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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา (1) กระบวนการสื่ อสาร รู ปแบบการสื่ อสาร กลยุทธ์
การสื่ อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ตั้งแต่อดีตจนถึ งปั จจุบนั (2) ศึกษาบทบาทการสื่ อสาร
ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม (3) ศึกษาปั จจัย
การสื่ อสารที่ มี ผ ลต่ อการพัฒนาขององค์ก รนวัต กรรมชาวบ้าน รวมถึ งแนวโน้มการสื่ อสารใน
อนาคตขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน (4) ศึกษาประสิ ทธิ ผลการใช้นวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้าน งานวิจยั นี้ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั แบบผสม (Mixed Methodology) ผลการศึกษาพบว่า:
1) องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมีการสื่ อสารตามพัฒนาการขององค์กร ได้แก่ การรวมกลุ่ม
เกษตรกร เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน วิสาหกิ จชุ มชนมี กินมี ใช้ และ
กองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน ตามลําดับ โดยมีกระบวนการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาและจัดการองค์กร
และเพื่อสร้ างการยอมรับนวัตกรรม ในหลากหลายรู ปแบบการสื่ อสาร และมีการใช้กลยุทธ์การ
สื่ อสาร ได้แก่ กลยุทธ์เกี่ยวกับผูส้ ่ งสาร กลยุทธ์การสร้างสาร และกลยุทธ์การใช้สื่อ
2) องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านทําให้เกิดการพัฒนา 3 มิติ ได้แก่ (1) การพัฒนามิติสังคมด้วย
กระบวนการนวัตกรรมสังคม โดยการสื่ อสารมีบทบาทในการสร้ างนวัตกรรมสังคม บูรณาการ
นวัตกรรมสังคม และขยายผลนวัตกรรมสังคม (2) สําหรับการพัฒนามิติเศรษฐกิจมีการพัฒนาตาม
ลักษณะกิ จการเพื่อสังคมของสํานักงานสร้ างเสริ มกิ จการเพื่อสังคมแห่ งชาติ โดยการสื่ อสารมี
บทบาท คือ การสร้ างพันธมิตรทางธุ รกิ จ, การวางแผนและกําหนดทิศทางธุ รกิจ, การสร้างความ
มัน่ คงในการประกอบอาชี พ และการเสริ มประสิ ทธิ ภาพการผลิต (3) การพัฒนามิติสิ่งแวดล้อมยึด
ตามข้อกํา หนดของสหพันธ์ เกษตรอิ นทรี ยน์ านาชาติ (International Federation of Organic
Agriculture Movements-IFOAM) โดยการสื่ อสารมีบทบาท คือ การเสริ มสร้างสุ ขภาวะที่ดี, การ

(4)
เสริ ม ศัก ยภาพและให้ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ สิ่ ง แวดล้อม, การส่ งเสริ มและถ่ า ยทอดความรู ้ ใ นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม, การปลูกฝังแนวคิดการรักและใส่ ใจธรรมชาติ
3) ปั จจัย การสื่ อสารที่ ส่ง ผลต่อการพัฒนาขององค์ก รนวัตกรรมชาวบ้าน คื อ ปั จจัยเอื้ อ
ได้แก่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายการสื่ อสาร, ปั จจัยที่ส่งผลต่อการดําเนิ นงาน
และบริ หารจัดการองค์กร, ปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเกษตรแบบใหม่, และปั จจัยที่มีผลต่อการมี
ส่ วนร่ วมของเกษตรกร ส่ วนปั จจัยอุ ปสรรค ได้แก่ ปั ญหาและข้อจํากัดของการพัฒนาเครื อข่าย,
ปั ญหาและข้อจํากัดของการยอมรับเกษตรแบบใหม่, ปั ญหาและข้อจํากัดด้านการบริ หารจัดการ,
ข้อ จํา กัด ทางการสื่ อ สาร นอกจากนี้ ผลการศึ ก ษาแนวโน้ม การสื่ อสารในอนาคตขององค์ก ร
นวัตกรรมชาวบ้าน ได้แก่ การขยายองค์กรเพื่อความยัง่ ยืน, การบริ หารจัดการองค์กร, การขยายผล
ระดับปั จเจกเป็ นระดับสังคม, การยกระดับการเปลี่ยนแปลง, การสร้างทายาทเกษตร, ประเด็นการ
พัฒนาในอนาคต, การพัฒนาการสื่ อสาร, และการพัฒนาการตลาด
4) ประสิ ทธิ ผลการใช้นวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้ าน พบว่า (1) โครงการที่มี
ผูเ้ ข้าร่ วมมากที่สุดคือ นาอินทรี ย ์ (2) องค์ประกอบนวัตกรรมที่เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของ ได้แก่
แรงงาน เงินทุน ที่ดิน ตามลําดับ (3) ขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรมพื้นฐานที่เกษตรกรมีร่วมกัน
ได้แ ก่ การรู้ จ ัก นวัต กรรมชาวบ้า น การสมัค ร การรู้ จ ัก เกษตรอิ น ทรี ย ์ การทํา เกษตรอิ น ทรี ย ์
ตามลํา ดับ (4) ผูส้ ่ ง สารและสื่ อเป็ นปั จจัยการสื่ อสารที่ ท าํ ให้เกิ ดการยอมรั บ นวัตกรรมได้มาก
นอกจากนี้ (5) บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการรับนวัตกรรมในเชิงบวก ได้แก่ สามีหรื อภรรยา ส่ วนบุคคล
ที่คดั ค้านการรับนวัตกรรมมากที่สุด ได้แก่ เพื่อนบ้าน และสําหรับ (6) การวัดการยอมรับนวัตกรรม
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และพบว่าเกษตรกรมีความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคลมาก
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The objectives of this research were to (1) study the communication processes, forms,
and strategies of the Grassroots Innovation Organization from past to present, (2) examine the
roles of communication of the Grassroots Innovation Organization in social, economic, and
environmental development, (3) study the communication factors influencing the development of
the Grassroots Innovation Organization and the future communication processes, and (4) examine
the effectiveness of the implementation of the Grassroots Innovation Organization. The research
applied mixed methodology. The findings demonstrated that:
1) The communication of the Grassroots Innovation Organization was developed from
Agriculturist Group by increasing sub-organizations: Grassroots Innovation Network, Grassroots
Innovation Co., Ltd., Community Enterprise: Meekinmeechai, and Grassroots Innovation Fund.
Many forms of communication were applied for development, management, and innovation
acceptance. The communication strategies used were sender strategy, creating message strategy,
and media use strategy.
2) The Grassroots Innovation Organization was developed in three dimensions. The first
was social development through the social innovation process where communication played a role
in creating, integrating, and expanding social innovation. The second was economic
development, observed for the social enterprise of the Thai Social Enterprise Office. Here,
communication played a role in building business partners, planning business direction, building
career stability, and enhancing production efficiency. The third was environmental development,

(6)
according to the regulations of the International Federation of the Organic Agriculture
Movements-IFOAM; where the significant roles of communication enhanced well-being,
reinforced and provided knowledge of the environment, promoted and instructed the use of
natural resources for the greatest public benefit, and raised an awareness in the concept of natural
preservation.
3) There were two types of factors which influenced the development of the Grassroots
Innovation Organization: enabling factors and barrier factors. Enabling factors affected the
establishment and development of communication networks, organization performance and
management, the acceptance of the New Theory, and the participation of agriculturists. Barrier
factors to development were problems and constraints encountered with the network
development, acceptance of the New Theory, administration and management, and
communication limitation. It was also found that the tendency of the future communications of
the Grassroots Innovation Organization were the expansion of the organization for sustainability,
the organization administration and management, the expansion of the organization from an
individual to a social level, upgrading innovation, developing and producing the new generations
of agriculturist, the future development plan, communication development, and marketing
development.
4) Regarding the effectiveness of implementing the innovation of the Grassroots
Innovation Organization, firstly Organic Farming was the project in which most people
participated. Secondly, the innovation factors owned by most agriculturists were labor, capital,
and land. Thirdly, the common processes of innovation acceptance followed by all agriculturists
were recognizing grassroots innovation, applying the methods and operating organic farming.
Fourthly, sender and media were the two influential factors in innovation acceptance. Fifthly, the
most influential people who supported innovation acceptance were the spouses, whereas the
neighbors influenced the objective of innovation acceptance. Lastly, overall innovation
acceptance was found at the mid-level, and the agriculturists had more interest in individual
innovation.

กิตติกรรมประกาศ
กราบขอบพระคุ ณอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา รศ.พัช นี เชยจรรยา ผูเ้ ป็ นอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาให้ก ับ
ข้าพเจ้าตั้งแต่สมัยเข้าเมืองกรุ งใหม่ ๆ ระดับปริ ญญาตรี จนกระทัง่ เข้ารับการศึกษาระดับปริ ญญาโท
นับได้วา่ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของข้าพเจ้ามีอาจารย์ที่ปรึ กษาท่านเดียว ด้วยความเมตตาห่ วงหา
อาทรของอาจารย์ ทําให้นกน้อยในไร่ ส้มติดปี กทะยานไกล เปรี ยบอาจารย์ดุจดัง จรวดจ้าง ที่ทาํ ให้
ลูกศิษย์คนนี้ ถึงฝั่งได้ดว้ ยอัตราเร็ วและอัตราเร่ งที่เหนื อแรงโน้มถ่วงของโลก ณ วันนี้ อาจารย์ไม่ใช่
เพียงอาจารย์ที่ปรึ กษาของศิษย์เท่านั้น แต่เป็ นคุ ณป้ าที่หลานคนนี้ จะเคารพรักและกตัญํูไปจน
ตลอด “ป้ าฝิ่ น”
กราบขอบพระคุณความปราณี เป็ นส่ วนใหญ่ รวมถึงความเมตตาการุ ณาเป็ นส่ วนรอง ที่มีต่อ
ผูส้ มัครสอบวิทยานิ พนธ์ของกรรมการทั้งสองท่าน ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ และรศ.ดร.กําจร หลุย
ยะพงศ์ ที่ไม่ใช่ เพียงกรรมการผูช้ ้ ี ขาดการสอบของข้าพเจ้า แต่เป็ นอาจารย์ที่คอยแนะนํา สั่งสอน
อบรมจริ ยาแก่ขา้ พเจ้าในกาลปั จจุบนั จนข้าพเจ้าสามารถชนะใจของท่านทั้งสองได้ ด้วยผลงานวิจยั
ที่น่าภาคภูมิใจยิง่ ชิ้นนี้
กราบขอบพระคุณพ่อแมน แม่ชญ
ั น้านุ ย้ ป้ าจี ย่าเหย น้องแตงโม น้องโบ้ท และครอบครัว
ของข้าพเจ้าที่คอยสนับสนุนทุกด้านในการทําวิทยานิพนธ์เล่มนี้
ขอบพระคุณชาวนวัตกรรมชาวบ้านทุกคนที่ช่วยให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์กบั น้องเม
ขอบพระคุ ณเพื่อนสนิ ทของข้าพเจ้าทุ กคนที่คอยให้กาํ ลังใจ มีน้ าํ ใจช่ วยเหลื อข้าพเจ้าทุ ก
ด้านเท่าที่ความสามารถของเพื่อนจะมีได้
และขอบพระคุณพี่ดาว พี่รอง พี่เพลิน และเจ้าหน้าที่คณะที่คอยประสานงานช่วยเหลือ
สุ ดท้ายนี้ งานวิจยั ชิ้นนี้ไม่อาจก่อรู ปร่ างขึ้นได้แม้ตวั อักษรเดียว หากปราศจากทุนการศึกษา
ของสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ กราบขอบพระคุ ณเงิ นแผ่นดิ นที่ เกื้ อหนุ นการศึกษาของ
ข้าพเจ้า
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Grassroots Innovation Network

จปฐ.

การจัดเก็บข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐาน

บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
พัฒนาการของทฤษฎีการพัฒนา (Development Theory) ที่ผา่ นมานั้น โดยทัว่ ไปเป็ นการ
พัฒนาที่เน้นเพียงแต่ละด้านแยกส่ วนกัน ส่ วนใหญ่เป็ นการพัฒนาที่มุ่งเน้นเพียงมิติเดียว ทําให้เกิ ด
ความเหลื่อมลํ้าหรื อปั ญหาช่องว่างในสังคม กล่าวคือ นับตั้งแต่การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในประเทศ
อังกฤษ ทําให้เกิดยุคกระบวนทัศน์แห่ งความทันสมัย (Modernistic Paradigm) การพัฒนาประเทศ
ต่าง ๆ เป็ นไปในแนวทางระบบเศรษฐกิ จแบบทุนนิ ยมของโลก สร้ างการเติบโตทางเศรษฐกิ จขึ้น
อย่างรวดเร็ ว แต่ก็ส่งผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อม และสังคมตามมา ทั้งยังเป็ นตัวการสําคัญที่ทาํ ให้
ประเทศด้อยพัฒนาต้องไปพึ่งพาประเทศที่ พฒั นาแล้ว จึงมีการเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ที่คดั ค้าน
กระบวนทัศน์เดิม คือ ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory) ซึ่ งถือเป็ นการพัฒนาในยุคที่สอง
ต่อมาในยุคที่สาม หลังจากผลลัพธ์ของการพัฒนาที่ผ่านไปในช่ วง 3 ทศวรรษ แสดงให้เห็ นอย่าง
ชัดเจนว่า สามารถก่อให้เกิ ดผลดีเพียงเล็กน้อย แต่กลับสร้ างผลเสี ยอย่างไม่คุม้ ค่ากัน จึงทําให้เกิ ด
ข้อเสนอต่ อการพัฒนายุค ใหม่ หรื อยุ ค ทางเลื อก (กาญจนา แก้วเทพ, 2548) ซึ่ งเริ่ ม มี ก ารให้
ความสําคัญกับสังคม และสิ่ งแวดล้อมมากยิ่งขึ้ น กล่ าวตามจริ งแล้ว กระบวนทัศน์ยุคหลังความ
ทันสมัย เป็ นกระบวนทัศ น์ ที่ ค่ อนข้า งตรงกันข้า มกับกระบวนทัศ น์ แห่ ง ความทันสมัย หรื อเป็ น
กระบวนทัศน์ที่มีข้ ึ นเพื่อตามแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจากการพัฒนาเชิ งเดี่ ยวในสมัยการพัฒนาเพื่อ
ความทันสมัยนัน่ เอง ในช่วงหลังนี้จึงเป็ นการพัฒนาที่เริ่ มมีการบูรณาการส่ วนต่าง ๆ มีความยืดหยุน่
ไม่มีแบบแผนตายตัว และสามารถปรับการพัฒนาให้เหมาะสมในแต่ละบริ บทได้
หลังจากโลกได้รับผลกระทบจากความเสื่ อมโทรมของสังคมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกิด
จากระบบทุนนิ ยมก็เกิ ดแนวคิดเกี่ ยวกับการพัฒนาสังคมหรื อชุ มชนขึ้นมาเป็ นจํานวนมาก โดยไม่
แสวงหาผลกํา ไร สุ ด ท้า ย แนวคิ ด เหล่ า นั้น ก็ ไ ม่ ส ามารถอยู่ร อดได้น าน เพราะขาดทุ น ในการ
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ดําเนินการ หรื อต้องหันไปพึ่งระบบทุนนิยมในการสรรหาทุนให้เปล่าหรื อการรับบริ จาคจากองค์กร
เอกชนทั้งหลายอยูด่ ี
จนกระทัง่ ในช่วงทศวรรษที่ 70 เกิดประเด็นเรื่ องสิ่ งแวดล้อมขึ้น อันนํามาซึ่ งจุดเริ่ มต้นของ
การทําธุ รกิจที่คาํ นึงถึงสิ่ งแวดล้อมและชุมชน นับจากนั้นเป็ นต้นมาแนวคิดในการดําเนิ นธุ รกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบจึงเกิดขึ้น โดยมีพฒั นาการอย่างต่อเนื่อง (มนตรี ช่วยชู, 2539)
การดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
นับได้ว่าเป็ นแนวคิ ดแรก ๆ ของการดําเนิ นธุ รกิ จที่ มีการผนวกประโยชน์ทางธุ รกิ จกับสังคมเข้า
ด้วยกัน กล่าวคือ แทนที่จะให้ความสําคัญกับการทํากําไรสู งสุ ด ก็หันไปให้ความสําคัญต่อความ
รั บผิดชอบต่อส่ วนต่าง ๆ ของสังคมที่ มีส่วนได้ส่วนเสี ยอันเนื่ องมาจากการดําเนิ นธุ รกิ จมากขึ้ น
สําหรับประเทศไทย ได้เริ่ มมีการให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างกว้างขวางขึ้ น
เห็นได้จากทิศทางในการพัฒนาประเทศที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติที่ผา่ น
มา โดยเฉพาะตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึ่ งได้ปรับ
ทิศทางมาสู่ การพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืนและชัดเจนมากขึ้น โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่มีความ
สมดุ ล ทั้งในด้านคน สังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายในการพัฒนาทั้งระบบ
อย่างยัง่ ยืน
ปั จจุ บนั จะเห็ นได้ว่า บริ ษ ทั เอกชนต่า ง ๆ มี การดําเนิ นธุ รกิ จอย่างมี ความรั บ ผิดชอบต่ อ
สังคมอย่างมาก การสื่ อสารขององค์กรต่าง ๆ มีการนําแผนการดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(CSR) มาใช้ เพราะทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และยังเป็ นการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาบริ ษทั ให้อยู่
ในกระแสของสังคมปัจจุบนั ที่เน้น ‚เศรษฐกิจสี เขียว (Green Economy)‛ อีกด้วย
แม้การดําเนิ นธุ รกิ จอย่างมี ความรับผิดชอบต่อสังคมจะได้รับการนํามาปรั บใช้กบั ธุ รกิ จ
มากมาย แต่ส่วนใหญ่เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของกิ จกรรมการสื่ อสารเพื่อให้เกิ ดการตระหนักถึ งสิ นค้า
การสร้างภาพลักษณ์ และเพื่อให้เกิดความภักดีต่อตราสิ นค้ามากขึ้นเท่านั้น หรื ออาจกล่าวได้วา่ การ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิ จ เป็ นเพียงหัวข้อหรื อรู ปแบบกิจกรรมหนึ่ งที่ออกแบบมา
เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรื อสื่ อสารองค์กรเพียงช่วงเวลาหนึ่ งเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากข่าวสาร
จากองค์กรที่สื่อสารออกมา หลายองค์กรเป็ นข่าวเดิ ม โครงการซํ้า ๆ กันโดยไม่มีการพัฒนา เช่ น
โครงการปลูกป่ า การบริ จาคเงิ นหรื อแจกสิ่ งของ โครงการช่ วยเหลื อผูพ้ ิการ เป็ นต้น จากปั ญหา
ดัง กล่ า วทํา ให้สั ง คมไม่ เกิ ดการพัฒนาอย่า งแท้จริ ง เพราะไม่ มี ก ารวางแผนธุ รกิ จ อย่า งมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน และไม่มีการพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพิ่มเติมให้เหมาะสม
กับบริ บทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตั น์อย่างรวดเร็ ว
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จากปั ญหาการพัฒนาโดยใช้แบบแผนเดิม ๆ ทําให้ไม่สามารถเกิ ดการเปลี่ ยนสังคมในยุค
สมัยนี้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงมีแนวคิดการพัฒนาที่นกั วิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่าเป็ นการ
พัฒนาต่อยอดจากแนวคิดการดําเนินธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่ งเป็ นการนําทฤษฎีนวัตกรรมมา
ใช้ร่วมกับทฤษฎีการบริ หารจัดการในทศวรรษที่ 70 และในช่วงทศวรรษท้ายสุ ดนี้ จึงมีการกล่าวถึง
แนวคิดนวัตกรรมสังคม (Social Innovation) ขึ้น (Osburg, 2013) นวัตกรรมสังคมเป็ นแนวคิดที่
มุ่งเน้นการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมถึ งการปรั บหรื อพัฒนาบนฐานเดิ มด้วย เกิ ดจากการรวมตัว
ร่ วมคิ ดร่ วมสร้ างของคนในสังคม ชุ มชน เพื่อแก้ปัญหาสังคมให้ดีข้ ึน ทั้งที่เป็ นกระบวนการทาง
ความคิด (จินตนาการ) การสร้างโอกาส หรื อการลงมือปฏิบตั ิ (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และวาสนา
อิ่มเอม, 2544) นวัตกรรมสังคมนั้นไม่ได้จาํ กัดอยู่เฉพาะในธุ รกิจที่ไม่แสวงผลกําไร โดยรู ปแบบที่
กําลังได้รับความสนใจจากทุกภาคส่ วนอย่างกว้างขวางในปั จจุ บนั คือ การเป็ นกิ จการเพื่อสังคม
(Social Enterprise: SE) หรื อก็คือ องค์กรที่ดาํ เนิ นงานโดยมีเป้ าหมาย 3 อย่างควบคู่กนั หรื อที่
เรี ยกว่า Triple Bottom Line ซึ่ งเป็ นทฤษฎีของ Elkington (1994) คือ การสร้างกําไร สร้ างสรรค์
สังคม และสนับสนุนสิ่ งแวดล้อม โดยเน้นบริ หารความสมดุลระหว่างผลกําไร (Profit) คน (People)
และโลก (Planet) ซึ่ งนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้
ทําให้คนในชุ มชนมีความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน ยังส่ งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนาและเติบโต
อย่า งยัง่ ยื น โดยกนช รั ติ ว านิ ช (2555) ผูจ้ ัดการฝ่ ายส่ ง เสริ ม วัฒ นธรรมนวัต กรรม สํ า นัก งาน
นวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวถึง ลักษณะของกิจการเพื่อสังคมไว้ ดังนี้
1) มีแนวทางการหารายได้ดว้ ยตนเองเพื่อหล่อเลี้ยงการดําเนิ นงานอย่างยัง่ ยืน เช่น
การประกอบธุ รกิ จ การระดมทุน การรับบริ จาค เพื่อนําไปใช้ในการขับเคลื่ อนกิ จกรรมเพื่อสังคม
ต่อไป
2) เน้นการใช้ ‚นวัตกรรม‛ เพื่อแก้ไขปั ญหาทางสังคมหรื อสิ่ งแวดล้อม โดยการ
คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาที่เป็ นเป้ าหมายของการดําเนิ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ยัง่ ยืน และ
ต่อยอดผลลัพธ์ได้
3) ดําเนินงานโดยอาศัยความร่ วมมืออย่างกว้างขวางจากเครื อข่าย เพื่อใช้ศกั ยภาพ
เฉพาะทางของหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่ วมแก้ไขปั ญหาทางสังคมหรื อสิ่ งแวดล้อม
สํ า หรั บ กิ จ การเพื่ อ สั ง คมที่ ผูว้ ิ จ ัย เลื อ กมาศึ ก ษาเกี่ ย วกับ นวัต กรรมสั ง คมก็ คื อ องค์ก ร
นวัตกรรมชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งเป็ นองค์กรที่ชาวบ้านร่ วมกันบริ หารจัดการ เป็ นองค์กรชุ มชน
ที่สามารถพัฒนาชุ มชนท้องถิ่นได้ดว้ ยความเข้มแข็งของชุ มชนเอง โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาทุนจากองค์กร
ภายนอก และเป็ นกิ จการเพื่อสังคมกิ จการเดี ยวในประเทศไทยที่ เป็ นกิ จการในพื้นที่ชนบท และ
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แก้ไขปั ญหาสังคมชนบทซึ่ งก็คือ การทํานา อีกทั้ง ผูป้ ระกอบการทางสังคมของกิจการเพื่อสังคมนี้
ยังเป็ นชาวบ้านเอง นับได้วา่ เป็ นกิจการ ‚เพื่อ‛ ‚โดย‛ และ ‚เป็ น‛ ของสังคมชาวบ้านอย่างแท้จริ ง
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เป็ นลักษณะของกิจการเพื่อสังคมที่จดทะเบียนในปี 2553 กับ
สํานักงานสร้างเสริ มกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ซึ่ งเป็ นองค์กรที่จดั ตั้งขึ้นตามระเบียบกองทุน
สนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพว่าด้วยการจัดตั้งสํานักงานสร้ างเสริ มกิ จการเพื่อสังคมแห่ งชาติ
พ.ศ.2553 เพื่อเป็ นกลไกสนับสนุ นการดําเนิ นงานตามแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างเสริ มกิจการเพื่อ
สังคม พ.ศ.2553-2557 ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีรายได้จากการประกอบ
ธุ รกิจด้านการเกษตร ซึ่ งเป็ นอาชี พหลักของคนในชุ มชน โดยการทําการเกษตรนั้นเป็ นเกษตรกรรม
ที่ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และได้มีการใช้ระบบเกษตรอินทรี ยน์ านาชาติตามข้อกําหนด
โดยสหพันธ์เกษตรอินทรี ยน์ านาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements
– IFOAM) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานสากลที่เป็ นที่ยอมรับระดับโลก (Willer & Yussefi, 2007) การ
ประกอบธุ รกิ จจึ งเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม ทั้งยังช่ วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุ นและบริ หาร
จัด การ และช่ ว ยให้ ค นในชุ ม ชมได้ อ ยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง เสริ มต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต อี ก ด้ ว ย
นวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจึงมีก ารพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
โดยการสื่ อสารมีบทบาทในการขับเคลื่อนนวัตกรรม และสร้างการยอมรับให้กบั ชาวบ้านในชุ มชน
จึงนับได้วา่ เป็ นการสื่ อสารแนวคิดใหม่ในชุมชนการเกษตร
ส่ วนการบริ หารจัดการองค์กรขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านนั้น มีการบริ หารจัดการแบบ
บูรณาการครบวงจร กล่าวคือ มีองค์กรภายในที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 4 ส่ วน ได้แก่
1) เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน คือ การรวมกลุ่มของชาวบ้านเพื่อร่ วมกันแสดง
ความคิดเห็นต่อปั ญหาด้านการเกษตรของชุ มชน รวมทั้งการร่ วมกันหาวิธีแก้ไขปั ญหา และร่ วมกัน
ประเมินผลการแก้ไขปั ญหาที่ได้น้ นั เรี ยกได้วา่ เป็ นส่ วนงานด้านการวิจยั และประเมินผล
2) วิสาหกิจชุ มชนมีกินมีใช้ คือ ธุ รกิจของชาวบ้าน จัดตั้งขึ้นโดยคนในชุ มชนเอง
ซึ่ งก็คือ สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน เพื่อที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในราคาย่อมเยา
สําหรับคนในชุ มชน และยังเป็ นการส่ งเสริ มรายได้และอาชี พให้กบั ชุ มชนอีกทางหนึ่ งด้วย รวมทั้ง
เป็ นส่ วนงานที่พฒั นากระบวนการคิดทางการตลาดให้กบั เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
3) บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน จํากัด คือ บริ ษทั ที่ผลิตปั จจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น ปุ๋ ย
อิ นทรี ย ์ เมล็ดพันธุ์ พื ช อิ นทรี ย ์ เป็ นต้น เพื่ อกระจายปั จจัย การผลิ ตให้ ก ับ เกษตรกร และยัง เป็ น
ศูนย์กลางในการรับซื้ อผลผลิตของเกษตรกร แล้วจึงนําสิ นค้าไปกระจายในช่องทางการจัดจําหน่าย
ต่าง ๆ อีกทั้งยังบริ หารจัดการทางพาณิ ชย์ ดูแลระบบเอกสาร ความน่าเชื่ อถื อ และภาพลักษณ์ ของ
องค์กร
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4) กองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน คือ กองทุนที่ให้ นกั ลงทุนรายย่อยได้มาร่ วมลงทุน
เพื่อเปลี่ ยนแปลงเกษตรกรที่ใช้สารเคมีให้หันมาทําเกษตรอินทรี ย ์ และเพื่อเป็ นทุนสํารองในการ
ดํ า เนิ นการต่ า ง ๆ ภายใ นองค์ ก รให้ ส ามารถ ขั บ เคลื่ อนไปได้ อ ย่ า งมี ประสิ ทธิ ภาพ
จะเห็นได้วา่ องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านเริ่ มต้นจากการรวมกลุ่มเครื อข่ายชาวบ้านเพื่อแก้ไข
ปั ญหาสัง คม แต่ เนื่ องจากปั ญหาด้า นเศรษฐกิ จที่ จะต้องอาศัย ทุ นในการขับ เคลื่ อนหรื อผลัก ดัน
แนวคิ ดในการพัฒนาต่าง ๆ ทําให้ตอ้ งพัฒนาองค์กรให้มีบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน จํากัดขึ้นมา
เพื่ อ ให้ ส ามารถยืน หยัด อยู่ไ ด้ด้ว ยศัก ยภาพของชุ ม ชนเอง รวมถึ ง การจัด ตั้ง กองทุ น นวัต กรรม
ชาวบ้านเพื่อเป็ นทุนสนับสนุ นแนวคิด และยังใช้เพื่อการวางแผนพัฒนา ขยายแนวคิดออกไปให้
กว้างขวางมากยิง่ ขึ้นได้ ซึ่ งต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาสังคมเกษตรกรรมจากเคมีเป็ น
อินทรี ยน์ ้ นั ปั จจัยหลักที่ขาดไม่ได้ คือ ทุนในการลงทุนเปลี่ยนแปลงสภาพแปลงเกษตรใหม่ ดังนั้น
ระบบการบริ หารจัด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คมขององค์ ก รจึ ง มี ค วามเป็ นระบบระเบี ย บครบทั้ง
กระบวนการ บูรณาการทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม แสดงให้เห็ นถึง วัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งองค์กรที่เริ่ มต้นจากความต้องการแก้ไขปั ญหาสังคม และใช้การดําเนิ นธุ รกิจมาเป็ นกลวิธี
ในการแก้ไขปั ญหาสังคม ผลผลิ ตสุ ดท้ายมุ่งสู่ คุณภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีของชุ มชน ไม่ใช่ในรู ปแบบ
กําไรของปั จเจกบุคคลหรื อนิ ติบุคคล ซึ่ งแตกต่างอย่างเห็ นได้ชดั กับกิ จการเชิ งธุ รกิ จทัว่ ไปที่สร้ าง
โครงการทางสั ง คม เพื่ อแก้ไ ขปั ญหาทางการตลาด ซึ่ ง ก็ เป็ นเพี ย งกลยุท ธ์ ท างการตลาดโดยใช้
ประโยชน์จากสังคมเท่านั้นเอง
วิทยานิพนธ์เรื่ อง ‚การสื่ อสารนวัตกรรมการพัฒนาของกิจการเพื่อสังคม องค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้า น‛ นี้ เป็ นงานวิจยั ภายใต้อ งค์ค วามรู ้ ข องนิ เ ทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ มุ่ ง ใน
ประเด็นการศึกษาเรื่ องการสื่ อสารนวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน และการสื่ อสารเพื่อการ
จัดการและพัฒนาองค์กรสังคมนี้ในแนวทางใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษากระบวนการสื่ อสาร รู ปแบบการสื่ อสาร และกลยุทธ์การสื่ อสารในการสร้าง
และการบริ หารจัดการองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน รวมทั้งการสื่ อสารเพื่อสร้ างการยอมรับองค์กร
นวัตกรรมชาวบ้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
2) เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทการสื่ อ สารขององค์ก รนวัต กรรมชาวบ้า นในการพัฒ นาสั ง คม
เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
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3) เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการสื่ อ สารเพื่ อการพัฒนาขององค์ก รนวัตกรรมชาวบ้า น
รวมถึงแนวโน้มการสื่ อสารในอนาคตขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
4) เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลการใช้นวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน

1.3 ปัญหานาวิจัย
1) กระบวนการสื่ อสาร รู ปแบบการสื่ อสาร และกลยุทธ์การสื่ อสารในการสร้างและการ
บริ หารจัดการองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน รวมทั้งการสื่ อสารเพื่อสร้างการยอมรับองค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
2) บทบาทการสื่ อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นอย่างไร
3) ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการสื่ อ สารเพื่ อการพัฒ นาขององค์ก รนวัต กรรมชาวบ้า น รวมถึ ง
แนวโน้มการสื่ อสารในอนาคตขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นอย่างไร
4) ประสิ ทธิผลการใช้นวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นอย่างไร

1.4 กรอบแนวคิดการวิจัยและการจัดเรียงบท
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั และการจัดเรี ยงผลการวิจยั ในบทที่ 4-8
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วิทยานิพนธ์เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 9 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนําเป็ นการกล่าวถึ งที่มาและความสําคัญของปั ญหาการวิจยั วัตถุประสงค์การ
วิจยั ปั ญหานําวิจยั กรอบแนวคิดและการจัดเรี ยงบท ขอบเขตการวิจยั นิ ย ามศัพท์ และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้
บทที่ 2 เป็ นบททบทวนวรรณกรรม โดยประกอบด้วยเนื้ อหาเกี่ยวกับเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ผวู ้ จิ ยั ใช้ในการวิจยั
บทที่ 3 ว่าด้วยระเบียบวิธีวิจยั ซึ่ งประกอบด้วยระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพและระเบียบวิธี
วิจยั เชิงปริ มาณ
บทที่ 4 นําเสนอข้อมูลเบื้องต้นที่มีความจําเป็ นต้องแจ้งให้ผอู ้ ่านทราบถึงเงื่อนไขเชิ งบริ บท
แวดล้อมของการสื่ อสาร ได้แก่ ข้อมูลและประวัติองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน และข้อมูลบริ บทชุมชน
บุรีรัมย์
บทที่ 5 เป็ นการนําข้อมูลประวัติขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมาวิเคราะห์ กระบวนการ
รู ปแบบ และกลยุทธ์ในการสื่ อสารเพื่อสร้างและบริ หารองค์กร และการสื่ อสารสารนวัตกรรมของ
องค์กร
บทที่ 6 เป็ นการนําเสนอผลการวิจยั เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการสื่ อสารที่ทาํ ให้เกิ ดการ
พัฒนาทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วยมิติสังคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
เพื่อแสดงให้เห็นถึง หน้าที่และความสําคัญของการสื่ อสารจากบทที่ 5 ที่ทาํ ให้เกิ ดการพัฒนาอย่าง
สมดุล
บทที่ 7 แสดงให้เห็นปั จจัยเกี่ยวกับการสื่ อสารที่ช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนา และปั ญหา
หรื ออุปสรรคต่อการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เพื่อนําเสนอ “สาเหตุ” ของประสิ ทธิ ผล
การสื่ อสาร และผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอการสื่ อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในอนาคตไว้ในบทนี้
ด้วย เนื่ องจากเห็ นความเกี่ ยวโยงกันระหว่างปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ผ่านมา จะเป็ นเข็มทิศชี้
การพัฒนาในอนาคต
บทที่ 8 ประสิ ท ธิ ผ ลการสื่ อ สารขององค์ก รนวัต กรรมชาวบ้า น เป็ นผลการวิ จ ัย ของ
องค์ประกอบการสื่ อสารคือ Effect หรื อการวัดผลกระทบที่เกิดภายหลังการสื่ อสาร ซึ่ งการวัดหลัก
จะเป็ นการวัดเรื่ อง การยอมรั บ นวัตกรรมของสมาชิ ก องค์ก รนวัตกรรมชาวบ้านหรื อเกษตรกร
นัน่ เอง
บทที่ 9 เกี่ยวข้องกับบทสรุ ปและข้อเสนอแนะ โดยผูว้ ิจยั จะสรุ ปคําตอบของปั ญหานําวิจยั
ที่ต้ งั ไว้ และอภิปรายผลที่เกิ ดขึ้นว่าสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องในบทที่ 2
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หรื อไม่ และเสนอข้อคิดเห็ นของผูว้ ิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในอนาคต

1.5 ขอบเขตการวิจัย
1.5.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะเนื้ อหาการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
ในขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
1) นวัต กรรมการสื่ อสารที่ อ งค์ ก รนวัต กรรมชาวบ้า นใช้ ใ นการสื่ อสารกั บ
กลุ่ มเป้ าหมายที่มีหลากหลายกลุ่ม และการปรั บบทบาทของผูส้ ื่ อสารในแต่ละองค์กรย่อย ได้แก่
เครื อข่ า ยนวัตกรรมชาวบ้า น บริ ษ ทั นวัตกรรมชาวบ้า น วิส าหกิ จชุ ม ชน และกองทุ นนวัตกรรม
ชาวบ้าน
2) การใช้การสื่ อสารเพื่อให้เกิดนวัตกรรมการจัดการและการพัฒนาภายในองค์กร
ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน มุ่งเน้นในประเด็นการพัฒนาองค์กรชุมชนทางสังคมในรู ปแบบใหม่
3) การสื่ อสารนวัตกรรมสังคม ในที่น้ ี หมายถึ ง แนวคิ ดใหม่ที่นาํ ไปใช้ในการ
เปลี่ ย นแปลงสัง คม เพื่ อ ให้เ กิ ด การพัฒ นาในรู ป แบบใหม่ ส่ ง ผลกระทบเชิ ง สั ง คมจริ ง และมี
แรงจูงใจมาจากคนในสังคมเอง
4) การสื่ อสารในฐานะกิจการเพื่อสังคม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีทาง
ธุ รกิจเพื่อการพัฒนาสังคม
5) การสื่ อสารการเกษตร จะศึกษาเฉพาะการเกษตรแบบใหม่ที่คิดค้นโดยองค์กร
นวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งเป็ นการนําภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตรมาพัฒนาให้สามารถใช้ได้จริ ง
และมีการนําแนวคิดการเกษตรใหม่ๆมาปรับใช้ร่วมกับของเดิมด้วย และงานเกษตรนั้นจะต้องเป็ น
งานเกษตรแบบมีส่วนร่ วมผ่านการสื่ อสารในองค์กร ไม่ใช่การเกษตรส่ วนบุคคล
1.5.2 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
งานวิจยั เชิ งคุ ณภาพจะศึ กษาในข้อมูลจากพื้นที่ที่เกี่ ยวข้องกับองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
ทั้ง หมด โดยในส่ ว นบริ บ ทการสื่ อ สารจะเน้น พื้ น ที่ จ ัง หวัด บุ รี รั ม ย์เ ป็ นหลัก ในพื้ น ที่ อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องการการสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายภายนอกจะเป็ นข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมเท่านั้น
ส่ วนงานวิจยั เชิ งปริ มาณจะศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อยูใ่ นเขตอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
เท่านั้น เนื่ องจากสมาชิ กของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเกือบทั้งหมดอยูใ่ นพื้นที่ดงั กล่าว รวมทั้ง
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การจัดกิจกรรมการสื่ อสารต่าง ๆ ยังจัดที่อาํ เภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มดังกล่าวจึงถือว่าได้รับการ
สื่ อสารและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมากที่สุด
1.5.3 ขอบเขตด้ านเวลา
ขอบเขตด้านเวลา การศึกษานี้ศึกษาตามพัฒนาการขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านตั้งแต่อดีต
จนถึงแนวโน้มในอนาคต ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 - เดือนเมษายน
2558

1.6 นิยามศัพท์
1) องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน คือ องค์กรพัฒนาชุมชนที่มีการพัฒนาองค์กรให้มีองค์กรย่อย
ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนเป้ าหมายขององค์กร องค์กรย่อยประกอบด้วย 4 องค์กร ได้แก่ เครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้าน บริ ษ ทั นวัตกรรมชาวบ้าน วิสาหกิ จชุ ม ชนมี กิ นมี ใ ช้ และกองทุ นนวัตกรรม
ชาวบ้าน ทั้งนี้สมาชิก ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านซึ่ งเป็ นชาวบ้าน ถือเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของ
องค์กร
2) นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ประกอบด้วย
(1) ด้านสังคม ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชี วิตของเกษตรกรภาคอีสานที่มีความยากจนให้สามารถ
สร้างรายได้ภายในชุ มชน ทําให้ลดการอพยพย้ายถิ่นฐาน ลดปั ญหาชุ มชนแออัด คนในชุ มชนได้ทาํ
มาหากินในพื้นที่ของตนเองด้วยการร่ วมกันประกอบอาชี พเกษตรกรรมผ่านการระดมความคิดและ
ทดลองใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ น (2) ด้านเศรษฐกิ จ ได้แก่ การจดทะเบียนจัดตั้งกิจการเพื่อสังคม เพื่อ
กํา กับ กิ จการให้มี เป้ าหมายเพื่ อแก้ไ ขสัง คมโดยใช้วิธีก ารทางเศรษฐกิ จ ผ่านการจําหน่ า ยสิ นค้า
ทางการเกษตร และนําเงิ นมาเป็ นทุ นในการให้สินเชื่ อปั จจัยการผลิ ตแก่ สมาชิ ก เพื่อให้มีรายได้
หมุนเวียนต่อไป (3) ด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การทําเกษตรอินทรี ยด์ ว้ ยนวัตกรรมที่ชาวบ้านร่ วมกัน
คิดภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรี ยน์ านาชาติ (IFOAM) ซึ่ งนับเป็ นรู ปแบบใหม่ของการทําเกษตรใน
พื้นที่ของสมาชิ ก รวมถึ งการทําเกษตรร่ วมกันทั้งในรู ปแบบเครื อข่าย กิ จการ และวิสาหกิ จชุ มชน
ซึ่ งมิใช่การทําเกษตรเชิงเดี่ยวรายบุคคลอย่างในอดีต
3) บทบาทการสื่ อสาร คือ บทบาทการสื่ อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ในที่น้ ี การ
สื่ อสาร หมายถึ ง กระบวนการ รู ปแบบ และกลยุทธ์ในการสื่ อสารเพื่อการพัฒนา 3 มิ ติ ได้แก่
บทบาทการสื่ อสารในการพัฒนามิติดา้ นสังคม บทบาทการสื่ อสารในการพัฒนามิติดา้ นเศรษฐกิ จ
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และบทบาทการสื่ อสารในการพัฒนามิติดา้ นสิ่ งแวดล้อม ในบริ บทชุ มชนของพื้นที่จงั หวัดบุรีรัมย์
ซึ่ งเป็ นพื้นที่ในการประกอบอาชีพของสมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเกือบทั้งหมด
4) นวัตกรรมสังคม หมายถึง แนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ในการพัฒนาสังคมโดยรวมให้ดีข้ ึน
อย่างยัง่ ยืน ความเป็ นวัตกรรมสังคมสามารถพิจารณาได้จากองค์ประกอบของนวัตกรรมสังคม ซึ่ งมี
ทั้งหมด 3 องค์ประกอบ ได้แก่ มีคุณค่าต่อสังคม มีความใหม่ และมาจากแรงจูงใจเชิ งสังคม โดยใน
ที่น้ ีเน้นมิติดา้ นความใหม่ของแนวคิดที่ทาํ ให้เกิดการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
5) กิ จการเพื่อสังคม หมายถึง หน่ วยงานที่ดาํ เนิ นงานโดยมีรายรับจากการขาย การผลิ ต
สิ นค้า และ/หรื อการให้บริ การ ที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป้ าหมายอย่างชัดเจน ตั้งแต่แรกเริ่ ม หรื อมีการกําหนด
เพิ่ ม เติ ม หรื อปรั บ เปลี่ ย นเป้ าหมาย ในการแก้ ไ ขปั ญ หาและพัฒ นาชุ ม ชน สั ง คม และ/หรื อ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก โดยไม่ได้มีเป้ าหมายในการสร้างกําไรสู งสุ ดต่อผูถ้ ือหุ น้ และเจ้าของเท่านั้น

1.7 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ผลการวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อนักวิชาการ ตลอดจนผูส้ นใจทัว่ ไปในการนําข้อมูลต่าง
ๆ ที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ไปศึกษาเพิ่มเติม และประยุกต์ใช้ต่อไป โดยเน้นมิติความเป็ นนวัตกรรม
นัน่ คือ “นวัตกรรมการสื่ อสาร”เพื่อ “สื่ อสารนวัตกรรม” โดย “องค์กรนวัตกรรม” อันหมายถึง การ
ใช้การสื่ อสารรู ปแบบใหม่ในการสื่ อสารเพื่อสร้ างการยอมรับแนวคิดการพัฒนาสังคมใหม่ โดยมี
การพัฒนาองค์กรสังคมให้มีความทันยุคทันสมัยสามารถอยูร่ อดได้ในบริ บทที่เปลี่ยนแปลงไป ใน
กรณี ตวั อย่างของงานวิจยั นี้ เป็ นผลการวิจยั ในพื้นที่ชนบทที่ตอ้ งการการสื่ อสารเพื่อการพัฒนามาก
ที่สุดอีกด้วย
2) ผลการวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนําไปพัฒนาต่อยอดรู ปแบบในการสื่ อสาร
แนวคิดด้านนวัตกรรมสังคมที่ ยงั คงเป็ นแนวคิดใหม่ของสังคมไทย เพื่อจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาธุ รกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
3) ผลการวิจยั นี้เป็ นตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยที่ควรเป็ นแบบอย่างของธุ รกิจ
และองค์กรพัฒนาสังคม ในการปรับตัวให้เข้ากับยุคโลกาภิวตั น์

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง ‚การสื่ อ สารนวัต กรรมการพัฒ นาของกิ จ การเพื่ อ สั ง คม องค์ ก ร
นวัตกรรมชาวบ้าน‛ นี้ ได้อาศัยหลักแนวคิดและทฤษฏี เพื่อใช้เป็ นแนวทางและกรอบในการศึกษา
วิเคราะห์ ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสาร
2.2 แนวคิดการสื่ อสารเพื่อการพัฒนา
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม
2.4 แนวคิดนวัตกรรมสังคม (Social Innovation)
2.5 แนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการสื่ อสาร
ปรมะ สตะเวทิ น ได้ส รุ ป คํา นิ ย ามของการสื่ อ สารจากนัก คิ ด ต่ า งๆ อันได้แก่ Aristotle,
Edward Sapir, Warren W. Weaver, Jurgen Ruesch และ Gregory Bateson, George A. Miller,
George Gerbner, Carl I. Hovland, Colin Cherry, Wilbur Schramm, Everrett M. Rogers และ F.
Floyd Shoemaker, Charles E. Osgood ซึ่ งบางคนให้ความหมายของการสื่ อสารครอบคลุมไปถึง
พฤติกรรมที่ไม่ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน หรื อบางคนก็หมายรวมถึงพฤติกรรมทุกอย่างของมนุ ษย์
ที่ แม้ไ ม่ได้มีเจตนาในการสื่ อสาร หากสามารถสื่ อความหมายได้ก็นับ ว่าเป็ นการสื่ อสารเช่ นกัน
อย่า งไรก็ ตาม สิ่ ง ที่ ค าํ นิ ยามทั้ง หลายมี จุดร่ วมกันคื อ “การสื่ อสารของมนุ ษ ย์ต้ งั อยู่บ นหลัก ของ
ความสัมพันธ์… การสื่ อสารคือกระบวนการของการถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคลฝ่ ายหนึ่งซึ่ ง
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เรี ย กว่า ผูส้ ่ งสาร (Source) ไปยังบุ ค คลอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ ง เรี ยกว่า ผูร้ ั บ สาร (Receiver) โดยผ่า นสื่ อ
(Channel)‛ (ปรมะ สตะเวทิน, 2533)
เนื่องจากการสื่ อสารมีลกั ษณะของกระบวนการ ซึ่ งหมายถึงปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาหรื อกิ จกรรมที่ต่อเนื่ องกัน กล่าวคือ ไม่มีจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดในตัวเอง การศึกษา
ลักษณะของกระบวนการช่วยให้การวิเคราะห์การสื่ อสารในแง่ที่เป็ นกระบวนการเป็ นไปได้ง่ายและ
ถูกต้องมากขึ้น ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ องค์ประกอบต่างๆภายในกระบวนการสื่ อสารที่รวมเป็ น
โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร สื่ อ ส า ร นั้ น มี ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั น อ ย่ า ง ไ ร
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช, 2555) และจากนิ ยามอันมีความหลากหลาย ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษา
เกี่ยวกับการสื่ อสารในระดับองค์ประกอบของการสื่ อสาร ซึ่ งจะช่วยให้การศึกษามีความชัดเจนมาก
ยิง่ ขึ้น
2.1.1 องค์ ประกอบการสื่ อสาร
นิ ยามการสื่ อสารมักกําหนดองค์ประกอบของการสื่ อสารหลักที่ สอดคล้องกัน ซึ่ งมีการ
ออกแบบแบบแบบจําลองการสื่ อสารไว้หลายแนวคิด ซึ่ งในที่น้ ี จะกล่าวถึงองค์ประกอบการสื่ อสาร
ที่ผวู ้ ิจยั พบในการสื่ อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นไปตามองค์ประกอบร่ วม
ของแบบจําลองการสื่ อสารของอริ สโตเติล , แชนนันและวีเวอร์ , ฮาโรลด์ ดี.ลาสเวลล์, เดวิด เค.
เบอร์ โล, เอเวอเร็ ต เอ็ม โรเจอร์ ส (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช, 2555) องค์ประกอบที่สําคัญ
ได้แก่ แหล่งสารหรื อผูส้ ่ งสาร สาร สื่ อ ผูร้ ับสาร ผลของการสื่ อสาร และบริ บทหรื อสภาพแวดล้อม
แต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้
1) แหล่งสารหรื อผูส้ ่ งสาร (Source)
แหล่งสารหรื อผูส้ ่ งสาร (Source) หมายถึง แหล่งกําเนิ ดของสารหรื อผูท้ ี่เลือกสรร
ข่าวสารเกี่ยวกับแนวความคิดหรื อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น แล้วส่ งต่อไปยังผูร้ ับสาร ผูส้ ่ งสารอาจ
เป็ นบุคคลเพียงคนเดียวหรื อหลายคน หรื ออาจเป็ นหน่วยงานขององค์กรต่าง ๆ
2) สาร (Message)
สาร หมายถึ ง ผลผลิ ตของผูส้ ่ ง สารที่ ถ่ า ยทอดสาระ ความคิ ด ความรู้ สึ ก และ
วัตถุประสงค์ของตนที่ปรากฏออกมาในรู ปรหัส ตัวอย่างเช่น ในการพูด “คําพูด” นั้นถือว่าเป็ นสาร
ในการเขียน “ข้อเขียน” เป็ นสาร ในการวาดรู ป “ภาพ” ที่ วาดนั้นคื อสาร หรื อการเสนอข่าวทาง
หนัง สื อ พิ ม พ์ “ข่ า วและคํา อธิ บ ายข่ า ว” ถื อ ว่ า เป็ นสาร ซึ่ งสารในความหมายทั่ว ไปในการ
ติดต่อสื่ อสารนั้น มักหมายถึง เนื้ อหาของสาร กล่าวอีกนัยหนึ่ งคือ ข้อความที่ผสู ้ ่ งสารเลือกใช้เพื่อ
สื่ อความหมายตามที่ตอ้ งการ
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3) ช่องทางการสื่ อสาร (Channel)
ช่องทางการสื่ อสารหรื อสื่ อ เป็ นตัวกลางในการนําสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร
โดยผ่านการรับรู ้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การเห็น ได้ยิน สัมผัส ลิ้มรส หรื อดมกลิ่นได้ ถ้า
พิจารณาการใช้ทวั่ ไป สื่ อในทางการสื่ อสารหมายถึง วิธีการลงรหัสและถอดรหัสข่าวสาร พาหนะที่
นําข่าวสาร และตัวที่นาํ พาหนะนั้นไป เพื่อให้เข้าใจความหมายของสื่ อง่ายขึ้น Berlo (1960) กล่าวว่า
“สื่ อเหมือนกับการโดยสารทางเรื อ วิธีการลงรหัสและถอดรหัสข่าวสารก็คือโป๊ ะ หรื อสะพานเชื่ อม
สําหรับที่จะลงเรื อ (Boat docks) พาหนะที่นาํ ข่าวสารก็คือตัวเรื อ (Boats) และตัวที่นาํ พาหนะนั้นไป
ก็คือนํ้า”
4) ผูร้ ับสาร (Receiver)
ผูร้ ับสาร หมายถึ ง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่รับสารของผูส้ ่ งสาร ผูร้ ับสารอาจเป็ น
คนๆเดียวหรื อหลายคน เช่น กลุ่มประชาชนในชุมชน หรื อผูน้ าํ ชุมชนคนเดียวก็ได้
5) ผลของการสื่ อสาร (Effect)
ผลของการสื่ อ สาร มี ค วามหมายที่ ก ว้า งขวางมาก โดยทั่ว ไปหมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงหรื อข้อแตกต่าง ซึ่ งเกิดขึ้นกับกับบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากข่าวสารที่ได้รับ
6) บริ บทหรื อสภาพแวดล้อม (Context / Environment)
บริ บท สภาพแวดล้อม หรื อสถานการณ์ เป็ นองค์ประกอบที่พฒั นาขึ้นในระยะหลัง
โดย Rogers (1973) ได้ขยายองค์ประกอบจากแบบจําลองของ Berlo โดยชี้ ให้เห็นความสําคัญของ
ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมหรื อสถานการณ์ของการสื่ อสารด้วย

ภาพที่ 2.1 บริ บทแวดล้อมการสื่ อสาร
แหล่งทีม่ า: กาญจนา แก้วเทพ, 2549
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กาญจนา แก้วเทพ (2549) กล่าวถึง งานศึกษาแบบจําลองด้านการสื่ อสารที่มกั มีจุด
ร่ วมประการหนึ่ ง คือ ดูกระบวนการสื่ อสาร (S-M-C-R-E) แบบไร้บริ บท (Contextless) หรื อไม่ได้
อธิ บายเกี่ยวกับบริ บทแวดล้อม หากแต่ในความเป็ นจริ งแล้ว การสื่ อสารจะต้องเกิดภายใต้บริ บทใด
บริ บทหนึ่ งเสมอ และจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่าง ‘กระบวนการสื่ อสาร’ กับ ‘บริ บทแวดล้อม’
กล่าวคือ บริ บทแวดล้อมจะเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบการสื่ อสารและในทางกลับกัน การสื่ อสารก็จะ
ย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงบริ บท
2.1.2 รู ปแบบการสื่ อสาร
สําหรับเรื่ องรู ปแบบการสื่ อสารในวงวิชาการนิ เทศศาสตร์ มกั จะวัดในมิติต่างๆ (กาญจนา
แก้วเทพ, 2551) ดังนี้

