหาความรวมมือจากพันธมิตรในการจัดการฝกอบรมครั้งแรก ที่คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

ตอมามีนโยบายการชวยเหลือชาวไทยภูเขาเปนรูปธรรมขึ้นเนื่องจากมีการปราบปรามฝนอยางจริง
จังเกิดขึ้น นโยบายจากรัฐบาลในสมัยนั้นพยายามใหความชวยเหลือชาวไทยภูเขาที่เคยมีรายไดจากฝน
แลวไมมีรายได พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคิดวาเมื่อรายไดจากทอและผลไมอื่นสูงกวาฝนแลว
การปลูกฝนก็จะหมดไปเองตามธรรมชาติ โดยไมตองใชกําลังผลักดัน วันนั้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2513
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จึงมีรับสั่งใหดําเนินการ และพระราชทานเงิน 200,000 บาท แกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อซื้อสวนซึ่ง
เดิมมีสถานีวิจัยเล็กๆใกลพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศนอยูแลว ขยายเปนสถานีวิจัยแหงแรกขึ้นตั้งชื่อวา
“สวนสองแสน” และโปรดเกลาฯใหโครงการหลวงดําเนินการเรื่องผลไมเมืองหนาว เกิดการขยายกิจการ ซึ่ง
ในที่สุดกลายเปนมูลนิธิโครงการหลวง
ในดานการสื่อสารเพื่อแสวงหาพันธมิตรนั้นเกิดขึ้นในสามวันตอมา ที่เสนาธิการทหารบก
ไทยตอนนั้นนําเสนาธิการทหารบกของสาธารณรัฐจีน และเอกอัครราชฑูต คือ ดร.เชน ชาวฮวนเขาเฝาฯ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว( องคประมุขของโครงการหลวง) ทานทรงมีรับสั่งเรื่องผลไมเมืองหนาวกับ
บุคคลระดับสูงเหลานี้ซึ่งประเทศไตหวันเปนเมืองรอนแตสามารถปลูกผลไมเมืองหนาวไดดีบนภูเขา จึงมีรับ
สั่งใหชวยพิจารณาวาจะชวยเหลือโครงการหลวงไดอยางไร การสื่อสารวันนั้นจึงเปนจุดเริ่มตนของสัมพันธ
ไมตรีอันดีจนถึงปจจุบันระหวางไตหวันและโครงการหลวง
การสื่อสารในการแสวงหาพันธมิตรอีกทางหนึ่งที่คลายกันคือเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2513
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีรับสั่งใหเชิญเอกอัคราชทูตของประเทศที่ใหความชวยเหลือประเทศไทย มา
ตามเสด็จไปที่บานหนองหอย ใหไดดูวาโครงการหลวงกําลังพยายามทําอะไร และพระราชทานเลี้ยง
ประเทศเหลานั้นคือ ออสเตรเลีย แคนาดา อิสราเอล ญี่ปุน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม เดนมารค สวีเดน
ฝรั่งเศส อังกฤษ นิวซีแลนด และอเมริกา ผลของการแสวงหาพันธมิตรที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นคือเกือบทุก
ประเทศใหความชวยเหลือโครงการหลวงมาจนถึงปจจุบัน
“……ทูตที่ตามเสด็จมาตอนนั้น (พ.ศ.2513) ประเทศตางๆใครชวยอะไรไดก็ชวยดานนั้น
ไปตัวอยางเชน ประเทศอิสราเอล และ ปาปาซุง จากไตหวัน ทุกฝาย ระดมกันเขามาทํางาน…...”
( ดร.จิตติ ปนทอง---สัมภาษณ 3 พ.ย. 46 )
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องคประมุข
ของ
โครงการหลวง

รับสั่งใหพิจารณา
ชวยเหลือ

ตามเสด็จใหรูวากําลังทําอะไร

เอกอัครราชทูต
ไตหวัน

เอกอัครราชทูต
ประเทศตางๆ

สัมพันธ
ไมตรีและ
ความชวย
เหลืออยางดี
ตลอดมา

แผนภูมิแสดงการแสวงหาพันธมิตรในระยะตอมาที่เกิดขึ้นในการทํางานของมูลนิธิโครงการหลวง
(การสื่อสารแบบสองทาง)
แผนภาพที่ 3 : การแสวงหาพันธมิตรจากเอกอัคราชทูตประเทศตางๆที่ใหความชวยเหลือประเทศไทย

จากการวิจัยพบวาการทํางานของโครงการหลวงในเบื้องตนมีการเจรจาขอความชวยเหลือ
หาอาสาสมั ค รที่ มี ค วามถนั ด ในเรื่ อ งการเกษตร จนได อ าสาสมั ค รจากมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ ได แ ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ กรมพัฒนาที่ดิน
ซึ่งมีบุคลากรทางภาคเหนือเปนจํานวนมากจากกรมปาไม และประชาสงเคราะหชาวเขามารวมกันทํางาน
ตอจากนั้น มีการแบงพื้นที่ความรับผิดชอบในการทํางาน และแบงนวกรรมที่จะเขาไปเผยแพรอยางชัดเจน
เปนผลใหงา ยตอการดําเนินการสงเสริม การติดตาม และการประเมินผลในแตละพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบจะมีงาน
วิจัยที่เหมาะกับปจจัยและสภาพแวดลอมทุกดานของชุมชนชาวไทยภูเขานั้นๆรองรับ การแบงพื้นที่ความรับ
ผิดชอบหมูบาน 17 หมูบานในขั้นตนมีดังนี้
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แมสาใหม
หนองหอย
ชางเคี่ยน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หวยผักไผ
ปางปาคา
ดอยปาคา
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
ดอยจอมหด
ผาหมี
ปูหมื่นใน
และถ้ําเวียงแก

หวยแมไน

และดอยปุย

บานใหมรมเย็น และขอบดง
วังดิน

สันประดู

เมืองงาม

“…..ตอนนั้นทําโครงการฝกอบรม โดยคัดเลือกเกษตรกรชาวไทยภูเขา จากหมูบานหลักและ
บริวารตางๆ เชน แมโถ ขุนวาง อินทนนท ขุนชางเคี่ยน หนองหอย สวนงานวิจัยอื่นๆ คือพืชผักตอนนั้น
อาจารยสังเวียนถวายงานโดยตรงในโครงการพระบรมราชานุเคราะหชาวเขา มีหมูบานสงเสริมที่คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมดูแลอยู คือ หวยผักไผ ปางปาคา บานใหมรมเย็น .….”
( ดร.จิตติ ปนทอง---สัมภาษณ 3 พ.ย. 46 )
“……งานที่แมโจรับผิดชอบตอนนั้น เริ่มทําป 2513 ชวงบุกเบิกเริ่มแรกที่บานวังดินกอน
เมืองงาม บานใหมหมอกจาม อําเภอแมอาย บานสะโงะ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บานแมปูน
หลวง……”
( ร.ศ.สนิท วาฤทธิ์---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46)
“……ตอนมีหมูบานไกลๆขึ้น โครงการหลวงก็มีการตั้งพื้นที่รับผิดชอบ แบงเปนมช. แมโจ
มก. นอกนั้นมีกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีบุคลากรทางภาคเหนือเยอะ กรมปาไม และประชาสงเคราะหชาวเขา
มีการรับผิดชอบแบงพื้นที่กันไป มก.ก็มีการวิจัยรวมดวย……”
( ศาสตราจารยปวิณ ปุณศรี---สัมภาษณ 12 พ.ย. 46)
นี่คือจุดเริ่มตนของการแสวงหาความรวมมือจากพันธมิตรเพื่อมารวมกันทํางานของมูลนิธิ
โครงการหลวง จากนั้นทางองคประธานมูลนิธิโครงการหลวงไดมีการติดตอสื่อสารกับพันธมิตรใหมๆเรื่อย
มาหลายครั้งไมวาจากในประเทศหรือตางประเทศ การสื่อสารเปนเรื่องการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการหาพืช
ราคาแพงที่ตองปลูกเฉพาะบนดอยมาทดลองวิจัยแลวเผยแพรใหชาวไทยภูเขาปลูกเพื่อสรางรายไดทดแทน
ฝน เพื่อใหเกิดการพัฒนา และเปนการพัฒนาโครงการเรื่อยมา เชนหลังจากการไดรับคําแนะนําใหปลูก
กาแฟอาราบิกา จากชาวออสเตรเลีย ที่เปนนายอําเภอที่ปาปวนิวกินี
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ในตอนนั้นขึ้นกับประเทศออสเตรเลีย เพราะขายไดราคา จากนั้นไดมีการดําเนินการติดตอขอเมล็ดพันธุจาก
เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย จากการดําเนินงานมาจนถึงปจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีผลผลิตเมล็ดกาแฟ
เพื่อออกขายถึง 148.25 ตัน ตอป
“…..วันหนึ่งเคยไดนั่งคุยกับชาวออสเตรเลียโดยบังเอิญ เขาเปนนายอําเภอที่ ปาปวนิวกินี
ซึ่งตอนนั้นขึ้นกับออสเตรเลีย เมื่อทราบวาเรากําลังหาพืชราคาแพงที่ตองปลูกบนดอย เขาแนะใหปลูก
กาแฟอะราบิกา……”
(หมอมเจาภีศเดช รัชนี-----สัมภาษณ 19 ธ.ค. 46)
สิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องการแสวงหาพันธมิตรคือพันธมิตรทั้งหมด เมื่อมารวมกันทํางานเปน
อาสาสมัครของโครงการหลวงซึ่งเปนโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคณะทํางานทุกคนไดมี
ความพยายามที่จะทําการสื่อสารกันโดยลดขอขัดแยง และกลับมีแตชวยกันรวมแรงรวมใจกันทํางาน สื่อ
สารกันอยางมีประสิทธิภาพ มีการชวยกันแกปญหาเสนอทางเลือกเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ
“……คณะทํางานมีสวนรอยเปอรเซ็นตเนื่องจากเปนโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวใครๆก็ตองการมาชวยเหลือ เปนโครงการที่เมื่อมีบุคคลจากหนวยงานตางๆมาทําแลวไมทะเลาะกัน …”
( ศาสตราจารยปวิณ ปุณศรี---สัมภาษณ 12 พ.ย. 46)
ในป 2515 มี UN เขามาใหความชวยเหลือโครงการหลวง โดยเขามาทางเรื่องสงเสริม
การปลูกพืชทดแทนฝนโดยตรง มีการทุมเทงบประมาณเปนจํานวนมาก โดยใหโครงการหลวงสงเสริมการ
ปลูกพืชทดแทนฝน และยังมีการเจรจาดึงพันธมิตรเขามาชวยกันทํางานอีก เชน ปปส. ( คณะกรรมการปอง
กันและปราบปรามยาเสพติด) ฯลฯ ชวงนั้นโครงการเติบโตกาวหนาไปมาก กระทั่งกระทรวงเกษตรสหรัฐ
(USDA) ไดทราบขาว จากนั้นจึงติดตอกับองคประธานมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อใหงบประมาณสนับสนุน
การวิจัยหาพืชทดแทนฝนที่เหมาะกับสภาพอากาศบนที่สูงในเมืองไทย เปนระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2518 2525 ในระยะหลังไดเปลี่ยนไปสนับสนุนงานสงเสริม ที่เปนโครงการตามหมูบาน
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“…..การทํางานเริ่มเปนขั้นตอนในป 2515 โดยมี UN เขามา ทุมเงินเยอะ เขาใหเรา
สงเสริมเลย มีการดึงคนเขามา มี ปปส. ฯลฯ โครงการตอนนั้นมีมากในดานสงเสริม USDA ใหเงินเพิ่มอีก
โดยใหทํางานวิจัยเทานั้น งานวิจัยจะชวยทําใหการสงเสริมดีขึ้นดวย ตรงนี้เลยไปเสริมงานชวยเหลือของ
UN ซึ่งตอนนั้น UN เอาผูเชี่ยวชาญทางดานไมผลเขามาชวยดวย…..”
(อาจารยสืบศักดิ์ นวจินดา---สัมภาษณ 7 พ.ย. 46 )
“……UN เขาเขามากอน USDAหนอยหนึ่ง แตเขาไปทางเรื่องสงเสริมโดยตรงUN เขา
ทํางานรวมกับกรมตํารวจ และปปส.ดวย ตอนนั้นกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) มีเงินเยอะ เขาไดขาววา
เมืองไทย มีโครงการจะปลูกพืชทดแทนฝน เขาก็เขามาเฝาทานภีศเดช เราพาเขาไปดูแลวถูกใจเขามาก
เขารับปากจะหาเงินกอนมาให ตอนนั้นป 2518 เขาใหเงินสนับสนุนโครงการไมผลกอนอันแรก ชวยมาเรื่อย
สรุปแลวเขาชวยเหลือถึงป 2525 ในระยะหลังเขาจะเปลี่ยนไปงานสงเสริม จะไปใหโครงการตามหมูบาน
สงเสริม เชน แกนอย……”
( ศาสตราจารยปวิณ ปุณศรี---สัมภาษณ 12 พ.ย. 46)
จากผลการวิจัยพบวานอกจากนี้ยังมีการเจรจาขอความรวมมือจากองคกรในประเทศเพิ่ม
เติมดวย ในเรื่องที่เปนสิ่งจําเปนในการใชพัฒนาใหโครงการรุดหนาไป เชน จากกรมชลประทาน ในการให
ความชวยเหลือดานการอํานวยความสะดวกในการสรางแหลงน้ํา เพื่อชวยชาวไทยภูเขาในการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนใหสําเร็จ และชวยมาสรางเขื่อนเพื่อชะลอน้ําไมใหน้ําปาไหลลงมาในที่ดิน
เชนที่หมูบานดอยหวยผีหลอก สําหรับกรมประชาสงเคราะหมีอาสาสมัครเจาหนาที่เขามาชวยทํางาน
สงเสริมที่ติดตอกับชาวบานโดยตรงดวย

“…..กรมชลประทานมาสรางเขื่อน ชะลอน้ํา ไมใหน้ําปาไหลลงมาในที่ดินแปลง
นั้น (หมูบานดอยหวยผีหลอก) และในตอนเผยแพรถั่วแดงหลวง ใชวิธีใหเจาหนาที่ไปสาธิตที่นั่นเลยเขาไป
แนะนํา ตอนหลังเรามีเจาหนาที่ประจํา ติดตอกับชาวบานโดยตรง มีเจาหนาที่จากประชาสงเคราะหไปชวย
ดวยในการสงเสริม…..”
( รศ.สนิท วาฤทธิ์---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46 )
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แผนภาพที่ 4 : สรุปการแสวงหาความรวมมือในลักษณะพันธมิตร ทั้งหมด
ของมูลนิธิโครงการหลวง

มหาวิทยาลัยตางๆ

กรมวิชาการเกษตร

UN
กรมประชาสงเคราะหชาวเขา

มูลนิธิ
โครงการหลวง

USDA

กรมชลประทาน
เอกอัครราชทูตจากประเทศ
ตางๆ

กรมพัฒนาที่ดิน

ปปส.

การทํางานของอาสาสมัครแบบลดขอขัดแยง
รวมใจกันทํางาน โดยการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ ชวยกันแกปญหา
ใหงานบรรลุผล

ความชวยเหลือจากประเทศ
ไตหวัน

กรมปศุสัตว
ชาวออสเตรเลีย

ตํารวจตระเวนชายแดน

กรมปาไม

107
1.2 ความนาเชื่อถือของผูสงสาร
การทํางานการเผยแพรในครั้งนั้น มีการใชสื่อบุคคลที่มีความนาเชื่อถือสูงเพราะเปนนัก
พัฒนา นักวิชาการ และยังเปนคณะทํางานจากโครงการที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากพระราชดําริดวย จึงทําใหมี
ภาพลักษณที่ดีมีความเปนตัวแทน ชาวบานถือวาเปนตัวแทนจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาชวย
เหลือ มาทําใหความเปนอยูของพวกเขาดีขึ้น
ผลการวิจัยพบวา คณะทํางานในโครงการเปนผูสงสาร ( สื่อบุคคล) ที่มีความนาเชื่อถือสูง
และอีกดานหนึ่ง คือการมาทํางานสงเสริมในรูปแบบเปนตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริยมาชวยเหลือให
ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น
“……หมอมเจาใจดีมาชวย หมอมเจา เปนตัวแทนพระเจาอยูหัว บอกใหมาเปลี่ยนมาปลูก
อยางนี้เลยปลูก จะปลูกถั่วแดงเพราะถั่วแดงเปนของพระเจาอยูหัว ทานอยากใหลองปลูกดู ……”
( พอหลวงโตง---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46 )
“……พระเจาอยูหัวและหมอมเจาก็มาหา โครงการหลวงเอาพันธุจากเมืองนอกมา พันธุดี
หมอมเจาบอกเมล็ดดีไมตองใสปุย อาจารยก็บอกวาดี เราเดินตามหมอมเจา เอามาไปใหพระเจาอยูหัว
เชื่อ เพราะไดเจอพระเจาอยูหัว……”
( นายหนั้ง เลาหาง---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46 )
“……ตอนนั้นเขาทราบ เขารูเขายินดี เปนโครงการของในหลวง เขารูจักในหลวงเพราะวา
ในหลวงทานสรางโรงเรียนตชด.ชื่อ โรงเรียนเจาพอหลวง ทานพระราชทานเงินให ตชด.ไปซื้อ……”
( พ.ต.ท.มนัส หยูเย็น---สัมภาษณ 3 พ.ย. 46 )
“……เขารักเพราะเราเปนคนของพระเจาอยูหัว เราเขาไปพัฒนา……”
( อาจารยเสียงทอง นุตาลัย---สัมภาษณ 7 พ.ย. 46 )
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1.3 การสรางความศรัทธาของเจาหนาที่สงเสริมที่เขาไปทํางานในพื้นที่กลุมเปาหมาย
คณะทํางานไดรับความศรัทธาเชื่อถือจากผูรับนวกรรมโดยความศรัทธานั้นเกิดจากความ
สัมพันธที่ตองใชเวลาสรางและใชความใกลชิดคุนเคยโดย อาศัยอยูดวยกัน นอนดวยกัน กินดวยกันตลอด
จากการวิจัยพบวาเมื่อผูสงสารไดรับความศรัทธาแลว การเผยแพรนวกรรมเปนไปงายขึ้น
“……ไปทํางานดวยเฮลิคอปเตอร ทานภีศเดชใหอาจารยนั่ง ทานภีศเดชเดินเองแบกเปมี
ถุงนอน ไปพักที่บานชาวบาน กินอะไรกินดวยกันกับชาวบาน ทานทําอยางนี้ คน(เจาหนาที่) ก็ทําอยางนี้
ไมกลาทําอยางอื่น ทําใหเปนกันเอง ทํางานเปลี่ยนแปลงไดสําเร็จ……”
(นาย Sang cling yun (ปาปา ซุง)----- สัมภาษณ 17 ธ.ค 46)
“……เราไปสรางศรัทธาใหเขา อยูที่ตอนแรกตองสรางศรัทธา อยารังเกียจเหยียดหยามเขา
ตองคลุกคลีทําความรูจัก ถาเขาศรัทธาแลว พูดอะไรเขาก็เชื่อ พอไปทีไรก็ตามรถมา เศรษฐกิจและความ
ศรัทธามีอทิ ธิพลมาก ตอนหลังเรามาชวยจนรูจักเด็กๆ เขาใหความเชื่อถือใหความศรัทธาเรา รูจักกันดี เรา
รับผิดชอบอยู คลุกคลี จนชาวบานศรัทธา……”
( ร.ศ.สนิท วาฤทธิ์---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46)
“……เจาหนาที่โครงการหลวงดูแลใกลชิด คนนับถือทั้งหมูบาน ถาจะทําอะไร คนจะเชื่อ
……”
( นายบัณฑิต อัมพรคีรีมาศ---สัมภาษณ 5 พ.ย. 46)
1.4 การสรางความใกลชิดสนิทสนมคุนเคย
คณะทํางานคือผูสงสารไปยังชาวไทยภูเขา มีความจําเปนที่จะตองสื่อสารใหเกิดความใกล
ชิดสนิทสนม คุนเคย โดยทั้งทางวัจนภาษาและ อวัจนภาษา ซึ่งมาจากการอยูรวมกัน เพราะสิ่งเหลานี้จะทํา
ใหเกิดผลดีตอการเผยแพรนวกรรม ทําใหงายตอการยอมรับนวกรรมมากขึ้น เพราะเขาจะเชื่อใจและความ
สัมพันธที่สนิทกันจะทําใหการสื่อสารเปนไปงายขึ้นและสัมฤิทธิ์ผลมากขึ้น

109
“…..วันหนึ่งขึ้น เฮลิคอปเตอรไปอางขาง ไปเชาเย็นกลับ เพื่อสํารวจที่ทําสวนแตขออยูตอ
คนเดียวโดยขอคางกับมูเซอที่ขอบดง ซึ่งคิดวาจะเปนประโยชนสําหรับผูที่มี หนาที่ชวยเหลือชาวไทยภูเขา
และยังทําใหเปนกันเองกับชาวไทยภูเขาอีกดวย ซึ่งมีผลดีตอกิจการของเราภายหนา…..”
( หมอมเจาภีศเดช รัชนี-----สัมภาษณ 19 ธ.ค. 46 )
“…...พอสนิทกัน อะไรก็งายขึ้น……”
(อาจารยสืบศักดิ์ นวจินดา---สัมภาษณ 7 พ.ย. 46 )
การเขาไปของเจาหนาที่เปนการเขาไปในลักษณะของความเปนเพื่อน เปนรูปแบบความสัมพันธที่มี
ความสําคัญ โดยการเขาไปเปนเพื่อนกอน ใชความจริงใจ ความซื่อสัตย การรักษาสัจจะ การสรางพระ
คุณ การไดรับความไววางใจ การเขาไปแบบ ไมสรางความเดือดรอน เปนปจจัยดานผูสงสารที่สําคัญมาก
ที่ทําใหการเผยแพรนวกรรมเกิดผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย
“…...ตอนเขาไปหาพอหลวงผูใหญบาน มีการซื้อกับขาวไปทํากินกัน ใหเขากินดวยบางที
มีพวกจากกรุงเทพฯเขาไปหลายครั้ง หลายหมูบาน ไมเหมือนกัน ทานภีศเดชไปจับตามหมูบานไวหมด
เราเขาไปพวกเขาไวใจ เปนความสัมพันธที่มีคามาก เปนแบบ Friendly Approach คือการเขาไปเปน
เพื่อนเขากอน …..”
( ดร.จิตติ ปนทอง---สัมภาษณ 3 พ.ย. 46 )
“…..ตอนไปฉายหนังใหชาวเขาดู ตอนเย็นจะเปดเพลงโฆษณาเรียกลูกคากอน ลูกนองและ
เจาหนาที่สถานีก็ไมใหไปทําใหเขาเดือดรอน เราซื้ออาหารไปใหทําใหกิน สนุก นโยบายเราคือ เขาไป ไม
ใหคนที่อยูเขาเดือดรอน เตรียมไปพรอมเลย……”
( อาจารยเสียงทอง นุตาลัย---สัมภาษณ 7 พ.ย. 46 )
นอกจากนั้นการวิจัยยังพบอีกวา การทํางานของคณะทํางานจะทําดวยใจและประกอบไป
ดวยความสามัคคีชวยเหลือกัน การกระทําเหลานี้สามารถสื่อใหชาวไทยภูเขา (ผูรับนวกรรม) รับรูได ทําให
เกิดความนาเชื่อถือในผูสงสารมากขึ้น มีผลทําใหเกิดการยอมรับนวกรรมไดเร็วขึ้น
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“ในกลุมทํางานรักกัน สนิทกันมาก ชวยกันคนละไมคนละมือ คอยสงขาวสงเสบียงกัน ทํา
ใหงานสําเร็จไดดียิ่งขึ้น……”
(อาจารยสืบศักดิ์ นวจินดา---สัมภาษณ 7 พ.ย. 46 )

2.

การสื่อสารที่ผูนําของชาวเขามีการสื่อสารไปยังลูกบาน ซึ่งมีการสื่อสารแบบเปนทาง
การและไมเปนทางการ โดยมีสาระการสื่อสารดังนี้

ผูนําชาวไทยภูเขาที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในเวลานั้นคือผูใหญบานและที่มีความสําคัญรอง
ลงมาคือ ชาวไทยภูเขาผูที่รับนวกรรมกลุมแรก( Early Adopters ) คนเหลานี้จะมีอิทธิพล อยางมากกับ
ชาวไทยภูเขาคนอื่นๆ โดยมีการสื่อสารทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการไปสูชาวไทยภูเขาคนอื่นๆ
จากการศึกษาวิจัยพบวาในสังคมของชาวไทยภูเขาจะมีผูนําอยู 3 แบบ คือ
- ผูนําทางการคือผูนําอาวุโส (มักเปนหัวหนาเผา บางทีจะเปนหมอผีดวยคือผูทําพิธี
กรรมตางๆ เชน การรักษาโรค มักจะเปนผูใหญบาน)
- ผูนําทางเศรษฐกิจ ( พวกที่ทํามาหากินเกง มีไรจํานวนมาก ฐานะดี )
- ผูนําธรรมชาติ ( ผูเฒา , ผูแก , ตนตระกูลใหญ ) คนจะเชื่อบุคคลเหลานี้มาก คณะ
ทํางานจะตองเขาไปพบ และพูดคุยกับผูนําเหลานี้ เมื่อบุคคลเหลานี้เขาใจเหตุผลของ
การเผยแพรนวกรรม เห็นดวย จึงมีการสื่อสารไปยังชาวไทยภูเขาคนอื่นๆ ทําใหนว
กรรมเปนที่รูจักและเขาใจ และยังมีการเอาตามอยางกันในทุกๆเผา สงเสริมใหการแพ
รนวกรรมสําเร็จในที่สุด
จากผลการวิจัยพบวาการสื่อสารของผูนําทางความคิด (Opinion Leader) เรื่องเกี่ยว
กับนวกรรม ไปสูบุคคลอื่น ไดทําการสื่อสารผานการประชุมที่บานพอหลวง มีสาระการประชุมคือ แนะนํา
ใหรูจักโครงการหลวง จุดประสงคของโครงการหลวง ขอดีของโครงการหลวงอันเปนเหตุผลสําคัญ ที่นาจะ
รับการสงเสริม (นวกรรม) และในการประชุมครั้งตอๆไปจะมีการตอบขอซักถามขอสงสัยในนวกรรมนั้นๆ
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“…..ตอนที่อาจารยสมบัติมาชวนตอนแรก ก็มีการประชุมบอกลูกบานวามีโครงการหลวงเขา
มา มีคนเฒาคนแกมาประชุมกันที่บานพอหลวง สมัยกอนไมยากเทาไร ไมคอยรูหนังสือ แลวก็จะบอกไป
วาโครงการหลวงจะมาทําอะไร บอกเขาวาดี บอกวาตองเปลี่ยนไปเปนอยางที่เขาสงเสริม พอตอนหลังมีบาง
คนปลูกกันไดผลดี เขาก็เปลี่ยนตามกันเลย ผูนําจะบอกวิธีปลูกและแนะนําลูกบานดวย ผูใหญบานจะบอก
เขาวาโครงการหลวงรับซื้อโครงการหลวงจะไปขายให……”
( อดีตพอหลวงโตง---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46 )

“……การประชุมจะมีการอธิบายเฉพาะกลุมเล็กๆกอน แลวพอหลวงจะอธิบายลูกบานตอไป
อีก เพราะฉะนั้นมีปญหาอะไร เขาก็จะถามเราไดเลย……”
( รองศาสตราจารยสมบัติ ศรีชูวงศ---สัมภาษณ 16 ธ.ค. 46)
การสื่อสารแบบไมเปนทางการจะมีอยูหลายครั้ง จากชาวไทยภูเขาผูที่รับนวกรรมกลุมแรก
( Early Adopters ) ทําการสื่อสารไปยังชาวบานอื่นอีกทอดหนึ่ง โดยมีสาระสําคัญคือประโยชนของนวกรรม
โทษของฝน หลังจากนั้นจะเกิดการเอาตามอยางกัน เพราะมีตัวอยางของผลดีของนวกรรมปรากฏใหเห็น
และมีความตองการใชประโยชนจากนวกรรมรวมกัน

“……กับเพื่อนบานบางคนไมไดไปบอกใหเขาปลูก เขาปลูกตาม เขาก็มีมาถาม
บาง พอปลูกแลวมากินดวยกัน ปลูกแลวบริเวณบานนอกๆไดเอาไปกินกันดวย ไดใชประโยชนดวยกัน……”
(นายหนั้ง เลาหาง---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46 )

“……ไปบอกลูกหลานวาใหปลูก จะไดมีไวกินกัน ปลูกฝนไมดีเพราะปลูกอยูกับที่
ไมได ตองยายไปเรื่อยๆ ตองเปลี่ยนดิน และเขาเห็นเราปลูกแลวดี ก็ปลูกบาง แลวไปบอกคนอื่นเขาก็
ปลูก……”
( นายจองเจา พิทยาหาญ---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46 )
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“……พอที่เคยเปนผูใหญบานบอกวาปลูกผักดีกวา ไมตองปลูกยา ( ฝน)แลว ปลูก
ผักดีกวาไดเงินแน ยาผิดกฎหมาย เราเลยเลิกไป พอบอกตอนนี้โครงการหลวงมาพัฒนาแลวนะ เลิกไมตอง
ปลูกยาแลวนะ ถาปลูกแลวมันจะสืบทอดไปเรื่อยๆ ลูกหลานจะแย……”
( นายเปา แซยาง---สัมภาษณ 18 ธ.ค. 46 )
ปจจัยดานสาร ( message )
ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานเผยแพรนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูก
ฝนนั้น ไดมีการใชสารซึ่งมีสาระหลายประเภทเขามาเกี่ยวของ ในที่นี้การใชสารดังกลาวอาจแบงไดเปน 3
ประเภทใหญๆคือ สาระเชิงวิชาการ , สาระเพื่อการจูงใจใหยอมรับนวกรรม โดยสารนั้นจะเปนประโยชนแก
ผูรับนวกรรม และ สาระเพื่อการเสนอแนะความคิดเห็นตางๆ หรือการแนะนํานวกรรม

1. สาระเชิงวิชาการ
สาระสําคัญของการสื่อสาร เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเชิงวิชาการในนวกรรมที่นําเขา
มาเผยแพร เชนสาระเกี่ยวกับวิชาการเกษตรที่ตรงกับความตองการ และพื้นฐานการดําเนินอาชีพของ
ชาวไทยภูเขาในแตละเผาที่มีอยู สาระวิชาการยังตรงกับสภาพแวดลอมดานภูมิอากาศประกอบกันเปนสาร
ที่นําเสนอเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเกิดการรับนวกรรมในที่สุด
สาระเชิงวิชาการสวนใหญเปนความรูเกี่ยวกับการเกษตรซึ่งเดิม ชาวไทยภูเขามีความรู
นอยมาก ไดแตปลูกฝนเปนอยางเดียวทําใหตองปลูกไปเรื่อยๆ คณะทํางานจึงสื่อสารเชิงวิชาการเพื่อสอน
ใหชาวไทยภูเขาสามารถทําการเกษตรดวยการปลูกพืชประเภทอื่นเพื่อยังชีพ และยังสามารถปลูกไวขาย
รวมทั้งการสอนใหรูจักการขายเพื่อไดรายไดมาพัฒนาชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น
“……ถาไมมีคนสงเสริม ชาวบานก็จะทํา (ปลูกฝน) ตอๆไป จําเปนเพราะวาปลูกเปน
อยางเดียว เราปลูกขาวไวกิน ฝนไวขาย ตอนนั้นตองเสี่ยงเอา……”
( นายบัณฑิต อัมพรคีรีมาศ---สัมภาษณ 5 พ.ย. 46)
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“……ชาวไทยภูเขาบางทีเขาตองการทํา(ปลูกพืชประเภทอื่น) แตไมรูจะทําอยางไร ถาบอก
เขาวาทําไดอยางไร และขายไดอยางไรที่ไหน อันนี้สําคัญเขาจะชอบ……”
( ร.ศ.สนิท วาฤทธิ์---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46)
ชาวไทยภูเขาในบางพื้นที่ทําการเพาะปลูกผลทอปาอยูบาง และมีพลับปาขึ้นเองบนดอย
แตไมคอยมีคุณภาพ ทางคณะทํางานมีการสอน เอาทอพันธุดีไปเสียบผลใหไดมาเปนพันธุใหม ราคาแพง
และคุณภาพดีสามารถขายได ตอมาจึงพบวาสองอยางนี้สามารถชวยชาวไทยภูเขาไดเร็วจึงสอนการปลูก
ทอและพลับ
“……ตอนนั้นพบวาชาวไทยภูเขาบางที่ปลูกทอปาอยูแลว แตกินเกือบไมได ทางวิชาการ
เราสามารถเอาทอพันธุดีไปเสียบ ปเดียวก็ออกลูกแลว เปนพันธุใหม ทานได และราคาแพง นอกนั้นยังมี
พลับปาซึ่งขึ้นเองบนดอยอยูแลว เราสํารวจพลับ เอาพันธุดีมาเสียบ ก็จะไดพันธุดี อยางนอยสองอยางนี้
ก็นาจะชวยชาวไทยภูเขาไดเร็ว ยังมีอยางอื่นอีกมีลูกนัท เกาลัด ซึ่งอันนี้คงแทนไมปาไดดวย เราตองบอก
เขาไปวาปลูกพันธใหมอยางไร และเอาไปขายไดอยางไร……”
( ศาสตราจารยปวิณ ปุณศรี---สัมภาษณ 12 พ.ย. 46)
ในเรื่องการสงเสริมใหปลูกเห็ด จากการที่ชาวไทยภูเขามีขอนไมอยูแลวเปนทรัพยากรที่มี
อยูตามธรรมชาติในพื้นที่ คณะทํางานเขาไปสอนวิธีเพาะเห็ด เอาไวรับประทานยังชีพได เปนการหาพืชเสริม
ไวเพื่อบริโภคไดดวยทําใหความเปนอยูดขี ึ้น
“……เพราะวาเขามีขอนไมอยูแลว เราไปบอกไมใหตัด เพราะวาอยางนอยใหเขามีกินกัน
กอน โดยสอนใหเพาะเห็ด เอาไวกินได เห็ดเอาไปยางแลวกลิ่นหอมเหมือนกุง เรียกกันวากุงดอย……”
( อาจารยเสียงทอง นุตาลัย---สัมภาษณ 7 พ.ย. 46)

นอกจากวิชาการเกษตรแลวยังมีวิชาการอื่นๆดวยไดแก
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1.1 เรื่องกฎหมาย
การปลูกฝนเปนสิ่งผิดกฎหมายชาวไทยภูเขาตระหนักดีวาฝนผิดกฎหมายโดยรู
จากครูตํารวจตระเวนชายแดน และชาวบานบนพื้นราบที่เคยไดติดตอพบปะกัน การที่ชาวไทยภูเขารูอยูแลว
ทําให ค ณะทํางานสื่ อ สารโดยเน น ย้ําเรื่องการปลูก ฝนเปนการผิดกฎหมาย แตการเปลี่ ยนมาปลูกพืช
เศรษฐกิจทดแทนนอกจาก ไดรายไดแลวยังเปนการไมผิดกฎหมายดวย โดยคณะทํางานจะบอกทั้งแบบที่
เปนทางการและแบบไมเปนทางการ กอนการเผยแพรนวกรรม
“…..ปลูกแลวขายได คือจุดจูงใจที่ใช เชนบอกวา ถั่วแดง ใชเวลาปลูก 90 วัน เปนพืชปลาย
หนาว จังหวะจะพอดีกับฝนพอดี แลวขายได ถาขายได เขารับเลย เพราะถั่วแดงดีมาก เขาตองการรายได
เหมือนกัน และในเรื่องปญหาคือเขารูวาฝนมันผิดกฎหมายเราย้ําเรื่องนี้ดวย…..”
( ดร.จิตติ ปนทอง---สัมภาษณ 3 พ.ย. 46 )
1.2 เรื่องภัยยาเสพติด
ผลการวิจยั พบวา สืบเนื่องจากความรูเรื่องวาการปลูกฝนนั้นผิดกฎหมายซึ่งชาวไทยภูเขา
ตระหนักดีอยูแลว ชาวไทยภูเขาทราบถึงภัยอันตรายของยาเสพติดดวย เนื่องจากเปนหนึ่งในสาเหตุรายที่ทํา
ใหฝนเปนเรื่องผิดกฎหมาย คณะทํางานทําการสื่อสารสาระเรื่องภัยยาเสพติดผานการสื่อสารแบบเปนทาง
การ จากนั้นผูนําความคิด ( Opinion Leader ) จะมีการสื่อสารแบบเปนทางการอีกทอดหนึ่งไปยัง ชาว
ไทยภูเขากลุมอื่นตอไป
“……อาจารยสมบัติเขามาบอก มาบอกอีกวาฝนไมดีแลว อันตราย มีฉายวีดีโอบอก
ประโยชนและโทษของฝนในการประชุมกอน ตอนนั้นพอรูก็นัดประชุมชาวบานอีก……”
( นายบัณฑิต อัมพรคีรีมาศ---สัมภาษณ 5 พ.ย. 46)
1.3 เรื่องการตลาด
ผลการวิจัยพบวาสาระสําคัญที่คณะทํางานถายทอดสูชาวไทยภูเขาอีกอยางคือ เรื่องการตลาดซึ่ง
กลยุทธการตลาดเบื้องตนที่โครงการหลวงใชมี 4 อยางไดแก กลยุทธเกี่ยวกับตัวสินคา(Product) ราคา
(Price) สถานที่(Place) การสงเสริมการขาย(Promotion) ดังนั้น 4 อยางนี้ประกอบกันเปนเรื่องการ
ตลาด ซึ่งสื่อสารไปยังชาวบานเพื่อใหเกิดการปฏิบัติคือ ผานการบอกวาพืชเศรษฐกิจที่นํามาเผยแพรตองมี
4 อยางนี้ทําให “ปลูกแลวขายได”
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ดังนั้นการสื่อสารจึงมีการใหความรูในดานการตลาดอันไดแก การกําหนดราคา (Price)
เพื่อเปนจุดจูงใจ โดยบอกวาพืชเศรษฐกิจซึ่งเปนสินคา(Product) คุณภาพดีจะขายไดราคา และในเรื่องการ
ขนสง ที่โครงการหลวงชวยรับผิดชอบดวย รวมถึงบอกกลาวใหรูถึงสถานที่จําหนาย(Place) ดวยวามีความ
สะดวก เขาถึงได เนื่องจากชาวไทยภูเขายังไมเคยคาขายอยางจริงจัง ทั้งหมดจึงตองมีการสื่อสารสาระการ
ตลาดไปดวยเพื่อใหเกิดความมั่นใจในนวกรรม
“……อาจารยบอกปลูกใหดีๆเอาไปขายได เอาใหโครงการหลวงขายให จะใสรถเอาไปขาย
ทางเชียงใหมให ไมตองเสียเงิน ไดกิโลละ 8 บาท……”
( นายจองเจา พิทยาหาญ---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46)

“……ถาพืชไหนที่แนใจตองบอกเขาแบบเปดอกเลย เชนวาปลูกไรหนึ่งไดกี่ตนราคาประกัน
เทาไร จะไดเงินเทาไร บอกไปเลย เชน เสาวรส พูดไปวาจะไดเงินเทาไร อันนี้สําคัญ พวกชาวไทยภูเขาเปน
Free Occupation บางทีตองการปลูกแตไมรูจะปลูกอยางไรและบอกอีกวาขายไดงายอยางไร ขายไดที่ไหน
ดวย เชน มีรถมารับซื้อของ ไมตองขนไปขายเอง โครงการหลวงจะมารับไปขายให อันนี้สําคัญมากเขาจะ
ชอบ……”
( ร.ศ.สนิท วาฤทธิ์---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46)
การสื่อสารเพื่อใหเขาใจถึงกลยุทธการตลาดอันหมายถึงราคาและคุณภาพที่เปนความ
ตองการของตลาด สงผลใหชาวไทยภูเขาผูรับนวกรรมเห็นภาพของรายไดที่เขาจะไดรับเพิ่มขึ้น
“……การทํางาน มีการตกลงกันกอนวา พืชผักตองสดคุณภาพตองดี ตอนนั้นตลาดโครง
การหลวงเปนตลาดเฉพาะเทานั้น ตัวอยางเชนโรงแรม และ บริษัทการบินไทย ผักบางอยางที่เราปลูกชาว
บานไมกินเลย ดังนั้นตองมีตลาด มาคิดกันวาจะทําสามปจจัยนี้รวมกันไดอยางไร……”
(ผศ.สมพร ทรัพยสาร---สัมภาษณ 12 พ.ย. 46)
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1.4 เรื่องปญหาและอุปสรรคของการขายฝน
ปญหาและอุปสรรคของการขายฝนเปนสิ่งที่ชาวไทยภูเขาผูรับนวกรรมประสบอยู คณะ
ทํางานไดขอมูลจากการบอกเลาอยางไมเปนทางการจากชาวไทยภูเขา คณะทํางานจึงใชสาระจุดนี้ในการ
ย้ําใหเห็นถึงความไมสะดวกในการคาขายฝน เพื่อเปนการเปรียบเทียบทําใหกลุมเปาหมายเห็นพองวา นว
กรรมใหมดีกวา เนื่องจากไมมีปญหาและอุปสรรคในการขาย และทางโครงการหลวงยังทําหนาที่ขายใหดวย
“……โครงการหลวงบอก จะมีรถมารับซื้อของ แลวมีเมล็ดพันธุพืชตางๆใหไปปลูกเอาไป
ขายแลวจะเอาเงินมาคืนให ไมตองขนไปเอง โครงการหลวงจะมารับให มีรถ 4 ลอคันหนึ่ง จะขึ้นมารับทุกวัน
งายกวาปลูกแลวขายฝน……”
( นายเปา แซยาง---สัมภาษณ 18 ธ.ค. 46 )
2. สาระเพื่ อ การจู ง ใจให ก ารยอมรั บ นวกรรม โดยสารนั้ น มุ ง เน น การสื่ อ สารเรื่ อ ง
ประโยชนของนวกรรมตอผูรับนวกรรม
ผลการวิจัยพบวาสาระเพื่อการจูงใจสวนมากที่คณะทํางานสื่อสารไปยังชาวไทยภูเขาและมีสวน
สําคัญในการโนมนาวใจใหรับนวกรรมเปนอยางมากคือ
2.1 เรื่องรายได
หมายถึงเรื่องเศรษฐกิจที่จะดีขึ้นและรายไดที่เขาจะไดรับเมื่อรับนวกรรมโดยแสดงตัวเลขใหเห็น
อยางชัดเจนวาการนํารายไดจากพืชหลายๆอยางที่ปลูกในหนึ่งปมารวมกันรับรองวาจะไดรายไดมากกวาฝน
“……เราบอกเขาเรื่องรายได เราแสดงตัวเลขใหเห็น เราพูดเสมอวา ไมคดิ วาพืชหนึ่งเดียวสู
ฝนได แตถาเอาพืชหลายๆประเภทที่ปลูกในหนึ่งป เรารับรองวา ใน 1 ป จะไดมากกวาฝนแนนอน……”
( ศาสตราจารยปวิณ ปุณศรี---สัมภาษณ 12 พ.ย. 46)
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“……แตกอนฝนไดรอยบาท ใชกินเล็กๆนอยๆยังชีพ พอกินแต สตางคไมมี พอกินเฉยๆแต
อาจารยบอกปลูกถั่วแดงทั้งปไดเยอะกวา แลวพอกิน และจะไดเงินไปซื้อที่ซื้อนา ซื้อผามานุงไดอีก……”
( นายหนั้ง เลาหาง---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46 )
2.2 เรื่องสุขภาพอนามัย
คณะทํางานมีการสื่อสารเพื่อชักชวนใหยายพื้นที่อยูและที่ทํากิน (ดอยหวยผีหลอก) มาอยู
ที่ซึ่งต่ํากวาและสามารถอยูอยางถาวรได โดยใหเหตุผลถึงความเปนอยูที่ลําบากเรื่องน้ํา และสุขภาพอนามัย
ที่ไมดีในที่เดิม และมีการบรรยายเรื่องสาธารณสุข มีสาระวาคนเราถาสุขภาพไมดี ไมสามารถทํางาน สราง
รายได ดังนั้นตองรักษาสุขภาพใหดีจะไดสามารถทํางานหาเงินได คณะทํางานไปบอกใหรู
“……ตอนชักชวนใหยายพื้นที่อยูและที่ทํากินลงมาอีกที่ซึ่งต่ํากวาใหถาวรมากขึ้นบอก
เขาวาอยูขางบนลําบาก น้ําหายาก สุขภาพอนามัยไมดี เปนโรค เด็กตองเดินขึ้นเขาลงเขา น้ําก็ไมมีกิน ไมมี
อาบ พอลงมาเปลี่ยนที่ก็ไดอาบน้ําทุกวัน น้ําไดใชทั้งกินและอาบ และมีการบรรยายเรื่องสาธารณสุขวา คน
เราถาสุข ภาพไมดี อายุจ ะไมยืน ทํางานไมไ ด ไมมีเ งิน ตอ งรัก ษาสุข ภาพจะไดทํางานหาเงิน ได ตัว
เขาไมรูแ ต ไปบอกใหเขารู คือเราเขาไปแบบสงเสริมทุกอยาง เขาไปดวยทุกอยาง นอกนั้นยังสอนไปอีก
วา ไดเงินแลวใหไปซื้อขาวและสังกะสีมาเก็บไว เขาบอกวาไมเคยมีใครสอนอยางนี้มากอน……”
( ร.ศ.สนิท วาฤทธิ์---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46)
3. สาระเพื่อการเสนอแนะความคิดเห็นตางๆ หรือการแนะนํานวกรรม
3.1 เรื่องประโยชนที่ไดรับโดยตรง
สาระสําคัญเนนที่ประโยชนที่จะไดรับ ชี้ใหเห็นวาการรับนวกรรมโดยปลูกพืชเศรษฐกิจกับ
โครงการหลวงแลวจะสามารถขายได ทําใหมีรายไดเปนของตนเองโดยตรง
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“……หลังเดือน ก.ย. ที่เคยเปนชวงปลูกฝน เราพยายามแนะนําถั่วแดงใหปลูกแทนฝนบอกวา
ขายได แลว ใหคําแนะนําตามธรรมเนีย มและวิธีก าร บอกใหเ ขารูวา ฝน รัฐ บาลไมส นับ สนุน อยูแ ลว
นอกจากนี้ เขาเองยังไดรับประโยชนโดยตรง พอแสดงใหเห็นวา ปลูกกับโครงการหลวงแลวขายได มีเงิน
เปนกอบเปนกําเทานั้นเอง……”
( ดร.สุมินทร สมุทคุปติ์------สัมภาษณ 12 พ.ย. 46)

3.2 เรื่องคุณคาและประโยชนของนวกรรมที่นําไปเผยแพร
เรื่องคุณคาและประโยชนของนวกรรมที่นําไปเผยแพรเปนสาระสําคัญที่จําเปนตองสื่อ
สารใหกลุมเปาหมายทราบ เพื่อชวยใหเกิดการตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับการสงเสริม ทําใหรับ นว
กรรมเร็วขึ้น โดยการเลือกเอาพืชที่เปนอาหารของชาวไทยภูเขาไดไปเผยแพร

“……ตอนนั้นพืชผักเราเริ่มทดลองไปดวย เพราะวาพื้นที่สูงจะปลูกพืชผักเมืองหนาวไดดี
มาก เชน แครอท ฯลฯ ที่แปลกๆก็เริ่มเอาเขามาทดลอง เอาที่เปนอาหารของชาวไทยภูเขาไดดวย บอกไปวา
ปลูกแลวมีประโยชนเปนอาหารไดดวย……”
( ศาสตราจารยปวิณ ปุณศรี---สัมภาษณ 12 พ.ย. 46)

3.3 เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนทัศนคติ
ผลการสัมภาษณพบวาชาวไทยภูเขาบางเผา ยึดติดอยูกับทัศนคติเดิมๆที่ชอบใชชีวิตแบบ
อยูไปวันๆ หาเชากินค่ํา ถามีรายไดจะใชหมดไมเหลือเก็บ คณะทํางานจึงตองการที่จะเขาไปเปลี่ยนทัศนคติ
เดิมๆที่มีอยู แลวพิสูจนใหชาวไทยภูเขากลุมเปาหมายทราบวาสามารถมีเงินใชและชีวิตความเปนอยูดีขึ้น
ไดดวยการรับนวกรรม โดยทําดวยตัวของเขาเอง
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“……การสงเสริม ตอนนั้นเริ่มติดตอขอเมล็ดถั่วแดงมาเปนปบ 2 ตัน นี่เปนการสงเสริมใน
ระยะหวังผลคือทุมมาก ที่แมโถ นั่นจุดแรก ปตอมา 34 ตัน ยิ่งกระจายทั่วไป นี่คือการหวังผล คือตองการ
เปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรที่เดิมชอบใชชีวิตแบบอยูไปวันๆ เราตองมีพลังแสดงใหเขาเห็นวาทําออกมาได
เขาทําไดเองเพื่อใหชีวิตดีขึ้น และมีการขายเกิดขึ้นไดดวย……”
( ดร.สุมินทร สมุทคุปติ์------สัมภาษณ 12 พ.ย. 46)
3.4 เรื่องคุณของสิ่งแวดลอมและโทษของการทําลายสิ่งแวดลอม
เนื่องจากเดิมชาวไทยภูเขาทํามาหากินแบบปลูกพืชยังชีพ โดยทําไรเลื่อนลอยทําใหไมมี
ความตระหนัก รูเ รื่อ งราวเกี่ย วกับ สิ่ง แวดลอ ม คณะทํางานจึง ทําการสื่อ สารเรื่อ งราวเกี่ย วกับ คุณ ของ
สิ่งแวดลอมและโทษของการทําลายสิ่งแวดลอมควบคูไปดวย เพื่อทําใหชาวไทยภูเขาตระหนักแลวยอม
เปลี่ยนพฤติกรรมเดิมมารับนวกรรมและอยูอาศัยเปนหลักแหลงหยุดการทําลายสิ่งแวดลอมอันเปนหนึ่งใน
จุดมุงหมายของมูลนิธิโครงการหลวง
“……เรื่องสิ่งแวดลอมเขาไมสนใจเลย เราตองคอยๆใหเขาเห็นประโยชนของสิ่งแวด
ลอมและสิ่งที่เราไปสงเสริม จะเหนื่อยตรงคุยกับแกบาน แลวหลังจากนั้นจะมีการสาธิต ติดตาม พอเขา
เห็นผลแลว จะเอาอะไรก็ได เขาก็ฟงเรา เพราะวาเขาเปนคนไดประโยชน……”
( อาจารยเสียงทอง นุตาลัย---สัมภาษณ 7 พ.ย. 46 )

ปจจัยดานชองทางการสื่อสารหรือสื่อ ( channel )
ผลการวิจัยพบวาชองทางการสื่อสารหรือสื่อ ( channel ) เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความ
สําคัญมากตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝน โดยชองทางการสื่อสารจะเนนหนัก
ที่การสื่อสารระหวางบุคคลโดยมีกลยุทธการสื่อสารดังนี้
พบวาเปนการสื่อสารแบบสองจังหวะ/ขั้นตอน ( Two Step Flow Communication)
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1. กลยุทธการจัดโครงการฝกอบรม
เปนกิจกรรมแรกที่มีขึ้น โดยมีรายละเอียดขั้นตอนของการดําเนินโครงการฝกอบรมคือ
1.1 การเขาไปพบผูใหญบานซึ่งเปนผูนําหมูบาน เพื่อบอกถึงจุดมุงหมายของการเขาไป
ทํางานของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อสรางความเขาใจตั้งแตเริ่มแรก และเพื่อกอใหเกิดความรวมมือตามมา
ผลการวิจัยพบวาขั้นตอนนี้ใชเวลาไมนาน แตมีความสําคัญ และจําเปนมาก เนื่องจากความคิดเห็นของ
หัวหนาหมูบานมีความสําคัญมากตอการรับนวกรรมของชาวบานทั้งหมด
“……ขั้นแรกตองเขาไปพบชาวบาน ตอนนั้นสถานี(แมโถ)ยังสรางไมเสร็จ ไปอาศัยที่บาน
พอหลวงโตง อาศัยหลับนอน ปรุงอาหารทานกันที่นั่น บางมื้อ ทานรว มกัน กับทางพอหลวงบอกเขาวา
มาในงานโครงการหลวง มาในรูปแบบความชวยเหลือของ UNDP กับโครงการหลวงรวมกัน บอกเขาวามี
ปญหาเรื่องการปลูกฝน พยายามหาพืชทดแทนฝน ตอนนั้นเขาไปพรอมหาพืชตางๆไปทดลองปลูก พืชไหน
ดีก็ใหชาวบานปลูกไปไวทานกันกอน และขายดวย บอกเขาวาถาผลดีก็จะชวยใหเขาลดการปลูกฝน
การพูดใชเวลาไมนานเขาเขาใจ……”
( รองศาสตราจารยสมบัติ ศรีชูวงศ-----สัมภาษณ 16 ธ.ค.46)
1.2 มีการเสด็จพระราชดําเนินของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในตอนนั้น ทําใหเกิด เปน
การสื่อสารเชิงสัญลักษณขึ้น ยิ่งทําใหชาวไทยภูเขาเชื่อคําบอกเลาของคณะทํางานมากขึ้น และตระหนักรูวา
ทานทรงมีพระราชดําริจะชวยเหลือพวกเขา โดยผานการทํางานเพื่อหาพืชปลูกทดแทนฝนของคณะทํางาน
จากมูลนิธิโครงการหลวง
“……พอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเยี่ยมมาชวยเหลือ เขาก็ยิ่งรูและรูวาฝนปลูก
แลวไมดีจริงๆ เกิดการอยากลด แตก็ตองหาพืชปลูกทดแทนฝนเพื่อยังชีพ……”
( รองศาสตราจารยสมบัติ ศรีชูวงศ-----สัมภาษณ 16 ธ.ค.46)
1.3 การมีเจาหนาที่ของโครงการหลวงเขาไปอยางเปนทางการในพื้นที่ เกิดการสื่อสารกับ
ชาวบานแบบเปนทางการขึ้น โดยใชบานพอหลวงเปนสถานที่ในการประชุมชี้แจงคือการสื่อสารแบบ
เปนทางการที่มีขึ้น
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“……เจาหนาที่จะเขาไป แลวเชิญชาวบานมาประชุมชี้แจงกัน สวนมากใชเวลากลางคืน
เพราะตอนกลางวันเขาจะไปที่อื่น สวนใหญใชบานพอหลวงเปนที่ประชุมในตอนแรก……”
( รองศาสตราจารยสมบัติ ศรีชูวงศ-----สัมภาษณ 16 ธ.ค.46)
1.4 ขั้นตอนการคัดเลือกคนเขารับการอบรมการเกษตร
ใชวิธีอาสาสมัคร โดยในที่ประชุมระหวางชาวบานและเจาหนาที่คณะทํางาน จะมีการเลือก ชาว
บานดวยกันเอง คุณสมบัติที่ที่ประชุมชาวบานใชเปนเกณฑคือ คนหนุมที่พอมีความรูทางดาน การเกษตร
สามารถพูดและเขาใจภาษาไทยไดสื่อสารไดรูเรื่อง สวนครูตํารวจตระเวนชายแดนทางโครงการหลวงมีการ
เจรจากับทางหัวหนาตํารวจตระเวนชายแดนเพื่อขอความรวมมือ
“……ตอนคัดเลือกคนที่จะไปอบรมการเกษตร ใชวิธีอาสาสมัคร สวนใหญในที่ประชุมชาว
บานเขาจะมีการเลือกกัน โดยเอาคนหนุมที่รูการเกษตร และสามารถพูดภาษาไทยไดเขาใจงาย……”
( รองศาสตราจารยสมบัติ ศรีชูวงศ-----สัมภาษณ 16 ธ.ค.46)
1.5 การอบรม มีการสงครูตํารวจตระเวนชายแดน และผูที่ไดรับการคัดเลือกจากชาวบานไปอบ
รม การอบรมจัดขึ้นที่คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีเนื้อหาสาระของการฝกอบรม ดังนี้
การบํารุงดินโดยวิธีทําขั้นบันได การปลูกมันฝรั่งหนาฝนเพราะสามารถนําไปขายไดราคาแพง การปลูกผัก
สําหรับรับประทานและผลิตเมล็ดพันธุขาย การปลูกผลไมเมืองหนาว การเลี้ยงสัตวเปนอาหาร
“……การฝกอบรมครูตํารวจตระเวนชายแดน และผูนําเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนการฝกอบรมรวมดานการผลิตพืชไร-สวน แนวทางการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติดินและสัตว……”
( ดร.สุมินทร สมุทคุปติ์------สัมภาษณ 12 พ.ย. 46)

1.6 การพระราชทานเลี้ยง หลังจากการอบรมสิ้นสุดลง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานเลี้ยงที่พระตําหนักภูพิงค และพระราชทานมีดสําหรับติดตาตอกิ่ง หลังจากนั้นผูสําเร็จการอ
บรมแยกยายกลับไปกระจายอยูตามพื้นที่ตางๆเพื่อกลับไปปลูกพืชเพื่อเปนตัวอยางใหกับคนอื่นๆในพื้นที่
นั้น ๆ แลว กลับ ไปบอกชาวบา นอื่น ๆไดดว ย บางคนไดเขา มารับ จา งชว ยทํางานการเกษตรที่ส ถานี
วิจัย
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และศูนยตางๆตามพื้นที่ที่กระจายอยู บางคนตอนนี้ปจจุบันไดดํารงตําแหนงเปนหัวหนาหมูบาน คือเปน
ผูเคยไดรับการฝกอบรมมากอนนั่นเอง ทําใหเกิดประโยชนแกการทํางานของคณะทํางานโครงการหลวงอีก
หลายตอ
“……คนที่อบรมเสร็จไปแลวกลับไปเปนตัวอยางและบอกชาวบานไดดวย พวกนี้สื่อสารได
ดีกวาเรามาก บางคนกลับไปชวยงานในสถานีตางๆดวยก็จะทําใหเราไดงานหลายตอ……”
( รองศาสตราจารยสมบัติ ศรีชูวงศ-----สัมภาษณ 16 ธ.ค.46)
“……ผูไดรับการฝกอบรมที่มาจากสถานีตางๆ บางคนในปจจุบันไดเปนผูใหญบาน
ดวย……”
( รองศาสตราจารยอดิศร กระแสชัย-----สัมภาษณ 16 ธ.ค.46)
สรุปสาระคือ การอบรมครั้งแรกเปนการเตรียมความพรอมเพื่อใหผูที่ผานการอบรมเหลานี้ซึ่ง
ไดแกตํารวจตระเวนชายแดนและชาวไทยภูเขาที่เปนตัวแทนจาก 17 หมูบาน เปนตัวแทนการสื่อสารเพื่อ
เผยแพรนวกรรมตอไปโดยบุคคลเหลานี้ไดแยกยายกลับไปเปนผูนําความคิดเห็น (Opinion Leader ) และ
เปนตัวอยางในเรื่องการปลูกพืช เปนคนที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแพรนวกรรมของแตละหมูบานตอไป
2. กลยุทธการเขาทางผูนําความคิดเห็นหรือการสื่อสารผานตัวกลางของการสื่อสาร
( Mediator)
คือการยึดตัวผูนําชุมชนไดแกผูใหญบาน(พอหลวง)ซึ่งเปนผูนําความคิด(Opinion Leader)
เปนหลัก ทําการสื่อสารกับผูนําความคิดเปนขั้นตอนแรก แลวผูนําความคิดเหลานี้ทําการสื่อสารอีกทอด
ไปยังชาวไทยภูเขากลุมอื่นๆ ดวยรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งจะไดรับความเชื่อถือกวาและ
จะเกิดการเอาตามอยางกันงาย สาระของการสื่อสารคือการปรึกษาหารือใหคําแนะนําถึงพืชเศรษฐกิจที่
ชาวไทยภูเขามีความตองการปลูกในแตละพื้นที่ โดยเปนพืชที่มีความเหมาะสมในทุกดาน ตลอดจนเปนพืช
ที่โครงการหลวงเห็นวามีความเหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่ สวนครูตาํ รวจตระเวนชายแดนและอาสาสมัคร
จากประชาสงเคราะหชาวเขา มาชวยเหลือเปนลามใหและเปนผูพาไปพบหัวหนาหมูบาน เนื่องจากประจํา
อยูตามจุดตางๆตามชายแดนจึงมีความคุนเคยทั้งกับชาวไทยภูเขาโดยเฉพาะหัวหนาหมูบาน คนสําคัญใน
หมูบาน และสถานที่ตางๆดี นอกจากนั้นยังประกอบกับความถี่ของการเขาไปดวย จึงเปนปจจัยการสื่อสาร
ที่สําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จ
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“…..การสื่อสารเขาไปพบหัวหนาหมูบานกอน ตอนนั้นยังไมมีสํามะโนครัว ไมมีสัญชาติไทย
ไปพบหัวหนาเผา ทุกอาทิตยจะเขาไปคุย ไปประชุมกับหัวหนาหมูบานวาจะปลูกอะไรดีที่นั่น……”
( รศ.สนิท วาฤทธิ์---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46 )
“……ตองเชื่อพอหลวง ทุกคนเชื่อ เพราะวาหมอมเจามาหาพอหลวงบอย ถึงตองเชื่อ……”
( นายหนั้ง เลาหาง---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46 )
“……ไปเจอหัวหนาหมูบานชื่อจะหลูที่หมูบานขอบดง เขาเกง เราสามารถสั่งงานเขาได เชน
เราบอกวาใหจะหลูไปพาลูกบานมา 50 คน ตอนเชา เขาก็เอามาได เราก็สั่งงานไป พวกนั้นเขาเชื่อหัวหนา
มาก เราตองหาหัวหนาหมูบานและคนขยัน ใหไปปลูกเปนตัวอยาง เราเลือกคนขยันมาทํา โดยเราชวย
เอาปุย ไปใหเขา พอคนเหลานั้นทําไดดี คนอื่นก็ทําตาม……”
( นายCHIEN CHIYEH-----สัมภาษณ 17 ธ.ค. 46 )
“……ครูตํารวจตระเวนชายแดน และประชาสงเคราะหจะเปนลามให ใชภาษาแบบพูดกัน
รูเรื่อง คือเปนแบบกึ่งแมวกึ่งเหนือ เขาจะพาไปพบหัวหนาหมูบาน สวนมากเราจะทํางานกับหัวหนาหมูบาน
เวลาแจกเมล็ดพันธุแจกหัวหนาใหเขาไปกระจายกันเอง หัวหนาหมูบานจะเปนแกนรับผิดชอบ……”
(อาจารยสืบศักดิ์ นวจินดา---สัมภาษณ 7 พ.ย. 46 )
ครูตํารวจตระเวนชายแดนเปนตัวเชื่อมโยงกับชาวบานไดเปนอยางดี เนื่องจากชาวไทยภูเขาเชื่อครู
สวนหนึ่งทางโครงการหลวงจึงอาศัยครูสื่อสารจูงใจอยางมีประสิทธิผล เพราะบทบาทครูในสังคมชาวไทยภู
เขาเปนทั้งครูและที่ปรึกษา
“……ทานภี ( หมอมเจาภีศเดช รัชนี ) เขาหาตํารวจกอน ใหตํารวจตระเวนชายแดนเขาไป
อีกที เขาไปเขต 5 อําเภอแมริม ตชด.มีหลายสวน ซึ่งแผนก 5 ตอนนั้นทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาชาวไทยภู
เขาซึ่งผมอยู ตอนนั้นใหครูตชด.ชวยเพราะเขาเชื่อครู ใหครูพูดโนมนาวใหเพราะครูเปนทั้งครูและ
ผู
พิพากษาคือเปนที่ปรึกษาเขาเลย เวลาจะทําอะไรในหมูบาน ตอนนั้นเหมือนเปนตัวแทนรัฐบาลเพียงหนวย
เดียว…..”
( พ.ต.ท.มนัส หยูเย็น---สัมภาษณ 3 พ.ย. 46 )
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สรุปสาระคือ การประชุมทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการกับหัวหนาหมูบานจะ
มีสาระของการประชุม คือการปรึกษาหารือถึงพืชเศรษฐกิจที่ชาวไทยภูเขามีความตองการปลูกในแตละพื้น
ที่ เปนพืชที่มีความเหมาะสมในทุกดาน ตลอดจนเปนการทํางานกับหัวหนาหมูบาน ไดแก การแจกเมล็ด
พันธุใหหัวหนารับหนาที่ไปกระจายสูลูกบานดวยในทางหนึ่ง การโนมนาวให หัวหนาหมูบานทําการรับนว
กรรมกอนและใหชวยในการหาลูกบานที่ขยันรับนวกรรมดวยเพื่อเปนตัวอยางใหแกคนอื่นๆในการเริ่มเมื่อ
ประสบผลสําเร็จในการรับนวกรรม จนเกิดการเอาอยางกัน การสั่งงานผานหัวหนาหมูบาน คือหัวหนาหมู
บานจะเปนแกนรับผิดชอบที่สําคัญทางหนึ่งในการทํางานการเผยแพรนวกรรม
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ครูตชด.
และปสชค.
ชาวเขา
ชวยเปนลาม
และ
พาไปพบ

คณะทํางาน
ของ
มูลนิธิ
โครงการหลวง

ครูตชด.
และปสชค.
ชาวเขา
ชวยเปนลาม
และ
พาไปพบ

ผูนําทางความคิด/
ผูนําชุมชน (Opinion
Leader) ประกอบ
ดวยการทํางาน
รวมกันกับ
คณะทํางาน
ซึ่งมีบทบาท
เปนแกนรับผิดชอบ
ที่สําคัญ

ชาวบาน
ที่ขยัน

การรับ
นวกรรม
ที่เกิดขึ้น
กอน

ชาวบาน

เกิดการ
เอาตาม
อยาง

แผนภูมิรูปแบบการสื่อสารผานผูนําทางความคิด/ผูนําชุมชน (Opinion Leader)
เปนการสื่อสารแบบ Two Step Flow Communication

การรับ
นว
กรรม

แทนการสื่อสารแบบเปนทางการ
แทนการสื่อสารแบบไมเปนทางการ

*หมายเหตุ ทุกขั้นตอนของกระบวนการทํางานประกอบดวยความถี่ของการเขาไปติดตอสื่อสารและมีการสื่อสารแบบเปนทางการ
และแบบไมเปนทางการจากคณะทํางานถึงชาวบานอยูตลอดเวลา