ภาพที่ 2.2 รู ปแบบการสื่ อสาร
แหล่งทีม่ า: กาญจนา แก้วเทพ, 2551
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1) ทิศทางการไหลของข่าวสาร
รู ปแบบการสื่ อสารตามทิศทางการไหลของข่าวสาร แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่
(1) การสื่ อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) หมายถึง การ
สื่ อสารที่ผสู ้ ่ งสารถ่ายทอดสารไปยังผูร้ ับสารแต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยไม่มีปฏิ กิริยาย้อนกลับจากผูส้ ่ ง
สารหรื อมีน้อย การสื่ อสารในลักษณะนี้ มกั พบในการสื่ อสารเพื่อการพัฒนายุคแรกๆที่เป็ นระบบ
นโยบายหรื อ คํา สั่ ง จากผู ้มี อ ํา นาจ หรื อ การสื่ อ สารมวลชนในยุ ค แรก ๆ เช่ น วิ ท ยุ โทรทัศ น์
หนังสื อพิมพ์ ที่มีการเสนอข่าวสารสู่ ประชาชนฝ่ ายเดียว
(2) การสื่ อสารแบบสองทาง ( Two-way Communication) หมายถึง การ
สื่ อสารที่ผสู ้ ่ งสารส่ งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังผูร้ ับสารทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันเมื่อผูร้ ับสารเมื่อได้รับ
ข้อมูลแล้วก็จะมีการตอบกลับข่าวสารนั้นมายังแหล่งสารหรื อผูส้ ่ งสารอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่ งทําให้เกิด
การสื่ อสารทั้งสองทางโต้ตอบกัน ตรงกับแบบจําลองที่เรี ยกว่า “Switchback Model” ของ Kincaid
และ Schramm (Kincaid & Schramm, 1975, p.108)
2) ความเป็ นทางการ / ไม่เป็ นทางการ
(1) การสื่ อสารแบบเป็ นทางการ (Formal Communication) หมายถึง การ
ติดต่อสื่ อสารที่คาํ นึงถึงบทบาทและตําแหน่งของผูร้ ับสารและผูส้ ่ งสารเป็ นสําคัญ หรื อมีการกําหนด
ระเบียบแบบแผนสําหรับการสื่ อสารไว้
(2) การสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ (Informal Communication) หมายถึง
การติดต่อสื่ อสารอย่างเป็ นธรรมชาติทวั่ ไป โดยไม่คาํ นึ งถึ งหน้าที่หรื อตําแหน่ ง ไม่มีการกําหนด
แบบแผนตายตัวสําหรับลําดับหรื อระเบียบในการดําเนินการสื่ อสาร มักเป็ นการสื่ อสารที่เกิดขึ้นจาก
ความสนิทสนม คุน้ เคย และจากความสัมพันธ์ส่วนตัว
3) การพูดคุย / ลายลักษณ์อกั ษร
(1) การสื่ อสารด้วยคําพูดนั้น เป็ นการสื่ อสารโดยทัว่ ไปของมนุ ษย์ ซึ่ ง
การสื่ อสารลักษณะนี้มกั เกิดขึ้นในชีวติ ประจําวัน ถือเป็ นรู ปแบบการสื่ อสารหลักที่ใช้เป็ นส่ วนใหญ่
ในสังคม
(2) การสื่ อสารด้วยลายลักษณ์ อกั ษร คือ การสื่ อสารผ่านสัญญะที่เป็ น
ภาษาเขียน ตัวอักษรในที่น้ ี หมายถึง อักษรในภาษาต่างๆ รวมถึงตัวเลข เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์
ทั้งหลายที่สามารถเขียนหรื อแสดงออกมาเป็ นตัวหนังสื อได้
4) วจนภาษา / อวจนภาษา
(1) การสื่ อสารแบบใช้ถอ้ ยคําหรื อแบบวัจนะ (Verbal Communication)
หมายถึง การสื่ อสารที่อาศัย คําพูด (Words) หรื อตัวเลข (Number) เป็ นสัญลักษณ์ ของข่าวสาร
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สัญลักษณ์น้ ีอาจอยูใ่ นรู ปของภาษาพูด ภาษาเขียน หรื อภาษาทางคณิ ตศาสตร์ ก็ได้ เพื่อใช้ในการสื่ อ
ความหมายให้ผรู ้ ับสารเข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจนและตรงตามที่ผสู ้ ่ งสารต้องการ ตัวอย่างเช่น
การสนทนา การสัมภาษณ์ การเขียนบันทึก การเขียนรายงาน การประกาศข่าวสาร การประชุ ม เป็ น
ต้น
(2) การสื่ อ สารแบบไม่ ใ ช้ ถ้อ ยคํา หรื อ แบบอวัจ นะ (Non-verbal
Communication) หมายถึ ง การสื่ อสารโดยปราศจากคําพูด แต่แสดงออกทางท่าทางสี หน้า การ
เคลื่อนไหวร่ างกาย ซึ่ งการสื่ อความหมายของแต่ละบุคคลจะมีลกั ษณะเฉพาะตัว เช่น การสั่นศรี ษะ
การพยักหน้า การยิม้ เป็ นต้น การตีความหมายอวจนสารนั้นขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูร้ ับสาร
5) การสื่ อสารแนวดิ่ง
การสื่ อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication) แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
(1) การสื่ อสารจากบนลงล่าง (Top-down Communication) หมายถึง การ
ส่ ง ข่ า วสารจากบุ ค คลที่ มี ตาํ แหน่ ง สู ง กว่าลงมายัง ตํา แหน่ ง ที่ ต่ าํ กว่า โดยออกมาในรู ป แบบของ
นโยบาย แผนงาน ประกาศ เป็ นต้น ซึ่ งการสื่ อสารรู ปแบบนี้ จะทําให้ผรู ้ ั บสารที่อยู่ในตําแหน่ งตํ่า
กว่าไม่เกิ ดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ขาดความริ เริ่ มคอยรั บฟั งคําสั่งอยู่เสมอ หลี กเลี่ ยงการ
ตัดสิ นใจ และไม่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
(2) การสื่ อสารจากล่างขึ้นบน (Bottom-up Communication) หมายถึง
การส่ งข่าวสารจากผูส้ ่ งสารที่อยู่ในระดับหรื อตําแหน่งที่ต่ าํ กว่า ขึ้นไปสู่ ผรู ้ ับสาร ซึ่ งอยู่ในระดับ
หรื อตําแหน่งที่สูงกว่า ซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กของสังคมได้ติดต่อสื่ อสารกัน โดยมีท้ งั ส่ ง
สารและรั บ สารอย่า งเท่ า เที ย มกัน การสื่ อสารรู ป แบบนี้ จะออกมาในลัก ษณะของการประชุ ม
ปรึ กษาหารื อ การสัมมนา เป็ นต้น ทั้งนี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริ มสร้างให้มี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และทํา ให้ส มาชิ ก ทุ ก ส่ วนของสั ง คมนั้น มี โอกาสเข้า มามี ส่ วนร่ ว มในการ
ดําเนินงานอย่างเต็มที่
6) การสื่ อสารแนวนอน
การสื่ อสารตามแนวนอนหรื อแนวราบ (Horizontal Communication) หมายถึง การ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างผูท้ ี่ มีระดับหรื อมี ตาํ แหน่ งที่ เสมอกัน ใกล้เคี ยงกัน โดยอาศัยความสัมพันธ์
ส่ วนตัว เช่น เพื่อนฝูง ญาติพี่นอ้ ง การสื่ อสารรู ปแบบนี้ จะช่วยสร้างความรับผิดชอบร่ วมกันของหมู่
คณะ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน และเป็ นการสื่ อสารอีกรู ปแบบหนึ่ งที่ช่วยส่ งเสริ มให้เกิด
การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในสังคม
จากรู ปแบบการสื่ อสารดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุ ปความสอดคล้องกันของรู ปแบบต่างๆได้
ว่า การสื่ อสารแนวดิ่งจากบนลงล่างหรื อจากล่างขึ้นบนจะเป็ นการสื่ อสารทางเดียว ทั้งนี้ หากมีการ
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สื่ อสารแนวดิ่งตอบโต้กนั ทั้งบนลงล่างและล่างขึ้นบนจะเป็ นการสื่ อสารสองทาง ส่ วนการสื่ อสาร
แนวนอนเน้นเรื่ องระดับหรื อตําแหน่งของผูท้ ี่สื่อสารกัน ในขณะเดียวกันลักษณะการใช้สารที่เป็ น
คํา พูดและลายลัก ษณ์ อกั ษรจะเป็ นวัจนะภาษา และสารที่ เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรมัก มี ความเป็ น
ทางการมากกว่าภาษาพูด และสารที่เป็ นอวัจนะภาษาหรื อคําพูดมักไม่เป็ นทางการ
2.1.3 หน้ าทีก่ ารสื่ อสาร
การศึกษาบทบาทหน้าที่เป็ นแนวคิดของสํานักบทบาทหน้าที่ (Functionalism) ถื อเป็ น
ทฤษฎีกระแสหลัก (Dominant Paradigm) อีกกลุ่มหนึ่ งด้วย สํานักหน้าที่นิยมนั้นเป็ นสํานักคิดใหญ่
ในสาขาสังคมศาสตร์ เช่ น สังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา กําเนิ ดขึ้ นในช่ วงศตวรรษที่ 18 โดยนัก
ปรัชญาชาวฝรั่งเศส ออกุสต์ กองต์ (August Comte) และเอมิล เดอร์ ไคม์ (Emile Durkheim) ในช่วง
หลัง แก่นหลักของสํานักนี้ ให้ความสนใจต่อสังคม ทฤษฎี หน้าที่นิยมนั้นจะมีแนวคิดเบื้องต้นว่า
กลุ่ม/สังคม ชุ มชนนั้นเปรี ยบเสมือน ‚องคาพยพ‛ (Organism) ที่เป็ น ‚ส่ วนรวม‛ อันประกอบด้วย
‚ส่ วนย่อย‛ ต่างๆ เสมือน ‚ร่ างกาย‛ (ส่ วนรวม) ที่ประกอบด้วย ‚อวัยวะทั้ง 32‛ (ส่ วนย่อย) เมื่อ
ส่ วนรวมบังเกิดความต้องการ (Need) ที่เป็ นผลต่อเนื่องมาจากความขาดแคลน (เช่น เมื่อร่ างกายขาด
นํ้า ก็จะบังเกิดความต้องการคือ ความกระหาย) เมื่อนั้น ส่ วนย่อยส่ วนต่างๆก็จะต้อง ‚แสดงบทบาท
หน้าที่ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการเพื่อขจัดความขาดแคลนนั้นเสี ย คําอธิ บายของทฤษฎีหน้าที่
นิยมจึงมิใช่คาํ อธิ บายเชิงสาเหตุ/ผลลัพธ์ หากแต่เป็ นคําอธิ บายเรื่ อง ความต้องการตอบสนอง (Need
and gratification) เพื่อตอบคําถามว่าบรรดาส่ วนย่อยต่างๆนั้นได้ทาํ หน้าที่ได้หรื อไม่/ทําได้อย่างไร
จากแนวคิดพื้นฐานดังกล่าวนี้ เมื่อนํามาประยุกต์ใช้ในงานศึกษาด้านนิ เทศศาสตร์ ก็จะถื อว่า สังคม
นั้นเป็ นประดุจองคาพยพ ส่ วนสื่ อมวลชนก็เป็ นสถาบันย่อย สถาบันหนึ่ งในสังคม ดังนั้น ส่ วนย่อย
นี้ จึง ถู ก ระบุ ว่า จะต้องมี บาทหน้า ที่ อะไรบ้าง เช่ นเดี ย วกับที่ อวัยวะส่ วนต่า งๆของร่ างกายจะถู ก
มอบหมายให้ทาํ หน้าที่ต่างๆ (กาญจนา แก้วเทพ, 2548ข, 2550)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้นาํ แนวคิดของสํานักบทบาทหน้าที่มาใช้ในแวดวงวิชาการสื่ อสาร
เช่นกันจึงพบว่าการสื่ อสารนั้นมีบทบาทต่อสังคมและทําให้สังคมมีเสถียรภาพ การสื่ อสารมีหน้าที่
ความรับผิดชอบเพื่อสนองตอบ ความต้องการ (Need) ของสังคมโดยตรง หน้าที่ข้ นั พื้นฐานของการ
สื่ อสารที่มีต่อสังคม ได้แก่ หน้าที่เสนอข่าวสาร (Information) หน้าที่ในการตัดสิ นใจและกําหนด
นโยบาย (Decision – making Function) ได้แก่ หน้าที่ในการเสนอความเห็น (Opinion) และโน้ม
น้าวประชามติ หน้าที่ในการให้สาระความรู้และการศึกษา (Instruction of Education) หน้าที่บริ การ
บันเทิง (Entertainment) (กาญจนา แก้วเทพ, 2550)
Lasswell (1971) ได้อธิ บายหน้าที่หลักของการสื่ อสารในสังคมสามประการ ได้แก่
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1) สั ง เกตการณ์ แ ละรายงานสภาวะสิ่ ง แวดล้ อ ม (Surveillance of the
Environment) และชี้ให้เห็นภยันตรายและเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสังคม
2) ประสานส่ วนต่างๆในสังคมให้รับกับสภาพแวดล้อม (Correlation of the
Components of Society)
3) ถ่ายทอดมรดกทางสังคม (Transmission of Social Inheritance)
ต่อมานักสังคมวิทยา Wright, C. R., & Page, C. H. (1959) ได้เพิ่มหน้าที่ประการที่
สี่ คือ บริ การบันเทิง (Entertainment) เข้าไปด้วย
นอกจากนี้ กาญจนา แก้วเทพ และคนอื่นๆ (2549) ยังกล่าวถึ ง นักทฤษฎี ดา้ นการสื่ อสาร
เช่น Lasswell ได้คาดหวังไว้วา่ การสื่ อสาร เช่น สื่ อมวลชนจะทําหน้าที่พ้ืนฐานเหล่านี้ คือ (1) การ
จัดการข้อมูลข่าวสารภายใน/ภายนอกชุ มชน (2) การจัดการความขัดแย้งทางสังคม (3) การสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคม (4) การผลิตซํ้าเพื่อสื บทอดอัตลักษณ์/ศักดิ์ศรี แห่งชุมชน
กาญจนา แก้วเทพ, กําจร หลุยยะพงศ์, รุ จิรา สุ ภาษา, และวีรพงษ์ พลนิ กรกิจ (2543) ได้
รวบรวมบทบาทหน้าของการสื่ อสารชุมชนจากวินดาห์ล และคณะ (Windalh et al) พบว่า มีบทบาท
หน้าที่ที่หลากหลาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หน้าที่ในการแสดงออก คือบุคคลและกลุ่มสามารถแสดงออกความเป็ นตัวตน
ออกมา
2) หน้าที่ทางสังคม คื อ การเข้ามามีส่วนร่ วมในการสื่ อสารเพื่อสร้ างความรู ้ สึก
เป็ นชุมชนเดียวกัน
3) หน้ า ที่ ใ นการให้ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร โดยข่ า วสารจะมี ล ัก ษณะรอบด้า น มี ก าร
แลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งคนใน คนนอก
4) หน้า ที่ ใ นการควบคุ ม การปฏิ บ ัติก าร กล่ า วคื อ การสื่ อ สารจะช่ ว ยเป็ นช่ อ ง
ทางการนําไปสู่ การปฏิบตั ิหรื อปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
ปรมะ สตะเวทิน (2533) กล่าวถึง หน้าที่การสื่ อสารในการพัฒนาสังคมในขณะที่ประเทศ
กําลังพัฒนาไปนั้น มีลกั ษณะ ดังนี้
1) หน้าที่ในการให้ข่าวสาร (Informative Function)
ก่อนที่ประเทศจะพัฒนาไปได้น้ นั ประชาชนต้องมีความกระตือรื อร้น (Aspiration)
ที่ จ ะพัฒ นาตัว เองและสั ง คมโดยรวม ดัง นั้น หน้า ที่ ข องการสื่ อ สารจึ ง เป็ นการให้ ข่ า วสารแก่
ประชาชนในลักษณะที่สร้างบรรยากาศแห่ งการพัฒนา (Create a Climate for Development) ด้วย
การเสนอข่าวสารเกี่ ยวกับการพัฒนาแก่ ประชาชนให้มากๆ เพื่อกระตุ น้ ให้ป ระชาชนเกิ ดความ
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สนใจต่อการพัฒนา ได้รู้ได้เห็นสิ่ งต่างๆเพิ่มขึ้น ทําให้หูตากว้างขวางขึ้นและสามารถเปรี ยบเทียบ
ตัวเองและสังคมของตัวเอง กับสังคมอื่น และคนในสังคมอื่นได้
2) หน้าที่ในการชักจูงใจ (Persuasive Function)
หน้าที่ของการสื่ อสารในประเทศที่กาํ ลังพัฒนาก็คือการจูงใจให้ประชาชนเปลี่ยน
วิถีชีวิตของตนและเข้าร่ วมในโครงการพัฒนาอย่างจริ งจัง (Active Participation) ด้วยการแสดง
ความคิดเห็นสนับสนุนโครงการพัฒนาของรัฐบาลและชี้ แนะการตัดสิ นใจของประชาชน ตลอดจน
ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมโดยส่ วนรวมและได้รับจากการพัฒนา
3) หน้าที่ในการให้ความรู้ (Educational Function)
การสื่ อสารโดยเฉพาะอย่างยิง่ สิ่ งมวลชนสามารถที่จะทําหน้าที่ในการให้ความรู ้ ที่
จํา เป็ นสํ า หรั บ การปรั บ ตัว ของประชาชนให้ เ ข้า กับ การพัฒ นาสั ง คมได้ โดยการให้ ค วามรู ้ แ ก่
ประชาชนทั้งในเรื่ องการอ่านออกเขียนได้, การปรับปรุ งการกินอยู่ และการประกอบอาชีพ
เกศินี จุฑาวิจิตร (2548) กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของการสื่ อสารต่อการพัฒนาไว้ ดังนี้
1) การเชื่อมร้อย “ขอบฟ้ า” (Horizon) ของบุคคล
ในการรั บ รู้ (Perceive) การให้ ค าํ นิ ย าม (Conceive) และการตี ค วาม (Interpret)
“ความเป็ นจริ งทางสังคม” (Social Reality) จากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบุคคลมีการรับรู ้ ให้นิยาม
และตีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ขอบฟ้ าของความรู ้ ของบุคคล ซึ่ งเกี่ยวข้องกับมุมมอง (Point
of View), กรอบอ้างอิง (Frame of Reference), ระบบรวมของความเชื่อ (A Set of Belief System)
ซึ่ งอาจเรี ยกรวมๆว่า “โลกทัศน์” (World View) ของบุคคล ดังนั้น การทําความเข้าใจความเป็ นจริ ง
จํา เป็ นที่ จะต้องทํา การเชื่ อมขอบฟ้ า ก็คื อ การเปิ ดโอกาสให้เกิ ดการปะทะกันของ “อคติ ” และ
“ความจริ ง” ต่างชนิดกันนัน่ เอง ซึ่ งการปะทะกันระหว่างความจริ งและอคติต่างชนิ ดกันนั้น ในที่สุด
ก็จะนําไปสู่ “ความจริ ง” อีกชุดหนึ่ง (Hutton, 1993, pp. 158-159)
การนํานวัตกรรมทางความคิดไปใช้ในการพัฒนานั้น มีความจําเป็ นเร่ งด่วนที่ตอ้ ง
ขยายขอบฟ้ าความรู ้ให้กว้างขึ้น เพื่อให้บุคคลมีมุมมองใหม่ ท่าทีใหม่ ให้นิยามและความหมายใหม่
ต่อปรากฏการณ์ ทางสังคมแบบเดิ ม ตราบใดที่ บุคคลยอมรับว่าสิ่ งที่ตนเผชิ ญอยู่น้ นั เป็ นสิ่ งที่ปกติ
เป็ นวิถีชีวติ เป็ นธรรมชาติและไม่ใช่ปัญหา ก็จะไม่มีการตระหนักถึงความจําเป็ นของการพัฒนาและ
ไม่ตอ้ งการการเปลี่ยนแปลงใดๆในชี วิต “การสื่ อสารสามารถขยายและเชื่อมร้อยขอบฟ้ าของบุ คคล
ได้”
2) การประกอบสร้าง “ความจริ ง” ทางสังคม
แท้ที่ จ ริ ง “ความรู้ ” และ “ความจริ ง ” ไม่ ใ ช่ สิ่ ง เดี ย วกัน ต่ า งก็ เ ป็ นผลของการ
สร้างสรรค์หรื อการประกอบสร้าง (Construct) โดยบุคคลทั้งสิ้ น คุ ณูปการประการหนึ่ งของการ
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เข้าใจที่มาของความรู้และความจริ ง คือ การทําให้เราตระหนักว่า ความจริ งทางสังคมในเรื่ องหนึ่ งๆ
ไม่ได้มีเพียงชุดเดียว ในขณะที่ความจริ งด้านหนึ่ งถูกเปิ ดเผย ความจริ งอีกด้านหนึ่ งก็กาํ ลังถูกปิ ดทับ
อยู่ ชุดความจริ งที่คนส่ วนใหญ่เชื่อหรื อชุดความจริ งหลักของสังคม ล้วนเป็ นชุ ดความจริ งที่ถูกสร้าง
ขึ้นโดยผูท้ ี่มีและมีอิทธิ พลต่อกระบวนการสื่ อสารในสังคม ดังนั้น ในการสื่ อสาร อาจจะโดยเจตนา
และไม่เจตนาก็ตาม พวกเขาจึง “สร้ าง” ความจริ งและ “สื่ อ” ความจริ งชุ ดหนึ่ งภายใต้กรอบการ
อ้างอิงของตน
3) การเป็ นพื้นที่สาธารณะและสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในโลกประชาธิ ป ไตย ไม่ อ าจปฏิ เ สธได้ว่า การสื่ อสารโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การ
สื่ อสารมวลชน เป็ นการสื่ อสารที่มีบทบาทในการเป็ นสื่ อกลางเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
การตรวจสอบทางการเมือง พื้นที่สาธารณะจะเป็ นที่อยู่ตรงกลางระหว่างรัฐกับประชาสังคม อัน
ก่อให้เกิ ดการอภิปราย การแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นระหว่างคมในสังคม ซึ่ งจะสะท้อน “เจตจํานง
ทัว่ ไป” (General Will) ซึ่ งทําหน้าที่เป็ นตัวกําหนดทิศทางของสังคมในรู ปของนโยบายสาธารณะใน
การบริ หารจัดการกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม นัน่ เอง
4) การสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชน
การพัฒนาที่ประสบความสําเร็ จจะต้องลงลึ กถึ งรากฐานของชุ มชนทั้งในระดับ
วัฒนธรรมและจิตสํานึ ก โดยประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา โดยหัวใจของการ
ดําเนิ นการใดๆก็คือ การสื่ อสาร ในช่ วงเริ่ มต้น จําเป็ นที่ จะต้องเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมแสดง
ความคิ ดเห็ นอย่างเป็ นอิสระและรู ้ สึกถึ งกัลยาณมิตรระหว่างกัน การสื่ อสารเพื่อการมี ส่วนร่ วมที่
ประสบความสําเร็ จนั้น จะทําให้บุคคลและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง เชื่ อมัน่ ว่า
ตนเองมี ศ ัก ยภาพในการเรี ย นรู ้ สามารถมองเห็ น ร่ ว มกันถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ นปั ญ หา สามารถวิเ คราะห์
สถานการณ์ ได้จากบริ บททางสังคมที่เป็ นจริ ง และแสดงหาทางออกทางเลื อกได้อย่างเหมาะสม
และพึ่งตนเองได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอคอยความช่วยเหลือจากภายนอก
สําหรับการศึกษาหน้าที่การสื่ อสาร ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาบทบาทการสื่ อสารขององค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้าน โดยออกแบบการวัดเฉพาะวัตถุ ประสงค์ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาใน 3 มิติ ได้แก่ ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
2.1.4 เครือข่ ายการสื่ อสาร
เครื อข่าย(Network) เป็ นรู ปแบบการรวมตัวกัน/การประสานงาน/ประสานความร่ วมมื อ
ของบุคคล กลุ่มองค์กร/ชุ มชน/ประเทศ หลายๆคน หลายๆแห่ งที่ต่างคนก็มีทรัพยากรของตนเอง มี
เป้ าหมาย วิธีการทํางาน และมีกลุ่มเป้ าหมายของตนเอง แต่ทว่าเมื่อมีภารกิ จบางอย่างร่ วมกัน ก็จะ
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เข้ามาร่ วมงานกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายร่ วมของเครื อข่าย การประสานงานนั้นมีระยะเวลายาวนาน
พอสมควร โดยมีการวางรากฐานสายสัมพันธ์ เอาไว้ เมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งต้องการความช่ วยเหลื อ/
ความร่ วมมือ ก็สามารถติดต่อขอความร่ วมมือได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2552)
พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวฒั นานุกูล , และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2541) สรุ ปว่า เครื อข่าย
การสื่ อสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้
1) เครื อข่ายการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ (Informal Network) หรื อเครื อข่ายการ
สื่ อสารที่เกิดขึ้นเอง (Emergent Communication Network) เกิดขึ้นจากการสื่ อสารระหว่างบุคคลซึ่ ง
ไม่มีใครได้รับมอบหมาย หรื อบังคับให้ใช้การติ ดต่อผ่านทางช่ องทางใดช่ องทางหนึ่ งอย่างตั้งใจ
ตรงกันข้ามเครื อข่ายเหล่านี้ เกิดขึ้นเมื่อสมาชิ กมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นอย่างอิสระในอัตราความถี่
และความเข้มข้นของการสื่ อสารที่ต่างๆกัน จากการศึกษาพบว่า เมื่อเวลาผ่านไป เครื อข่ายที่เกิดขึ้น
นี้จะค่อยๆกลายเป็ นแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็ นระเบียบ (Unstructured)อื่นๆ ล้วนเป็ นการแลกเปลี่ยนสาร
ในเครื อข่ายเหล่านี้
2) เครื อข่ายการสื่ อสารแบบเป็ นทางการ (Formal Network) หรื อเครื อข่ายการ
สื่ อสารที่ ได้ถูกกําหนดไว้ (Prescribed Communication Network) เป็ นประเภทของการสื่ อสาร
ระหว่า งบุ ค คลซึ่ ง เกิ ดปฏิ สั ม พันธ์ ในเครื อข่ ายที่ ได้มี การวางแผนอย่า งแน่ นอน ดังนั้น เครื อข่ า ย
เหล่านี้มีโครงสร้างที่มีแบบแผน บทบาทและสถานภาพของสมาชิ กจึงเป็ นส่ วนที่ควรพิจารณาอย่าง
มาก ชีวติ ในสังคมส่ วนใหญ่ทุกวันนี้ตอ้ งการวางรู ปแบบเครื อข่ายการสื่ อสารแทบทั้งสิ้ น
เครื อข่ายทั้งสองประเภทต่างมีเครื อข่ายต่อเนื่ องกัน (Net Connectivity) คือ เส้นทางการ
ติดต่อที่สมาชิกสามารถสื่ อสารเข้าถึงสมาชิกอื่นในเครื อข่ายแบบ All Channel Net คือสมาชิกทุกคน
จะมีทางติดต่อถึงกันได้หมด ในขณะที่เครื อข่ายแบบ Restricted Net สมาชิกบางคนมีทางสื่ อสารถึง
บุคคลอื่นๆในเครื อข่ายได้อย่างจํากัด หรื ออาจไม่มีทางสื่ อสารถึงบุคคลอื่นเลย
ในปั จจุบนั เครื อข่ายทางการพัฒนาการเกษตรอาจแยกได้เป็ น 3 ลักษณะ (ธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน), 2548) ได้แก่
1) เครื อข่ายที่นาํ โดยธุ รกิจขนาดใหญ่ เช่น บริ ษทั CPF เป็ นต้น เกษตรกรที่เข้าร่ วม
ในเครื อข่ายดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ได้จากการมีคลาดรองรับและการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับ
หนึ่ง
2) เครื อข่ายที่นาํ โดยเกษตรกรเองซึ่ งพบในกิจการเกษตรหลายประเภท เช่น ผลไม้
ไม้ดอก ฯลฯ การเกิ ดขึ้ นของเครื อข่ายที่ นาํ โดยเกษตรกรนี้ เป็ นปรากฏการณ์ น่าสนใจ เนื่ องจาก
เครื อข่ายเหล่านี้มีโอกาสที่จะพัฒนาสิ นค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน อันเป็ นการช่วยให้ผลผลิต
ของเครื อข่ายมีตลาดรองรับได้กว้างขวางเพิ่มขึ้น จนบางกลุ่มสามารถทําตลาดในต่างประเทศได้
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3) เครื อข่ายที่ได้รับการส่ งเสริ มจากนโยบายของรัฐบาลในการรวมกลุ่มเกษตรกร
เพื่อพัฒนาคุณภาพ โดยการจัดตั้งกลุ่มคุ ณภาพขึ้นสําหรับผลผลิ ตหลายประเภท เช่น กลุ่มปรับปรุ ง
คุณภาพไม้ผลหลายชนิดซึ่ งสนับสนุนโดยกรมส่ งเสริ มการเกษตร เป็ นต้น
อาทิตยา พองพรหม (2553, น. 92-93) สรุ ปว่า การสร้ างเครื อข่ายเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งสําหรับ
งานพัฒนาชุ มชน และพัฒนาการเกษตร กระบวนการเครื อข่ายสามารถเสริ มศักยภาพการพัฒนา
ชุมชนได้ในหลายประการสรุ ปได้ดงั นี้
1) การเปิ ดพื้นที่ทางสังคมให้เกษตรได้เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา
2) เอื้อให้เกษตรกรได้มีโอกาสร่ วมกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบมี ส่วนร่ วมและเกิ ด
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้
3) เอื้อให้เกิดเครื อข่ายติดต่อสื่ อสาร ซึ่ งจะสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของเกษตรกร
4) สร้างโอกาสให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่และเพิ่มความเข้มแข็งของสาย
สัมพันธ์เดิม ระหว่างเกษตรกรและเกสรกรกับผูม้ ีบทบาทในกระบวนการพัฒนา
5) สร้างพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาการเกษตรและกิจกรรมอื่น ๆ ที่
หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกร
จากการวิจยั ของ Artittaya Phongphom (2009) สรุ ปว่า ปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อการดําเนิ นงาน
ของเครื อข่ายเกษตรกรนั้นแบ่งออกเป็ น 8 ปั จจัยหลัก ได้แก่ โครงสร้ างเครื อข่าย, ขนาดเครื อข่าย,
ความสามารถของผูน้ าํ , รู ปแบบการบริ หารจัดการเครื อข่าย, ระดับการมีส่วนร่ วมของสมาชิ ก, การ
สื่ อสารและกระบวนการเรี ยนรู ้, กิจกรรมเครื อข่าย, และเครื อข่ายทางสังคม
นอกจากนี้ Taschereau & Bolger (1997) กล่าวว่า ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื อข่ายมี
หลายประการ คือ
1) ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทักษะหรื อทรัพยากรในส่ วนของตัวบุคคลและองค์กร ซึ่ งพบว่า
หลายเครื อข่ายได้รับการกระตุน้ และผลักดันให้เกิดขึ้นจากกลุ่มแกนนําซึ่ งมีการพัฒนาความสัมพันธ์
และความเชื่ อถือระหว่างกัน เกิ ดการแลกเปลี่ ยนข้อมูล และทํากิ จกรรมร่ วมกันมาก่อน ซึ่ งนับเป็ น
การสร้างพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาเครื อข่าย
2) ผูน้ าํ ที่มีวสิ ัยทัศน์ มีความน่าเชื่อถือ และเป็ นธรรม
3) สิ่ งกระตุน้ จากภายนอก เช่น การได้เรี ยนรู ้แนวคิดและความรู ้ใหม่ การถึงข้อมูล
ข่าวสาร หรื อเรี ยนรู ้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ที่ปรึ กษาจากภายนอก การมีโอกาสในการสนทนา แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ผา่ นเวทีต่าง ๆ รวมถึงการได้รับทุนสนับสนุน เป็ นต้น
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4) ข้อจํากัดหรื อโอกาสด้านสภาพแวดล้อม เช่น สภาพปั ญหาทางสังคม และการ
เปิ ดโอกาสทางการเมือง
5) การบริ หารจัดการที่ดีจะส่ งผลต่อเสถียรภาพของเครื อข่าย (Willard & Creech,
2006) ซึ่ งการจัดการเครื อข่ายควรคํานึ งถึงการจัดการ 5 รู ปแบบ (Plastrik & Taylor, 2006) คือ (1)
การถักทอความสัมพันธ์ท้ งั ภายในและภายนอกเครื อข่าย (2) การอํานวยความสะดวกให้สมาชิกมา
รวมกันทํากิจกรรมหรื อสร้างกิจกรรมร่ วมกัน (3) ประสานเพื่อให้เกิดการผลิตและพัฒนาเครื อข่าย
ซึ่ งผูป้ ระสานครเป็ นผูท้ ี่รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ๆ (4) การดําเนิ นงานของเครื อข่ายและการ
แก้ไขปั ญหาด้านการจัดการ โดยสร้ างระบบการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ผล การกําหนดนโยบาย การ
บริ หารเงินทุน (5) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเครื อข่าย

2.2 แนวคิดการสื่ อสารเพือ่ การพัฒนา
การพัฒนา (Development) เป็ นการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอไม่หยุดนิ่ ง เป็ นการเคลื่อนไหว
จากสภาพที่ไม่น่าพอใจ ไปสู่ สภาพที่น่าพอใจ การพัฒนาจะคํานึงถึงในเรื่ องหลัก ๆ ที่สําคัญ คือ
การเปลี่ยนแปลง (Change) การเจริ ญเติบโต ( Growth) และการทําให้ทนั สมัย ( Modernization)
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของคนในสังคม ดังนั้น การศึกษา
เกี่ ยวกับนวัตกรรมการพัฒนา จึงมีความจําเป็ นต้องศึกษาแนวคิดการพัฒนาควบคู่กบั แนวคิดการ
สื่ อสาร เพื่อให้เห็นความเป็ นนวัตกรรมนั้น
“การสื่ อสารเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาในทุกแง่มุมและทุกระดับ อันเปรี ยบได้
กับเส้นใจที่เชื่อมร้อยปั จเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล เพื่อนําไปสู่ การถักทอเป้ าประสงค์ที่มีร่วมกัน การ
สื่ อสารเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวในโครงการพัฒนาต่างๆ” (เกศินี
จุฑาวิจิตร, 2548)
หากเราพิจารณาพัฒนาการแนวคิดและแนวทางปฏิ บตั ิของเรื่ องการพัฒนาที่เริ่ มต้นตั้งแต่
ราวทศวรรษ 1960 เป็ นต้นมาจนถึ งปั จจุ บนั สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ยุคใหญ่ ๆ ตามลักษณะของ
กระบวนทัศน์ คือ (กาญจนา แก้วเทพ, 2542, น. 16)
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ภาพที่ 2.3 พัฒนาการทางทฤษฎีการสื่ อสารเพื่อการพัฒนา
แหล่งทีม่ า: กาญจนา แก้วเทพ, 2542
1) Dominant / Modernization Paradigm ได้แก่ ช่วงทศวรรษ 1960 – 1970 ที่เน้นเรื่ องการ
พัฒนาประเทศโลกที่สามให้มีความทันสมัยแบบตะวันตก ทฤษฎี การพัฒนาในที่น้ ี คือกระบวนการ
ทํา สั ง คมให้ ท ัน สมัย (Modernistic Paradigm) อัน ได้แ ก่ การเปลี่ ย นชนบทให้ เ ป็ นเมื อ ง
(Urbanization) การเปลี่ยนเกษตรกรรมให้เป็ นอุตสาหกรรม (Industrialization) โดยใช้กลยุทธ์แบบ
เข้า แทนที่ กวาดล้า งสิ่ ง เก่ า ๆ ที่ สั ง คมด้อ ยพัฒ นามี อ ยู่ใ ห้ ห มดไป และแทนที่ ด้ว ยสิ่ ง ใหม่ ๆ
(Substitution) ในการนี้หน่วยงานรัฐจะเป็ นตัวนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ทฤษฎีน้ ี เรี ยกว่า
‚กระบวนทัศน์กระแสหลัก‛
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ส่ วนทฤษฎีการสื่ อสารนั้น จะสอดคล้องกับการพัฒนาจากบนลงล่าง (Top-Down) คือ เป็ น
การสื่ อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication) เป็ นระบบการสื่ อสารที่รวมศูนย์ (Centralization) ที่
เห็นได้ชดั คือ สื่ อกระจายเสี ยง รู ปแบบของการสื่ อสารจะเป็ นทางเดียว (One-way Communication)
ที่ถูกนํามาใช้โดยมีเป้ าหมายเรื่ องการโน้มน้าวชักชวนที่มาจากกระบวนทัศน์ที่เรี ยกว่าแบบจําลอง
เชิ งถ่ ายทอด (Transmission Model) เมื่อผสมผสานกรอบแนวคิดการพัฒนาและการสื่ อสารเข้า
ด้วยกัน การสื่ อสารเพื่อพัฒนาจึ งมุ่ง เน้นการใช้สื่อทันสมัย (อันได้แก่ สื่ อมวลชน) มาช่ วยทําให้
สังคมไทยทันสมัย และเนื่องจากความเชื่อในพลังอํานาจของสื่ อ (Powerful Media) จึงมีการมุ่งเน้น
ศึกษาค้นคว้ากลยุทธ์การใช้สื่อ (Media Strategy)
2) Dependency Paradigm เป็ นกระบวนทัศน์ที่โต้แย้งกระบวนทัศน์แรก โดยมีแนวคิดหลัก
ว่า การพัฒนาความทันสมัยนั้นเป็ นกระบวนการนําเอาประเทศโลกที่สามไปพึ่งพาขึ้นต่อประเทศ
ตะวันตกที่พฒั นาแล้ว หลังจากการพัฒนาด้วยกระบวนทัศน์ความทันสมัยผ่านไปได้สองทศวรรษ
บรรดาประเทศในลาตินอเมริ กาเริ่ มสัมผัสกับความเจ็บปวดของผลพวงแห่ งการพัฒนา นักวิชาการ
ในประเทศดังกล่าวจึงนําเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ที่คดั ค้านกระบวนทัศน์เดิ ม คือ ทฤษฎี การพึ่งพา
(Dependency Theory) ซึ่ งมี ใจความหลักว่า การพัฒนาแบบที่ ผ่านมาเป็ นตัวการสําคัญที่ทาํ ให้
ประเทศด้อยพัฒนาต้องไปพึ่งพาขึ้ นต่อประเทศที่พฒั นาแล้ว อย่างไรก็ตาม กระบวนทัศน์น้ ี ก็ไม่
แพร่ หลายนักในสังคมไทย
3) Alternative / Another Development / Multiplicity Paradigm หลังจากผลลัพธ์ของการ
พัฒนาที่ผา่ นไปในช่วง 3 ทศวรรษ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สามารถก่อให้เกิดผลดีเพียงเล็กน้อย
แต่กลับสร้างผลเสี ยอย่างไม่คุม้ ค่ากัน ดังเช่น จากการศึกษาของ Melkote & Steeves (2001) ที่ศึกษา
เกี่ ยวกับการพัฒนาในประเทศโลกที่สาม พบว่า ภายใต้คาํ ว่าการพัฒนาและความก้าวหน้า รัฐบาล
กลับใช้ความรุ นแรงกับประชาชนตนเอง โดยเฉพาะกับกลุ่ มผูไ้ ร้ อาํ นาจ (Powerless) โครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่ เช่ น เขื่อนผลิ ตไฟฟ้ าพลังนํ้า โรงงานนิ วเคลียร์ ทางด่วน เหมือง ได้เข้ารุ กลํ้าพื้น
ที่ดินทํากิ น ที่อยู่อาศัย และความเป็ นชุ มชนของชาวบ้าน โดยปราศจากการฟื้ นฟูหรื อชดเชยความ
เสี ย หายที่ เกิ ดขึ้ นกับชาวบ้า นอย่างเหมาะสม ดัง นั้น ในแง่ ข องทฤษฎี จึ งทําให้ตอ้ งทบทวนใหม่
เกี่ยวกับการพัฒนา โดยหันมาให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน
นับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 มาจนถึงปั จจุบนั ได้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา ที่อาจจะมี
ชื่อเรี ยกหลาย ๆ ชื่อ แต่ทว่าจุดร่ วมของกระบวนทัศน์ใหม่ก็คือ ไม่ใช่เพียงการปฏิเสธกระบวนทัศน์
หลัก (Dominant Paradigm) จากแบบขาวเป็ นดําเช่ นที่ Dependency Paradigm กระทําเท่านั้น
หากแต่ เป็ นการนําเสนอให้มีก ารเปลี่ ย นแปลงตั้ง แต่ รากฐานและคํานิ ยามของการพัฒนาที เดี ย ว
รวมทั้งยังได้นาํ เสนอทัศนะใหม่ที่ทา้ ทายว่า การพัฒนาไม่จาํ เป็ นต้องมีเพียงกระบวนทัศน์เดียวที่ใช้
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กันอย่างเป็ นสากลทัว่ โลก หากทว่าในแต่ละที่แต่ละแห่งอาจจะมีกระบวนทัศน์เฉพาะของตนเอง จึง
เรี ยกว่า Multiplicity Paradigm มีแนวคิดสําคัญว่า การพัฒนาที่แท้จริ งจะต้องมีความยัง่ ยืนทั้งคน
สังคม สิ่ งแวดล้อม และการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจ ดังนั้น บรรดาประเทศโลกที่สาม รวมทั้ง
ประเทศไทยก็ ไ ด้นํา เสนอแนวคิ ดใหม่ ข องการพัฒ นาที่ ม าจากรากฐานของตนเอง (Indigenous
Theory) แทนที่จะเดินตามคําแนะนําของตะวันตก โดยเน้นหลักเรื่ องการพึ่งตนเอง เน้นการพัฒนา
แบบพอเพียงให้เหมาะสมกับตนเอง และที่สําคัญที่สุดก็คือ ต้องเป็ นการพัฒนาแบบที่ประชาชนมี
ส่ วนร่ วมอย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอน และเสนอให้มีการใช้กลยุทธ์ ‚ประสานส่ วนดี ท้ งั ของเดิ มและ
ของใหม่‛ ที่เรี ยกว่า Articulation มาแทนกลยุทธ์ Substitution ที่เคยใช้มา
Nerfin (1977, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, กิตติ กันภัย, และปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์, 2543)
นําเสนอคุณลักษณะที่สําคัญ ๆ ของกระบวนทัศน์ใหม่ที่เขาเรี ยกว่า Another Development ว่า การ
พัฒนาต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็ นหลัก คนเราต้องการเป็ นผูก้ าํ หนดชะตากรรม
ตนเอง เป็ นการพัฒนาที่เกิ ดมาจากแกนกลางของแต่ละสังคม เกิ ดมาจากเอกลักษณ์ ค่านิ ยมและ
วิสัยทัศน์ของสังคมนั้น ๆ มิใช่เป็ นการพัฒนาที่มาจากสังคมอื่น ๆ ในทางปฏิบตั ิชุมชนแต่ละแห่ ง
สามารถจะสร้ างระบบการพึ่งพาอาศัยระดับชาติและระดับโลก แต่ทว่าต้องมีรากฐานปั กหลักอยู่ที่
ท้องถิ่นของตนเอง การพัฒนาต้องคํานึ งถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน และมีเป้ าหมายการพัฒนาที่
ครอบคลุ มมิ ติทุกด้าน โดยการจัดระบบให้ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบมี ส่วนร่ วมตัดสิ นใจและ
สามารถดําเนินการบริ หารจัดการได้ดว้ ยตนเอง (Self-management)
ในส่ วนทฤษฎี ก ารสื่ อ สารของกระบวนทัศ น์ ก ารพัฒนายุค ใหม่ น้ ี คื อ การสื่ อสารแบบ
ทางเลือก (Alternative Communication) เน้นการสื่ อสารแนวระนาบ (Horizontal Communication)
โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการสื่ อสาร (Participatory Communication)
และเปลี่ ย นเป้ าหมายจากการโน้ม น้า วชัก ชวน มาเป็ นการสร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกัน (Shared
Meaning)
เนื่องจากแนวคิดเรื่ อง ‚การพัฒนา‛ มิได้มีฐานะเป็ นเพียง ‚แนวคิด‛ อย่างหนึ่ งเท่านั้น หาก
ยังเป็ น ‚แนวคิดที่มีวิธีการนําไปสู่ การปฏิ บตั ิ‛ อีกด้วย และในการปฏิบตั ิน้ นั ต้องการเงื่ อนไขและ
กลไกทางสังคมหลายชนิดเข้าไปเกี่ยวข้อง ในจุดนี้ เองที่การสื่ อสารรู ปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการ
สื่ อสารระหว่างบุคคลหรื อการสื่ อสารมวลชนได้ถูกคาดหมายให้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่ วมกับการ
พัฒนา
นอกจากนี้ ยังพบว่า การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาที่จะเอื้อให้เกิดผลสําเร็ จต้องเป็ นการสื่ อสาร
ที่มีลกั ษณะ ดังนี้
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1) การสื่ อสารแบบสองทาง ที่ผสู ้ ่ งสารและผูร้ ับสาร สามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบกัน
ได้ตลอดเวลา ทั้ง เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ ดัง นั้น บทบาทของผูส้ ่ ง สารและผูร้ ั บ สารจึ ง
สลับกันไปมาได้
2) ทิศทางการไหลของข่าวสารเป็ นไปในทิศทางที่หลากหลาย ไม่ใช่ บนลงล่าง
(Top-Down) หรื อจากเจ้าหน้าที่รัฐไปยังชาวบ้านเท่านั้น แต่จะมีการสื่ อสารจากล่างสู่ บน (BottomUp) และในแนวนอน (Horizontal) อันเป็ นการสื่ อสารระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านด้วยกันเอง
ดังนั้น การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาสังคม จึงมีข้ ึนเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ในสังคมให้ดี
ขึ้น เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาในระดับท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศต่อไป อันควรต้องมีการ
พัฒนาแนวทางหรื อวิธีการในการพัฒนาสังคมให้ทนั กับปั ญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
สําหรับสังคมไทย คําว่า “การพัฒนา” เพิ่งเข้ามาในต้นพุทธศตวรรษที่ 25 นี้ เอง เมื่อประเทศ
เริ่ มเข้าสู่ ภาวะทันสมัย อันเป็ นจุดเปลี่ ยนสําคัญทางด้านเศรษฐกิ จ วัฒนธรรม การเมือง และสังคม
การขยายตัวทางเศรษฐกิ จและความต้องการของรัฐบาลที่จะเข้าควบคุ มเศรษฐกิ จ ทําให้เกิ ดความ
จําเป็ นที่จะต้องวางแผน (เดชพันธุ์ ประวิชยั , 2543)
ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติมาแล้ว 11 ฉบับ เพื่อให้ง่ายต่อความ
เข้าใจ ผูว้ จิ ยั พัฒนาตารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติของกาญจนา แก้วเทพ (2554, อ้าง
ถึงใน ศิริลกั ษณ์ สุ วรรณเกตุ , 2555, น.4) เพื่อแสดงให้เห็ นแนวคิดหลักและมิติการพัฒนาใน
แผนพัฒนาดังกล่าว ซึ่ งแสดงในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 ตารางสรุ ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 1-2 (2504-2514)

ฉบับที่ 3 (2515-2519)

ฉบับที่ 4 (2520-2524)

ฉบับที่ 5-6 (2525-2534)

ฉบับที่ 7 (2535-2539)

แนวคิดหลัก

มิติการพัฒนา

เน้ น การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ เน้นมิติเศรษฐกิ จ เพิ่มผลผลิ ต
เ พื่ อ ก้ า ว สู่ ค ว า ม ทั น ส มั ย ทางสาขาเกษตรในรู ปของการ
(Modernization Theory)
ปรั บปรุ งระบบชลประทาน มี
การบุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อขยาย
พื้นที่เพาะปลูก
เน้ น การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ เน้นมิติเศรษฐกิจ
เ พื่ อ ก้ า ว สู่ ค ว า ม ทั น ส มั ย
(Modernization Theory)
เน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐาน เน้น มิ ติ เศรษฐกิ จโดยมุ่ ง ขยาย
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร พั ฒ น า การผลิตสาขาการเกษตร มีการ
(Structural Adjustment)
ฟื้ นฟู ฐ านเศรษฐกิ จ ของชาติ
ยั ง ค ง ยึ ด ห ลั ก ก า ร พั ฒ น า แล ะ รั ก ษาเ ส ถี ย รภ าพ ทา ง
ประเทศไปสู่ ความทันสมัย
เศรษฐกิจ
พัฒนาแนวรุ ก เน้นการเติบโต ยังคงเน้นมิติเศรษฐกิจ แต่มีการ
ด้ ว ยการกระจายความเจริ ญ ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ มิ ติ สั ง คม
(Redistribution
มากขึ้น โดยมีสาระสําคัญแนว
with Growth) โดยยึดพื้นที่เป็ น ใหม่ คื อ การแก้ ปั ญ หาความ
หลัก มีการกําหนดความจําเป็ น ยากจนในชนบทล้ า หลัง ใน
พื้นฐาน และ
แผนฉบับ ที่ 6 มี ก ารกํ า หนด
ดัชนี ช้ ี วดั เพื่อยกระดับคุ ณภาพ เป้ าหมายการพัฒนา 2 ประการ
ชีวติ ประชาชน
คื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ และด้ า น
สังคม
สังคมโลกเข้าสู่ ยุคโลกาภิ วตั น์ เน้นมิติการพัฒนาในทุกๆด้าน
ประเทศไทยเริ่ มให้ความสําคัญ ทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ
กับความสมดุลของการพัฒนา
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 8 (2540-2544)

ฉบับที่ 9 (2545-2549)

ฉบับที่ 10 (2550-2554)

ฉบับที่ 11 (2555-2559)

แนวคิดหลัก

มิติการพัฒนา

การพัฒ นาแบบองค์ร วม เน้น
คนเป็ นศู น ย์ก ลางการพัฒ นา
(Holistic/Peoplecentered
oriented) ปรั บ แนวคิ ด แบะ
กระบวนการในการพั ฒ นา
ประเทศขนานใหญ่ เน้ น การ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
เ น้ น ก า ร พั ฒ น า สู่ สั ง ค ม ที่
เข้มแข็งและมีดุลยภาพ ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยังคงต่อยอดจากแผนฯ 8 และ
9 คือยึดหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง และ
เน้นคนเป็ นศู น ย์ก ลาง เพิ่ ม จัด
สมดุล 3 ทุนหมุนเศรษฐกิจ คือ
ทุนเศรษฐกิจ ทุน
สังคม และทุนสิ่ งแวดล้อม
เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งสมดุล
มีความสามารถในการแข่งขัน
สู งขึ้น มี
หลักประกันสังคมที่ทวั่ ถึง และ
สั ง คมไทยมี ค วามสุ ขอย่ า งมี
ธรรมภิบาล

มิติด้านสิ่ งแวดล้อมนํา มิ ติด้า น
อื่นๆ

ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งเป็ น
แนวคิ ด พื้ น ฐานในการพัฒ นา
ด้านต่างๆอยางสมดุล
เน้น มิ ติ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่ งแวดล้อม

พัฒนาทุกมิติอย่างสมดุล
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จากตารางที่ 2.1 จะเห็นได้วา่ นโยบายการพัฒนาประเทศไทยนั้นในช่วงแรกเป็ นการพัฒนา
เพียงด้านเดียวคือ ด้านเศรษฐกิจ จากนั้นจึงเกิดปั ญหาความเหลื่อมลํ้าทางสังคม ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
ตามมามากมาย การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับหลังๆจึ งเริ่ มมีการให้
ความสําคัญกับการพัฒนาที่มีความสมดุล หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งว่า แผนการพัฒนาดังกล่าวนั้นเป็ น
แผน “แก้ไข” การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติของประเทศไทยนัน่ เอง ฉะนั้น มิติการพัฒนา
จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ตอ้ งคํานึ งถึ ง เพื่อให้การพัฒนาแต่ละด้านมีความเท่าเทียมกัน ซึ่ งจะเป็ นผลดีใน
การพัฒนาระยะยาว และเพื่อให้แผนพัฒนาประเทศเป็ นไปในแนวทางของการต่อยอดการพัฒนา
ไม่ใช่การย้อนกลับเพื่อแก้ไขปั ญหาการพัฒนาที่ผดิ พลาด
สําหรับงานวิจยั ชิ้นนี้ผวู ้ จิ ยั เลือกศึกษาการพัฒนาเพียง 3 ด้านหลักเท่านั้น ซึ่ งเป็ นการพัฒนา
ที่ปรากฏชัดในการดําเนินงานขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้แนวคิด เรื่ องมิติการพัฒนา
ตามทฤษฎี Triple Bottom Line ของ Elkington (1994) ซึ่ งแนวคิดนี้ ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 ด้วย การพัฒนาตามทฤษฎี Triple Bottom Line คือ การสร้ างกําไร
สร้ างสรรค์สังคม และสนับสนุ นสิ่ งแวดล้อม โดยเน้นบริ หารความสมดุลระหว่างผลกําไร (Profit)
คน (People) และโลก (Planet) แนวคิดนี้ มกั ถูกเชื่ อมโยงกับเป้ าหมายความสําเร็ จของการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน

ภาพที่ 2.4 Triple Bottom Line หรื อ TBL
แหล่งทีม่ า: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.
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2.3 แนวคิดเกีย่ วกับนวัตกรรม
งานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั มุ่งศึกษาเฉพาะประเด็นที่มีความเป็ นวัตกรรม แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมจึง
เป็ นแนวคิดที่มีความสําคัญมาก ผูว้ ิจยั จึงได้รวบรวมแนวคิดเกี่ ยวกับนวัตกรรมไว้ ซึ่ งอาจพบคําว่า
“นวัตกรรม” หรื อ “นวัตกรรม” ล้วนมีความหมายเช่นเดียวกัน
Rogers (2003) ได้ให้ความหมายของคําว่า “นวัตกรรม” ไว้ว่าคือ ความคิด (Idea) การ
กระทํา (Practice) หรื อวัตถุ (Object) ใหม่ๆ ซึ่ งถูกรับรู ้ว่าเป็ นสิ่ งใหม่ดว้ ยตัวบุคคลแต่ละคนหรื อ
หน่วยอื่นๆ ของการยอมรับในสังคม (Individual or Other Unit of Adoption) ดังนั้น นวัตกรรมอาจ
หมายถึงสิ่ งใหม่ ๆ อันได้แก่ สิ่ งใหม่ที่ไม่เคยมีผใู ้ ดเคยทํามาก่อน สิ่ งใหม่ที่เคยทํามาแล้วในอดีตแต่
ได้มีการรื้ อฟื้ นขึ้ นมาใหม่ รวมไปถึ งสิ่ งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิ ม ส่ วน Hughes
(1971, อ้างถึ งใน กี รติ ยศยิ่ง ยง, 2552) ก็ ได้ให้ค วามหมายไว้ค ล้ายคลึ งกัน โดยอธิ บ ายไว้ว่า
นวัตกรรมเป็ นการนํา วิธีการใหม่ ๆ มาปฏิ บตั ิหลังจากได้ผ่านการทดลองหรื อได้รับการพัฒนามา
ตามลาดับขั้นเรี ยบร้อยแล้ว โดยมี ข้ นั ตอนของการพัฒนา 3 ขั้นตอนหลัก ประกอบด้วย การคิดค้น
(Invention) การพัฒนา (Development) และการนําไปปฏิบตั ิจริ ง (Implement) ซึ่ งมีความแตกต่าง
จากการปฏิบตั ิเดิมที่เคยปฏิบตั ิมา
การเผยแพร่ นวัตกรรมถือเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการสื่ อสาร เพียงแต่การเผยแพร่ นวัตกรรม
จะเน้นเฉพาะเรื่ องที่ มีความใหม่ ส่ วนการสื่ อสารโดยทัว่ ไปจะเป็ นสารที่มีความใหม่หรื อไม่ก็ได้
หรื ออาจกล่าวว่า การเผยแพร่ นวัตกรรม หมายถึง กระบวนการที่นวัตกรรมแพร่ กระจายผ่านสื่ อไป
ยังสมาชิ กในสังคมและก่ อให้เกิ ดผลอย่างใดอย่างหนึ่ งในช่ วงเวลาหนึ่ ง Rogers & Shoemaker
(1971) สรุ ปว่า ในการเผยแพร่ นวัตกรรมจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ ได้แก่
1) นวัตกรรม (Innovation) จะต้องเป็ นสิ่ งใหม่หรื อความคิดใหม่ที่ตอ้ งการจะ
เผยแพร่
2) สื่ อหรื อช่องทางการสื่ อสาร (Communication Channel) นวัตกรรมจะเผยแพร่
ไปสู่ ผรู ้ ับนวัตกรรม โดยผ่านสื่ อ หรื อช่องทางการสื่ อสาร
3) ระยะเวลา (Over Time) ในการเผยแพร่ นวัตกรรมจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่
เขาจะตัดสิ นใจยอมรับหรื อไม่ยอมรับนวัตกรรม
4) ผูร้ ับนวัตกรรม (Adopter) ได้แก่ สมาชิกในสังคมที่มีนวัตกรรมนั้นเกิดขึ้น
ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์ (2551) ได้กล่าวไว้วา่ ทฤษฎีการแพร่ กระจายนวัตกรรม (Diffusion
of Innovation Theory) เป็ นหนึ่งในทฤษฎีที่สําคัญด้านการสื่ อสารและการพัฒนาในระดับท้องถิ่น
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ภายใต้กระบวนทัศน์แห่ งความทันสมัยนิ ยม (Modernization paradigm) โดยเฉพาะทฤษฎี น้ ี ช่วย
อธิ บายถึงแนวทางในการวางแผนการสื่ อสารในระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้บุคคลเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ ความทันสมัย โดยผูบ้ ริ หารในระดับประเทศและระดับท้องถิ่ นได้ทาํ หน้าที่เป็ นผูส้ ่ งสารโดย
เน้นการนําเทคโนโลยี สื่อสารมวลชนต่าง ๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสื อพิมพ์ และ
นิตยสาร เข้ามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการรณรงค์ เพื่อโน้มน้าวใจบุคคลในด้านการยอมรับนวัตกรรม
ต่างๆ อาทิ นวัตกรรมทางการเกษตร การควบคุมการเพิ่มประชากร และการรับวัคซี นป้ องกันโรค
ต่างๆ ดังนั้น จะเห็นได้วา่ การสื่ อสารเพื่อการพัฒนานั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจึงเกิดความ
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอยูเ่ สมอ
นอกจากศึกษาเรื่ องการสื่ อสารนวัตกรรมแล้ว ผูว้ ิจยั ยังศึกษาประสิ ทธิ ผลของการสื่ อสาร
นวัตกรรมด้วย ซึ่ งก็คือ การศึกษาการยอมรับนวัตกรรม โดยเสถียร เชยประทับ (2531) กล่าวถึง การ
ให้แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมไว้ 3 ประการ คือ
1) เป็ นการยอมรับครั้งแรกหรื อเป็ นการทดลองใช้นวัตกรรมของคนใดคนหนึ่ ง
หรื อของกลุ่ม
2) เป็ นการใช้นวัตกรรมนั้นต่อไปเรื่ อยๆ
3) เป็ นความคิ ดเห็ นว่าเป็ นการยอมรั บ ภายในจิ ตใจของคนแต่ล ะคนที่ มีต่อ
นวัตกรรมนั้นเมื่อคนเหล่านี้มีวถิ ีชีวติ ในสังคมเดียวกัน
2.3.1 กระบวนการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนวัตกรรมของบุคคล (The Innovation decision
Process)
กระบวนการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับนวัตกรรม คือ กระบวนการที่เริ่ มจากการที่ปัจเจกบุคคล
ได้รับความรู ้เป็ นครั้งแรกเกี่ยวกับนวัตกรรม ซึ่ งนําไปสู่ การสร้างทัศนคติที่มีต่อนวัตกรรม จากนั้น
จึ งเกิ ดการตัดสิ นใจยอมรั บหรื อปฏิ เสธนวัตกรรม ถ้าบุ คคลยอมรั บนวัตกรรมนั้น ๆ ก็จะนํา
นวัตกรรมนั้นไปปฏิบตั ิและท้ายที่สุดก็คือ การยืนยันการตัดสิ นใจ ซึ่ งกระบวนการนี้ ประกอบด้วย
การกระทําอย่างต่อเนื่อง และไม่ใช่การกระทําที่เกิดขึ้นในทันทีทนั ใด
Rogers (1973) แบ่ง กระบวนการตัดสิ นใจเกี่ ย วกับนวัตกรรมออกเป็ น 5 ขั้นตอน
ได้แก่ ขั้นความรู ้ (Knowledge) ขั้นโน้มน้าวใจ (Persuasion) ขั้นตัดสิ นใจ (Decision) ขั้นปฎิบตั ิ
(Implementation) และขั้นยืนยัน (Confirmation) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ขั้นความรู ้ (Knowledge) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลได้รับการกระตุน้ ให้เกิ ดความ
ตระหนักต่อนวัตกรรม โดยเมื่อบุคคลมี โอกาสพบเห็ นนวัตกรรมและคุ ณลักษณะต่าง ๆ ของ
นวัตกรรม บุคคลอาจกระตือรื อร้น (Active) ในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปั ญหาจากแหล่งสารต่าง
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ๆ อาทิ สื่ อมวลชนผูน้ าํ ความคิด ในขณะที่บุคคลบางกลุ่มอาจไม่กระตือรื อร้น (Passive) โดยได้รับ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วยความบังเอิญ หรื อเนื่ องจากเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักของผูเ้ ผยแพร่ ข่าวสาร
อย่างไรก็ตาม การกระตุน้ ให้บุคคลได้รับความรู ้ เกี่ ยวกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มักนิ ยมเผยแพร่
สื่ อมวลชน เนื่ องจากสามารถเข้าถึงผูร้ ับจํานวนมากในช่วงเวลาอันสั้น ๆ ได้เป็ นอย่างดี โดยข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ มักเผยแพร่ ในช่วงนี้ ได้แก่
(1) ความรู ้ ที่ก่อให้เกิดความตระหนัก (Awareness Knowledge) ได้แก่
ข้อมูลที่ให้ความรู ้พ้ืนฐาน (Software Information) หรื อทําให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับนวัตกรรม
โดยมากมักเป็ นข้อมูลที่ช่วยตอบคําถามว่านวัตกรรมดังกล่าวได้แก่อะไร และมีประโยชน์อย่างไร
(2) ความรู้ดา้ นการใช้ (How-to Knowledge) ได้แก่ ข้อมูลที่อธิ บาย
สถานที่ซ่ ึ งบุคคลสามารถแสวงหานวัตกรรมต่าง ๆ ได้ สรรพคุ ณต่าง ๆ ของนวัตกรรม และ
แนวทางการนํานวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ประโยชน์
(3) ความรู้เชิงหลักการ (Principles Knowledge) ได้แก่ แนวคิดสําคัญต่าง
ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรม เช่น นวัตกรรมดังกล่าว ‚ใหม่‛ จริ งหรื อไม่ นวัตกรรมดังกล่าวแตกต่างจาก
นวัตกรรมอื่น ๆ ที่ผา่ นมาหรื อไม่ อย่างไร
2) ขั้นโน้มน้าวใจ (Persuasion) สิ่ งที่เกิดขึ้นกับบุคคลในช่วงเวลานี้ ได้แก่ การที่
บุคคลเริ่ มมีความคิดเห็น หรื อมีการเปรี ยบเทียบนวัตกรรมทั้งในด้านผลดี และผลเสี ย โดยในช่วง
เวลานี้ ผู ้ที่ ท ํา หน้ า ที่ เ ผยแพร่ น วัต กรรมจะต้อ งพยายามให้ ข ้อ มู ล เพื่ อ ให้ บุ ค คลให้ ค วามสนใจ
นวัตกรรมและมีทศั นคติที่ดีต่อนวัตกรรมในช่วงเวลานี้ สื่ อบุคคลจะมีบทบาทสําคัญกว่าสื่ อมวลชน
โดยสื่ อบุคคลจะทําหน้าที่ถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลได้อย่างชัดเจนในแง่มุมต่าง ๆ หรื อคนใกล้ชิดที่รับ
นวัตกรรมไปก่อนหน้านั้น อาจมีบทบาทในการทําให้บุคคลคิดที่จะเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว
3) ขั้นตัดสิ นใจ (Decision) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เช่น ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ความคิดเห็นของตนและคน
ใกล้ชิดเกี่ยวกับนวัตกรรม ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นต้องใช้หากมีการยอมรับนวัตกรรม เป็ นต้น ใน
ขั้นตอนนี้ ผูเ้ ผยแพร่ นวัตกรรมมักจะพยายามกระตุน้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา เพื่อให้บุคคลตัดสิ นใจ
ยอมรับนวัตกรรม อาทิ การให้ความช่วยเหลือ การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้นวัตกรรม การ
ทดลอง การสาธิต การใช้บุคคลต้นแบบ ฯลฯ
4) ขั้นปฏิบตั ิ ( Implementation) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลจะเริ่ มนํานวัตกรรมที่ตน
ตัดสิ นใจยอมรับมาใช้ โดยในขั้นนี้ ข้อมูลข่าวสารมีบทบาทสําคัญมาก ๆ ต่อการรับนวัตกรรม
โดยเฉพาะข้อมูลที่มีเนื้ อหาสะท้อนให้เห็นความสําคัญของนวัตกรรมต่อบุคคล ข้อมูลเกี่ยวข้องกับ
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สถานที่ซ่ ึ งสามารถเข้าถึงนวัตกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้นวัตกรรม เป็ นต้น โดยข้อมูลต่าง ๆ
เหล่านี้ จะมีผลต่อการยืนยันการใช้นวัตกรรมต่อไป
5) ขั้นยืนยัน ( Confirmation) เป็ นขั้นตอนที่บุคคลมักจะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ เพื่อยืนยันความคิดที่ว่า ‚ตนสมควรรับนวัตกรรมนั้นต่อไป‛ หรื อ ‚ตนสมควรปฏิ เสธ
นวัตกรรมนั้น‛โดยขั้นตอนนี้ บุคคลที่เคยปฏิเสธนวัตกรรมอาจเปลี่ยนใจกลับมายอมรับนวัตกรรมก็
ได้ ในกรณี ที่บุคคลดังกล่าวได้รับข้อมูลข่าวสารในด้านที่ดีเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น ในขณะเดียวกันบุ
คลที่รับนวัตกรรมไปแล้ว อาจเกิดการลังเล สับสน หรื อตัดสิ นใจยุติการรับนวัตกรรมนั้นก็ได้ หาก
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับนวัตกรรมในด้านไม่ดี ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ ผเู ้ ผยแพร่ นวัตกรรมยัง
จําเป็ นต้องให้ความสนใจกับการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับนวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง อันจะ
นําไปสู่ การที่ผรู ้ ับนวัตกรรมยืนยันว่าจะใช้นวัตกรรมนั้นต่อไป

ภาพที่ 2.5 แบบจําลองขั้นตอนกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรมของโรเจอร์ ส
แหล่งทีม่ า: มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2555
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2.3.2 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการยอมรับนวัตกรรม
Rogers (1995) กล่าวว่า ตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรมได้แก่ คุณลักษณะ
ของนวัตกรรม ประเภทของการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรม ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร ลักษณะของ
ระบบสังคม การเผยแพร่ ของตัวกลาง ซึ่ งแต่ละตัวแปรมีรายละเอียดดังนี้
1) คุณลักษณะของนวัตกรรม
ลักษณะของนวัตกรรม (Perceived Attributes of Innovation) ที่สําคัญมี 5 ประการ
คือ
(1) ความได้ประโยชน์เชิงเทียบ (Relative Advantage) หมายถึง การที่ผู้
ยอมรับนวัตกรรมคิดว่า นวัตกรรมดีกว่า มีประโยชน์มากกว่าความคิดเก่า สิ่ งเก่า หรื อวิธีปฏิบตั ิเก่าที่
เคยใช้ ดังนั้น ถ้ามีประโยชน์เชิ งเทียบสู ง ก็มีระดับของคุ ณค่ามาก ซึ่ งส่ งผลให้มีอตั ราการยอมรับ
นวัตกรรมสู ง
เมื่ อให้สิ่ งจู งใจในทางเศรษฐกิ จ เช่ น เงิ นหรื อสิ่ งของ เพื่ อเร่ งอัตราการ
ยอมรับนวัตกรรมให้เร็ วขึ้น ทําให้ผรู ้ ับนวัตกรรมรู ้ สึกว่าได้ประโยชน์เชิ งเทียบมากขึ้น แต่การให้
สิ่ งจูงใจเช่นนี้บางครั้งอาจทําให้เกิดการเสพติดสิ่ งจูงใจ พอไม่มีสิ่งจูงใจ ผูร้ ับนวัตกรรมก็เลิกรับ
(2) ความเข้ากันได้ หรื อความสอดคล้องกัน (Compatibility) หมายถึง
การที่ผรู้ ับนวัตกรรมคิดว่านวัตกรรมนั้นเข้ากันได้กบั ค่านิ ยม ประสบการณ์ในอดีต ตลอดจนความ
ต้องการของผูย้ อมรับ นวัตกรรมที่เข้ากับค่านิ ยมและบรรทัดฐานของสังคมไม่ได้ จะไม่ถูกยอมรับ
อย่างรวดเร็ วเหมือนนวัตกรรมที่เข้ากันได้กบั ค่านิ ยมและบรรทัดฐานของสังคม นวัตกรรมอาจเข้า
กันได้กบั สิ่ งต่อไปนี้ คือ ค่านิ ยมและความเชื่ อทางสังคมและวัฒนธรรม ความคิดหรื อประสบการณ์
ที่เกี่ ยวกับ นวัตกรรมในอดี ต และความต้องการของนวัตกรรมกลุ่ มเป้ าหมาย การเข้า กันได้ของ
นวัตกรรมกับสิ่ งต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น จะทําให้ผยู ้ อมรับนวัตกรรมรู ้สึกมัน่ ใจว่าไม่ตอ้ งเสี่ ยงภัยมาก
ทําให้นวัตกรรมมีความหมายสําหรับเขามากขึ้น ดังนั้น เราอาจสรุ ปได้ว่า ความสามารถในการเข้า
กันได้ของนวัตกรรม ในความรู้ สึกของสมาชิ กในสังคมมี ความสัมพันธ์ ในเชิ งบวกกับอัตราการ
ยอมรับนวัตกรรม
(3) ความสลับซับซ้อน (Complexity) หมายถึง การที่ผยู้ อมรับนวัตกรรม
เห็นว่า นวัตกรรมนั้นยากแก่การเข้าใจและยากแก่การนําไปใช้ เราอาจสรุ ปได้วา่ ความสลับซับซ้อน
ของนวัตกรรมตามที่ สมาชิ กของระบบสังคมรู ้ สึก มีความสัมพันธ์ในเชิ งลบกับอัตราการยอมรั บ
นวัตกรรม
(4) ความสามารถในการนําไปทดลองใช้ (Trialability) หมายถึง การที่ผู้
ยอมรับนวัตกรรมสามารถนํานวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้ในปริ มาณน้อยๆได้ ดังนั้น ความสามารถ
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ในการนํานวัตกรรมไปทดลองใช้ได้ ตามความรู้สึกของสมาชิกในสังคม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
กับอัตราการยอมรับนวัตกรรม
(5) ความสามารถสังเกตได้ (Observability) หมายถึ ง การที่ ผลของ
นวัตกรรมเป็ นสิ่ งที่สามารถมองเห็นได้โดยสมาชิกภายในระบบสังคม อาจสรุ ปได้วา่ ความสามารถ
ในการสังเกตเห็นผลของนวัตกรรมตามความรู้สึกของสมาชิกในสังคม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
กับอัตราการยอมรับนวัตกรรม
2) ประเภทของการตัดสิ นใจในการยอมรับนวัตกรรม โดยทัว่ ไปการตัดสิ นใจของ
ผูม้ ีอาํ นาจจะทําให้เกิดอัตราการยอมรับนวัตกรรมที่เร็ วที่สุด การตัดสิ นใจโดยเอกชนจะทําให้มีการ
ยอมรับนวัตกรรมที่เร็ วเป็ นอันดับสอง ส่ วนการตัดสิ นใจร่ วมกันหรื อการตัดสิ นใจโดยกลุ่ม จะทําให้
เกิ ดอัตราการรั บนวัตกรรมที่ ช้ากว่าการตัดสิ นใจสองประเภทที่ ผ่านมา ทั้งนี้ เพราะการตัดสิ นใจ
ร่ วมกันต้องมีการจูงใจสมาชิกส่ วนมากในระบบสังคมให้เห็นด้วยกับนวัตกรรม ส่ วนการตัดสิ นใจที่
ขึ้นอยูก่ บั การตัดสิ นใจอื่นๆ น่าจะมีอตั ราการยอมรับนวัตกรรมที่ชา้ ที่สุด ทั้งนี้เพราะเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสิ นใจตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปซึ่ งต้องเกิดขึ้นก่อนหลังตามลําดับ
3) ช่องทางการติดต่อสื่ อสารที่ใช้ในการเผยแพร่ นวัตกรรมอาจมีอิทธิ พลต่ออัตรา
การยอมรับ นวัตกรรมด้วยเช่ น ถ้า ต้องใช้ช่ องสารระหว่า งบุ ค คลเพื่ อก่ อให้เกิ ดการตื่ นตัวว่า มี
นวัต กรรมอุ บ ัติ ข้ ึ น แล้ว ดัง ที่ ป รากฏเสมอในกลุ่ ม เป้ าหมายที่ เ ป็ นเกษตรกรที่ ไ ม่ มี ช่ อ งทางการ
สื่ อสารมวลชนเข้าถึงก็จะทําให้เกิดอัตราความรู ้และอัตราการยอมรับนวัตกรรมตํ่า
4) ลักษณะของระบบสังคม ระบบสังคมคือกลุ่มชนที่รวมกันเป็ นหน่วยของสังคม
มีหน้าที่แตกต่างกัน และมีการร่ วมกันแก้ปัญหาที่เป็ นเป้ าหมายร่ วมกัน การแพร่ ของนวัตกรรมใน
ระบบสังคมมีความสําคัญมากเพราะโครงสร้างของระบบสังคมมีอิทธิ พลต่อการยอมรับนวัตกรรม
เป็ นอย่างยิง่ โครงสร้างของสังคมประกอบด้วย สถานภาพหรื อตําแหน่ง บรรทัดฐานทางสังคม การ
ปกครองของหมู่คณะ พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมมีอิทธิ พลต่อการยอมรับนวัตกรรมเป็ นอย่างยิ่ง
กล่ าวคื อ ถ้า สัง คมนั้นเป็ นสั งคมที่ มี ความทันสมัย มี ก ารพัฒนาเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การใช้
เหตุผล มีความเป็ นพลโลกที่ไร้พรมแดน บุคคลในสังคมนั้นก็จะยอมรับนวัตกรรมได้เร็ วกว่า สังคม
ที่มีลกั ษณะยึดติ ดกับประเพณี เกิ ดการลังเลไม่กล้าตัดสิ นใจ หากมี การยอมรั บนวัตกรรมใดต้อง
อาศัยการตัดสิ นใจร่ วมกัน ทําให้การยอมรับช้ากว่าบุคคลที่อยูใ่ นระบบสังคมที่ทนั สมัย
5) ตัวกลางการเผยแพร่ นวัตกรรม คือ บุคคลอาชี พต่าง ๆ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจยอมรั บนวัตกรรม ในการให้ค าํ แนะนํา การกระตุน้ และให้ความเชื่ อถื อ ตัวกลางการ
เผยแพร่ นวัตกรรมมี บ ทบาทหลายอย่า ง เช่ น ต้องสร้ า งความสั มพันธ์ ที่ ดีก ับ ประชากร ต้องรู ้ จกั
วินิจฉัยปั ญหาของประชากร ต้องมีความสมํ่าเสมอในการเป็ นตัวกลางเผยแพร่ เป็ นต้น บทบาทหลัก
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ของตัวกลางในการเผยแพร่ นวัตกรรมก็คือ การอํานวยความสะดวก คอยช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
กระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คอยช่วยเหลือให้ผรู ้ ับนวัตกรรมมีความมัน่ ใจที่จะใช้นวัตกรรมนั้น
ต่อไป
สําหรับงานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการเกษตร ซึ่ ง Rogers (ม.ป.ป., อ้าง
ถึงใน เสถียร เชยประทับ, 2531, น.64) กล่าวถึงการเผยแพร่ นวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมด้าน
การเกษตรว่าสามารถกระทําได้ 4 แนวทาง ดังนี้
1) อย่างไม่เป็ นทางการ ได้แก่ เพื่อบ้าน ญาติ
2) พนักงานเดินตลาดและพ่อค้าขายปลีก
3) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
4) สื่ อมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ และเอกสารสิ่ งพิมพ์ทุกชนิด
2.3.3 การวัดการยอมรับนวัตกรรม
การวัดการยอมรั บนวัตกรรมนั้น วิธีหนึ่ งที่ เป็ นที่ นิยมคื อ การใช้แบบจําลองการยอมรั บ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) หรื อที่นิยมเรี ยกกันว่า TAM เป็ นแบบจําลองที่ Davis
(1989) ได้พฒั นาขยายองค์ความรู ้ ต่อมาจากทฤษฎี การกระทําด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned
Action หรื อ TRA) ของ Fishbein & Ajzen (1975) โดยแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีได้ใช้
แนวคิดพื้นฐานสําหรับการอธิ บายการเชื่อมโยงกันระหว่างตัวแปร 2 ตัว คือ
1) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived usefulness หรื อ PU) หมายถึง
การรับรู้วา่ เทคโนโลยีที่นาํ มาใช้น้ นั ก่อให้เกิดประโยชน์ และเสนอทางเลือกที่มีคุณค่า เช่น คุณค่าใน
เชิงการปฏิบตั ิงาน คุณค่าในเชิงการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
แบบจํา ลองนี้ ถื อ ว่ า การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ เ ป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง การยอมรั บ
(Adoption) หรื อความตั้งใจที่จะใช้ (Intention to Use) และการใช้เทคโนโลยี (Usage) โดยการรับรู้
ประโยชน์มีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับ และมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการใช้เทคโนโลยี
2) การรับรู ้ ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use หรื อ PEOU)
หมายถึง การรับรู ้วา่ เทคโนโลยีน้ นั ใช้งานง่ายสะดวก ไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมาก เทคโนโลยีใดที่
ใช้งานง่าย และสะดวก มีความเป็ นไปได้มากที่จะได้รับการยอมรับจากผูใ้ ช้ การรับรู ้ความง่ายใน
การใช้ง านมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ พฤติ ก รรมการยอมรั บ หรื อ ความตั้ง ใจที่ จ ะใช้ และมี อิ ท ธิ พ ล
ทางอ้อมต่อการใช้โดยส่ งผ่านพฤติกรรมการยอมรับ นอกจากนี้ ตัวแปรด้านการรับรู ้ถึงความง่ายใน
การใช้งานเทคโนโลยียงั มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ประโยชน์ในการใช้งานด้วย

39
Davis (1989, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, 2554) อธิ บายว่า การรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน
(Perceived Usefulness หรื อ PU) และการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use
หรื อ PEOU) ของแต่ละบุคคล จะส่ งผลต่อทัศนคติต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using) กล่าวคือ
หากบุคคลรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งานและรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีใดๆ จะทํา
ให้บุคคลนั้นมีทศั นคติที่ดีต่อการใช้งานเทคโนโลยีน้ นั ๆ และจะส่ งผลให้เกิดความตั้งใจที่จะใช้งาน
เทคโนโลยี (Behavioral Intention to Use) ตามไปด้วย และเกิดการใช้งานจริ ง (Actual System Use)
ในที่สุด และในทางกลับกัน หากบุคคลไมรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานและไม่รับรู ้ถึงความง่าย
ในการใช้งานเทคโนโลยี ก็จะทาให้มีทศั นคติที่ไม่ดีต่อการใช้งานเทคโนโลยีน้ นั ส่ งผลให้เกิดความ
ตั้งใจที่จะใช้งานเทคโนโลยีนอ้ ย และอาจจะไม่เกิดการใช้งานจริ ง
ต่ อ มา นั ก วิ จ ัย จํา นวนมากได้ นํ า แบบจํา ลองการยอมรั บ เทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model) ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจยั การยอมรับเทคโนโลยีในบริ บทต่างๆ โดย Lu,
Yu, Liu, & Yao (2003, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, 2554 ) ได้รวบรวมการศึกษาวิจยั ที่ใช้แบบจําลอง
การยอมรับเทคโนโลยีเป็ นกรอบในการศึกษา เริ่ มตั้งแต่งานวิจยั ในปี ค.ศ. 1989 – 2001 จํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 18 งานวิจยั จะเห็นได้วา่ ตัวแปรหลักที่ทุกงานวิจยั ที่ใช้แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีมี
เหมือนกันนั้น ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่
1) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness)
2) การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use)
3) ทัศนคติต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using)
4) ความตั้งใจที่จะใช้งาน (Behavioral Intention to Use)
5) การใช้งานจริ ง (Actual System Use)

ภาพที่ 2.6 แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)
การออกแบบการวัดการยอมรับนวัตกรรมในงานวิจยั นี้ ศึกษาเฉพาะตัวแปรหลัก 5 ตัวแปร
ในแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรื อ TAM) ประกอบด้วย
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(1) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (2) การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (3) ทัศนคติต่อการใช้
งาน (4) ความตั้งใจที่จะใช้งาน และ (5) การใช้งานจริ ง และเพิ่มการศึกษาตัวแปรความสนใจใน
นวัตกรรมส่ วนบุคคล (Personal Innovativeness) ด้วย เนื่ องจากเป็ นตัวแปรที่มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล (Rosen, 2005; Lu, Yao, & Yu, 2005, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, 2554)

2.4 แนวคิดนวัตกรรมสั งคม (Social Innovation)
นวัต กรรมมี บ ทบาทสํ า คัญ ในการสร้ า งคุ ณ ค่ า และความยั่ง ยื น หรื ออาจกล่ า วได้ ว่ า
‚นวัตกรรมเป็ นเลือดกระแสหลักในการยังความอยูร่ อดและการเจริ ญเติบโตขององค์กร‛ (Zahara &
Covin 1994, p. 183) การนํานวัตกรรมมาใช้ในมิติดา้ นสังคมจึงทําให้สถาบันสังคมมีการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง
2.4.1 นิยามนวัตกรรมสั งคม
แม้วา่ คํานิ ยามของนวัตกรรมสังคมจะยังคงมีความไม่แน่นอน เพราะเป็ นแนวคิดที่มีความ
ใหม่ท้ งั ทางทฤษฎีและปฏิบตั ิ ทําให้นวัตกรรมสังคมมีกรอบแนวคิดกว้างๆที่มีกิจกรรมและวิธีการ
ต่างๆอยูภ่ ายใต้แนวคิดนี้มากมาย โดยกิจกรรมนั้นๆจะต้องเป็ นความคิดริ เริ่ มใหม่ที่สร้างผลกระทบ
ให้กบั สังคมได้ (Social Impact) (Osburg, 2013)
การให้คาํ นิ ยามของนวัตกรรมสังคม (Social Innovation) ในปั จจุ บนั มุ่งเน้นที่ มิติของ
กระบวนการที่ใหม่หรื อเป็ นนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปั ญหาและความท้าทายของสังคมในรู ปแบบ
ของการมีส่วนร่ วม (Collaboration) (European Union, 2012)
Thompson (1965, p. 2) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมสังคมว่าเป็ นยุคแห่งการยอมรับ (Acceptance)
และทํา ให้ เ กิ ด ประโยชน์ (Implementation) ของความคิ ด (Ideas) กระบวนการ (Processes)
ผลิตภัณฑ์ (Products) หรื อบริ การ (Services)
นักวิจยั บางกลุ่มมุ่งเน้นเรื่ องความเป็ นไปได้ในการนําไปปฏิบตั ิหรื อประยุกต์ใช้ได้จริ งของ
แนวคิ ดนวั ต กร รมสั ง คมโดย จะ ต้ อ งประ ก อบไปด้ ว ย ส มก ารของ
Theoretical
Conception + Technical Invention + Commercial exploitation โดยจะต้องเป็ นความคิดที่ใหม่ท้ งั
กระบวนการและผลลัพธ์ที่ได้ (Trott, 2008)
Mulgan (2006) กล่าวถึงนวัตกรรมสังคมว่าเป็ นความคิดใหม่ที่สามารถทําให้เป้ าหมายทาง
สังคม (Social Goals ) บรรลุผลได้จริ ง ดังนั้น นวัตกรรมสังคมจึงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
(Social Change) ให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน และสามารถพัฒนาวิธีแก้ปัญหาและการจัดการปั ญหาได้
ครอบคลุมทุกมิติ
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Social Innovation Europe (2011) ให้ความหมายของนวัตกรรมสังคมว่า เป็ นแนวคิด ธรรม
เนี ย ม และแนวทางในการทํางานใหม่ ที่มี ประสิ ท ธิ ภาพมากกว่า วิธี การเดิ มๆในการสนองความ
ต้องการของสังคม
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2010) ให้
ความหมายของนวัตกรรมสังคมว่าหมายถึ ง ข้อตกลงในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกันของบุ คคลและ
สังคมผ่านการทํางาน การบริ โภค การมี ส่วนร่ วม ซึ่ งมี วตั ถุ ประสงค์ใ นการแก้ไขปั ญหาทั้งส่ วน
บุคคลและสังคม
Confederation of Indian Industry—Centre of Excellence for Sustainable Development,
CII-ITC CESD (2010) กล่าวถึงนวัตกรรมสังคมว่า นวัตกรรมที่มีการบูรณาการและมีความยัง่ ยืน
จะต้องตระหนักถึงคุณค่าของธุ รกิจ ลูกค้า สิ่ งแวดล้อม และสังคมเป็ นสําคัญ
Pol and Ville (2009) กล่าวว่า นวัตกรรมที่เป็ นนวัตกรรมสังคมจะต้องหมายถึ ง แนวคิด
ใหม่ที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพและปริ มาณของชีวติ
Bisgaard (2009) กล่าวว่า นวัตกรรมสังคมเป็ นความใหม่ของผลิ ตภัณฑ์ บริ การ รู ปแบบ
ธุ ร กิ จ กระบวนการ ช่ อ งทางการกระจายสิ น ค้า และอื่ น ๆ ที่ ส ามารถจะแก้ไ ขประเด็ น ของ
สิ่ งแวดล้อมและสังคม
Phills, Deiglmeier, & Miller (2008) (2008) ให้ความหมายของนวัตกรรมสังคมว่าเป็ นวิธี
แก้ปัญหาสังคมแบบใหม่ที่มีประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพ ความยัง่ ยืนมากกว่าวิธีแก้ปัญหาสังคมที่มี
อยูแ่ ละเป็ นการสร้างฐานสังคมให้ดีข้ ึนโดยรวม ไม่ใช่เพียงปั จเจกบุคคลส่ วนตัว
Christensen, Baumann, Ruggles, & Sadtler (2006) กล่าวว่า นวัตกรรมสังคมเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของนวัตกรรมที่มีวตั ถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงสังคม
Little (2006) กล่าวว่า นวัตกรรมสังคม คือ การขับเคลื่ อนสังคม สิ่ งแวดล้อม และความ
ยัง่ ยืนเพื่อที่จะสร้างแนวทางใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริ การใหม่ กระบวนการใหม่ และการตลาดใหม่
ชื่ นฤทัย กาญจนะจิ ตรา และวาสนา อิ่ มเอม (2546) ได้ศึกษาวิจยั เพื่อให้ความหมายของ
นวัต กรรมสั ง คมและกิ จ กรรมในประเทศไทยว่ า นวัต กรรมสั ง คม คื อ ‚สิ่ ง ใหม่ ๆ ทั้ง ที่ เ ป็ น
กระบวนการทางความคิด (จินตนาการ) หรื อ การสร้างโอกาส หรื อการลงมือปฏิบตั ิ (action) เพื่อ
แก้ปั ญ หา หรื อ เพื่ อ ทํา ให้ สั ง คมดี ข้ ึ น สิ่ ง ใหม่ ๆ นี้ รวมถึ ง การปรั บ หรื อ พัฒ นาบนฐานเดิ ม ด้ว ย‛
ลักษณะร่ วมของกิจกรรมหรื อภารกิจที่เป็ นนวัตกรรมสังคม คือ การเปิ ดพื้นที่ทางปั ญญา และพื้นที่
ทางสังคมให้กว้างขวางที่สุด เกิดจากการรวมตัว ร่ วมคิดร่ วมสร้างของคนในสังคม/ชุ มชน ไม่ใช่เกิด
จากการสั่งการจากภายนอก เกิดจิตสํานึ กร่ วมต่อสาธารณะประโยชน์และสังคมมาก่อนประโยชน์

42
ส่ วนตนหรื อของกลุ่ม มีพฒั นาการ ไม่เกิดขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็ ว แต่อาจมีการเปลี่ยนรู ปแบบ
อันเป็ นผลจากการคิดสร้างสรรค์ มุ่งมัน่ และลงมือปฏิบตั ิ
เนื่ องจากมีก ารให้ค าํ นิ ย ามของนวัตกรรมสังคมจากนัก วิชาการมี ความหลากหลายมาก
ผูว้ จิ ยั จึงได้จดั ทําตารางเพื่อแสดงให้เห็นองค์ประกอบของนวัตกรรมสังคมมิติต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 2.2 แสดงการเปรี ยบเทียบประเด็นและขอบเขตนวัตกรรมสังคม (Social Innovation)
แหล่งอ้างอิง

Social
Innovation
Europe
(2011)
Michelini
(2012)

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

มิติและขอบเขตของแนวคิดนวัตกรรมสั งคม (Social Innovation)
ความใหม่ ความยัง่ ยืน
ส่ วนรวม การเปลีย่ นแปลงและ
ความ
(ระดับสั งคม)
การพัฒนา
หลากหลาย
Social
that meet
more effectively
ideas,
innovations
social needs (than existing
institutions,
are new
approaches)
or ways of
working
new ideas

that work in
meeting
social goals

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

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

its expressed
purpose being
to provide
solutions for
individual and
community
problem.
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
แหล่งอ้างอิง

CII-ITC
CESD
(2010)

มิติและขอบเขตของแนวคิดนวัตกรรมสั งคม (Social Innovation)
ความใหม่ ความยัง่ ยืน
ส่ วนรวม การเปลีย่ นแปลงและ
ความ
(ระดับสั งคม)
การพัฒนา
หลากหลาย
Sustainable
add value to
and inclusion
business, to
innovation
customers, to
the
environment
and to
society.

Pol and
Ville
(2009)

the
implied
new idea

Bisgard
(2009)

Is new

has the potential to
improve either the
quality or the
quantity of life
related to
are able to solve
both
global challenges
environmenta
l issues and
social
problems

New
products,
services,
business
models,
processes,
distribution
channels and
so on
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
แหล่งอ้างอิง

มิติและขอบเขตของแนวคิดนวัตกรรมสั งคม (Social Innovation)
ความใหม่ ความยัง่ ยืน
ส่ วนรวม การเปลีย่ นแปลงและ
ความ
(ระดับสั งคม)
การพัฒนา
หลากหลาย
Phills et al. A novel that is more for which the or just than existing
(2008)
solution effective,
value created solutions
to a social efficient,
accrues
problem sustainable primarily to
society, as a
whole, rather
than private
individuals
Mulgan et
al. (2007)

Innovative
activities
and
services

are motivated
by the goal of
meeting a
social need

Christensen subset of
et al. (2006) disruptive

primary
social change
objective is
social change

innovations

Little
(2006)

to create
new

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

the use of
environmental
or
sustainability
drivers

the use of
social driver

new ways of
working, new
products, services
and processes, and
new market space
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
แหล่งอ้างอิง

มิติและขอบเขตของแนวคิดนวัตกรรมสั งคม (Social Innovation)
ความใหม่ ความยัง่ ยืน
ส่ วนรวม การเปลีย่ นแปลง
ความ
(ระดับ
และการพัฒนา
หลากหลาย
สั งคม)
EUare new
Innovations that
new ideas
Commission
that are
simultaneously
(products,
(2012)
both social meet social needs services and
in their
(more effectively models)
ends and in than alternatives)
their means and create new
social
relationships or
collaborations
European
Business
School
(EBS)
(2012)

new
solutions

INSEAD
Social
Innovation
Centre
(2012)

introduction
of new
business
models and
marketbased
mechanisms

that address And promotes
societal
common welfare
challenges
in a way
that is
contextual,
targeted,
that deliver
social
sustainable
prosperity
economic,
environmental
and social
prosperity

economic,
environmental
and social
prosperity
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
แหล่งอ้างอิง

มิติและขอบเขตของแนวคิดนวัตกรรมสั งคม (Social Innovation)
การ
ความใหม่
ความ ส่ วนรวม (ระดับ
ความ
เปลีย่ นแปลง หลากหลาย
ยัง่ ยืน
สั งคม)
และการ
พัฒนา

ชื่นฤทัย
กาญจนะ
จิตรา, และ
วาสนา อิ่ม
เอม (2546)

สิ่ งใหม่ๆ รวมถึง
การปรับหรื อ
พัฒนาบนฐานเดิม
ด้วย

เกิดจากการรวมตัว
ร่ วมคิดร่ วมสร้าง
ของคนในสังคม/
ชุมชน ประโยชน์
ต่อสังคมมาก่อน
ประโยชน์ส่วนตน
หรื อของกลุ่ม

เพื่อ
แก้ปัญหา
หรื อเพื่อทํา
ให้สังคมดี
ขึ้น มี
พัฒนาการ
ไม่เกิดขึ้น
และหายไป
อย่าง
รวดเร็ ว

ทั้งที่เป็ น
กระบวนการ
ทางความคิด
(จินตนาการ)
หรื อ การ
สร้างโอกาส
หรื อการลง
มือปฏิบตั ิ
(action)

กล่าวโดยสรุ ป นวัตกรรมทางสังคม ควรครอบคลุมความหมายทั้ง 5 มิติ ได้แก่ เป็ นแนวคิด
ที่ใหม่ ทําให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงหรื อการพัฒนาต่อส่ วนรวม โดยความร่ วมมื อของคนในสังคม
และมีความหลากหลายทั้งกระบวนการและมิติในการพัฒนาเพื่อให้เกิ ดความยัง่ ยืน หรื ออาจกล่าว
ได้วา่ นวัตกรรมทางสังคมนั้น คือ การพัฒนา (ความใหม่) สังคม (ส่ วนรวม) โดยรวม (ครอบคลุม
ทุกมิ ติ มี ความหลากหลาย) ให้ดีข้ ึ น (การพัฒนาและการเปลี่ ยนแปลง) อย่างยัง่ ยืน (ความยัง่ ยืน)
‚แนวคิดหรื อวิธีการใหม่ในการพัฒนาสังคมโดยรวมให้ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน‛ โดยในงานวิจยั นี้ จะเน้น
มิติดา้ นความใหม่ของแนวคิดที่ทาํ ให้เกิดการมีส่วนร่ วมต่อการพัฒนาสังคม
2.4.2 องค์ ประกอบของความเป็ นนวัตกรรมสั งคม
อลงกรณ์ คูตระกูล (2553) ได้กล่าวถึงสรุ ปองค์ประกอบที่จาํ เป็ นของความเป็ นนวัตกรรม
สังคมไว้ 3 องค์ปรกอบ ดังนี้
1) คุณค่าของนวัตกรรมที่มีต่อสังคมส่ วนรวมไม่วา่ จะเป็ นในเชิงแก้ปัญหาหรื อใน
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เชิงพัฒนา นวัตกรรมสังคมเป็ นสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนิ นชีวิตที่คนในชุ มชนทําอยูป่ ระจําให้
เป็ นไปในทางที่ดีข้ ึน โดยคุณค่านี้ อาจจะเป็ นประโยชน์เชิงเปรี ยบเทียบ (Relative Advantage) หรื อ
อาจจะเป็ นคุ ณค่ า เพิ่ ม ที่ นวัตกรรมนั้นก่ อให้เกิ ด ในสั ง คม นอกจากนี้ เมื่ อใช้ก ารจําแนกมิ ติของ
นวัตกรรมสังคมโดย Gonzalez, Martinelli, Moulaert, Swyngedouw เป็ นเกณฑ์ อาจกล่าวได้ว่า
คุณค่าของนวัตกรรมสังคมมีอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ (1) มีคุณค่าเพราะสนองตอบความจําเป็ นของ
มนุษย์ที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนองหรื อไม่ได้รับอีกต่อไปแล้วแต่ยงั ต้องการอยู่ (2) มีคุณค่าเพราะไป
เปลี่ ย นแปลงความสั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมไปในทางที่ ดี ข้ ึ น และ (3) มี คุ ณ ค่ า เพราะไปเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถเชิงสังคมและการเมืองรวมทั้งเพิ่มระดับการเข้าถึงทรัพยากร
2) การเป็ นสิ่ งใหม่ ข้อนี้ อลงกรณ์เห็นแย้งกับ Moulaert, Martinelli, Swyngedouw,
และ Gonzalez ว่าความใหม่ไม่ใช่ องค์ประกอบจําเป็ นสําหรับการเป็ นนวัตกรรมสังคม แต่หัวใจ
สําคัญของความเป็ นนวัตกรรมสังคมอยูท่ ี่ผลลัพธ์ของมันมากกว่า อันที่จริ งการนําสิ่ งที่เคยมีมาแล้ว
มาใช้จะจัดว่าเป็ นนวัตกรรมได้เฉพาะในกรณี ที่มีการปรับปรุ งสิ่ งเก่านั้น ก่อนจะนํามาใช้เท่านั้น
องค์ประกอบนี้ จะจําแนกนวัตกรรมออกจากโครงการพัฒนาทัว่ ๆ ไปที่อาจมีคุณค่าต่อสังคม แต่ใช้
แนวทางเดิมๆในการดําเนินการ การเป็ นสิ่ งใหม่น้ ีมิได้มีความหมายจํากัดเฉพาะความใหม่
อย่างแท้จริ ง (ไม่เคยมี มาก่ อนเลย) แต่อาจเป็ นการปรั บเปลี่ ยนหรื อต่อเติ มให้เป็ นแนวทางใหม่ที่
แก้ปัญหาได้ดีกว่าแนวทางเดิมก็ได้ ซึ่งอาจเรี ยกว่าเป็ นการแก้ปัญหาเดิมด้วยวิธีคิดและ/หรื อวิธีทาํ
ใหม่ก็ได้ ความใหม่ดงั กล่าวยังไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นความใหม่สําหรับทุกคนเป็ นการทัว่ ไปแต่ตอ้ งเป็ น
ความใหม่สําหรับบริ บทนั้นๆ นัน่ คือ คนในบริ บทต้องรับรู ้ว่าเป็ นสิ่ งใหม่ (Rogers, 2003) ดังนั้น
การนําเอาโครงการพัฒนาที่ประสบความสําเร็ จจากชุมชนอื่นมาปรับใช้กบั ชุมชนของตัวเองจึง
นับเป็ นนวัตกรรมสังคมสําหรับชุมชนนั้น ด้วยหลักที่วา่ ชุมชนนั้น ยังไม่เคยมีโครงการพัฒนา
ลักษณะดังกล่าวมาก่อนนัน่ เอง
3) นวัตกรรมสังคมนั้นต้องเกิดขึ้น บนฐานของแรงจูงใจเชิงสังคมด้วย ซึ่ งในที่น้ ี
หมายถึง การมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว หรื อการมี ความต้องการทําให้
สังคมดีข้ ึนมากกว่าความต้องการที่จะได้รับประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจ กล่าวคือไม่มีเรื่ องกําไรขาดทุน
ในรู ปของตัวเงินกับนวัตกรรมสังคม
งานวิจ ัย ชิ้ นนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ใ ช้เ กณฑ์ องค์ป ระกอบนวัต กรรมสังคมของอลงกรณ์ คู ตระกูล
(2553) ในการจําแนกความเป็ นนวัตกรรมสังคม
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2.4.3 กระบวนการสร้ างนวัตกรรมสั งคม
Rogers (2003) กล่าวถึ งกระบวนการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับนวัตกรรม (Innovation-Decision
Process) แบ่งออกเป็ น 6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นการตระหนักถึงปั ญหาหรื อความจําเป็ น (2) ขั้นการ
วิจยั (3) ขั้นการพัฒนา (4) ขั้นการนําออกขาย (Commercialization) (5) ขั้นการแพร่ กระจายและรับ
นวัตกรรม และ (6) ขั้นผลลัพธ์ที่ตามมา (Consequences) ซึ่ งกระบวนการนี้ ส่วนใหญ่เป็ นเชิ ง
นวัตกรรมทางธุ รกิจหรื อนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
Alakeson, Aldrich, Goodman, Jorgensen, and Miller (2003) กล่าวถึงนวัตกรรมสังคมว่า
อาจเกิดจาก (1) นวัตกรรมสังคมเกิดจากการวางแผนไว้ล่วงหน้าโดยองค์การของรัฐเป็ นผูก้ าํ หนด
รู ปแบบการดําเนินการและผลลัพธ์ ที่ตอ้ งการ หรื อ (2) นวัตกรรมสังคมเกิ ดจากผูป้ ระกอบการ ใน
กรณี น้ ี ผูป้ ระกอบการจะเป็ นผูร้ ิ เริ่ มและนําการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ ชุมชน หรื อ (3) นวัตกรรมสังคม
เกิดจากปฏิสัมพันธ์ในระบบย่อย
Mulgan, Tucker, Ali, and Sanders (2007) ได้สรุ ปกระบวนการสร้างนวัตกรรมสังคมโดย
จําแนกตามภาคส่ วน (Sector) ที่ให้กาํ เนิ ดนวัตกรรมสังคม โดยมีภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้
ได้แก่ (1) องค์การและวิสาหกิจทางสังคม (Social Organizations and Enterprises) (2) ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movements) (3) ภาคการเมือง (Politics) (4) ภาครัฐ (Government)
นอกจากนี้ ยงั แบ่งขั้นตอนการสร้ างนวัตกรรมสังคมของแต่ละภาคส่ วนออกเป็ น 3 ขั้น โดยพบว่า
องค์การทางสังคมและภาครั ฐเริ่ มการสร้ างนวัตกรรมสังคมด้วยการระบุถึงความเป็ นไปได้ต่างๆ
ส่ วนขบวนการเคลื่ อนไหวทางสังคมเริ่ มต้นกระบวนการด้วยการก่อตัวขึ้นของขบวนการสําหรับ
ภาคการเมืองจะเริ่ มต้นจากความต้องการของพรรคการเมือง หลังจากแนวคิด เริ่ มก่อตัวขึ้น องค์การ
ทางสังคมจะเริ่ มสร้างต้นแบบ (Prototype) ของนวัตกรรมสังคมขึ้น มาเพื่อทดลองปฏิบตั ิ หลังจาก
นั้น จึงเป็ นการขยายผลของนวัตกรรมให้เติบโตต่อไป ถ้าเป็ นองค์การภาครัฐจะเริ่ มตั้งโครงการนํา
ร่ อง จากนั้น จึงมีการทดสอบ และใช้วิธีการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการปฏิ บตั ิ ส่ วนขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมจะเริ่ มรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของนวัตกรรมสังคมนั้น ๆ จากนั้นจึงนําไปสู่ การทําให้ชอบธรรม
โดยรัฐ และเปลี่ยนแปลงความเคยชิ น รวมทั้งบรรทัดฐานเดิม สําหรับภาคการเมืองจะกําหนดเป็ น
นโยบายและประกาศเจตจํานงค์ให้ทราบเป็ นวงกว้าง ขั้นต่อมาจึงเป็ นนําไปปฏิ บตั ิโดยหน่ วยงาน
ราชการ
ในปี ค.ศ.2008 Murray, Mulgan, & Caulier-Grice ได้สรุ ปข้อมูลจากการศึกษาวิธีการ
สร้ างนวัตกรรมสังคมในภาคส่ วนต่าง ๆ ทัว่ โลก โดยได้พบว่ากระบวนการสร้ างนวัตกรรมสังคม
นั้น เริ่ มต้นจาก (1) การวินิจฉัย การออกแบบ และการพัฒนานวัตกรรมสังคม ซึ่ งภายในขั้นตอนแรก
นี้ มีกิจกรรมหลายอย่างเกิ ดขึ้น ได้แก่ การเกิ ดแรงบันดาลใจ (‚มีไฟ‛) การระบุและวินิจฉัยปั ญหา

49
การจิ นตนาการถึ งวิธีแก้ปัญหาหลายๆวิธี แล้วจึงนําไปปฏิ บตั ิ อย่างลองผิดลองถูก ขั้น ต่อมา (2)
เป็ นการทําให้นวัตกรรมสังคมที่สร้างขึ้นนั้นดํารงอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน จากนั้น จึง (3) เป็ นการขยายผล
และแพร่ กระจายนวัตกรรมสังคม และขั้นสุ ดท้าย (4) เป็ นการสร้างนวัตกรรมสังคมที่เป็ นระบบเพื่อ
ลดทอนอุปสรรคในการรับนวัตกรรมสังคมของคนในวงกว้างโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเชิง
สังคมบางอย่าง เช่น รู ปแบบของสถาบันและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น นอกจากนี้ กระบวนการ
สร้ างนวัตกรรมสังคมจะไม่ดาํ เนิ นไปอย่างเป็ นเส้นตรงเสมอไป โดยอาจมีการวนย้อนกลับ ตาม
ขั้นตอนเหล่านี้ได้ (Murray, Mulgan, and Caulier-Grice, 2008)