แผนภูมิที่ 5 : กลยุทธการเขาทางผูนําความคิดเห็นหรือการสื่อสารผานตัวกลางของการสื่อสาร ( Mediator)

126
3. กลยุทธการฝกอบรมนักเรียนในโรงเรียนเพื่อใหเปนยุวเกษตรกร กลยุทธการสื่อสาร
โดยเขาทางผูแกผูเฒาเพื่อขจัดความขัดแยง และกลยุทธการใชวิทยากรอาสาสมัคร
เกษตรกรชาวไทยภูเขา

จากการวิจัยพบวาการทํางานเผยแพรนวกรรมของโครงการหลวงในตอนเริ่มตนมีการใช
ชองทางการฝกอบรมนักเรียน (ลูกหลานชาวไทยภูเขา) ในโรงเรียนเพื่อใหเปนยุวเกษตรกร การสื่อสารโดยใช
ชองทางการเขาทางคนแกคนเฒาในหมูบานชาวไทยภูเขาเพื่อขจัดความขัดแยงและกลยุทธการใชวิทยากร
อาสาสมัคร เกษตรกรชาวไทยภูเขา โดยมีรายละเอียดดังนี้
“……เริ่มตนครั้งแรก เขาไปกับคน 3 กลุม คือ พวกยุวเกษตรกร คือคนที่ยังเรียนในโรง
เรียนประถมศึกษาปที่ 4-6 เขาไปฝกอบรมทางดานการเกษตรตางๆ ในโรงเรียน พวกที่มีครอบครัวแลว อายุ
อาสา
เกิน 60 ป เปนคนแกที่บางคนระยะแรกอาจจะตอตานและมีกิจกรรมกับอีกพวกคือ พวกวิทยากร
สมัคร เกษตรกรชาวไทยภูเขา……”
( นายอุดม พรหมตัน----สัมภาษณ 18 ธ.ค.46 )
- กลยุทธการฝกอบรมนักเรียนในโรงเรียนเพื่อใหเปนยุวเกษตรกร
ในตอนเริ่มตน มีการเขาไปกับกลุมยุวเกษตรกร คือ เขาไปในโรงเรียนโดยผานทางการ
สอนเด็กนักเรียนระดับ ประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 มีการฝกอบรมทางดานการเกษตรที่สําคัญตางๆ วิธีการ
คือสงครูไปสอนชั่วโมงการเกษตรที่โรงเรียนเปนระยะเวลา 1-2 ชั่วโมงในตอนบายกอนเลิกเรียน โดยมีการ
ทํากิจกรรมรวมกันเชนการรองเพลง การใหความรูทางดานการเกษตร ตลอดจนการปฏิบัติโดยการปลูก
จริง เด็กจะรับไดเร็ว กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมจากกรมสงเสริมการเกษตร แตละปจะมีการชุมนุมรอบกองไฟ
รวมกัน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขยายผลไปยังดอยอื่นๆดวย โดยการเขาไปสงเสริมตองเขาไปสงเสริมใน
โรงเรียนแยกออกมาจะไมเปนผลดี พวกยุวเกษตรกรเหลานี้ในปจจุบันเปนผูนําหมูบาน กิจกรรมนี้เปน
กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทําใหผูผานการฝกอบรมกระจายไปตามหมูบานตางๆเพื่อกลับไปเปนผูนํา (ไดแก
ผูใหญบาน , ผูชวยผูใหญบาน) และเปนกําลังสําคัญในการเผยแพรนวกรรมไดอีกตอไป
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“……กลุมยุวเกษตรกร เราใชครู เขาไปสอนในโรงเรียนชั่วโมงเกษตร 1-2 ชั่วโมงตอนบาย
เด็กๆตองการกลับบานอยูแลว เราก็ใหทํากิจกรรม คือ รองเพลง ใหความรูการเกษตร และปฏิบัติจริง ซึ่งกิจ
กรรมยุวเกษตรกรเปนกิจกรรมจากกรมสงเสริมการเกษตร แตละปจะมีการชุมนุมรอบกองไฟ ในปจจุบัน
เด็กในกลุมนี้กลายเปนผูนําในหมูบาน กิจกรรมนี้ก็ขยายผลไปยังศูนยอื่นๆ ดอยอื่น พวกนี้โตมาเปนผูชวย ผู
ใหญบาน เชนในอางขาง ฯลฯ ทุกดอย ถาจะเขาไปสงเสริมเด็ก ตองเขาไปในโรงเรียน ไปแยกออกมาสง
เสริมไมได จะเปนที่เพงเล็ง ตองเขาไปในโรงเรียน คนแกรับชา แตเด็กจะไปไดไว……”
( นายอุดม พรหมตัน----สัมภาษณ 18 ธ.ค.46 )

- กลยุทธการสื่อสารโดยเขาทางคนแกคนเฒา
อีกกลุมหนึ่งที่มีการเขาไปหาคือ พวกชาวไทยภูเขาที่มีครอบครัวแลว อายุมากกวา60ป
ขึ้นไป กลุมนี้ตองเขาทางผูนํา ไดแก ผูใหญบาน , ผูชวย ที่ชาวไทยภูเขาใหความเคารพนับถือ กลุมคนแกใน
ระยะเริ่มแรกจะตอตาน คณะทํางานตองสื่อสารใหเกิดความเขาใจโดยการสื่อสารแบบไมเปนทางการ ยกตัว
อยางงานของโครงการอื่นๆ มาเปรียบเทียบใหเห็นผลดีที่จะเกิดขึ้น ในการทํางานของโครงการหลวง
“……กลุมคนแกในระยะเริ่มแรกจะตอตานวาเราเขาไปเพื่อไมใหเขาปลูกฝน และไมใหตัด
ไม เขาจะไมยอมรับพืชที่เราเอาเขาไปสงเสริม กลุมคนแกนี้ปแรกเราดึงกลุมที่มีความเชื่อเอียงซาย พวกนี้
โจมตี เราพยายามยกตัวอยางโครงการอื่นมาเปรียบเทียบ วาเราจะทําอะไรบาง และทําไดดีกวา ใหเขาเขา
ใจ คนแกเราตองเขาไปหา นั่งคุย นั่งดวยกัน นอนบานเขา……”
( นายอุดม พรหมตัน----สัมภาษณ 18 ธ.ค.46 )

- กลยุทธการใชวิทยากรอาสาสมัคร เกษตรกรชาวไทยภูเขา
อาสาสมัครผูนําชุมชนมีสวนชวยในการสงเสริมมาก เนื่องจากเขาพูดภาษาเดียวกันทํา
ใหสามารถเปนวิทยากรอาสาสมัครเกษตรกรชาวไทยที่สื่อสารกันไดเขาใจยิ่งขึ้น วิธีการคือใหเขาไปดูแปลง
ตัวอยางของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งงายตอการสื่อสารเรื่องนวกรรมทําใหเกิดการรับนวกรรมงาย
ยิ่งขึ้น
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“……ผูนําชุมชนมีสวนชวยในการสงเสริมมาก เพราะในการอบรมเราใหผูนําชุมชนมาเปน
วิทยากร และใหไปดูแปลงตัวอยางของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ เขาพูดภาษาเดียวกันก็สามารถเปน
วิทยากรอาสาสมัครเกษตรกรชาวไทยภูเขา ใน 1 หมูบานจะมีหนึ่งคน เปนเกษตรกรผูนํา มาเปนเกษตรกร
อาสาสมัคร เขาพูดภาษาเดียวกัน ใหไปดูในแปลงเกษตรที่เขาสําเร็จแลว คือจากแปลงตัวอยางที่เปน
เกษตรกรเหมือนกัน ในตอนหลังเขาไปดูกันเองคุยกันเองเพื่อปลูกบาง……”
( นายอุดม พรหมตัน----สัมภาษณ 18 ธ.ค.46 )

สรุปสาระคือ มีการใชกลยุทธการฝกอบรมนักเรียนซึ่งเปนลูกหลานของชาวไทยภูเขา ในโรงเรียน
เพื่อใหกลายเปนยุวเกษตรกร , กลยุทธการสื่อสารโดยใชชองทางการเขาทางคนแกคนเฒาในหมูบานชาว
ไทยภูเขาเพื่อขจัดความขัดแยง และ กลยุทธการใชวิทยากรอาสาสมัคร เกษตรกรชาวไทยภูเขา เพื่อใหเกิด
การสื่อสารที่ชาวเขาสื่อกันเองอีกตอหนึ่ง ซึ่งทําใหมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและเปนกลยุทธการสื่อสาร
เพื่อปองกันความขัดแยงที่อาจจะมีขึ้นได

4. กลยุทธดานวิธีทํางานของเจาหนาที่
วิธีการทํางานของเจาหนาที่ซึ่งมีบทบาทเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ใน
การเผยแพรนวกรรมนั้น มีความสําคัญมากเพราะเปนชองทางการผานสารสําคัญที่จําเปนในการรับนวกรรม
ชวยใหผูรับมีความรูในนวกรรมตลอดจนมีความสามารถใชนวกรรมไดดวยตนเอง มีดังนี้
- การจางชาวไทยภูเขาในหมูบานมาทํางานที่สถานีเกษตร
คือวิธีการที่ทําใหมีParticipation ของชาวไทยภูเขา ผูรับนวกรรมจะไดมาเห็นจริงผานการ
ทํางานไดรับการฝกไปในตัว ชองทางนี้ไดผลเปนอยางมาก
- การไปทดลองปลูกในแปลงของเกษตรกรโดยตรง
ที่คณะทํางานจะทํารวมกับงานวิจัยดวย การใหมีการลงมือปฏิบัติใหทําจริง คือการรวมกัน
ปลูก
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- การใชวิธีแปลงสาธิตคือการปลูกใหดูใหเห็นจริง
เปนการสื่อสารแบบทําใหดู ทําใหชาวไทยภูเขาสามารถทําไดดวยตนเอง
- การใหครูชวยสอนการเกษตรแกเด็กๆที่โรงเรียน
เปนการสงเสริมไปทางลูกหลาน
- การทํางานของโครงการหลวงเปนการเขาไปแบบใหความชวยเหลือในการแกปญหา
ตางๆ
“……เราก็เริ่มที่อางขางกอน โดยจางชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยูรอบสถานีมาเปนลูกจาง
เขาไดมาเห็นการทํางานไดรับการฝกไปในตัว อันนี้ไดผลเยอะ เมื่อเขาเห็น บอกเขาวามีลูกบานคนไหนสนใจ
บางไหม ตอจากนั้นมีการรวมไปทดลองในแปลงของเกษตรกรโดยตรงที่ทํารวมกับงานวิจัย ใชวิธีปลูกดวย
กัน อะไรไดผล 70 เปอรเซ็นต ก็ลุยไปเรื่อย ตอนนั้นผลคือ บวย , ลูกทอ , ลูกพลับ ก็ออกมาไดผลดีมีรายได
มาแทนฝนในระยะแรกๆ ตอมาเริ่มคิดเกี่ยวกับ Cash Crop ไมดอก มันฝรั่ง ถั่วแดงหลวง พยายามทําการ
ทดลองประกอบไปดวย พืชผักก็เริ่มทดลองดวย เพราะวาพื้นที่สูงจะปลูกผักเมืองหนาวไดดีมาก เชน แคร
อท ฯลฯ ที่แปลกๆ เริ่มเอาเขามาทดลอง ซึ่งเปนอาหารของชาวไทยภูเขาไดดวย ยังมีการใชวิธีแปลงสาธิต
สุดทายเราเริ่มสงเสริมไปทางลูกหลาน พอมีการตั้งโรงเรียนก็ผานเด็กไป พอแมเปนไมแกดัดยาก เด็กงาย
กวา โชคดีที่งานวิจัยสําเร็จเยอะ เพราะวาถาเราไมมีผลงานวิจัยก็สงเสริมไมได อีกอยางชาวไทยภูเขาเขาใจ
วาเราชวยเขาแน เขาไปชวยแกปญหาเทานั้น เราตั้งใจชวยเขา แลวไมมีเรื่องเจาขุนมูลนาย ……”
( ศาสตราจารยปวิณ ปุณศรี---สัมภาษณ 12 พ.ย. 46)
ผลการวิจัยพบวามีการใชสื่อตางๆประกอบการอธิบายเกี่ยวกับนวกรรมเชน รูปภาพ สไลด
และโปรเจคเตอรเปนสวนประกอบใหความรู เปนการสื่อสารการสอนโดยเปนการใหความรูใหมที่ทันสมัย
ดานการเกษตร ชวยทําใหการเผยแพรนวกรรม เห็นภาพ ทําใหรูเรื่องและเขาใจมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้นมีการพาไปดูงานที่ตางๆ เปนวิธีการสื่อสารเพื่อทําใหชาวไทยภูเขาไดเห็น
แบบอยางของจริง รวมทั้งการใหลงมือปฏิบัติดวย เพื่อใหสามารถทําไดอยางถูกตอง
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“……ภาษาที่ใชคือไทยเหนือ ไทยกลาง มีใชรูปภาพใหความรูทางการเกษตร ทําใหเขาใจ
การปฏิบัติมีใหไปลงมือขุด ปลูก เชนที่สถานีชางเคี่ยน มีการใหเห็นตนจริงระหวางที่เขามาอยูกับเรา สวน
ในแตละหมูบานมีการพาไปดูงาน.…..”
( ดร.จิตติ ปนทอง---สัมภาษณ 3 พ.ย. 46 )
“……การดูงานไดผลที่สุด เชนพาไปอางขาง ใหดูตนสาลี่ พลับ แอปเปลเพราะวาเขาไมรู
จักวาเปนยังไง ตอนนั้นพาไปอบรม อยูที่อางขาง 5-6 วัน เพื่อเปนการจูงใจ ก็พาเขาไปตลาดซื้อสาลี่
แอปเปล ไปกิน มันอรอยและราคาแพง พอเขารูนี่ก็ตกลง รูจักตนไมและรูรสแลว ก็กลับไปปลูก บางคนเรา
ไปขุดหลุมใหดวย เขาจะไดเขาใจ……”
( นายสุทัศน ปลื้มปญญา---สัมภาษณ 19 ธ.ค.46 )

การมีเจาหนาที่สงเสริมประจําศูนยพัฒนาเปนชองทางที่สําคัญสําหรับการเผยแพร
นวกรรม เนื่องจากนวกรรมเปนสิ่งใหมจึงตองมีผูเชี่ยวชาญดานนวกรรมอยูในพื้นที่โดยมีการประชุมชาวบาน
โดยเจาหนาที่สงเสริม เพื่อใหคําแนะนําตามธรรมเนียมและวิธีการปฏิบัติ ถาปฏิบัติถูกตองจะมีการชมเชย
ในเรื่องความรูที่สําคัญมีการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญทางดานการเกษตรที่สําคัญ มาบรรยายเสริมดวย
“……ตอนหลังมีเจาหนาที่สงเสริม มีการประชุมกําหนดวาจะสงเสริมอะไร มีหนวย
ตางๆ มีเจาหนาที่ผัก ดอกไม จากนั้นจะอยูที่ชาวบานสนใจอะไรมากกวาดวย ตอนสอนติดตาตอกิ่ง พอเขา
ทําไดก็ชมเชยไป ตอมาก็จะทําไดถูกกันหมด บางเรื่องมีวิทยากรมาบรรยายใหฟง……”
(อาจารยสืบศักดิ์ นวจินดา---สัมภาษณ 7 พ.ย. 46 )

การสื่อสารผานการใหทดลองปลูกเปนวิธีที่มีป ระสิทธิผล เพราะผลการวิจัยพบวาการที่
ชาวไทยภูเขาลงมือทดลองปลูกเองเมื่อสําเร็จ จะชวยทําใหเกิดการรับนวกรรมเร็วขึ้น เมื่อปลูกไดสําเร็จก็ทํา
ใหเกิดการเห็นไดเอง เกิดการสื่อสารแบบการใชตัวอยางซึ่งแสดงใหเห็นผลของงานจริงและใหเห็นถึง
ประโยชนของการรับนวกรรมอยางรวดเร็ว คือการสื่อสารแบบใหเห็นตัวอยางชาวไทยภูเขาจะมีการเอาตาม
อยางกันมาก
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“……โครงการหลวงมาชวนใหทดลองปลูก พอไดผลก็ปลูกแทนฝน ตอนนั้นทดลองปลูก
ถั่วแดงแลวดีฝนก็เลิกไป ทดลองปลูกดีก็ปลูกเหมาะกับอากาศก็ปลูกตอ ถาไมมีทดแทนใหแลวดีก็ไมเปลี่ยน
ตอนนั้นมีคอปเตอรมาสงเมล็ดใหถึงที่ เขาบอกเปนพันธุมาจากนอก เราก็เชื่อ เพราะเม็ดมันโตดวย……”
( พอหลวงโตง---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46 )
“……ถาผูนําปลูกไดดี ลูกบานคนอื่นจะปลูกตามกันเรื่อย จะเอาตามอยางกันอยาง
มาก…..”
(อาจารยสืบศักดิ์ นวจินดา---สัมภาษณ 7 พ.ย. 46 )

นอกจากการเผยแพรงานพัฒนาทางดานนวกรรมพืชเศรษฐกิจแลวยังมีการสื่อสารนวกรรม
ทางดานสังคมและสาธารณสุขควบคูไปดวย ไมใชใหความสําคัญเรื่องรายไดเพียงอยางเดียว สวนประกอบ
กันทุกสวนผลักดัน ทําใหประสบความสําเร็จในการเผยแพรนวกรรม
“…..ที่เราทําเปนงานพัฒนาดวย ไมใชแคเรื่องรายไดอยางเดียว มีทางสังคมและ
สาธารณสุขดวย เชนมีวิทยากรที่เปนสาธารณสุขจังหวัดเขาไป และยังมีการสอนวิธีการถนอมอาหาร เชน
การเก็บหมูไวบริโภคใหถูกวิธี……”
( ดร.จิตติ ปนทอง---สัมภาษณ 3 พ.ย. 46 )

สรุปสาระคือ เจาหนาที่เปนชองทางสําคัญที่ชวยสงเสริมการเผยแพรนวกรรม เพราะเปนชอง
ทางผานสารสําคัญที่จําเปนในการรับนวกรรม ชวยใหผูรับมีความรูในนวกรรมตลอดจนมีความสามารถใช
นวกรรมไดดวยตนเองตอไป
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การใหลง
มือปฏิบัติ
จริง

การมีเจาหนาที่สงเสริม
ประจําศูนยพัฒนา

-

การพาไปดูงาน

การใชสื่อ
ประกอบการ
อธิบายเรื่อง
เกี่ยวกับ
นวกรรม

การจางชาวเขาในหมูบานมาทํางานที่สถานีศูนย
พัฒนา
การทดลองปลูกในแปลงเกษตรกรโดยตรง
การใชวิธีสอนแบบแปลงสาธิต
การใหครูชวยสอนการเกษตรแกเด็กที่โรงเรียน
การทํางานโดยเขาไปแบบใหความชวยเหลือใน
การแกปญหาตางๆ ทั้งทางดานสังคมและสา
ธารณสุขประกอบกันไปดวย

การ
ชมเชย

ผลักดันใหเกิดการเห็น
ไดเอง เกิดการเอาตาม
อยางกัน ทําใหเกิดการ
รับนวกรรมอยางรวด
เร็ว และมีผล
ทําใหผูรับนวกรรม
มีความรูสามารถใช
นวกรรมไดดวยตนเอง
ตอไป

การเชิญ
วิทยากรมา
บรรยายเสริม
ดานการ
เกษตร ,
สังคม, สา
ธารณสุขที่
สําคัญ

แผนภาพที่ 6 : การสื่อสารผานการทํางานและการฝกอบรมของเจาหนาที่และชาวไทยภูเขาที่เขามารับจางทํางาน
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5. กลยุทธการฉายภาพยนตรและสไลดที่เกี่ยวของกับนวกรรม
การฉายภาพยนตรและสไลดที่เกี่ยวของกับนวกรรมเปนชองทางที่ทําใหผูรับนวกรรมไดมองเห็น
ภาพที่ชัดเจนเนื่องจากนวกรรมเปนสิ่งใหม ผูรับไมเคยรูจักมากอนจึงตองมีกลยุทธการสื่อสารในการแนะ
นํานวกรรมที่มีประสิทธิผลกับผูรับนวกรรมไดดีที่สุด เปนการใชสื่อประกอบการชี้แจง โครงการหลวง เผยแพ
รนวกรรมความรูโดยผานจอหนังกลางแปลงเพื่อดึงดูดความสนใจ โดยมีการเปดเพลงโฆษณาเพื่อเรียกลูก
คา( ชาวไทยภูเขา) กอนโดยแบงประเภทไดดังนี้
5.1

ภาพยนตรหนุมาน จาก ก.อ.ล.ม.น . ( กรมการรักษาความมั่นคงภายใน)
เปนเรื่องเกี่ยวกับการตอตานคอมมิวนิสต แทรกสาระที่เนนการสรางความมั่นคงของชาติ
เนื่องจากตอนนั้นยังมีปญหาเรื่องความมั่นคงของชาติอยู
“……สมัยนั้นมีปญหาเรื่องความมั่นคงของชาติ เลยไปยืมหนังหนุมาน จาก ก.อ.ร.ม.น
( กองการรักษาความมั่นคงภายใน)ไปฉาย……”
( อาจารยเสียงทอง นุตาลัย---สัมภาษณ 7 พ.ย. 46)
ภาพยนตรสารคดี มาจาก ไตหวัน
เปนเรื่องการเกษตรการปลูกพืชผลเมืองหนาวจากประเทศไตหวันในตอนเริ่มโครงการคณะ
ทํางานไดขอความรวมมือจากสถานีโทรทัศนสีชอง 7 ใหไปถายทําภาพยนตรเกี่ยวกับการปลูกพืชผลเมือง
หนาวที่ไตหวัน เพื่อนํามาฉายเปนความรูกับชาวไทยภูเขาเผาตางๆที่ยังไมเคยรูเรื่องนวกรรมมากอน
5.2

“……ตอนนั้นมี TV มีชอง 7 ไปดวยที่ไตหวัน ปาปาซุงเปนคนประสานงานทางไตหวันใหไป
ถายเรื่องการเกษตรที่นาสนใจ ไปกันหลายครั้ง หลายชวง เพื่อเอาเทปมาออก……”
( อาจารยเสียงทอง นุตาลัย---สัมภาษณ 7 พ.ย. 46)
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นอกนั้นยังมีภาพยนตรสารคดีจากสถานทูตอิสราเอล เปนสารคดีเกี่ยวกับการเกษตรเชน
ไมผล ผัก ฉายใหผูรับนวกรรมจะไดรูจักคณะทํางานจะอธิบายไปดวย เชน ราคาของพืชชนิดนั้น
ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ วิธีปลูก
“……ที่เขาเห็นในหนังสารคดีเมืองนอก อันไหนทําไดหรือไมได จะวากันสดๆ (สื่อสารกัน
ทันที) ใหเหตุผล ทั้งเกี่ยวกับไมผล หรือผัก เชนในหนังของพวกอิสราเอล ที่มีหนังสารคดีเกี่ยวกับการ
เกษตร……”
( อาจารยเสียงทอง นุตาลัย---สัมภาษณ 7 พ.ย. 46)
ภาพยนตรจากโครงการหลวงเกี่ยวกับไมผล เห็ด ตางๆที่ฝายโสตนูปกรณของโครงการ
หลวงจัดทําขึ้น เชน ภาพยนตรเกี่ย วกับเห็ดหอม และไมผล เปน ภาพยนตร16 มิลลิเ มตร ที่ท างฝา ย
โสตนูปกรณทําการตัดตอ แลวนําไปฉายใหชาวบานดู
“……มีหนังเกี่ยวกับการปลูกเห็ดหอม ซึ่งมีฝายโสตฯ ถายมา Edit และไปฉายใหชาวบาน
เห็น……”
( อาจารยเสียงทอง นุตาลัย---สัมภาษณ 7 พ.ย. 46)
สาระคือ ภาพยนตรใหความรูที่จําเปนดานการเกษตรตางๆ
5.3 ภาพยนตรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เปนภาพยนตรที่ยืมจากสํานักราชเลขาธิการ เนื่องจากชาวไทยภูเขาบางกลุมมีความตองการ
ขาวสารเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาก เพราะบางกลุมตองการเขาเฝาฯ แตยังไมมีโอกาส
ภาพยนตรประเภทนี้ไดรับความสนใจมากที่สุด
สาระคือ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 25 ป เพื่อใหชาวไทยภูเขารูจักและ
เกิดความจงรักภักดี
“……มียืมหนังจากสํานักราชเลขาฯ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ในหลวง 25 ปตระเวนฉาย
ไปตามที่ตางๆเพื่อใหรูจักและใหเกิดความจงรักภักดี……”
( อาจารยเสียงทอง นุตาลัย---สัมภาษณ 7 พ.ย. 46)
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5.4 ภาพยนตรบันเทิง ( Entertainment movie )
คือภาพยนตรฝรั่ง จากชอง 3 เปนภาพยนตรที่มาจากตางประเทศ ฉายทายสุดเพราะตองการ
ดึงใหชาวไทยภูเขาอยูดูจนจบการฉายสาระสําคัญทั้งหมด
สาระคือเพื่อใหความบันเทิง แทรกไปกับสาระความรู ทําใหไมนาเบื่อสําหรับกลุมเปาหมาย เทา
กับเปนการสอดแทรกสาระความรูเขากับสวนบันเทิงดวย
กลยุทธนี้โครงการหลวงใชในการเผยแพรนวกรรมเปนการใหสาระความรูโดยผานจอภาพยนตร
กลางแปลงโดยมีลําดับขั้นการนําเสนอดังนี้
- การเปดเพลงโฆษณาเรียกลูกคา (ชาวไทยภูเขา)
- ฉายภาพยนตรหนุมานเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก
- ฉายภาพยนตร ความรู ไดแก หนังสารคดีเรื่องการเกษตร
- ภาพยนตรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- ภาพยนตรใหความบันเทิง (ภาพยนตรจากตางประเทศ)
สรุปสาระคือ เพื่อใหผูรับนวกรรมสามารถเห็นภาพที่ชัดเจนของนวกรรมที่เปนสิ่งใหม
สําหรับผูรับ จึงตองมีกลยุทธการสื่อสารในการแนะนํานวกรรมที่มีประสิทธิภาพใหผลกับผูรับนวกรรมไดดีที่
สุด นับเปนการชี้แจงโดยใชสื่อเปนการใหสาระความรูที่จําเปนในการสงเสริมใหเกิดการรับนวกรรมโดยผาน
จอภาพยนตรกลางแปลงเพื่อดึงดูดความสนใจ
ปจจัยดานผูรับสาร ( receiver )
จากการวิจัยพบวาผูรับสาร ในที่นี้ไดแกผูรับนวกรรม ไดแกชาวไทยภูเขาทั้ง 17 หมูบานสามจังหวัด
ทางภาคเหนือไดแกจังหวัด เชียงใหม เชียงราย และ นาน ตอนนั้นมีสภาพความเปนอยูที่แรนแคน ยาก
จน มีปญหาดานสุขภาพอนามัยเชน ชาวไทยภูเขาบางเผาติดฝนกันมากทําใหสุขภาพทรุดโทรม ในดาน
ความรูทางการเกษตร มีความรูดานการปลูกพืชนอยมาก มีการปลูกขาวไร ขาวโพด พริก ฝาย พืชที่ทํา
รายไดของชาวไทยภูเขาตอนนั้นคือฝน ทําใหมีการยายที่ทํากินไปเรื่อยๆ ไมมีการปลูกพืชอยูกับที่ การทําไร
เลื่อนลอย ทําใหที่ดินบริเวณเหลานั้นขาดความสมบูรณซึ่งเปนปญหาดานสิ่งแวดลอม และยังมีวิถีชีวิตเปน
แบบอยูไปวันๆ
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“……พวกเผาอีกอมีเปอรเซ็นตติดฝนมาก มียาเสพติดมากประมาณ 70-80เปอรเซ็นต แต
อีกอพวกนั้นมีปญหามาก ทั้งดานสุขภาพ ความยากจนแรนแคน ไมมีกินตองมาพึ่งเราตลอด……”
( รศ.สนิท วาฤทธิ์---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46 )
“……เขามีความรูดานการปลูกพืชนอยมาก เขาปลูกขาวไร ขาวโพด พริก ฝาย พืชเงิน
พืชทองของเขาคือฝน รูนอยเพราะฉะนั้นความจําเปนเขาไมมีในการจะปลูกอยูกับที่ เขาจะเปลี่ยนพื้นที่ไป
เรื่อย คือการทําไรเลื่อนลอย เราตองการใหเขาอยูกับที่ ถาเขารายไดพอ เขาก็คงไมอยากยายที่……”
( ศาสตราจารยปวิณ ปุณศรี---สัมภาษณ 12 พ.ย. 46)
นอกจากนี้ชาวไทยภูเขาเหลานั้น ยังประสบปญหาเกี่ยวกับการปลูกฝน เชน ความไมแน
นอนของรายได ความไมแนนอนของผลผลิต การซื้อขายฝนเปนไปยาก และฝนยังทําใหดินเสื่อม ทําใหตอง
ยายที่ปลูกไปเรื่อยๆแตในขณะเดียวกันชาวไทยภูเขาเหลานั้นมีแรงบันดาลใจตองการจะพัฒนาชีวิตใหมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น และยังมีการติดตอกับคนภายนอกสังคม ( Cosmopolite ) ไดแกคนในเมืองบนพื้นราบ
ดวย ซึ่งมีผลทางดานภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสารกันและไดเห็นความแตกตางระหวางตนกับชาวพื้นราบ
ในดานการดําเนินชีวิตและความเจริญตางๆ นอกจากนั้น การศึกษายังเปนปจจัยสําคัญในการทําใหการสื่อ
สารระหวางชาวไทยภูเขาและคณะทํางานเปนไปอยางมีผล เรื่องภาษาซึ่งเปนภาษาเดียวกันทําใหเขาใจกัน
ไดงายขึ้น และมีครูสอนศาสนาพวกมิชชันนารีจากตางประเทศ มาสอนศาสนามีการเชื่อมโยงเอาพวกชาว
ไทยภูเขาไปเขารับการอบรม ดังนั้นมีการใชภาษามูเซอ ภาษาถิ่น(คําเมือง) และบางทีใชภาษาอังกฤษทับ
ศัพทดวย
“……แตกอนฝนมีคนรับซื้อ แตถาเขาไปโต(ไปขายไดสําเร็จไมโดนจับ) ก็ไดเงินถาเขากลับ
มาเราก็ไดเงิน บางทีเบี้ยวก็หายไปเลย ไมรูเขาเปนใคร บางทีอาจจะถูกจับไป ตอนนั้นอาจารยไปหาพอ
ตอนนั้นเปนผูชวยของผูใหญบาน บอกพิษภัย พวกเราฟงวามีเหตุผลจริง ชาวบานเลยยอมเลิกได เขาบอก
วาจะไดเงินถากาแฟดี จะไมมีใครเบี้ยวเหมือนฝน ฝนก็มีปญหาอยูแลว ปลูก 1-2 ป ดินเสื่อมก็ตองเปลี่ยนที่
ไปเรื่อยๆ ทําไรเลื่อนลอยไปเรื่อยตองทิ้งที่นั่นไป7-8ปกวาจะกลับมาที่เดิมอีกมีปญหาเรื่องดินมากเปนปญหา
สิ่งแวดลอม สมัยนั้นหมูบานนี่เปนปาดง มีหมี พอปลูกฝนก็โลนหมดเผาปา ตอนนั้นชาวบานปลูกฝน ขาว
ไรก็มีบาง แตกอนผูชวยผูใหญบานชาวบานจะเชื่อมาก ภาษาที่พูดกับคนอื่นใชคําเมืองอยูนานแลว
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เพราะสวนมากมีไปประชุมที่อื่นบาง เชน เดินทางดวยเทาไปกองลอย ไดรูมากขึ้นและไดเจอคน ตอนนั้นที่
นี่สวนมากเอาคนดี คนรูภาษามากเปนผูชวยฯ จะไดติดตอกับคนไดเยอะ……”
( นายบัณฑิต อัมพรคีรีมาศ---สัมภาษณ 5 พ.ย. 46)
“……เผากะเหรี่ยงจะใกลชิดคนเมือง เพราะฉะนั้นเวลาพูดไมเสียเวลา เขาเขาใจเรา เรา
เขาใจเขา เขาพูดภาษาคําเมืองไดบาง เขาใจไดเร็ว……”
( ดร.สุมินทร สมุทคุปติ์------สัมภาษณ 12 พ.ย. 46)
“……พูดภาษาไทยเหนือกับเขา เขาเขาใจ เขาก็พูดภาษาไทยเหนือ เขาเคยติดตอกับพอคา
ที่พื้นราบอยูแลว และยังมีครูสอนศาสนาพวกมิชชันนารีมาจากตางประเทศ มาสอนศาสนาที่นี่เชื่อมโยงเอา
พวกนี้ไปอบรม ใชภาษามูเซอก็มี ใชภาษาอังกฤษทับศัพทดวย มีจะใชทับศัพทภาษาชาวไทยภูเขาดวย
ภาษาอังกฤษ……”
( ร.ศ.สนิท วาฤทธิ์---สัมภาษณ 4 พ.ย. 46 )

จากการวิจัยพบวา สภาพดั้งเดิมของชาวไทยภูเขามีผลตอกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นวกรรมเปนอยางมาก ในที่นี้คือความตองการและปญหาที่มีอยู ดังนั้นจะเห็นไดวาจากความตองการความ
เปนอยูและชีวิตที่ดีขึ้นของผูรับนวกรรมมีความสอดคลองเขากันได (Compatibility) กับนวกรรม และปญหา
ที่ชาวไทยภูเขามีอยูกอนยังเปนปจจัยผลักดันทําใหเกิดการรับนวกรรมอีกดวย นอกจากนั้นยังพบอีกวาการ
ตัดสินใจรับนวกรรมเปนการตัดสินใจระดับบุคคลคือแตละคนจะตัดสินใจดวยตนเองโดยอิสระไมไดกระทบ
กระเทือนบุคคลอื่นๆในสังคม
การที่คณะทํางานมีแนวการสื่อสาร เพื่อแกปญหาใหเขาอยางตรงจุด พรอมกับการสื่อสาร
เพื่อสงเสริมใหปลูกพืชเศรษฐกิจใหมไปดวย จึงมีผลทําใหเกิดการรับนวกรรมไดเร็วขึ้นและที่สําคัญตองไม
ขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีท่เี ขามีอยู ทางคณะทํางานเพียงแตแนะนําวิชาการใหมๆให เพื่อใหเปลี่ยน
มาปลูกพืชที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจเปนผลใหมีอาชีพและรายไดที่แนนอน มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น
นอกจากนี้ผูรับ นวกรรมไดเรียนรูประสบการณ และความรูใหมๆจากการติดตอกับคนพื้นราบ การศึกษา
จากโรงเรียนในความดูแลของตํารวจตระเวนชายแดนมีผลใหการเผยแพรนวกรรมงายขึ้นเพราะไดรับการ
ศึกษาจากหลายชองทางซึ่งมีสวนชวยใหชาวไทยภูเขาสามารถเขาใจและเรียนรูไดอยางรวดเร็ว
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“……ตอนนั้นชาวไทยภูเขามีแรงบันดาลใจ คือ อยากพัฒนาชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้นพวก
เขาเคยมีโอกาสลงมาตัวเมืองก็เห็นวามีความเจริญ ก็ตองการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของเขาใหดีขึ้น เรา
พัฒนาโดยสอดแทรกแนวคิดการเลิกปลูกสารเสพติดไปดวย เรื่องภาษา การศึกษาจะสําคัญมาก ถาการ
ศึก ษาไมเ ขาไปถึ ง การสื่อสารจะยาก เขาพูดและเขาใจไดเพราะเคยลงมาติดตอกับคนทางพื้นราบ
ดวย……”
( รองศาสตราจารยอดิศร กระแสชัย---สัมภาษณ 16 ธ.ค. 46)

ในเรื่องของประเพณีและลักษณะนิสัยเฉพาะเผามีสวนสงเสริมใหเกิดการรับนวกรรมดวย
กลาวคือประเพณีของแตละเผาจะแตกตางกัน ในกลุมมงมีลักษณะนิสัยใหความสําคัญกับรายไดเปนหลัก
เพราะตามประเพณีสามารถมีภรรยาหลายคนดังนั้นจึงตองการแรงงานมาสรางรายได และทําทุกอยางดวย
ความจริงจัง มีความขยันมาก สิ่งเหลานี้มีสวนสงเสริมใหกลุมมงเกิดการรับนวกรรมเร็วกวาเผาอื่นที่มี
ลักษณะตรงกันขาม
เมื่อคณะทํางานมีความรูความเขาใจในประเพณีและลักษณะนิสัยเฉพาะของแตละเผา
แลว จะปรับการทํางานใหสอดคลองกับประเพณีและลักษณะนิสัยเฉพาะเผา เชน ชาวเไทยภูขาเผาที่มี
ลักษณะนิสัยไมขยันทํางาน คณะทํางานจะทําการเผยแพรนวกรรมโดยการพาชาวไทยภูเขาเผาดังกลาวไป
ดูเผาอื่นที่ขยันกวา เพื่อใหเขาเห็นตัวอยางเปนการจัดการใหชาวไทยภูเขาเกิดการสื่อสารแบบไมเปนทาง
การกันเองถึงประโยชนของนวกรรมที่จะไดรับ เปนการชวยสงผลสนับสนุนใหเกิดการรับนวกรรมในที่สุด
สําหรับเผาที่มีลักษณะนิสัยขยัน คณะทํางานจะทําการสื่อสารเพื่อการเผยแพรนวกรรมโดยการโนมนาวใจ
ในเรื่องของรายได จึงทําใหเกิดการรับนวกรรมเร็วกวา
“……ขึ้นอยูกับเผา พวกมง นิสัยเฉพาะจะขยันถาเห็นขางบานไดเงินโดยการปลูกผักขาย
จะตามมาเลย มาขอเมล็ด พวกเผาลีซอจะขยันนอยกวา พวกอีกอ มูเซอจะไมคอยสนใจตองพาเขาไปดู
พวกมง วาเขาปลูกแลวไดเงิน ใหเขาคุยกันเองวาปลูกผักสลัดไดเงินเทาไหร บอกเรื่องรายไดเขาจะอยาก
ปลูกตาม……”
( ผ.ศ.สมพร ทรัพยสาร---สัมภาษณ 12 พ.ย. 46)
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“……ในบางเผา เรื่องเศรษฐกิจจะเปนหลัก เขาตองการมีเงินเพิ่มขึ้น ชาวไทยภูเขามีหลาย
เผาซึ่งจะตางกัน ในเผามง ยิ่งไดเงินยิ่งตองการทํา เพราะนิสัยมีความทะเยอทะยานสูง ถารายไดเยอะจนมี
รถยนตไดยิ่งดี พวกนี้มีประเพณีแบบมองที่รายไดเปนหลัก เนื่องจากวัฒนธรรมมักมีภรรยาหลายคน เลย
ตองการแรงงาน พอเราบอกเรื่องรายไดจะทําใหรับเร็ว แตกะเหรี่ยงทํานิดหนอยพอมีขาวกินก็พอ เราตอง
บอกใหเขาทํามากๆ เปนการทํางานอีกแบบ……”
( รองศาสตราจารยสมบัติ ศรีชูวงศ---สัมภาษณ 16 ธ.ค.46)
เรื่องความชา - เร็ว ในการรับนวกรรมพบวา การที่คณะทํางานเขาไปสื่อสารเรื่องนวกรรม
กับผูนําทางความคิด ( Opinion Leader ) กอน ทําใหผูนําทางความคิดซึ่งเปนพวกรับนวกรรมเร็วกลุมแรก
( Early Adopters ) นี้กลาเสี่ยงทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจกอนและเปนตนแบบใหคนอื่นในสังคมของเขา
พวกนี้มีหัวทางดานธุรกิจมากกวาพวกอื่นและหลังจากนั้นจะเกิดการตามอยางกันรับนวกรรม เมื่อเห็นผลดี
ของนวกรรมจากพวกผูนําทางความคิด นอกจากนั้นพวกรับนวกรรมเร็วกลุมแรกบางคนใชวิธีทดลองกอน
รับนวกรรม โดยมีการยอมทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจไปพรอมๆกับฝนเพราะยังไมแนใจในผลของนวกรรม คือ
พบวานวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนไดนี้มีความสามารถในการนําไปทดลองใชได
( Trialability ) จึงเกิดการนําไปทดลองใชกอนรับนวกรรม ที่เปนดังนี้เพราะรูสึกวาตนมีความเสี่ยงนอย ยังไม
ตองเสี่ยงทั้งหมด สวนพวกรับนวกรรมชา ( Late Majority ) ในชาวไทยภูเขามีลักษณะไมกลาเสี่ยง และไมรั
บนวกรรมจนกวาจะแนใจวาใหผลดีแนนอน พวกดังกลาวจะเปนลูกจางของพวกรับนวกรรมเร็วกอน
“……จากการที่ชาวไทยภูเขาไมเคยปลูกอะไรมากอน บางคนจะกลาเสี่ยงปลูกพืชบางชนิด
เชนสาลี่ ผักกาดหอมหอ ซึ่งเขาไมเคยเห็น พอปลูกไดดีไดสตางคเขาก็เริ่มยอมรับกัน สวนชาวไทยภูเขา
คนอื่นๆ โดยหลักจะมี Demonstration effect คือมีดูตัวอยางกัน พูดคุย เอาตามอยางกันไป……”
( นายสุทัศน ปลื้มปญญา---สัมภาษณ 19 ธ.ค. 46 )
“……ตอนนั้นปลูกพืชชนิดใหมนอยๆกอน ทดลองดู พอปลูกแลว ขายไดเงินแลวเห็นวาดี
กวาฝน ก็เปลี่ยนไปปลูกทั้งหมดเลยแทนฝน ปลูกฝนตอนนั้นกลัวถูกจับดวย ตอนหลังขายก็ไมไดราคาเทา
ที่ควร……”
( นายชัชวาลย เตชะเลิศพนา---สัมภาษณ 18 ธ.ค. 46 )
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“…..ตอนแรกๆเราไมไดหามปลูกฝนเลยทั้งหมด เขาจะปลูกไมผล ผัก ไปพรอมกับฝนดวย
เพราะเราไมไดหามในทันที เราใหเขาไดเปรียบเทียบกันเองวาอะไร(พืชเศรษฐกิจ) ดีหรือไม…..”
( นายโกเมท จาภา-----สัมภาษณ 18 ธ.ค. 46 )
“……กลุมที่ยอมรับการปลูกพืชเศรษฐกิจชาจะไมกลาเสี่ยง สวนมากคือพวกที่ไปเปนลูก
จางของพวกยอมรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเร็ว พวกที่ปลูกฝนเยอะมากอนการยอมรับจะเร็วเพราะเคยทํามา
คาขายและเปนในเรื่องธุรกิจมากกวา เขาใจระบบการซื้อขาย พวกนี้จะรับเร็ว……”
( นายอุดม พรหมตัน---สัมภาษณ 18 ธ.ค. 46 )

ผลการวิจัย สว นที่ 2 : บทบาทสําคัญ ของเจา หนา ที่แ ละการจัด การที่มีตอ การ
เผยแพรนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย
ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง
ผลการวิจัยพบวา บทบาทสํา คั ญ ของเจ า หน า ที่ แ ละการจั ด การที่ มี ต อ การเผยแพร
นวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยในพื้นที่
ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง สามารถวิเคราะหเปนบทบาท 9 ดาน ที่สําคัญประกอบกันซึ่ง
ขับเคลื่อนโครงการจนประสบความสําเร็จได โดยการทํางานมีการปรับการทํางานไปตามสภาพแวดลอมที่
สําคัญตางๆ

1. บทบาทการใหความรู ( Educator )
บทบาทการใหความรูทางการเกษตรแผนใหมแกชาวไทยภูเขาผานการฝกอบรมเตรียม
ความพรอมเพื่อนําสูการเปลี่ยนแปลง เชน การปลูกพืชแบบขั้นบันได แนวทางการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
โดยความรูที่ใหจะไมขัดกับประเพณีที่มีอยู ความสําเร็จในบทบาทการใหความรูจะขึ้นอยูกับความเอาใจใส
ใน
นวกรรมดวย ซึ่งแตละเผาในแตละพื้นที่มีตางกัน ในพวกที่มีความกาวหนามากเมื่อแนะนํานวกรรม
จะรับและเขาใจไดเร็วกวา

141
เชนเผากะเหรี่ยง หมูบานปางปาคา อําเภอแมแรม มีความเอาใจใสดีกวาพวกมูเซอดํา ที่ดอยจอมหด ซึ่ง
หลังจากสงเสริมแลวไมคอยเกิดประโยชน สวนกลุมเยาที่แมงอน อําเภอฝาง ปจจุบันเปนแหลงปลูกลิ้นจี่
ใหญที่สุดแหงหนึ่ง มีความกาวหนามาก เมื่อไดรับคําแนะนําจะรับและเขาใจทันที
บทบาทการใหความรูนี้เ ริ่ม ขึ้น ครั้ง แรกจากการฝก อบรม ครูตํารวจตระเวนชายแดนผู
นําเกษตรกร เกษตรกรชาวไทยภูเขา ที่คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนการฝกอบรมดาน
การผลิตพืชไร พืชสวน แนวทางการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และสัตว นอกจากนั้นมีโครงการ อบรม
อื่นๆอีกเชนโครงการฝกอบรมระยะสั้น 3 เดือน ในดานกาแฟและพืชผัก เปนตน
“……การอบรมครั้งแรกเริ่มจากการฝกอบรม ครูตํารวจตระเวนชายแดน ผูนําเกษตรกร
เกษตรกรชาวเขา ที่คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เราฝกอบรมดานการผลิตพืชไร พืชสวน
แนวทางการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และสัตว การเกษตร เราเนนการใหความรูใหม เชนการปลูกพืช
แบบขั้นบันได ซึ่งถาไมทํา ดินจะเสียหาย ความรูที่ใหจะไมขัดกับประเพณีของเขา สวนเรื่องความแตกตาง
ระหวางเผานั้นความเอาใจใสจะแตกตางกัน เชนกะเหรี่ยง หมูบานปางปาคา ที่แมแรม เอาใจใสเรื่องที่เรา
แนะนํามากกวาพวกมูเซอดํา ดอยจอมหด กลุมนี้สงเสริมอะไรก็ไมคอยมีประโยชน เพราะเปนถิ่นกันดาร
ดวย ขึ้นอยูกับเผาและพื้นที่ อีกแหงหนึ่งคือเยาที่แมงอน อําเภอฝาง ที่นั่นปจจุบันเปนแหลงปลูกลิ้นจี่ที่ใหญ
มาก พวกนี้มีความกาวหนามาก แนะนําอะไรไป รับและเขาใจทันที……”
( ดร.สุมินทร สมุทคุปติ์------สัมภาษณ 12 พ.ย. 46)

“…..ตอนนั้นครั้งแรกมีโครงการฝกอบรม โดยคัดเลือกเกษตรกรจากชาวไทยภูเขาจากหมู
บานหลักและหมูบานบริวารตางๆ เชน แมโถ ขุนวาง อินทนนท ขุนชางเคี่ยน และมีจัดโครงการอบรมระยะ
สั้น 3 เดือน ในดานกาแฟและพืชผักดวย…..”
( ดร.จิตติ ปนทอง---สัมภาษณ 3 พ.ย. 46 )
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2. บทบาทผูโนมนาวใจ (Persuader)
เปนบทบาทการโนมนาวใจใหเกิดการรับนวกรรม โดยมีการติดตามผลการทํางานและโนม
นาวใจไปตามลักษณะของประเพณี คานิยม และลักษณะนิสัยของชาวเขาแตละเผาที่ดีอยูแลว ในเผาที่
ลักษณะของประเพณี คานิยม และนิสัยไมผลักดันใหเกิดการรับนวกรรม คณะทํางานพยายามโนมนาวให
เห็นความสําคัญของการขยันทํางานและการสรางรายได โดยมีการสื่อสารแบบการใหเห็นถึงประโยชน
ของนวกรรมในดานนี้ เพื่อผลักดันใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงเกิดการรับนวกรรม ตัวอยางเชน พวกมง รั
บนวกรรมเร็วมาก เพราะสวนใหญเห็นความสําคัญของรายไดเปนหลัก เพราะตามประเพณีสามารถมี
ภรรยาหลายคน จึงตองการแรงงานมาสรางรายได ประกอบกับลักษณะนิสัยจริงจังกับการทํางาน
คณะทํางานจะทํางานตามนั้นเพื่อผลักดันใหเกิดการรับนวกรรม สวนเผามูเซอดําจะรับนวกรรมชา เนื่องจาก
มีลักษณะนิสัยขาดความกระตือรือรนในการสรางรายได ยังยึดติดกับขนบธรรมเนียมเดิมๆไมทํางาน คณะ
ทํางานจะพยายามโนมนาวใจใหเห็นความสําคัญของการขยันทํางานและการสรางรายได เปนการชวย
สนับสนุนใหเกิดการรับนวกรรมในที่สุด บทบาทนี้สําคัญมีผลตอการรับนวกรรม
“……วัฒนธรรมมีสวนตรงที่ถาจะรับก็รับ ไมรับก็จะชามาก พวกมง จะเร็วมากเพราะมอง
ที่รายได ตองการหารายไดมามากๆเปนหลัก เพราะวัฒนธรรมมีภรรยาหลายคน ตองการแรงงาน เพราะ
เปนธรรมเนียมการมีครอบครัว และลักษณะนิสัยทําอะไรจริงจัง เชนปลูกกะหล่ําทีละเยอะๆพวกนี้จะเปลี่ยน
งาย สวนพวกมูเซอดําจะรับชา ไมคอยกระตือรือรนสรางรายได ยึดติดขนบธรรมเนียม การทํางานของเรา
จะพูดใหขยันทํางานและใหเห็นวารายไดเปนสิ่งที่สําคัญ…..”
( ดร.จิตติ ปนทอง---สัมภาษณ 3 พ.ย. 46 )
บทบาทนี้พบวามีการโนมนาวใจที่ชัดเจนเรื่องการสรางรายไดผานไปทางงานสงเสริมในรูป
แบบเพื่อสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือ เชนเรื่องการหาชองทางการตลาด (Marketing) พบวาคนที่
เชื่อจะมีปจจัยทางดานเศรษฐกิจดีขึ้น มีผลทําใหคนอื่นๆในสังคมเชื่อนักสงเสริมซึ่งเปนคณะทํางานจากมูล
นิธิโครงการหลวงมากขึ้น เนื่องจากเกิดความมั่นใจและรับนวกรรมในที่สุด
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“……คณะทํางานมีสวนมาก นอกจากการบอกเขาแลวยังเพราะวาการสงเสริมมีผลงานให
เขาเห็น พอเราสงเสริมสําเร็จก็เชื่อเรามาก คนที่เชื่อเราเศรษฐกิจก็ดีขึ้น เขาก็หันมาเชื่อนักสงเสริมเรามากขึ้น
เรามี Marketing ที่บอกวาปลูกแลวขายได เขาเกิดความมั่นใจ ถาการสงเสริมปลูกแลวขายไมได ก็ไมมั่นใจ
เพราะฉะนั้นเราแนะนําอะไร เขาจะเชื่อ……”
( อาจารยสืบศักดิ์ นวจินดา---สัมภาษณ 7 พ.ย. 46)

3.

บทบาทการเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา (Consultant)

บทบาทการเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการแกปญหาความเดือดรอน ที่เกิดขึ้นในการดํารงชีวิต
ทั่วไปและการใหคําแนะนําเรื่องนวกรรม ซึ่งเจาหนาที่คณะทํางานทําอยางชัดเจน บทบาทนี้เริ่มจากการ
สรางความคุนเคย หลังจากนั้นใหคําแนะนําและชวยเหลือเมื่อพบปญหา เชน เรื่องความเจ็บปวยที่สราง
ความเดือดรอนใหชาวไทยภูเขาเหลานั้น จนเกิดความรูสึกวาคณะทํางานเปนที่พึ่ง สามารถใหคําปรึกษาได
เสมือนเปนพวกเดียวกัน นับวาเปนบทบาทการเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําชวยเหลือดานความเจ็บปวยที่
ชาวไทยภูเขาประสบอยู

“……ตอนเราเขาไปจะสรางความคุนเคยกอน ดูวาเขามีปญหาอะไรในหมูบานเขาและมี
ความเดือดรอนอะไรบาง สวนใหญเขามีปญหาเรื่องความเจ็บปวย เราพยายามชวยดานนี้กอน เชน ปวด
ทอง เปนไขหวัด อะไรชวยไดเราจะชวยไป ทําใหเขามีความรูสึกวาเราเปนที่พึ่ง ปรึกษาเราได เราชวยเหลือ
อะไรเขาได เหมือนเปนพวกเขา ทําใหเขารูสึกสบายใจ……”
(นายโกเมท จาภา----สัมภาษณ 18 ธ.ค. 46)
ในเรื่อ งนวกรรม เจา หนา ที่ค ณะทํางานมีบ ทบาทการเปน ที่ป รึก ษาใหคําแนะนําดา น
นวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการเกษตรอยางชัดเจนจากคําบอกเลาของชาวไทยภูเขาผูรับ
นวกรรม ปรากฏในรูปแบบของวิธีการเพาะปลูก ตลอดจนคําแนะนําในเรื่องที่จําเปนจนเกิดความเขาใจ
เชน คําแนะนําเกี่ยวกับยาคลุกเมล็ด เปนตน
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“……ตอนเปลี่ยนจากปลูกถั่วแดงหลวงเปนกะหล่ํา ทางโครงการหลวงบอกวิธีปลูก และให
คําแนะนําจนเราเขาใจ แตก็ไมไดใสปุยในชวงแรกเพราะตอนนั้นดินดีมาก เลยไมมีปญหา มีการแนะนํา
ยาคลุกเมล็ดกันมอดใหดวย เราไดรับคําแนะนํามาจากเจาหนาที่ และมีอาจารยสมบัติมาสอนปลูก……”
( พอหลวงโตง-----สัมภาษณ 4 พ.ย. 46)

นอกจากนั้นมีการใหคําแนะนําทางดานอาหารเพิ่มเติมในบทบาทการเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะ
นํา นับเปนการชวยเหลือเพื่อใหชาวไทยภูเขาผูรับนวกรรมมีปจจัยสี่ทางดานอาหารเพิ่มขึ้น
ซึ่งนอก
จากเพาะปลูกสําหรับบริโภคในครัวเรือนแลวยังสามารถนําไปจําหนายเพื่อหารายไดมายังชีพ นับเปนหนึ่ง
ในชองทางการชวยเหลือเพื่อทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น
“……ตอนนั้นอาหารการกินเขาก็ไมคอยดี พอเราแนะนําใหเขาเริ่มปลูกผัก ซึ่งมันไดผล
ผลิตเร็วใชเวลาแค 2 เดือนก็ไดทานแลวยังนําไปขายไดดวย ทําใหพวกเขาไดเงินมาซื้อของใชที่จําเปนตางๆ
สําหรับคนที่ยังไมไดปลูก เห็นคนที่ปลูกแลวมีเงินใชจายก็จะเริ่มสนใจมาทําตามกันไป……”
(นายโกเมท จาภา----สัมภาษณ 18 ธ.ค. 46)

4.

บทบาทการสนับสนุน/สงเสริม (Facilitator)

ในบทบาทของการสนับสนุน/สงเสริมคือ คณะทํางานเขาไปสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน
การปลูกฝน เพื่อใหชาวไทยภูเขาเลิกปลูกฝน อันเปนบทบาทหลักของการทํางานในการเผยแพรนวกรรม
บทบาทนี้มีความสําคัญมากเนื่องจากกอนที่นวกรรมจะถูกเผยแพรนั้น ผูรับนวกรรมปลูกพืชชนิดเดียวเปน
รายไดหลักคือฝน เนื่องจากไมมีความรูดานการปลูกพืชชนิดอื่น คณะทํางานจึงมีความจําเปนตองเขาไป
สนับสนุน/สงเสริมใหปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทนการปลูกฝน เพื่อทําใหความเปนอยูของชาวเขาดีขึ้นโดย
รวม
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“……หมอมเจา(ภีศเดช) เสด็จมา ขอใหเราปลูกอยางอื่นแทนฝน ใหเลิกปลูกฝน สมัยนั้น
ไมเคยมีใครแนะนําใหปลูกอยางอื่นแทนยาฝน มีแตปลูกฝนเปนอยางเดียว เพราะไมรูจะปลูกพืชอะไร
หมอมเจามาบอกใหเลิกปลูกและจะสงเสริมใหปลูกอยางอื่นแทน หมอมเจาบอกฝนไมดีและสงไปขายที่
ไหนก็ยาก ตอมามีประชุมที่บานผม ผมบอกชาวบานวาผมคิดวาหมอมเจามาสงเสริมในสิ่งที่ดีจะทําให
ความเปนอยูพวกเราดีขึ้น……”
( อดีตพอหลวงเนง ลีโภชนะชัย-----สัมภาษณ 19 ธ.ค. 46)
นอกจากนี้ในบทบาทนี้หมายรวมถึง การอํานวยความสะดวก และการทําใหมีความงายใน
การยอมรับนวกรรม(พฤติกรรม)การปลูกพืชเศรษฐกิจใหมดวย ไดแก การจัดพื้นที่ทําการเกษตรใหชาวไทยภู
เขาไดใชในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งเปนนวกรรมใหม การใหของจําเปนในการเพาะปลูก การแนะนํา
วิธีปลูกทุกขั้นตอนโดยละเอียด เชน การชวยขุดดินเพื่อพรอมในการปลูกพืช ทั้งหมดเปนบทบาทรวมกัน
ทําใหงายตอการยอมรับนวกรรมมากขึ้น
“……หมอมเจา (ภีศเดช) จัดพื้นที่ที่สามารถทําการเกษตรไดใหเราอยู บอกเราใหไปปลูกที่
ตรงนั้น มีการยกตัวอยางและใหของใชที่จําเปนในการปลูกตางๆ แนะนําใหปลูกอยางดีเราเลยทิ้ง (เลิกปลูก)
ฝนไป……”
( พอหลวงโตง----- สัมภาษณ 4 พ.ย. 46)
“…..ในพวกเผากะเหรี่ยง และมูเซอ เราตองชวยผลักดันใหเขาปลูก ตอนนั้นไปชวยขุด
หลุมปลูกเลย ชวยทําทุกขั้นตอน ใชวิธีการฉายสไลดใหดูวาขุดหลุมอยางไรแคไหน การผสมดิน วิธีปลูก
และรดน้ําเปนอยางไร ฉายสไลดใหเขารูใหเขาเขาใจ บอกใหปกไมกันพื้นที่ปลูกดวยเพราะเดี๋ยวหมูจะมา
ทําลายตนไม บางทีปกลึกเกินไปเราตองแนะนํา หลังจากนั้น 2-3 ป พวกเขาทําไดดีขึ้น……”
( นายCHIEN CHIYEH-----สัมภาษณ 17 ธ.ค. 46 )

5.

บทบาทการเปนผูประสานงาน (Co ordinatior)

การทํางานของคณะทํางานโครงการหลวงอาศัยบทบาทดานการเปนผูประสานงานเพื่อให
งานที่สําคัญไดรับการปฏิบัติจนสําเร็จลุลวงไปได ทุกงานลวนผานการประสานงานในตอนแรกจากอาจารย
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ผูใหญ ซึ่งทุกทานเขาใจจุดมุงหมายของโครงการเปนอยางดีโดยละเอียดตอนนั้นหมอมเจา ภีศเดช รัชนี
เปนผูประสานงานหลัก ทําใหการทํางานมีการพบปรึกษาหารือรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สําคัญ
ตอการทํางานเผยแพรนวกรรม เมื่อเกิดการประสานงานในเรื่องหลักๆแลวหลังจากนั้นคณะทํางานนําไป
ปฏิ บั ติ ประกอบด ว ยความเข าใจนโยบายและวิธีการ ทําใหเกิดการประสานงานในเรื่องตางๆตอไป
จนประสบความสําเร็จในการทํางาน
“……ตอนจุ ด เริ่ ม ต น อาจารย เ ป น ผู ใ หญ ทั้ ง นั้ น และเข า ใจจุ ด มุ ง หมายเป น อย า งดี
ทานภีศเดชเปนผูประสานงานหลัก เราจะพบกันตลอดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พอประสานงานเรื่อง
ตางๆแลวจึงนําไปปฏิบัติ การมีจิตใจที่เขาใจนโยบายและเขาใจวิธีการ อาศัยการทํางานโดยทานภีศเดช
เปนหลักแลว ทําใหมีการประสานงานตอไปจนประสบผลสําเร็จ…..”
( ดร.สุมินทร สมุทคุปติ์------สัมภาษณ 12 พ.ย. 46)

6.

บทบาทการกระตุนหรือการเปนผูขับเคลื่อนชุมชน/โครงการ (Driver / Motivator)

บทบาทการกระตุนหรือการเปนผูขับเคลื่อนชุมชน/ โครงการการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน
การปลูกฝน (มูลนิธิโครงการหลวง) ผานวิธีการทํางานอันเปนบทบาทที่สําคัญ ไดแก การทํางานในรูปแบบ
การดูแล ปรับปรุงและรวมมือกันทํางานการเผยแพรนวกรรมเพื่อใหโครงการดําเนินไปได ความถี่ของการ
สื่อสารแบบเห็นหนาคาตากับชาวบาน (การสอนอยางละเอียด และการแกปญหาดวยตนเอง) การลงมือจัด
พื้นที่การเกษตร การใหตัวอยาง การแนะนําวิธีการปลูก และการใหสิ่งจําเปนในการทําการเกษตร
“……ตอนทําโครงการใหมๆลําบากมาก ตองทํางานแบบดูแลชาวบานอยางใกลชิด ปรับ
ปรุงเรื่องการทํางานตางๆตลอดเวลาและตองชวยกันทํางานดวยโครงการจะไดไปได ตองไปเจอชาวบาน
บอยๆ โดยไปสอนที่บานเขา ดูวาเขาทําถูกไหม ถาไมถูกก็แกปญหา เราตองมือถึง ไปถึงที่และลงมือทําเอง
เลย สําหรับปาปาซุงเองจะมีลามแปลภาษาไปดวยตลอด……”
(นาย Sang cling yun (ปาปา ซุง)----- สัมภาษณ 17 ธ.ค 46)
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นอกจากนี้ บ ทบาทการกระตุนหรือการเปนผูขับเคลื่อนชุมชน/ โครงการที่ สํ า คั ญ ค รั้ ง นี้
พบว า พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนองคสําคัญในบทบาทผูกระตุน (Motivator) ที่ไดผลเปนอยาง
มาก คือการเปนผูกระตุน (Motivator) ของคณะทํางานอีกทอดหนึ่ง ทําใหคณะทํางานทุกคนรวมกัน
ทํางานพรอมความตั้งใจที่จะชวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตามพระราชดําริ ผานความตั้งใจทํางาน
และชวยชาวไทยภูเขาอยางจริงจัง และพึงพอใจในผลงานเมื่อชาวไทยภูเขามีความเปนอยูในดานตางๆดีขึ้น
บทบาทนี้ที่มีขึ้นในการทํางานของมูลนิธิโครงการหลวงมีสวนชวยใหงานขับเคลื่อนไปขางหนาจนเกิดความ
สําเร็จ
“……พวกเราที่ชวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทํางาน ทุกคนตั้งใจทํางาน เราตั้งใจสอน
ชาวบานใหชาวบานรู ใหไดกําไรและมีความเปนอยูที่ดีขึ้น เราเห็นชาวบานดีขึ้น เราพอใจมาก ตั้งใจชวยงาน
ทุกอยางมาโดยตลอด……”
( นายCHIEN CHIYEH-----สัมภาษณ 17 ธ.ค. 46 )

7.