2.5 แนวคิดกิจการเพือ่ สั งคม (Social Enterprise)
อภิรักษ์ โกษะโยธิน (2553, อ้างถึงในโกศล ดีศีลธรรม, 2554) กล่าวว่า กิจการเพื่อสังคม คือ
กิ จการที่ มีรายรั บจากการขายผลิ ตภัณฑ์สินค้าหรื อการให้บริ การที่ ถูกตั้งขึ้ นเพื่อเป้ าหมายชัดเจน
ตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งโดยมุ่งเป้ าหมายในการแก้ไขปั ญหา และพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมเป็ น
หลัก โดยไม่ได้มีเป้ าหมายสร้างกําไรสู งสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้นและเจ้าของเท่านั้น ดังนั้น ลักษณะพิเศษของ
กิ จการเพื่อสังคมต้องดู ที่ กระบวนการผลิ ต การดําเนิ นกิ จการ รวมถึ งผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การที่ ไม่
ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อเนื่องในระยะยาวต่อสังคม สุ ขภาวะ และสิ่ งแวดล้อม มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งมีความยัง่ ยืนทางการเงินได้ดว้ ยตัวเอง
สํานักงานสร้างเสริ มกิจการเพื่อสังคมแห่ งชาติ (2553) ให้คาํ นิยามกิจการเพื่อสังคม (Social
Enterprise) ว่าคือ กิจการที่มีรายรับจากการขาย การผลิตสิ นค้า และ/หรื อการให้บริ การ ที่ถูกตั้งขึ้น
เพื่อเป้ าหมายอย่างชัดเจน ตั้งแต่แรกหรื อมีการกําหนดเพิ่มเติม หรื อปรั บเปลี่ ยนเป้ าหมาย ในการ
แก้ไขปั ญหาและพัฒนาชุ มชน สังคม และ/หรื อสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก โดยไม่ได้มีเป้ าหมายในการ
สร้างกําไรสู งสุ ดต่อผูถ้ ือหุ น้ และเจ้าของเท่านั้น และมีลกั ษณะพิเศษ ดังต่อไปนี้
1) กระบวนการผลิต การดําเนิ นกิจการ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรื อไม่ก่อให้เกิดผลเสี ย
ต่อเนื่องในระยะยาวต่อสังคม สุ ขภาวะ และสิ่ งแวดล้อม
2) มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3) มีศกั ยภาพที่จะมีความยัง่ ยืนทางการเงินได้ดว้ ยตนเอง
4) ผลกําไรส่ วนใหญ่ถูกนําไปเพื่อการลงทุนกลับไปใช้ในการขยายผลเพื่อการ
บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว หรื อคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคม หรื อผูใ้ ช้บริ การ
5) สามารถมีรูปแบบองค์กรที่หลากหลาย
6) มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
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สําหรับความแตกต่างของคําว่า CSR, Social Enterprise, และ Social Business สฤณี อา
ชวานันทกุล ได้ให้สัมภาษณ์กบั คณะผูจ้ ดั ทํารวมกิจการเพื่อสังคมในไทย (2555) ไว้ ดังนี้
1) การดําเนินธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อ CSR เป็ นการทําธุ รกิจที่
ไม่เพียงให้ความสําคัญกับการทํากําไรสู งสุ ด แต่ยงั หันไปให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบส่ วน
ต่างๆของสังคมที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยอันเนื่ องมาจากการดําเนิ นธุ รกิจมากขึ้น ซึ่ งในปั จจุบนั บางส่ วน
ได้พฒั นาเป็ น Corporate Social Sustainability หรื อ ‚การดําเนินธุ รกิจเพื่อสังคมที่ยงั่ ยืน‛
กล่าวโดยสรุ ป ไม่วา่ จะเป็ น CSR หรื อ CSS ก็ยงั เป็ นกิจการที่มีเป้ าหมายในการทํา
กําไร แต่ผนวกเอาแนวคิดในการคํานึ งถึ งความรั บผิดชอบต่อภาคส่ วนต่างๆในสังคมที่ มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยต่อการดําเนิ นธุ รกิ จเข้าไปในการดําเนิ นกิ จการด้วย ไม่ว่าจะมีกฎหมายคุ ม้ ครองเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม
2) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) การจัดตั้งกิจการต้องมีการจดทะเบียนมี
ตัว ตน แสดงให้ เ ห็ น ว่า มี ค วามต้อ งการดํา เนิ น กิ จ การอย่า งต่ อ เนื่ อ ง มี ร ะบบการสื บ ทอดการ
บริ หารงานที่ชดั เจน มีระบบการบริ หารจัดการสร้างความยัง่ ยืนทางการเงินที่ชดั เจน อาจจัดตั้งในรู ป
องค์กรแสวงหาผลกําไรหรื อองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรก็ได้ ในกรณี ที่เป็ นองค์กรไม่แสวงหาผล
กําไร ลักษณะการดําเนินงานจะไม่ใช่แค่ขอรับบริ จาค หรื อการเขียนโครงการขอทุนมาทําโครงการ
ไปเรื่ อยๆ หรื อได้ทุนครั้งหนึ่ งทําเสร็ จครั้งหนึ่ งแล้วก็หายไป แต่จะมีแนวทางของความยัง่ ยืนทาง
การเงิ นของกิ จการที่ ชัดเจนกว่านั้น หากเป็ นกรณี องค์กรแสวงผลกําไร ซึ่ ง มี การผลิ ตสิ นค้าและ
บริ ก ารออกจํา หน่ า ย ต้อ งชัด เจนว่ า ผลประโยชน์ จ ากการผลิ ต สิ น ค้า จะเป็ นไปเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
กลุ่ มเป้ าหมายของการดําเนิ นกิ จการ บางครั้ งโครงสร้ างองค์กรของกิ จการเพื่อสังคมอาจดูคล้าย
ธุ รกิจทัว่ ไปที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตสิ นค้าและบริ การออกจําหน่ายแต่จะต่างกันตรงที่เป็ นกิจการที่
ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งแก้ปัญหาสังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก ในขณะเดียวกันก็คาํ นึ งถึงความยัง่ ยืนทาง
การเงินของกิจการไปด้วย โดยวิธีการจําแนกธุ รกิจทัว่ ไปออกจากกิจการเพื่อสังคมสามารถดูได้จาก
สมมติ มีสินค้าที่ แว่วว่าตลาดจะโตเร็ ว เช่ น ผลิ ตภัณฑ์จากเกษตรอิ นทรี ย ์ ธุ รกิ จทัว่ ไปจะเข้ามาทํา
ตลาดในผลิ ตภัณฑ์น้ ี เพื่อขยายตลาด เพื่อทําผลกําไรให้กบั กิ จการ แต่กิจการเพื่อสังคมจะเข้ามาทํา
โดยเห็นว่า ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรี ยส์ ามารถส่ งเสริ มเกษตรกรในหลาย ๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นทํา
ให้รายได้สูงขึ้น สุ ขภาพดีข้ ึน รวมทั้งผูบ้ ริ โภคเองก็จะมีสุขภาพที่ดีข้ ึน ทั้งนี้ จะต้องมีวิธีการที่แสดง
ให้เห็ นว่า ประโยชน์ต่าง ๆ นั้นส่ งผ่านไปถึ งกลุ่มเป้ าหมายของกิ จการจริ ง เช่ น มี การส่ งเสริ มให้
เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็ นสหกรณ์ หรื อในกรณี ที่จดั ทําในรู ปองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร มีการเขียน
โครงกรขอเงิ นสนับสนุ นกิ จการ ผูส้ นับสนุ นก็จะต้องสามารถรู ้ ได้ว่า แต่ ละบาทแต่ ละสตางค์ที่
บริ จาคไปนั้นเดินทางไปถึงส่ วนไหนที่ระบุไว้ในโครงการเป็ นจํานวนเท่าไรและอย่างไรบ้าง
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3) ธุ รกิจเพื่อสังคม (Social Business) เป็ นหน่ วยย่อยของกิจการเพื่อสังคม หรื อ
เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการทํากิ จการเพื่อสังคมเช่ นเดี ยวกับการทํากิ จการเพื่อสังคมในรู ปแบบการ
จัดตั้งองค์กรไม่แสวงผลกําไร แต่จะมีลกั ษณะของการจดทะเบียนเป็ นธุ รกิจ ซึ่ งในความหมายของ
การทําธุ รกิจก็ตอ้ งมีโมเดลธุ รกิจชัดเจน มีผลิตผลิตสิ นค้าและบริ การ แต่เป้ าหมายก็เป็ นไปเพื่อสังคม
เช่ น การรับซื้ อหนังสื อมือสองมาขายบนเว็บเพื่อนําเงิ นไปช่ วยเหลื อเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
ลักษณะสําคัญที่ธุรกิจเพื่อสังคมพึงมีก็คือ ผูถ้ ือหุ น้ สามารถถอนทุนคืนได้ แต่จะต้องไม่ได้รับเงินปั น
ผล หรื อห้ามจ่ายทั้งร้อยเปอร์ เซ็นต์ กําไรส่ วนเกินจากต้นทุนจะต้องเก็วไว้ใช้ในการบริ หารเงินเพื่อ
ประโยชน์แก่สังคมตามเป้ าหมายองค์กร เช่ น ที่องั กฤษจะมีกฎหมายกําหนดไว้เลยว่าจ่ายปั นผลไม่
เกินยี่สิบเปอร์ เซ็นต์ หรื อถ้าบริ ษทั ล้มเลิ กกิจการไปก็ห้ามกระจายสิ นทรัพย์กลับไปให้ผถู ้ ื อหุ ้นต้อง
ส่ งมอบให้กลุ่มหมายในการดําเนินกิจการ
จากความหมายของการดําเนิ นกิ จการดังกล่าวข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การแยกประเภท
ของรู ปแบบกิจการนั้นต้องคํานึ งถึงเป้ าหมายดังนี้ หากเป็ นการดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่ อสั ง คมจะมี เป้ าหมายมุ่ ง แสดงหากํา ไรสู ง สุ ด แต่ ดาํ เนิ นการอย่า งมี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คม
สําหรับกิจการเพื่อสังคม เป็ นการก่อตั้งกิจการโดยมีเป้ าหมายในการแก้ไขปั ญหาต่างๆในสังคม โดย
จะดําเนิ นการในรู ปแบบใดก็ได้ แต่ตอ้ งมีการบริ หารจัดการองค์กรให้มีความยัง่ ยืน หากเป็ นองค์กร
ที่ แสวงหากํา ไรจะอยู่ใ นรู ปแบบธุ รกิ จเพื่อสัง คม มี ก ารนํา กําไรที่ ได้ไ ปใช้เพื่อแก้ไ ขปั ญหาหรื อ
พัฒนาสังคม ไม่มีการปั นผลกําไรให้ผถู ้ ื อหุ ้นหรื อหากมีก็เป็ นสัดส่ วนที่ไม่มากไปกว่าการนําไปใช้
เพื่อพัฒนาสังคม
2.5.1 ความสาคัญของกิจการเพือ่ สั งคมต่ อประเทศไทย
การเจริ ญเติบโตของภาคกิจการเพื่อสังคม นําไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน และสังคมที่
มีความเท่าเทียม ยุติธรรม และมีปัญญามากขึ้น กิจการเพื่อสังคมจึงจัดได้ว่าเป็ นนโยบายที่สามารถ
กระตุน้ เศรษฐกิ จได้ในระยะยาว ทั้งนี้ สามารถแจงประโยชน์ของกิจการเพื่อสังคมต่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนของประเทศไทยได้ เป็ น 4 ประเด็นหลัก (สํานักงานสร้ างเสริ มกิ จการเพื่อสังคมแห่ งชาติ ,
2553) ดังต่อไปนี้
1) สร้างเสริ มกลไกตลาดที่มีคุณธรรมและยัง่ ยืน
กิ จ การเพื่ อ สั ง คมเป็ นตัวเชื่ อ มโยง และขับ เคลื่ อนกลไกตลาดสํา คัญ เช่ น การ
บริ โ ภคที่ ย งั่ ยืน การผลิ ตที่ ย งั่ ยื น และการลงทุ น ที่ รับ ผิดชอบต่ อสั ง คม (Socially Responsible
Investing: SRI)
2) พัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนขยายผลได้
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กิ จ การเพื่ อ สั ง คม เป็ นธุ ร กิ จ ที่ มุ่ ง เน้ น การกระจายผลประโยชน์ สู่ ชุ ม ชนและ
ผูด้ ้อยโอกาส และเครื่ องมื อสําคัญในการแก้ไขและพัฒนาสังคม สุ ขภาวะ และสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ ยืน โดยไม่จาํ กัดด้วยทุนให้เปล่าเหมือนโครงสร้างขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
3) สร้างเศรษฐกิจใหม่แห่งคุณธรรมและความยัง่ ยืน
กิ จการเพื่อสังคมสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิ จที่มีคุณธรรมและคุ ณค่าเชิ งสังคม และ
เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ เศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรากหญ้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้ง
ยังก่อให้เกิดการสร้างงานในระบบเศรษฐกิจ และเป็ นตัวดึ งดูดให้คนรุ่ นใหม่มาเป็ นผูป้ ระกอบการ
เพื่อสังคม
4) พัฒนาคุณภาพบริ การสาธารณะ
กิจการเพื่อสังคมสร้างนวัตกรรม และรู ปแบบใหม่ของบริ การสาธารณะ ทั้งบริ การ
โดยตรงต่อสังคม และการประมูลจากรัฐบาล เช่น การจัดการของเสี ย พลังงานทดแทนระดับชุ มชน
และการพัฒนาอาชีพ และช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ ู งอายุในสังคมไทย
2.5.2 พัฒนาการของกิจการเพือ่ สั งคมไทย
การดําเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่ผ่านมาทําให้เกิ ดปั ญหาสังคมและสิ่ งแวดล้อมในด้าน
ต่าง ๆ เนื่ องจากการดําเนิ นธุ รกิ จที่มุ่งเพียงการแสวงหากําไรสู งสุ ดโดยมิได้คาํ นึ งถึ งผลกระทบที่
เกิดขึ้น จึงทําให้เกิ ดการตระหนักถึงการสร้างปั ญหาที่จะเพิ่มพูดความรุ นแรงขึ้นเรื่ อย ๆ หากไม่รีบ
แก้ไขวิธีการดําเนินธุ รกิจ ต่อมาหน่วยธุ รกิจได้ให้ความสําคัญของต้นทุนทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม
นี้ โดยมุ่งหวังให้เกิ ดการสร้ างสมดุ ลระหว่างการได้รับผลตอบแทนทางธุ รกิ จ และการช่ วยเหลื อ
สังคมอย่างมีคุณธรรม หน่วยธุ รกิจประเภทนี้วา่ เรี ยกว่า กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
กฤษดา เรื องอารี ยร์ ัชต์ (2555, อ้างถึงใน คณะผูจ้ ดั ทํารวมกิ จการเพื่อสังคมในไทย, 2555)
กล่าวถึงกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยว่า แม้กิจการเพื่อสังคมจะเป็ นคําใหม่ในวงการพัฒนาระดับ
โลก แต่ที่จริ งแล้วประเทศไทยมีองค์กรที่ดาํ เนิ นงานในลักษณะกิจการเพื่อสังคมมานานหลายสิ บปี
แล้ว ถึ งแม้จะไม่ ได้เรี ยกตัวเองว่า เป็ นกิ จการเพื่อสัง คมก็ ตาม แต่ ก็มีแนวคิ ดและวิธี การที่ เข้ากับ
องค์ประกอบของกิจการเพื่อสังคมในเกือบทุกประการ
กฤษดา เรื องอารี ยร์ ัชต์ ผูจ้ ดั การกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) กล่าวถึ ง
การส่ งเสริ ม “กิจการเพื่อสังคม” ว่าสอดคล้องกับพันธกิจของสสส. ที่ตอ้ งการยกระดับคุณภาพชีวิต
สร้ างเสริ มสุ ขภาวะที่ดีของคนไทยในทุกมิติ จึงภาครั ฐควรส่ งเสริ มกิ จการเพื่อสังคมไทยให้ขยาย
ตัวอย่างกว้างขวาง โดยมี มาตรการในการสร้ างเสริ มและสนับสนุ น เช่ น มาตรการทางด้านภาษี
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กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งองค์กรตัวกลางเพื่อจัดการทางการเงินและการลงทุน (คณะผูจ้ ดั ทํา
รวมกิจการเพื่อสังคมในไทย, 2555)
สําหรั บประเทศไทยนั้น สามารถสรุ ปได้ว่ามี กิจการเพื่อสังคมดําเนิ นการอยู่หลากหลาย
รู ปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรู ปแบบสหกรณ์หรื อวิสาหกิจชุ มชน เพียงแต่ไม่ได้ใช้คาํ ว่ากิจการเพื่อ
สั ง คม กิ จ การเพื่ อ สั ง คมเหล่ า นี้ สามารถสร้ า งมิ ติ ใ หม่ ข องการมี ส่ ว นร่ ว มแก้ปั ญ หาสั ง คมและ
สิ่ งแวดล้อมร่ วมกับรัฐบาล และองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังขาดการ
สนับสนุนพื้นฐานทุกด้าน และประชาชนจํานวนมากยังไม่รู้จกั กิจการเพื่อสังคม
สําหรั บภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อนั้น เนื่ องด้วยปั ญหาพื้นที่แห้งแล้ง และการขาดความรู้
ด้านการเกษตรที่ดีพอ จึงมีการทําธุ รกิ จที่เกี่ ยวกับเกษตรกรรม เช่ น เกษตรพอเพียง เกษตรชี วภาพ
เป็ นต้น โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาทางด้านเกษตรกรรมเป็ นหลัก และมี เป้ าหมายเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจนของเกษตรกร และเพื่อเพิ่มผลผลิตและความหลากหลายของพืชผลทางการเกษตร เพื่อรับมือ
กับ การเปลี่ ย นแปลงของตลาด เช่ น การแลกเปลี่ ย นเทคโนโลยีท างการเกษตรในกลุ่ ม ปราชญ์
ชาวบ้า น กิ จการเพื่อสัง คมในภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อนั้นมี โอกาสเติ บ โตมาก เนื่ องจากปั จจัย
หลายๆ ประการ ทั้งนี้ ประเทศไทยเองมีพ้ืนฐานเป็ นประเทศเกษตรกรรมจึ งมี โอกาสพัฒนาด้าน
เกษตรกรรมสู งมาก
จากการสํารวจจํานวนของกิจการเพื่อสังคมเบื้องต้นอย่างหยาบ ประเทศไทยมีกิจการที่เข้า
ข่ า ยเป็ นกิ จ การเพื่ อสั ง คมประมาณ 116,298 แห่ ง โดยอยู่ใ นเขตกรุ ง เทพฯ จํา นวน 1,915 แห่ ง
(1.65%) และอยูใ่ นเขตนอกกรุ งเทพฯ จํานวน 114,382 แห่ ง (98.35%) (สํานักงานสร้ างเสริ มกิจการ
เพื่อสังคมแห่งชาติ, 2553)

2.6 แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาการเกษตร
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ด้วยทรัพยากรที่สมบูรณ์ตลอดจนสภาพภูมิประเทศ
ที่เหมาะสมจึงส่ งผลให้ประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชี พเกษตรกรรม ดังนั้น สําหรับ
ประเทศไทยจึงมีประวัติการพัฒนาการเกษตรที่ต่อเนื่องและยาวนานสื บต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย
ตั้งแต่การทําเกษตรเพื่อยังชี พมาเป็ นการเกษตรแบบพอกิ นพอใช้แล้วนําส่ วนที่ เหลื อไปขาย จน
ปั จจุบนั เป็ นการทําการเกษตรเพื่อการค้าโดยตรง โดยมีการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทในการพัฒนา
ประเทศที่เรี ยกว่า ‚แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ‛
สําหรั บ ประเด็นการพัฒนาที่ เกี่ ยวข้องกับการเกษตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551) มีดงั นี้
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1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-4
การพัฒนาการเกษตรได้ให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลผลิตการเกษตรเพื่อเร่ งอัตรา
การขยายตัว มาตรการพัฒนาได้เน้นด้านโครงสร้ างพื้นฐานด้านการเกษตร ทั้งด้านการชลประทาน
ที่ ดิ น ทํา กิ น ถนนหนทาง ตลอดจนการวิ จ ัย และส่ ง เสริ ม การเกษตร เพื่ อ เสริ ม สร้ า งโอกาสทํา
การเกษตรให้แก่เกษตรกร รวมทั้งเน้นมาตรการด้านการตลาดและยกระดับราคาผลิตผลการเกษตร
เพื่อจูงใจเกษตรกรให้เพิ่มผลผลิตด้วย
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5-6
เป้ าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ คือ การเพิ่ มผลผลิ ตภาคเกษตรโดยการเพิ่ ม
‚ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต ‛ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพการใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ เพื่ อให้ส อดคล้องกับ
เป้ าหมายการผลิ ตและการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร จากาการเพิ่ม
ผลผลิต ‚แบบเดิมโดยการขยายพื้นที่เพาะปลูก‛ มาเป็ น ‚แบบการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต‛ หรื อ
เน้น การเพิ่ ม ผลผลิ ตต่ อไร่ ใ ห้ ม ากขึ้ น ในช่ ว งแผนนี้ จะมุ่ ง แก้ปั ญหาของประชาชนในชนบท
โดยเฉพาะปั ญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตในด้านเกษตรกรรมของประชาชนชนบทในเขตล้าหลัง ให้
มีอาหารเพียงพอแก่ผบู ้ ริ โภค มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่ งเสริ มทางด้านการผลิ ต การตลาดและการ
จ้างงานในชนบทเขตปานกลางและก้าวหน้า เพื่อสนับสนุ นเป้ าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดย
ส่ วนรวมของประเทศ
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7-8
ในช่ วงนี้ รัฐบาลได้มองเห็ นความจําเป็ นในการกําหนดแนวคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(Sustainable Development) การพัฒนาการเกษตรเน้นการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและปรั บ
โครงสร้างการผลิต ปรับแนวความคิดการพัฒนาจากเดิ มเน้นเศรษฐกิ จ มาเป็ นการเน้นคน โดยให้
คนเป็ นศูนย์กลาง เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนในการพัฒนาการเกษตรนั้นยังคงใช้ชนบทเป็ น
ฐานการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศ ขณะที่ในส่ วนของเมืองช่วยสนับสนุ นในการช่วย
เป็ นแหล่ ง ตลาดและการบริ โภค นอกจากนี้ แล้วยัง เน้นในการสร้ า งความเข้ม แข็ง ให้ ก ับ ชุ ม ชน
เพื่อให้เกิ ดการมีส่วนร่ วมทุกภาค ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชนเพื่อให้เกิ ดพลังในการ
พัฒนาและเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ได้กาํ หนดให้ร้อยละ 20 ของพื้นที่เกษตรหรื อประมาณ
25 ล้านไร่ ต้องทําระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน 4 รู ปแบบคือ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรี ย ์
และเกษตรกรรมธรรมชาติ แต่ ก็ย งั ไม่ อาจต้านแนวทางปฏิ บ ตั ิ เขี ยวได้ เกษตรกรไทยยังบริ โภค
สารเคมีนาํ เข้าในอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่ตวั เลขจํานวนผูป้ ่ วยจากสารเคมีก็เพิ่มขึ้น
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11
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แผนพัฒนาฯในระยะนี้ ได้อญั เชิญ ‚ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง‛ มาเป็ นปรัชญา
นําทางในการพัฒนาทําให้เกิดการทําเกษตรตามทฤษฎีใหม่ และมีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุก
ภาคส่ วน ส่ งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มี ภูมิคุม้ กันสู งขึ้ นในหลายด้าน นโยบายใหม่มุ่งสู่ การทํา
เกษตรแบบยัง่ ยืน เนื่ องจากภาคการเกษตรเป็ นฐานรายได้หลักและความมัน่ คงด้านอาหารของ
ประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ทั้งแหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และเชื่ อมโยงวิถีชีวิต
ของสังคมไทย มีส่วนสําคัญในการลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิ จภายในประเทศที่เน้นการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตภาคเกษตร ความมัน่ คงของอาหารและพลังงาน
สําหรับยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเกษตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ใ นปั จ จุ บ ัน คื อ “ยุ ท ธศาสตร์ ค วามเข้ม แข็ ง ภาคเกษตร” อัน ได้ แ ก่ (1) การพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นฐานการผลิ ตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน (2) การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (3) การสร้ างมูลค่าเพิ่มผลผลิ ตทางการเกษตรตลอดห่ วงโซ่ การ
ผลิต (4) การสร้างความมัน่ คงในอาชี พและรายได้ให้แก่เกษตรกร (5) การสร้ างความมัน่ คงด้าน
อาหารและพัฒนาพลังงานชี วภาพในระดับครัวเรื อนและชุ มชน (6) การสร้ างความมัน่ คงด้า น
พลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร (7) การปรับระบบ
บริ หารจัดการภาครัฐเพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงด้านอาหารและพลังงาน
2.6.1 เกษตรแผนปัจจุบันหรื อเกษตรเคมี (Chemical Agriculture)
การเกษตรแผนปั จจุบนั เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการปฏิ วตั ิเขียวในราว ค.ศ.1960 โดยใช้
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เกษตรและเทคโนโลยี มาใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้า
รวมถึ ง การใช้ ส ารเคมี ท างการเกษตรจํา พวกปุ๋ ยเคมี สารเคมี ก ํา จัด ศัต รู พื ช และฮอร์ โ มนพื ช
สังเคราะห์ ฯลฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นในการลงทุนที่เท่าเดิ ม ในระยะเวลา
เดิ ม เพื่อจะได้มีวตั ถุ ดิบป้ อนให้กบั โรงงานอุตสาหกรรมและเป็ นการประหยัดแรงงาน เนื่ องจาก
แรงงานส่ วนใหญ่หลัง่ ไหลไปสู่ ภาคอุ ตสาหกรรมตามที่ ได้มีการปฏิ วตั ิ อุตสาหกรรมก่ อนหน้านี้
(อานัฐ ตันโช, 2549)
การปฏิวตั ิเขียว ได้กลายเป็ นนโยบายและแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศส่ วนใหญ่ใน
โลก รวมถึงประเทศไทยที่มีการนําแนวคิดการปฏิวตั ิเขียวเข้าสู่ ประเทศเอเชี ยตั้งแต่สงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ยุติลงโดยประเทศผูช้ นะสงครามได้นาํ การเกษตรกรรมที่ในยุคนั้นเรี ยกว่า ‚เกษตรกรรมแผน
ใหม่‛ ที่เน้นการใช้สารเคมีสังเคราะห์
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อานัฐ ตันโช (2549) ยังกล่าวถึ งผลของการทําการเกษตรแบบใช้สารเคมีสังเคราะห์ ไว้อีก
ด้วย ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
การทํา เกษตรแผนใหม่ ท าํ ให้ เกิ ดปั ญหาสิ่ ง แวดล้อมและความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาที่เห็ นได้ชดั เจนได้แก่ ปั ญหาการพังทลายของหน้าดิ น ดิ นเสื่ อมความ
อุดมสมบูรณ์ ปั ญหามลพิษในสิ่ งแวดล้อมและปั ญหาการระบาดของโรคและแมลง ตัวอย่างเช่น จาก
การสํารวจในประเทศไทยพบว่า ในพื้นที่ลาดชันของจังหวัดน่ านส่ วนใหญ่ถูกชะล้างพังทลายใน
อัต ราที่ ม ากกว่า 16 ตัน ต่ อ ไร่ ต่ อ ปี ซึ่ งเป็ นอัต ราสู ง กว่า ที่ ย อมให้ มี ไ ด้ถึ ง 20 เท่ า และที่ จ ัง หวัด
เพชรบูรณ์ พื้นที่ที่มีความลาดชัน 9% มีการสู ญเสี ยหน้าดินถึง 26 ตันต่อไร่ ต่อปี
เกษตรกรรมแผนใหม่ที่มุ่งเน้นเพิ่มผลผลิ ตทางการเกษตรโดยการใช้ปุ๋ยเคมีเป็ น
จํานวนมากและใช้ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานานจะทําให้เกิดปั ญหาความเสื่ อมโทรมของโครงสร้าง
ดินและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่ องจากการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ การบํารุ งดิ น แต่เป็ นการอัดแร่ ธาตุ
อาหารให้ แก่ พื ช โดยไม่ มี ก ารเติ ม อิ นทรี ย วัตถุ เพิ่ ม ลงในดิ น และการใช้ปุ๋ ยเคมี ย งั เร่ ง อัตราการ
สลายตัวของอินทรี ยวัตถุในดิน ทําให้โครงสร้างของดินเสื่ อมลง ดินจึงกระด้างมีการอัดตัวแน่น ไม่
อุม้ นํ้าในฤดูแล้ง
การใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช ทําให้เกิ ดปั ญหาสารพิษตกค้างในสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้
เนื่ องจากการใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรู พืชในแต่ละครั้งจะใช้ประโยชน์ได้เพียง 25% ที่เหลืออีก
75% จะกระจายสะสมในดิ น นํ้า และอากาศในสิ่ งแวดล้อม ที่ สําคัญคือคื อ สารเคมี กาํ จัดศัตรู พืช
ไม่ได้ทาํ ลายเฉพาะศัตรู พืชเท่านั้น แต่ยงั ทําลายแมลงและจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นประโยชน์ในธรรมชาติอีก
ด้วย ซึ่งเป็ นการทําลายความสมดุลของระบบนิเวศในธรรมชาติ และผลที่ตามมาคือ การระบาดของ
โรคและแมลงศัตรู พืชที่รุ่นแรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่ น การระบาดของเพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาลที่ทาํ ลาย
ผลผลิตข้าวในประเทศไทย เมื่อปี 2533-2534 ซึ่งมีพ้นื ที่การแพร่ ระบาดมากถึง 3.5 ล้านไร่
การทํา เกษตรแผนใหม่ ไ ด้นํา ไปสู่ ก ารปลู ก พื ช เชิ ง เดี่ ย ว และการขยายพื้ น ที่ ท าํ
การเกษตร ทํา ให้เกิ ด ปั ญหาการบุ ก รุ ก พื้ นที่ ป่ าธรรมชาติ ทํา ให้เกิ ดการสู ญเสี ย พื้ นที่ ป่ าอันเป็ น
ทรัพยากรที่สาํ คัญในโลกและแหล่งต้นนํ้าที่สาํ คัญลงด้วย
2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
การทําเกษตรแผนใหม่เป็ นการทําการเกษตรที่ตอ้ งพึ่งปั จจัยภายนอก เพื่อนํามาเพิ่ม
ผลผลิตให้ได้เป็ นจํานวนมาก แต่ก็มิได้หมายความว่าเกษตรกรจะประสบความสําเร็ จทางเศรษฐกิจ
เสมอไป ในทางตรงกันข้ามกลับพบว่าเกษตรกรที่ทาํ การเกษราแผนใหม่จาํ นวนมากประสบปั ฯหา
ภาวะขาดทุน และหนี้สิน เกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ เนื่ องมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงและราคา

57
ผลผลิตที่ตกตํ่า ในประเทศไทยการพัฒนาการเกษตรแผนใหม่กลับเป็ นการผลักดันให้เกษตรกรต้อง
ตกอยู่ภายใต้การครอบงําของบริ ษทั เนื่ องจากต้องพึ่งพาปั จจัยการผลิ ต และเทคโนโลยีต่างๆ จาก
บริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย หรื อสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช เป็ นการทําการเกษตรที่ถูกผูกขาดจาก
บริ ษทั ขนาดใหญ่ ดังนั้นจะเห็นได้วา่ การทําเกษตรแผนใหม่เป็ นการสร้างรายได้ให้แก่บริ ษทั เอกชน
ขนาดใหญ่มากกว่าเกษตรกรที่แท้จริ ง
3) ผลกระทบต่อสุ ขภาพของเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค
การใช้ส ารเคมี ก ํา จัด ศัต รู พื ช นอกจากจะส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดปั ญหาการได้รับสารพิษเข้าสู่ ร่างกายของเกษตรกรผูใ้ ช้ และยังมีสารพิษตกค้างในผลผลิต
ทางการเกษตรอีกด้วย การใช้สารเคมีทางการเกษตรนานๆ จนทําให้พืชผักมีพิษตกค้างจํานวนมาก
ก่อให้เกิดปั ญหาต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค จากการตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร
ของประเทศไทย พบว่า ผลผลิ ตมีสารพิษตกค้างอยู่สูงจนในผลผลิ ตบางชนิ ดไม่ผ่านมาตรฐานมี
ผลกระทบต่อการส่ งออกสิ นค้าเกษตรของไทย นอกจากนี้ การที่คนไทยบริ โภคผลผลิ ตที่มีสารพิษ
ตกค้างอยู่ทาํ ให้มีการสะสมสารพิษในร่ างกายเป็ นระยะเวลานาน และเกิ ดการเจ็บป่ วย เช่ น โรค
ภูมิแพ้ โรคเครี ยด โรคมะเร็ ง ฯลฯ โดยเฉพาะโรคมะเร็ ง ซึ่ งจะเห็ นได้จากสถิ ติคนไทยที่ป่ายเป็ น
โรคมะเร็ งมีจาํ นวนมากขึ้นทุกปี
4) ผลกระทบต่อวิถีชีวติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกษตรกรรมแผนใหม่ทาํ ให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงในวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย
ทํา ลายฐานการเกษตรแบบยังชี พของเกษตรกร ทําลายระบบสั งคมของชุ มชน และมี ผ ลต่ อการ
เปลี่ ยนแปลงความคิดที่มีต่อภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่ นถู กละเลย ด้วยเข้าใจว่า
เป็ นความเชื่อ หรื อวิธีการปฏิบตั ิที่ไม่ทนั สมัย ไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ และไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
จากปั ญหาดังกล่าวทําให้เกิดแนวคิดการแสวงหาทางออกให้กบั สังคมเกษตรกรรม
จึงเกิดแนวคิดเกษตรทางเลือกใหม่เกิดขึ้น ซึ่ งในที่น้ ีจะกล่าวถึงเกษตรประณี ตและเกษตรอินทรี ย ์ ซึ่ ง
เป็ นประเภทเกษตรที่องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านนํามาใช้ในการพัฒนางานด้านการเกษตร
2.6.2 เกษตรประณีต
แนวคิดการทําการเกษตรประณี ต คือ การทําการเกษตรในพื้นที่อนั จํากัดให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด ถือเป็ นการทําเกษตรแนวใหม่ ที่มีหลักความคิดคล้ายกับการทําเกษตรแบบผสมผสานนัน่ เอง
การทําการเกษตรประณี ต (1 ไร่ แก้จน) คือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ 1 ไร่ ให้
เกิดความคุม้ ค่าสู งสุ ดโดยผูท้ าํ จะต้องยึดหลักในเรื่ องของการออมนํ้า ออมดิน ออมต้นไม้ ออมสัตว์
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ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ จะช่ วยให้การทํา 1 ไร่ แก้จนมีความยัง่ ยืนและเกิ ดการเชื่ อมโยงเป็ นระบบนิ เวศน์ที่
เกื้อกูลต่อกัน ประกอบด้วยปั จจัยพื้นฐานดังนี้
นํ้า เป็ นปั จจัยสําคัญในการปลูกพืช เกษตรกรต้องมีน้ าํ ใช้ให้เพียงพอกับความต้องการตลอด
ช่วงการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
ดิน เป็ นปั จจัยหลักที่จะช่วยให้พืชเจริ ญเติบโตได้ดี เพราะดินเป็ นแหล่งของธาตุอาหารและ
อินทรี ยว์ ตั ถุ มีจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นประโยชน์ ถ้าดิ นดี มี ชีวิต พืชก็จะเติบโตอย่างสมบูรณ์ โดยจะต้องมี
จิตสํานึ กในการใช้ดินอย่างอนุ รักษ์และฟื้ นฟูดินด้วยอินทรี ยวัตถุ ทั้งปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยชี วภาพ และปุ๋ ยพืช
สด มีการปลูกพืชคลุมดินและไม่ใช้ปุ๋ยเคมีทาํ ลายดิน
ต้นไม้ นอกเหนือจากจะให้ผลผลิตไว้บริ โภคแล้ว ยังมีส่วนในการเป็ นพืชพี่เลี้ยงที่ให้ร่มเงา
ช่วยดูดซับนํ้าเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน และสร้างอินทรี ยวัตถุแก่ดิน ใบร่ วงหล่นกลายเป็ นปุ๋ ยพืช
ซึ่ งการปลูกพืช จะปลูกทั้งข้าว พืชกินราก กินหัว ผัก ไม้เลื้อย ไม้เศรษฐกิจไม้ผล ไม้สมุนไพร ไม้พุ่ม
ไม้ยนื ต้น ไม้ใช้สอย ไม้ประดับไว้ไล่แมลง เพื่อเป็ นอาหารและใช้สอย
สัตว์ เป็ นทั้งอาหาร และแรงงาน มูลของสัตว์นาํ มาใช้ฟ้ื นฟูบาํ รุ งดิน และสัตว์ที่เลี้ยงไว้
สามารถนําไปจําหน่ายเพื่อเป็ นแหล่งรายได้ของเกษตรกร
2.6.2.1 รู ปแบบการทําเกษตรประณี ต
หลักสําคัญในการทําการเกษตร คื อ การออกแบบแบ่งพื้นที่โดยในพื้นที่เกษตรกร
ต้นแบบจะมีการปลู ก ผักไว้กิ นเองเมื่ อเหลื อจึ งจําหน่ าย การปลู กผัก แต่ละชนิ ดจะมี การแบ่งตาม
ฤดูกาลมีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริ โภคและจําหน่าย เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ หมู วัว ควาย ปลา กบ ฯลฯ ก็จะ
เป็ นเงินออมที่มากกว่าการขายผักเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ระยะยาว ยังมีไม้ยืนต้น ไม้ผล และไม้
เศรษฐกิจ และการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร
การจัดการพื้นที่ มีการเลื อกพื้นที่ ที่น้ าํ พอต่อความต้องการปลู กพืชตามแต่เจ้าของ
ต้องการโดยปลูกที่ระดับยอดต่างกัน เกิดการใช้น้ าํ อย่างคุม้ ค่า
การบํารุ งดิ น เกิ ดความรู ้ การใช้ปุ๋ยและนํ้าหมักที่มาจากธรรมชาติ ปลูกพืชบํารุ งดิ น
เช่น พืชตระกูลถัว่ สาบเสื อ ฯลฯ ปลูกไม้ยนื ต้นเพื่อช่วยสร้างอินทรี ยวัตถุให้พ้นื ที่
การเลี้ ยงปลานํ้าจื ด ประเภทกิ นพืชโตเร็ ว เช่ น ปลาตะเพียน ปลานิ ล ปลาไน หรื อ
ปลากินพืชและสัตว์ เช่น ปลาดุก การขยายพันธ์ุุปลา ปู กุง้ หอย กบ ความรู ้ในการเลี้ยงไก่ หมู วัว
ควาย และการนํามูลสัตว์มาบํารุ งต้นไม้
การไล่แมลง ความรู ้ในการสร้างความหลากหลายของระบบนิเวศของพืช เพื่อให้เกิด
การควบคุมกันเองตามธรรมชาติ พบว่า สัตว์และพืชพื้นเมืองจะทนทานต่อโรคและแมลงได้ดี การ
นําสมุนไพรมาทําการไล่แมลงเช่น ใบสะเดา ใบตะไคร้หอม ข่าแก่ ใบยูคาลิปตัส เป็ นต้น
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การปลูกพืช ความรู ้ในการอยูร่ ่ วมกันของพืชในเรื อนยอด พืชที่อยูใ่ นดิน เช่น หัวมัน
ข่า ขิ ง พืชเรื อนยอดสู งกว่าเล็กน้อย เช่ น ตะไคร้ แมงลัก โหระพา ฯลฯ พืชเรื อนยอดสู งขึ้ น เช่ น
กล้วย น้อยหน่ามะม่วง ฯลฯ และระดับเรื อนยอดสู งเสี ยดฟ้ า เช่น มะพร้าว หมาก ยางนา ฯลฯ หรื อ
พืชที่เป็ นพี่เลี้ ยงกัน เช่น ผักหวานกับตะขบ รวมทั้งนําพืชที่ทนแล้ง เช่ น สะเดา ขี้เหล็ก กระสัง มา
ปลูกในที่แล้ง และนําพืชทนนํ้าท่วมขัง เช่น กระเจียว ผักกะหลํ่ามาปลูกเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่
การจัดการนํ้า ความรู ้ในการเก็บกักนํ้าให้เพียงพอจากการขุดสระ เจาะบ่อบาดาล สู บ
นํ้าจากหนองคลอง บึง รวมทั้งมีการใช้น้ าํ ในแต่ละระบบอย่างเช่น นํ้าหยด และละอองฝอย
ความรู ้ในการจัดการ 1 ไร่ แก้จน คือ ต้องทํากิจกรรมการเกษตรหลายอย่างในพื้นที่ 1
ไร่ ไม่ทาํ เชิ งเดี่ ยวมีการพึ่งตนเอง ทําปุ๋ ยใช้เอง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไล่ แมลงด้วยวิธีธรรมชาติ เก็บเมล็ด
พันธ์ุุไว้เพาะปลูกด้วยตนเองโดยผสมผสานความรู ้ในการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ มีการออกแบบ
ผัง การทํา กิ จกรรมแต่ ล ะชนิ ดให้ส อดคล้อ งกัน และมี ก ารเกื้ อ กูล กัน ในระบบนิ เวศ ลดรายจ่ า ย
สามารถสร้ างปั จจัยในการดํารงชี วิตในพื้นที่ของตนเองให้ได้ เพื่อลดการพึ่งพาปั จจัยภายนอกและ
ลดต้นทุนการผลิต
2.6.2.2 เกษตรประณี ต 1 ตารางเมตร
การทําเกษตรประณี ต 1 ตารางเมตร ด้วยพื้นที่ กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ขุดดิ นทํา
แปลงผักผสมกับแกลบและปุ๋ ยชี วภาพ รดนํ้าพรวนดิ น และปลูกผักลงไปจนเต็มแปลงผัก 1 ตาราง
เมตรโดยรอบส่ วนตรงกลางแปลงปลูกหน่อกล้วย 1 ต้นลงไปเป็ นพืชพี่เลี้ยง มุมทั้งสี่ ของพื้นที่ปลูก
ต้นไม้ที่สามารถนําไปสร้ างบ้านได้โดยมุมที่หนึ่ งปลูกไม้สร้ างบ้านที่มีใบและดอกให้กิน เช่ น ต้น
ขี้เหล็ก ต้นแคป่ า ต้นยอป่ า ต้นสะเดา ต้นอีหลํ่ามุมที่สองปลูกไม้สร้างบ้านที่กินผลไม้ เช่น กระท้อน
ขนุน ต้นค้อ ต้นหว้า มุมที่สาม ปลูกไม้สร้างบ้านที่มีกิ่งก้านสาขาไว้ทาํ ของใช้ ทําของชําร่ วย และทํา
เฟอร์ นิเจอร์ เช่น ต้นเต็ง ตันรัง ต้นมะค่าโมง ต้นมะค่าแต้ และต้นประดู่ มุมที่ปลูกไม้สร้างบ้านที่ให้
นํ้ามันเพื่อให้อนาคต เช่ น ต้นยาง ต้นสะแบง ต้นกุง ต้นชาด เป็ นต้นควรทําแปลงเกษตรประณี ต 1
ไร่ ไว้ริมแม่น้ าํ หรื อริ มสระนํ้า ถ้าไม่มีสระหรื อบ่อนํ้า ควรทําหลังบ้านหรื อหลังห้องนํ้าเมื่อสมาชิ ก
อาบนํ้า ซักผ้า นํ้าเหล่านี้ จะถูกปล่อยให้ไหลลงแปลงผักเพื่อจะได้น้ าํ รดหน่อกล้วยและกล้าไม้สร้าง
บ้านทั้งสี่ ตน้ ไปพร้ อมกัน เมื่อกล้วยโตเต็มที่จะย้ายกล้วยไปทําแปลงใหม่ ถ้าไม้สร้ างบ้านเบียดกัน
มากก็ลอ้ มไปปลูกที่อื่น ถ้าปลูก 1 ตารางเมตรไม่พอสามารถขยายพื้นที่ ปลูกเพิ่มเป็ น 10 ตารางเมตร
หรื อ100 ตารางเมตร
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2.6.3 เกษตรอินทรีย์
เกษตรอิ นทรี ย ์ถู กบัญญัติข้ ึ นในประเทศยุโรป โดยเซอร์ อลั เบิ ร์ต โฮวาร์ ด (Sir Albert
Howard) นัก ปฐพี วิท ยาชาวอัง กฤษได้รับ การยกย่องว่า เป็ นบิ ดาแห่ ง เกษตรกรรมอิ นทรี ย ์ ใน
ความหมายของเกษตรอิ น ทรี ย์น้ ั นกํา หนดขึ้ นอย่ า งเป็ นทางการโดยกระทรวงเกษตรของ
สหรัฐอเมริ กาในปี ค.ศ. 1981 หมายถึ ง ระบบการผลิ ตทางการเกษตรที่หลี กเลี่ ยงการใช้ปุ๋ยเคมี
สังเคราะห์ สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช และฮอร์ โมนที่กระตุน้ การเจริ ญเติบโตของพืชและสัตว์ การเกษตร
อินทรี ยอ์ าศัยการปลูกพืชหมุนเวียนจากเศษซากพืช มูลสัตว์ พืชตระกูลถัว่ ปุ๋ ยพืชสด เศษซากเหลื อ
ทิ้งต่างๆ การใช้ธาตุ อาหารจากการผุพงั ของหิ นแร่ รวมถึ งการใช้หลักการควบคุ มศัตรู พืชโดยวิธี
ชี วภาพ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของดินสําหรับเป็ นแหล่งอาหารของพืชรวมทั้งการควบคุมศัตรู พืช
ต่างๆ (ภัชญา เสาเวียง, 2551)
สหพันธ์เกษตรอินทรี ยน์ านาชาติ (IFOAM) ได้นิยามความหมายของเกษตรอินทรี ยไ์ ว้วา่
เกษตรอิ น ทรี ย์ คื อ ระบบการเกษตรที่ ผ ลิ ต อาหารและเส้ น ใย ด้ว ยความยั่ง ยื น ทาง
สิ่ ง แวดล้อม สั ง คม และเศรษฐกิ จ โดยเน้นหลัก ที่ ก ารปรั บ ปรุ ง บํา รุ ง ดิ น การเคารพต่ อ
ศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรี ยจ์ ึงลดการใช้ปัจจัย
การผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ ยงการใช้สารเคมีสัง เคราะห์ เช่ น ปุ๋ ย สารกําจัดศัตร์ พืช
และเวชภัณฑ์สําหรับสัตว์ แต่ในขณะเดี ยวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติ ในการเพิ่ม
ผลผลิต และพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง (ภัชญา เสาเวียง, 2551)
อันที่จริ งแล้ว เกษตรอินทรี ยไ์ ม่ใช่เรื่ องใหม่แต่อย่างใด แต่เป็ นเรื่ องเก่าในกาลครั้งหนึ่ งที่ถูก
ทําให้ใหม่ เนื่ องจากการทําการเกษตรในยุคแรกเริ่ มสามารถที่จะรั บรองได้โดยไม่มีขอ้ โต้แย้งว่า
การเกษตรในยุคนั้น คือเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างแท้จริ ง ต่อมาเมื่อเกิ ดการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมและการ
ปฏิ วตั ิ เขี ย ว ระบบการทําการเกษตรก็เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม เริ่ ม มี การใช้ปุ๋ ยเคมี และสารเคมี
ทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องมายาวนาน เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอกับความต้องการของ
มนุ ษย์โลก ซึ่ งสิ่ งที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม โครงสร้างของดิน ความหลาก
หลายทางพันธุ กรรม มลพิษของนํ้า มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และ
สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ใ นที่ สุ ด ดัง นั้น แนวคิ ดการทํา เกษตรอิ นทรี ย ์จึงพัฒนาขึ้ นมาจากผลกระทบ
ดังกล่าวเป็ นสําคัญ อย่างไรก็ตาม คําว่า ‚เกษตรอินทรี ย‛์ สร้างความสับสนให้หลายฝ่ าย เพราะมีการ
สื่ อสารออกมาหลายรู ปแบบทั้ง ‚เกษตรปลอดภัยสารพิษ‛ ‚เกษตรไร้สารพิษ‛ หรื อ ‚ผักอนามัย‛
เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละรู ปแบบต่างก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
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“เกษตรอินทรี ยน์ านาชาติ (I-FOAM)” ด้วยเหตุที่วา่ รู ปแบบเกษตรอินทรี ยม์ ีความแตกต่าง
กันตามเงื่อนไขที่กาํ หนด และเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ และสร้างความแตกต่างในแต่ละระบบการ
ผลิต จึงได้มีการกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรี ยข์ ้ ึน โดยองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการยอมรับจาก
ทัว่ โลกในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ คือ สหพันธ์เกษตรอินทรี ยน์ านาชาติ (International
Federation of Organic Agriculture Movement – IFOAM) ซึ่ งได้จดั ตั้งโครงการรับรองระบบงาน
เกษตรอินทรี ย ์ IFOAM ในปี 2535 เพื่อให้บริ การรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจรับรองเกษตร
อินทรี ยต์ ่าง ๆ ทัว่ โลก และในปี 2540 IFOAM ได้จดั ตั้ง International Organic Accreditation
Service หรื อ IOAS ขึ้น มีสาํ นักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริ กา เป็ นองค์กรไม่แสวงหากําไร ทําหน้าที่ให้
การบริ การรับรองระบบงานดังกล่าว (สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย,์ 2555)
สําหรับมาตรฐานเกษตรอินทรี ยท์ ี่ทุกประเทศให้การยอมรับและต้องดําเนินการให้
ได้ตามมาตรฐานดังกล่าว คือ มาตรฐานเกษตรอินทรี ยข์ อง Codex ซึ่ งเป็ นมาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศ นอกจากนี้ยงั มีมาตรฐานเกษตรอินทรี ยข์ องประเทศกลุ่มผูน้ าํ ด้านการผลิตและการบริ โภค
ผลิ ตภัณฑ์จากระบบเกษตรอิ นทรี ยห์ ลายมาตรฐาน เช่ น มาตรฐานของกลุ่ มสหภาพยุโรป (EU
Regulation) มาตรฐานของออสเตรเลียมาตรฐานของสหรัฐ -อเมริ กา (National Organic Program)
และมาตรฐานของญี่ปุ่น (Japan Organic and Natural Foods Association Organic Standard)
ในส่ วนของประเทศไทย เกษตรอินทรี ยเ์ ริ่ มรู ้จกั กันแพร่ หลายในช่วงปี 2533 - 2534
ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ร้านจําหน่ ายสิ นค้าจากระบบเกษตรอิ นทรี ยก์ ระจายอยู่ในเมืองหลักเป็ นจํานวนมาก
โดยเฉพาะกรุ งเทพมหานคร ในช่ วงนั้นผูผ้ ลิ ตต่ างก็ เ ป็ นผูร้ ั บ รองสิ นค้า ของตนเอง โดยยัง ไม่ มี
หน่วยงาน ราชการมารับรองระบบการผลิตแต่อย่างใด กรมวิชาการเกษตรในขณะนั้นจึงได้พฒั นา
มาตรฐานการผลิ ตพืชอินทรี ยข์ ้ ึนมาเป็ นลําดับ โดยยึดหลักเกณฑ์ของ Codex และ IFOAM เป็ น
กรอบในการกําหนดมาตรฐาน ซึ่ งได้ประกาศมาตรฐานการผลิตพืชอินทรี ยข์ องกรมวิชาการเกษตร
ในปี 2543 และกํา เนิ ดตราสั ญลัก ษณ์ Organic Thailand ขึ้ น ซึ่ ง ต่ อมามี การปรั บ โครงสร้ า ง
หน่วยงานราชการ จึงมีหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่เกี่ ยวกับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรี ย ์ IFOAM
นี้จาก IOAS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยเป็ นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรี ยแ์ ห่ งแรกในเอเชี ยที่ได้รับ
การรับรองระบบงานนี้ นัน่ คือ สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ หรื อมกท. โดยสามารถให้บริ การ
ตรวจรับรองเกษตรอินทรี ยใ์ นขอบข่ายเกี่ ยวกับ การเพาะปลูกพืช การเก็บผลผลิ ตจากป่ าและพื้นที่
ธรรมชาติ การเพาะเลี้ ย งสั ตว์น้ าํ การแปรรู ป และจัดการผลผลิ ต และปั จจัย การผลิ ตเพื่ อการค้า
ผูป้ ระกอบการที่ได้รับการรับรองจาก มกท. ตามระบบนี้ จะสามารถใช้ตรารับรองเกษตรอินทรี ย ์
ของ มกท. ร่ วมกับตรา "IFOAM Accredited" (ต้องใช้ร่วมกันเสมอ) ดังภาพที่ 2.3 (สํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรี ย,์ 2555)
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ภาพที่ 2.7 ตรารับรองเกษตรอินทรี ยข์ อง มกท. ร่ วมกับตรา "IFOAM Accredited"
สําหรับ IFOAM เกษตรอินทรี ยจ์ ะต้องเป็ นระบบการผลิตที่ให้ความสําคัญกับความยัง่ ยืน
ของสุ ขภาพดิน ระบบนิเวศ และผูค้ น เกษตรอินทรี ยพ์ ่ ึงพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความ
หลากหลายทางชี วภาพ และวงจรธรรมชาติ ที่มีลกั ษณะเฉพาะแต่ละพื้นที่ แทนที่จะใช้ปัจจัยการ
ผลิ ต ที่ มี ผ ลกระทบทางลบ เกษตรอิ น ทรี ย์ผ สมผสานองค์ ค วามรู ้ พ้ื น บ้า น และความรู ้ ท าง
วิทยาศาสตร์ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่ งเสริ มความสัมพันธ์ที่เป็ นธรรม และคุณภาพชี วิตที่ดี
ของทุ ก คนรวมถึ ง สิ่ ง มี ชีวิตอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อง ดังนั้น จะเห็ นว่าองค์ป ระกอบสํา คัญของเกษตร
อินทรี ยต์ ามความหมาย ของ IFOAM จะประกอบด้วย 4 มิติ คือ สุ ขภาพ นิเวศวิทยา ความเป็ นธรรม
และการดูแลเอาใจใส่
2.6.4 เกษตรจากฐานคิดเศรษฐกิจ
การศึกษาการเกษตรขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมีการใช้รูปแบบการทําเกษตรโดย
เกี่ยวข้องกับฐานคิดเศรษฐกิจด้วย ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดประเภทการเกษตร
โดยใช้เกณฑ์เศรษฐกิจด้วย ดังที่ สุ ธาสิ นี ทองลิ่ม (2556) กล่าวถึงระบบการผลิตทางการเกษตรจาก
ฐานคิดเศรษฐกิจ มี 3 รู ปแบบ คือ
1) Corporate Farming เป็ นการผลิตของรายใหญ่ ซึ่ งมีมูลค่าในการลงทุนสู ง และ
มีความรู ้ความสามารถในการเข้าถึงตลาด กํากับทิศทาง บริ หารตลาดและโซ่อุปาทานได้เอง
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2) Contract Farming เป็ นการผลิตที่บริ หารอุปสงค์-อุปาทาน ระหว่างผูซ้ ้ื อและ
ผูผ้ ลิต โดยผูผ้ ลิตหรื อเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี ทุน และปั จจัยการผลิต ซึ่งผูร้ ับ
ซื้ อแน่นอนแต่มีอิสรภาพในการผลิตน้อย
3) Conventional Farming หมายถึง ระบบเกษตรกระแสหลัก เป็ นเกษตรเชิง
พาณิ ชย์ พึ่งพิงปั จจัยการผลิตภายนอก เกษตรกรรายย่อยที่ทาํ การผลิตและจัดการผลผลิตด้วยตนเอง
เป็ นระบบการผลิตที่มีความเสี่ ยง แต่ผลตอบแทนสู ง การกําหนดราคาขึ้นอยูก่ บั คนกลาง
2.6.5 การสื่ อสารการเกษตร
การสื่ อสารการเกษตร หมายถึง กระบวนการในการสื่ อสารโดยมีผทู ้ ี่ทาํ หน้าที่ในการส่ งสาร
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการเกษตร โดยใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เป็ นช่องทางในการ
นําประเด็นที่ตอ้ งการสื่ อสารไปให้ถึงกลุ่มเกษตรกรที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ตามที่ผสู ้ ่ งสารต้องการ อาจกล่าวได้วา่ การสื่ อสารมีบทบาทต่อการพัฒนาทางด้านการเกษตรของ
เกษตรกรได้ (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช, 2555) ดังนี้
1) ยกระดับความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรหรื อผูร้ ับสาร
2) ให้ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านการเกษตร
3) แนะนําส่ งเสริ มการพัฒนาการผลิตด้านการเกษตร
4) กระตุน้ และสนับสนุนให้เกษตรกรมีความสามารถในการผลิต
5) ให้ขอ้ มูลแก่เกษตรกรในการเสริ มสร้างความเจสู่ ภาวการณ์ต่าง ๆ
6) การแลกเปลี่ยนความรู ้และข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในชุมชนและต่างชุมชน
7) สร้างบรรยากาศให้เกษตรกรมีโอกาสในทางพัฒนาปัญญาหรื อความรอบรู้
ความสามารถ
8) ช่วยในการดํารงชีพของเกษตรกรให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
9) ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวเกษตรกรมีโลกทัศน์ทางการเกษตรที่กว้างขึ้น
10) สร้างความภาคภูมิใจในความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพ ความเป็ นอิสระและพึ่งตนเอง มีความ
รักต่อถิ่นที่อยู่ และประเทศชาติอนั จะสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ตนเอง
11) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อาจกล่าวได้วา่ บทบาทของการสื่ อสารในการพัฒนาการเกษตรที่ชดั เจนมากที่สุด คือ การ
สื่ อสารเพื่อถ่ายทอดนวัตกรรม ความรู ้ หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆทางการเกษตร เพราะการสื่ อสารไม่ใช่
เป็ นเพียงช่องทางในการนําข้อมูลหรื อนวัตกรรมไปสู่ เกษตรกรเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวต้องสามารถ
ส่ งผ่านไปสู่ กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ วที่สุดด้วย ทั้งนี้เป็ นเพราะความเจริ ญ
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อย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในปั จจุบนั ทําให้โลกเกิดการย่อส่ วน
และมองเห็นกันและกันได้อย่างทัว่ ถึง และยังสามารถติดต่อสื่ อสารกันได้อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง
ตลอดเวลาอีกด้วย

2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งประเภทของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นประเด็นที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน
ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนวัตกรรมการเกษตร ด้านนวัตกรรมสังคม และด้านกิจการเพื่อ
สังคม
2.7.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องด้ านนวัตกรรมการเกษตร
เนื่องจากงานวิจยั ด้านนวัตกรรมการเกษตรมีผสู ้ นใจศึกษาอยูจ่ าํ นวนหนึ่ง ผูว้ ิจยั จึงจัด
แบ่งเป็ นตาราง เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ชื่ อผู้ศึกษา (ปี )
พรพิมล วรดิลก (2524)

ชื่อผลงาน
พฤติกรรมการรับข่าวสารที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกาแฟของ
เกษตรกร กิ่งอําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
วั ช ร า ภ ร ณ์ ต ร ะ กู ล ดิ ษ ฐ์ ปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติ เกี่ ยวกับการยอมรับการทํานาหว่านนํ้าตม
(2525)
แผนใหม่ ของเกษตรกรอําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิ งห์บุรี
รัตนาวดี บูรณภิวงศ์ (2525) ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงพันธุ์ ข้าว จากพัน ธุ์
พื้ น เมื อ งเป็ นพันธุ์ ส่ ง เสริ ม : ศึ ก ษาเฉพาะกรณี เกษตรกรในเขต
อําเภอไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ธิดาดาว ภักดี (2525)
บทบาทของสื่ อที่มีต่อการยอมรับการเลี้ยงกุง้ ก้ามกรามของสมาชิ ก
โครงการส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งกุ้ง ก้า มกราม ของเกษตรกรจัง หวัด
กาฬสิ นธุ์
กัลยา หวังวิศิษฏ์ (2526)
การศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสาร การยอมรับวิธีการทํานาหว่าน
นํ้าตาแผนใหม่ของเกษตรกร อ.สามชุก จ.สุ พรรณบุรี
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
ชื่ อผู้ศึกษา (ปี )
จินตนา สุ นทโรทก (2528)

สุ รัตน์ ศรี สกุล (2531)

นิฤมล นันทมัจฉา (2532)
ปรี ยานิจ ชัยจันดี (2532)

กิตติพล สุ วรรณ (2533)

อลงกรณ์ เหล่างาม (2534)

วันชัย ธนะวังน้อย (2526)
ประยงค์ สันตกิจ (2528)

ชื่อผลงาน
การรั บข่าวสาร ความรู ้ ทัศนคติและการใช้สารเคมี ป้องกันกําจัด
ศัต รู ข้าวของเกษตรกร ในเขตโครงการพยากรณ์ และเตื อ นการ
ระบาดศัตรู ขา้ ว จังหวัดชัยนาท
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสาร ความรู ้
ทัศ นคติ และการป้ องกั น กํ า จัด ศัต รู พื ช แบบผสมผสานของ
เกษตรกรที่เป็ นสมาชิ กและไม่เป็ นสมาชิ ก โครงการพยากรณ์และ
เตือนการระบาดศัตรู ขา้ ว จ.ชัยนาท
ปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการสื่ อสารที่มีผลต่อการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรู พืช
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม การเปิ ดรับข่าวสารของเกษตรกร
กับความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีต่อการปรับปรุ งวิธีการผลิ ต
ทางการเกษตร : ศึกษาเฉพาะกรณี เกษตรกรชั้นเล็กในเขต อ.เกษตร
วิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ความคิ ด เห็ น ของเกษตรกรผู ้ป ลู ก ถั่ว เหลื อ งที่ มี ต่ อ แหล่ ง และ
ประเภทของข่าวสารในการยอมรับเทคโนโลยีการปลู กถัว่ เหลื อง
เขต อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่อการยอมรั บเทคโนโลยีใ หม่ข องชาวบ้า นใน
หมู่บา้ นเทคโนโลยีศึกษา โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบทใน
หมู่ บ ้า นเทคโนโลยี ข องกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยีแ ละ
การพลังงาน
การเปิ ดรั บ ข่ า วสารและการยอมรั บ นวัต กรรมของชาวบ้ า น
โครงการเตาแก๊สมูลสัตว์ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
การศึกษาบทบาทของสื่ อและรู ปแบบการสื่ อสารที่มีผลต่อการเข้า
เป็ นสมาชิกร้านสหกรณ์ กลุ่มวิทยาลัยครู ภาคตะวันตก
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
ชื่ อผู้ศึกษา (ปี )
ชื่อผลงาน
กมลรั ฐ อิ น ทรทั ศ น์ แล ะ รู ป แบบและกลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การพัฒ นาแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
กาญจนา หงษ์รัตน์ (2546)
ระหว่างชุ มชนกับศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ศูนย์การ
เรี ยนรู้ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จํารัส เสื อดี , สุ นทร ตุตะพะ, โครงการกระบวนการสื่ อสารเพื่อขยายผลของการทําเกษตรโดยไม่
ประกาศิต แจ่มจํารัส, เพ็ญศรี ใช้สารเคมี
แจ่ ม จํา รั ศ , และนพพล พึ่ ง
วัฒนะ (2547)
พรทิ พ ย์ เย็นจะบก, สุ ธิ ด า โครงการการสื่ อสารเพื่ อพัฒนาการ ‘เกษตรทฤษฎี ใ หม่ ’ ของ
แสงเพ็ช ร, และทิ พ วรรณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
สิ ทธิรังสรรค์ (2547)
งานวิจยั ที่มีประเด็นด้านการเกษตรมีขอ้ ค้นพบต่างๆ ที่สรุ ปได้พอสังเขป ดังนี้
1) ตัวแปรประเภทสื่ อที่พบในงานวิจยั ส่ วนมากเป็ นสื่ อบุคคล สื่ อเฉพาะกิจ และสื่ อมวลชน
2) ตัวแปรประเภทกิจกรรมการเกษตร แบ่งเป็ น 4 หมวดใหญ่ ได้แก่ (1) หมวดพืชที่ใชกิน
และขาย ซึ่ งหัวข้อที่เป็ นที่นิยมที่สุดคือ “ข้าว” (2) หมวดพืชและการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ เช่น การ
ปลูกกาแฟ ถัว่ เหลือง ฯลฯ (3) หมวดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง (4) หมวดความรู้เรื่ องการจัดการ
ดินและนํ้า
3) ตัว แปรที่ เ กี่ ย วกับ การวัด K-A-P ความรู้ ทัศ นคติ การปฏิ บ ัติ ส่ ว นใหญ่ ส นใจวัด
ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อแต่ละประเภทที่มีต่อ K-A-P
4) สื่ อบุคคลที่เป็ นบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่การเกษตรจะทําการสื่ อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ก็ข้ ึนอยูก่ บั คุณลักษณะสําคัญ 2 ประการใหญ่ คือ ความน่าไว้วางใจ และความ
น่าเชื่อถือ ส่ วนสื่ อบุคคลท้องถิ่นนั้น งานวิจบั แทบทุกชิ้นจะพบว่า สื่ อนี้เป็ นผูม้ ีบทบาทมากที่สุดใน
การพัฒนาด้านการเกษตร โดยเฉพาะ “เพื่อนบ้าน”
5) สื่ อเฉพาะกิจจะมีศกั ยภาพหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั กลยุทธ์ในการใช้สื่อแต่ละประเภท
6) สื่ อมวลชนมีบทบาทน้อยมากหรื อแทบไม่มีเลยต่อการพัฒนาด้านการเกษตร เนื่องจาก
เกษตรกรเปิ ดรับสื่ อเพื่อความบันเทิงมากกว่า และตัวสื่ อเองก็มีการนําเสนอข่าวสารที่เป็ นความรู ้ทาง
การเกษตรน้อยมาก
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7) ความสําคัญของรู ปแบบการสื่ อสารแบบเป็ นกลุ่ม เช่น การฝึ กอบรม การเข้าร่ วมประชุม
ฯลฯ สร้างโอกาสให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โอกาสดังกล่าวมีความสําคัญมากต่อการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
8) วิธีการใช้สื่อเป็ นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีความสําคัญ ผลการวิจยั หลายเล่มเสนอว่า การใช้
สื่ อผสม สามารถลดข้อจํากัดของสื่ อแต่ละชนิดได้
9) บทบาทของแหล่งข่าวสารในแต่ละขั้นตอน มีการค้นพบใหม่โดยงานวิจยั ของกิตติพล
สุ วรรณ (2533) พบบทบาทที่ไม่หยุดนิ่งในแต่ละขั้นตอนของการตัดสิ นใจปลูกถัว่ เหลืองของ
เกษตรกร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
10) การนําความรู ้ไปปฏิบตั ิน้ นั พบว่า เกษตรกรมีความรู ้ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่ งส่ งผลต่อทัศนคติ
ที่ไม่ถูกต้อง สําหรับเรื่ องการปฏิบตั ิน้ นั มักเป็ นมิติที่ไม่สัมพันธ์กบั ความรู ้ งานวิจยั หลายชิ้นสรุ ปว่า
การนําความรู ้ไปใช้ตอ้ งมีเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยด้วย เช่น การปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ตอ้ งมีเงินลงทุนซื้ อปุ๋ ย
11) ขอบเขตด้านเนื้ อหาการเกษตรของงานวิจยั ดังกล่าวนั้น ครอบคลุมทั้งการทํานา การทํา
ไร่ การทําสวน โดยมุ่งสนใจการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการเกษตรอย่างเดิมมาสู่ การเกษตรแผนใหม่
12) ภูมิภาคอีสานยังเป็ นภูมิภาคที่มีการศึกษาน้อยอยู่ งานส่ วนใหญ่จะศึกษาการเกษตรใน
แถบภาคกลาง
13) วิธีการวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณภายใต้กระบวนทัศน์ความทันสมัย ทฤษฎี
ที่ได้รับความนิยมสู งสุ ดคือ K-A-P
14) รู ปแบบการสื่ อสารระหว่างเจ้าหน้าที่เกษตรกับชาวบ้านมักเป็ นการสื่ อสารทางเดียว ใน
รู ปที่พนักงานส่ งเสริ มจะมาเยีย่ มเยียนหรื อเรี ยกประชุมเกษตรกร
2.7.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องด้ านนวัตกรรมสั งคม
ในส่ วนของงานวิจยั เกี่ยวกับประเด็นเรื่ องนวัตกรรมสังคมในประเทศไทยเป็ นนวัตกรรมที่
ยังไม่แพร่ หลายมากนัก พบงานวิจยั เพียง 2 หัวข้อ ได้แก่
“นวัตกรรมสังคม : การให้ความหมายและลักษณะกิจกรรมในประเทศไทย” ของชื่นฤทัย
กาญจนะจิ ตรา และวาสนา อิ่ มเอม (2546) จากการศึกษาเอกสารถึงการดําเนิ นงานขององค์กรใน
ประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนนวัตกรรมสังคมจํานวน 5 แห่ งพบว่า ให้การสนับสนุ นได้ท้ งั ปั จเจก
บุคคล องค์กร หรื อชุ มชน โดยสนับสนุ นหลายรู ปแบบ ได้แก่ ให้เงิ นทุนทํากิ จกรรม ให้ค่าใช้จ่าย
ส่ วนตัว ให้การสนับสนุ นด้านวิชาการ การจัดเวที สร้างเครื อข่าย ตลอดจนการยกย่องสนับสนุ นให้
รางวัลนวัตกรรมสังคม โดยส่ วนใหญ่ให้การสนับสนุ นในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาการ
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เกิ ดนวัตกรรมสังคม นับตั้งแต่การพัฒนาความคิด นําความคิ ดไปสู่ การปฏิ บตั ิ การพัฒนารู ปแบบ
การดําเนินงานและการขยายผลไปสู่ ชุมชน/สังคม ที่กว้างขึ้น
ส่ วนสิ่ งที่ไม่น่าจะเข้าข่ายนวัตกรรมสังคม คือ สิ่ งที่เป็ นของเดิม เรื่ องเดิมที่รู้กนั ทัว่ ไป สิ่ งที่
เป็ นผลประโยชน์ส่วนตน กิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นครั้งคราว หรื อตามแฟชัน่ สิ่ งที่เกิดจากการสั่งการ
หรื อจากภายนอก
จะเห็นได้วา่ การให้ความหมายของนวัตกรรมสังคม และลักษณะของกิจกรรมหรื อภารกิ จ
ที่เป็ นนวัตกรรมสังคมของชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และวาสนา อิ่มเอม ทําให้คาํ นิ ยามของนวัตกรรม
สังคมมีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น และเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ของผูว้ ิจยั ในการกําหนดกรอบการวิจยั
นวัตกรรมสังคมในบริ บทของประเทศไทยอย่างยิง่
อลงกรณ์ คูตระกูล (2553) ศึกษาเรื่ อง นวัตกรรมสังคม: กรณี ศึกษาโครงการของท้องถิ่นใน
เขตภาคเหนื อของประเทศไทย เลื อกโครงการของท้องถิ่ นในเขตภาคเหนื อของประเทศไทยที่ มี
ความเป็ นนวัตกรรมสังคม (มีคุณค่าเชิงสังคม เป็ นสิ่ งใหม่ และเกิดขึ้นจากแรงจูงใจเชิ งสังคม) และมี
ความแตกต่ างกันในด้านจุ ดเน้น อายุโครงการ และที่ มาของโครงการ มาเป็ นกรณี ศึ กษาหลัก 3
โครงการ โดยศึกษากระบวนการ พลวัต และเงื่ อนไขที่มีผลต่อการบูรณาการนวัตกรรมสังคมที่เป็ น
กรณี ศึกษาเหล่านี้ นอกจากนี้ อลงกรณ์ คูตระกูลยังศึกษากรณี การขยายผลของนวัตกรรมสังคมเป็ น
กรณี ศึกษาย่อยเพิ่มเติมอีก 6 กรณี ศึกษา โดยพบว่าโครงการจัดการหนี้สินของบ้านสามขาเริ่ มมาจาก
การรวมกลุ่ มเพื่อสนับสนุ นทางการเงิ นซึ่ งกันและกันระหว่างสมาชิ ก จนกระทัง่ รวมกันในระดับ
หมู่บา้ นตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ข้ ึน ภายหลังมีการทําบัญชี ครัวเรื อนและการก่อตั้งกลุ่มอาชี พเป็ น
กิ จกรรมหลัก จากนั้นจึ ง เพิ่ ม การปรั บ โครงสร้ า งหนี ด้วยการรวมหนี้ เป็ นกองเดี ยวเข้าโครงการ
จัดการหนี้สินทําให้ชาวบ้านสามขาสามารถอยูก่ บั หนี้ได้อย่างมีความสุ ขมากขึ้น
โครงการงดเหล้าในงานศพบ้านดงเป็ นการขอความร่ วมมือจากเจ้าภาพงานศพให้งดการ
เลี้ยงเหล้าและพัฒนาเป็ นระเบียบปฏิบตั ิที่มีบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิตาม เมื่อสามารถทําให้งานศพ
ปลอดเหล้าได้แล้ว ชาวบ้านดงก็ได้สานต่อการดําเนิ นการด้วยการขยายผลไปสู่ การลดค่าใช้จ่ายใน
งานศพส่ วนอื่น ๆ ด้วยตัวเอง
สุ ดท้าย โครงการจัดการขยะบ้านไร่ นอ้ ยเป็ นโครงการที่ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้ชาวบ้าน
ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขยะด้วยตัวเองก่อนทิ้ง มีการคัดแยกขยะเป็ นหมวดหมู่ก่อน
ทิ้ง ขายขยะที่สามารถขายได้ให้แก่ศูนย์คดั แยกขยะที่ก่อตั้งขึ้นและแปรรู ปขยะบางชนิ ดให้เป็ นปุ๋ ย
หมักชีวภาพ
เมื่ อวิเคราะห์ ขา้ มกรณี ศึกษาพบว่า ขั้นตอนในกระบวนการนวัตกรรมสังคมที่ พบในทุ ก
กรณี ศึกษาได้แก่ (1) การตระหนักถึงปั ญหาและการเปิ ดรับความรู ้ใหม่ (2) การขยายแนวร่ วม การตั้ง
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ทีมงาน และการลงมือปฏิ บตั ิ (3) การทําให้เป็ นทางการ การปรับปรุ งกิ จกรรมที่ได้ทาํ ไปแล้ว และ
การเผยแพร่ ผลสําเร็ จ และ (4) การประเมินผลการปฏิบตั ิ และการคิดค้นกิจกรรมใหม่ ๆ
ผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษาต่าง ๆ ยังทําให้สรุ ปได้ว่า พลวัตนวัตกรรมสังคมมี 6 รู ปแบบ
ได้แก่ (1) ความคิ ดดี ๆ (2) นวัตกรรมสั งคมแบบไม่เต็ม รู ปแบบ (3) นวัตกรรมสั งคมแบบเต็ม
รู ปแบบ (4) ส่ วนขยายของนวัตกรรมสังคมเต็มรู ปแบบ (5) ความคิดดี ๆ ใหม่ และ (6) นวัตกรรม
สังคมที่แพร่ กระจายออกไป
จากการวิ เคราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกรณี ศึ ก ษาทั้ง หมด 9 กรณี ผูอ้ ลงกรณ์ คู ต ระกูล สรุ ป ว่า
เงื่อนไขจําเป็ นที่นอ้ ยที่ สุดในการบูรณาการนวัตกรรมสังคมให้สําเร็ จ ได้แก่ การมีความสามารถใน
การดูดซับความรู ้ ของทีมงาน รวมกับ การมีการร่ วมมือกันภายในชุ มชน โดยอาศัยข้อมูลจากการ
วิเ คราะห์ น วัตกรรมสั ง คมที่ นํา มาเป็ นกรณี ศึ ก ษา ผูว้ ิจยั สร้ า ง ‚กรอบนวัต กรรมสัง คม‛ อัน
ประกอบด้วยกระบวนการ (ทั้ง 7 ระดับปัจเจกและระดับทีม) พลวัตนวัตกรรมสังคม และเงื่อนไขใน
การบูรณาการนวัตกรรมสังคม รวมไปถึ งปั จจัยภายนอกชุ มชนที่ มีผลต่อกระบวนการนวัตกรรม
สังคมด้วย กรอบนวัตกรรมสังคมสามารถใช้เป็ นแนวทางในการทําความเข้าใจในนวัตกรรมสังคม
อย่างเป็ นระบบได้
อลงกรณ์ คูตระกูล ได้นาํ เสนอยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุ นกระบวนการนวัตกรรมสังคมใน
ชุ มชนท้องถิ่ น 4 ข้อได้แก่ (1) เปิ ดพื้นที่ และโอกาสทางสังคมในชุ มชนให้กว้า ง (2) ทําให้
กระบวนการนวัตกรรมสังคมเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ (3)ให้ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในกระบวนการ
นวัตกรรมสังคม และ (4) ทําให้นวัตกรรมสังคมเป็ นวัฒนธรรมของสังคม
2.7.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องด้ านกิจการเพือ่ สั งคม
วรรณสม สี สังข์, (2555) ได้ศึกษาการสื่ อสารอัตลักษณ์ของกิจการเพื่อสังคมชื่ อ บีแมกกา
ซีน งานวิจยั นี้มุ่งศึกษาอัตลักษณ์ของบีแมกกาซี นโดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ (1)
เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของบีแมกกาซี น นิ ตยสารที่เป็ นกิจการเพื่อสังคม ทั้งในส่ วนของ ‚องค์กรสื่ อ‛
และ ‚นิตยสาร‛ (2) เพื่อศึกษาตีความแนวคิดเรื่ อง ‘การให้’ ที่ปรากฏในนิตยสาร การจัดโครงการ
ต่างๆ ตลอดจนที่สะท้อนผ่านทัศนคติของกองบรรณาธิ การ และผูจ้ ดั จําหน่ายนิ ตยสาร และ (3) เพื่อ
ศึกษา สื่ อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กของบีแมกกาซี นที่เข้ามาเสริ มบทบาทการทํางานของสื่ อนิตยสาร
ผลการศึกษาพบว่า บี แมกกาซี นเป็ นนิ ตยสารที่ มีอตั ลักษณ์ เฉพาะตน ทั้งในเรื่ องของ ‚อัตลักษณ์
องค์กร‛ และ ‚อัตลักษณ์นิตยสาร‛ ในส่ วนของอัตลักษณ์องค์กร พบว่า บีแมกกาซี นเป็ น ‚กิจการ
เพื่อสังคม‛ ที่มีจุดประสงค์หลักในการทํางาน ไม่ใช่การมุ่งหวังกําไรสู งสุ ด แต่เป็ นการแก้ไขปั ญหา
สังคมทางด้านการสร้างอาชีพให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาส บีแมกกาซีนมีอตั ลักษณ์นิตยสารเรื่ องของ (1) การ
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ไม่ระบุฉบับนิตยสาร (Issue) ไว้บนหน้าปก (2) นําบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสังคม (Celebrity) มาขึ้นปก
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย (3) มีการใช้กระดาษรักษาสิ่ งแวดล้อม (EPO) (4) การนําเสนอข้อมูลแบบอินโฟ
กราฟิ ก (5) มีจาํ นวนหน้าโฆษณาในปริ มาณน้อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับนิ ตยสารที่เป็ นกิ จการเพื่อ
สังคมฉบับอื่นๆ และนิ ตยสารทัว่ ไป สําหรับการศึกษาแนวคิดเรื่ อง ‘การให้’ พบว่ามีหลายแนวคิด
ซ้อนทับกันอยู่ คือ แนวคิด ‘การให้’ แบบ ‚จิตอาสา‛ แนวคิด ‘การให้’ ตามหลักสังคมสงเคราะห์
และแนวคิด ‘การให้’ สถานภาพแก่บุคคล แก่สถาบันของสื่ อมวลชน ทั้งจากเนื้ อหาภายในตัวเล่ม
นิตยสาร การจัดโครงการต่างๆ ตลอดจนทัศนคติของกองบรรณาธิ การ และผูจ้ าํ หน่ายนิ ตยสาร โดย
แนวคิดดังกล่าว มีความสอดคล้องเชื่ อมโยงกันอยูต่ รงที่วา่ ทุกแนวคิด ‘การให้’ เป็ นแนวคิดที่สร้าง
ขึ้นเพื่อสร้ างสังคมแห่ งการช่วยเหลือเกื้ อกูลกัน และต้องการมุ่งชี้ ให้เห็นถึงการดํารงอยูข่ อง ‚ความ
ดี ‛ แสดงให้เห็ นว่า บี แมกกาซี นทําหน้าที่ในการตอกยํ้าแนวคิดที่ถือเป็ นแนวคิดหลักที่มีข้ ึนเพื่อ
จรรโลงสังคม นอกจากนี้ บีแมกกาซี นยังใช้สื่อเฟซบุ๊กเข้ามาเสริ มการทํางานของสื่ อนิ ตยสารเพื่อ
กระจายข้อมูลข่าวสาร (Content Distribution) รวมทั้งเผยแพร่ โครงการ กิจกรรมต่างๆของ ทางกอง
บรรณาธิ การเพื่อให้ผอู ้ ่านนิตยสารหรื อผูท้ ี่มีความสนใจหันมาเข้าร่ วมกิจกรรม แต่เป็ นเพียงช่องทาง
เสริ มเท่านั้น เพราะมีการโพสต์ขอ้ มูลต่างๆในปริ มาณที่ไม่มากนัก
ผูว้ จิ ยั ได้สืบค้นงานวิจยั เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย พบงานวิจยั ของวรรณสม
สี สังข์เพียงเล่มเดียวในสาขานิเทศศาสตร์ หัวข้อนี้จึงถือเป็ นหัวข้อที่ใหม่สาํ หรับการศึกษาเช่นกัน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ‚การสื่ อสารนวัตกรรมการพัฒนาของกิ จการเพื่อสั งคม องค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้าน‛ ในครั้ ง นี้ แบ่ งรู ปแบบการศึ ก ษาวิจยั ออกเป็ น 2 ส่ วนคื อ ส่ วนที่ หนึ่ งเป็ นการวิจยั เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร การสังเกตทั้งแบบไม่มีส่วน
ร่ วมและมีส่วนร่ วม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก กับสมาชิ กองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
ที่มีบทบาทสําคัญในแต่ละองค์กรย่อย ได้แก่ เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน
วิส าหกิ จชุ ม ชนมี กิ นมี ใ ช้ และกองทุ นนวัต กรรมชาวบ้าน ส่ ว นที่ ส องเป็ นการวิ จยั เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) โดยใช้การวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดระเบียบ
วิธีวจิ ยั ไว้ดงั นี้

3.1 การออกแบบการวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั ผสมแบบคู่ขนานระหว่างการวิจยั เชิ งปริ มาณและการวิจยั เชิ งสํารวจ ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังตารางนี้
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ตารางที่ 3.1 แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการ
สื่ อสาร รู ปแบบการสื่ อสาร และ
กลยุทธ์ การสื่ อสารในการสร้ าง
และการบริ หารจั ด การองค์ ก ร
นวั ต กรรมชาวบ้ า น รวมทั้ ง
ก า ร สื่ อ ส า ร เ พื่ อ ส ร้ า ง ก า ร
ยอ ม รั บ อ งค์ ก รน วั ต ก ร ร ม
ชาวบ้ าน ตั้ งแต่ อดี ต จนถึ ง
ปัจจุบัน

ประเด็นทีต่ ้ องการหาคาตอบ
1) องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมี
กระบวนการสื่ อ สาร รู ป แบบ
การสื่ อ สาร และกลยุ ท ธ์ ก าร
สื่ อ สารอย่ า งไรในการพัฒ นา
องค์กร

วิธีการศึกษา
1) สั มภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก สมาชิ ก
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านรุ่ น
แรก ๆ
2) ค้นหาข้อมูลเอกสาร ประวัติ
เหตุ ก ารณ์ ที่ ส อ ดคล้ อ งกั บ
ประวัติขององค์กร รวมถึ งบท
สั ม ภาษณ์ ใ นสื่ อ มวลชน และ
ใบจดทะเบียนพาณิ ชย์ต่างๆ

2) องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมี
กระบวนการสื่ อ สาร รู ป แบบ
การสื่ อ สาร และกลยุ ท ธ์ ก าร
สื่ อสารอย่า งไรในการบริ หาร
จัดการองค์กรที่จดั ตั้งขึ้น

1) สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้นํ า ที่ มี
บทบาทในการบริ หารองค์ก ร
ได้แก่ ผูป้ ระสานงานเครื อข่าย
หรื อกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ,
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย ,
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ ส า ห กิ จ ,
เจ้า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ มและตรวจ
มาตรฐานการทําเกษตรอินทรี ย ์
, พนักงานธุรการของบริ ษทั
2) การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประจํา เดื อ น และการทํา งาน
ร่ วมกันภายในองค์กร
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการ
สื่ อสาร รู ปแบบการสื่ อสาร และ
กลยุทธ์ การสื่ อสารในการสร้ าง
และการบริ หารจั ด การองค์ ก ร
นวั ต กรรมชาวบ้ า น รวมทั้ ง
ก า ร สื่ อ ส า ร เ พื่ อ ส ร้ า ง ก า ร
ยอ ม รั บ อ งค์ ก รน วั ต ก ร ร ม
ชาวบ้ าน ตั้ งแต่ อดี ต จนถึ ง
ปัจจุบัน

ประเด็นทีต่ ้ องการหาคาตอบ
3) องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมี
กระบวนการสื่ อ สาร รู ป แบบ
การสื่ อ สาร และกลยุ ท ธ์ ก าร
สื่ อสารอย่างไรในการสร้างการ
ยอมรั บนวัตกรรมขององค์ก ร
ให้แก่สมาชิกหรื อเกษตรกร

วิธีการศึกษา
1)
สั ม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก ผู้
ประสานงานเครื อข่ า ยหรื อ
กรรมก าร ผู้ จ ั ด การ บริ ษั ท ,
เ จ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ษั ท ที่ มี ค ว า ม
อาวุโส, ผูน้ าํ ทางความคิดของ
เครื อ ข่ า ยนวัต กรรมชาวบ้า น,
เจ้ า หน้ า ที่ ส่ งเสริ ม, สมาชิ ก
เครื อข่ายรุ่ นแรก ๆ
2) ใช้การสนทนากลุ่ ม โดยมี
ผูเ้ ข้า ร่ วมเป็ นสมาชิ กหลายรุ่ น
เพื่ อ ดู ก ารสนทนาระหว่า งกัน
ในประเด็นเรื่ อ งการสร้ างการ
ย อ ม รั บ ร ะ ห ว่ า ง กั น แ ล ะ
ประเด็ นการมี ส่ วนร่ วมที่ มี ผ ล
ต่อการยอมรับนวัตกรรม
3) สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมใน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ นํ า เ ส น อ
นวัต กรรมและการลงชื่ อ เข้า
ร่ วมโครงการของสมาชิก
4) ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล เ อ ก ส า ร
จดหมายเชิ ญ ประชุ ม รางวัล
บัญชีโครงการต่างๆ
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ การวิจัย
2) เพื่ อ ศึ กษาบทบาทการ
สื่ อ สารขององค์ ก รนวัต กรรม
ชาวบ้ า นในการพั ฒ นาสั ง คม
เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม

ประเด็นทีต่ ้ องการหาคาตอบ
1) การสื่ อ สารขององค์ก ร
นวัต กรรมชาวบ้า นมี บ ทบาท
หรื อหน้าที่ในการพัฒนาสังคม
อย่างไร

วิธีการศึกษา
1)
สั ม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก ผู้
ประสานงานเครื อข่ า ยหรื อ
กรรมก าร ผู้ จ ั ด การ บริ ษั ท ,
สมาชิ ก องค์ก รนวัต กรรมชาว
บาน

2) สมาชิ ก องค์ก รนวัตกรรม
ชาวบ้า นมี ก ารรั บ รู้ ป ระโยชน์
การใช้ น วัต กรรมด้า นสั ง คม
หรื อไม่ อย่างไร

1) ใช้แบบสอบถามเพื่อสํารวจ
การรั บรู้ ประ โย ชน์ การใช้
(Perceived
Usefulness)
นวัตกรรมด้านสังคม
2) สัมภาษณ์รายบุคคลผ่านทาง
โทรศัพท์และการสนทนากลุ่ ม
โ ด ย ใ ช้ ข้ อ คํ า ถ า ม จ า ก
แบบสอบถามดังกล่าว
3) การสื่ อ สารขององค์ก ร 1)
สั ม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก ผู้
นวัต กรรมชาวบ้า นมี บ ทบาท ประสานงานเครื อข่ า ยหรื อ
ห รื อ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร พั ฒ น า กร รม กา ร บริ ษั ท , ส มา ชิ ก
เศรษฐกิจอย่างไร
องค์กรนวัตกรรมชาวบาน
4) สมาชิ ก องค์ก รนวัตกรรม
ชาวบ้า นมี ก ารรั บ รู้ ป ระโยชน์
ก า ร ใ ช้ น วั ต ก ร ร ม ด้ า น
เศรษฐกิจหรื อไม่ อย่างไร

1) ใช้แบบสอบถามเพื่อสํารวจ
การรั บรู้ ประ โย ชน์ การใช้
(Perceived
Usefulness)
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
2) สัมภาษณ์รายบุคคลผ่านทาง
โทรศัพท์และการสนทนากลุ่ ม
โ ด ย ใ ช้ ข้ อ คํ า ถ า ม จ า ก
แบบสอบถามดังกล่าว
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ การวิจัย
2) เพื่ อ ศึ กษ าบทบาทการ
สื่ อ สารขององค์ ก รนวัต กรรม
ชาวบ้ า นในการพั ฒ นาสั ง คม
เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม

ประเด็นทีต่ ้ องการหาคาตอบ
5) การสื่ อ สารขององค์ก ร
นวัต กรรมชาวบ้า นมี บ ทบาท
ห รื อ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร พั ฒ น า
สิ่ งแวดล้อมอย่างไร

วิธีการศึกษา
1)
สั ม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก ผู้
ประสานงานเครื อข่ า ยหรื อ
กร รม กา ร บริ ษั ท , ส มา ชิ ก
องค์กรนวัตกรรมชาวบาน

6) สมาชิ ก องค์ก รนวัตกรรม
ชาวบ้า นมี ก ารรั บ รู้ ป ระโยชน์
ก า ร ใ ช้ น วั ต ก ร ร ม ด้ า น
สิ่ งแวดล้อมหรื อไม่ อย่างไร

3) เพื่อ ศึ ก ษาปั จ จั ยที่มี ผลต่ อ
การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาของ
องค์ กรนวั ต กรรมชาวบ้ าน
รวมถึงแนวโน้ มการสื่ อสารใน
อนาคตขององค์ ก รนวัต กรรม
ชาวบ้ าน

1) ใช้แบบสอบถามเพื่อสํารวจ
การรั บรู้ ประ โย ชน์ การใช้
(Perceived
Usefulness)
นวัตกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม
2) สัมภาษณ์รายบุคคลผ่านทาง
โทรศัพท์และการสนทนากลุ่ ม
โ ด ย ใ ช้ ข้ อ คํ า ถ า ม จ า ก
แบบสอบถามดังกล่าว
1) ปั จ จัย ที่ ส่ ง เสริ ม ต่ อ การ 1) สัมภาษณ์เชิ งลึก ผูเ้ กี่ยวข้อง
สื่ อสารเพื่ อ การพั ฒ นาของ ทั้งหมด
องค์ก รนวัต กรรมชาวบ้านคื อ 2) ใช้แบบสอบถาม
อะไร

2) ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการ 1) สัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ผูเ้ กี่ ยวข้อง
สื่ อสารเพื่ อ การพั ฒ นาของ ทั้งหมด
องค์ก รนวัต กรรมชาวบ้านคื อ 2) ใช้แบบสอบถาม
อะไร
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ การวิจัย

ประเด็นทีต่ ้ องการหาคาตอบ
วิธีการศึกษา
3) แนวโน้ม การสื่ อ สารใน 1 ) สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้
อนาคตขององค์ก รนวัตกรรม ประสานงานเครื อข่ า ยหรื อ
ชาวบ้าน
กรรมก ารผู้ จ ั ด การ บริ ษั ท ,
กรรมการขององค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้าน
4) เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของ 1) สมาชิกผ่านการใช้นวัตกรรม 1) ใช้แบบสอบถามร่ วมกับการ
สนทนากลุ่ม
การสื่ อสารนวั ต กรรมการ อะไรบ้าง
พัฒ นาขององค์ ก ร นวัตกรรม 2) สมาชิกเป็ นเจ้าขององค์ประ 2) ใช้แบบสอบถามร่ วมกับการ
กอบนวัตกรรมอะไรบ้าง
สัมภาษณ์เชิงลึก
ชาวบ้ าน
3) ภูมิหลังหรื อกระบวนการ
การสื่ อสารที่ ท ํ า ให้ ย อมรั บ
นวัตกรรมของสมาชิ กแต่ละคน
มี ขั้ น ต อ น อ ย่ า ง ไ ร ลํ า ดั บ
ขั้นตอนเป็ นอย่างไร
4) ปั จจัยการสื่ อสารที่ ท าํ ให้
สมาชิ ก ยอมรั บ นวัต กรรมคื อ
อะไร
5) ผู้ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ
นวัตกรรมของสมาชิกคือใคร มี
ใครบ้างที่สนับสนุน ใครบ้างที่
คัดค้าน
6) สมาชิกมีการรับรู้ประโยชน์
ของการใช้นวัตกรรม, การรับรู้
ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ง านใน
ระดับใด
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ การวิจัย
4) เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของ
การสื่ อสารนวั ต กรรมการ
พัฒ นาขององค์ ก ร นวัตกรรม
ชาวบ้ าน

ประเด็นทีต่ ้ องการหาคาตอบ
7)
สมาชิ ก มี ท ั ศ นคติ ต่ อ
นวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้านในระดับใด
8) สมาชิ กมีความตั้งใจที่ จะใช้
นวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้านในระดับใด
การยอมรับนวัตกรรม และมีการ
ใช้งานจริ งในระดับใด
9) ความสนใจนวัตกรรมส่ วน
บุคคลของสมาชิกอยูใ่ นระดับใด

วิธีการศึกษา
1) ใช้แบบสอบถามร่ วมกับการ
สนทนากลุ่ม
2) ใช้แบบสอบถามร่ วมกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก

การออกแบบวิ ธี ก ารวิ จ ัย เพื่ อ ศึ ก ษาความหลากหลายของป ระเด็ น กลุ่ ม เป้ าหมาย
องค์ประกอบการสื่ อสาร หรื อแม้กระทัง่ วัตถุประสงค์การสื่ อสารที่ซบั ซ้อนนี้ ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการวิจยั
ผสมแบบคู่ขนานตลอดกระบวนการ โดยใช้ท้ งั การวิจยั เชิ งคุ ณภาพและปริ มาณมาสนับสนุ นกัน
เพี ย งแต่ ใ นระยะแรกจะเป็ นการเก็บ ข้อมู ล จากเอกสาร เก็บ ข้อมู ล ภาคสนามก่ อน แล้วจึ ง นํา ไป
ออกแบบแบบสอบถาม ร่ วมกับการเก็บข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนามไปพร้อมกัน

3.2 ขั้นตอนในการวิจัย
รายการของการเก็บข้อมูลวิจยั ในครั้งนี้ สามารถสรุ ปพอสังเขปได้ ดังนี้
1) การเก็บข้อมูลเอกสาร เพื่อเขียนโครงร่ างการวิจยั
2) การสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อหาประเด็นในการปรับปรุ งการวิจยั
3) การลงพื้นที่สาํ รวจบริ บทชุมชนและภาพรวมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
4) การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง
5)
การสั ง เกตแบบไม่มี ส่ วนร่ วมด้วยการลงพื้ นที่ เพื่ อศึ ก ษาการสื่ อสารขององค์ก ร
นวัตกรรมชาวบ้าน โดยการไปสังเกตการณ์ในที่ทาํ การขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน และการเยี่ยม
แปลงเกษตรของสมาชิก
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6) การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมด้วยการเข้าร่ วมประชุ มวางแผนการดําเนิ นการขององค์กร
ผูเ้ ข้าร่ วมมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน ผูว้ จิ ยั มีส่วนร่ วมในฐานะวิทยากรสอนการ
ถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
7) การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมในการสื่ อสาร ผูว้ ิจยั รับหน้าที่ดูแลสื่ อออนไลน์ขององค์กร
นวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งก็คือ Facebook
8) การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม โดยผูว้ ิจยั ร่ วมออกบูธในงานคนไทยใจดีครั้งที่ 2 จัดแสดงที่
เซ็ นทรัลเวิร์ล โดยนําสิ นค้า ของบริ ษทั ไปจําหน่ าย ถื อเป็ นการจัดกิ จกรรมพิเศษของกิ จการเพื่ อ
สังคมในประเทศไทย ทําให้เห็นการสื่ อสารภายในเครื อข่ายกิจการเพื่อสังคมแบบกว้างๆ และการ
สื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายภายนอกชุมชน นอกจากนี้ยงั สามารถสังเกตการสื่ อสารในฐานะกิจการเพื่อ
สังคมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านได้อีกด้วย
9) เข้าร่ วมประชุ มนําเสนอเมนู นวัตกรรมชาวบ้านของสกส. พร้อมทั้งเป็ น Staff ช่ วย
อํานวยความสะดวกในการประชุ ม และได้เข้าร่ วมกับสมาชิ กในการทํากิจกรรมด้วย ช่ วงท้ายการ
ประชุมจึงเปิ ดให้สมาชิกสนใจมาลงชื่อสมัคร
10) สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม โครงการปลูกพริ กอินทรี ยเ์ พื่อส่ งโรงงานนํ้าพริ กแม่สุเพ็ญ
เป็ นการนํานวัตกรรมใหม่มานําเสนอ และมีการจัดทําการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) การทํา
นํ้าหมักชีวภาพกําจัดโรคในพริ ก ช่วงท้ายการประชุมจึงเปิ ดให้สมาชิกสนใจมาลงชื่อสมัครโครงการ
ที่ตนสนใจ
11) สังเกตการสื่ อสารระหว่างสื่ อมวลชน คือ ไทยรัฐทีวีกบั นวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งมาถ่าย
ทําที่บริ ษทั เป็ นเวลา 3 วัน
12) การลงพื้นที่เยีย่ มชม พื้นที่ต่อขยายโครงการขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านไปที่จงั หวัด
สุ รินทร์ และได้สังเกตการสื่ อสารของผูป้ ระสานงานองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในการถ่ ายทอด
รู ปแบบความคิดเพื่อขยายสาขา และสัมภาษณ์เพิ่มเติมเรื่ องการขยายเครื อข่ายย่อย
13) สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม การติ ดต่อสื่ อสารหรื อประชุ มอย่างไม่เป็ นทางการของ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านกับเครื อข่ายกิจการเพื่อสังคม ชื่อร้าน URBIE และ ChangFusion
14) การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม และมีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง
ซึ่งผูว้ จิ ยั เลือกจากผลการตอบแบบสอบถาม
15) การสนทนากลุ่ม โดยใช้ประเด็นในแบบสอบถาม
เพื่ อให้เ ห็ นขั้นตอนในการดํา เนิ นการวิ จยั แบบอย่า งเป็ นลํา ดับ ผูว้ ิ จยั จึ ง ได้ส รุ ป ตาราง
ขั้นตอนหรื อกระบวนการดําเนิ นการวิจยั ไว้ในตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.2 ตารางสรุ ปขั้นตอนหรื อกระบวนการดําเนินการวิจยั
ช่ วงเวลา
ดาเนินการวิจัย
เมษายน –
กรกฎาคม
2557
24 กรกฎาคม
2557

วิธีการศึกษา

31 กรกฎาคม
2557

สัมภาษณ์ นาวี นาควัชระ

31 กรกฎาคม
2557
31 กรกฎาคม
2557
31 กรกฎาคม
2557
31 กรกฎาคม
2557
30 ตุลาคม
2557

ประเด็นการศึกษา

ศึ ก ษาข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น จากเอกสารที่ ภาพรวมการวิจยั
เกี่ยวข้อง และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่จะศึกษา
โทรศัพท์สัมภาษณ์นาวี นาควัชระ
แจ้งการทําวิจยั , ข้อมูล องค์ก ร, บริ บ ท
ชุมชน, ปัญหาชุมชน, นวัตกรรมสังคม
ประวัติการทํางานพัฒนา,ประวัติองค์กร
, ภูมิหลังแนวคิดการตั้งองค์กร, ประวัติ
กิ จการเพื่อสังคม, การสร้ างนวัตกรรม,
เบื้ องหลังแนวคิดการพัฒนา, ภาพรวม
ขององค์กร
สัมภาษณ์ บรรเลง จวงพลงาม
หน้าที่ ในองค์กร, ประวัติสมาชิ ก, การ
สื่ อสารนวัตกรรม, ประวัติองค์กร
สัมภาษณ์ เชฐพงษ์ กันหา
หน้าที่ในองค์กร, ประวัติสมาชิ ก, การ
สื่ อสารนวัตกรรม, ประวัติองค์กร
สัมภาษณ์ น้อย ศรี วงษ์
ประวัติการทําเกษตรแนวใหม่, ประวัติ
สมาชิ ก , ประวัติ อ งค์ ก ร, หน้ า ที่ ใ น
องค์กร
สั ม ภาษณ์ สมปอง วิ เ ศษสม และ การยอมรับนวัตกรรม
ทองยุน่ ศรี เจริ ญ
สัง เกตแบบมี ส่ วนร่ วมใน งานเสวนา กา รสื่ อส าร เพื่ อส ร้ า งก าร ย อ มรั บ
เปิ ดโครงการของกองทุ น นวัต กรรม นวัตกรรม, การยอมรับนวัตกรรมของ
ชาวบ้า น : กองทุ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม สมาชิก
เกษตรอิ น ทรี ย ์ค รบวงจร สนับ สนุ น
โดย สกส. ผูว้ ิจยั เข้าร่ วมงานในฐานะ
Staff
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ช่ วงเวลา
วิธีการศึกษา
ดาเนินการวิจัย
30 ตุลาคม
สัม ภาษณ์ นาวี นาควัชระ แบ่ ง เป็ น 2
2557
ช่วง ได้แก่
1) ช่ วงแรก สั ม ภาษ ณ์ แบบไม่ มี
โครงสร้าง
2) ช่ ว ง ส อ ง สั ม ภ า ษ ณ์ แ บ บ มี
โครงสร้างตามข้อคําถาม
2 พฤศจิกายน
2557

สัมภาษณ์ น้อย ศรี วงษ์

2 พฤศจิกายน
2557

สัมภาษณ์ บรรเลง จวงพลงาม

2 พฤศจิกายน
2557

สัมภาษณ์ เชฐพงษ์ กันหา

ประเด็นการศึกษา
ช่ ว งแรก: การสร้ า งและการบริ ห าร
องค์กร, ประวัติองค์กร, ปั ญหาและการ
แก้ปั ญ หาขององค์ก ร, การทํางานของ
กรรมการ
ช่ ว งหลั ง : การวางแผนการสื่ อสาร,
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละวิ ธี ก ารสื่ อสารกั บ
กลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกัน
การวางแผนการสื่ อสาร, วัตถุประสงค์
และวิธี ก ารสื่ อสารกับ กลุ่ ม เป้ าหมายที่
แตกต่างกัน, การวางแผนการสื่ อสารใน
อนาคต, ปัจจัยการสื่ อสารในการพัฒนา,
กา รสื่ อส าร เพื่ อส ร้ า งก าร ย อ มรั บ
นวัตกรรม
การวางแผนการสื่ อสาร, วัตถุประสงค์
และวิธี ก ารสื่ อสารกับ กลุ่ ม เป้ าหมายที่
แตกต่างกัน, การวางแผนการสื่ อสารใน
อนาคต, ปัจจัยการสื่ อสารในการพัฒนา,
กา รสื่ อส าร เพื่ อส ร้ า งก าร ย อ มรั บ
นวัตกรรม
การวางแผนการสื่ อสาร, วัตถุประสงค์
และวิธี ก ารสื่ อสารกับ กลุ่ ม เป้ าหมายที่
แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ช่ วงเวลา
วิธีการศึกษา
ดาเนินการวิจัย
2 พฤศจิกายน สัมภาษณ์ กุล มานํ้าเที่ยง
2557

13 พฤศจิกายน
2557
13 พฤศจิกายน
2557

16 พฤศจิกายน
2557

12 มกราคม –
12 กุมภาพันธ์
2558
15 มกราคม
2558

ประเด็นการศึกษา

การวางแผนการสื่ อสาร, วัตถุประสงค์
และวิธี ก ารสื่ อสารกับ กลุ่ ม เป้ าหมายที่
แตกต่างกัน, การวางแผนการสื่ อสารใน
อนาคต, ปัจจัยการสื่ อสารในการพัฒนา,
กา รสื่ อส าร เพื่ อส ร้ า งก าร ย อ มรั บ
นวัตกรรม
สัมภาษณ์ นาวี นาควัชระ
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละวิ ธี ก ารสื่ อสารกั บ
กลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกัน
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม การสนทนา/ การสื่ อสารในการทํ า งานกั บ กลุ่ ม
ปรึ ก ษาการทํา ธุ รกิ จของพันธมิ ตรใน ภายนอกองค์ ก รที่ เ ป็ นเครื อข่ า ยของ
เครื อข่ า ยกิ จ การเพื่ อ สั ง คม ได้ แ ก่ กิจการเพื่อสังคม
URBIE, ChangeFusion
สัมภาษณ์ ธัญญารัตน์ บุญวงศ์
การวางแผนการสื่ อสาร, วัตถุประสงค์
และวิธี ก ารสื่ อสารกับ กลุ่ ม เป้ าหมายที่
แตกต่างกัน, การวางแผนการสื่ อสารใน
อนาคต, ปัจจัยการสื่ อสารในการพัฒนา,
กา รสื่ อส าร เพื่ อส ร้ า งก าร ย อ มรั บ
นวัตกรรม
ลงพื้ น ที่ จ ริ ง เก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนาม ภาพรวมการวิจยั
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม ระยะเวลา 1
เดือน
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม การประชุ ม กระบวนการสื่ อสารในการประชุ มของ
อบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ เรื่ องการปลู ก พริ ก องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน, การสื่ อสาร
อินทรี ย ์
เพื่อสร้ างการยอมรับนวัตกรรม, การ
ยอมรับนวัตกรรมของสมาชิก
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ช่ วงเวลา
วิธีการศึกษา
ดาเนินการวิจัย
17 – 18
สั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โดยการร่ ว ม
มกราคม 2558 ออกบู ธ ขายสิ น ค้า ขององค์ก รในงาน
คนไทยใจดีครั้งที่ 2 ที่ Central world
6 กุมภาพันธ์ สัมภาษณ์ นาวี นาควัชระ
2558

ประเด็นการศึกษา

การ สื่ อส าร ของ บริ ษั ท น วั ต ก รร ม
ชาวบ้า นในฐานะกิ จ การเพื่ อ สั ง คม,
กลุ่มเป้ าหมายของกิจการเพื่อสังคม
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละวิ ธี ก ารสื่ อสารกั บ
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ แ ตกต่ า งกัน , การ
วางแผนการสื่ อสารในอนาคต, ปั จจัย
การสื่ อสารในการพัฒนา, การสื่ อสาร
เพื่อสร้างการยอมรับนวัตกรรม
6 กุมภาพันธ์ สัมภาษณ์ เชฐพงษ์ กันหา
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละวิ ธี ก ารสื่ อสารกั บ
2558
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ แตก ต่ า งกั น , การ
วางแผนการสื่ อสารในอนาคต
7-8 กุมภาพันธ์ สัมภาษณ์ ปิ ยะดา สิ งห์นนั ท์
การวางแผนการสื่ อสาร, วัตถุประสงค์
2558
และวิธี ก ารสื่ อสารกับ กลุ่ ม เป้ าหมายที่
แตกต่างกัน, การวางแผนการสื่ อสารใน
อนาคต, ปัจจัยการสื่ อสารในการพัฒนา,
กา รสื่ อส าร เพื่ อส ร้ า งก าร ย อ มรั บ
นวัตกรรม
8 กุมภาพันธ์ สัมภาษณ์ เชฐพงษ์ กันหา
ปั จจัย การสื่ อสารในการพัฒนา, การ
2558
สื่ อสารเพื่อสร้างการยอมรับนวัตกรรม
10 กุมภาพันธ์ จัดการสนทนากลุ่ ม ประกอบการเก็บ ประสิ ท ธิ ผลของการสื่ อสารเพื่ อสร้ า ง
2558
ข้อมูลแบบสอบถาม
การยอมรับนวัตกรรม
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
ช่ วงเวลา
ดาเนินการวิจัย
11 – 28
กุมภาพันธ์
2558

มีนาคมเมษายน 2558

วิธีการศึกษา

ประเด็นการศึกษา

เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ประกอบการ ประสิ ท ธิ ผลของการสื่ อสารเพื่ อสร้ า ง
สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ได้แก่
การยอมรับนวัตกรรม
1) บุญทัน ทองงาม และภรรยา
2) วิไลลักษณ์ ผาเจริ ญ และสามี
3) สังวาล สุ วรรณแสง
4) ศุภชัย คุมสุ ข
5) อนุวฒั น์ ทองงาม
สัมภาษณ์เพิม่ เติมทางโทรศัพท์
เก็บตกประเด็นต่างๆ

แม้วธิ ี การวิจยั นี้จะเป็ นการวิจยั แบบผสมตลอดกระบวนการ แต่เพื่อนําเสนอรายละเอียด
ของแต่ละระเบียบวิธีวิจยั ให้มีความชัดเจนและน่าเชื่ อถือ ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งการอธิ บายเนื้ อหาเป็ นการ
วิจยั เชิงคุณภาพ และการวิจยั เชิงปริ มาณ ดังนี้

3.3 การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นหลักในการศึกษาวัตถุประสงค์ 3 ข้อดังนี้
1) เพื่อศึกษากระบวนการสื่ อสาร รู ปแบบการสื่ อสาร และกลยุทธ์การสื่ อสารในการสร้าง
และการบริ หารจัดการองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน รวมทั้งการสื่ อสารเพื่อสร้ างการยอมรับองค์กร
นวัตกรรมชาวบ้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
2) เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทการสื่ อ สารขององค์ก รนวัต กรรมชาวบ้า นในการพัฒ นาสั ง คม
เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
3) เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการสื่ อ สารเพื่ อการพัฒนาขององค์ก รนวัตกรรมชาวบ้า น
รวมถึงแนวโน้มการสื่ อสารในอนาคตขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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3.3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3.1.1 ข้อมูล
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการลง
พื้นที่ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกต
2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร
ต่าง ๆ
3.3.1.2 การวิจยั เอกสาร (Document Research)
เป็ นการรวบรวมเอกสารต่างๆซึ่ งเป็ นข้อมูลทุติยภูมิที่มีผรู ้ วบรวมไว้แล้วมาใช้ใหม่
โดยการปรับ จัดกลุ่ม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ในการตีความร่ วมกับข้อมูลปฐมภูมิ เอกสารหลักที่
ใช้ในการวิจยั จะเป็ นเอกสารที่มีหวั ข้อเรื่ องเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ได้แก่
หนังสื อ SE Catalog รวมกิจการเพื่อสังคมในไทย, หนังสื อ Start Up and Change the World, แผน
แม่บทสร้างเสริ มกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2553-2557, เว็บไซต์สาํ นักงานสร้างเสริ มกิจการเพื่อสังคม,
คู่มือมาตรฐานเกษตรอินทรี ยฉ์ บับการ์ ตูน, แผ่นพับของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน, หนังสื อเชิญ
ประชุมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน, งานนําเสนอการประกวดการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมชาวบ้านของสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน, รายงานประเมินผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน จ.บุรีรัมย์ ปี
ประเมิน พ.ศ.2554, บทความ นวัตกรรมแก้จนบนวิถีความพอเพียงในเว็บไซต์ของศูนย์พฒั นาความ
รับผิดชอบต่อสังคม, เอกสารของ ChangeFusion เรื่ อง กรณี ศึกษาเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจํากัด,
Facebook ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน, เอกสารข้อมูลองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านที่ใช้ภายใน
องค์กร, รู ปภาพที่ใช้ภายในองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน, งานนําเสนอ (PowerPoint) ที่ใช้ในองค์กร
นวัตกรรมชาวบ้าน
3.3.1.3 การสัมภาษณ์
การเก็บข้อมูลโดยตรงจากบุคคล โดยการจดบันทึกและการบันทึกเสี ยง
ดังนี้
1) นาวี นาควัชระ กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน และผู้
ประสานงานเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
2) ปิ ยะดา สิ งห์นนั ท์ เจ้าหน้าที่บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน ทํางานตั้งแต่ปี
2551 ก่อนบริ ษทั จดทะเบียน อดีตผูจ้ ดั การร้านเกษตรเขียวซึ่งเป็ นร้านค้าปั จจัยการผลิตของบริ ษทั
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นวัตกรรมชาวบ้านที่ขายในชุมชน อดีตเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มเกษตรขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
ปัจจุบนั เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและดูแลมาตรฐานอินทรี ยข์ องบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน
3) เชฐพงษ์ กันหา สมาชิกรุ่ นแรกของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน อดีต
เหรัญญิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน กรรมการเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน และประธานวิสาหกิจ
ชุมชนมีกินมีใช้
4) บรรเลง จวงพลงาม สมาชิกรุ่ นที่สองของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
กรรมการเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านและวิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้ นอกจากนี้ยงั เป็ นผูไ้ ด้รับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมชาวบ้าน 3 ปี ซ้อน
5) น้อย ศรี วงษ์ สมาชิกรุ่ นแรกของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน กรรมการ
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านและวิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้
6) ธัญญารัตน์ บุญวงศ์ กรรมการเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน และ
เหรัญญิกวิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้
7) กุล มานํ้าเที่ยง สมาชิกรุ่ นที่สองของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
กรรมการวิสากิจชุมชนมีกินมีใช้
8) สมปอง วิเศษสม สมาชิกเครื อข่าย
9) ทองยุน่ ศรี เจริ ญ สมาชิกเครื อข่าย
10) บุญทัน ทองงาม และภรรยา สมาชิกเครื อข่าย
11) วิไลลักษณ์ ผาเจริ ญ และสามี สมาชิกเครื อข่าย
12) สังวาล สุ วรรณแสง สมาชิกเครื อข่าย
13) ศุภชัย คุมสุ ข สมาชิกเครื อข่าย
3.3.1.4 การสนทนากลุ่ม
เป็ นการจัดกลุ่มสนทนาโดยใช้หวั ข้อแบบสอบถามเป็ นเกณฑ์ เพื่อให้เกิด
การอภิปรายต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลา 45 นาที เนื่ องจากการสนทนากลุ่มเป็ นการคัดเลือก
กลุ่มเป้ าหมายให้มีความหลากหลายมาร่ วมสนทนา และไม่มีการเปิ ดเผยชื่อและชื่อสกุลจริ ง ผูว้ จิ ยั จึง
ได้ใช้นามสมมติ ดังจัดแบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี้
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1) สมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านรุ่ นแรก ๆ
(1) สมาชิกที่มาคนเดียว จํานวน 3 คน ผูว้ จิ ยั ใช้ชื่ออ้างอิง ได้แก่ สมาชิก
รุ่ นหนึ่ง, สมาชิกรุ่ นสอง, สมาชิกรุ่ นสาม
(2) สมาชิกที่มากับครอบครัว (สามีและภรรยา) จํานวน 1 คู่ (2 คน)
ผูว้ จิ ยั ใช้ชื่ออ้างอิง ได้แก่ สามีรุ่นหนึ่ง, ภรรยารุ่ นหนึ่ง
2) สมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านรุ่ นหลัง จํานวน 1 คน ผูว้ จิ ยั ใช้ชื่อ
อ้างอิง ได้แก่ สมาชิกรุ่ นหลัง
3) ผูส้ นใจสมัครเป็ นสมาชิกใหม่ จํานวน 1 คน ผูว้ จิ ยั ใช้ชื่ออ้างอิง ได้แก่
สมาชิกใหม่
4) เพื่อนบ้านที่ไม่ได้เป็ นสมาชิก จํานวน 3 คน ผูว้ จิ ยั ใช้ชื่ออ้างอิง ได้แก่
เพื่อนบ้านหนึ่ง, เพื่อนบ้านสอง, เพื่อนบ้านสาม
3.3.1.5 การสังเกต
1) การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม มีดงั นี้
(1) งานเสวนาเปิ ดโครงการของกองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน : กองทุน
เพื่อการส่ งเสริ มเกษตรอินทรี ยค์ รบวงจร สนับสนุนโดย สกส. โดยผูว้ จิ ยั เป็ น Staff คอยสนับสนุน
งานนี้
(2) การประชุมวางแผนการดําเนินการขององค์กร ผูเ้ ข้าร่ วมเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน ผูว้ จิ ยั เข้าร่ วมประชุม และมีประเด็นการประชุ มที่เกี่ยวข้อง
กับผูว้ จิ ยั คือ การถ่ายภาพเพื่อใช้ในงานขององค์กร ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีส่วนร่ วมในฐานะวิทยากรสอนการ
ถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
(3) การสื่ อสารออนไลน์ขององค์กร ผูว้ จิ ยั อาสาเป็ นผูด้ ูแลสื่ อออนไลน์
ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในขณะลงพื้นที่ศึกษาวิจยั ซึ่ งสื่ อออนไลน์หลักขององค์กรคือ
Facebook
(4) งานแสดงสิ นค้าของกิจการเพื่อสังคมใน ชื่อ “งานคนไทยใจดีครั้งที่
2” ผูว้ จิ ยั มีส่วนร่ วมในการนําสิ นค้าของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านไปจัดจําหน่าย เพื่อสังเกตการ
สื่ อสารในฐานะกิจการเพื่อสังคม
2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม เป็ นการเก็บข้อมูลภาคสนามตลอดเวลาที่
ลงพื้นที่ ผูว้ จิ ยั ไม่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมใดๆ เป็ นเพียงผูส้ ังเกตปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับองค์กร
นวัตกรรมชาวบ้านเท่านั้น
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3.3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้างในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้การบันทึกข้อมูล
ผ่านสมุด, เครื่ องอัดเสี ยง, กล้องถ่ายรู ป, กล้องวีดีโอ นอกจากนี้ ยงั ใช้โทรศัพท์ในการสัมภาษณ์และ
ใช้ขอ้ คําถามในแบบสอบถามร่ วมด้วย
3.3.3 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ทาํ การทดสอบความน่าเชื่ อถือของแนวคําถามเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview Guideline) โดยนําแนวคําถามดังกล่าวมาปรึ กษากับอาจารย์ผทู ้ รงคุ ณวุฒิ
ทางด้านการสื่ อสารการพัฒนา ทําการตรวจสอบและแก้ไขตามความเหมาะสมเพื่อความสมบูรณ์
ของการสัมภาษณ์
3.3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและนาเสนอข้ อมูล
จากการศึกษาครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภทคือแหล่งข้อมูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับมาเปรี ยบเทียบ
ถึงผลการศึกษากับแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีการดําเนินการดังต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การ
สัง เกตแบบมี ส่ วนร่ วมและไม่ มี ส่วนร่ วม จะนําเสนอข้อมูล ด้วยวิธี ก ารเขี ย นพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis) พร้อมการยกตัวอย่างข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้อง
2) การรวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานและการ
สื่ อสารนวัตกรรมการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน

3.4 การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั เชิ งสํารวจเป็ นหลักในการศึกษาวัตถุประสงค์ 1 ข้อ ได้แก่ เพื่อศึกษา
ประสิ ทธิ ผลของการสื่ อสารนวัตกรรมการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
3.4.1 รู ปแบบการวิจัย
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้รูปแบบการวิจยั
เชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) ซึ่ งใช้แบบแบบสอบถาม
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(Questionnaire) โดยจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และการตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมือ เกณฑ์การวัดค่าตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจ ัย และเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนการวัด ความเชื่ อ มัน่ และความเที่ ย งตรงของเครื่ องมื อ การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผลและนําเสนอข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.4.2 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนที่อาศัยและประกอบอาชีพอยูใ่ นจังหวัดบุรีรัมย์
3.4.3 กลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสําเร็ จรู ป
ของ Taro Yamane จากจํานวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดบุรีรัมย์จาํ นวน 1,521,065 คน ผูว้ ิจยั ใช้
กลุ่มตัวอย่างจากอําเภอสตึก ซึ่ งมีจาํ นวนประชากร 109,317 คน เนื่องจากสมาชิกองค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้านเกือบทั้งหมดอยูใ่ นพื้นที่น้ ี และเป็ นที่ต้ งั ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านตั้งแต่ในอดีตจนถึ ง
ปัจจุบนั
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ตารางที่ 3.3 ตารางสําเร็ จรู ปกําหนดขนาดตัวอย่างของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

ในที่น้ ีผวู ้ จิ ยั กําหนดว่าจะยอมให้เกิดความผิดพลาดได้ไม่เกิน 10% และต้องการระดับความ
น่าเชื่ อถือได้เป็ น 95% (e = 0.10) ซึ่ งเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 100 คน ฉะนั้นในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 คน
3.4.4 วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ในลําดับแรก ผูว้ ิจยั ได้
เลื อกพื้นที่ในการแจกแบบสอบถามแบบเจาะจง (Purposive) ศึ กษาเฉพาะพื้นที่การจัดประชุ ม
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านที่จดั ขึ้นเป็ นประจําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่ งมักเป็ นที่รวมตัวของกลุ่ม
ตัวอย่าง ลําดับต่อมา ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สุ่ มเก็บข้อมูล
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จากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมดังกล่าว โดยการแจกแบบสอบถามอย่างน้อย 100 คน (เกณฑ์ในการเก็บข้อมูล
ในสถานที่ ต่า ง ๆ ผูว้ ิจยั จะเลื อกเก็ บ ในสถานที่ เดิ ม แต่ ต่า งวันและเวลาเพื่อให้ไ ด้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งที่
หลากหลาย)
3.4.5 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การกําหนดตัวแปรในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จะกําหนดภายหลังจากที่มีการสัมภาษณ์ เชิ งลึกแล้ว
เพื่อให้สามารถออกแบบตัวแปรและเครื่ องมือในการวิจยั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับการ
วิจยั เชิงคุณภาพ และสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ได้
หลังจากสัมภาษณ์ เบื้องต้นจนได้ขอ้ มูลที่สามารถนํามาพัฒนาเป็ นแบบสอบถามได้ ผูว้ ิจยั
ได้กาํ หนดตัวแปร ดังต่อไปนี้
1) พฤติกรรมการใช้นวัตกรรม
2) การเป็ นเจ้าของ องค์ประกอบนวัตกรรม
3) ภูมิหลังหรื อกระบวนการที่ทาํ ให้ยอมรับนวัตกรรม
4) ปัจจัยการสื่ อสารที่ทาํ ให้ยอมรับนวัตกรรม
5) ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการรับนวัตกรรม
6) การยอมรับนวัตกรรม ผูว้ ิจยั พัฒานามาจากการออกแบบแบบสอบถามฉบับ
ภาษาไทยตามแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรื อ TAM) ของ
ชานนท์ ศิริธร (2554) อันได้แก่
(1) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived usefulness หรื อ PU)
(2) การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use หรื อ
PEOU)
(3) ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude toward using)
(4) ความตั้งใจที่จะใช้งาน (Behavioral intention หรื อ BI)
(5) การใช้งานจริ ง (Actual use หรื อ AU)
7)
ความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุ ค คล ผูว้ ิจยั พัฒานามาจากการออกแบบ
แบบสอบถามฉบับภาษาไทยของชานนท์ ศิริธร โดยใช้มาตรวัดที่ปรับปรุ งมาจากการวัดความสนใจ
นวัตกรรมส่ วนบุคคล (Lu, Yao, & Yu, 2005; Rosen, 2005; Weniger , 2010, อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริ
ธร, 2554)
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3.4.6 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือสําคัญที่ใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
ปลายปิ ด (Close-ended Questionnaire) และในส่ วนของคําถามปลายเปิ ดนั้น ผูว้ ิจยั จะพิจารณาเลือก
จากคุ ณสมบัติและคํา ตอบของกลุ่ มตัวอย่า ง แล้วจึ งใช้การสัม ภาษณ์ และการสนทนากลุ่ มในข้อ
คําถามปลายเปิ ด (Open-ended Questionnaire) ซึ่งภายหลังการสัมภาษณ์เชิงลึกและการศึกษาข้อมูล
เอกสาร ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดเนื้อหาของแบบสอบถาม ประกอบด้วยคําถาม 7 ส่ วน ดังต่อไปนี้
1) พฤติกรรมการใช้นวัตกรรม
2) การเป็ นเจ้าของ องค์ประกอบนวัตกรรม
3) ภูมิหลังหรื อกระบวนการ การสื่ อสารที่ทาํ ให้ยอมรับนวัตกรรม
4) ปัจจัยการสื่ อสารที่ทาํ ให้ยอมรับนวัตกรรม
5) ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการรับนวัตกรรม
6) การยอมรับนวัตกรรม
7) ความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล
3.4.7 การตรวจสอบเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของ
แบบสอบถามดังนี้
1) ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามไป
ปรึ กษากับผูท้ รงคุ ณวุฒิโดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เป็ นผูต้ รวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้ อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาโดยขอคําแนะนําในการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้
ครอบคลุมเนื้อหาและสื่ อความหมายได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด
2) นําแบบสอบถามไปตรวจสอบหาความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability) โดยนําไปทดลองใช้
(Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เลือกเอาไว้จาํ นวน 30 คน เพื่อนําไปทดสอบความ
น่าเชื่ อถื อ โดยใช้สูตร Alpha Conbach (พัชนี เชยจรรยา, 2558) ซึ่ งผูว้ ิจยั คํานวณผ่านโปรแกรม
SPSS ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือ มีดงั นี้
(1) ปัจจัยการสื่ อสารที่ทาํ ให้ยอมรับนวัตกรรม มีค่าเท่ากับ
0.843
(2) การยอมรับนวัตกรรม
มีค่าเท่ากับ
0.965
(3) ความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล
มีค่าเท่ากับ
0.841
ผลการทดสอบดังกล่าวอยูใ่ นเกณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือได้ดี
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3.4.8 เกณฑ์ การกาหนดคะแนนตัวแปรและการแปลความหมาย
การให้คะแนนตัวแปรต่างๆ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
การวัดโดยใช้มาตราส่ วนประเมินค่า (Likert scale) ใช้ในการวัดตัวแปร 3 ตัวแปร ดังนี้
1) ปัจจัยการสื่ อสารที่ทาํ ให้ยอมรับนวัตกรรม แต่ละคําตอบนั้นได้จากการ
สัมภาษณ์สมาชิกนวัตกรรมชาวบ้าน โดยสามารถเลือกตอบได้ 5 ระดับ สําหรับเกณฑ์การให้
คะแนนปัจจัยการสื่ อสาร ซึ่ งประกอบด้วยผูส้ ่ งสาร สาร และสื่ อที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับนวัตกรรม
ของตนเอง มีดงั นี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
คะแนน
เห็นด้วยมาก
4
คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
3
คะแนน
ไม่ค่อยเห็นด้วย
2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
คะแนน
จากนั้นนําผลรวมของคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปล
ความหมายข้อมูล ดังนี้
เกณฑ์แปลความหมาย
1.00 - 1.80
หมายถึง
มีอิทธิพลน้อยที่สุด
1.81 - 2.60
หมายถึง
มีอิทธิพลน้อย
2.61 - 3.40
หมายถึง
มีอิทธิพลปานกลาง
3.41 - 4.20
หมายถึง
มีอิทธิพลมาก
4.21 - 5.00
หมายถึง
มีอิทธิพลมากที่สุด
2) การยอมรับนวัตกรรม สามารถเลือกตอบได้ 5 ระดับ สําหรับเกณฑ์การให้
คะแนน มีดงั นี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
คะแนน
เห็นด้วยมาก
4
คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
3
คะแนน
ไม่ค่อยเห็นด้วย
2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
คะแนน
จากนั้นนําผลรวมของคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปล
ความหมายข้อมูล ดังนี้

93
เกณฑ์แปลความหมาย
1.00 - 1.80
หมายถึง
ยอมรับน้อยที่สุด
1.81 - 2.60
หมายถึง
ยอมรับน้อย
2.61 - 3.40
หมายถึง
ยอมรับปานกลาง
3.41 - 4.20
หมายถึง
ยอมรับมาก
4.21 - 5.00
หมายถึง
ยอมรับมากที่สุด
3) ความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล สามารถเลือกตอบได้ 5 ระดับ สําหรับเกณฑ์
การให้คะแนน มีดงั นี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
คะแนน
เห็นด้วยมาก
4
คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
3
คะแนน
ไม่ค่อยเห็นด้วย
2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
คะแนน
จากนั้นนําผลรวมของคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปล
ความหมายข้อมูล ดังนี้
เกณฑ์แปลความหมาย
1.00 - 1.80
หมายถึง
มีความสนใจน้อยที่สุด
1.81 - 2.60
หมายถึง
มีความสนใจน้อย
2.61 - 3.40
หมายถึง
มีความสนใจปานกลาง
3.41 - 4.20
หมายถึง
มีความสนใจมาก
4.21 - 5.00
หมายถึง
มีความสนใจมากที่สุด
3.4.9 การวิเคราะห์ ข้อมูลและการนาเสนอข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้การการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
นําเสนอข้อมูลโดยตาราง
3.4.10 การประมวลผลข้ อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและทําการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วจึงทําการกําหนดรหัส
ลงรหัสบันทึกข้อมูล แล้วจึงนําไปประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS เพื่อคํานวณ
ค่าสถิติต่าง ๆ ตามที่กาํ หนดไว้

บทที่ 4
ข้ อมูลเบือ้ งต้น
ในบทนี้ เป็ นการพรรณนาข้อมูลเบื้ องต้น เพื่อให้เห็ นถึ งลักษณะและภาพรวมขององค์กร
นวัตกรรมชาวบ้า น บริ บ ทชุ ม ชน และประวัติค วามเป็ นมาขององค์ก รนวัตกรรมชาวบ้าน โดย
รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นดังต่อไปนี้

4.1 ลักษณะและภาพรวมขององค์ กรนวัตกรรมชาวบ้ าน
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน (Grassroots Innovation Organization) ตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่ 199 ม.5
หมู่บา้ นหนองเชือก ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ มีสมาชิกจํานวน 450 ครัวเรื อน ในพื้นที่ 4 จังหวัด
ได้แก่ บุรีรัมย์ ร้ อยเอ็ด สุ รินทร์ และลพบุรี (สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ, 2554)
แต่เนื่ องจากจุดเริ่ มต้นและโครงการต่าง ๆ อยู่ที่จงั หวัดบุรีรัมย์เป็ นหลัก ผูว้ ิจยั จึงเลื อกศึกษาเฉพาะ
เขตในจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น

ภาพที่ 4.1 ที่ต้ งั องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน จ.บุรีรัมย์
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นวัตกรรมชาวบ้านเป็ นองค์กรที่มีหลายส่ วนงานร่ วมกัน แบ่งการบริ หารจัดการส่ วนย่อยแต่
อยู่ภายใต้กรอบเดี ยวกัน ได้แก่ เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน วิสาหกิ จ
ชุมชนมีกินมีใช้ กองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งแต่ละองค์กรย่อยต่างมีจุดเด่นในการพัฒนา ดังนี้
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน คือ การรวมกลุ่มของชาวบ้านเพื่อร่ วมกันแสดงความคิดเห็น
ต่อปั ญหาด้านการเกษตรของชุ มชน รวมทั้งการร่ วมกันหาวิธีแก้ไขปั ญหา และร่ วมกันประเมินผล
การแก้ไขปั ญหาที่ได้น้ นั เรี ยกว่าได้วา่ เป็ นส่ วนงานด้านการวิจยั และประเมินผล เพื่อการพัฒนาด้าน
สังคม ชีวติ ความเป็ นอยู่ การรักษาสภาพแวดล้อม
บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน คือ บริ ษทั ที่บริ หารจัด การด้านการผลิ ตปั จจัยการผลิ ตต่าง ๆ
เช่น ปุ๋ ยอินทรี ย ์ เมล็ดพันธุ์พืชอินทรี ย ์ เป็ นต้น เพื่อกระจายปั จจัยการผลิตให้กบั เกษตรกร และยังเป็ น
ศูนย์กลางในการรับซื้ อผลผลิตของเกษตรกร แล้วจึงนําสิ นค้าไปกระจายในช่องทางการจัดจําหน่าย
ต่าง ๆ รวมถึงการบริ หารจัดการด้านการเงินและพาณิ ชย์ การทําบัญชี และสิ นเชื่ อต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนเครื อข่ายให้อยูร่ อด และผลิตภัณฑ์รักษาสิ่ งแวดล้อม
วิสาหกิ จชุ มชน ในชื่อ “มีกินมีใช้” คือ ธุ รกิจของชาวบ้าน ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้าน จดทะเบียนวิสาหกิ จขึ้นโดยสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน เพื่อที่จะผลิต
ผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตรในราคาย่อมเยาสําหรับคนในชุ มชน และยังเป็ นการส่ งเสริ มรายได้และ
อาชีพให้กบั ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ฝึ กให้ชาวบ้านบริ หารจัดการ
กองทุ น นวัต กรรมชาวบ้า น คื อ กองทุ น ที่ ใ ห้ นัก ลงทุ น รายย่ อ ยได้ม าร่ ว มลงทุ น เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงเกษตรกรที่ใช้สารเคมีให้หนั มาทําเกษตรอินทรี ย ์ และเพื่อเป็ นทุนในการดําเนิ นการต่าง
ๆ ภายในองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็ นฐาน
ความมัน่ คงขององค์กร
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ภาพที่ 4.2 แผนผังโครงสร้างองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
นาวี นาควัชระ ผูป้ ระสานงานเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน และกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั
นวัตกรรมชาวบ้าน จํา กัด กล่ า วถึ งวิสัยทัศน์ ในการทํางานร่ วมกันขององค์กรภายในนวัตกรรม
ชาวบ้านว่า “การแตกองค์กรย่อยออกมาเพียงเพื่อมาเสริ มงานเดิมของเรา ทุกอย่างมีจุดมุ่งหมายเดียว
คือการพยายามพัฒนานวัตกรรมชาวบ้าน” จะเห็ นได้ว่า กระบวนการทํางานภายในองค์กรจึงต้อง
เกื้ อกูลกันเป็ นการบูรณาการระบบการทํางานที่ มีความหลากหลาย ในขณะเดี ยวกันก็มีความเป็ น
เอกภาพ

4.2 บริบทชุมชน
เนื่ องจากการศึ ก ษานี้ เป็ นการศึ ก ษาเรื่ องการสื่ อสาร ซึ่ ง องค์ป ระกอบของกระบวนการ
สื่ อสารคือ S-M-C-R-E ประกอบไปด้วยผูส้ ่ งสาร (Sender) สาร (Message) ช่ องทางการสื่ อสาร
(Channel) ผูร้ ับสาร (Receiver) และบริ บทแวดล้อม (Environment) ดังนั้น ก่ อนที่ จะกล่ าวถึ ง
กระบวนการสื่ อสาร ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ เสนอประเด็นเรื่ องบริ บทชุมชนที่มีความจําเพาะเจาะจงในพื้นที่
ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน นัน่ คือ จังหวัดบุรีรัมย์ ในบทแรกของการนําเสนอผลการวิจยั ก่อน
ซึ่ ง จัง หวัดบุ รีรัม ย์น้ ี ผูว้ ิจยั ถื อว่า เป็ นพื้ นที่ ใ นขอบเขตการศึ ก ษาวิจยั ในประเด็ นต่ า ง ๆ ที่ มี ความ
เกี่ยวข้องต่อการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
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4.2.1 ทีต่ ้งั อาณาเขต
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งเป็ นจังหวัดที่ อยู่ทางทิ ศใต้ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างของ
ประเทศไทย อยู่ห่า งจากกรุ ง เทพมหานคร โดยรถยนต์ป ระมาณ 410 กิ โลเมตร ทางรถไฟ
ประมาณ 376 กิ โลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 10,321,885 ตารางกิ โลเมตรหรื อ 6,451,178 ไร่ คิดเป็ น
ร้อยละ 6.11 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ หรื อร้ อยละ 2.01 ของประเทศ ใหญ่เป็ นอันดับ 6
ของประเทศ มีอาณาเขตติดกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และสุ รินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุ รินทร์
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสี มา
จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 23 อําเภอ ได้แก่ เมืองบุรีรัมย์ นางรอง ประโคนชัย พุทไธสง
ลํา ปลายมาศ สตึ ก กระสั ง ลํา หานทราย บ้า นกรวด คู เมื อง หนองกี่ ปะคํา หนองหงส์ นาโพธิ์
พลับพลาชัย ห้วยราช โนนสุ วรรณ ชํานิ โนนดินแดง เฉลิมพระเกียรติ บ้านใหม่ไชยพจน์ บ้านด่าน
แคนดง จํานวนประชากรทั้งจังหวัดรวม 1,573,438 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,
2556)
4.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทัว่ ไปเป็ นที่ราบสู ง พื้นที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทิศเหนื อ พื้นที่มีลกั ษณะเป็ น
ลูกคลื่นน้อยเป็ นที่ราบขั้นบันไดช่องเขาเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อประมาณเก้าแสนถึงหนึ่ งล้านปี
เศษ ทําให้จงั หวัดบุรีรัมย์มีลกั ษณะภูมิประเทศที่สําคัญคือ (1) พื้นที่สูงและภูเขาทางตอนใต้ (2)
พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลางของจังหวัด (3) พื้นที่ราบลุ่มตอนเหนือริ มฝั่งแม่น้ าํ มูล
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ภาพที่ 4.3 แผนที่แสดงอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นและประเทศเพื่อนบ้าน
4.2.3 สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพภูมิอากาศ อยูภ่ ายใต้การควบคุมของปั จจัยที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี้
1) ที่ต้ งั จังหวัดบุรีรัมย์ต้ งั อยูใ่ นเขตร้อน จึงมีอุณหภูมิสูงตลอดปี
2) แนวเทือกเขาทางทิศใต้ ทิศใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์มีเทือกเขาดงรักและเทือกเขา
สันกําแพงขวางทิศทางของลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ เขตจังหวัดบุรีรัมย์จึงเป็ นเขตเงาฝนหรื อเขต
บังลม
3) ลมประจําที่พดั ผ่าน มีลมมรสุ มและลมพายุพดั ผ่านความชื้นและความหนาวเย็น
จะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิ พลของลมประจําดังกล่าว
4) ระยะห่ างจากทะเล จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ห่างจากทะเลด้านฝั่ งตะวันออกของอ่าว
ไทย(จังหวัดชลบุรี)ประมาณ 350 กิโลเมตรอิทธิ พลจากทะเลเข้าถึงน้อยทําให้ความชื้ นสัมพันธ์เฉลี่ย
ค่อนข้า งตํ่า โดยทัว่ ไปจึ งมี ลกั ษณะอากาศค่อนข้า งรุ นแรง คื อ ฤดู หนาวอุ ณหภู มิต่ าํ และฤดู ร้อน
อุณหภูมิสูงแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน
ภูมิอากาศในจังหวัดบุรีรัมย์ มีอยู่ 3 ฤดู คือ (1) ฤดูร้อน ปลายเดือน ก.พ. - พ.ค. มีอุณหภูมิ
สู งสุ ด 36 เซลเซี ยส ในเดือน เม.ย. (2) ฤดูฝน เดือน มิ.ย. - ก.ย. เนื่องจากมีเทือกเขาพนมดงรักขวาง
กั้นลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ จึงได้รับปริ มาณนํ้าฝนไม่มากนัก (3) ฤดูหนาว เริ่ มประมาณเดื อน
ต.ค. - ม.ค. มีอากาศหนาว และแห้งแล้ง อุณหภูมิต่าํ สุ ด 11 เซลเซียส
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ข้ อมูลภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์
เดือน

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ทั้งปี

อุณหภูมิ
สู งสุ ด
เฉลีย่ °C

31.67

34.02

36.02

36.45

33.87

34.35

33.60

33.07

32.57

31.25

30.52

29.77

33.10

(89.01)

(93.24)

(96.84)

(97.61)

(92.97)

(93.83)

(92.48)

(91.53)

(90.63)

(88.25)

(86.94)

(85.59)

(91.58)

(°F)
อุณหภูมิ
ต่าสุ ด
เฉลีย่ °C

17.65

20.10

22.65

24.47

24.50

24.80

24.37

24.17

24.22

23.32

20.87

18.30

22.45

(63.77)

(68.18)

(72.77)

(76.05)

(76.1)

(76.64)

(75.87)

(75.51)

(75.6)

(73.98)

(69.57)

(64.94)

(72.41)

(°F)
หยาดน้า
ฟ้า มม
(นิว้ )

0.07

7.10

42.02

113.75

241.87

100.82

176.10

109.87

288.90

177.50

94.27

6.00

1,358.27

(0.0028)

(0.2795)

(1.6543)

(4.4783)

(9.5224)

(3.9693)

(6.9331)

(4.3256)

(11.374)

(6.9882)

(3.7114)

(0.2362)

(53.4752)
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วันที่มี
หยาดน้า
ฟ้ าโดย
เฉลีย่

ภาพที่ 4.4 ข้อมูลภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์
4.2.4 ทรัพยากรดิน
ผู้วิ จ ัย ได้ค ้น หาชุ ด ดิ น ในจัง หวัด บุ รี รั ม ย์ จากการสํ า รวจชุ ด ดิ น ของกรมพัฒ นาที่ ดิ น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้ระบบฐานข้อมู ล กลุ่ ม ชุ ดดิ น 75 จัง หวัดของประเทศไทย
(SoilView) พัฒนาโดยโปรแกรม ArcIMS แสดงแผนที่ กลุ่มชุ ดดิ นรายจังหวัด อําเภอ ตําบล และ
ความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิ ดต่าง ๆ รวมทั้งข้อจํากัด พร้อมทั้งสามารถแสดงเขตพื้นที่ป่าไม้
ถาวร ในรู ปของ GIS Web พบว่า
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ภาพที่ 4.5 กลุ่มชุดดิน จังหวัดบุรีรัมย์
สรุ ปพื้นที่จงั หวัดบุรีรัมย์ มีชุดดินหลักที่มีพ้ืนที่มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มชุ ดดินที่
40b จํานวน 1,107,634.77 ไร่ กลุ่มชุดดินที่ 40/40b จํานวน 639,463.96 ไร่ กลุ่มชุ ดดินที่ 17 จํานวน
545,755.60 ไร่ จากข้อมูลกลุ่มชุดดินของกรมพัฒนาที่ดินพบว่า ส่ วนใหญ่พ้ืนที่ในจังหวัดบุรีรัมย์จะ
เป็ นดินร่ วนปนทราย เป็ นดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่าํ ดินจึงไม่เหมาะกับการทํานา
แต่สามารถทําคันดินกั้นนํ้าเพื่อใช้ทาํ นาได้
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ภาพที่ 4.6 ความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว

ภาพที่ 4.7 ความเหมาะสมในการเพาะปลูกผักต่าง ๆ
จากภาพที่ 4.7 จะเห็นได้วา่ ความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่จงั หวัดบุรีรัมย์ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่สีเขียวเข้ม ซึ่ งแสดงถึงดินมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว ดังนั้น คุณภาพ
ดินในจังหวัดบุรีรัมย์จึงเหมาะสมกับการทํานามากกว่าการปลูกพืชผักต่าง ๆ ดังภาพที่ 4.7 แสดง
ความเหมาะสมในการเพาะปลู ก ผัก ต่ า ง ๆ ซึ่ งมี พ้ื นที่ ที่ เป็ นสี แดงอยู่ม าก นั่นคื อ ดิ นไม่ มี ค วาม
เหมาะสม
การใช้ที่ดินในจังหวัดบุรีรัมย์ ส่ วนใหญ่ร้อยละ 78.23 เป็ นพื้นที่เกษตรกรรม ประกอบด้วย
การทํานาข้าวร้อยละ 59.84 พืชไร่ ร้อยละ 9.87 ไม้ยนื ต้นร้อยละ 7.76 ไม้ผลร้อยละ 0.47 พืชสวนร้อย

102
ละ 0.02 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรื อนเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 0.16 และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ร้อยละ
0.11 ดังแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2544 ของกรมพัฒนาที่ดิน (ภาพที่ 4.8)

ภาพที่ 4.8 แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2554
4.2.5 ทรัพยากรนา้
จากข้อมูลสภาพภูมิอากาศและปริ มาณนํ้าฝนจะเห็ นได้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีปริ มาณนํ้าฝน
ค่อนข้างน้อย ซึ่ งเป็ นลักษณะโดยทัว่ ไปของภาคอีสาน จึงมีคาํ พังเพยในอดีตที่วา่ "บุรีรัมย์ตาํ นํ้ากิน"
แสดงให้เห็นถึงการขาดแคลนนํ้าในบริ เวณพื้นที่อนั เป็ นเขตการปกครองของจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีต
และแสดงถึ งความเฉลี ยวฉลาดของชาวบุ รีรัมย์สมัยก่ อนที่ นาํ ความรู ้ เกี่ ยวกับธรรมชาติ ม าแก้ไ ข
ปั ญหาการขาดแคลนนํ้า
กรรมวิธีที่ได้ชื่อว่าเป็ นการตํานํ้ากิน คือ การขุดหลุมดินขนาดย่อมขึ้นก่อน แล้วตักเอาโคลน
ตมในบ่อ สระ หรื อบึ ง มาใส่ หลุ มที่ขุดไว้ แล้วยํ่าด้วยเท้าจนเป็ นเลน หรื อนํามาใส่ ครุ ไม้ไผ่ยาชัน
แล้วตําด้วยไม้ให้โคนเลนมีความหนาแน่ นสู งขึ้น ปล่ อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอน นํ้าจากโคลนเลนจะ
ปรากฏเป็ นนํ้าใสอยูข่ า้ งบนตักไปใช้บริ โภคได้ แก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้าอันเป็ นปั ญหาเฉพาะหน้า
ให้ลุล่วงไปได้
ปั จจุบนั ภาวะเรื่ องนํ้าของจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปลี่ ยนแปลงไปมาก กรมชลประทานได้สร้ าง
อ่างเก็บนํ้าขนาดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และสํานักงานเร่ งรัดพัฒนาชนบทก็ได้ปิดกั้นทํานบ เหมืองฝาย และ
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ขุดลอก ห้วย หนอง คลอง บึ ง สร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก สร้างสระนํ้ามาตรฐานขึ้นเป็ นจํานวนมาก
นอกจากนี้ ยงั มีหน่วยงานอื่นสร้างถังเก็บนํ้าฝน สระนํ้า บ่อนํ้าตื้น บ่อบาดาล หอถังจ่ายนํ้าโดยสร้าง
เพิ่มขึ้นทุกปี ทําให้ความหมายและภาพพจน์ของคําพังเพยดังกล่าวได้หมดไปแล้วในปั จจุบนั
แหล่งนํ้าธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ มีท้ งั หมด 10 แหล่ง ได้แก่ (1) แม่น้ าํ มูล อยู่
ทางตอนเหนือของจังหวัดไหลผ่านท้องที่อาํ เภอคูเมือง พุทไธสง สตึก แคนดง มีปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ย
ทั้งปี 256.69 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็ นแหล่งนํ้าสําคัญในการอุปโภค– บริ โภค และเพื่อการเกษตร
(2) ลํานํ้าชี เป็ นลํานํ้าแบ่งเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และสุ รินทร์ อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ไหล
ผ่านท้องที่อาํ เภอประโคนชัย พลับพลาชัย กระสัง และสตึก มีปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ
444.69 ล้านลูกบาศก์เมตร (3) ลําปลายมาศ ไหลมาจากจังหวัดนครราชสี มาสู่ ทางตะวันตกเฉี ยงใต้
ของจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านอําเภอปะคํา นางรอง ลําปลายมาศ แล้วไหลลงสู่ แม่น้ าํ มูล มีปริ มาณนํ้าท่า
เฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 464.72 ล้านลูกบาศก์เมตร (4) ลํานางรอง เกิดจากเทือกเขาทางด้านทิศใต้ของ
จังหวัดบุ รีรัมย์ไ หลผ่านอํา เภอโนนดิ นแดง นางรอง ไปบรรจบกับลําปลายมาศตอนกลางของ
จังหวัด มีปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ ยทั้งปี ประมาณ 271.71 ล้านลูกบาศก์เมตร (5) ลําปะเทีย เกิดจาก
เทือกเขาทางด้านทิศใต้ของจังหวัด ไหลผ่านอําเภอละหานทราย นางรอง ไปบรรจบกับลําปลาย
มาศ มีปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 161.76 ล้านลูกบาศก์เมตร (6) ลําพังชู ไหลผ่านอําเภอนา
โพธิ์ และพุทไธสง มีปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 146.40 ล้านลูกบาศก์เมตร (7) ลําจักราช
ไหลผ่านอําเภอหนองกี่ และหนองหงส์ มีปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 98.63 ล้านลูกบาศก์
เมตร (8) ลําห้วยแอก ไหลผ่านอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มีปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ ยทั้งปี ประมาณ
109.99 ล้านลูกบาศก์เมตร (9) ลําสะแทด ไหลผ่านอําเภอนาโพธิ์ บ้านใหม่ชยั พจน์ พุทไธสง มี
ปริ มาณนํ้าท่าเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 179.33 ล้านลูกบาศก์เมตร (10) ลําตะโคง ไหลผ่านอําเภอบ้าน
ด่าน คู เมื อง ลําปลายมาศ แคนดง สตึ ก ห้วยราช ประโคนชัย และเมืองบุรีรัมย์ มี ปริ มาณนํ้าท่า
เฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 284.23 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้แหล่งนํ้าชลประทานที่สําคัญของจังหวัด
บุรีรัมย์มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง 14 โครงการ เก็บนํ้าได้ 274.72 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 152,452 ไร่ และมีเขื่อนที่สําคัญคือ เขื่อนลํานางรอง อ.โนนดิน
แดง ความจุ 150 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีอ่างเก็บนํ้าขนาดกลางกว่า 204 แห่ งที่สําคัญ ได้แก่ อ่าง
เก็บนํ้าห้วยตลาด อ.เมืองบุรีรัมย์ อ่างเก็บนํ้าห้วยจระเข้มาก อ.เมืองบุรีรัมย์ อ่างเก็บนํ้าลําจังหัน อ.
ละหานทราย อ่างเก็บนํ้าปะเทีย อ.ละหานทราย อ่างเก็บนํ้าห้วยเมฆา อ.บ้านกรวด อ่างเก็บนํ้าห้วย
สวาย อ.กระสัง (องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดบุรีรัมย์, ม.ป.ป.)
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4.2.6 สั งคม คุณภาพชี วติ และอาชีพ
สังคม คุ ณภาพชี วิต และอาชี พของประชากรจังหวัดบุรีรัมย์ ร้ อยละ 89 ประกอบอาชี พ
เกษตร ข้อมูลจํานวนผูม้ ีงานทําที่อยูใ่ นแรงงานในระบบและนอกระบบ จําแนกตามอาชีพ และเพศ
จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานสถิ ติจงั หวัดบุรีรัมย์ พบว่า แรงงานด้านการเกษตรและ
ประมงมีจาํ นวน 311,054 คน นับว่าเป็ นอาชี พที่มีแรงงานมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานบริ การ
จํานวน 88,924 คน และอันดับที่สาม ได้แก่ อาชี พด้านความสามารถทางฝี มือ จํานวน 65,752 และ
จากข้อมูลสํามะโนเกษตร พ.ศ. 2556 พบว่า จังหวัดที่มีจาํ นวนผูถ้ ือครองทําการเกษตรสู งสุ ด พบว่า
บุ รีรัม ย์มี จาํ นวนผูถ้ ื อครองทํา การเกษตรสู งสุ ดเป็ นลําดับที่ 9 ของประเทศไทย มี ผูถ้ ื อครองทํา
การเกษตรประมาณ 1,760,000 คน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556)
นอกจากนี้ ข้อมูลการสํารวจการใช้พ้ืนที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า มี
พื้นที่การเกษตรประมาณ 5,047,880 ไร่ หรื อร้ อยละ 78.23 ของพื้นที่จงั หวัด ดังภาพที่ 4.5 อาชี พที่
สําคัญ คือ การทํานาเป็ นอาชีพหลัก มีพ้ืนที่นาประมาณ 3,860,444 ไร่ หรื อร้อยละ 59.84 ของพื้นที่
จังหวัด โดยการทํานาต้องพึ่งพานํ้าจากนํ้าฝน หรื อที่เรี ยกว่า “นานํ้าฝน” เนื่ องจากสภาพพื้นที่มี
ความแห้งแล้ง ไม่มีแหล่งนํ้าที่มีปริ มาณนํ้าเพียงพอต่อการทํานา ชาวนาจึงทํานาได้เพียงปี ละ 1 ครั้ง
หรื อ “นาปี ” จากข้อมูลการสรุ ปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ 2554 ของกรมพัฒนา
ที่ ดิน พบพื้ นที่ ที่ ใ ช้ท าํ พื ช ไร่ ที่ สํา คัญของจังหวัดบุ รีรัมย์ ได้แก่ มันสําปะหลัง อ้อย พื ช ไร่ ผ สม
ข้าวโพด และแตงโมตามลําดับ ถื อเป็ นพืชที่ ทาํ รายได้ให้กบั จังหวัดบุ รีรัมย์รองจากข้าว พืชสวน
และไม้ยืนต้นเริ่ มมี บทบาทยิ่งขึ้ นเมื่ อพืชผลที่ เกษตรกรลงไปรุ่ นแรก ๆ เก็บเกี่ ยวได้ผลตอบแทน
คุม้ ค่าน่าพอใจโดยเฉพาะยูคาลิปตัส และยางพารา จังหวัดมีการส่ งเสริ มการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่ อง
ซึ่งนอกจากจะเป็ นอาชีพหลักแล้วบางรายก็สามารถเลี้ยงเป็ นอาชีพเสริ ม หารายได้ให้แก่ครอบครัว
ข้อมูลจากสํามะโนการเกษตร จังหวัดบุ รีรัมย์ พ.ศ. 2546 ซึ่ งเป็ นข้อมูลล่าสุ ดของจังหวัด
บุรีรัมย์ในขณะทําวิจยั กล่าวถึงการใช้ปุ๋ย และการป้ องกัน/กําจัดศัตรู พืชว่า ผูถ้ ือครองทําการเกษตร
ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 97.7) มีการใช้ปุ๋ย ซึ่ งในจํานวนนี้ เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 96.6) เป็ นการใช้ปุ๋ยเคมี
โดยมีผทู้ ี่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวร้อยละ 71.7 ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ ยอินทรี ยร์ ้อยละ25.2 ผูถ้ ือครองที่ใช้ปุ๋ย
อิ นทรี ย ์อย่างเดี ยวมี เพียงร้ อยละ 0.08 และผูถ้ ื อครองมี ปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ ย 39.8 กก./ไร่
สําหรั บการป้ องกันและกําจัดศัตรู พืชพบว่า ผูถ้ ื อครองที่ปลูกพืชร้ อยละ 37.3 มีการป้ องกันและ
กําจัดศัตรู พืช ซึ่ งวิธีการที่ใช้ส่วนใหญ่เป็ นการใช้สารเคมี (ร้อยละ 32.9) ใช้สารธรรมชาติร้อยละ 1.6
ใช้ศตั รู ธรรมชาติร้อยละ 0.8 และใช้วธิ ีอื่น ๆ ร้อยละ 4.8 (สํานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2546, น. 11) จาก
ข้อมูลสํามะโนการเกษตรข้างต้นทําให้ทราบว่า การทําการเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์เป็ นเกษตรเคมี
เกือบทั้งหมด
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ด้านสังคม ชาวบุรีรัมย์ที่ทาํ เกษตรกรรมจะมีความเป็ นอยูแ่ บบสังคมหมู่บา้ นต่างจากภาคอื่น
ๆ ในประเทศไทย ที่ดินทํากินของชาวบ้านจะอยูต่ ิดกัน วิถีชีวิตจึงเป็ นการอยูร่ ่ วมกันเป็ นหมู่ มักทํา
ตาม ๆ กัน มีขนบธรรมเนียมประเพณี มาก ชีวติ ผูกพันกับการเกษตร แต่ดว้ ยปัญหาความแห้งแล้งใน
ภาคอีสานทําให้เกษตรกรมีผลผลิตไม่เพียงพอที่จะหาเลี้ยงครอบครัว จึงเกิดปั ญหาการย้ายถิ่นฐาน
เข้า ไปขายแรงงานในเมื องใหญ่ สั ง คมของชาวบุ รีรัม ย์รุ่นใหม่ จึง เป็ นครอบครั วที่ แรงงานภาค
การเกษตรเป็ นผูส้ ู งอายุ ส่ วนลูกหลานไปทํางานในเมืองเป็ นส่ วนมาก อีกทั้งการขาดความรู ้ในการ
ทําการเกษตรทําให้เกษตรกรทําการเกษตรแบบเชิ งเดี่ยวมาเป็ นระยะเวลานาน ความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นดินถูกทําลายไปเป็ นจํานวนมาก รวมถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ด้วยการหัน
ไปสู่ กระแสของการบริ โภคนิ ยม และยกย่องผูท้ ี่มีฐานะทางการเงิน ทําให้ชาวชนบทจํานวนมากมี
ปั ญหาในเรื่ องของภาระหนี้สิน
สํานักงานสถิติจงั หวัดบุรีรัมย์ (2557) กล่าวถึง การมีงานทําในไตรมาสที่ 2/2557 (เมษายนมิถุนายน 2557) พบว่า ประชากรจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ถือเป็ นผูอ้ ยูใ่ นกําลังแรงงานรวม
609,620 คน (ร้อยละ63.5) และผูท้ ี่ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 349,854 คน (ร้อยละ36.5) ในกลุ่มผูท้ ี่อยู่
ในกําลังแรงงานนั้น จําแนกเป็ นผูม้ ีงานทํา 596,793 คน (ร้อยละ 62.2 ของกําลังแรงงาน ทั้งหมด) ผู ้
ว่างงาน 4,231 คน (ร้อยละ 0.4 ของกําลังแรงงานทั้งหมด) และผูร้ อฤดูกาล 8,596 คน (ร้อยละ 0.9
ของกําลังแรงงานทั้งหมด) ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบกับไตรมาสสุ ดท้ายของปี ก่อน 2556 ที่มีจาํ นวนผูม้ ี
งานทําทั้งสิ้ น 860,607 คน (ร้อยละ 64.3 ของกําลังแรงงานทั้งหมด) ผูว้ า่ งงาน 13,403 คน (ร้อยละ
1.0 ของกําลังแรงงานทั้งหมด) และผูร้ อฤดูกาล 1,508 คน (ร้อยละ 0.1 ของกําลังแรงงานทั้งหมด)
เมื่อพิจารณาจากร้อยละของข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้วา่ ในปี 2557 ผูท้ ี่มีงานทํามีจาํ นวนลดลง และ
ผูท้ ี่วา่ งงานมีจาํ นวนลดลงเช่นกัน ส่ วนผูท้ ี่รอฤดูกาลมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น
การสํารวจข้อมูลตามความจําเป็ นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2556 สํานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัด
บุรีรัมย์ (2556) ได้ดาํ เนินการสํารวจข้อมูลในเขตพื้นที่ชนบท (เขต อบต. และเขตเทศบาลที่ยกฐานะ
จาก อบต.) ของจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 233,612 ครัวเรื อน ประชากร 921,161 คน เป็ นชาย452,696
คน หญิง 468,465 คน 2,388 หมู่บา้ น 184 ตําบล 23 อําเภอ ซึ่ งจัดเก็บระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม
2556 ข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐานแสดงถึงคุณภาพชี วิตของคนไทย ตามเครื่ องชี้ วดั ของข้อมูล จปฐ.
จํานวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วดั ในภาพรวมของจังหวัดบุรีรัมย์ สรุ ปได้ดงั นี้
1) ประชาชนส่ วนใหญ่ อยูใ่ นวัยแรงงาน อายุระหว่าง 15-60 ปี จํานวน 606,021
คน คิดเป็ นร้อยละ 65.7 รองลงมาอยูใ่ นวัยเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด-14 ปี จํานวน 187,460 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 20.35 และเป็ นผูส้ ู งอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป จํานวน 132,281 คิดเป็ นร้อยละ 14.36
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2) ระดับการศึกษา อยูใ่ นระดับประถมศึกษาปี ที่ 4-6 จํานวน 481,345 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 54.5 รองลงมา อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 จํานวน 142,003 คน คิดเป็ นร้อยละ16.1
3) การประกอบอาชีพ ส่ วนใหญ่มีอาชีพทํานา จํานวน 377,933 คน คิดเป็ นร้อยละ
41.0 รองลงมามีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป จํานวน 197,624 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.5 และอยูใ่ นวัยการศึกษา
จํานวน 212,583 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.1
4) การนับถือศาสนา ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ จํานวน 918,284 คน คิดเป็ น
ร้อยละ99.7 รองลงมานับถือศาสนาคริ สต์ จํานวน 2,668 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.3
5) ระดับความสุ ขเฉลี่ยของคนในครัวเรื อนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ 7.72 [พิสัยค่า
คะแนน 0 - 10 คะแนน, ไม่มีความสุ ข = 0 จนถึง 10 = มีความสุ ขมากที่สุด]
6) รายได้เฉลี่ยทั้งจังหวัดย้อนหลัง 3 ปี ได้แก่ รายได้เฉลี่ยปี 2554 มูลค่า 45,131
บาท รายได้เฉลี่ย ปี 2555 มูลค่า 52,862 บาท รายได้เฉลี่ยปี 2556 มูลค่า 55,034 บาท
7) รายได้เฉลี่ยมากสุ ด 3 อําเภอ คือ
อําเภอโนนสุ วรรณ รายได้เฉลี่ย 67,869 บาท/คน/ปี
อําเภอพุธไธสง
รายได้เฉลี่ย 60,771 บาท/คน/ปี
อําเภอหนองกี่
รายได้เฉลี่ย 60,008 บาท/คน/ปี
8) รายได้เฉลี่ยน้อยสุ ด 3 อําเภอ คือ
อําเภอห้วยราช
รายได้เฉลี่ย 46,519 บาท/คน/ปี
อําเภอพลับพลาชัย รายได้เฉลี่ย 46,837 บาท/คน/ปี
อําเภอกระสัง
รายได้เฉลี่ย 48,434 บาท/คน/ปี
9) การศึกษา ในปี การศึกษา 2556 มีโรงเรี ยนทั้งสิ้ น 909 แห่ ง มีห้องเรี ยน 10,170
ห้อง จํานวนครู 8,852 คน จํานวนนักเรี ยน 177,901 คน
4.2.7 สภาพเศรษฐกิจ
จากรายงานการประมวลผลสถิ ติผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด บุรีรัมย์ พ.ศ. 2555 จังหวัด
บุรีรัมย์มีรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 95,158.70 ล้านบาท
ลดลงจาก 97,915.63 ล้านบาท ในปี ที่ผ่านมา เท่ากับ 2,756.94 ล้านบาท อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวร้อยละ 2.92 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 8.78 ในปี ที่ผ่านมา
เนื่ องมาจากการผลิ ตภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทํา ให้ผลผลิ ตลดลง สํา หรับการผลิ ต
นอกภาคเกษตร หดตัวลง ตามสาขาการผลิ ตอุ ตสาหกรรม สาขาเหมื องแร่ สาขาก่ อสร้ าง สาขา
บริ การด้านสุ ขภาพฯ สาขาลูกจ้างฯ แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาทางด้าน อุปสงค์ ยังมีการขยายตัว
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ที่ได้รับแรงกระตุน้ จากมาตรการคืนภาษีรถยนต์คนั แรก รวมทั้งความต้องการซื้ อที่อยูอ่ าศัยและที่ดิน
ยังคงขยายตัว ซึ่ งสะท้อนจากค่าธรรมเนียมซื้ อขายที่ดิน ที่มีการขยายตัวสู งถึงร้อยละ 49.9 ในขณะที่
ราคาที่ ดินเพิ่มสู งขึ้น ส่ งผลให้ราคาที่ อยู่อาศัยปรับสู งขึ้น (คณะทํางานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
บุรีรัมย์, 2555)

ภาพที่ 4.9 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2556 พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์เป็ นจังหวัดที่
มีรายได้เฉลี่ยตํ่าสุ ดเป็ นอันดับที่ 8 ของประเทศ จํานวนครัวเรื อนทั้งหมด 233,612 ครัวเรื อน จํานวน
คน 921,159 คน รายได้เฉลี่ ย /คน/ปี 55,035 บาท นอกจากนี้ ร้ อยละของครัวเรื อนที่ ตกเกณฑ์
รายได้เฉลี่ยคนละ 30,000 บาทต่อปี จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ผา่ นเกณฑ์ 2,756 คิดเป็ นร้อยละ 1.18
จากข้อมูลบริ บทชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ดงั กล่าว กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งเป็ น
จังหวัดที่ครั้งหนึ่งเคยยากจนที่สุดในประเทศไทย และจากสถิติล่าสุ ด ปี 2556 ของจปฐ.ข้างต้นยังคง
ระบุว่าบุรีรัมย์มีรายได้ต่อหัวต่อปี เพียง 55,035 บาทเท่านั้น ยังคงติด 1 ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุด
อยู่เช่ นเดิ ม อีกทั้งประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม แม้ว่า จังหวัดบุรีรัมย์จะมี พ้ืนที่
เกษตรกรรมถึง 4 ใน 5 ของพื้นที่ท้ งั หมด แต่รายได้ภาคการเกษตรกลับลดลง เนื่องจากปั ญหาการ
ขาดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างที่ไม่เอื้อต่อการเกษตร สภาพดิน
ที่ มี ความอุ ดมสมบู รณ์ น้อย ดิ นไม่อุ้ม นํ้า และไม่ มี แหล่ ง นํ้าธรรมชาติ หรื อแหล่ ง ชลประทานที่
เหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกร ซํ้ายังประสบปั ญหาความแห้งแล้งจากปริ มาณนํ้าฝนที่ไม่
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เพียงพอ การทําการเกษตรส่ วนใหญ่จะเป็ นการทํานาที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ต้องพึ่งพาลมฟ้ า
อากาศ ใช้ระบบนาปี หรื อนานํ้าฝน ปี หนึ่ ง ๆ จะทําได้เพียงครั้งเดี ยว นัน่ คือ ในช่ วงฤดูฝนนัน่ เอง
ปั ญหาความแห้งแล้ง การอพยพหนี ความยากจน ทําให้สังคมชาวบุรีรัมย์เปลี่ ยนแปลงไป และมี
ปั ญหาหนี้ สินตามมา การแก้ปัญหาทั้งหลายต้องอาศัยการแก้ปัญหาที่ตน้ เหตุ ซึ่ งก็คือ การพัฒนา
ความเป็ นอยู่ การประกอบอาชี พ เกษตรกรรมซึ่ งเป็ นอาชี พ หลัก ของชาวบุ รี รั ม ย์ โดยการทํา
เกษตรกรรมจะต้องอาศัย ภู มิ ปั ญญาและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่ อนํา มาพัฒนาให้ส ามารถต่ อสู่ ก ับ
โชคชะตาการเกษตรที่ไม่สามารถเลื อกได้ ดังนั้น ประเด็นของนวัตกรรมสังคมด้านการเกษตรจึ ง
เป็ นประเด็นที่สาํ คัญในการแก้ไขปั ญหาความเป็ นอยูข่ องประชากรส่ วนใหญ่ในภูมิภาค