บทบาทการทํางานเพื่อพัฒนาสังคม(Social Development Worker)

ผลการสัมภาษณพบบทบาทการเผยแพรนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งเปนการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจโดยตรงควบคูกับบทบาทการทํางานเพื่อพัฒนาสังคมของคณะทํางาน ไดแก การพัฒนาดานการ
ศึกษา (การสอนหนังสือภาษาไทย หลักสูตรสอนชาวไทยภูเขาระยะสั้น 3 เดือน โดยความชวยเหลือจาก
คณะภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่ออบรมใหการศึกษาดีขึ้น) การพัฒนาดานสุขภาพ (การ
บรรยายเรื่องสาธารณสุข) การพัฒนาคุณภาพชีวิต (การบรรยายเรื่องความเปนอยูที่ดีและวิธีถนอมอาหาร)
โดยผานลักษณะการทํางานที่ประกอบดวย ความทุมเท ความใกลชิด เกิดความผูกพันจนเปนที่รูจัก เคารพ
นับถือ และเชื่อฟงคณะทํางาน ซึ่งสิ่งเหลานี้สําคัญตลอดจนมีผลตอความสําเร็จ
“……ดานการศึกษา ความรูทางภาษาไทยชาวไทยภูเขามีนอยมาก ทางมูลนิธิโครงการ
หลวงมีนโยบายใหชาวเขารูหนังสือ ดังนั้นระหวางการจัดโครงการฝกอบรมไดขอความชวยเหลือเรื่องภาษา
จาก คณะภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยตอนกลางคืนมีเรียนหนังสือภาษาไทยเปนหลักสูตรสอน
ชาวไทยภูเขาระยะสั้น 3 เดือน เปนการชวยใหการอบรมและการศึกษาของเขาดีขึ้น เขามีความภูมิใจมาก
จากอานไมได เปนสามารถเซ็นชื่อของตัวเองได สวนเรื่องการทํางานของโครงการหลวงเราสงคนของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไปประจํา ไปกินอยูเลยโดยระยะเวลา 1 เดือนไดกลับบาน 1 ครั้ง เพราะฉะนั้น
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เปนการใกลชิดกับชาวบานมาก ชาวบานจะรูจักทุกคน และ ใหความเคารพมาก เรียกวาอาจารยและเชื่อฟง
คําบอกตางๆ อันนี้มีผลตอความสําเร็จอยางมาก การไปอยูกับชาวบานนั้นสําคัญไมใชแควันเดียว บุคลากร
แรกๆจึงตองไปอยูเลย อันนี้สําคัญมันเปนความผูกพันกัน และเขาไปแบบชวยเหลือสําคัญมาก……”
( รองศาสตราจารยอดิศร กระแสชัย----- สัมภาษณ 16 ธ.ค 46)
“……โครงการหลวงเราเปนงานพัฒนาดวย ไมใชการพัฒนาแคเรื่องรายไดอยางเดียวมี
สังคม และสาธารณสุขดวย เชน มีวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดชวยบรรยายเรื่องสาธารณสุข สุขภาพ
ความเปนอยูที่ดีที่ถูกตอง และมีการแจกสัตว เชน ไก , หมู ตลอดจนสอนวิธีถนอมอาหาร การเก็บหมู , ไก
ดวย เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ……”
( ดร.จิตติ ปนทอง---สัมภาษณ 3 พ.ย. 46 )
การทํางานในบทบาทการพัฒนา คณะทํางานอาจารยผูใหญมีการเดินทางไปเยี่ยมหมูบาน
ตางๆเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อใหชาวไทยภูเขารูสึกไมถูกทอดทิ้ง และมีการแนะนําทางดานการเกษตร เชน
การตัดแตงกิ่ง ซึ่งเปนวิชาการเกษตรที่จําเปนสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมถึงความขยันในการติดตาม
ผลงาน โดยแตละหมูบานมีเจาหนาที่สงเสริมจบการศึกษาขั้นปริญญาตรีและหัวหนาศูนยสงเสริมรวมกัน
ดูแล นอกจากนี้การทํางานของเจาหนาที่ในงานพัฒนาทุกดานรวมถึงดานสังคมจะมีการประชุมทุกเดือน
โดยผูเขารวมไดแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เพื่อชวยกันแกไขปญหา ตลอดจนเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินทุกปสงผลให
การทํางานมีความตื่นตัวและรวดเร็ว
“…...มีการตามทานภีศเดชไปเยี่ยมโครงการหลายแหง ไปเยี่ยมหมูบานบริวาร ซึ่งเรามีเจา
หนาที่สงเสริมเปนระดับปริญญาตรีประจําดูแลอยู และยังมีหัวหนาศูนยฯดูแลโครงการอยู เปนเจาหนาที่สง
เสริมการเกษตร (Agricultural Extention ) ตอนนั้นการเยี่ยมเดือนละ 1 ครั้ง ก็ถือวาเยอะแลว คือทําใหเขา
รูสึกไมถูกเราทอดทิ้ง การปลูกพืชสวนใหญมีแคปละครั้งแตมีการเยี่ยมบอยและมีการแนะนําการตัดแตงกิ่ง
ซึ่งเปนการเกษตรที่จําเปน ฯลฯ ดวยและมีการเอาสัตว เชน ไก หมู ไปใหดวย นอกจากนี้การทํางานของเจา
หนาที่มีสวนสูงมาก เพราะวาประชุมกันทุกเดือน มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แมโจ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม พอมีปญหาอะไรขาดเหลือก็ชวยกันแกไขไป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จทุกป การทํางาน
มีความตื่นตัวกันตลอด…..”
( ดร.จิตติ ปนทอง---สัมภาษณ 3 พ.ย. 46 )
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8.

บทบาทเซลลขายของ(โครงการ) (Salesman)

ผลการวิจัยพบวาคณะทํางานของโครงการหลวงมีบทบาทเซลลขายของ(โครงการ)ดวยคือ
การขายความรูและความคิดดานการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนผานความเชื่อและความศรัทธาที่
ชาวเขามีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ การเขาไปขายความรูและความคิดดานการปลูกพืช
เศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝน โดยอาศัยการสื่อสารผานความเชื่อและความศรัทธาที่ชาวไทยภูเขามีตอ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทําใหนวกรรมเปนที่นาเชื่อถือ
และเกิดการทําตามคําแนะนํางายขึ้น
นอกจากนั้นสาเหตุเพราะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทําใหอาจารยซึ่งมี
งานประจําและมีความเชี่ยวชาญจากองคกรตางๆอาสามารวมกันทํางานถวายในนามมูลนิธิโครงการหลวง
การสื่อสารโดยอาศัยพระบารมีตอนเผยแพรนวกรรมทําใหการสื่อสารกับชาวไทยภูเขางาย
และมีประสิทธิผลมากขึ้น เชน ตอนเริ่มเผยแพรนวกรรมการปลูกสตรอเบอรี่ คณะทํางานสื่อสารกับชาวไทย
ภูเขาโดยมีสาระวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอยากใหพวกเขาลองปลูก ตอนนั้นมีชาวไทยภูเขาเริ่ม
ทดลองปลูกเพราะเชื่อในพระบารมี หลังจากนั้นเกิดผลสําเร็จคนอื่นๆเกิดการเอาตามอยางกันตอมา
“…...พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทานทรงตั้งโครงการขึ้น ทานบอกใหเราทําสิ่งตางๆ
และที่เราทําสําเร็จไดเพราะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งสําคัญมากเพราะทําใหมีอาจารย
จากที่ตางๆอาสามาทําถวาย ถาไมอาสามาเราก็ทําไมไดเพราะวาเขามีงานทําประจําอยูแลว สวนเวลาไป
พูดกับชาวบานทําใหงายมากขึ้น เชน สตรอเบอรี่ เราไปบอกวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยากจะใหเขา
ลองปลูกดู ปลูกแลวดี ตอนนั้นแค 3 คนลองปลูก หลังจากนั้นคนอื่นเอาตามกัน ก็ปลูกกันหมด ถาตอน
ขึ้นดอยไปไมบอกเรื่องพระเจาอยูหัวเขาก็ไมเอาตาม และที่แมโถเราไปบอกพระเจาอยูหัวอยากจะใหลอง
ปลู ก ถั่ ว (แดงหลวง) เขาบอกจะลองเอาถั่ ว พระเจ า อยู หั ว ไปปลู ก ดู ทุ ก อย า งที่ สําเร็ จ นั้ น เพราะ
พระบารมี……”
(หมอมเจาภีศเดช รัชนี-----สัมภาษณ 19 ธ.ค. 46)
สรุป การสื่อสารเรื่องนวกรรมผานความเชื่อและความศรัทธาที่ชาวไทยภูเขามีตอพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และพระบารมีเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งทําใหการเผยแพรนวกรรมประสบความสําเร็จ
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ความนาเชื่อถือเกิดจากการบอกเลาของเจาหนาที่ เปนการสื่อสารแบบไมเปนทางการ
กับผูใหญบาน สาระคือ โครงการหลวงเปนโครงการที่ดีและมาอยางเปนมิตรเพราะตองการมาชวยเหลือให
มีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกดาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสงเจาหนาที่มาชวยเหลือเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตและ
เกิดการพัฒนาไดดวยตนเองอยางยั่งยืน เมื่อไดรับการสงเสริมแลวชีวิตจะดีขึ้น
“……เจาหนาที่มาที่บานผม ลูกบานมาถามวามาทําไม ก็ตอบทุกคนไปวาเขาเขามาสง
เสริมใหปลูกพลับ ปลูกผลไมเมืองหนาว ผมบอกวาเรานาจะเชื่อใหเขาเขามาสงเสริม เพราะสงเสริมแลวนา
จะดี ที่เราเชื่อเจาหนาที่เพราะเจาหนาที่บอกโครงการหลวงดีและพระเจาอยูหัวใหมาชวย
ตอนนั้นมี
พระเจาอยูหัวมาเอาพันธุวัวมาใหอีก เลยเลี้ยงวัวไปดวย……”
( นายพะกิริ แสงหลา----สัมภาษณ 19 ธ.ค. 46)
9.บทบาทผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change agent)
บทบาทผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนบทบาทหลักในการทํ า งานของเจ า หน า ที่ ที่ มี ต อ การ
เผยแพร นวกรรม เปาหมายหลักคือเรื่องการเปลี่ ย นแปลงความเชื่ อ เนื่ อ งจากความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม ของ
ชาวไทยภู เ ขาคื อ การปลู ก ฝ น เพื่ อ เป น พื ช เศรษฐกิ จ เพี ย งอย า งเดี ย วที่ ส ร า งรายได ดั ง นั้ น บทบาทนี้
สําคัญมาก
เรื่อ งวัฒ นธรรมและประเพณีมีความสําคัญ เจาหนา ที่จําเปน ตอ งศึก ษาเพราะมีความ
แตกตางกันในแตละเผา ตลอดจนมีสวนทําใหรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนดวย
โดยผลของการรับนวกรรมคือทําใหความเปนอยูดีขึ้น ในขณะเดียวกันคณะทํางานจะไมเขาไปยุงเกี่ยวกับ
เรื่องเหลานี้ เชน เรื่องประเพณีการเชื่อผี เปนตน โดยพบวาจากความสัมพันธที่ดีตอกันทําใหคณะทํางานได
รับเชิญเขารวมกิจกรรมเมื่อมีงานประเพณีของแตละเผา กอใหเกิดความสัมพันธที่ดียิ่งขึ้น
“……บางกลุมประเพณีมีเชื่อเรื่องผีดังนั้นเรื่องของวัฒนธรรมเราตองดูดวย ที่ตองศึกษา
เพราะแตละเผาไมเหมือนกันชวงแรกที่เราเขาไปมีแตใหเขา เรื่องหลักๆนั้นเราเขาไปเปลี่ยนความเชื่อ ที่ก าร
ปลูก ฝน เพื่อ เปน พืช ทําเงิน เพีย งอยา งเดีย ว สว นพวกเรื่อ งประเพณีมีสวนทําใหรับพืชเราดวยแลวจะพบ
วาความเปนอยูจะดีขึ้นสะดวกขึ้น แตเราจะไมเขาไปยุงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้(ประเพณี การเชื่อผี)ของเขา
นอกจากเขามีงานมีอะไรเขาก็เชิญใหเราเขารวมนิดหนอย เขาชอบ เราก็เฮฮา ไมถือตัว สนิทกันดี……”
( อาจารยเสียงทอง นุตาลัย---สัมภาษณ 7 พ.ย. 46 )
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1. บทบาท
การใหความรู
:
การสอน
ความรูดาน
การเกษตร

9. บทบาทผู
นําการเปลี่ยน
แปลง :
เปลี่ยนแปลง
ความเชื่อ
เกี่ยวกับการ
ปลูกฝนเกี่ยว

8. บทบาทเซลล
ขายโครงการ :
ความศรัทธาตอ
ในหลวง ,
ความรูใหม
(เรื่องการปลูก
พืชเศรษฐกิจ)

2. บทบาทผู
โนมนาวใจ :
เรื่องรายได
และ
การเปลี่ยน
ทัศนคติใน
การใชชีวิต

3. บทบาทการ
เปนที่ปรึกษาให
คําแนะนํา :
เรื่องอาชีพและ
ความเจ็บปวย

ผูรับ
นวกรรม
ความสําเร็จในการ
เผยแพรนวกรรม

7.บทบาทการ
ทํางานเพื่อ
พัฒนาสังคม:
ดานคุณภาพ
ชีวิต, สุขภาพ,
การศึกษา

6.บทบาทการ
กระตุน/ผูขับเคลื่อน
:ความเอาใจใส ดู
แล ปรับปรุง ,
ความถี่,การสอน,
การแกปญหา ,
แนะนําสิ่งจําเปน

5. บทบาทการเปนผู
ประสานงาน:หมอม
เจาประสานงาน
หลัก, ความถี่ของ
การพบปะ ,แลก
เปลี่ยนความคิดเห็น,
การเขาใจนโยบาย
และวิธีการปฏิบัติ

4. บทบาทการ
สนับสนุน/สง
เสริม : ใหปลูก
พืชทดแทนฝน ,
การศึกษาทําใหรู
ภาษา งายตอการ
ยอมรับ

คือการสื่อสารแบบสองทาง
*หมายเหตุ การทํางานจะประกอบไปดวยการพิจารณาปรับการทํางานไปตามสภาพแวดลอมที่สําคัญตางๆ

แผนภาพที่ 7 แสดงบทบาทสํา คัญ ของเจา หนา ที่แ ละการจั ด การ 9 ดา นโดยอาศัย การสื่อ สารประกอบกั น ที่มีผ ลตอ
ความสํา เร็จ ในการเผยแพรนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝน
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ทั้ง นี้ ผูวิจัย จะนํา เสนอสรุป ผลการวิ จัย การอภิป รายผลการวิ จัย ทั้ง หมด ตลอดจน
ขอเสนอแนะในการวิจัย ตอไปในบทที่ 5

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน
การปลูกฝนของชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : พื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
1. ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝน
ของชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการ
หลวง
2. บทบาทสําคัญของเจาหนาที่และการจัดการที่มีผลตอการเผยแพรนวกรรมการปลูกพืช
เศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนของชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยในพื้นที่
ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview )โดยการ
สัมภาษณแบบผสมคือแบบเปดกวาง ไมจํากัดคําตอบ ยืดหยุนประเด็นคําถามไปตามสถานการณ และการ
สัมภาษณแบบมีจุดสนใจเฉพาะ โดยกลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้แบงเปน 9 กลุม รวมทั้งหมดจํานวน
25 คน สามารถสรุปผลการวิจัยตามปญหานําการวิจัยไดดังนี้
ปญหานําการวิจัยขอที่ 1 : ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืช
เศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนของชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยในพื้นที่ภายใต
การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง
ผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ทดแทนการปลูกฝนของชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการ
หลวง สามารถแบงออกตามองคประกอบของการสื่อสารได 4 สวน ดังนี้คือ
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1. ปจจัยดานตัวผูสงสาร ( Sender)

1.1. ผูทํางานตอนริเริ่มโครงการ ผูรับผิดชอบ และอาสาสมัครผูทํางานใหมูลนิธิโครงการหลวงมีความ
เกี่ยวของกับปจจัยตางๆทางการสื่อสารดังนี้

1.1.1. การสรางเครือขาย/ พันธมิตร ( Networking/Partnership) หมายถึงการสื่อสารจากผูสง
สารไปยังผูรับสาร โดยมีวัตถุประสงคของการสื่อสารคือเพื่อแสวงหาความรวมมือจากองคกรตางๆในตอน
เริ่มทําโครงการ ทําใหเกิดความรวมมือกันระหวางเครือขาย/พันธมิตรทั้งหมดโดยแตละองคกรจะสงอาสา
สมัครที่มีความเชี่ยวชาญดานตางๆมาชวยทํางาน
1.1.2. ความนาเชื่อถือของผูสงสาร มีการใชสื่อบุคคลที่มีความนาเชื่อถือสูงเนื่องจากเปนนัก
พัฒนา นักวิชาการ และยังเปนคณะทํางานจากโครงการที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากพระราชดําริ ทําใหมีภาพ
ลักษณที่ดีอยูในลักษณะของการเปนตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดรับมอบหมายเพื่อมา
ชวยเหลือ ใหความเปนอยูของพวกชาวไทยภูเขาดีขึ้น
1.1.3. การสรางศรัทธาของเจาหนาที่สงเสริมที่เขาไปทํางานในพื้นที่กลุมเปาหมายดานลักษณะ
ของความสัมพันธ ผูรับนวกรรมมีความศรัทธาเชื่อถือและไววางใจคณะทํางาน ซึ่งความศรัทธานั้นเกิดจาก
การใชเวลาสรางความสัมพันธและความคุนเคยใกลชิด เมื่อผูสงสารไดรับความศรัทธา การทํางาเผยแพร
นวกรรมจะงายขึ้น
1.1.4. การสรางความใกลชิดสนิทสนมคุนเคย ในฐานะผูสงสาร คณะทํางานมีความ
จําเปนที่จะตองทํางานดวยความใกลชิด การอยูรวมกัน ทําใหการยอมรับนวกรรมงายขึ้น นอกจากนั้น
การเขาไปของเจาหนาที่จะเขาไปในลักษณะของความเปนเพื่อน เปนรูปแบบความสัมพันธที่มีคามาก
ประกอบดวย ความจริงใจ ความซื่อสัตย การรักษาสัจจะ การสรางพระคุณ การไดรับความไววางใจ
การเขาไปแบบไมสรางความเดือดรอนให
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1.2 การสื่อสารที่ผูนําของชาวไทยภูเขาสื่อสารไปยังลูกบาน ผูนําชาวไทยภูเขาที่มีบทบาทสําคัญที่สุดใน
เวลานั้ น คื อ ผู ใ หญ บ า นและที่ มี ค วามสํา คั ญ รองลงมาคื อ ชาวไทยภู เ ขาผู ที่ รั บ นวกรรมกลุ ม แรก
( Early Adopters ) กลุมคนเหลานี้จะมีอิทธิพลอยางมากตอชาวไทยภูเขาคนอื่นๆ โดยมีการสื่อสารทั้งแบบ
เปนทางการและไมเปนทางการไปสูชาวไทยภูเขาคนอื่นๆ

2. ปจจัยดานตัวผูสงสาร ( Sender)
ในการดําเนินงานเผยแพรนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนมีการใชสารซึ่งจําแนกสาระ
ไดเปน 3 ประเภทคือ สาระเชิงวิชาการ สาระเพื่อการจูงใจใหยอมรับนวกรรม และ สาระเพื่อการเสนอแนะ
ความคิดเห็นตางๆ หรือการใหคําปรึกษาหารือ
2.1 สาระเชิงวิชาการ ไดแกสาระเพื่อใหเกิดการรับนวกรรม เชนสาระเกี่ยวกับวิชาการเกษตรที่
ตรงกับความตองการ ความรูพื้นฐานของแตละเผา และสาระยังตรงกับสภาพแวดลอมดานภูมิอากาศและ
ภูมิประเทศทําใหประกอบกันเปนสารที่สงไปเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเกิดการรับ นวกรรมในที่สุด
2.1.1 เรื่องกฎหมาย
การที่ชาวไทยภูเขาพอมีความรูอยูบางเกี่ยวกับความผิดทางกฎหมายของผูคาฝนคณะ
ทํางานจึงสื่อสารโดยเนนย้ําเรื่องการปลูกและคาฝนผิดกฎหมาย โดยคณะทํางานบอกผานการสื่อสารทั้ง
แบบเปนทางการและแบบไมเปนทางการ กอนการเผยแพรนวกรรม
2.1.2 เรื่องภัยยาเสพติด
สืบเนื่องจากความรูเรื่องการปลูกฝนผิดกฎหมายซึ่งชาวไทยภูเขาตระหนักดีอยูแลว ชาว
ไทยภูเขายังทราบถึงภัยอันตรายของยาเสพติดดวย คณะทํางานทําการสื่อสารสาระเรื่องภัย ยาเสพติด
ผานการสื่อสารแบบเปนทางการ จากนั้นผูนําทางความคิด (Opinion Leader) จะมีการสื่อสารแบบเปน
ทางการอีกทอดหนึ่งไปยังชาวไทยภูเขากลุมอื่นตอไป
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2.1.3 เรื่องการตลาด
กลยุทธการตลาดเบื้องตนที่โครงการหลวงใช 4 อยางไดแก กลยุทธเกี่ยวกับตัว สินคา
(Product) ราคา (Price) สถานที่(Place) การสงเสริมการขาย(Promotion) สื่อสารเพื่อใหเกิดการปฏิบัติ
สาระคือ พืชเศรษฐกิจที่นํามาเผยแพรตองใชกลยุทธ 4Ps จึงจะทําให “ปลูกแลวขายได”
2.1.4 เรื่องปญหาและอุปสรรคของการขายฝน
เปนสิ่งที่ชาวไทยภูเขาผูรับนวกรรมประสบอยู คณะทํางานย้ําใหเห็นถึงความไมสะดวก
ในการคาขายฝน เพื่อเปรียบเทียบใหกลุมเปาหมายเห็นพองวานวกรรมใหมดีกวาเนื่องจากไมมีปญหาและ
อุปสรรคในการขายและทางมูลนิธิโครงการหลวงรับหนาที่การขาย

2.2 สาระเพื่อการจูงใจใหยอมรับนวกรรม
2.2.1

เรื่องรายได
เรื่องเศรษฐกิจที่จะดีขึ้น และรายไดที่จะไดรับ เมื่อรับนวกรรมเชน การแสดงตัวเลขอยางชัด
เจน และการรับรองวารายไดมากกวาฝน
2.2.2 เรื่องสุขภาพอนามัย
การชักชวนใหยายพื้นที่อยูและที่ทํากิน โดยใหเหตุผลถึงความเปนอยูที่ลําบากเรื่องน้ํา และ
สุขภาพอนามัยที่ไมถูกสุขลักษณะ และการบรรยายเรื่องสาธารณสุข
2.3 สาระเพื่อการเสนอแนะความคิดเห็นตางๆ หรือการแนะนํานวกรรม
2.3.1 เรื่องประโยชนที่ไดรับโดยตรง
การสื่อ สารถึง การรับ ประโยชนโ ดยตรง วา การรับ นวกรรมทําใหมีร ายไดเ ปน ของ
ตนเองโดยตรง
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2.3.2 เรื่องคุณคาและประโยชนของนวกรรมที่นําไปเผยแพร
การสื่อสารใหรูคุณคาและประโยชนของนวกรรมที่นําไปเผยแพรเพื่อชวยใหรับนวกรรม
เร็วขึ้น
2.3.3 เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนทัศนคติ
การเปลี่ยนทัศนคติจากการใชชีวิตแบบอยูไปวันๆเปนการขยันทํามาหาเลี้ยงชีพและมีชีวิต
ความเปนที่อยูที่ดีขึ้นจากการรับนวกรรม
2.3.4 เรื่องคุณของสิ่งแวดลอมและโทษของการทําลายสิ่งแวดลอม
สื่อสารสาระเกี่ยวกับคุณของสิ่งแวดลอมและโทษของการทําลายสิ่งแวดลอมเพื่อความ
ตระหนักรู มีผลตอการเปลี่ยนพฤติกรรม (รับนวกรรม) การอาศัยเปนหลักแหลง การหยุดทําลายสิ่งแวด
ลอม อันเปนจุดมุงหมายของโครงการหลวง
3 . ปจจัยดานชองทางการสื่อสารหรือสื่อ ( channel )
การสื่อสารระหวางบุคคลใชกลยุทธการสื่อสารและกิจกรรมตางๆ เปนการสื่อสารแบบสอง
จังหวะ/ขั้นตอน ( Two Step Flow Communication) โดยผานการทํางานของเจาหนาที่และกลยุทธการสื่อ
สารตางๆ
3.1 กลยุทธการจัดโครงการฝกอบรม
3.1.1 การเขาไปพบผูใหญบาน(ผูนําหมูบาน) สรางความเขาใจโดยบอกจุดมุงหมายของมูลนิธิ
โครงการหลวง เพื่อความรวมมือเนื่องจากความคิดเห็นของผูนําหมูบานสําคัญตอการรับนวกรรมของลูก
บาน
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3.1.2 การเสด็จพระราชดําเนินของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
คือการสื่อสารเชิงสัญลักษณ ทําใหคณะทํางานมีความนาเชื่อถือสูงและความตระหนักรูถึง
พระราชดําริในการชวยเหลือ ชาวไทยภูเขาผานการทํางานของคณะทํางานจากมูลนิธิโครงการหลวง
3.1.3 เจาหนาที่โครงการหลวงเขาไปอยางเปนทางการในพื้นที่
เกิดการสื่อสารแบบเปนทางการคือการประชุมชี้แจงที่บานพอหลวง(ผูนําชุมชน)
3.1.4 การคัดเลือกคนเขารับการอบรมการเกษตรโดยใชวิธีอาสาสมัคร
ในที่ประชุมชาวบานและเจาหนาที่คณะทํางาน คุณสมบัติคือคนหนุมมีความรูดานการ
เกษตร เขาใจภาษาไทย สามารถสื่อสารได และมูลนิธิโครงการหลวงขอความรวมมือจากครูตํารวจตระเวน
ชายแดน
3.1.5 การอบรม ที่คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สาระคือการบํารุงดินโดยวิธีทําขั้นบันได การปลูกมันฝรั่งหนาฝนเพื่อใหจําหนายไดราคา
การปลูกผักสําหรับบริโภคและผลิตเมล็ดพันธุเพื่อจําหนาย การปลูกผลไมเมืองหนาว การเลี้ยงสัตว เปน
อาหาร
3.1.6. การพระราชทานเลี้ยง
หลังสิ้นสุดการอบรมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานเลี้ยงที่พระตําหนักภูพิงค
และพระราชทานอุปกรณ กอนการกระจายกลับไปตามพื้นที่ตางๆเพื่อเปน ตัวอยางแกคนอื่นในพื้นที่
ปจจุบันผูสําเร็จการอบรมไดดํารงตําแหนงหัวหนาหมูบานเกิดประโยชนตอการทํางานของมูลนิธิโครงการ
หลวง
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3.2 กลยุทธการเขาทางผูนําความคิดเห็นหรือการสื่อสารผานตัวกลางของการสื่อสาร
( Mediator )
การยึดผูนําความคิด (Opinion Leader) เปนหลักในขั้นตอนแรก โดยความชวยเหลือของ
ครูตํารวจตระเวนชายแดนและอาสาสมัครจากประชาสงเคราะหชาวเขา ประกอบกับความถี่ของการเขาไป
เพื่อการปรึกษาหารือใหคําแนะนําพืชเศรษฐกิจที่ชาวไทยภูเขาตองการปลูก และทางมูลนิธิโครงการหลวง
เห็นสมควรวามีความเหมาะสม จากนั้นผูนําความคิดสื่อสารตออีกทอดหนึ่งดวยการสื่อสารแบบเปนทาง
การและไมเปนทางการ

3.3 กลยุทธการฝกอบรมนักเรียนในโรงเรียนเพื่อใหเปนยุวเกษตรกร กลยุทธการสื่อสารโดย
เขาทางผูแกผูเฒาเพื่อขจัดความขัดแยง และกลยุทธการใชวิทยากรอาสาสมัครเกษตรกร
ชาวไทยภูเขา

- กลยุทธการฝกอบรมนักเรียนในโรงเรียนเพื่อใหเปนยุวเกษตรกร
โดยผานทางการสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียน ดวยการฝกอบรมดานการเกษตรที่สําคัญ
การทํ า กิ จ กรรมร ว มกั น จากกรมส ง เสริ ม การเกษตร จากนั้ น มี ก ารขยายผลไปยั ง ดอยอื่ น ๆ ซึ่ ง พวก
ยุว เกษตรกรเหลานี้ปจ จุบัน เปนผูนําหมูบา น กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ทําใหผูผา นการฝกอบรมกระจาย
ไปตามหมูบ า นต า งๆเพื่ อ กลั บ ไปเปน ผูนํา (ได แ ก ผูใ หญบา น , ผูชว ยผูใ หญ บ า น) และเป น กํา ลั ง
สํา คัญ ในการเผยแพรนวกรรมไดอีกตอไป
- กลยุทธการสื่อสารโดยเขาทางผูแกผูเฒา
ที่มีอายุมากกวา60 ป ขึ้นไป กลุมนี้เขาทางผูนําที่ชาวไทยภูเขาใหความเคารพนับถือ
เปนการเขาไปสื่อสารใหเกิดความเขาใจ โดยการสื่อสารแบบไมเปนทางการ
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- กลยุทธการใชวิทยากรอาสาสมัคร เกษตรกรชาวไทยภูเขา
คือการใหชาวไทยภูเขาไปดูแปลงตัวอยางของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จเนื่อง
จากพูดภาษาเดียวกันสื่อสารกันไดเขาใจยิ่งขึ้น

3.4 กลยุทธดานวิธีทํางานของเจาหนาที่
ในบทบาทเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change agent) เปนชองทางการผานสารที่
จําเปนในการรับนวกรรมชวยใหผูรับมีความรูในนวกรรมตลอดจนมีความสามารถใชนวกรรมไดดวยตนเอง
- การจางชาวไทยภูเขาในหมูบานมาทํางานที่สถานีเกษตร
ทําใหมีParticipation ของชาวไทยภูเขา ไดเห็นจริงผานการทํางาน และไดรับการฝก
- การทดลองปลูกในแปลงของเกษตรกรโดยตรง
คณะทํางานทํารวมกับงานวิจัย เปนการใหลงมือปฏิบัติจริง คือการรวมกันปลูก

- การใชวิธีแปลงสาธิตคือการปลูกใหดูใหเห็นจริง
เปนการสื่อสารแบบทําใหเห็นจริง ทําใหสามารถทําไดดวยตนเอง
- การใหครูชวยสอนการเกษตรแกเด็กที่โรงเรียน
เปนการสงเสริมทางลูกหลาน
- การทํางานของโครงการหลวงเปนการเขาไปแบบใหความชวยเหลือในการแกปญหา
ตางๆ
- การใชสื่อประกอบการอธิบายเรื่องนวกรรม
เชน รูปภาพ สไลด เปนการสื่อสารทางการสอนโดยใหความรูที่ทันสมัยดานการเกษตร
ทําใหเห็นภาพ รูเรื่องและเขาใจยิ่งขึ้น
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- การพาไปดูงานที่ตางๆ
เปนการสื่อสารเพื่อไดเห็นแบบอยางของจริง รวมทั้งการใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อให
สามารถทําไดอยางถูกตอง
- การมีเจาหนาที่สงเสริมประจําศูนยพัฒนา
มีการประชุมชาวบานโดยเจาหนาที่สงเสริม เพื่อใหคําแนะนําตามธรรมเนียมและวิธีการ
ปฏิบัติ และการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญทางดานการเกษตรที่สําคัญ มาบรรยายเสริม
- การสื่อสารผานการใหทดลองปลูก
คือการใหลงมือทดลองปลูก เมื่อสําเร็จทําใหรับนวกรรมเร็วขึ้นเนื่องจากทําใหเห็นถึง
ประโยชนของการรับนวกรรมอยางรวดเร็ว จากนั้นเกิดการสื่อสารแบบใชตัวอยางโดยเกิด
การตามอยางกัน
- การเผยแพรนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจควบคูงานการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม
และสาธารณสุข เชนวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดชวยพัฒนาดานสุขภาพอนามัย และ
การสอนวิธีถนอมอาหารเพิ่มเติม

3.5 กลยุทธการฉายภาพยนตรและสไลดที่เกี่ยวของกับนวกรรม
กลยุทธการสื่อสารสาระความรูโดยผานสื่อที่มีประสิทธิภาพในการแนะนํานวกรรมเพื่อ
ดึงดูดความสนใจ ทําใหผูรับนวกรรมเห็นภาพชัดเจนเนื่องจากนวกรรมเปนสิ่งใหม
3.5.1 ภาพยนตรหนุมาน จาก ก.อ.ร.ม.น . ( กองการรักษาความมั่นคงภายใน)
แทรกสาระเนนการสรางความมั่นคงของชาติ
3.5.2 ภาพยนตรสารคดี จาก ประเทศไตหวัน
เกี่ยวกับการเกษตร เชน การปลูกพืชผักเมืองหนาวจากประเทศไตหวัน และภาพยนตรสารคดีจาก
สถานทูตอิสราเอล
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3.5.3 ภาพยนตรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
คือ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 25 ป จากสํานักราชเลขาธิการฯเพื่อการทํา
ความรูจักและสรางความจงรักภักดี
3.5.4 ภาพยนตรบันเทิง
ภาพยนตรตางประเทศ จากชอง 3 สาระเพื่อใหความบันเทิงเปนการดึงความสนใจ
สอดแทรกไปกับสาระความรู

4 ปจจัยดานผูรับสาร ( receiver )
คือลักษณะของผูรับนวกรรม (ชาวไทยภูเขาทั้ง 17 หมูบาน) ทางภาคเหนือของประเทศ
ไทย ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และ นาน ซึ่งเปนปจจัยผลักดันใหรับนวกรรม
4.1 สภาพความเปนอยูแรนแคน ยากจน มีปญหาดานสุขภาพอนามัย
4.2 มีความรูการเกษตรนอย ทําไรเลื่อนลอยทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ ซึ่งเปนปญหา
สิ่งแวดลอม ฝนคือพืชชนิดเดียวที่สรางรายได
4.3 มีวิถีชีวิตแบบอยูไปวันๆ
4.4 ประสบปญหาเกี่ยวกับการปลูกฝน
4.5 มีแรงบันดาลใจตองการพัฒนาชีวิตใหมีความเปนอยูดีขึ้น
4.6 มีการติดตอกับคนภายนอกสังคม ( Cosmopolite ) คือ คนในเมืองบนพื้นราบ ทําให
มีผลดานภาษาและการรับรูเรื่องภัยยาเสพติด
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4.7 การศึกษาเปนปจจัยสําคัญทําใหการสื่อสารระหวางชาวไทยภูเขาและคณะทํางานมี
ประสิทธิภาพ
4.8 การตัดสินใจรับนวกรรมเปนการตัดสินใจระดับบุคคลโดยอิสระ ไมไดกระทบกระเทือน
บุคคลอื่นๆในสังคม
4.9 ประเพณีและลักษณะนิสัยเฉพาะของแตละเผามีสวนสงเสริมใหเกิดการรับนวกรรมที่
เร็วกวาเผาอื่นที่มีลักษณะในทางตรงกันขาม
4.10 ผูนําความคิดเปนพวกรับนวกรรมเร็วกลุมแรก ( Early Adopters ) มีความกลาเสี่ยง
เปนตนแบบใหคนอื่นในสังคม มีหัวทางดานธุรกิจมากกวา หลังจากนั้นจะเกิดการ
ตามอยางกันรับนวกรรมเมื่อเห็นผลดีของนวกรรม และมีการทดลองกอนรับนวกรรม
สวนพวกรับนวกรรมชา ( Late Majority ) ไมกลาเสี่ยง ไมรับนวกรรมจนกวาจะแนใจ
และไปเปนลูกจางของพวกรับนวกรรมเร็วกอนการรับนวกรรม