4.3 ประวัติความเป็ นมาขององค์ กรนวัตกรรมชาวบ้ าน
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านได้ผ่านยุคสมัยของการพัฒนา ปรับปรุ งองค์กรไปพร้อม ๆ กับ
บริ บทที่เปลี่ ยนแปลงไป เนื่ องจากเป็ นองค์กรที่ ยอมรับแนวคิ ดใหม่ ๆ หรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่
เสมอ จึงทําให้รูปแบบขององค์กรเปลี่ ยนแปลงทั้งแนวตั้งและแนวขวาง ซึ่ งมี ประวัติความเป็ นมา
ของแต่ละยุคสมัยการพัฒนาองค์กร ดังต่อไปนี้
4.3.1 การสร้ างและการพัฒนาแนวคิด
จุ ดเริ่ ม ต้นของแนวคิด การพัฒนาชุ มชนนี้ เริ่ มจากนาวี นาควัชระ และเพื่อน ๆ แกนนํา
เครื อข่ายอาสาสมัครเยาวชนเพื่อชนบทและสังคม (Thai Rural NET) ภายใต้มูลนิธิพฒั นาชนบทแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็ นการนํานวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีแก้ไขปั ญหาสังคมและ สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
โดยใช้แนวคิดใหม่ ๆ โดยนาวี นาควัชระเป็ นอาสาสมัครตั้งแต่ตอนเรี ยนปี 4 ที่คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเรี ยนจบจึงเริ่ มดําเนินการถอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นอย่างจริ งจัง ในปี 2547 โดยการถ่ า ยวีดีโอสัมภาษณ์ ปราชญ์ชาวบ้านที่ เป็ นเกษตรกร เพื่ อ
รวบรวมจัดทํา เป็ นสื่ อเผยแพร่ สู่ ส าธารณะ เครื อ ข่ า ยปราชญ์ช าวบ้า นที่ มี ชื่ อเสี ย งในภาคอี ส าน
ประกอบด้วย พ่อผาย สร้อยสระกลาง, พ่อมหาอยู่ สุ นทรชัย, พ่อเชี ยง ไทยดี, พ่อคําเดื่ อง ภาษี, พ่อ
ทัศน์ กระยอม, พ่อผอง เกตพิบูลย์, พ่อบุญเต็ม ชัยลา, พ่อชาลี มาระแสง, พ่อจันทร์ ที ประทุมภา, พ่อ
สนัน่ ปริ สาวงศ์, พ่อทองใบ ต้นโลห์, และครู บาสุ ทธิ นนั ท์ ปรัชญพฤทธิ์ ปราญช์ชาวบ้านเหล่านี้
เป็ นที่มาของ “เกษตรกรรมอย่างประณี ต 1 ไร่ ไม่ยากไม่จน” (ณัฐภูมิ สุ ดแก้ว, ชูขวัญ ทรัพย์มณี ,
และคมสัน หุ ตะแพทย์, 2551, น. 12) โดยสาเหตุที่เลือกชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ เพราะจากข้อมูล
ทางสถิ ติ จัง หวัด นี้ เป็ นจัง หวัด ที่ มี ร ายได้ข องเกษตรต่ อ หัวตํ่า ที่ สุ ด ในประเทศไทยในขณะนั้น
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กล่าวคือเป็ นพื้นที่ประสบปั ญหาความยากจนนัน่ เอง ด้วยปั ญหาความยากจนทําให้เกิดการย้ายถิ่ น
เพื่อเข้าไปใช้แรงงานในเมืองหลวง และเกิดปั ญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย และด้วยจังหวัดนี้ มีความรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย ภูมิปัญญานั้นก็คือ ความรู ้ที่ชาวบ้านพยายามพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มา
ใช้ในการดํารงชี วิต แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไป กระบวนการเกิดนวัตกรรมนี้ ได้ขาดช่ วงไป เนื่ องจาก
ช่ วงหลัง เกษตรกรไปอิ งนโยบายขนาดใหญ่ของภาครั ฐหรื อภาคเอกชนมากขึ้ น เกษตรกรจะทํา
อะไรตาม ๆ กัน มากกว่า จะคิ ดค้น ด้ว ยตัว เอง จึ ง เป็ นที่ ม าของประเด็ นในเรื่ องของการพัฒ นา
นวัตกรรมชาวบ้าน คือ การพัฒนาความรู ้ การเรี ยนรู ้ พัฒนาวิธีคิดใหม่ เพื่อที่ชาวบ้านจะสามารถอยู่
ได้ และอยูด่ ี ในชุ มชนท้องถิ่นของตนเอง แต่ความคิดใหม่ ๆ ก็ไม่ใช่เพียงความใหม่เท่านั้น จะต้อง
ใช้ได้จริ งด้วย และต้องสามารถหยิบจับวัตถุ ดิบท้องถิ่ น ราคาไม่แพง เหมาะสมกับชาวบ้าน จึงจะ
ประกอบขึ้นมาเป็ นคําว่า ‚นวัตกรรมชาวบ้าน‛
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีบทบาทต่อองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในฐานะผูท้ ี่เป็ นแบบอย่างการทํา
เกษตรประณี ตนั้น คือ ครู บาสุ ทธิ นนั ท์ ปรัชญพฤทธิ์ ซึ่ งเป็ นปราชญ์ชาวบ้านที่อยูใ่ นพื้นที่อาํ เภอส
ตึก จังหวัดบุรีรัมย์ หรื ออยูใ่ นพื้นที่ต้ งั ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในขณะนี้ แต่เดิมสมาชิ กกลุ่ม
แรก ๆ ได้ไปศึกษาแนวทางการทําเกษตรกับครู บาสุ ทธิ นนั ท์เป็ นระยะเวลาหนึ่ ง และได้ไปร่ วมกับ
ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีปราชญ์ชาวบ้านซึ่ งเป็ นลูก
ศิษ ย์ข องครู บ าสุ ท ธิ นันท์ นั่นคื อ อาจารย์ไ พรั ตน์ ชื่ นศรี เป็ นผูก้ ่ อตั้ง ได้มี ก ารร่ วมกันจัดสร้ า ง
หอประชุ ม ศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ อย่า งเป็ นทางการขึ้ น เพื่ อให้บ ริ ก ารความรู ้ แก่ บุค คลทัว่ ไป และเป็ น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ละแวกนั้นในระยะเวลาต่อมา (น้อย ศรี วงษ์,
สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2558)
ด้านแนวคิดการจัดการองค์กร นาวี นาควัชระ เป็ นนักเรี ยนทุน "JICA" (Japan International
Corporation Agency) สหกรณ์การเกษตรของญี่ปุ่น ทุนเพื่อให้บุคลากรไปฝึ กอบรมศึกษาดูงานที่
ประเทศญี่ปุ่นในโครงการสร้ างความเข้มแข็งให้กบั ชุ มชนของรัฐบาลญี่ปุ่น ไปฝึ กอบรมเรื่ องการ
พัฒนาเสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ง ให้ก ับ ชุ ม ชนเกษตรกรเรื่ องเทคโนโลยี เป็ นเวลาหนึ่ งเดื อนครึ่ ง
ความรู ้ ส่วนหนึ่ งจึงได้นาํ มาใช้ในการจัดการองค์กรชุ มชน โดยประเทศญี่ ปุ่นจะมีชื่อเสี ยงในเรื่ อง
การจัดการองค์กร ข้อมูลการเกษตร การตลาด ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายหรื อลูกค้าที่ตอ้ งการ
ซื้ อผลิตภัณฑ์
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ภาพที่ 4.10 นาวี นาควัชระ ศึกษาดูงานในทุน "JICA" (Japan International Corporation Agency)
สหกรณ์การเกษตรของญี่ปุ่น
หลังจากมีแนวคิดในการจัดตั้งองค์กรชุ มชน การขยายผลทางความคิดด้วยการดําเนิ นการ
ให้แนวคิ ดสามารถนํา มาปฏิ บ ตั ิ ไ ด้ใ นบริ บ ทจริ ง นั้น มาจากการปรึ ก ษา พูดคุ ย กับ ชาวบ้าน ใน
ระยะแรก ๆ เริ่ มคุยเป็ นรายบุคคล ต่อมาจึงร่ วมกันตั้งคําถามและตอบ โดยตั้งคําถามถึงงานปั จจุบนั
ว่าเป็ นอย่างไร ควรจะมีการพัฒนาที่แตกต่างไปจากนี้ บา้ งไหม เนื่ องจากแต่เดิมเป็ นการทําเรื่ องการ
เรี ยนรู ้ ถ่ ายทอดภูมิปัญญา ใช้วิธีการแบบเดิ ม ๆ มาหลายปี แล้ว จึงควรพัฒนากระบวนการให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
สมัยก่อนผมทําเรื่ องของความรู้ วิธีการทํางานเป็ นลักษณะของการที่พาชาวบ้านมาจัดอบรม
3 วัน 5 วัน เป็ นขบวนการเปลี่ยนวิธีคิด ถ้าให้เปรี ยบง่าย ๆ ก็นึกถึงการอบรมธรรมมะในวัด
คื อให้มานอน มี กิจกรรมเหมื อนเข้าค่าย มานั่งพูดคุ ย มาเสวนา มี กิจกรรมปรับทัศนคติ
เรี ย นรู ้ จ ากปราชญ์ช าวบ้า น มันก็ รับ ไม่ จาํ กัด รั บ คนมาเยอะเพราะสมัย ก่ อนถื อว่า เป็ น
นโยบายของรัฐ มีงบ ระหว่าง 3 วัน 5 วัน เขาก็เปลี่ยนวิธีคิดอยู่ แต่วา่ พอออกมาหลังจาก 5
วันแล้วก็เหมื อนกับส่ งเขากลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิ มที่เขามาก่อนที่เขาจะมาอบรม
มันเหมือนกับว่ามีคนนี้อยูใ่ นชุมชนแออัด มีปัญหาเรื่ องยาเสพติดเยอะแยะมากมาย ติดยามา
อบรมเลิกยา อบรมเรื่ องทัศนคติวา่ ยาเสพติดเป็ นสิ่ งอันตรายอยู่ 7 วัน ตอนอยู่ 7 วัน นี้ ก็
เปลี่ยนได้ พอหลังจาก 7 วัน ปล่อยให้เขากลับชุ มชนแออัดเดิม ยาเสพติดเต็มไปหมดคิดว่า
จะเปลี่ยนทัศนคติคนไหม การเกษตรก็เหมือนกัน (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม
2557)
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น้อย ศรี วงษ์ (สัมภาษณ์ , 2 พฤศจิกายน 2557) กล่ าวเกี่ ยวกับการเข้าอบรมกับปราชญ์
ชาวบ้านในวิถีเดิมว่า
ตอนไปก็เจอกับสมาชิกหลายคนที่นู่นแหละ บ้านครู บาสิ ทธิ นนั ท์ แกเป็ นปราชญ์ชาวบ้าน
เราก็เข้าไปอยูท่ ี่นนั่ แกให้เข้าไปอบรมก็ไปดูปราชญ์ชาวบ้านคนนั้น คนนี้ บา้ ง อย่างเช่น พ่อ
คําเดื่อง พ่อผาย พ่อผองที่ขอนแก่น คนที่ไปก็แล้วแต่คนที่สนใจ ก็ไปกันเกือบทุกคน แล้วก็
ค่อยๆหายไป ใครไม่สนใจเขาก็เลิก ๆ ไป
ช่วงการทํารัฐประหาร ของพลเอก ดร.สนธิ บุญยรัตกลิน พ.ศ. 2549 เป็ นช่วงที่มีการจัดตั้ง
ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นจํานวนมากทัว่ ประเทศ ซึ่ งรัฐต้องใช้งบประมาณในการก่อตั้ง
และบริ หารจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้เหล่านั้นเป็ นจํานวนมหาศาล เพราะกระบวนการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่
เป็ นการอบรมเกษตร ต้องมีงบประมาณด้านสถานที่ วิทยากร และค่าอาหาร แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
อบรมนั้นไม่บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ กลับพบปั ญหาว่า เกษตรกรนําความรู ้ ที่ได้จากการอบรมศึกษาดู
งานมาใช้ใ นชี วิตประจําวันน้อยมาก ในช่ วงการอบรมเกษตรกรจะมี ความกระตือรื อร้ นในการ
เปลี่ ยนแปลงมาก แต่เมื่อกลับมาสู่ สิ่งแวดล้อมเดิ มก็จะกลับไปทําเกษตรแบบเดิ ม พอมี โครงการ
ใหม่ก็กลับมาอบรมใหม่ กลายเป็ นวงจรที่ตอ้ งกระตุน้ อยูต่ ลอดเวลาซึ่ งสู ญเสี ยงบประมาณอย่างมาก
สมาชิ ก เครื อข่า ยนวัตกรรมชาวบ้า นหลายคนเคยเป็ นหนึ่ งในผูด้ าํ เนิ นรอยตามกระแส
พัฒนาทางการเกษตรแบบเดิม ภายใต้เครื อข่ายอาสาสมัครเยาวชนเพื่อชนบทและสังคมดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว โดยการรวบรวมจัดทําภูมิปัญญาชาวบ้านเป็ นสื่ อวีดีทศั น์ หรื อการให้ความรู ้ ตามแหล่ ง
เรี ยนรู้ทางการเกษตรของปราชญ์ชาวบ้าน แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้วิธีดงั กล่าวส่ งผลกระทบเพียง
ในระดับปัจเจก ภูมิปัญญาที่ใช้เหมาะสมกับพื้นที่เฉพาะของเกษตรกรต้นแบบหรื อปราชญ์ชาวบ้าน
เท่ า นั้น ความรู ้ ต่ า ง ๆ ยัง ไม่ ส ามารถทํา ให้เกิ ด การลอกเลี ย นแบบหรื อสร้ า งแรงจู ง ใจได้อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพได้ หรื อยังไม่ส่งผลกระทบเชิงสังคม (Social Impact) ทําให้ต่อมาเกิดแนวคิดใหม่เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงวิธีการส่ งเสริ มหรื อถ่ายทอดความรู ้ทางการเกษตร เพื่อให้มีความยัง่ ยืนกว่าเดิมด้วย
การสร้างสภาพแวดล้อมชุมชนให้ชาวบ้านเปลี่ยนวิถีชีวิต แนวทางขององค์กรชุ มชนที่จะเกิดขึ้นจึง
ไม่ใช่การจัดตั้งแหล่งเรี ยนรู ้ทางการเกษตร หรื อการรวบรวมความรู ้เพื่อเผยแพร่ แต่เป็ นการรวมกลุ่ม
เพื่อทําการเกษตรแบบใหม่โดยมุง้ เน้นในการปฏิบตั ิจริ งในสภาพแวดล้อมที่ตนอยูจ่ ริ ง
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4.3.2 การรวมกลุ่มเกษตรกร
หลังจากโครงการอาสาที่ทาํ งานกับปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่ งเป็ นงานเก็บความรู ้ ภูมิปัญญา ทํา
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการมีความสนิ ทสนมกันมากขึ้น จึงพากันไปศึกษาอบรมด้านการเกษตรอีกหลาย
แห่ ง เช่ น การจัด ตั้ง กลุ่ ม เรี ย นรู ้ ข้ ึ น เพื่ อ ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ท างการเกษตร (ช่ ว งก่ อ นศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ )
เนื่ องจากจังหวัดบุรีรัมย์มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
อยู่หลายท่าน จากการสํารวจโดยชมรมสื่ อบ้านนอก พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์เป็ นจังหวัดที่มีปราชญ์
ชาวบ้านมากที่สุดในประเทศไทย (VOICETV, 2557) ทําให้เกษตรกรเป็ นเกษตรกรที่มีความรู ้ใหม่
ๆ ในการทําการเกษตร เมื่อมีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน ทั้งยังมีการส่ งเสริ มให้มีการอบรม ดูงาน
ในศูนย์การเรี ยนรู ้ของปราชญ์ชาวบ้านต่าง ๆ การรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีใจรักในการเกษตรจึง
เกิดขึ้นได้จากการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ชักชวนกันแบบปากต่อปาก เพื่อมาร่ วมกัน
ในเรื่ องของการพัฒนาภูมิปัญญา หรื อพัฒนาความรู้ในแนวทางแบบชาวบ้าน
กลุ่มแรกที่ร่วมกันจัดตั้งเป็ นกลุ่ม คือ ผูท้ ี่มาร่ วมอบรมหรื อทํางานร่ วมกับปราชญ์ชาวบ้าน
โดยนําร่ องจากเกษตรกรเพียง 11 ครอบครัว สมาชิ กแต่ละคนจะมีความสามารถด้านการเกษตรเป็ น
ทุนเดิมอยูแ่ ล้ว แต่ปัจจัยที่ไม่เอื้ออํานวยในการพัฒนาในระดับสังคม คือ การรวมกลุ่ม กล่าวคือ “ไม่
มีแนวคิดที่จะรวมกลุ่ม” เป็ นเกษตรระดับปั จเจกที่ต่างคนต่างทํา เมื่อมาร่ วมกันสร้างกลุ่มทําให้
รวมความชํานาญในด้านต่าง ๆ ทางการเกษตรมารวมกัน เช่น การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงกบ
การปลู กผักสวนครั ว การปลู ก พืช ไร่ พืช สวน ในระยะแรกจะมีก ารรวมตัวกันที่ ศูนย์ก ารเรี ยนรู้
ชุ มชนบ้านแสงจันทร์ ซึ่ งเป็ นพื้ นที่ ที่คนส่ วนใหญ่มองข้าม แต่ก ระบวนการทํางานของศูนย์การ
เรี ย นรู ้ ชุ ม ชนบ้า นแสงจันทร์ ย งั คงเป็ นศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ที่ ใ ช้ก ารอบรม ถ่ า ยทอดความรู ้ แ บบเดิ ม
นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาความขัดแย้งบางประการ กลุ่มจึงแยกตัวออกมา (เชฐพงษ์ กันหา, สัมภาษณ์ ,
31 กรกฎาคม 2557)
4.3.3 เครือข่ ายนวัตกรรมชาวบ้ าน
จุดเริ่ มต้น “โครงการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อการสร้างนวัตกรรมชาวบ้าน” เริ่ มต้น
โครงการนําร่ องในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 โดยเริ่ มจากเกษตรกรกลุ่มเล็ก ๆ เพียง 11 ครัวเรื อน การ
ทํางานทุกขั้นตอนจะต้องร่ วมมือร่ วมใจกันทํา เพราะสมาชิ กมีนอ้ ย เป็ นระยะริ เริ่ ม ต้องหาวิธีการที่ดี
ที่สุดเพื่อให้เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านสามารถทํางานร่ วมกันต่อไปได้ จึงเป็ นเครื อข่ายที่ ต่างมี
ส่ วนร่ วมทุกขั้นตอน
ปั ญหาที่พบในช่วงก่อตั้งเครื อข่าย คือ ชาวบ้านไม่มีความเอาใจใส่ ในกิจกรรมที่ทาํ ร่ วมกัน
และไม่ให้ความร่ วมมือในการประชุม ทําให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เป็ นไปได้ยาก
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ก่อนที่โครงการนี้ จะได้ชาวบ้านร่ วม 11 ครอบครัวนั้น ไม่ง่ายอย่างที่คิด งานทุกอย่างก่อน
จะประสบความสําเร็ จย่อมมีอุปสรรคเสมอ ชาวบ้านที่มาประชุ มไม่ค่อยให้ความร่ วมมื อ
เพราะส่ วนมากมาประชุมให้หมดวันไปซึ่ งมันไม่มีประโยชน์ จึงเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
พัฒนาใหม่ดว้ ยการจัด "กิจกรรม" ที่ชาวบ้านสามารถลงมือปฏิ บตั ิได้จริ ง เพื่อให้เกิ ดการ
รับรู ้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรรมโดยตรงด้วยการลงพื้นที่ ตอนลงพื้นที่พบว่าปั ญหาของ
ชาวบ้านคือ ถูกนายทุนโฆษณาให้ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่ งการเติบโต และใช้สารเคมีฆ่าแมลง ทํา
ให้ชาวบ้านอยากลอง จนเกิ ดอาการแพ้ ปวดหัว ตลอดจนเกิ ดหนี้ สินในครัวเรื อน เพราะ
ชาวบ้านซื้ อผักผลไม้จากข้างนอกแทนการปลูกเอง จึงเชิ ญนักวิชาการมาดูงานเพื่อหาทาง
แก้ไข และให้ความรู ้ ผลที่เห็ นได้ชดั คือชาวบ้านเลิ กใช้ยาฆ่าแมลง เป็ นฉี ดนํ้าธรรมดาก็
ช่วยทําลายศัตรู พืชได้และใช้แมลงกําจัดศัตรู พืชแทน ทําให้ประหยัดมากขึ้น และสามารถ
แก้ไขหน้าดิ นที่แห้งผากด้วยการนําเศษพืชผักปลูกบริ เวณดินจืด แล้วนําปุ๋ ยที่ทาํ จากใบไม้
แห้ง แกลบ ดินตะกอน หรื อดินโพนและผักตบชวา มาบํารุ งดินด้วยการโรยรอบโคลนต้น
ของพืชผักที่ปลูก และรดนํ้าทุกวัน พร้อมพรวนดิน ต้นไม้ให้แบคทีเรี ยย่อยสลายเร็ วขึ้นเพื่อ
บํา รุ งหน้ า ดิ น ให้ ชุ่ ม ชื้ น นอกจากนี้ ชาวบ้ า นสามารถผลิ ต นํ้ าหมัก ชี ว ภาพ ผลิ ต หั ว
เชื้ อจุ ลิ นทรี ย ์ ปลู ก ผัก ผลไม้ในสวนเพื่อขายและกิ นเองได้ด้ว ยตัวเอง (นวัตกรรมแบบ
พอเพียง หนทางเปลี่ยนชี วิตชาวบ้ าน, 2550)
เมื่อแรกก่อตั้งเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านมีลกั ษณะเป็ นองค์กรชุ มชนปกติ นัน่ คือ มีการ
ระดมทุ น หาเงิ น ให้ เ ปล่ า ทั้ง จากกองทุ น ของรั ฐ องค์ ก รระหว่ า งประเทศ เพื่ อ เอามาพัฒ นา
กระบวนการนวัตกรรมชาวบ้าน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง เมล็ดพันธุ์ เทคนิ คการเพาะปลูก เรื่ องของอาหาร
สัตว์ ปศุสัตว์ การเกษตรต่าง ๆ ซึ่ งถือเป็ นอาชีพหลักของชาวบ้านในชนบทเป็ นส่ วนใหญ่
การพัฒนานวัตกรรมของเครื อข่ายจะใช้ภูมิปัญญา คื อ ความรู้ ที่ชาวบ้านพยายามพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ กระบวนการความรู ้น้ ีได้รับการพัฒนามาหลายชัว่ อายุคน แต่เมื่อมีนโยบายขนาด
ใหญ่ของภาครั ฐหรื อภาคเอกชน ตัวอย่า งเช่ น การส่ งเสริ มการปลู กพืชเชิ งเดี่ ยว การสนับสนุ น
ปั จจัย การผลิ ตที่ เป็ นสารเคมี ทํา ให้กระบวนการแสวงหาภูมิ ปัญญาในช่ วงหลัง ๆ ขาดช่ วงไป
เกษตรกรมักทําอะไรเลี ยนแบบกันมากกว่าจะคิ ดค้นวิธีการเฉพาะที่ เหมาะสมกับอาชี พหรื อพื้นที่
ของตนเอง เครื อข่ายจึ งใช้ประเด็นในเรื่ องนี้ มาพัฒนาการเรี ยนรู ้ พัฒนาวิธี คิดใหม่ เพื่อที่ จะให้
เกษตรกรมี ความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึ นในท้องถิ่ นของตน อี กทั้งวิธีการหรื อความคิ ดใหม่ ๆ จะต้องเป็ น
ความคิดที่สามารถนํามาใช้ได้จริ ง ต้องสามารถหาวัตถุดิบหรื อองค์ประกอบในการสร้างความคิดใน
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เชิงปฏิบตั ิที่หาได้ง่าย มีอยูใ่ นท้องถิ่น และราคาไม่แพง เหมาะสมกับชาวบ้าน จึงทําให้เครื อข่ายนี้ มี
ชื่อว่า “นวัตกรรมชาวบ้าน”
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเริ่ มต้นทําเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับให้เข้ากับ
บริ บทชุ มชน โดยให้ชาวบ้า นที่เ ป็ นสมาชิ กใหม่เริ่ มทํา เกษตรประณี ตในพื้ นที่ เพี ยงแค่ 1 งาน
(0.25ไร่ ) ให้ทุกองค์ประกอบเกื้อหนุนกันมากที่สุด ใช้จ่ายให้นอ้ ยที่สุด เช่น เศษพืชผักที่คนกินเหลือ
สามารถนําไปเลี้ ยงไส้เดื อนซึ่ งช่ วยในการย่อยสลายได้ จากนั้นนํานํ้าไส้ เดื อนที่ได้จากดิ นที่ เลี้ ยง
ไส้เดือนนําไปหมักปุ๋ ยใช้ในการเพาะปลูก ส่ วนตัวไส้เดือนที่ขยายพันธุ์เร็ วก็เอาไปเป็ นอาหารปลา
ซึ่ งมาบริ โภคหรื อจําหน่ายต่อไป เป็ นต้น สาเหตุที่ใช้พ้ืนที่เพียงแค่ 1 งาน เพื่อลดความเสี่ ยงในการ
ทดลองทําการเกษตรแบบใหม่ และง่ายต่อการสื่ อสารโน้มน้าวใจให้ทดลองทํา อีกทั้งยังง่ายต่อการ
บริ หารจัดการพื้นที่ ในระยะเริ่ มต้นที่ ตอ้ งอาศัยความเอาใจใส่ ในการศึ กษาและทดลองจนกว่าจะ
ประสบความสําเร็ จ ยิง่ พื้นที่เล็ก โอกาสในการประสบความสําเร็ จจะมีมากกว่าพื้นที่ใหญ่ และหากผู ้
ที่ ริ เ ริ่ ม ทํา เกษตรประณี ต เป็ นครั้ งแรกประสบความสํ า เร็ จ ก็ จ ะเกิ ด ความประทับ ใจแรก (First
Impression) ทําให้มีขวัญและกําลังใจในการทําเกษตรในลักษณะนี้ต่อไป
การทํา เกษตรประณี ตนั้นเป็ นการส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารเรี ย นรู ้ ยิ่ง ทดลอง ยิ่ง เรี ย นรู ้ เกษตร
ประณี ตก็จะยิง่ ประณี ตขึ้น ดีกว่าการทําเกษตรเช่นทุกวันนี้ที่เป็ นเกษตรแบบหยาบ ๆ ต้องทํามากให้
ได้ผลตอบแทนมาก มีที่ดินเท่าไรก็ไม่เพียงพอ การทําเกษตรประณี ตแท้จริ งแล้วจึงเป็ นศาสตร์ ของ
การบริ หารจัดการพื้นที่ในการทําการเกษตรให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ดมีความพอเหมาะพอดีในการ
ใช้ชีวิต ครู บาสุ ทธิ นนั ท์ ปรัชญพฤทธิ์ ได้กล่าวถึ ง ข้อสําคัญของเกษตรประณี ตมี 3 ประการ ได้แก่
(1) จัดวางระบบนํ้าและอนุรักษ์น้ าํ ให้เหมาะสม (2) การฟื้ นฟูและเสริ มธาตุอาหารให้กบั ดิน (3) การ
จัดวางและคัดเลื อกพืชผักให้เหมาะสมกับพื้นที่ 1 ไร่ ทั้ง 3 ประการนี้ ตอ้ งอยูบ่ นพื้นฐานของการใช้
พื้นที่ให้คุม้ ค่า พออยูพ่ อกิน และคํานึงถึงเรื่ องทุนในระดับหนึ่ ง (ณัฐภูมิ สุ ดแก้ว และคนอื่นๆ, 2551,
น. 39)
สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มลออ (2554) กล่าวถึงส่ วนประกอบและองค์ความรู ้
ที่มีอยูใ่ นเกษตรประณี ตหนึ่งงานของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านไว้ ดังต่อไปนี้
1) เกษตรประณี ต 1งาน
ปลู ก พื ช มากมายหลายชนิ ด ตามความต้องการของเกษตรกรมี ก ารปรั บ ปรุ งให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ใช้ฟางคลุมดินเพื่อรักษาความชื้ น ใช้ตาข่ายพรางแสงเพื่อให้พืชผักที่ชอบ
แสงน้อยสามารถเจริ ญได้ และยังเป็ นประโยชน์ในการเพาะชํากล้าไม้อีกด้วย
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ภาพที่ 4.11 เกษตรประณี ต 1 งาน
2) ระบบนํ้าหยดและมินิสปริ งเกลอร์
เป็ นการใช้ทรัพยากรนํ้าที่มีอยูน่ อ้ ยให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด หากเป็ นนํ้าหยดก็จะต่อ
ผ่านถังเก็บนํ้า ส่ วนระบบมินิสปริ งเกลอร์ ก็ต่อกับปั๊ มนํ้าแบบหอยโข่งโดยตรง (ใช้ได้ดีกบั พื้นที่ไม่
เกิน 3 ไร่ ) แหล่งนํ้าคือ นํ้าฝนและนํ้าจากสระประจําหมู่บา้ น

ภาพที่ 4.12 ระบบนํ้าหยดและมินิสปริ งเกลอร์
3) เตาเผาถ่านประสิ ทธิ ภาพสู ง
ชาวบ้านส่ วนใหญ่ใช้ถ่านเป็ นแหล่ งพลังงานหลักในการหุ งต้มอาหาร เตาถ่ านนี้
สามารถช่วยชาวบ้านลดรายจ่ายได้มาก โดยตัวเตาทําจากถังนํ้ามันขนาด 200 ลิตร วางแนวนอน ต่อ
ปล่องควันด้านท้าย ส่ วนด้านหน้าเปิ ดไว้สําหรับบรรจุไม้ คลุมทับด้วยดินเหนี ยวเพื่อรักษาอุณหภูมิ
เป็ นเตาเผาถ่านที่เผาได้แม้แต่กิ่งไม้ขนาดเล็ก โดยเผาหนึ่งครั้งจะได้ถ่านเพื่อใช้ในครัวเรื อนประมาณ
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20 กิโลกรัม ตําแหน่งของเตาจะถูกวางไว้ตน้ ลมเสมอ เพื่อให้ควันจากการเผาถ่านช่วยไล่แมลงที่จะ
มากัดกินพืชผัก

ภาพที่ 4.13 เตาเผาถ่านประสิ ทธิ ภาพสู ง
4) การเลี้ยงไส้เดือนดิน
เลี้ ย งง่ า ยด้ว ยเศษอาหาร พื ช ผัก ผลไม้ที่ เ หลื อ ทิ้ ง เมื่ อ ถู ก ไส้ เ ดื อ นย่อ ยสลายก็
กลายเป็ นฮิวมัสอันอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่เหมาะกับการเจริ ญเติบโตของพืช นอกจากนี้ ไส้เดือนยัง
สร้ างความชื้ นให้กบั ดิ น ถ้าหากแยกเอานํ้าไส้ เดื อนออกจากดิ นไปก็จะเป็ นสารหมักปุ๋ ยชั้นดี อี ก
ทั้งตัวไส้เดือนเองก็เป็ นอาหารชั้นดี สําหรับปลานํ้าจืดอีกด้วย

ภาพที่ 4.14 การเลี้ยงไส้เดือนดิน
5) การขยายเชื้อจุลินทรี ยธ์ รรมชาติ

117
โดยการนํากระบอกไม้ไผ่ผา่ ครึ่ งบรรจุขา้ วเหนี ยว วางไว้ตามร่ มไม้ จะได้จุลินทรี ย ์
มาขยายในกากนํ้า ตาลและรําข้าว คัดเลื อกจนได้จุลินทรี ยท์ อ้ งถิ่ นที่ เหมาะสมกับการทํา นํ้าหมัก
ชีวภาพ ที่มีธาตุอาหารมากมาย สามารถใช้ทดแทนปุ๋ ยเคมีได้

ภาพที่ 4.15 การขยายเชื้อจุลินทรี ยธ์ รรมชาติ
6) จุลินทรี ยป์ ระสิ ทธิภาพสู ง
เกิดจากการทํางานร่ วมกันของภาคเอกชน ราชการ และกลุ่มชาวบ้าน โดยจุลินทรี ย ์
นี้ นาํ มาใช้ในการย่อยสลายสารอินทรี ยไ์ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่วา่ จะเป็ นการบําบัดนํ้าเสี ยในบ่อ
ปลา คอกหมู หรื อการทํานํ้าหมักชีวภาพ

ภาพที่ 4.16 จุลินทรี ยป์ ระสิ ทธิภาพสู ง
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7) บ่อปลาดุกครัวเรื อน
ปลาดุกเป็ นปลานํ้าจืดที่เป็ นที่นิยมของชาวบ้าน โดยเลี้ยงในบ่อขนาดเล็กขุดลงไป
ในดิ นประมาณหนึ่ งฟุต ให้พ้ืนบ่อลาดเอียงปูดว้ ยแผ่นพลาสติก เพื่อกันนํ้าซึ มออกไปใช้พ้ืนที่เพียง
ไม่กี่ตารางเมตร แต่สามารถเลี้ยงปลาดุกได้ครั้งละนับพันตัว

ภาพที่ 4.17 บ่อปลาดุกครัวเรื อน
8) กบ เขียด ปู ข้างครัว
สัตว์ขนาดเล็กที่เป็ นอาหารรสเลิ ศของคนอีสาน เลี้ ยงง่ายโตเร็ วโดยให้เป็ นอาหาร
จําพวกแมลง (ใช้ไฟล่อ) หรื อไส้เดือนซึ่ งเลี้ยงไว้ โดยในบ่อเลี้ยงจะต้องมีท้ งั ส่ วนที่เป็ นนํ้าและดินไว้
สําหรับเป็ นที่ซ่อนตัว

ภาพที่ 4.18 กบ เขียด ปู ข้างครัว
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9) เซฟเฮาส์ปลา
ด้วยวัสดุง่ายๆจากไม้ไผ่ที่หาได้ตามบ้าน ปั กลงไปเป็ นแนวยึดกรอบไม้ไผ่ ปลูกพืช
นํ้า เช่น ผักตบชวา จอก แหน ลงไปเพื่อให้ปลาได้อาศัยวางไข่ หลบซ่ อนจากสัตว์อื่นๆ หรื อคนที่จะ
มาขโมย เพียงเท่านี้บ่อปลาก็จะมีปลาตลอดทั้งปี ไม่ขาดแคลน

ภาพที่ 4.19 เซฟเฮาส์ปลา
10) หมูพ้นื บ้านไร้สาร
เลี้ ยงง่าย ทนต่อโรค และขยายพันธุ์ได้เร็ ว ไม่ว่าจะเป็ นหมูป่า หมูเหมยซาน หรื อ
หมูก ระโดน อาหารที่ เลี้ ยงก็จะเน้นเป็ นของที่ หาได้ง่ าย โดยเฉพาะหยวกกล้วย รําข้าว หรื อเศษ
อาหาร
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ภาพที่ 4.20 หมูพ้นื บ้านไร้สาร
11) สู้โรคด้วยรา
ด้ว ยราที่ ผ่า นการคัด เลื อ กและทดสอบมาเป็ นอย่า งดี เพาะขยายบนข้า วนึ่ ง สุ ก
ก่อนที่ จะนํามาผสมกับดิ นปลู กต้นไม้ หรื อผสมนํ้าฉี ดพ่นตามใบและโคนต้น กําจัดโรคโคนเน่ า
หรื อแม้แต่แมลงบางชนิ ด อี กทั้งยังไม่เป็ นอันตรายต่อพืชและมนุ ษย์ ทําให้ได้ผลผลิ ตที่ปลอดภัย
อย่างแท้จริ ง

ภาพที่ 4.21 สู้โรคด้วยรา
12) นักฆ่าปลอดสารเคมี
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มวนชนิ ดต่างๆซึ่ งมีอาหารเป็ น “หนอนและแมลงศัตรู พืช ” นอกจากจะขยายพันธุ์
ได้เองตามธรรมชาติ แล้ว ยังมักจะอาศัยอยู่ตามแหล่ งที่ มีศตั รู พืชจํานวนมาก การเรี ยนรู ้ ถึงระบบ
นิเวศของสัตว์เหล่านี้ช่วยแก้ไขปั ญหาศัตรู พืชได้โดยไม่ตอ้ งใช้สารเคมีเลย

ภาพที่ 4.22 นักฆ่าปลอดสารเคมี
13) ปั้ นดินให้เป็ นบ้าน
บ้านที่สร้างขึ้นจากอิฐดินเหนียวที่หาได้อย่างง่ายดายในท้องถิ่น บ้านลักษณะนี้ เป็ น
บ้านที่ตอ้ งใช้สมองและแรงงานมากกว่าใช้เงิ น อีกทั้งยังมีความทนทานไม่แพ้บา้ นที่สร้ างขึ้นจาก
วัสดุอื่นๆ รักษาอุณหภูมิได้ดี เย็นในฤดู ร้อน และอบอุ่นในฤดูหนาว ออกแบบให้สวยงามได้ตาม
ความชอบ
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ภาพที่ 4.23 ปั้ นดินให้เป็ นบ้าน
ในส่ วนของเกษตรประณี ต เพื่อให้ชาวบ้านมีขวัญและกําลังใจ พร้ อมทั้งมี แรงกระตุน้ ใน
การทําเกษตรประณี ตให้ออกมาดี ที่สุด ทางเครื อข่ายจึ งได้จดั กิ จกรรมการประกวดแปลงเกษตร
ประณี ตขึ้น โดยจัดกรรมการจํานวน 5 คน ได้แก่ (1) นายเชฐพงษ์ กันหา (2) นายวิชิต ผาเจริ ญ (3)
นายน้อย ศรี วงษ์ (4) นายชูสิทธิ์ ศรี เวียง (5) นายบรรเลง จวงพลงาม ร่ วมกับผูป้ ระสานงานเครื อข่าย
นายนาวี นาควัชระ วิธีการตรวจ คือ กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนร่ วมกันตามหลักการทําเกษตร
ประณี ตที่ เน้นการปลู กพืชแบบผสมผสาน การบริ หารจัดการพื้นที่ ประโยชน์ใช้สอยหรื อการหา
ตลาดให้กบั ผลผลิต คณะกรรมการทั้งหมดให้คะแนนแล้วนํามาหารเฉลี่ยของแต่ละคน โดยผูท้ ี่เป็ น
กรรมการจะไม่ได้ตรวจของตัวเอง เมื่อผลการประกวดออกมา จึงได้มีการมอบเงินรางวัลพร้ อม
ประกาศนียบัตรให้กบั เกษตรกรที่ชนะรางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจํานวน 15,000
บาท รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจํานวน 10,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิ ศอันดับสอง
ได้รับเงินรางวัลจํานวน 7,000 บาท นอกจากนี้ยงั มีรางวัลชมเชยให้กบั เกษตรกรด้วย การจัดประกวด
นี้ จดั ขึ้นเป็ นเวลา 3 ปี ได้แก่ พ.ศ. 2552, 2553, และ2554 ระหว่างการจัดกิจกรรมการประกวด
กรรมการที่ถูกคัดเลือกโดยเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านก็จะไปตรวจแปลงเกษตรเพื่อให้คะแนนเป็ น
ประจํา ทําให้กิจกรรมมีความเข้มแข็ง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในเครื อข่าย ช่วงนี้ จึงเป็ นยุคที่
การทําเกษตรประณี ตมีความเฟื่ องฟู และเป็ นที่รู้จกั ในชุมชน หลังจากการจัดประกวดได้ 3 ปี ซึ่ งเป็ น
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจให้กบั เกษตรกร ทางองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจึงเปลี่ยน
จากการจัดสรรเงิ นรางวัลสําหรั บการประกวด เป็ นการนําเงิ นส่ วนนี้ ไปบริ หารจัดการส่ วนอื่น ๆ
ต่อไป เพราะหากมีการประกวดเป็ นระยะเวลานานเกินไป จะเป็ นผลเสี ยต่อแรงจูงใจในการทํางานที่
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จะต้องขึ้นอยูก่ บั เงินรางวัล กลายเป็ นการทําเกษตรเพียงเพราะอยากได้รางวัล ซึ่ งไม่สามารถแก้ไข
ปั ญหาความเป็ นอยูไ่ ด้อย่างแท้จริ ง (ปิ ยะดา สิ งห์นนั ท์, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
ด้า นการตลาดของเครื อข่ ายนวัตกรรมชาวบ้านในช่ วงแรก การทําเกษตรประณี ตจะได้
ผลผลิ ตที่เพียงพอต่อการบริ โภคในครัวเรื อน และผลผลิ ตที่ เหลื อจะนํามาจําหน่ ายในพื้นที่ ชุมชน
ตลาดนัดตามหมู่บา้ น มีการวางขายผักต่าง ๆ ตามปกติ ชาวบ้านไม่ได้สนใจเรื่ องผักปลอดสารพิษ
แต่เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจะพยายามโฆษณาว่าผลิ ตผลที่นาํ มาขายเป็ นอาหารที่ปลอดภัยเพื่อ
เพิ่มมูลค่า
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจะมีการรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมร่ วมกัน อาทิเช่น การอบรมดู
งาน การเยี่ยมแปลงเกษตรแลกเปลี่ ยนความรู ้กนั ของสมาชิ ก โดยจะมีการพบปะพูดคุ ยกัน ร่ วมกัน
แก้ปัญหา หาวิธีการใหม่ ๆ ในการทําการเกษตรประณี ตเป็ นประจําไม่ขาด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
โดยมี ก ารแต่ งตั้งประธานเครื อข่าย นั่นคื อ นายวิชิ ต ผาเจริ ญ (ผูใ้ หญ่วิชิต) เพื่อทํา หน้าที่ ในการ
ประสานงานเครื อข่ายกับภายนอก และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านที่
ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกทุก 2 ปี เพื่อบริ หารจัดการภายในเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน หน้าที่
หลักของกรรมการ ได้แก่ (1) ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรประณี ตร่ วมกับสมาชิ ก (2) ติดตาม สรุ ปผล
กํา หนดประเด็ น รวมทั้งนัดหมายการประชุ มร่ วมกับ สมาชิ ก (3) จัดสรรเบี้ ย ประชุ มและการจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในเครื อข่าย เช่น การจัดงานปี ใหม่ การเลี้ยงอาหาร เป็ นต้น จะมีการนัด
ประชุ มทุกเดือน เป็ นการประชุ มประจําเดือน โดยอัตราการเบิกจ่ายเบี้ยประชุ มให้สมาชิ กคนละ
100 บาท สําหรับค่านํ้ามันที่ใช้ในการเดินทางมาประชุ ม และคณะกรรมการคนละ 200 บาท การ
ประชุมจะเริ่ มเวลา 10.00 น. – 12.00 น. (เชฐพงษ์ กันหา, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557)
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ภาพที่ 4.24 การรับประทานอาหารร่ วมกันงานปี ใหม่ 2557
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจะถือว่าการประชุมเป็ นสิ่ งสําคัญที่สมาชิ กทุกคนจะต้องมาร่ วม
ประชุม หากขาดเกิน 3 ครั้ง จะถือว่าขาดจากการเป็ นสมาชิ ก เป็ นข้อตกลงที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน จึง
ไม่พบปั ญหาเรื่ องการนัดประชุ มหรื อแลกเปลี่ ยนความรู ้ เพราะในช่วงแรกสมาชิ กมีจาํ นวนไม่มาก
นัก ภาระงานไม่มาก การดูแลร่ วมกันทัว่ ถึง และทุก ๆ คนมีความภาคภูมิใจ ยินดีที่เพื่อนสมาชิกจะ
มาเยี่ยมแปลงเกษตรของตนเอง ซึ่ งเมื่อถึงรอบของผูใ้ ด ผูน้ ้ นั จะต้องเป็ นวิทยากรนําเสนอแปลงของ
ตนเอง และให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่มาเยีย่ มแปลง เครื อข่ายจึงมีความเข้มแข็งและใกล้ชิดกันมาก (กุล มานํ้า
เที่ยง, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2558)
ปี 2551 ก่อนจดทะเบียนบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน จํากัด 1 ปี กิจกรรมหลักอย่างหนึ่ งของ
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน คือ การร่ วมกันเสนอกิ จกรรมทางการเกษตรที่สามารถทําร่ วมกันได้
สมาชิกเครื อข่ายได้เสนอการเลี้ยงสัตว์ จึงตั้งกลุ่มเลี้ยงสัตว์ข้ ึน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงหมู กลุ่มเลี้ยง
วัว และกลุ่มเลี้ยงไก่ โดยแบ่งสมาชิ กทั้งหมดออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามความถนัดและความต้องการของ
แต่ละคน สมาชิกจะต้องผลัดเปลี่ยนกันมาเลี้ยงสัตว์ของกลุ่มตน และมานอนเฝ้ าสัตว์น้ นั ๆ ไม่ให้ถูก
ขโมยในกลางคืนด้วย โดยสถานที่ในการเลี้ยงสัตว์คือ พื้นที่ของบริ ษทั ในปั จจุบนั นอกจากนี้ การทํา
กลุ่มเลี้ยงสัตว์ยงั มีการปรับให้มีระบบการจัดการที่เป็ นระบบระเบียบมากขึ้น โดยตั้งให้มีผดู ้ ูแลงาน
เอกสารและธุ รการในการทําบัญชี ต่าง ๆ ของเครื อข่ายขึ้นจํานวน 1 คน เพื่อเตรี ยมความพร้อมใน
การเป็ นบริ ษทั ซึ่ งในช่ วงก่อนหน้านี้ การทํางานจะไม่เน้นในเรื่ องความเป็ นทางการหรื องานด้าน
เอกสาร การสมัครสมาชิกหรื อการบริ หารจัดการใช้ระบบติดต่อโดยตรงผ่านบุคคล การสื่ อสารแบบ
เห็นหน้าผ่านคําพูดโดยตรง “งานธุรการแรกคือ การทําเอกสารบัญชีรายรับรายจ่าย เพราะว่ามันจะมี
งบสนับสนุ นมาจากข้างนอก สําหรั บเครื อข่าย เราก็จะทําบัญชี ควบคุ มกับทางเครื อข่าย ควบคุ ม
งบประมาณ ให้เครื อข่ายเอาไปลงทุนแล้วเราก็เอามาทําอีกทีหนึ่ งเป็ นการตรวจสอบกับเครื อข่ายอีก
ครั้ง” (ปิ ยะดา สิ งห์นนั ท์, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
ระยะต่อมาจํานวนสมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น และแต่ละคนอยูใ่ นพื้นที่
ห่างไกลกัน สมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านที่อยูใ่ นจังหวัดบุรีรัมย์มาจาก 4 ตําบลในอําเภอสตึก
ได้แก่ ตําบลเมืองแก, ตําบลสนามชัย, ตําบลสะแก, และตําบลสตึก ส่ วนอําเภออื่น ๆ ได้แก่ตาํ บล
ชุ ม แสง อํา เภอห้ ว ยราช และตํา บลสวายจิ ก อํา เภอเมื อ ง การนัด หมายการประชุ ม จึ ง มี ค วาม
ยากลําบากกว่าเมื่อก่อนที่สามารถนัดประชุมกันได้โดยง่ายเพราะสมาชิกทุกคนอยูใ่ นละแวกเดียวกัน
ดังนั้น การประสานงานเครื อข่ายหรื อการนัดหมายประชุ ม ทํากิจกรรมต่าง ๆ จึงเปลี่ยนมาใช้ระบบ
การส่ งจดหมายเชิญประชุม
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ถ้าทําจดหมายการประชุ มก็คือประเด็นการประชุ มเรามีอะไรบ้าง จะขึ้นอยู่กบั กรรมการ
ผูจ้ ดั การบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน ตอนนั้นเราไปแจกจดหมายประชุ มเองทุกราย ขี่มอร์
เตอร์ ไ ซค์ไ ป ตอนแรกสมาชิ ก มี อ ยู่ต าํ บลสนามชัย ตํา บลเมื อ งแก มี อ ยู่ป ระมาณสั ก 3
หมู่บา้ น บ้านแสงจันทร์ บ้านยางโลน บ้านหนองปลาแดก ส่ วนบ้านหนองดุม หนองตาเพ็ง
สมัครมาที หลัง ก็ ไกลขึ้ น จึ ง ต้องส่ ง เป็ นจดหมายไปรษณี ย ์บา้ ง ฝากคนรู ้ จกั ไปบ้า งถ้า มี
โอกาสเจอ (ปิ ยะดา สิ งห์นนั ท์, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2558)
ด้วยจํานวนสมาชิ กที่ เพิ่มขึ้ น การบริ หารจัดการจึ งต้องใช้งบประมาณมาก ต่อมาปี 2557
สมาชิ ก เห็ น สมควรว่ า ควรนํา งบประมาณค่ า เบี้ ย ประชุ ม ไปบริ ห ารจัด การในส่ ว นอื่ น จะเป็ น
ประโยชน์มากกว่า และเพื่อให้ผมู ้ าร่ วมประชุ มมีแรงจูงใจที่จะมาประชุ มอย่างแท้จริ ง มิใช่ เพียงมา
ประชุมเพื่อรับเบี้ยประชุม การประชุมประจําเดือนจึงไม่มีเบี้ยประชุมให้กบั สมาชิก
4.3.4 บริษัท นวัตกรรมชาวบ้ าน จากัด (กิจการเพือ่ สั งคม)
หลังจากจัดตั้งเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านได้ระยะเวลาหนึ่ ง พบว่า การดําเนิ นงานต่าง ๆ
ของเครื อข่ายไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ต้องเขียนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุ นจากภายนอก ทําให้
เวลาส่ วนใหญ่หมดไปกับการหาทุ นอุ ดหนุ น และมี ขอ้ จํากัดในการปฏิ บ ตั ิ งาน ทั้ง ๆ ที่ความรู้ ที่
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านร่ วมกันคิดและพัฒนาขึ้นนั้น สามารถทําให้องค์กรมีรายได้ในการเลี้ยง
ตนเอง หรื อเลี้ยงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุ มชนได้ ด้านความอยูร่ อดขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านใน
ช่ วงแรกที่ มีเพี ยงเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้า นจึ ง มี สถานะทางการเงิ นไม่ต่างจากศู นย์ก ารเรี ยนรู ้
ชุมชนหรื อมูลนิธิแบบเดิม ๆ
ศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ เศรษฐกิ จพอเพี ย งส่ ง เสริ ม ให้ ท าํ เองทุ ก อย่า งตั้ง แต่ ไ ม้จิ้ ม ฟั น ยันเรื อรบ
เพื่อให้สามารถอยู่ได้ดว้ ยตนเองอย่างพอเพียง บอกตามตรงนะ ศูนย์การเรี ยนรู ้ เศรษฐกิ จ
พอเพียงส่ วนใหญ่อยูไ่ ด้เพราะเงินบริ จาค งบโครงการ ได้เงินให้เปล่าจากการอบรม ถ้าไม่มี
งบตรงนี้ ก็ เจ้ง ก็ อยู่ไ ม่รอด เขาไม่ ได้อยู่ไ ด้จากกิ จกรรมจริ ง ๆ ที่ เขาทํา ไม่ ได้อยู่ไ ด้ด้วย
ตนเอง เราลองลงไปคุยดู ส่ วนมากกลุ่มพวกนี้ จะไม่ทาํ การตลาดอะไรกัน ส่ วนมากก็ไม่มี
ผลิ ต ภัณฑ์ อะไรมากหรอก ก็ จะมี บ ้า งถ้า เป็ นวิส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ มี อะไรขายจริ ง ๆ จัง ๆ
หลักการหนึ่งก็คือเหมือนหลักการเศรษฐกิจพอเพียงก็อาจจะบอกว่าอ้าวทําโน่น ทํานี่ เองอยู่
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ได้ แต่ลองไปดูการเงิ นข้างหลังสิ ถ้าไม่มีเงิ นให้เปล่านี้ โทรมเหมือนหยากไย่ข้ ึนมานาน
แล้วล่ะ (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2557)
ด้ว ยปั ญ หาเรื่ อ งทุ น สนับ สนุ น ทํา ให้ เ กิ ด แนวคิ ด ในการปรั บ เปลี่ ย นการบริ ห ารจัด การ
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านให้สามารถอยู่รอดได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาทุนสนับสนุ นจาก
ภายนอก จึ ง มี ก ารเพิ่ ม องค์ก รย่ อ ยเพื่ อ พยุ ง องค์ ก รในด้า นเศรษฐกิ จ ซึ่ งเป็ นปั จ จัย หลัก ในการ
สนับสนุ นกิจกรรมต่าง ๆ ในเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านขึ้น ประกอบกับการได้รับแนวคิดกิจการ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งตรงกับความต้องการขององค์กรในการที่จะพัฒนาความรู ้ต่าง ๆ ที่
ทําให้เกิดความยัง่ ยืนในชุ มชน หรื อการเลี้ยงตนเองได้นนั่ เอง ในปี 2552 องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
จึงได้จดั ตั้งองค์กรย่อยขึ้นมาใหม่ นัน่ คือ “บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน จํากัด” และจดทะเบียนเป็ น
กิจการเพื่อสังคม ซึ่งการพัฒนาการดําเนินงานในบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านมีลกั ษณะ ดังนี้
ยุคแรก “ขาดแคลนปัจจัยการผลิต” การระดมกําลังของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านร่ วมกัน
ผลิตปั จจัยการผลิต สร้างโรงสี ขา้ ว โรงงานผลิตปุ๋ ย ตอนแรกสู ตรปุ๋ ย ชาวบ้านเรี ยนรู ้กนั มาเป็ นพัน
สู ตร แต่สูตรที่สามารถหาวัตถุดิบให้มีปริ มาณมากพอที่จะสนับสนุนกับเกษตรกรจํานวนมากนั้นจะ
มีเพียงไม่กี่สูตร อย่างมูลค้างคาวมีปริ มาณมากในประเทศไทย ในบรรดามูลสัตว์ทุกชนิด มูลค้างคาว
มีปริ มาณธาตุอาหารมากที่สุด อัตราส่ วนในการผสมมูลค้างคาวในปุ๋ ยจึงไม่ตอ้ งใช้เยอะมาก ความรู้
หรื อ นวัต กรรมที่ เ ครื อ ข่ า ยนวัต กรรมชาวบ้า นคิ ด ค้น ขึ้ น ที่ ส ามารถขยายได้ ก็ จ ะมี ก ารส่ ง เสริ ม
เกษตรกรในวงกว้างขึ้น เพราะท้ายที่สุดแล้ว ไม่วา่ วิธีคิดในการแก้ปัญหาสังคมนั้นจะดีเพียงใดก็ตอ้ ง
สามารถพัฒนาต่อไปได้ จึงจะเป็ นความคิดที่ดีและใช้งานได้จริ ง
ยุคที่สอง “ขาดแคลนความรู้” เมื่อมีปัจจัยการผลิตเพียงพอแล้ว แต่ยงั ขาดองค์ความรู้ในการ
บริ หารจัดการทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น และความรู ้ใหม่ ๆ ที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรเพื่อรองรับการ
ขยายองค์กร จึงมีการขอความร่ วมมือจากวิทยากรทางการเกษตรภายนอกมาอบรมถ่ายทอดความรู ้
และฝึ กปฏิบตั ิให้กบั เกษตรกร
ยุคที่สาม “ขาดตลาด” หลังจากเกษตรกรมีความรู ้ เพิ่มขึ้ น จึงสามารถทําการเกษตรได้ผล
ผลิ ตเป็ นที่ น่าพอใจ แต่พบปั ญหาเรื่ องการขาย เนื่ องจากเกษตรกรมีความถนัดด้านการผลิตเพียง
อย่างเดียว ไม่ถนัดในการขาย ทางบริ ษทั จึงส่ งเสริ มการตลาดด้วยการหาตลาดในเมือง ไม่วา่ จะเป็ น
ตลาดในเมืองบุรีรัมย์ ตลาดในเมืองต่างจังหวัด และตลาดในกรุ งเทพมหานคร
นอกจากนี้ บริ ษ ัท นวัต กรรมชาวบ้า น จํา กัด ยัง ได้ส่ ง ตัว แทนเข้า ร่ ว มโครงการของ
สํานักงานส่ งเสริ มกิจการเพื่อสังคม (สกส.) โดยการไปร่ วมอบรมหลักสู ตรบ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
ทางสังคม และนําความรู้มาเขียนแผนธุ รกิ จ จากนั้นจึงมี การประปวดแผนธุ รกิ จที่สามารถนําไป
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ประกอบกิจการเพื่อสังคมได้จริ ง จากผูเ้ ข้าร่ วม 20 โครงการ องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านได้รับการ
คัดเลือก 1 ใน 4 โครงการที่จะได้รับทุนสนับสนุ นให้นาํ ไปทําจริ ง แนวคิดหลักของแผนธุ รกิ จคือ
การทําร้านค้าชุมชนให้เป็ นเหมือน 7-11 “มาที่เดียวครบทุกอย่างในเรื่ องของปั จจัยการผลิต” โดยนํา
ปั จจัยการผลิ ตขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมาจําหน่ าย และได้ต้ งั ชื่ อว่า “ร้ านเกษตรเขียว” จด
ทะเบียนเป็ นบริ ษทั เขียวได้อีก จํากัด กรรมการผูจ้ ดั การ คือ นางปิ ยะดา สิ งห์นนั ท์ จัดตั้งขึ้นจํานวน
5 ร้านค้า กระจายอยู่ตามหมู่บา้ นของสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน และให้สมาชิ กที่มีความ
พร้อมเป็ นผูด้ ูแลแต่ละร้าน ได้แก่ (1) บ้านแสงจันทร์ โดยมีนางปิ ยะดา สิ งห์นนั ท์เป็ นผูป้ ระกอบการ
(2) บ้านยูงทอง โดยมีนายกุล มานํ้าเที่ยงเป็ นผูป้ ระกอบการ (3) บ้านเมืองแก โดยมีนายอนุวฒั น์ ทอง
งามเป็ นผูป้ ระกอบการ (4) บ้านหนองเกาะ โดยมีนางสังวาล แสงสุ วรรณ เป็ นผูป้ ระกอบการ (5)
บ้านยางโลน โดยมี นางทองฮวด คูเมื องเป็ นผูป้ ระกอบการ ดังนั้น สิ นค้าขององค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้านจึงมีตราสิ นค้าว่า “เกษตรเขียว” แต่การทําร้านค้าเกษตรเขียวก็ประสบปั ญหาจึงได้ระงับการ
ดําเนินการไป ส่ วนสาเหตุของปั ญหานั้น ปิ ยะดา สิ งห์นนั ท์ (2558: สัมภาษณ์) กล่าวว่า “ร้านมันอยู่
ใกล้บริ ษทั แค่น้ ี เขาก็ไปซื้ อที่บริ ษทั ดี กว่า มันติ ดตรงที่ว่า 5 ร้านค้า เราต้องเอาสิ นค้ามากระจาย
สมาชิกไม่สามารถเข้ามาเอาได้ ไม่คุม้ ค่านํ้ามันเขา... ถ้าไปขายตามบ้านเรา ส่ วนใหญ่เขาจะเซ็นเป็ น
เงินเชื่อ”
ยุคที่สี่ “ขาดมาตรฐานหรื อรู ปแบบในการประกอบการ” หลังจากองค์กรเริ่ มกระบวนการ
ผลิ ตและจัดจําหน่ ายในลักษณะดังกล่าว ทําให้มีขอ้ มูลทั้งด้านกระบวนการผลิต ปริ มาณการผลิ ต
ความต้องการของตลาด ทํา ให้ส ามารถประมาณการได้ว่า ปริ ม าณผลผลิ ตที่ องค์ก รนวัตกรรม
ชาวบ้านทําได้ในแต่ละปี มี เท่าไร จะบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีได้อย่างไร จึงมีความแน่ นอนใน
ด้านข้อมูลมากขึ้น ทางองค์กรจึ งเพิ่มมาตรฐานการผลิตที่จากเดิ มแค่ลดใช้สารเคมี มาเป็ นการทํา
เกษตรอินทรี ยเ์ ต็มรู ปแบบ มีการผลิตวัตถุดิบหรื อปัจจัยการผลิตที่เป็ นอินทรี ยด์ ว้ ยตนเองได้ท้ งั หมด
หลัง จากการบ่ มเพาะความรู ้ และประสบการณ์ ในการทําเกษตรทําให้องค์ก รนวัตกรรม
ชาวบ้านได้ออกแบบแนวคิดเพื่อบริ หารจัดการการทําอาชี พการเกษตร ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่พฒั นามา
จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเอกชนขนาดใหญ่
Social Contact Framing ล้อแนวคิด Contact Framing ธุ รกิจเกษตรของบริ ษทั ขนาด
ใหญ่ เช่น บริ ษทั เอกชนใหญ่ ๆ อย่าง CP เขาก็จะทําแผนธุ รกิจสําเร็ จรู ปมาให้ เกษตรกรก็
ทําแค่เอาแผนธุ รกิจนั้นไปยืน่ ธนาคารแล้วก็กไู้ ด้เลย เนื่ องจากว่า CP เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่
แผนธุ รกิ จชัดเจน ธนาคารก็ปล่ อยให้ผ่านง่ าย ๆ พอกู้ไปแล้วปั ญหาก็มีอย่างเช่ นว่า ตัว
เกษตรกรเองจํานวนมากเป็ นชาวบ้านไม่ใช่ พนักงานบริ ษทั ที่ตอ้ งมีวินยั 8 โมงเช้าทํางาน
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เที่ยงปิ ดไฟเวลานี้ ตรงนี้ตอ้ งสะอาด ของวางยังไง มันไม่ใช่ระบบโรงงาน แต่สัญญานั้นใช้
วิธีคิดแบบอุตสาหกรรมที่ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด นั่นคือ ลักษณะชาวบ้านมันทําตาม
สัญญาได้ยาก บางทีทาํ ๆ ไปก็จะมีปัญหาว่าผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐาน คือ บริ ษทั ก็ไม่รับ
ซื้ อ เกษตรกรก็ลาํ บาก ธุ รกิจเกษตรส่ วนมากจะมีวิธีคิดเป็ นแบบธุ รกิจปกติ ซึ่ งก็ไม่ผิดนะ ก็
คือกระจายความเสี่ ยงออกไปจากธุ รกิ จได้มากที เดี ยว (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์ , 30
ตุลาคม 2557)
ด้วยปั ญหาการทําสัญญา Contact Farming ทําให้ความเสี่ ยงในการทําการเกษตรตกไปอยู่
กับเกษตรกร ผูซ้ ่ ึ งไม่มีวิธีบริ หารจัดการให้สามารถควบคุมการผลิตให้เป็ นไปตามสัญญาได้ ทําให้
เกิดปั ญหาสังคมตามมา แม้สัญญา Contact Farming จะเป็ นรู ปแบบธุ รกิจเกษตรที่มีประสิ ทธิ ภาพใน
ด้านการประกอบกิจการ แต่ขาดความเป็ นธรรมในเชิ งสังคม เพราะเกษตรกรจะเป็ นเพียงลูกค้าของ
ธุ รกิจมิใช้ศูนย์กลางของการพัฒนา ฉะนั้น บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านได้นาํ ข้อดีของแนวคิด Contact
Farming ในการบริ หารทางธุ รกิ จมารวมกับความต้องการแก้ไขปั ญหาสังคม ในฐานะที่เป็ นกิจการ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ตอ้ งอาศัยกระบวนการทางธุ รกิจเพื่อแก้ไขปั ญหาสังคม ทําให้ได้
นวัตกรรมทางธุ รกิจแบบใหม่ นัน่ คือ กลยุทธ์ทางธุ รกิจของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน “กระบวนการ
Social Contract Farming” การดูแลเกษตรกรรายย่อยหรื อเกษตรกรที่มีพ้ืนที่เฉลี่ ยไม่เกิ น 10 ไร่
รายได้เฉลี่ย 5000 บาทต่อเดื อน หลังจากการใช้กระบวนการ Social Contract Farming จากการ
สํารวจข้อมูล พบว่า ทําให้เกษตรกรลดต้นทุ น การผลิ ต มี รายได้เพิ่ มขึ้ น โดยรายได้เพิ่ มขึ้ นเฉลี่ ย
ประมาณ 30% จากเดิมที่ทาํ เกษตรเคมี
การดําเนิ นธุ รกิจเชิ งสังคมตามรู ปแบบธุ รกิจ Social Contract Farming เป็ นการประยุกต์
แนวคิดทางธุรกิจให้เข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความสมดุลกัน
ธุ รกิ จของเราคือการแก้ไขปั ญหาสังคมด้วยการใช้วิธีการทางธุ รกิจ วิธีคิดมันจะต่างกันเรา
ไม่ได้มองเกษตรกรเป็ นลูกค้า ไม่ตอ้ งมาซื้ อปั จจัยการผลิตที่บริ ษทั ทุกปี เราให้เขาเก็บพันธุ์
เองด้วย ถ้าทําปุ๋ ยได้มาตรฐานเราให้ทาํ เองเลยก็จะยิ่งลดต้นทุนเข้าไปอีก แล้วเราก็ไม่ได้จะ
ส่ งเสริ มให้ตอ้ งพอเพียงพึ่งตนเองแบบสุ ดโต่ง เพราะเราทําเกษตรในระดับ Mass ในวง
กว้าง ๆ แบบนี้ บางทีถา้ เราไปบอกทุกคน ‘อ้าวทุกคนทําเองทั้งหมด เมล็ดพันธุ์ทาํ เอง ปุ๋ ย
ทําเอง’ คนหนึ่งมีที่ 10-20 ไร่ มานัง่ ทําปุ๋ ยหมักกี่วนั ใช้วตั ถุดิบเยอะขนาดไหนถึงจะพอกัน
ถ้าเกิ ดคนที่ ทาํ ละเอี ย ดจริ ง ๆ ก็ทาํ ได้ไม่ มีปัญหา สําหรั บเกษตรกรส่ วนใหญ่ เราจะต้อง
เข้าใจว่าคนแต่ละคนเขาก็ตอ้ งการความสะดวกในระดับหนึ่ ง คือเขาอาจจะทําเองในระดับ
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หนึ่งก็เป็ นธรรมดาของคนหมู่มากอยูแ่ ล้ว เราก็ตอ้ งเข้าใจตรงนี้ (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์,
30 ตุลาคม 2557)
ในช่วงยุคนี้ทางบริ ษทั และเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านได้มีผลิตภัณฑ์และบริ การ ดังนี้
1) ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ ม็ดสู ตรพิเศษที่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าเทียมกับปุ๋ ยเคมี แต่มีราคาถูกกว่า (ยังไม่มี
การติดตั้งเครื่ องจักรขนาดใหญ่) ปริ มาณการผลิต 4 ตันต่อเดือน (เครื่ องจักรผลิตได้สูงสุ ด 10 ตันต่อ
เดือน)