ปญหานําการวิจัยขอที่ 2 : บทบาทสําคัญ ของเจา หนา ที่แ ละการจัด การที่มี
ต อ การเผยแพร นวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาค
เหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง
บทบาท 9 ดาน ประกอบกัน ทําใหการจัดการของเจาหนาที่ประสบผลสําเร็จในการ
เผยแพรนวกรรม
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1.บทบาทการใหความรู ( Educator )
ดานการเกษตรแผนใหมผานการฝกอบรมดวยความเอาใจใส และไมขัดกับความเชื่อ
ประเพณี เพื่อนําสูการเปลี่ยนแปลง ไดแก การปลูกพืชแบบขั้นบันได แนวทางการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

2.บทบาทผูโนมนาวใจ (Persuader)
ในเรื่องรายได การตลาด (Marketing) ผานไปทางงานสงเสริมเพื่อโนมนาวใหเกิดความ
มั่นใจและความเชื่อถือ ซึ่งเปนไปตามลักษณะของประเพณี คานิยม และลักษณะนิสัยเฉพาะของชาวไทย
ภูเขา

3. บทบาทการเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา (Consultant)
3.1 เรื่องเกี่ยวกับความเดือดรอนที่เกิดขึ้นในการดํารงชีวิตทั่วไป ไดแก ความเจ็บปวย
จากนั้นใหความชวยเหลือทําใหเกิดความรูสึกวาคณะทํางานเปนที่พึ่ง จนเกิดความสบายใจ
3.2 เรื่องเกี่ยวกับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
3.3 เรื่องอาหาร เพื่อใหชาวไทยภูเขามีปจจัยสี่ดานอาหารเพิ่มขึ้น สามารถนําไป
จําหนายเพื่อยังชีพทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น

4.บทบาทการสนับสนุน/สงเสริม (Facilitator)
การสนับสนุน/สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝน เพื่อใหชาวไทยภูเขาเลิก
ปลูกฝนเปนบทบาทหลักของการเผยแพรนวกรรม และรวมถึงการอํานวยความสะดวกใหงายตอการยอม
รับนวกรรมดวย
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5.บทบาทการเปนผูประสานงาน (Co ordinatior)
หมอมเจา ภีศเดช รัชนี เปนผูประสานงานหลัก มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ที่สําคัญตอการเผยแพรนวกรรม เมื่อเกิดการประสานงานในเรื่องหลักๆแลวคณะทํางานซึ่งเปนอาจารย
ผูใหญทุกทานเขาใจจุดมุงหมายของโครงการเปนอยางดีนําไปปฏิบัติดวยความเขาใจนโยบายและวิธีการทํา
ใหมีการประสานงานตางๆตอไปจนประสบผลสําเร็จในการทํางาน

6.บทบาทการกระตุนหรือการเปนผูขับเคลื่อนชุมชน/โครงการ (Driver / Motivator)
โดยผานวิธีการทํางาน เชน มีการดูแลปรับปรุง ชวยกันทํางานในสิ่งที่เกี่ยวกับนวกรรม
เพื่อใหโครงการดําเนินไปได และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนองคสําคัญในบทบาทผูกระตุน
(Motivator) ที่ไดผลคือ การเปนผูกระตุน (Motivator) ของคณะทํางานอีกทอดหนึ่ง ทําใหคณะทํางานทุกคน
ทํางานพรอมความตั้งใจชวยใหงานขับเคลื่อนไปขางหนาจนเกิดความสําเร็จ

7.บทบาทการทํางานเพื่อพัฒนาสังคม(Social Development Worker)
นอกจากบทบาทการเผยแพรนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งเปนการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจโดยตรงมีบทบาทการทํางานเพื่อพัฒนาสังคมควบคูดวย ไดแก การพัฒนาการศึกษา การพัฒนา
สุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผานลักษณะการทํางานพัฒนาหลายแบบดวยความทุมเท และความ
ขยันในการติดตามผลงาน ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลตอความสําเร็จ

8. บทบาทเซลลขายของ(โครงการ) (Salesman)
การขายความรูและความคิดดานการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนผานความเชื่อ
และความศรัทธาที่ชาวไทยภูเขามีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพราะพระบารมีทําใหอาจารยผูมีความ
เชี่ยวชาญจากองคกรตางๆอาสามารวมกันทํางานถวาย และมีผลใหการทํางานมีประสิทธิผลมากขึ้น

166
9.บทบาทผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change agent)
เปนบทบาทหลักในการทํางานของเจา หนา ที่ที่มีตอ การเผยแพรนวกรรม คือเรื่องการ
เปลี่ย นแปลงความเชื่อ ดั้ง เดิม ของชาวไทยภูเ ขาที่วา การปลูก ฝน เปนพืชเศรษฐกิจ เพีย งอยา งเดีย วที่
สรา งรายได เปน การปลูก พืช เศรษฐกิจ อื่น ทดแทนการปลูก ฝน โดยผลของการรับนวกรรมทําใหชีวิต
ความเปนอยูดีขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
สวนที่ 1 : ปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ทดแทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของ
มูลนิธิโครงการหลวง

ผลการวิจัยพบวาปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน
การปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการ
หลวง มี 4 ปจจัย ซึ่งแบงตามองคประกอบของการสื่อสาร ซึ่งปจจัยการสื่อสารเหลานั้น สอดคลองกับ
ทฤษฎีการกระทําทางสังคมของ วิลเลียม ดับบลิว รีเดอร ( William W. Reeder ) อธิบายวาทฤษฎีนี้เปน
ทฤษฎีที่จะเขาใจ วินิจฉัย และ อธิบายพื้นฐานเบื้องตนทางจิตวิทยาของคน ซึ่งเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมและการตัดสินใจของคนเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยดึงดูด ( Pull Factors) ปจจัยผลักดัน
( Push Factors) และปจจัยสนับสนุน ( Able Factors) ปจจัยทั้งหมดที่พบในการวิจัย มีบทบาทของทั้ง 3
ปจจัยประกอบกัน ผลักดันใหการทํางานของโครงการสําเร็จ โดยผูวิจัยวิเคราะหไดวาในดานปจจัยดึงดูด
พบเปาหมาย (Goals) คือ ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งดานรายไดและดานชีวิตความเปนอยู การแกปญหาเรื่องการปลูก
ฝนโดยการปลูกพืชทดแทนฝน ความเชื่อ (Beliefs)คือความเชื่อวามีพืชเศรษฐกิจอื่นสามารถปลูกแทนฝน
และใหรายไดมากกวาฝนได โดยผานความเชื่อถือในเจาหนาที่ เนื่องจากเจาหนาที่เปนผูแนะนํานวกรรม
ใหมนั้น ตลอดจนการใชนวกรรม และคานิยม (Value) คือความเชื่อวานวกรรมนั้นเปนสิ่งดี ซึ่งในสังคม
ชาวไทยภูเขามีความเชื่อรวมกันโดยผานการสื่อสารของผูนําความคิดเห็นวานวกรรมเปนสิ่งดี และนวกรรม
นั้นเปนที่ยอมรับโดยการใชเวลาระยะหนึ่ง ปจจัยผลักดันพบความคาดหวัง(Expectation) คือความ
คาดหวังที่ชาวไทยภูเขาไดคิดและหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการรับนวกรรม สวนปจจัยสนับสนุน พบทั้ง
โอกาส (Opportunity) คือชาวไทยภูเขาผูรับนวกรรมมีความคิดที่วาตนอยูในสถานะที่สามารถเลือก
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กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดตามโอกาสที่มีอยู ชาวไทยภูเขามีโอกาสที่จะตัดสินใจเลือกรับนวกรรมทั้งยังมีปจจัย
อื่นๆที่เอื้ออํานวยความสามารถ(Ability) คือการที่ชาวไทยภูเขามีความสามารถที่จะรับนวกรรมได เนื่องจาก
การสื่อสารความรูเรื่องนวกรรมผานชองทางการสื่อสารตางๆของเจาหนาที่ และการสนับสนุน (Support)
ซึ่งรวมถึงความชวยเหลือตางๆดวย จึงเปนแรงกระตุนใหชาวไทยภูเขารับนวกรรมเนื่องจากรูสึก วามี
ผูสนับสนุนใหกระทํา
สวนเรื่องการสรางเครือขาย/ พันธมิตร ( Networking/Partnership) ที่เปนปจจัยที่ขาดไม
ไดในการเผยแพรนวกรรมครั้งนี้ ผูวิจัยพบวาเปนการใชเครือขายระหวางบุคคล ( Interpersonal Network)
คือเปนการสรางเครือขายจากผูริเริ่มทําโครงการกับพันธมิตรทั้งที่เปนบุคคลและองคกรตางๆ โดยใชเครือ
ขายทําการเผยแพรนวกรรม
ในเรื่องความนาเชื่อถือของผูสงสารพบวามีการใชสื่อบุคคลที่มีความนาเชื่อถือสูงเพราะ
เป น นั ก พั ฒ นาหรื อ นั ก วิ ช าการที่ มี ค วามสามารถหรื อ ความชํ า นาญมี ค วามน า ไว ว างใจและยั ง เป น
คณะทํางานจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงทําใหมีภาพลักษณที่ดีอยูในลักษณะของความเปน
ตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาชวยเหลือ พระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว เปน สัญ ลัก ษณข อง
ความนาเชื่อถือที่มีความหมายและความสําคัญมากและลึกกวาสิ่งที่เปนอยู ทั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหวาเปนผล
เนื่องจากความนาเชื่อถือนี้ จึงทําใหคณะทํางานทํางานไดสะดวกขึ้น ชาวไทยภูเขาเชื่อ ยอมรับ และปฏิบัติ
ตามซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology) ที่ Saussure อธิบายไววา สัญญะ คือ สิ่งที่มีค วาม
หมายมากไปกวา ตั ว ของมั น เอง(อา งในกาญจนา แก ว เทพ) และยัง สอดคลอ งกับ ที่ อ รวรรณ

ป

ลันธโอวาท (2537) กลาวไววา ความนาเชื่อถือของผูสงสาร (Source Credibility) เปนคุณลักษณะภาย
นอกของผู ส ง สารซึ่ ง เป น ที่ ย อมรั บ ของผู รั บ สาร ความน า เชื่ อ ถื อ ขึ้ น อ ยู กั บ ป จ จั ย 2ประการคื อ
ความสามารถ หรือความชํานาญ (Competence or Expertness) และความนาไววางใจ (Trustworthiness)
ป จ จั ย ทั้ ง 2 ประการนี้ ผู รับ สารต อ งรับ รู (Perceive) วา มีอ ยูใ นตั ว ผูสง สาร ความนาเชื่อถือนี้ไมใช
สิ่งที่ผูสงสารจะประกาศใหผูอื่นทราบแลวไดรับการยอมรับ หากแตเปนสิ่งที่ผูรับสารมองเห็น รับรู และเชื่อ
ทั้งนี้จากการวิจัยที่พบนั้นผูสงสารเปนองคประกอบสําคัญของกระบวนสื่อสารที่ทําใหงานการเผยแพรนว
กรรม
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ประสบความสําเร็จเนื่องจากมีทั้ง ความชํานาญในเรื่องเกี่ยวกับนวกรรม ความนาไววางใจและการไดรับ
ความศรัทธาทําใหการสื่อสารที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดผลสําเร็จสอดคลองกับที่พัชนี เชยจรรยา
และคณะ (2538) กลาวไวสวนหนึ่งวา ผูสงสารเปนองคประกอบสําคัญของกระบวนการสื่อสารซึ่งมีสวน
กําหนดประสิทธิผลของการสื่อสาร
นอกจากนี้คณะทํางานซึ่งเปนสื่อบุคคลที่มีความสําคัญ ทํางานบนพื้นฐานของความจริงใจ
มีการสรางความใกลชิด สนิทสนม คุนเคย โดยการแสดงออกทั้งทางวัจนภาษาและอวัจนภาษา และการ
เข า ไปของเจา หนา ที่ จ ะเข า ไปในลัก ษณะของความเปน เพื่ อ น ซึ่ง เปน รูป แบบความสั ม พั น ธที่ มี คา
อันประกอบดวย ความจริงใจ ความซื่อสัตย การรักษาสัจจะ การสรางพระคุณ การไดรับความไววางใจ
การเขาไปแบบไมสรางความเดือดรอนให ซึ่งนับเปนความสัมพันธแบบไมเปนทางการที่เกิดขึ้นสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศรินลักษณ สวัสดีมงคล (2542) ที่ศึกษาเรื่องกลยุทธการสื่อสารของทหารในการพัฒนาชุม
ชน พบวากลยุทธและรูปแบบการสื่อสารของทหารในการพัฒนาชุมชน มีการใชสื่อบุคคลในการเขาถึง
ประชาชน โดยมีทหารระดับปฏิบัติการประจําอยูในพื้นที่ของกลุมเปาหมายใชความสัมพันธอยางไมเปนทาง
การในการรับสงขาวสารกับประชาชนและใชความเปนมิตร ความจริงใจและมีความกระตือรือรนในการ
ชวยเหลือประชาชน
จะเห็นไดวาทั้งการสรางความศรัทธา การสรางความใกลชิดสนิทสนมคุนเคย และการทํา
เสมือนเปนพวกเดียวกัน ตางรวมกันเปนปจจัยแหงความสําเร็จเปนกลยุทธการสื่อสารที่ใชในการเผยแพร
นวกรรมในครั้งนั้น
การสื่อสารเรื่องนวกรรมจากผูนําของชาวไทยภูเขาไปยังลูกบานที่พบ มีทั้งการสื่อสารแบบ
เปนทางการและไมเปนทางการ ผูนําชาวไทยภูเขาที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในเวลานั้นคือผูใหญบานและที่มี
ความสําคัญรองลงมาคือชาวไทยภูเขาผูที่รับนวกรรมกลุมแรก ( Early Adopters ) เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําให
เกิดความสําเร็จในการเผยแพรนวกรรมซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้พบวาผูใหญบานทุกคนในการเผยแพรนวกรรมครั้งนี้
ไดกลายเปน ชาวไทยภูเขาผูที่รับนวกรรมกลุมแรก ( Early Adopters ) ในเวลาตอมาทั้งหมดเพราะมีความ
สัมพันธที่ดีและมีการติดตอสื่อสารเรื่องนวกรรมกับคณะทํางานอยางสม่ําเสมอ กลุมคนเหลานี้จะมีอิทธิพลอ
ยางมากกับชาวไทยภูเขาคนอื่นๆชาวเขาเหลานั้นเชื่อถือมากและในสังคมชาวไทยภูเขานั้นทุกคน
อยู ใ นสถานภาพทางสั ง คมที่ เ ท า เที ย มกั น แม อี ก ฝ า ยจะเป น ผู ใ ห ญ บ า น ก็ ต าม
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สอดคลองกับBerelson, Lazarsfeld และ McPhee (1954) กลาวไววา ผูสง สารที่มีคุณ ลัก ษณะเปนผู
นําความคิดเห็น จะไดรับความเชื่อถือจาก ผูรับสารแมผูสงสารจะไมไดมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูรับ
สารแตอยางใด ผูวิจัยวิเคราะหวาเพราะการสื่อสารนี้ถือเปนการอาศัยการเชื่อมโยงจากผูนําชุมชนซึ่งมี
ลักษณะคลายคลึงกัน (Homophily) มากกวากับชาวไทยภูเขาผูรับนวกรรมจึงทําใหประสบความสําเร็จ
การจางชาวไทยภูเขาในหมูบานมาทํางานที่สถานีเกษตรกอใหเกิดการมีสวนรวมของชาว
ไทยภูเขาซึ่งมีความสําคัญในการเผยแพรนวกรรม เนื่องจากทําใหผูที่เขามามีสวนรวมกับคณะทํางานเกิด
การยอมรับโครงการไดเร็วขึ้นเพราะเปนผูเขาไปใกลชิดกับขอมูลและการทํางานของคณะทํางาน เปนผูไดรับ
ขอมูลขาวสารโดยตรงทําใหมีความรูความเขาใจอยางเต็มที่
การสอนใหชาวไทยภูเขาลงมือเพาะปลูกดวยตนเองจัดอยูในขั้นตอนการทดลองดวยตน
เอง(Trial) และการพาไปดูงานเพื่อเปรียบเทียบหรือศึกษาความเปนไปไดของนวกรรมใหมจัดอยูในขั้น
ประเมินความเปนไปได
การใชสารซึ่งมีสาระหลายประเภทเขามาเกี่ยวของมี 3 ประเภทใหญๆคือ สาระเชิงวิชา
การ สาระเพื่อการจูงใจใหยอมรับนวกรรม โดยสารนั้นจะเปนประโยชนแกผูรับนวกรรม และ สาระเพื่อการ
เสนอแนะความคิดเห็นตางๆ หรือการแนะนํานวกรรม ในดานสาระเชิงวิชาการนั้นถือเปนการใหความรู
กับ ผูรับ นวกรรมตรงกับ ขั้น ตอนของกระบวนการตัด สิน ใจเกี่ย วกับ นวกรรมที่ Rogers (1983:167)
จัดเปน ขั้นตอนแรกคือการใหความรู (Knowledge Stage) เกี่ยวกับนวกรรมรูปแบบหนึ่ง สวนสาระเพื่อ
การจู ง ใจ ให ย อมรั บ นวกรรมนั้ น คณะทํา งานใช จุด จู ง ใจเรื่อ งรายได จึง จัด เปน ขั้ น ตอนการโนม นา ว
ใจ (Persuation Stage)
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สําหรับ การสื่อ สารของคณะทํางานเรื่อ งสาระวิช าการทางการเกษตรที่ต รงกับ ความ
ตองการของชาวไทยภูเขา ซึ่งทําใหชาวไทยภูเขาสามารถทําการเกษตรไดดวยตนเองใหสามารถปลูกเพื่อยัง
ชีพและสามารถปลูกไวจําหนายไดนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวาเปนสิ่งที่ดี ทําใหชาวไทยภูเขามีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น ดํารงชีวิตอยูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยวิเคราะหวา การเผยแพรนวกรรมครั้งนี้มีจุดประสงคที่
สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักทฤษฎีใหม 3 ขั้น “เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Theory) ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งเปนหลักในการพัฒนา (อางถึงใน รุงนภา มุกดาอนันต : วิทยานิพนธ 2544
:165) โดยทฤษฎีนี้เนนเรื่องการทําอยางไรชีวิตจึงจะมีความสุขอยางยั่งยืนหรือความสุขที่แทจริง ความสุข
เหลานี้ไ ดแ ก การที่ค นเรามีอาชีพเปน ของตนเอง รูจัก ทํามาหากิน สามารถเลี้ย งและพึ่ง ตนเองได และ
สามารถเพิ่ม รายไดจ ากอาชี พ ของตนได ทํ า ให ส ามารถแก ปญ หาตา งๆไดม ากยิ่ ง ขึ้ น ดัง นั้น การที่มู ล
นิธิ โครงการหลวงเผยแพรนวกรรมตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่มีจุด ประสงค
เพื่อใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น สอดคลองกับการใหเขาดํารงชีวิตอยูดวยเศรษฐกิจที่พอเพียงเปนการ
พัฒนาอยางยั่งยืนนั่นเอง
อยางไรก็ตามสําหรับสาระเรื่องกฎหมายและเรื่องภัยของยาเสพติดที่ชาวไทยภูเขาตระหนัก
รูอยูแลววาตนมีความเกี่ยวของนั้น การสื่อสารเนนย้ําการกระทําที่ผิดกฎหมาย และอันตรายจากยาเสติด
เปนการสอดแทรกความกลัวในสารที่สื่อสารไปยังผูรับนวกรรมซึ่งถือไดวาเปนปจจัยผลักดันสวนหนึ่งที่ทําให
รับนวกรรม ถือเปนจุดจูงใจโดยใชความกลัว
ผลการวิจัยพบวาสาระสําคัญที่คณะทํางานใช ถูกสรางขึ้นโดยอาศัยกลยุทธการตลาด
เพื่อสังคม ในที่นี้ผูวิจัยวิเคราะหวาในการดําเนินงานของคณะทํางานมูลนิธิโครงการหลวงนั้น สามารถนํา
เรื่องการตลาดเพื่อสังคม มาใชอธิบายไดซึ่งทุกดานเกี่ยวของสัมพันธสนับสนุนซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยัง
มีความตองการเขาถึงกลุมเปาหมายอยางจริงจัง ในเรื่องสวนประสมทางการตลาด 4Ps นั้นไดแก
1. สินคา(Product) จากการศึกษาพบวา สินคาคือผลผลิตตางๆจากมูลนิธิโครงการหลวง
เนนพืชผักที่สด สะอาด และมีคุณภาพที่ดี นอกจากนั้น สินคาจากมูลนิธิโครงการหลวงยังมีจุดเดนอยูตรงที่
ภาพลักษณซึ่งประกอบไปดวยแนวคิดที่วา การอุดหนุนผลิตภัณฑเปนการอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ที่ทํางานเพื่อชวยเหลือสังคมชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งผูอุดหนุนผลิตภัณฑพรอมและ
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ตองการที่จะชวยเหลืออยูแลว การขายสินคาที่ผานมาจึงใชเรื่องนี้เปนจุดขาย นอกจากสินคาพืชผักที่จับตอง
ไดแลว ยังมีสินคาที่เปนนามธรรมจับตองไมไดคือแนวคิดการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนฝน ซึ่งตองสื่อสาร
ใหผูรับ นวกรรมเห็นความสําคัญหรือเปนสิ่ง จําเปนและกอใหเกิดความตองการใชสินคา คือนวกรรม
นั้น ตรงกับที่ พรทิพย สัมปตตะวนิช (2540) กลาวไววา “หนาที่ของนักการตลาดเพื่อสังคม คือ การทํา
ความคิดทางสังคมนั้นใหออกมาในลักษณะที่กลุมเปาหมายรูสึกตองการและเต็มใจที่จะซื้อ และที่สําคัญที่
สุดคือเปนสิน คา ที่ส ามารถมองเห็น และเขา ใจไดงา ย” ทั้งนี้ก ารยอมรับ นวกรรมที่แ นะนําเขา ไปเผย
แพรซึ่ง ถือ เปน Intangible Product อยา งหนึ่ง สํา หรับ ชาวไทยภู เ ขา และสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้น ในโครงการนี้
ที่ สํา คัญ ที่สุ ด คือ

พฤติ ก รรมการลดการปลูก ฝน นับเป น สิ น ค า อีก อยา งหนึ่ ง ของโครงการที่ทํา

ให มีภ าพลัก ษณ ที่ ดีด ว ย
2. ราคา(Price) คือ ในการทํางานของ มูลนิธิโครงการหลวงนั้น พบวามีการดึงดูดความ
สนใจของกลุม เปา หมายเรื่อ งดัง กลา วหลายทาง โดยเนนประโยชนตอ ชาวไทยภูเ ขาที่อ ยูใ นโครงการ
ประกอบดวย การสงสารที่มีสาระวาพืชเศรษฐกิจที่นําไปเผยแพรนั้นปลูกแลวขายไดราคาดี ยิ่งคุณภาพดี
และเปนสินคาเปนที่ตองการของตลาดยิ่งเกิดประโยชนตอชาวไทยภูเขาที่อยูในโครงการมากขึ้น การที่มูลนิธิ
โครงการหลวงรับหนาที่ในการเปนผูขายใหนั้น ทําใหชาวไทยภูเขากลุมเปาหมายไมตองเสียคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้น ทางโครงการขายใหโดยไมคิดคาใชจาย จึงสงผลใหเกิดการรับนวกรรมไดงายขึ้นดวย นอกจากนั้น
สินคาของโครงการหลวงยังนําไปขายใหดวยราคาที่สมเหตุสมผลตอผูบริโภคจึงมีความดึงดูดใจใหซื้อทําให
จําหนายไดจํานวนมาก
อีก นัย หนึ่ง ราคาหมายถึง สิ่ง ที่ผูรับ นวกรรมจะตอ งเสีย ไปเพื่อ แลกกับ นวกรรมเชน
คาเสียเวลา งบประมาณ คาใชจายที่ตองเสียไป ความยากลําบากในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่แนะนํา
ในที่นี้ ชาวไทยภูเขาแทบไมตองเสียอะไรในเรื่องเกี่ยวกับคาใชจายและเวลาในการรับนวกรรมครั้งนี้ หรือ
แมแ ตเ รื่อ งความยากลําบากในการเพาะปลูก พืช เศรษฐกิจ เนื่อ งจากทางมูล นิธิโ ครงการหลวงให
คําแนะนําเรื่อ งนวกรรมอยา งละเอีย ดเปนอยางดี
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3.
สถานที่ (Place) ทางโครงการหลวงมีการพิจารณาชองทางการวางสินคาอยาง
เหมาะสม คื อ มี ก ารใช ส ถานที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ซึ่ ง เป น ศู น ย ก ลางฝ า ยการตลาดที่
กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนศูนยกลางฝายการตลาดที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งทั้งสององค
กรนี้เปนพันธมิตร ที่มีความเปนกันเองตางรวมมือกันทํางานตั้งแตแรกเริ่มโครงการซึ่งมีการเจรจาขอความ
รวมมือไว สถานที่จึงมีความงายในการเขาถึง ทั่วถึงและสะดวกในทุกดาน ทั้งนี้ทั้งสองมหาวิทยาลัยสามารถ
เปนศูนยกลางในการจํา หนา ยและสง ผลิต ภั ณ ฑ อ อกไปยัง ที่ตา งๆ สามารถเดิน ทางไดส ะดวก ประชา
ชนทั่ว ไปรับ รูว า มหาวิทยาลัยเหลานี้ มีสว นชวยเหลือโครงการ เปนตัวแทนชวยจําหนายทําใหไดของใน
ราคาถูก และสด ตรงกับความตองการของประชาชน นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือเปนอยางดีใน
สถานที่จําหนายซึ่งเปนตั ว แทนจําหนา ยรวมถึง สนามบิน ตามจัง หวั ด ตา งๆและซุ ป เปอรม าเก็ ต ในหา ง
สรรพสินคาชั้นนําทั่ว ไปดวย โดยสถานที่เหลานี้ก ระจายอยูทั่ว ไปเหมาะสมกับประเภทของสินคาทําใหมี
ความสะดวกงายในการซื้อหาและเขา ถึง ประชาชนไดห ลากหลายสอดคลอ งกับ ที่ พรทิพ ย สัม ปต ตะว
นิช (2540) กลา วไววา “ชอ งทางการแพร ก ระจายสิ น ค า จะต อ งเป น ช อ งทางที่ ส อดคล อ งเหมาะ
สมกั บ สิ น ค า และง า ยต อ การที่ ก ลุ ม เปา หมายจะมาหาซื้อสินคาไปใช” ทั้งนี้ดานราคาในสถานที่ที่
กระจายไปตางๆกัน ตัวแทนจําหนายยังรวมกันขายตามหลักการที่สมเหตุสมผลไมคากําไรเกินควรจนทําให
เสียความเชื่อถือของลูกคา
4. การสง เสริม การขาย (Promotion) คือ การที่มูล นิธิโ ครงการหลวงเปน โครงการ
พระราชดํ า ริ เ พื่ อ ช ว ยเหลื อ ทํ า ให ช าวไทยภู เ ขามี ชี วิ ต ความเป น อยู ที่ ดี ขึ้ น แ ละเพื่ อ ลดการปลู ก ฝ น
อั น เปน ปญหาใหญระดับประเทศ ทําใหคนสวนมากมีความยินดีที่จะชวยเหลืออุดหนุนผลิตภัณฑอยูแลวตั้ง
แตเริ่มโครงการ เนื่องจากรูสึกไดเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือสังคมไปดวยซึ่งมีผลตอความภูมิใจซึ่งเปน
เรื่องในดานของความรูสึกและยังไดสินคาที่คุณภาพดีอีกดวย โดยทางมูลนิธิโครงการหลวงเปนผูรับผิด
ชอบในการสงเสริมการขายให ดังนั้นการขายผลิตภัณฑของมูลนิธิโ ครงการหลวงจึงมีจุดนี้เ ปนตัวชวย
เนนในการสงเสริมการขายไดทางหนึ่งที่ไดผล ซึ่งถือไดวาเปนเอกลักษณเฉพาะที่สําคัญอยางหนึ่ง
นอกจากการสื่อสารเพื่อเผยแพรนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนใน
โครงการนี้ ผูวิจัยคนพบวากระบวนการทั้งหมดสามารถอธิบายไดดวยหลักกลยุทธ 4Ps ซึ่งไดแกกลยุทธ
พื้นฐานของการตลาดแลว ทั้งนี้ Weinreich (1999:16-18) ยังกลาวไววาการทําการตลาดเพื่อสังคมใน
ปจจุบันสวนประสมทางการตลาดเพียง 4Ps นั้นอาจไมเพียงพอ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีสวนประสมอื่นเขามา
ชวยเสริมอีก4Ps เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่เพิ่มขึ้น ผูวิจัยวิเคราะหไดเปนไปตาม
หลักดังนี้คือ
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5.พันธมิตร (Partnership) คือ การไดรับความชวยเหลือจากองคกรตางๆที่เกี่ยวของในการ
ทํางานโดยมีการสงอาสาสมัครมาชวยเหลือในดานตางๆที่จําเปนในการทํางานการเผยแพรนวกรรมโดยแต
ละที่มีความรูทางดานการเกษตรที่จําเปนกระจายกันออกไปทํางานอยางรวมแรงรวมใจสามัคคีกัน ซึ่ง มี
เปาหมายในการทํางานที่ใกลเคียงกันซึ่งผูวิจัยเห็นวาเปนสิ่งจําเปนที่ตองอาศัยความรวมมือจากอาสาสมัคร
ที่มีค วามพรอ มหลายองคก รยิ่ง รว มกัน และมีทิศ ทางการทํางานที่เ หมือ นกัน ยิ่ง ทําใหก ารทํางาน
ประสบความสําเร็จชวยกันแกไขปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานได องคกรเพียงองคกรเดียว ไม
สามารถทําไดดีถาทุกพันธมิตรทํางานรวมกันเนื่องจากพระบารมี เพื่อทําใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืนไดในที่
สุด ดังที่ Weinreich (1999) มีแนวคิดวา “ปญหาสังคมมักเปนเรื่องที่ ซับซอนเกินกวาที่องคกรใดองคกร
หนึ่งเพียงองคกรเดียวจะแกไขได ดังนั้น การทํางานรวมกับกลุมอื่น ๆ ในสังคมจะทําใหองคกร
สามารถกระจายทรัพ ยากรออกไปเพื่อ ใหเ ขา ถึง กลุม เปา หมายได รวมถึง การรว มมือ กับ องคก รที่มี
กลุม เปา หมายหรือ เปาหมายเดียวกัน และกําหนดทิศทางการทํางานรวมกันเพื่อประโยชนของทั้งสองฝาย”
6. สาธารณชน/ประชาชน (Publics) คือ ประชาชนทั่วไปที่ใหการสนับสนุนซื้อสินคาซึ่งคือ
พืชเศรษฐกิจที่ปลูกขึ้นจากชาวเขาผูรับนวกรรมแลวใหโครงการหลวงนําไปขายเพื่อมีรายไดสามารถยังชีพ
ทดแทนรายไดจากการปลูกฝน ถาไมไดรับความสนับสนุนจากสาธารณชน/ประชาชน เหลานี้แลวผลิตผล
ที่ไดจากการรับนวกรรมจะไมมีการขายเกิดขึ้น ซึ่งจะสงผลตอใหการแพรนวกรรมไมสําเร็จไดเนื่องจากไมมี
รายไดเกิดขึ้น ผูวิจัยมีความเห็นวาหนึ่งในปจจัยที่ทําใหมูลนิธิโครงการหลวงประสบความสําเร็จมาถึงทุกวัน
นี้ในการขายสินคาผลิตผลเพื่อชวยชาวเขา จะมาถึงจุดนี้ไมไดถาขาดสาธารณชน/ประชาชน ซึ่งเปนกลุมที่มี
ความสําคัญเนื่องจากการมีทัศนคติตอโครงการที่ดี และความตองการมีสวนชวยสังคม สงผลทําใหเ กิด การ
ซื้ อ (พฤติ ก รรม) ขึ้นประกอบกับการรักษาระดับคุณภาพที่ดีของสินคาและราคาที่เหมาะสมเสมอมา
ทําให เ กิ ด ความสนั บ สนุ น ตลอดมารวมถึง การช ว ยอุด หนุน ผลิ ต ผลใหมๆ ที่เ กิด ขึ้น จากการพั ฒ นาของ
มูลนิธิโครงการหลวงตอๆมาดวย
7. แหลงงบประมาณ (Purse Strings) ของมูลนิธิโครงการหลวงที่ไดรับการสนับสนุนคือ
พระราชทรัพยสวนหนึ่งมาจากก.ป.ร(คณะกรรมการประสานงานพิเศษโครงการอันเนื่องมาจาพระราชดําริ)
เงินสนับสนุนจากราษฎรและรัฐบาลไทยและรัฐบาลตางประเทศ ( ที่มา* พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
โครงการหลวง 2531: 15 ) และยังมีเงินทุนจากการบริจาคจากบุคคล/องคกร ซึ่งตองการสนับสนุนชวย
เหลื อ การดําเนิ น งานเป น กรณี เ ฉพาะเนื่ อ งจากมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวงเป น โครงการที่มีค วามน า เชื่ อถือ
มีการทําประโยชนโดยมีผลงานปรากฎใหเห็นอยางเดนชัดแกคนทั่วไป ดังนั้นแหลงบประมาณจึงสามารถ
เขาถึงได ซึ่งไดรับความสนับสนุนเรื่อยมาจากอดีตจนถึงปจจุบันในเรื่องแหลงงบประมาณสอดคลองกับ
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Weinreich (1999) ที่วา “การตลาดเพื่อสังคมแตกตางจากการตลาดทั่วไปในเรื่องของแหลงงบ
ประมาณ เนื่องจากองคกรที่มีรายไดจากการขายสินคาก็จะนํากําไรจากรายไดนั้นมาจัดทําโครงการรณรงค
เพื่อสังคมในขณะที่องคกรที่ไมแสวงกําไรจะใชเงินจากกองทุนและเงินบริจาค”
8.นโยบาย ( Policy) พบวานโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระราชทานผลักดันให
คณะทํางานปฏิบัติตามในการทํางานตลอดมาเอื้อตอความสําเร็จทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนปจจัย
หนึ่งที่สําคัญ ปรากฏออกมาทางวิธีดําเนินงานที่ทําใหในโครงการทั้งหมดมีประสิทธิภาพสูเปาหมาย ไดแก
การลดขั้นตอน (การใหกระจายอํานาจ) การปดทองหลังพระ การทํางานดวยความรวดเร็ว การชวยเขา
ใหชวยตัวเอง (ที่มา*พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและโครงการหลวง 2531:6-7)
การนําเรื่องเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมาเปนจุดขาย หรือสรางสาระเพื่อการจูงใจใหยอมรับนวกรรม
โดยการแสดงตัวเลขใหเห็นอยางชัดเจนนั้น เปนเรื่องของการสรางสารโดยใชหลักฐาน( Evidence)มาอางอิง
ซึ่งเปนการสรางสารวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิผลมากคือการพัฒนาเรื่องราวหรือขอความที่เรา จะโนมนาวใจให
เขาใจและเห็นภาพแจมชัด ยิ่ง ขึ้น มีน้ําหนัก มากขึ้น เพื่อ การจูง ใจอยางหนึ่ง ในที่นี้นับ เปน การใชสถิติ
(Statistics) ซึ่งคือการเสนอตัวอยางหลายๆตัวอยางในเชิงปริมาณ เพื่อใหชาวไทยภูเขาสามารถเห็นภาพได
อยางชัดเจน
สําหรับกลยุทธดา นชอ งทางการสื่อ สารและกิจกรรมที่อ าศัยการสื่อ สารตางๆในการ
เผยแพรนวกรรมครั้งนี้ เปนการสื่อสารแบบสองจังหวะ/ขั้นตอน(Two Step Flow Communication)เนนการ
สื่อสารระหวางบุคคลซึ่งเปนผลจากการกําหนดกลยุทธการสื่อสารอยางหนึ่ง โดยมีการใชวิธีก ารสื่อ
สาร สาร และ แนวทางการใชการสื่อสารอยางสรางสรรคเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการเผยแพรนว
กรรมที่ตั้งไว การเผยแพรนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจในครั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเดิมที่มีชีวิต
อยูไปวันๆ และทัศนคติเดิมที่มีตอการปลูกฝนวาเปนพืชเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวที่สามารถปลูกเปนรายได
เพื่อยังชีพของชาวไทยภูเขาผูรับ นวกรรมไดสําเร็จ นวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนที่
เขามาทําใหความรูสึกนึกคิดและคานิยมในการดํารงชีวิตแบบเดิมของชาวไทยภูเขาเปลี่ยนไปไดสําเร็จ ซึ่ง
สิ่งเดิมเหลานี้ชาวไทยภูเขาผูรับนวกรรมมีอยูเปนเวลานาน สอดคลองกับกลยุทธการสื่อสารที่ (Najib M.
And James H., 1982:43-52) กลา วไววา เปนการผสมผสานระหวางการใช "วิธีการสื่อ สาร"
(Methods) "สาร" (Messages) และ"แนวทางการใชการสื่อสาร"(Approach)ทั้งนี้เ พื่อ ใหบรรลุวัตถุ
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ประสงคที่ตั้ง ไวจะตองอาศัย ความคิดริเ ริ่ม และสรางสรรค ซึ่งเปนทั้งศาสตรแ ละศิลป มีวัต ถุป ระสงค
เพื่อ เปลี่ย นแปลงวิถีชีวิต ที่ก ลุม เปา หมายไดเ คยปฏิบัติม าแลว และการกระทําเชน นี้ยอ มเกิดผล
กระทบตอ ความรูสึก นึก คิด และคานิยม ซึ่งฝงรากลึกในใจของประชาชนอยูแลวซึ่งการกําหนดกลยุทธการ
สื่อสารนี้เปนกระบวนการสวนหนึ่งของการรณรงคทางการสื่อสารไดแก การรณรงคโครงการตางๆ ซึ่งจุด
ประสงคของการรณรงคโครงการก็เพื่อมีอิทธิพลตอความเชื่อหรือพฤติกรรมของ ประชาชนกลุมเปาหมาย
(Rogers, 1976)
อีกปจจัย หนึ่ง ที่ผูวิจัย คิด วา นา จะมีผลตอความสําเร็จคือ

การสื่อ สารที่มีก ารใชสื่อ

หลายรูปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตอผูรับนวกรรมกลุมเปาหมาย ผูวจิ ัยเห็นวาในการทํางานครั้งนี้
มีการใชสื่อตางๆหลายอยางรวมกัน เชน รูปภาพ สไลด และเครื่องฉายภาพเปนสวนประกอบใหความรู
การพาไปดูงาน การฝกอบรม การสื่อสารกับผูนําความคิดเห็นหรือการสื่อสารผานตัวกลางของการสื่อสาร
( Mediator) การฝกอบรมนักเรียนในโรงเรียนเพื่อใหเปนยุวเกษตรกร การเขาหาผูแกผูเฒาเพื่อขจัดความ
ขัดแยงและการใชวิทยากรอาสาสมัครเกษตรกรชาวไทยภูเขา การทํางานของเจาหนาที่ การฉายภาพยนตร
และสไลดที่เกี่ยวของกับนวกรรม เนื่องจากสื่อแตละชนิดอาจมีขอดี ขอจํากัดที่ตางกันและวิธีการสื่อสารตาง
มีขอไดเปรียบเสียเปรียบตางกันดวย การสื่อสารของคณะทํางานมูลนิธิโครงการหลวงไดนําเอาสวนดีของสื่อ
แตละชนิดและขอดีของวิธีการสื่อสารแตละอยางมาใชรวมกันโดยเลือกใหเหมาะกับลักษณะของผูรับสาร
กลุมชาวไทยภูเขาผูรับนวกรรม จึงทําใหเกิดผลสําเร็จ สอดคลองกับหลักพื้นฐานของการรณรงคทางการสื่อ
สารขอที่ 6 ในเรื่องการเลือกสรรสื่อที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ซึ่งนับเปนเรื่องที่จําเปนขั้นตอนหนึ่งของ
การรณรงคทางการสื่อสาร เพื่อใหการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด
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นอกจากนี้พบวา ในการทํางานของมูลนิธิโ ครงการหลวงมีการสื่อสารแบบสองจังหวะ/
ขั้นตอน (Two Step Flow Communication) เนนหนักที่การสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal
Communication) ซึ่งเปนการสื่อสารระหวางบุคคลสองหรือสามคน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น
และสรางความสัมพัน ธร ะหวางกัน เชน การพูดคุย แบบเห็นหนาซึ่ง การเผยแพรนวกรรมลวนเปน
การสื่ อ สารแบบเห็น หนา กั น แทบทั้ ง สิ้น ซึ่ง มี ค วามสํ า คัญ ในขั้น ความรูเ รื่อ งนวกรรมเปน อยา งมาก
ทําใหไดร ายละเอีย ดของขอมูลที่ลึก แมก ารใชสื่อ มวลชนซึ่ง ทําใหก ารสื่อ สารถึง ผูรับ สารเปน จํานวน
มากอยางรวดเร็ว คือกลยุทธการฉายภาพยนตรและสไลดที่เกี่ยวของกับนวกรรมยังเปนการสื่อสารแบบเห็น
หนากันเพราะคณะทํางานผูทําหนา ที่รับ ผิด ชอบฉายสไลดอยูที่นั่น ดว ยตนเอง เพื่อ สัง เกตการณและ
ตอบ ขอซักถามถามีการซักถามขึ้นจึงทําใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับที่ Everett M.Rogers 1983:
198-199กลาววาชองทางการสื่อสารระหวางบุคคลมีความสําคัญในขั้นโนมนาวใจ ทั้งนี้เกิดจากลักษณะ
เฉพาะของบุคคลที่มีผลตอการรับรูของบุคคลในระดับตาง ๆ โดยที่ชองทางสื่อมวลชนสามารถเขาถึงผูรับ
จํานวนมากไดอยางรวดเร็ว จึงเหมาะกับการแพรกระจายขอมูลขั้นตนในวงกวางแตจะมีผลตอการเปลี่ยน
แปลงทัศนคตินอยกวาชองทางการสื่อสารระหวางบุคคลซึ่งถึงแมวาจะเผยแพรขอมูลไดชากวาและเขาถึง
บุคคลในจํานวนที่นอ ยกวา สื่อ มวลชน แตก็มีลัก ษณะที่ผูรับ สามารถโตต อบซัก ถามกับ ผูสง สารได
โดยตรงและสะดวกกว า ทํ า ให ผู รั บ ได ร ายละเอี ย ดของข อ มู ล ที่ ลึ ก ซึ้ ง กว า การรั บ จากสื่ อ มวลชน
การใช ช อ งทางการสื่อ สารมวลชนสําหรับประเทศกําลังพัฒ นานั้น ชองทางการสื่อ สารระหวางบุคคล
มีความสําคัญในขั้น ความรูดวย ในการทํางานของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งนี้มีการใชทั้งสองชองทาง
ประกอบกันซึ่งผูวิจัยคิดวาเปนอีกปจจัยสําคัญที่ทําใหประสบผลสําเร็จ
การสื่อสารเชิงสัญลักษณที่เกิดจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําใหชาวไทยภูเขาผูรับ
นวกรรมเชื่อคําบอกเลาของคณะทํางานมากขึ้น มีความตระหนักวาทานทรงมีพระราชดําริจะชวยเหลือ
โดยผานการทํางานของคณะทํางานของมูลนิธิโครงการหลวงทําใหการทํางานงายขึ้น การยอมรับดวยจิตใจ
ทําใหเกิดการยอมรับนวกรรมไดงายขึ้น ถือเปนการยอมรับเชิงสัญลักษณที่เกิดขึ้นในกระบวนการยอมรับ
นวกรรม ดังที่คลองลัน และโคเวิรด (Klonglan และCoward) กลาววา การยอมรับที่เปนสัญลักษณ
(Symbolic Adoption) เปนการยอมรับทางจิตใจซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยอมรับ ดังนั้นการยอมรับ
ความคิดเห็นในเรื่องนวกรรมหลังจากไดประเมินผลแลวแตยังไมไดปฏิบัติ การริเริ่มนําความรูใหม ๆ ไปใช
การยอมรับ การปฏิบัติเ ชน นั้น เปน ความคิด ที่ดี การยอมรับ หลัง จากไดท ดลองทําแลว ซึ่ง เหลา นี้เ ปน
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ในขั้นตอนการคัดเลือกคนเพื่อไปรวมรับการฝกอบรม ซึ่งจะกลายเปนผูนําความคิดเห็น
ในเวลาตอไปนั้น มีการใชวิธีอาสาสมัคร โดยที่ประชุมระหวางชาวบานและเจาหนาที่คณะทํางานเลือกขึ้น
โดยชาวบานดวยกันเอง คุณสมบัติคือ คนหนุมที่พอมีความรูทางดานการเกษตร สามารถพูดและเขาใจ
ภาษาไทยไดสื่อสารไดรูเรื่องสอดคลองกับที่ Everett M.Rogers,1983 ระบุวาคุณลักษณะของผูนําความคิด
( Opinion Leader) ประการหนึ่งคือ ผูนําความคิดจะมีการติดตอสื่อสารกับสังคมภายนอกมากกวาผูตาม
ทางความคิด ทําใหมีความคิดที่กวางไกลและทันสมัย ( Rogers and Svenning, 1969 ) ผูวิจัยสันนิษฐาน
วา นา จะมาจากการที่ค นเหลา นั้น มีก ารติด ตอ สื่อ สารกับ สัง คมภายนอกมากกวา ผูอื่น ทําใหมีความ
คิด
ที่ก วา งไกลและทัน สมัย กวา จึงทําใหค นเหลา นั้น เขา ใจภาษาไทยและสื่อ สารไดรูเ รื่อ งมาก
ในสัง คมจนไดรับ การคัด เลือ กเปน อาสาสมัค ร ในปจจุบัน บุค คลเหลา นี้ซึ่ง มีความ
กวา คนอื่น
แตกตา งจากคนอื่น ในสัง คมในเรื่อ งดัง กลา วไดดํา รงตําแหนง หัว หนา หมูบา นยัง คงเปน ผูนําความคิด
ตอ ไป การทํางานของ มูลนิธิโครงการหลวงในปจจุบันจึงยังคงมีคนเหลานี้เปนผูประสานงานที่ดี และรวม
กันทํางานดวยดีเสมอมา
ผลการวิจัยพบวาผูนําความคิดเห็นมีความสําคัญมาก จะเห็นไดวากลยุทธการเขาทางผูนํา
ความคิดเห็นหรือการสื่อสารผานตัวกลางของการสื่อสาร ( Mediator) ในการเผยแพรนวกรรมครั้งนี้จะไดรับ
ความเชื่อถือมากกวา และจะเกิดการเอาตามอยางกันงายโดยผูนําความคิดเห็นเหลานั้นมีทัศนคติที่ดี
ตอ นวกรรมใหมตั้งแตแรกคิดวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําใหเกิดการรับนวกรรมในสังคมยังไมเปดกวางสู
สังคมภายนอกมากนัก ซึ่งตอมาสาระของการสื่อสารคือการปรึกษาหารือใหคําแนะนํา ถึงพืชเศรษฐกิจที่
ชาวไทยภูเขามีความตองการปลูกในแตละพื้นที่ ซึ่งจะเปนพืชที่มีความเหมาะสมในทุกดาน เชน ราคา การ
บริโภค ความนิยม ตลอดจนสภาพแวดลอม และลักษณะภูมิประเทศ เมื่อผูนําความคิดเห็นเขาใจเหตุผล
ของการเผยแพรนวกรรม เห็นดวย และมีการสื่อสารไปยังชาวไทยภูเขาคนอื่นๆ ทําใหนวกรรมเปนที่รูจักและ
เขาใจ จากนั้น เมื่อ ผูนําความคิดเห็น รับนวกรรมแลว เกิดการเอาตามอยางกัน ในทุก ๆเผา ทําใหการ
กระจาย นวกรรมสําเร็จในที่สุด สอดคลองกับที่ เสถียร เชยประทับ (2531) กลาววาผลการวิจัย
จํานวนมากชี้ใหเห็นวา ทัศนคติที่ดีตอ นวกรรมของผูนําทางความคิด และกลุม อิท ธิพ ลหรือกลุม ผล
ประโยชนในระบบสัง คม อาจจะเปนสิ่ง สําคัญ ที่สุด ที่ทําใหเ กิด การยอมรับนวกรรมที่สูง และสอด
คลองกับ โรเจอรส และ คินเคด
( Rogers and Kincaid , 1981) ซึ่งกลา ววา ผูนําความคิด เปน
กลุม แรกที่มีก ารยอมรับ นวกรรม และประสบการณตา งๆของเขาจะแบงปน ไปสูช าวบานคนอื่น ๆ ผา น
เครือขายระหวางบุคคล ในการเผยแพร นวกรรม ในครั้ง นี้ ไ ดใ ชเ ครือ ขา ยระหวา งบุค คล โดยเปน
การสื่อ สารแบบตัว ตอ ตั ว ( Face to face communication) ผานการประชุมแบบเปนทางการ และ
ไมเปนทางการในการถายทอดประสบการณ ที่แตละคนไดรับ
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ในการวิจัยครั้งนี้พบลักษณะผูนําทางความคิดในสังคมชาวไทยภูเขา 3 แบบ คือผูนําทาง
การคือ ผูนําอาวุโ ส (มัก เปน หัว หนา เผา บางทีเ ปน หมอผีคือ ผูทําพิธีก รรมตา งๆ เชน รัก ษาโรค และ
ผูใหญบาน) ผูนําทางเศรษฐกิจ ( พวกที่ทํามาหากินเกง มีไรจํานวนมาก ฐานะดี ) ผูนําธรรมชาติ ( ผูเฒา ,
ผูแก , ตนตระกูลใหญ ) ซึ่งในสังคมชาวไทยภูเขาจะเชื่อบุคคลเหลานี้มาก
สําหรั บ กลยุ ท ธก ารสื่อ สารโดยเขา ทางผูแ กผูเ ฒา คณะทํางานตอ งทําการสื่อ สารให
เกิดความเขาใจโดยการสื่อสารแบบไมเปนทางการเพื่อไมใหเกิดการกลาวหาโจมตี โดยการยกตัวอยาง
งานของโครงการอื่นๆเปนการใหรายละเอียด ยกขึ้นมาเปรียบเทียบใหเห็นผลดีที่จะเกิดขึ้น ในการทํางาน
ของมูลนิธิโครงการหลวง สอดคลองในเรื่องประเภทของหลักฐาน ซึ่งเปนองคประกอบของการสรางสาร ได
แก การยกตัวอยาง (Examples or Illustrations) ซึ่งตัวอยางนั้นมีรายละเอียดพอที่จะอธิบายประเด็นที่เรา
ตองการชี้ใหเห็น
อีกรูปแบบหนึ่งที่เปนกลยุทธเขาทางผูนําความคิดเห็นหรือการสื่อสารผานตัวกลางของการ
สื่อสาร ( Mediator) คือใหผูที่ยังไมรับนวกรรม เขาไปดูแปลงตัวอยางของเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ
และใหวิทยากรอาสาสมัครเกษตรกรผูที่ประสบความสําเร็จเปนผูถายทอดประสบการณเนื่องจากพูดภาษา
เดียวกันทําใหสามารถเปนชาวไทยภูเขาที่สื่อสารกันไดเขาใจยิ่งขึ้น
ทั้ง นี้ก ลยุท ธดา นวิธีทํางานของเจา หนา ที่ใ นการโนม นา วใจใหเ ปลี่ย นพฤติก รรม
(รับนวกรรม) นอกจากเปนการสื่อสารแบบสองทางยังเปนการสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจที่เกี่ย วของกับ
พฤติกรรมของคน เนื่อ งจากลวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมของชาวไทยภูเขาคือการจูงใจชาวไทยภูเขาให
รับ นวกรรม ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ตอมามีการใหความเขาใจในเรื่องการเกษตรที่เกี่ยว
ของกับนวกรรมใหม โดยความเขาใจที่เกิดจากการรับรู การจดจํา การใชดุลยพินิจ และการคิด ของชาวไทย
ภูเขาผูรับนวกรรมเองแตละคน พฤติกรรมสุดทายคือการเรียนรูจากชาวไทยภูเขาผูรับนวกรรม เกิดขึ้นจาก
การสอนของคณะทํางาน การเรียนรูทําใหสามารถใชนวกรรมซึ่งเปนพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากพฤติกรรม
เดิมไดจากการปลูกฝนเปลี่ยนเปนปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนฝน สอดคลองกับแนวคิดจิตวิทยาในการสื่อสาร
เพื่อการโนมนาวใจของ James, A. Bayton (1969) ไดแบงเรื่องราวที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย
ไววาประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ การจูงใจ (Motivation) ซึ่งหมายถึง การผลักดัน
ความมุงประสงคหรือความตองการ ตาง ๆ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของสิ่งที่ตามมา คือพฤติกรรม , ความเขาใจ
(Cognitive) หมายถึง เรื่องราวที่เกี่ยวกับการรวมตัวของมโนภาพ หรือความนึกคิดจากสิ่งตาง ๆ ตอไปนี้
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คือ ความเขาใจจากการรับรู (Perception) การจดจํา (Memory) การใชดุลยพินิจ (Judging) การคิด
(Thinking) , การเรียนรู (Learning) หมายถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาอันสืบเนื่องมาจากสภาพ
การกระตุนจากภายนอก (External Stimulus Condition)
การจางชาวไทยภูเขาในหมูบานมาทํางานที่สถานีเกษตร คือวิธีการที่ทําใหเกิดการมีสวน
รวม(Participation) ของชาวไทยภูเขา โดยผูรับนวกรรมไดสัมผัสนวกรรมดวยตนเองและเห็นจริงผานการ
ทํางานทําใหไดรับการฝก ชองทางนี้ไดผลอยางมาก ผูวิจัยวิเคราะหวาสาเหตุจากการที่เดิมชาวไทยภูเขา
เผาตางๆมีชีวิตอยูในสังคมแบบปด หางไกลจากคนในสังคมอื่นๆมากอน การทําใหยอมรับนวกรรมจากการ
สื่อสารเรื่องนวกรรมเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอและอาจใชเวลามากขึ้น ในขณะที่การมีสวนรวมและการ
มีโอกาสสัมผัสนวกรรมดวยตนเองมีผลทําใหไดรับประสบการณดวยตนเองในเรื่องที่ไมรูมากอน นาจะเปน
แรงผลักดันที่สําคัญทางหนึ่งซึ่งขาดไมได
การใชสื่อตางๆประกอบการอธิบายเกี่ยวกับนวกรรมเพื่อเปนสื่ออยางหนึ่งในการโนมนาว
ใจ เชน รูปภาพ สไลด และเครื่องฉายภาพ เปนการสื่อสารทางการสอนในการใหความรูดานการเกษตรที่
ทั น สมั ย ช ว ยทํ า ให ก ารเผยแพร น วกรรมเห็ น ภาพ รู เ รื่ อ งและเข า ใจมากขึ้ น สอดคล อ งกั บ ที่
อรวรรณ ปลันธโอวาท (2537) กลาวถึงเกี่ยวกับชนิดหนึ่งของ หลักฐานวา หลักฐานจริงและหลักฐานโดย
บุคคล ( Real or personal Evidence) หลักฐานจริงยังรวมไปถึงโสตทัศนูปกรณที่นํามาใชอางอิงดวย เชน
แผนที่โลก ภาพยนตร วีดีโอ แผนภูมิ ดานภาพยนตรมีการฉายภาพยนตรและสไลดท่เี กี่ยวของกับนวกรรม
ทําใหเ ห็น ภาพชัด เจนเนื่อ งจากนวกรรมเปน สิ่ง ใหม ตอ งมีก ารสื่อ สารแนะนํานวกรรมที่มีป ระสิท ธิผ ล
กับ
ผูรับนวกรรมที่สุด การชี้แจงโดยใชสื่อกลยุทธนี้เปนการใหสาระความรูผานจอภาพยนตรเพื่อดึง
ดูดความ
สนใจอยางมีประสิทธิผลซึ่งเปนการสอดแทรกความรูผานความบันเทิงทําใหนวกรรมเปนที่นาสนใจ
การพาไปดูงานทําใหชาวไทยภูเขาไดเ ห็น แบบอยางของจริง และการใหทดลองปลูก
ถือเปนกลยุทธที่ทําใหชาวไทยภูเขาผูรับนวกรรมสามารถสังเกตเห็นผลของนวกรรมได นวกรรมที่สามารถ
สังเกตเห็นผลไดจะถูกยอมรับงายกวาและเร็วกวานวกรรมที่ไมเห็นดวยตาและไมเคยสัมผัส
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สอดคลองกับคุณลักษณะเกี่ยวกับนวกรรมที่เปนแรงเสริมทางทัศนคติ อันไดแก ความสามารถสังเกตเห็น
ผลได (observability) คือ ระดับที่บุคคลสามารถสังเกตเห็นผลของนวกรรมได นวกรรมที่เปนรูปราง จะถูก
ยอมรับไดงา ยกวา และเร็วกวานวกรรมที่เ ปน ความคิด หากผูรับ สามารถมองเห็นผลของนวกรรมได
งาย นวกรรมนั้นจะถูกยอมรับไดงายเชนกันขั้นตอนนี้อยูในขั้นการโนมนาวใจที่จะนําไปสูการเปลี่ยน
แปลงในดานพฤติกรรมที่แสดงออกโดยสัมพันธกับทัศนคติท่มี ีอยู
การมีเจาหนาที่สงเสริมประจําศูนยพัฒนาเปนสิ่งที่สําคัญเพื่อสามารถใหคําแนะนําตาม
ธรรมเนียมและวิธีการปฏิบัติโ ดยผานการประชุมชาวบาน การเชิญวิทยากรผูเชี่ย วชาญดานการเกษตรที่
สําคัญมาบรรยายใหความรูเพิ่มเติม ถือเปนบทบาทการใหความชวยเหลือทางเทคนิคแกผูที่เริ่มนํานวกรรม
ไปใชโดยการใหคําแนะนําจากเจาหนาที่พัฒนาเพื่อใหไดขอมูลที่ตรงความตองการ การทํางานตรงนี้นําไปสู
ขั้นตอนการยืนยันทําใหยอมรับนวกรรมในที่สุด กลยุทธนี้ตรงกับขั้นนําไปปฏิบัติ (Implement stage)
ในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรม ที่ Everett M.Rogers แบงไว ขั้นนี้เปนระยะที่บุคคลนํานวกรรม
นั้น ไปใช หลัง จากผา นขั้น ตอนในการคิด ตัด สิน ใจขั้น นี้ถือ เปน ขั้น ปฏิบัติก ารเกี่ย วกับ นวกรรมเปน
การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมภายนอกของเขาเปน พฤติก รรมที่ มองเห็น ได ไมใ ชเ พีย งการคิด ที่อ ยูภ าย
ใน ในขั้นนําไปปฏิบัติ ผูรับนวกรรมยังคงตองการขอมูลและแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมสําหรับใชแก
ปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้นหลังการนํามาใชและตอบขอสงสัย ในขั้นตอนนี้เจาหนาที่พัฒ นาจะมีบท
บาทในการใหความชวยเหลือทางเทคนิคแกผูที่เริ่มนํานวกรรมนั้นไปใช ถาไดขอมูลที่ดี ตรงกับความ
ตองการก็อาจนําไปสูการยืนยันการยอมรับในขั้นตอไป
สําหรับการรับนวกรรมโดยการตามอยางกันของชาวไทยภูเขาที่เกิดขึ้นและใชเวลาอยาง
รวดเร็วครั้งนี้ คือการสังเกตเห็นตัวอยางจากความสําเร็จวาผลของนวกรรมดีกวาสิ่งที่เปนอยู เปนการตาม
อยางกันรับนวกรรมจากคนที่มีอิทธิพลตอความคิด ในที่นี้คือ บุคคลในครอบครัว เพื่อน ผูนําทางความคิด
เปรียบไดกับกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรมที่ Everett M.Rogers (1983:172) แบงไวในขั้นการ
ตัดสินใจ (Decision stage) วาเปนระยะที่บุคคล เขารวมกิจกรรมหรือทดลองใช ซึ่งจะนําไปสูการเลือกวาจะ
ยอมรับนวกรรมนั้น ๆบางครั้งการทดลองใชอาจไมใชการใชดวยตนเอง แตเปนการสังเกตจากคนอื่นที่มี
อิทธิพลตอบุคคลนั้น เชน บุคคลในครอบครัว เพื่อน ผูนําทางความคิด ถือเปนการทดลองโดยผูอื่นแตผูวิจัย
ตั้งขอสังเกตวาในการเผยแพรนวกรรมครั้งนี้ไมพบการเลิกยอมรับนวกรรม (Discontinuance) ในขั้นตัดสิน
ใจ (Decision stage) หรือในขั้นอื่นๆเลยซึ่งตางกับที่กลาวไวในทฤษฎีการยอมรับนวกรรม
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เรื่องกลยุทธดานวิธีทํางานของเจาหนาที่ ผูวิจัยตั้งขอสังเกตไดวา การทํางานทั้งหมด คือ
กระบวนการพาใหปฏิบัติอยางครบถวนกระบวนการ ไดแก การบอกใหตระหนักรู การพาไปทําความรูจัก
และการสอนใหปฎิบัติ
Everett M .Rogers (1983:72) กลาวไววา กอนที่ผูรับนวกรรมจะเปดรับความรูเกี่ยวกับ
นวกรรม สภาพดั้งเดิม (Prior conditions) มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรมที่สําคัญ ไดแก
การปฏิบัติที่มีอยูกอน (Previous practice) ไดแก คานิยม ทัศนคติ ความเชื่อมั่น การติดตอสื่อสาร ,ความ
ตองการ/ปญหา (Felt needs/problems) , การรับ นวกรรม (Innovativeness) หมายถึง ระดับที่บุคคลจะ
ยอมรับนวกรรมไดเร็วมากนอยเพียงใด โดยเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น , บรรทัดฐานทางสังคม (Norms of
the social systems) และเสถียร เชยประทับ (ม.ป.ป.:25) กลาวถึงการยอมรับนวกรรมวา หมายถึงการที่
ประชากรกลุมเปาหมายตัดสินใจนําเอานวกรรมนั้นไปใชในการปฏิบัติงาน เพราะเห็นวาเปนวิถีทางที่ดีกวา
และมีประโยชนกวาที่ใชอยูเ ดิม สอดคลองกับปจจัยดานผูรับ สาร ( receiver ) พบวาสวนหนึ่งเปน
ปจจัยผลัก ดัน ในกระบวนการตัดสิน ใจเกี่ย วกับนวกรรมใหรับ นวกรรมอยางรวดเร็ว เพราะนวกรรม
ใหมเปน ทางเลือกที่ดีและมีประโยชนกวาเดิมปจจัยผลักดันจากสภาพดั้งเดิมของชาวไทยภูเขาคือสภาพ
ความเปนอยูแรนแคน ปญหาดานสุขภาพอนามัยและปญหาทางสิ่งแวดลอม ความรูการเกษตรนอย แต
ตองการมีชีวิตที่ดีขึ้น สวนปญหาการปฏิบัติที่มีอยูกอนคือการทําไรเลื่อนลอย คานิยมและทัศนคติแบบ
ใชชีวิตอยูไปวันๆ ปญหาเกี่ยวกับการปลูกฝน และมีแรงบันดาลใจตองการพัฒนาชีวิตใหมีความเปนอยูดีขึ้น
การติดตอกับคนภายนอกสังคม ( Cosmopoliteness ) คือผูที่มีก ารติดตอหรือมีความ
สัมพันธกับบุคคลภายนอก หรือสภาพแวดลอมภายนอกสูงสุดซึ่งจะมีบทบาทในการหาขอมูลขาวสารใหมๆ
ใหกับกลุม และนําขอมูลขาวสารของกลุมที่ตองการเผยแพรไปเผยแพรใหกับคนนอก จากงานวิจัยพบวา
ชาวไทยภูเ ขามีก ารติด ตอ กับ คนเมือ งบนพื้น ราบ ทําใหรูภ าษาที่ใ ชใ นการติด ตอ สื่อ สาร ผูวิจัย ตั้ง ขอ
สันนิษฐานวา อาจเปนเพราะเหตุนี้ทําใหชาวไทยภูเขารูเรื่องกฎหมายลงโทษผูผลิตและคาฝน ตลอดจน
อันตรายของฝนที่มีตอตนเองและคนอื่นในสังคม นอกจากนั้นการศึกษาเปนปจจัยสําคัญทําใหการสื่อสาร
ระหวางชาวไทยภูเขาและคณะทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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สภาพดั้งเดิมของชาวไทยภูเขามีผลตอกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวกรรมในที่นี้คือ
ความตอ งการและปญหาที่มีอ ยูดัง เห็น ไดวา จากความตอ งการมีชีวิต ที่ดีขึ้น ของผูรับ นวกรรมมีความ
สอดคลองเขากันได (Compatibility) กับนวกรรมคือนวกรรมสอดคลองกับความตองการของผูรับนวกรรม
และสามารถแกปญหาที่ชาวไทยภูเขามีอยูกอน นวกรรมจะเขามาแกปญหาเหลานี้ทําใหเกิดปจจัยผลักดัน
ใหเกิดการรับนวกรรมเร็วขึ้น นอกจากนั้นยังพบอีกวาการตัดสินใจรับนวกรรมของชาวไทยภูเขาเปนการ
ตัดสิน ใจระดับบุค คล ( Optional decision) แตละบุคคลตัดสิน ใจดว ยตนเองโดยอิสระ การตัดสิน ใจ
ประเภทนี้สงผลกระทบกับตัวบุคคลเอง ขั้นตอนกอนรับนวกรรมที่มีการกลาเสี่ยงและทดลองรับนวกรรมเปน
สวนนอยกอน หรือหลังรับนวกรรมตางพบวาไมไดกระทบกระเทือนบุคคลอื่นในสังคม ทุกคนมีอิสระในการ
ตัดสินใจดวยตนเอง ไมมีการบังคับและออกกฎเกณฑในสังคมอยางตายตัว ผูวิจัยมีความเห็นวาในสังคม
ของชาวไทยภูเขานั้น การบังคับจะไมเปนผล เพราะนอกจากจะทําใหปฏิเสธนวกรรมแลว นวกรรมจะดูไม
นาเชื่อถือและอาจเกิดความรุนแรงขึ้นไดเพราะชีวิตชาวไทยภูเขาเขาใจยากจําเปนตองใชความละเอียดออน
ความสัมพันธที่ดีอยางที่โครงการหลวงใชถือเปนแบบอยาง เพราะเปนการเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา
ซึ่งยากตอการเปลี่ยนแปลงดวยกลยุทธและวิธีการที่นุมนวลจนประสบความสําเร็จ
เรื่องปจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลตอการรับนวกรรมถาพิจารณาในเรื่องปจจัยดานธรรมชาติของ
ระบบสังคมนั้นพบวาการเผยแพรนวกรรมครั้งนี้ ขัดกับที่วาธรรมชาติของระบบสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บรรทัดฐานของระบบสังคม ในระบบสังคมที่มีบรรทัดฐานทันสมัย จะมีอัตราการยอมรับนวกรรมสูงทั้งนี้
เพราะสมาชิกของระบบสังคมมีทัศนคติที่เอื้ออํานวยตอการเปลี่ยนแปลง ตรงกันขาม ในระบบสังคมที่มี
บรรทัดฐานตามแบบประเพณีจะมีอัตราการยอมรับต่ํา เพราะที่พบสังคมชาวไทยภูเขานี้แมไมมีบรรทัดฐาน
ของระบบสังคมที่ทันสมัย แตมีทัศนคติที่เอื้ออํานวยตอการเปลี่ยนแปลงผสมอยู จนเกิดการรับนวกรรมในที่
สุด เนื่องจากคณะทํางานของโครงการหลวงสามารถดึงทัศนคตินี้ออกมาใชไดดวยวิธีการสื่อสารที่ถูกตอง
บรรทัดฐานของระบบสังคมที่ไมทันสมัยไมไดทําใหการยอมรับต่ําในกรณีนี้ ผูวิจัยสันนิษฐานวานอกจาก
เพราะกลยุทธการทํางานแลวยังมีปจจัยอื่นๆที่ผลักดันรวมกันทําใหเกิดการยอมรับนวกรรมไดสําเร็จ
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เรื่อ งประเพณีและลักษณะนิสัย ของแตละเผามีสว นสงเสริม ทําใหเกิด การรับนวกรรม
คือในกลุมชาวไทยภูเขาที่มีประเพณีและลักษณะนิสัยเอื้อตอการรับนวกรรมสงผลใหรับนวกรรมเร็วกวาเผา
อื่นที่มีลักษณะไปในทางตรงกันขาม ทางคณะทํางานจะปรับการทํางานเมื่อทําการศึกษาและรูถึงประเพณี
และลักษณะนิสัยของแตละเผาเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการเผยแพรนวกรรมสอดคลองกับที่ นิพนธ แจงเอี่ยม
(2524 : 126-127) กลาวถึงการยอมรับนวกรรมไววา การที่แตละบุคคลจะเกิดการยอม รับนวกรรมหรือสิ่ง
แปลกๆ ใหมๆ หรือไมนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบ 4 ดาน ดานที่สอดคลองกับกรณีนี้คือ ดานความเชื่อดั้งเดิม
คานิยม และประเพณีของสังคม มีผลตอการยอมรับนวกรรม ผูนํานวกรรมเขามาใช ในสังคมจึงควรศึกษา
ถึงพฤติกรรมของคนในสังคมนั้นกอนนํามาใช การนําสิ่งใหมมาใชทันทีโดยขาดการศึกษาที่ถูก ตองยอม
กอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดีเพราะวัฒนธรรมของแตละสังคมยอมตางกันไป และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กนกรัตน วงศลักษณพันธ (2542) วิจัยเรื่องกลยุทธการสื่อสารของเจาหนาที่บําบัดฟนฟูกับการมีสวน
รวมในกิจกรรมฟนฟูของผูเขารับการบําบัดฟนฟูเพื่อเลิกยาเสพติดพบวา กลยุทธการสื่อสารของเจาหนาที่
บําบัดฟนฟู สามารถแบงไดคือ กลยุทธการสื่อสารโดยทั่วไป การสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารในกลุม
และการสื่อสารในชุมชนบําบัด ทั้งนี้ในแตละประเภทการสื่อสารของเจาหนาที่ฯ จะใชกลยุทธและเทคนิคที่
หลากหลายรูปแบบไมมีแบบแผนกําหนดที่แนนอนซึ่งขึ้น อยูกับ เหตุการณ สถานการณการสื่อสาร
และคํานึงถึงปจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม ลักษณะนิสัยของผูเขารับการบําบัดฟนฟูเปนประการสําคัญ แตทั้ง
นี้จะดําเนินการสื่อสารภายใตความรูสึกที่ดีตอกัน มีความจริงใจ แบงปนความรัก ความอบอุน และความ
เอื้ออาทร อันเปนสวนหนึ่งของหลักการชุมชนบําบัดซึ่งบานพิชิตใจไดเนนโดยตลอด
สําหรับเรื่อ งผูนําทางความคิด (Opinion Leader ) และพวกรับนวกรรมเร็วกลุม แรก
( Early Adopters ) กลุมนี้มีลักษณะกลาเสี่ยงและเปนตนแบบใหคนอื่นในสังคม มีหัวทางดานธุรกิจ
มากกวาพวกอื่นและพวกรับนวกรรมเร็วกลุมแรกบางคนใชวิธีทดลองกอนการรับนวกรรมทําใหไมตองเสี่ยง
ทั้งหมด โดยยอมทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจไปพรอมๆกับฝนดวยเพราะยังไมแนใจในผลของนวกรรมดังนั้น
นวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนนี้ มีคุณลักษณะสามารถนําไปทดลองใชได จึงเกิดการ
ทดลองใชกอ น สอดคลองกับความสามารถในการนําไปลองใชได ( Trialability ) คือระดับ ที่น วกรรม
สามารถแบงออกเปนสวนยอยไดเพื่อการนําไปทดลองใช นวกรรมใดที่สามารถถูกแบงออกเปนสวน ๆ เพื่อ
นําไปทดลองใชในปริมาณเล็ก ๆ ไดจะถูกยอมรับไดรวดเร็วกวานวกรรมที่ไมสามารถแบงออกเปนสวนเล็ก ๆ
ได ทั้งนี้เพราะผูรับรูสึกวาตนมีความเสี่ยงนอย สวนชาวไทยภูเขาพวกรับนวกรรมชา ( Late Majority ) ซึ่ง
เปนพวกที่ย อมรับนวกรรมชากวา สมาชิกสวนใหญของสังคม จะไมรับ นวกรรมจนกวาจะรูสึก แนใ จใน
นวกรรมวาจะใหผลที่ดีอยางแนนอน ทั้งนี้ชาวไทยภูเขาเหลานั้นมีลักษณะไมกลาเสี่ยงและไมรับนวกรรม
จนกวาจะแนใจวาใหผลดีกวาฝน และทําใหชีวิต ดีขึ้น โดยดูตัวอยางจากพวกรับนวกรรมเร็วกลุมแรก
( Early Adopters ) และปฎิบัติตาม
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เรื่องความเร็วหรือชาในการยอมรับนวกรรมของบุคคล ที่ Everett M.Rogers (1983) แบง
เปน 5 ประเภท สิ่งที่คนพบใหมคือ พวกรับนวกรรมเร็วกลุมแรก ( Early Adopters ) ไดแกชาวไทยภูเขาที่
ทําการเกษตรเปนธุรกิจ จะรับนวกรรมเร็วกวาคนอื่นในสังคม เนื่องจากใหความสําคัญกับรายได สวนพวก
รับนวกรรมชา ( Late Majority ) มีลักษณะไมกลาเสี่ยง เกิดความเเนใจในนวกรรมเมื่อเห็นความสําเร็จของ
พวกรับนวกรรมเร็วกลุมแรก ( Early Adopters ) ดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นวา วิธีการฝกอบรม ( Educate)
ชาวไทยภูเขาเพื่อใหรับนวกรรมเร็วขึ้นในกลุมรับนวกรรมชา ( Late Majority ) ควรมีวิธีการคือ เนนใหเห็น
ความสําเร็จอยางรวดเร็ว โดยใชจุดนี้เปนจุดดึงดูดและจัดการประชุมอยางเปนทางการขึ้นโดยเจาหนาที่
เพื่อใหสามารถรวบรวมผูเขารวมประชุมไดจํานวนมากใหมีการสื่อสารระหวางชาวไทยภูเขาดวยภาษาที่งาย
ตอความเขาใจ เพื่อใหไดรับความนาเชื่อถือมากขึ้นในเรื่องความสําเร็จของนวกรรมเพื่อใหเกิดการยอมรับ
ไดเร็วขึ้น

สวนที่ 2: บทบาทสําคัญของเจาหนาที่และการจัดการที่มีตอการเผยแพร
นวกรรมกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง
บทบาทสําคัญของเจาหนาที่พัฒ นาเปรีย บได 9 ดานประกอบกัน ทั้งหมดพบระดับ
ความพยายามสูงของเจาหนาที่ ในความเอาใจใสอยางสม่ําเสมอทําใหการจัดการของเจาหนาที่เกิดผล
สําเร็จในการเผยแพรนวกรรม สอดคลองกับที่ Rogers and Shoemaker : 1971 กลาววาปจจัยอื่นๆมี
อิทธิพลตอการยอมรับนวกรรมดวย หนึ่งในนั้นไดแก เรื่องระดับความพยายามของเจาหนาที่สงเสริมในการ
เผยแพรนวกรรมซึ่งระดับความพยายามของเจาหนาที่สงเสริมในการเผยแพรนวกรรมเปนตัวแปรอีกตัวหนึ่ง
ที่มีอิทธิพลตออัตราการยอมรับนวกรรม และมีความสัมพันธกับอัตราการยอมรับนวกรรม
ในบทบาทการใหความรู( Educator)ของเจา หนา ที่ใ นการเผยแพรน วกรรมนับ เปน
การใหความรูดา นการเกษตรใหมแกชาวไทยภูเขา ทําใหรูวิธีก ารปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝน
เพียงพอสามารถนํามาใชเองไดอยางเหมาะสม โดยผานการฝกอบรมเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคตินําสูก าร
รับนวกรรม ความรูในระดับนี้เพียงพอที่จะทําใหไมเกิดการเลิกการยอมรับนวกรรมการปลูกเศรษฐกิจใหมนี้
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สอดคลองกับเรื่องความรูเกี่ยวกับตัวนวกรรมที่ Everett M.Rogers (1983:167-168) แบงไวสามประเภท
ในที่นี้คือ ความรูใ นระดับวิธีก าร (how-to knowledge) ความรูใ นระดับนี้เ ปน ขอ มูล ที่จําเปน ในการ
นํา

นวกรรมมาใชอยางเหมาะสม ยิ่งนวกรรมมีความซับซอนมาก ความรูในระดับวิธีการยิ่งมีความจํา

เปนมากเทานั้นและถาบุคคลไดรับความรูในระดับนี้ไมเพียงพอก็อาจเกิดการปฏิเสธนวกรรม (Rejection)
หรือการยกเลิกการยอมรับนวกรรม(Discontinuance)
ทั้งนี้การสื่อสารสาระความรูของคณะทํางานตลอดจนบทบาทการโนมนาวใจมีลักษณะไม
ขัดกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยภูเขากลุมเปาหมายและในเรื่องการสื่อสารเรื่องนวกรรม
คณะทํางานจะไมเขาไปยุงเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวจากนั้นการสื่อสารเปนแบบที่ชาวไทยภูเขาคุนเคย โดยใช
ภาษาและวิธีการสอนเปนขั้นตอน แบบแผน และงายตอความเขาใจ ทําใหมีประสิทธิภาพ ในระยะหลังชาว
ไทยภูเขามีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมในเรื่องที่ตนตองการรู เพื่อเปนการสนับสนุนทัศนคติและความเชื่อที่
ตนมีอยูเกี่ยวกับนวกรรม โดยสอบถามจากคณะทํางานทําใหการสื่อสารไมเกิดอุปสรรค ดังที่ Bettinghaus
(1980)

กลาวไววา วิธีการจัดเรียบเรียงสาร เพื่อโนมนาวใจที่มีประสิทธิภาพ คือ การจัดเรียบเรียงสารใน

แบบแผนที่ผูรับ สารคุนเคย การจัดเรียบเรียงที่ไมเปนระเบียบ และความคลุมเครือของการสื่อสาร
เปนสาเหตุใหการสื่อ สารมีอุป สรรค นอกจากนั้น สารที่มีลัก ษณะขัดกับ ระบบความคิด ความเชื่อ และ
คานิยมของผูรับ สารก็เ ปน สาเหตุทําใหการสื่อ สารมีอุป สรรคเชนกัน ดัง นั้น สารที่ส อดคลองกับความ
คิด ความเชื่อ และคานิยมของคนในวัฒนธรรมนั้น ก็จะสงผลใหการสื่อสารเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้เพราะผูรับ
สาร มักจะแสวงหาขาวสารที่มาสนับสนุนทัศนคติและความเชื่อที่มีอ ยูกอนแลว และจะไมแสวงหาขาว
สารที่ ขัดแยงกับทัศนคติและความเชื่อของตน
บทบาทการโนมนา วใจ(Persuader) ใหรับ นวกรรมพบวามีก ระบวนการคือ การบอก
การทําใหปรากฏ และ การหาตลาดใหประกอบกันครบกระบวนการจนสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ
พฤติกรรมในที่สุด
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ผูวิจัยเห็นวา คณะทํางานทุกคนและชาวไทยภูเขาที่อยูในเครือขายการสื่อสารมีบทบาท
หนาที่ตางๆกันในการเผยแพรนวกรรมครั้งนี้ ดังสามารถสรุปไดตามที่ Thomas E. Harris (1993:181)
กลาวไวในเรื่องของบทบาทของแตละบุคคลที่อยูในเครือขาย ซึ่งเปน แนวคิดที่สามารถนํามาใชในการ
วิเคราะหเครือขายการสื่อสารเพื่อการเผยแพรนวกรรมในครั้งนี้ โดยบทบาทของคนที่อยูในเครือขายการสื่อ
สารสามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภท คือ ผูประสานงาน (Liaisons) ทําหนาที่ติดตอประสานงานกับ
บุคคลตาง ๆ ภายในกลุม โดยจะเปนผูรับความคิดเห็น ผลงานจากสมาชิกในกลุมและจะนําไปแจกจาย
หรือมอบหมายใหกับผูที่เกี่ยวของกับงานนั้นไดทําตอ ดังนั้นผูประสานงานจึงเปนผูที่รูขอมูลตาง ๆภายใน
กลุมเปนอยางดี และสามารถแกไขปญหาตาง ๆภายในกลุมได ผูประสานงานจึงเปนที่คาดหวังวาจะตอง
เปนบุคคลที่ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเปรียบไดกับบทบาทของคณะทํางานไดแกอาจารยผูใหญซึ่งนํา
ขอมูลที่เปนนโยบายไปปฏิบัติ ประกอบดวยความเขาใจนโยบายและวิธีการทํางานของโครงการ ตลอดจน
มีขอมูลเกี่ยวกับชาวไทยภูเขาในแตละพื้นที่ทําใหมีการประสานงานตางๆดวยความเอาใจใสในการทํางาน
ตอไปจนประสบผลสําเร็จในการเผยแพรนวกรรม ผูควบคุมการไหลของขาวสาร (Gatekeeper) เปนผู
ควบคุมการไหลของขาวสารจากภายนอกวา สมควรใหเขามาเผยแพรภายในกลุมไดหรือไม และมีหนาที่
สําคัญมากเชนเดียวกัน เพราะถาผูควบคุมการไหลของขาวสารไมเปดโอกาสใหขาวสารที่เปนประโยชนตอ
กลุมเขามาในกลุมก็จะทําใหขาดขอมูลขาวสารในสวนนั้นไป เปรียบไดกับคณะทํางาน ซึ่งทํางานแบบดูแล
ปรับปรุง และชวยกันทํางานในสิ่งที่เ กี่ย วกับนวกรรมตางๆ เพื่อใหโครงการดําเนินไปได ความถี่ของ
การสื่อสารกับ ชาวบาน การสอนอยางละเอียดและการแกปญหาของคณะทํางานถือเปนการควบคุมขาว
สารสําคัญที่เขามาสูชาวไทยภูเขาดวยตนเอง นอกจากนี้มีก ารลงมือจัดพื้น ที่ทําการเกษตรใหอาศัย
การใหตัว อยา ง การแนะนําวิธีการปลูก การใหสิ่ง จําเปน ในการทําการเกษตร ผูนําความคิด เห็น
(Opinion leader) จะเปนผูที่เปนจุดรวมของการสื่อสารภายในกลุม ซึ่งเปนผูที่มีความสัมพันธที่ดีกับ
สมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุม และมีแนวโนมที่จะเปนผูที่มีค วามคิดกาวไกล เปนที่ยอมรับนับถือ และมี
อิทธิพลเหนือสมาชิกคนอื่น ในกลุม เปรียบไดกับ ผูนําความคิดในสัง คมชาวไทยภูเขา พวกรับนวกรรม
เร็วกลุม แรก( Early Adopters ) และอาสาสมัครผูนําชาวไทยภูเขาที่ทําการสื่อสารเผยแพรนวกรรมทั้งแบบ
เปนทางการและไมเปนทางการ , ผูติด ตอกับบุคคลภายนอก (Cosmopolite) คือ ผูที่มีก ารติดตอหรือมี
ความสัมพันธกับบุค คลภายนอก หรือ สภาพแวดลอ มภายนอกสูง สุด ซึ่ง จะมีบ ทบาทในการหาขอ มูล
ขา วสารใหม ๆ ใหกับกลุม และนําขอมูล ขาวสารของกลุมที่ตองการเผยแพรไปเผยแพรใหกับคนนอก
เปรียบไดกับชาวไทยภูเขาผูรับนวกรรมเร็วกลุมแรก ( Early Adopters ) มีการติดตอกับคนพื้นราบ ทําใหรู
เรื่องโทษของยาเสพติดและไดขอมูลใหมกระจายใหกลุมอื่น ตลอดจนมีความสามารถดานภาษาสื่อสารกับ
คณะทํางานได
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ผูที่แยกตัวเอง (Isolate) คือผูที่มีแนวโนมที่จะไมติดตอกับสมาชิกอื่น ๆในกลุมและไมเขารวมกิจกรรมตางๆ
ของกลุม ซึ่งสาเหตุของการไมเขากับกลุมคือ การไมเขารวมในการตัดสินใจบางอยางเพราะคิดวาตนไมมี
สวนเกี่ยวของหรือ คิดวางานบางอยางควรเปนไปอยางอิสระไมควรมีหนาที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งผลจากการที่
บุคคลในกลุมบางคนแยกตัวออกมาจะทําใหการไหลของขอมูลขาวสารขาดชวงไปและการขาดขอมูลนี้เอง
ทําใหเปนการยากที่จะดูแลและปรับปรุงกลุมการสื่อสาร หรือ รวมทํากิจกรรมภายในกลุม และอีกประการ
หนึ่งคือ คนกลุมนี้จะไมกระตือรือรนที่จะเขารวมกิจกรรมของกลุม เพราะตนเองปดการรับรูขาวสารขอมูล
ของกลุม เปนที่นา แปลกวาผูที่แ ยกตัวเองไมปรากฏในการเผยแพรนวกรรมครั้งนี้ ทําใหขอมูล ขา วสาร
ไมไหลขาดชวงไปแมไมมีการรวมกิจกรรมกลุมอยางเปนกิจจะลักษณะ แตมีการสื่อสารกันอยางทั่วถึงทั้ง
แบบเปนทางการและไมเปนทางการ
นอกจากบทบาทการเปนผูเผยแพรนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งเปนการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจโดยตรง โครงการหลวงมีบทบาทการพัฒนาสังคมควบคูดวย ผูวิจัยเห็นวาการพัฒนาสังคมควบคู
ไปดวยเปน ปจจัย สําคัญ ชว ยกระตุน ใหการเผยแพรนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจสําเร็จ เนื่อ งจากการ
พัฒนาที่มีพื้นฐานการพัฒนาดานอื่นที่จําเปนในสังคมนั้นๆไปพรอมๆกัน ทําใหเกิดการพัฒนาพรอมกันทุก
ดาน เพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของชาวไทยภูเขาโดยรวม
สิ่งที่สําคัญที่สุดในปจจัยการสื่อสารที่พบในการเผยแพรนวกรรมครั้งนี้คือ การที่พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนองคสําคัญในบทบาทผูกระตุน (Motivator) ที่ไดผลคือ การเปนผูกระตุน
(Motivator) ของคณะทํางานอีกทอดหนึ่ง ทําใหคณะทํางานทุกคนตั้งใจทํางานถวายดวยความจงรักภักดี
การทํางานชวยเหลือชาวบานเปนไปอยางจริงจัง รวดเร็ว มีสวนชวยใหงานขับเคลื่อนไปขางหนาจนเกิด
ความสําเร็จ
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พระบารมีข องพระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว ทําใหน วกรรมเปนที่นา เชื่อ ถือ สูง และ
เกิดการทําตามงายขึ้น ในเรื่อ งของคณะทํางานทําใหอาจารยที่มีง านประจําและมีความเชี่ย วชาญจาก
องคกรตางๆอาสามาทําถวาย นอกจากนั้นการสื่อสารเรื่องพระบารมีตอนเผยแพรนวกรรมทําใหการทํางาน
เปนไปอยางมีประสิทธิผ ล สอดคลองกับงานวิจัย กวินดา วัชรสิงห ( 2544) การวิจัย เรื่อ งกลยุทธการ
สื่อสารในการระดมทุนขององคกรสาธารณประโยชนในการทํางานเพื่อสังคม พบวา กลยุทธทางการสื่อสาร
ในระยะที่มีการจัดตั้งประกอบดวย การใชหลักศาสนา การเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย
ทั้งนี้ผูวิจัยสรุปกระบวนการสื่อสารเพื่อการยอมรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทด
แทนการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย : ในพื้นที่ภายใตการดูแลของมูลนิธิ
การบอก
โครงการหลวง ไดดังนี้คือ

การสอน

การปฏิบัติ/การปฏิบัติใหดู

การใหลองปฏิบัติ ( Trial)

*หมายเหตุ ทุกกระบวนการเปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two way communication)
คือผูรับนวกรรมสามารถสื่อสารกับผูเผยแพรนวกรรมไดตลอดเวลา
แผนภาพที่ 10 : กระบวนการสื่อสารเพื่อการยอมรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝน
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ขอเสนอแนะ
1. การเผยแพรนวกรรม โดยเฉพาะในสังคมที่มีความแตกตางดานภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา สังคม มีชีวิตอยูในสังคมที่เขาถึงยาก มีบรรทัดฐานสังคมที่ไมทันสมัย
ยึดติดกับขนบธรรมเนียมประเพณี ควรใชกลยุทธการสื่อสารที่คํานึงถึงปจจัยการสื่อสารตางๆ ในสังคมที่มี
ลักษณะเฉพาะเชนนี้ ทุกปจจัยมีความสําคัญที่ไมควรมองขาม
- ปจจัยดานตัวผูสงสาร ( Sender) การไดรับความศรัทธา เชื่อถือ และความไววางใจ โดย
การทํางานผานความเขาใจในสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของสังคมนั้น เปนผลใหเกิดความนาเชื่อ
ถือสูง ทําใหงานการเผยแพรนวกรรมทําไดงายขึ้น
- ปจ จัย ดา นสาร ( message ) สารที่ใ ชค วรมีส าระครอบคลุม ในทุก ดา นซึ่ง เปน
ทั้ง
ปจจัยผลักดัน และปจจัยสนับสนุนใหเกิดการรับนวกรรม เชน สาระเชิงวิชาการ กอใหเกิดความรูจนสามารถ
ใชนวกรรมดวยตนเองตอไป ประโยชนโดยตรงของนวกรรมเปนปจจัยสนับสนุน และการอํานวยความ
สะดวกในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการรับนวกรรม เพื่อทําใหงายตอการรับนวกรรม
- ปจจัยดานชองทางการสื่อสารหรือสื่อ ( channel ) ควรใชการสื่อสารระหวางบุคคลใน
กลยุทธการสื่อสารและกิจกรรมตางๆ โดยผานการทํางานของเจาหนาที่ เพื่อสามารถแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นตลอดจนตอบขอซักถามได ทําใหนวกรรมเปนที่เขาใจและสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปจจัยดานผูรับสาร ( receiver ) เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงกอนการเผยแพรนวกรรม เนื่อง
จากสามารถเปนปจจัยผลักดันใหเกิดการรับนวกรรม การเผยแพรนวกรรมจึงตองคํานึงถึงสิ่งเหลานี้เปนพื้น
ฐานในการวางแผนการสื่อสาร
2. การเผยแพรนวกรรมครั้งนี้มีการสื่อสารแบบสองทาง ( Two way Communication)
ในทุกขั้นตอนของการเผยแพรนวกรรมซึ่งเปนการสื่อสารที่มีป ระสิทธิภาพ นอกจากนั้นหากพิจารณาใน
เรื่องแนวคิดการสื่อสารการรับทราบปฏิกิริยาตอบกลับ ( Feed back) ของผูรับสารอยางเปนทางการจะ
ชวยไดมากขึ้น ทําใหการสื่อ สารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่อ งจากทําใหรูวา ผูรับ สารรับ รู คิด อยางไร
เขาใจหรือไม และ รูสึก อยางไร เพื่อเปนประโยชนในการนํากลับมาปรับปรุงดานการสื่อสารครั้งตอไปทําให
การทํางานที่อาศัยการสื่อสารนั้นงายสะดวกและเขาใจมากขึ้น
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.

ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เจาะลึ ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของบทบาทของสื่ อ
บุ ค คล
ในสภาวะสิ่งแวดลอมตางๆกัน ที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ ในโครงการที่มีจุดประสงคเพื่อชวยเหลือ
ทําประโยชนใหสังคมตางๆรวมกันหลายๆโครงการ เพื่อหาความเหมือนและความแตกตางในแตละโครงการ
และนําขอมูลที่สําคัญมาเปรียบเทียบเพื่อหาจุดสรุปในแตละดานใหชัดเจน เพื่อสามารถนําผลการวิจัยไปใช
เปนแบบอยาง และสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อการใชประโยชนในโครงการอื่นๆที่ใกลเคียงไดอยางเหมาะสม
และงายขึ้นในดานการทํางานของปจจัยดานสื่อบุคคล เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายตอไป
2.
ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธการตลาดเพื่อสังคมของมูลนิธิโ ครงการหลวง
โดยเฉพาะอยางลึกซึ้ง เนื่องจากเปนโครงการที่มีกลยุทธการตลาดเพื่อสังคมที่ดี นาสนใจศึกษาและยังไดรับ
การสนับสนุนจากประชาชนในการอุดหนุนผลิตภัณฑสินคาตางๆดวยดีเสมอมา
ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปจจัยการสื่อสารที่มีผ ลตอการรับนวกรรมทางดานอื่นๆ
3.
ที่ไมใชนวกรรมทางดานการเกษตรอาจเปนนวกรรมทางดานเศรษฐกิจประเภทอื่น เนื่องจากดานเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจและการสื่อสารในเชิงธุรกิจตางๆนั้นทวีความสําคัญมากขึ้นในสังคมปจจุบัน การศึกษาถึง
บทบาทของปจจัยการสื่อสารเชิงธุรกิจ และขอดี/เสียของการทํางานที่อาศัยปจจัยการสื่อสารเชิงธุรกิจแตละ
ปจจัย เพื่อใหสามารถนํามาผสมผสานไดขอสรุปที่ดีที่สุด มาปรับใชในการพัฒนาโครงการตางๆตอไปใน
อนาคต เนื่องจากบทเรียนจากการศึกษาดานนวกรรมทางดานเศรษฐกิจมีสวนชวยเติมการทํางานการ
สื่อสารในนวกรรมอื่นๆที่ไมใชเฉพาะแคนวกรรมทางดานการเกษตรทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ได เนื่องจากโลกทุกวันนี้กาวหนาไปอยางรวดเร็ว การใชบทเรียนจากโครงการที่ประสบความสําเร็จในดาน
ธุรกิจจึงนาจะสามารถนํามาปรับใชไดอยางมีประโยชน
4.
ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ถึ ง การสื่ อ สารทางการตลาดของโครงการที่ เ กิ ด ขึ้ น
เพื่อชวยเหลือสังคม และโครงการทางดานธุรกิจ ในแงที่เปรียบเทียบใหเห็นความเหมือนและความแตกตาง
พรอมกันในงานวิจัย เพื่อสามารถนําไปวิเคราะหและปรับใชเพื่อประโยชนที่เกิดขึ้นตอการนําไปใชรวมกันได
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5.
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารในเวลาตอมาของผูรับนวกรรมการปลูก
พืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนภายใตการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้สิ้นสุดตรง
ขั้นตอนการยอมรับนวกรรม นาจะมีการศึกษาในรูปแบบการวิจัยที่ลึก ซึ้ง ยิ่ง ขึ้น เชน การจัดสนทนา
กลุม ( Focus Group ) ในระดับชาวไทยภูเขาผูรับ นวกรรม เพื่อ สามารถรูขอ มูล อัน เปน ประโยชน
ตางๆจากผลการวิจัย เพื่อใชในการปรับการทํางานของโครงการที่ดีอยูแลว ใหดียิ่งขึ้นไป และเพื่อกอใหเกิด
สภาวะที่เรียกวา เปนการมีสวนรวมของชาวไทยภูเขาภายในสังคมมากขึ้น เพื่อใหไดประโยชนยิ่งขึ้นไป
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ภาคผนวก

197

ผูนําความคิดคนสําคัญของเผากะเหรี่ยง ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะปอก

เผากะเหรี่ยง ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสะปอกกําลังรวมกันทํากิจกรรม

198

ชาวไทยภูเขาเผาคะฉิ่น รวมทํากิจกรรมในงานประจําปที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิโครงการหลวง

ชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยง ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร แสดงระบําประจําเผา
ในการรวมกิจกรรมกับมูลนิธิโครงการหลวง

199

กาละเลนของชาวจีนยูนานที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงอางขาง

ชีวิตความเปนอยูปจจุบันหลังรับนวกรรม ของชาวไทยใหญ
ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอกจาม

200

เด็กชาวไทยภูเขาเผาลีซอที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง
เยาวชนรุนใหม กําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมตอไป

ชาวไทยภูเขาเผาอีกอในชุดประจําเผา ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงดอยสะโงะ
จังหวัดเชียงราย

201

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหมอกจามปจจุบัน พื้นที่ที่รับนวกรรมเปนที่แรกๆ
ภายใตการดูแลของมูลนิธิฯ

เผาอาขา อาศัยอยูในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําขุน จังหวัดเชียงราย

202

ชาวไทยภูเขาเผาปะหลองกําลังปลูกพืชเศรษฐกิจภายใตการดูแลของ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงอางขาง พื้นที่ที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยว

เด็กชาวไทยภูเขาเผามงที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา จังหวัดพะเยา

203

อาชีพเสริมของเหลาแมบานชาวไทยภูเขาเผาเยา ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา
จังหวัดพะเยา

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมหลอด อ.แมแตง จังหวัดเชียงใหม

204

บริเวณศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร อ.แมแจม จังหวัดเชียงใหม

อาคารรวบรวมและคัดเลือกผลิตผลกอนสงออกจําหนาย
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม

205

พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงอินทนนท อีกหนึ่งพื้นที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพ

206

ตนกาแฟที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมหลอด จังหวัดเชียงใหม ผลผลิตที่ทํารายไดสูง

ผลผลิตแครอท นวกรรมแรกที่สามารถเปนอาหารสําหรับชาวไทยภูเขาได
ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางอุง จังหวัดเชียงใหม

207

แปลงเพาะปลูกแตงกวาญี่ปุนของเกษตรกร ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแพะ

แปลงเกษตรกร ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางดะ อ.แมสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

208

ผลผลิตกะหล่ําปลีสีมวง จากการรับนวกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง

แปลงผักปวยเลงในศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง

209

ตนบวย พืชเมืองหนาวผลผลิตดี ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงอางขาง

แปลงสตรอเบอรี่ ที่ใหผลผลิตคุณภาพดี
ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําริน จังหวัดเชียงราย

210

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงบานปางอุง อ.แมแจม จังหวัดเชียงใหม

แปลงผักปลูกชนิดใหม ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงอางขาง

211

ตนผักกาดหอมหอ ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยโปง อ.เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย

ตนไผหมาจู พันธุพืชหายาก ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแพะ จังหวัดเชียงใหม

212

ตนเฟรน ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยน้ําริน จังหวัดเชียงราย

แปลงปลูกดอกเยอรบีรา ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา จังหวัดพะเยา

213

ตนกาแฟ ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมหลอด อ.แมแตง จังหวัดเชียงใหม

ตนเสาวรสใหผลผลิตสูง ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมโถ จังหวัดเชียงใหม

214

อโวคาโด ผลผลิตใหมลาสุดจากมูลนิธิโครงการหลวง

ตนอารติโชค ผลผลิตใหมลาสุดซึ่งมีราคาแพงในตางประเทศ มูลนิธิโครงการหลวงปลูกสําเร็จ
ที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงอางขางเปนแหงแรกในประเทศไทย

215
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