ภาพที่ 4.25 เครื่ องผลิตปุ๋ ยอินทรี ยป์ ้ ั นเม็ด
2) ผลิตภัณฑ์กาํ จัดศัตรู พืชโดยไม่ตอ้ งใช้ยาฆ่าแมลง
3) ธนาคารพันธุ์พืชและธนาคารพันธุ์สัตว์
4) นวัตกรรมต่าง ๆ เช่น เตาเผาถ่านประสิ ทธิ ภาพสู ง ระบบก๊าซชี วภาพ ระบบนํ้าหยดและ
มินิสปริ งเกลอร์ และโครงการฝึ กอบรมสร้างบ้านดิน
5) บริ การสิ นเชื่ อขนาดจิ๋ ว (ไมโครเครดิ ต) เพื่อเป็ นแหล่ งเงิ นทุ นสําหรั บสมาชิ กในการ
เริ่ มทําเกษตรอินทรี ยแ์ ละเกษตรแบบผสมผสาน มี 2 ระบบ คือระบบผ่อนชําระสิ นค้า และระบบการ
กูย้ มื เงิน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
ยุคที่ห้า “ประเมินผลกิ จการเพื่อสังคม” ในฐานะของกิ จการเพื่อสังคมหนึ่ งที่เป็ น
แบบอย่า งกิ จการเพื่ อสั ง คมในประเทศไทย องค์ก รนวัตกรรมชาวบ้า นได้รับ คัดเลื อกให้มี ก าร
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ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ในปี ประเมิน
พ.ศ. 2554 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 โดยสฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้ม
ลออ ศูนย์วิสาหกิ จแบบยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสํานักงานสร้ างเสริ มกิ จการเพื่อ
สังคมแห่ งชาติ (สกส.) ประเมิ นจากกิ จกรรมหลักของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน จํากัด ในปี 2554
ได้แก่
1) การสนับสนุ นให้สมาชิ กรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายในการทําเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
2) ขายปั จจัยการผลิตในการทําเกษตรอินทรี ยร์ วมถึงสิ นค้าอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นต่อการ
ดํารงชีวติ ของสมาชิก
3) สนับสนุ นเงิ นทุ นให้เปล่ า เป็ นเงิ นตั้งต้นให้กบั การทํากิ จกรรมใหม่ ๆ ของ
สมาชิก เช่น ในการรวมกลุ่มเลี้ยงวัว การเปิ ดร้านค้าเกษตรอินทรี ย ์ เป็ นต้น
4) ระบบผ่อนชําระสิ นค้าสมาชิ กที่อยูใ่ นเครื อข่ายมากกว่า 1 ปี สามารถผ่อนจ่าย
รายเดือน เวลาซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
5) ระบบการกูย้ ืมเงินสมาชิ กที่อยูใ่ นเครื อข่ายเกินกว่า 3 ปี มีสิทธิ์ ได้รับเงินกูจ้ าก
บริ ษทั เป็ นจํานวนไม่เกิน 20,000 บาท ที่ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
6) ช่วยหาช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผูท้ าํ นาเกษตรอินทรี ย ์ โดยเริ่ มรับซื้ อ
ข้าวเปื อก แปรรู ป และจัดจําหน่ายให้แก่ผคู ้ า้ ต่อไป ปั จจุบนั มีเกษตรกรเข้าร่ วมในการเป็ นเครื อข่ายผู ้
ปลูกข้าวอินทรี ยจ์ าํ นวน 26 ครอบครัว รวมพื้นที่นาอินทรี ยป์ ระมาณ 130 ไร่
7) จัดการประชุ มกลุ่มรายเดื อน โดยสมาชิ กจะเป็ นผูเ้ สนอว่าต้องการปั จจัยการ
ผลิตหรื อความรู้ดา้ นใดเพิ่มเติมเพื่อมาแก้ปัญหาในชุมชน
ผลิ ต ภัณ ฑ์เ กษตรประณี ต ของบริ ษ ทั ในปี ประเมิ น ทั้ง หมด สามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ น 5
ประเภท ดังนี้
1) ปุ๋ ยอินทรี ยป์ ้ ั นเม็ด ปริ มาณการผลิต 18 ตันต่อเดือน (เครื่ องจักรผลิตได้สูงสุ ด
40 ตันต่อเดือน)
2) ผลิ ตภัณฑ์ก าํ จัดศัตรู พืช -แมลง ตัวหํ้า ตัวเบี ย น เชื้ อรา(ใช้กาํ จัดเชื้ อรา กํา จัด
แมลง)
3) พันธุ์พืช (ผักหวานป่ า และปอเทือง) ปริ มาณการผลิต 5,000 ตันต่อปี
4) พันธุ์สัตว์อาหารหมู ลูกหมูปริ มาณการผลิต 12 ตัวต่อเดื อน (โรงเรื อนเลี้ ยงลู ก
หมูได้ไม่เกิน 50 ตัวต่อรอบการผลิต)
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5) นวัตกรรม อาทิ เตาเผาถ่านประสิ ทธิ ภาพสู ง ระบบก๊าซชีวภาพ บ้านดินระบบนํ้า
หยด
จากรายงานประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
พบว่า กิจการของบริ ษทั ได้สร้ างประโยชน์ทางสังคมให้แก่เกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมมูลค่า
1.04 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริ ษทั ตลอดทั้งปี มีจาํ นวน 0.403 ล้านบาท เท่ากับว่าการ
ลงทุนทุก 1 บาทของบริ ษทั ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมจํานวน 2.58 บาท
รายละเอียดของมูลค่าผลลัพธ์แต่ละรายการที่เกิ ดจากกิ จการของบริ ษทั ทั้งมูลค่าที่เกิ ดต่อ
การลงทุน 1 บาทและสัดส่ วนต่อผลลัพธ์ท้ งั หมด แสดงในภาพที่ 4.10

0%

14%

9%
5%

ประโยชน์จากการรวมกลุม่
รายได้ เพิ่มจากข้ าวอินทรี ย์

8%

ประหยัดค่าปุ๋ย
กาไรวัว
กาไรหมู
19%

กาไรเป็ ด
45%

สุขภาพดีขึ ้น

ภาพที่ 4.26 มูลค่าของผลลัพธ์ที่ได้จากกิจการของบริ ษทั แยกตามประเภทผลลัพธ์
จากข้อมูลดังภาพที่ 4.26 มูลค่าประโยชน์ทางสังคมที่ เกิ ดขึ้ นส่ วนมากมาจากการลดค่า
ปุ๋ ยเคมีที่เกษตรกรประหยัดได้จากการเปลี่ ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรี ยข์ องบริ ษทั (ร้ อยละ 45.0) นับว่า
ค่อนข้างตรงกับเป้ าหมายการดําเนิ นกิ จการซึ่ งมุ่งแก้ไขปั ญหาความยากจนและคุ ณภาพชี วิตตกตํ่า
ของเกษตรกรในจังหวัด ตามมาด้วยกําไรจากการรวมกลุ่มเลี้ ยงวัวโดยการสนับสนุ นจากบริ ษทั
(ร้อยละ 18.5) ประโยชน์จากการมีสุขภาพดี ข้ ึนร้ อยละ 13.7) ประโยชน์จากการรวมกลุ่ม (ร้ อยละ
9.1) กําไรจากการรวมกลุ่มเลี้ยงหมูโดยการสนับสนุนจากบริ ษทั (ร้อยละ 8.5) และรายได้เพิ่มจาการ
ขายข้าวอินทรี ยเ์ ทียบกับข้าวที่ใช้เคมี (ร้อยละ 4.8) นอกจากนี้ยงั มีการรายงานประโยชน์ดา้ นอื่น ๆ ที่
ไม่สามารถประเมินมูลค่าทางสังคม เช่ น รายได้เสริ มจากการปลูกไม้ยืนต้น ความรู ้ ที่เพิ่มขึ้น และ
ประโยชน์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมจากการทําเกษตรอินทรี ย ์
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อย่า งไรก็ ดี การส่ ง เสริ ม ให้เกษตรกรเปลี่ ยนวิถี ชี วิต ด้วยการหันมาปลู กนาข้า วอิ นทรี ย ์
แทนที่นาข้าวที่ใช้เคมีอย่างสิ้ นเชิ งนั้นนับว่าประสบความสําเร็ จเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในปี
2554 เมื่ อมี สมาชิ กขายข้าวอิ นทรี ยใ์ ห้กบั บริ ษทั เพียง 125 ไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.8 จากที่นา
ของสมาชิก 333 ครัวเรื อนทั้งหมดรวมกัน 4,526 ไร่ ส่ งผลให้ประโยชน์ทางสังคม “รายได้
เพิ่มจากการขายข้าวอินทรี ย”์ มีมูลค่าเพียง 12.4 สตางค์ ต่อเงิ นลงทุน 1 บาท หรื อคิดเป็ น
สัดส่ วนเพียงร้อยละ 5 ของผลลัพธ์ท้ งั หมดที่เกิดเท่านั้น (สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร
แย้มละออ, 2554)
แม้วา่ การส่ งเสริ มให้เกษตรกรเปลี่ยนจากนาเคมีเป็ นนาอินทรี ยใ์ นแง่พ้ืนที่การเปลี่ยนแปลง
จะมีเพียงเล็กน้อย แต่หากเปรี ยบเทียบต้นทุนและรายได้ของเกษตรกรในการผลิตข้าวต่อไร่ ระหว่าง
ต้นทุ นการผลิ ตข้าวใช้ส ารเคมี กบั ต้นการผลิ ตข้า วอิ นทรี ย ์พ บว่า เกษตรกรที่ ทาํ นาข้าวอินทรี ย ์มี
รายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็ นกําไรเพิ่มขึ้น 106% ถือเป็ นโอกาสที่ดีในอนาคตที่จะส่ งเสริ มโดยใช้แรงจูงใจ
ด้านกําไรที่มากกว่านี้ได้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.1 เปรี ยบเทียบต้นทุนและรายได้ของเกษตรกรในการผลิตข้าวต่อไร่ ปี 2554
เปรียบเทียบต้ นทุนและรายได้ ของเกษตรกรในการผลิตข้ าวต่ อไร่ ปี 2554
ต้ นทุนการผลิตข้ าวใช้ สารเคมี บาท/ไร่
ต้ นทุนการผลิตข้ าวอินทรี ย์
1. ค่าจ้างไถดะ ไถแป คราดดิน
500 1. ค่าจ้างไถดะ ไถแป คราดดิน
2. ค่าเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
450 2. ค่าเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
3.ค่าจ้างคนถอนกล้า และปั กดํา
800 3.ค่าจ้างคนถอนกล้า และปั กดํา
4. ค่าปุ๋ ยเคมี สู ตร 16-8-8
1,400 4. ค่าปุ๋ ยอินทรี ย์
5. ค่าปุ๋ ยยูเรี ย
6. ค่าจ้างฉี ดยาฆ่าหญ้า
7. ค่ายาฆ่าหอยเชอรี่ , ปูนา
8. ค่ายาฆ่าแมลง, เพลี้ย
9. ค่าจ้างเกี่ยวข้าว

5. สารสกัดสะเดา, จุลินทรี ยก์ าํ จัดโรคพืช
200 6. ค่าจ้างเกี่ยวข้าว
250
50
100
750

บาท/ไร่
500
450
800
700
100
750
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
เปรียบเทียบต้ นทุนและรายได้ ของเกษตรกรในการผลิตข้ าวต่ อไร่ ปี 2554
ต้ นทุนการผลิตข้ าวใช้ สารเคมี
บาท/ไร่ ต้ นทุนการผลิตข้ าวอินทรีย์
บาท/ไร่
รวมต้นทุนการผลิตข้าวใช้
4,500 รวมต้นทุนการผลิตข้าวใช้สารเคมี ต่อไร่
3,300
สารเคมี ต่อไร่
รายได้จากการขายข้าวที่โรงสี
6,000 รายได้จากการขายข้าวที่โรงสี เอกชนต่อ
6,400
เอกชนต่อไร่ 15 บาท/กก.
ไร่ 15 บาท/กก. ผลผลิตเฉลี่ย 400 กก./ไร่
ผลผลิตเฉลี่ย 400 กก./ไร่
กําไรจากการขายข้าวใช้สารเคมี
1,500 กําไรจากการขายข้าวใช้สารเคมี ต่อไร่
3,100
ต่อไร่
เกษตรกรที่ทาํ นาข้าวอินทรี ยม์ ีรายได้เพิม่ ขึ้น = 3,100 – 1,500 = 1,600 บาท/ไร่ คิดเป็ นกําไรเพิม่ ขึ้น
106%
หมายเหตุ: พื้นที่อา้ งอิง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ปี 2554
ยุ ค ที่ ห ก “ปรั บ เปลี่ ย นสู่ ข ้า วกล้อ งอิ น ทรี ย ์ม าตรฐานนานาชาติ ” จากผลการประเมิ น
ผลตอบแทนทางสังคมที่มีความเป็ นรู ปธรรมเป็ นตัวเลขของค่าเงินที่ชดั เจน ทําให้องค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้านเล็งเห็นว่า การส่ งเสริ มเกษตรกรให้ปลูกข้าวอินทรี ยน์ ้ นั มีกาํ ไรเพิ่มขึ้นถึง 106% ดังตารางที่
4.3 ข้างต้น และบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านสามารถผลิตผลิตภัณฑ์และบริ การต่าง ๆ ได้เพียงพอกับ
ความอยู่รอดขององค์กรโดยอาศัยการพัฒนาบริ ษทั ให้มีเครื่ องจักรอุตสาหกรรมที่มีกาํ ลังการผลิ ต
เพียงพอต่อการส่ งเสริ มเกษตรกรในวงกว้างให้เปลี่ ยนเป็ นการใช้สารอินทรี ยไ์ ด้ องค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้านจึงได้ปรับเปลี่ยนมาส่ งเสริ มให้เกษตรกรทําข้าวกล้องอินทรี ยเ์ ป็ นหลัก เกษตรประณี ตจึงลด
บทบาทลง ประกอบกับกระแสการบริ โภคผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดสารพิษและความนิ ยมในการ
บริ โ ภคธัญ พื ช ไม่ ข ัด สี ทํา ให้ ข ้า วกล้อ งอิ น ทรี ย ์เป็ นสิ น ค้า เกษตรที่ มี อุ ป สงค์ข องตลาดสู ง การ
ปรับเปลี่ยนมาทําข้าวกล้องอินทรี ยน์ ้ นั ไม่ได้มีความยากเกินไป เนื่ องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่มีอาชี พ
ทํานาอยู่แล้ว และจะต้องทํานาข้าวปี ละ 1 ครั้งเป็ นประจํา ทั้งเพื่อบริ โภคภายในครัวเรื อนและเพื่อ
การจําหน่าย การส่ งเสริ มให้เกษตรกรทําข้าวกล้องอินทรี ยจ์ ึงไม่ได้เป็ นการถ่ายทอดนวัตกรรมที่ใหม่
เกินไปให้กบั ชาวบ้าน และกระบวนการต่าง ๆ สามารถนํามาปรับใช้กบั พื้นที่ทางภาคอีสานได้เป็ น
อย่า งดี เนื่ องจากเป็ นนานํ้าฝนที่ อาศัย นํ้า จากธรรมชาติ ไม่ มี สารเคมี ป นเปื้ อน เพราะเป็ นนํ้า ฝน
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บริ สุทธิ์ อีกทั้งนาลักษณะนี้ มีวชั พืชและแมลงรบกวนน้อย สามารถควบคุมการปนเปื้ อนสารเคมีได้
ง่าย แม้วา่ การทํานาข้าวจะเป็ นพืชที่เกษตรกรคุน้ เคย แต่อีกนัยหนึ่ งวิธีการทํานาข้าวที่สืบทอดกันมา
ยาวนาน ปฏิบตั ิตาม ๆ กันมาเป็ นนาเคมี การเปลี่ยนเป็ นนาอินทรี ยจ์ ึงไม่ใช่เรื่ องที่ง่ายนักและยังเป็ น
วิธีใหม่ที่สมาชิ กไม่เคยปฏิ บตั ิมาก่อน จึงต้องมีการอบรมแนะนําวิธีการ และอาศัยความซื่ อตรงกับ
ตัวเอง ความมีวินยั ในการที่จะทํานาอินทรี ยใ์ ห้สําเร็ จ โดยสมาชิ กเครื อข่ายจะมีการไต่ถามกันในที่
ประชุมว่า “มีความพร้อมในการทําหรื อไม่ ถ้าใครไม่สามารถทําได้ให้ถอนตัว ให้มีความซื่ อสัตย์กบั
ตนเอง” (เชฐพงษ์ กันหา, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557) ก่อนจะลงมือทํานาอินทรี ยท์ างบริ ษทั
นวัตกรรมชาวบ้านจะให้เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มของบริ ษทั ร่ วมกับคณะกรรมการเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้านลงไปตรวจสอบว่าพื้นที่น้ นั มีความเสี่ ยงไหม โดยในระยะแรกของการปรับเปลี่ยนเป็ นนา
อินทรี ยน์ ้ ี เป้ าหมายหลักที่สาํ คัญ คือ การมีวนิ ยั ในตนเองในการซื่อสัตย์ เว้นจากการใช้สารเคมี
สํ า หรั บ การขอมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์น านาชาติ (มกท.) หรื อ IFOAM ในปี 2555
กระบวนการขอมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์น้ ี เป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างซับซ้อน เนื่ องจากระบบการตรวจ
จะต้องมีเจ้าหน้าที่รับรองมาตรฐาน มกท., ผูต้ รวจ มกท., และเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม ผูต้ รวจไม่สามารถ
ตรวจผูท้ ี่เป็ นเครื อญาติของตนเองได้ และผูท้ ี่มีความขัดแย้งกันก็ไม่สามารถตรวจให้กนั ได้ ระบบจึง
จะมีความเที่ยงตรงและเป็ นธรรม มาตรฐานเกษตรอินทรี ยน์ ้ ี เป็ นมาตรฐานของส่ วนรวม หากมี ผู ้
ละเมิดมาตรฐานเพียง 1-2 คน ถือว่าไม่ผา่ นมาตรฐานทั้งองค์กร เช่น หากมีผแู ้ อบใช้สารเคมีแล้วถูก
ตรวจพบ บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านก็จะไม่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ดังนั้น หากบริ ษทั นวัตกรรม
ชาวบ้านตรวจพบการใช้สารเคมีจะต้องรี บแจ้งที่สาํ นักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ยโ์ ดยเร็ ว ทุกเรื่ อง
ที่ เกี่ ย วข้องกับมาตรฐานเกษตรอิ นทรี ยจ์ ะต้องมี การทํารายงานสรุ ป และแจ้งเหตุผลที่เหมาะสม
สําหรับเกษตรกรที่เริ่ มทํานาอินทรี ยจ์ ะให้อยูใ่ นระยะปรับเปลี่ยนจากเคมีเป็ นอินทรี ยเ์ ป็ นเวลา 1 ปี ปี
ต่อไปจึงจะเป็ นนาอินทรี ยอ์ ย่างสมบูรณ์
ช่ วงการทํามาตรฐานเกษตรอิ นทรี ย ์ ปี 2555 เป็ นปี แรกของการเริ่ มต้นการทําข้าวอินทรี ย ์
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างเต็มรู ปแบบ แม้จะมีการฝึ กอบรมก่อนการทํานาจริ ง แต่ดว้ ยความ
รู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ และเป็ นการทํานาแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากนาผืนอื่ น ๆ จึงประสบปั ญหาถูก
รบกวนโดยศัตรู พืช นัน่ คือ นก เนื่องจากพันธุ์ขา้ วที่นาํ มาปลูกเป็ นข้าวที่ออกรวงเร็ วกว่าข้าวพันธุ์อื่น
ๆ ในผืนนาบริ เวณใกล้เคียง นกจึงมารุ มกัดกินข้าวในพื้นที่ของเกษตรกรที่ทาํ นาอินทรี ยจ์ นไม่เหลือ
ผลผลิต การแก้ปัญหานี้ คือ การยกปั จจัยการผลิตที่บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านให้เป็ นทุนในสัญญา
Social Contact Farming ให้กบั ชาวนา หรื อก็คือ ชาวนาที่นาํ พันธุ์ขา้ วของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน
และปุ๋ ยไปทํานา ไม่ตอ้ งนําข้าวหรื อปุ๋ ยมาคืน ปี ถัดมา พ.ศ. 2556 ก็ยงั คงประสบปั ญหาภัยแล้งจาก
ธรรมชาติ ฝนไม่ ตกตามฤดู ก าล บางพื้ นที่ น้ าํ ท่ วม สมาชิ ก บางคนจึ ง ไม่ ไ ด้ผ ลผลิ ต ทางบริ ษ ัท
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นวัตกรรมชาวบ้านจึงแก้ไขปั ญหาด้วยการจดทะเบียนบริ ษทั ธัญเจริ ญ จํากัด ภายใต้การบริ หารของ
บริ ษ ัท นวัตกรรมชาวบ้า น จํา กัดขึ้ นอย่า งเป็ นทางการในเดื อนตุ ล าคม 2556 เพื่ อดู แลเรื่ องการ
ส่ งเสริ มการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ยต์ ้ งั แต่กระบวนการผลิต การตรวจมาตรฐาน จนถึง
การหาตลาดให้กบั เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน แต่เกิดปั ญหาความขัดแย้งภายในขึ้น จึงยกเลิกการ
ทํา สั ญญาร่ วมกัน บริ ษทั ธัญเจริ ญจึ ง มาส่ ง เสริ ม ได้เพีย งช่ วงระยะเวลาสั้ น ๆ “ธัญเจริ ญเข้ามา
ส่ งเสริ มไม่ถึงปี เลย ช่ วงที่มีการหว่านข้าวไปแล้วประมาณ 1 เดื อน เขายังไม่ได้ลงพื้นที่อะไรเลย
แค่ประชุ มว่า เดิมเราส่ งเสริ มปลูกข้าวหลายชนิ ด พอธัญเจริ ญจะมาส่ งเสริ มในปี 57 จะให้ปลูกข้าว
อยูแ่ ค่ 2 ชนิดคือ ไรซ์เบอรี่ กบั หอมดําสุ โขทัย ซึ่ งเมื่อก่อนบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านไม่เคยให้ปลูก ปี
55-56 กําหนดให้ปลูกข้าวอยู่ 5-6 ชนิด” (ปิ ยะดา สิ งห์นนั ท์, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2558)
จากปั ญหาการผลัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม การจํากัดพันธุ์ขา้ วปลูกปี 2557 เพียง 2 ชนิ ด
และต้องเป็ นการทํานาโดยการปั กดําเท่านั้น ทําให้สมาชิ กไม่เห็ นด้วยเพราะแต่ละรายได้เก็บพันธุ์
ข้า วที่ จะใช้ป ลู ก ครั้ งต่ อไปไว้แล้ว บ้า งไม่ มี แรงงานเพี ย งพอในการปั ก ดํา บ้า งไม่ ม นั่ ใจในการ
ส่ งเสริ ม ปี 2557 ซึ่งนับเป็ นปี ที่ 3 ของการทําข้าวอินทรี ยต์ ามมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ สมาชิกส่ วน
ใหญ่จึงชะลอการปลูกข้าวไว้ เหลือสมาชิกที่ทาํ นาข้าวอินทรี ยอ์ ยูป่ ระมาณ 25 ครัวเรื อน
ปี 2558 ในช่ วงต้นปี เป็ นฤดู ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ตที่ ท าํ จากปี 2557 การทําการตลาดของ
บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน จํากัด เน้นที่การขายส่ ง และการปรับปรุ งบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยเปลี่ยนหี บห่ อ
ข้าวกล้องอินทรี ยจ์ ากแบบธรรมดามาเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์แบบสุ ญญากาศ มีคุณสมบัติในการป้ องกัน
แมลงหรื อมอดข้าว ช่วยให้สามารถเก็บรักษาข้าวกล้องอินทรี ยไ์ ว้ได้นาน นอกจากนี้ ยงั มีการขอขึ้น
ทะเบียน อย. สําหรับสิ นค้าประเภทอาหาร จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุ ขอีกด้วย
สําหรับการทํางานของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านและบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านนั้น จะมี
การบูรณาการภาระงานให้สอดคล้องกัน กล่าวคือ บริ ษทั จะรับผิดชอบงานด้านการผลิ ตปั จจัยการ
ผลิตจําพวกที่ตอ้ งใช้อุป กรณ์หรื อเทคนิคในโรงงาน เช่น ปุ๋ ย เมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ เป็ น
ต้น การให้สินเชื่ อแก่ เกษตรกร และการบริ หารจัดการทางการพาณิ ชย์หรื อการเงิน การจัดหาทุน
หรื อสิ นเชื่อเพื่อใช้ในการบริ หารจัดการองค์กร ส่ วนภาระงานของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านนั้น
ถือได้วา่ เป็ นหน่วยวิจยั และประเมินผล (R&D) เมื่อบริ ษทั ผลิตปุ๋ ยหรื อปัจจัยการผลิตอื่น ๆ เครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านจะนําผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ ไปใช้ เพื่อประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเมื่อมีการ
ประชุมเครื อข่ายก็จะนําผลการใช้มาปรึ กษากัน และร่ วมพัฒนา ปรับปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ ึน
รวมทั้งร่ วมกันคิดค้นองค์ความรู ้ การพัฒนาใหม่ ๆ ในการทําการเกษตรอินทรี ย ์ รวมถึงการรวมกลุ่ม
กันจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ ยังคงรู ปแบบเดิมของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านไว้ โดยการสื่ อสารหลัก
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ขององค์กรคือ การจัดประชุมประจําเดือน
ในส่ วนการหาช่ องทางกระจายสิ นค้า ทางการเกษตรทั้ง เครื อข่ ายและบริ ษ ทั นวัตกรรม
ชาวบ้านจะร่ วมกัน คือ เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านใช้ช่องทางการจัดจําหน่ ายชุ มชนท้องถิ่ น ส่ วน
บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจะจัดจําหน่ ายในเมือง ส่ วนมากเป็ นการค้าส่ งไปสู่ พ่อค้าคนกลางที่เป็ น
กิจการเพื่อสังคมเช่นเดียวกัน
จากการทํางานของเครื อข่ายและบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน จะเห็นได้วา่ อยูภ่ ายใต้เป้ าหมาย
เดียวกัน แต่แยกจากกันเพื่อส่ งเสริ มกัน และเพื่อความชัดเจนในการปฏิบตั ิงาน กลุ่มสมาชิ กที่บริ หาร
จัดการยังคงเป็ นสมาชิ กกลุ่มเดี ยวกัน เพียงแต่การเข้าถึงชุ มชนและการผลิตทางด้านเกษตร ความรู ้
ใหม่ ๆ ทางการเกษตรจะเป็ นของฝ่ ายเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน ส่ วนการสร้ างภาพลักษณ์ ให้มี
ความเป็ นสากล มีบญั ชีของบริ ษทั ที่มีความน่าเชื่อถือทางการเงิน เพื่อให้สามารถทําธุ รกรรมทางการ
เงิน เช่น การขอสิ นเชื่อจากธนาคาร การจดทะเบียนเป็ นกิจการเพื่อสังคมนั้น จะต้องอาศัยความเป็ น
บริ ษทั ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถสื่ อสารสู่ ภายนอกให้เป็ นที่รู้จกั ได้ง่าย

ภาพที่ 4.27 โครงสร้างการบูรณาการทํางานของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน จํากัด และเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้าน
4.3.5 วิสาหกิจชุ มชนมีกนิ มีใช้
หลังจากเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน และบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านดําเนิ นการร่ วมกัน งาน
ด้านการตลาดส่ วนใหญ่จะเป็ นตลาดเมืองมากกว่าตลาดชุ มชน เนื่ องจากการส่ งเสริ มการขายข้าว
กล้องเป็ นสิ นค้าที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนในเมืองมากกว่าชาวบ้านในชุมชน บทบาทด้านการหา
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ช่ องทางการจัดจําหน่ ายและการวางแผนการตลาดจึงเป็ นของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านมากกว่า
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน ทําให้เกิ ดความไม่สมดุ ลกัน นอกจากนี้ แต่เดิ มเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกันขายผลผลิตแต่ไม่มีการวางแผน ไม่เป็ นกิจจะลักษณะนัก เมื่อเจอปั ญหา
ต่าง ๆ ก็จะท้อและหยุดทําอาชี พร่ วมกัน ตัวอย่างปั ญหาคือ “บางทีก็มีปัญหาในเรื่ องของการจัดการ
บ้าง มีปัญหาในเรื่ องของสมาชิ กที่อาจจะไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายในการทํางานจริ ง ๆ ถ้าทําเป็ นกลุ่ม
อาชี พสมาชิ กบางคนก็จะบอกว่าทําแป๊ บ ๆ เดี๋ ยวก็เลิ กก็ไม่เป็ นไร ไม่ได้เกิ ดความเสี ยหายอะไร”
(นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2557) ดังนั้น การแก้ปัญหาดังกล่าวจึงต้องสร้างรู ปแบบการ
ทํางานที่ชดั เจนโดยการขึ้นทะเบียนอย่างเป็ นทางการ ซึ่ งเป็ นวิธีการในเชิงจิตวิทยาว่าเป็ นองค์กรที่
ได้รับ การสนับสนุ นทางกฎหมาย จะต้องมี หน่ วยงานต่า ง ๆ เข้ามาติ ดต่ อหรื อสนับ สนุ น หรื อมี
ช่ องทางที่จะเจริ ญเติบโตหรื อต่อยอดไปได้มากกว่าการรวมกลุ่ มกันประกอบอาชี พอย่างที่เคยทํา
ทางองค์ก รนวัตกรรมชาวบ้า นจึ ง ได้มี ก ารจัดตั้ง วิส าหกิ จชุ ม ชนหรื อธุ รกิ จที่ ช าวบ้า นมาร่ วมกัน
ประกอบอาชีพขึ้นในนาม “มีกินมีใช้” จดทะเบียนนิติบุคคลในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2557 ถือเป็ นส่ วน
หนึ่ งของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน เพื่อให้เครื อข่ายมีการเรี ยนรู ้การทําการตลาด และเป็ นการหา
ช่องทางการจัดจําหน่ายภายในพื้นที่ชุมชน
“บริ ษ ท
ั จับ ตลาดนอกไป เรามาทําตลาดภายในชุ มชน บางทีบริ ษทั เขาอาจจะไปข้างบน
เกินไป ชาวบ้านไม่รู้วา่ บริ ษทั นี้เขาทําอะไร กลุ่มนี้เขาทําอะไร เขาเลยเอาวิสาหกิจตรงนี้เข้ามา เลยทํา
ให้ชุมชนรับรู้ดว้ ย” (เชฐพงษ์ กันหา, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
ผลิ ตภัณฑ์ที่ วิสาหกิ จชุ มชนนี้ ผลิ ตจะเป็ นการแปรรู ปข้าวเพื่อสุ ขภาพ ผลิ ตภัณฑ์หลักคื อ
นํ้าข้าวกล้อง เนื่องจากข้าวที่ผลิตจะมีหลายเกรด ข้าวกล้องที่เมล็ดสวยก็จะนําไปขายเป็ นข้าวกล้อง
อินทรี ยบ์ รรจุสุญญากาศ ส่ วนข้าวกล้องที่ปนข้าวสี ขาวมากหรื อเมล็ดหักมากจะขายไม่ได้ราคา ข้าว
คุณภาพตํ่าลงมาแต่ยงั คงคุณค่าทางโภชนาการจึงนํามาแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่า ทั้งยังเป็ นข้าวอินทรี ย ์
ปลอดภัยกับผูบ้ ริ โภค ส่ วนราคาของนํ้าข้าวกล้องจะไม่แพง ชาวบ้านทัว่ ไปสามารถซื้ อมาบริ โภคได้
ขวดละ 10 บาท เน้นกลุ่มผูส้ ู งอายุในชนบท ในขณะนี้ วิสาหกิ จชุ มชนยังไม่เป็ นกิ จการเพื่อสังคม
แต่ในอนาคตจะมีการพัฒนาจนเป็ นกิจการเพื่อสังคม โดยได้รับแนวคิดมาจากประเทศบังกลาเทศที่
มีองค์กรพัฒนาชุ มชนที่ ใหญ่ที่สุดในโลกแห่ งหนึ่ ง คื อ ธนาคารกรามี น เป็ นธนาคารที่ ทาํ สิ นเชื่ อ
ขนาดย่อมสําหรับคนยากจน ธนาคารกรามีนใช้แนวคิด Hybrid Value Chain กล่าวคือ คนที่ทาํ งาน
สังคมและธุ รกิจต่างได้ประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย ธนาคารกรามีนจึงร่ วมกับบริ ษทั ดานอน ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากนม ทั้งสององค์กรได้ร่วมกันจัดตั้งกิ จการเพื่อสังคมในชื่ อว่า ‚กรามีนดา
โนน‛ เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดสารอาหารของเด็กในชนบท โดยให้ชาวบ้านเลี้ยงวัวนม ควายนม
เป็ นเกษตรกรรายย่อย เลี้ยง 5-10 ตัว เมื่อนํานมที่ได้มาส่ งศูนย์รับนมประจําหมู่บา้ น ศูนย์ก็จะรับซื้ อ
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และส่ งโรงงานผลิตเป็ นโยเกิร์ตที่ใช้เทคโนโลยีตน้ ทุนตํ่า ปรุ งแต่งน้อย เป็ นการลดต้นทุน เพื่อที่จะ
ขายได้ราคาถู ก และให้ผูห้ ญิ งเป็ นผูข้ าย คล้ายสาวยาคู ลท์ เดิ นขายตามหมู่บา้ น เพื่อเสริ มสถานะ
ให้กบั ผูห้ ญิง และเพิ่มรายได้อีกด้วย ในขณะเดียวกัน โยเกิร์ตก็ส่งผลดีต่อโภชนาการอาหารของเด็ก
ในชนบท โยเกิ ร์ตนี้ จะไม่มีขายในเมือง ขายเฉพาะในชนบทเท่านั้น ราคาถูกกว่าโยเกิ ร์ตที่ขายใน
ห้างบังกลาเทศ ส่ วนหนึ่ งบริ ษทั ดานอน ก็ได้ประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีการลดต้นทุน ได้
ตลาดใหม่คือ ตลาดระดับรากหญ้า กรามีนก็บรรลุ จุดมุ่งหมายในการเสริ มสร้ างโภชนาการให้กบั
เด็ก ทั้งสองฝ่ ายต่างได้ประโยชน์ (Hybrid Value Chain)
ที่ผา่ นมาองค์กรเอกชนหรื อองค์กรอื่น ๆ ที่เข้ามาร่ วมกับองค์กรชุมชนก็คือ การบริ จาคให้
เปล่าไปเฉย ๆ แนวคิด Hybrid Value Chain จึงเป็ นแนวคิดหรื อวิธีการใหม่ ๆ ที่ท้ งั สองฝ่ าย
ได้ประโยชน์ ซึ่ งในประเทศไทยยังไม่มี เราก็พยายามให้เกิดอะไรอย่างนี้ ข้ ึนมา...วิสาหกิจ
นี้ ทางเครื อข่ายมี แผนในอนาคตว่าจะทําเหมือนกรามีนดาโนน ผลิ ตนํ้าข้าวกล้องสําหรั บ
ตลาดผูส้ ู งอายุใ นชนบท ราคาไม่แพง มี คุณค่ าทางสารอาหาร กระจายตามช่ องทางของ
หมู่ บา้ น แต่ ในปั จจุ บ นั วิสาหกิ จชุ มชนนี้ ย งั ไม่ เป็ นกิ จการเพื่อสั งคม (นาวี นาควัชระ,
สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
ประธานวิส าหกิ จชุ มชนมี กินมี ใช้ คื อ นายเชฐพงษ์ กันหา ส่ วนคณะกรรมการวิสาหกิ จ
ชุมชนมีท้ งั หมด 5 คน ได้แก่ (1) นายกุล มานํ้าเที่ยง (2) นางธัญญารัตน์ บุญวงศ์ (3) นายบรรเลง จวง
พลงาม (4) นายน้อย ศรี วงษ์ (5) นางทองฮวด คูเมือง หน้าที่หลักของคณะกรรมการวิสาหกิจชุ มชน
คื อ การเป็ นผู ้นํา ในการทํา กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของวิ ส าหกิ จ รวมถึ ง การบริ หารจัด การ ติ ด ต่ อ
ประสานงานต่าง ๆ เนื่ องจากวิสาหกิจชุ มชนมีกินมีใช้เริ่ มก่อตั้งไม่นาน จึงต้องอาศัยความร่ วมมือ
ของคณะกรรมการเป็ นแกนหลักในการดําเนินการ ในปี 2557 ซึ่ งเป็ นปี แรกของการก่อตั้งวิสาหกิจ
ชุมชน สมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านทุกคนจะเป็ นสมาชิกวิสาหกิจชุ มชนโดยอัตโนมัติ แต่จะ
มีการเปิ ดรับสมัครสมาชิ กที่ตอ้ งการมีส่วนร่ วมในการทําวิสาหกิ จชุ มชนอย่างแท้จริ ง จึงมีสมาชิ ก
มาร่ วมทํานํ้าข้าวกล้องอยูเ่ พียง 8 คน ต่อมาในปี นี้ 2558 มีสมาชิกที่มาร่ วมกันทําวิสาหกิจเพิ่มขึ้นเป็ น
20 คน ในส่ วนของหุ ้นหรื อกําไรจะจัดสรรให้กบั สมาชิ กที่ร่วมผลิ ตหรื อดําเนิ นการวิสาหกิ จอย่าง
จริ งจังเท่านั้น สมาชิ กอื่ น ๆ จะมีบทบาทในการส่ งเสริ มด้านแนวคิ ดในการประกอบการ และนํา
ผลผลิตต่าง ๆ มาจําหน่ายให้กบั วิสาหกิจชุ มชน ถือได้วา่ วิสาหกิ จชุ มชนคือส่ วนหนึ่ งของเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านในบทบาทของการเพิ่มรายได้ให้กบั เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน (กุล มานํ้าเที่ยง,
สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2558; ธัญญารัตน์ บุญวงศ์, สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2557)
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นอกจากนี้ วิ ส าหกิ จชุ ม ชน ยัง มี ก ารเปิ ดรั บ บุ ค คลภายนอกเพื่ อ เป็ นสมาชิ ก สมทบของ
วิส าหกิ จ แต่ ไ ม่ ไ ด้เป็ นสมาชิ ก เครื อข่ า ยนวัต กรรมชาวบ้า น ซึ่ ง ได้รับ มาแล้วจํา นวน 2 คน เพื่ อ
ช่ วยงานต่ า ง ๆ เนื่ องจากสมาชิ กที่ ส ามารถมาร่ วมผลิ ตหรื อแปรรู ป สิ นค้ามี น้อย ส่ วนใหญ่จะมี
ปั ญหาด้านการเดิ นทางมาร่ วมผลิตสิ นค้า เพราะสมาชิ กแต่ละคนอาศัยอยู่ในพื้นที่แตกต่างกัน (เชฐ
พงษ์ กันหา, 2 พฤศจิกายน 2557)
สํา หรั บ กิ จกรรมหลัก ของวิส าหกิ จชุ ม ชนโดยสรุ ป (กุ ล มานํ้า เที่ ย ง, สั มภาษณ์ , 2
พฤศจิกายน 2558; เชฐพงษ์ กันหา, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557, 6 กุมภาพันธ์ 2558; ธัญญารัตน์
บุญวงศ์, สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2557; น้อย ศรี วงษ์, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557; บรรเลง
จวงพลงาม, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557) มีดงั นี้
1) มีการประชุ มเพื่อรับฟั งความคิดเห็นของสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านในการนํา
สิ นค้าไปแปรรู ปผลผลิ ต ตลอดจนปรึ กษากับบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านในเรื่ องต่าง ๆ การประชุ ม
เกี่ ยวกับเรื่ องวิสาหกิ จมักจัดขึ้นหลังจากการประชุ มประจําเดื อนของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
เสร็ จแล้วก็จะมีการรวมตัวของผูท้ ี่สมัครใจจะเข้ามาช่วยงานวิสาหกิจ
2) กระบวนการแปรรู ปผลผลิ ต ซึ่ งผลิ ตภัณฑ์หลักได้แก่ ข้าวกล้อง และนํ้าข้าวกล้อง ใน
ส่ วนของข้าวกล้องจะใช้สถานที่ในการผลิตที่บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน ส่ วนนํ้าข้าวกล้องจะร่ วมกัน
ทําที่บา้ นของประธานวิสาหกิ จ ในส่ วนรายได้จะมีการจัดทําบัญชี รายรับรายจ่ายของวิสาหกิ จเอง
แม้ว่ า เงิ น ทุ น สนับ สนุ น ในการตั้ง วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนครั้ งแรกจะมาจากบริ ษ ัท แต่ ท างบริ ษ ัท ให้
ดํา เนิ นการบริ หารจัดการเงิ นทุ นนี้ เองจึ ง ต้องมี ระบบการทํา บัญชี โดยเปิ ดบัญชี ธ นาคารในนาม
วิส าหกิ จชุ ม ชนมี กิ นมี ใ ช้ เพื่อแยกส่ วนงานออกจากบริ ษ ทั อย่า งชัดเจน รายได้ท้ งั หมดจะนํา มา
หมุนเวียนภายในวิสาหกิ จชุ มชนเท่านั้น โดยมีเหรัญญิกของวิสาหกิ จชุ มชนทําหน้าที่ในการดูแล
ด้านการบันทึก การเบิกจ่ายทางการเงินทั้งหมด นัน่ คือ นางธัญญารัตน์ บุญวงศ์
3) การจัดจําหน่าย ส่ วนใหญ่เป็ นการเข้าร่ วมจัดแสดงสิ นค้าในงานแสดงสิ นค้าต่าง ๆ ที่ทาง
ราชการเชิ ญชวน เช่น โครงการคืนความสุ ขให้ชาวนา งานเกษตร งานอําเภอ ตลาดนัดสุ ขภาพ เป็ น
ต้น วิสาหกิจชุ มชนจึงมีการติดต่อกับหน่วยงานราชการภายนอกมาก ยังไม่มีการหาช่องทางการจัด
จําหน่ายที่แน่นอน
“ส่ วนมากการขายจะไปงานส่ งเสริ มสุ ขภาพของตําบลหรื ออําเภอ บางครั้งก็ส่งตามร้ าน
หมู่บา้ น ทางร้ านก็จะรับซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของเรา แต่ก็มีลูกค้าหลักที่รับประจําเลยก็คือ ศาลจังหวัด
บุรีรัมย์จะรับซื้ อนํ้าข้าวก้องเป็ นประจําทุกอาทิตย์ ถ้ามีการออกบูธก็จะขายหมดทุกครั้ง แต่เกษตรกร
ของเราจะไม่เก่งในเรื่ องของการตลาด เราผลิ ตในเรื่ องการแปรรู ปการเกษตร แต่ก่อนจะเป็ นการ
ปลูกฝังเฉพาะพอกิน” (เชฐพงษ์ กันหา, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
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4.3.6 กองทุนนวัตกรรมชาวบ้ าน
แม้องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจะพยายามบริ หารจัดการให้สามารถอยูร่ อดได้ดว้ ยตนเอง แต่
ก็ยงั ถื อว่าเป็ นระยะเริ่ มต้นของการสร้ างองค์กร เนื่ องจากมีการปรับเปลี่ยนองค์กรอยูต่ ลอดเวลา จึง
ยัง คงต้อ งอาศัย ทุ น สํา รองอยู่ ดัง นั้น องค์ก รนวัต กรรมชาวบ้า นจึ ง ได้จ ัดตั้ง กองทุ นนวัต กรรม
ชาวบ้านขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็ นการตั้งต้นกองทุนก้อนแรกจาก
สํานักงานส่ งเสริ มกิจการเพื่อสังคม (สกส.) กองทุนนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นกองทุนที่ ให้นกั ลงทุน
เพื่อสังคมรายย่อยได้มีโอกาสลงทุนเพื่อให้เกษตรกร 1 ครอบครัวเปลี่ยนแปลงจากเกษตรเคมีมาเป็ น
เกษตรอินทรี ย ์
กองทุนนวัตกรรมชาวบ้านยัง อยู่ระหว่างการดําเนิ นงาน ลักษณะการทํางานในเรื่ องของ
กองทุนทํามานาน 3-4 ปี แล้ว แต่เราไม่เรี ยกเป็ นทางการเท่านั้นเอง เมื่อก่อนกองทุนรวมอยู่
ในระบบ Social Contract Farming แต่ตอนนี้ เราจะแยกออกมาต่างหาก การตั้งกองทุนก็คือ
แยกบัญ ชี อ อกจากบริ ษ ัท เพื่ อ ที่ จ ะให้ ค นที่ เ อาเงิ น มาลงทุ น เห็ น ชัด เจนว่า เงิ น ที่ ล งไป
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชาวบ้านโดยตรง ไม่ใช่ลงมาที่บริ ษทั กองทุนมีจุดมุ่งหมายเพื่อทําให้
คนที่อยากจะช่วยเหลื อชาวบ้านหรื อช่วยเหลื อชุ มชน เขาได้เห็ นเงิ นของเขาลงทุนในเรื่ อง
ของการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของชาวบ้า นในระดับ รากหญ้า จริ ง ๆ (นาวี นาควัช ระ,
สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2557)
จุดมุ่งหมายหลักอย่างหนึ่ งของการจัดตั้งกองทุน คือ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจในการประกอบ
อาชี พเกษตรกรรม เพราะหากมีทุนสํารองก็จะนํามาใช้ในยามวิกฤติที่องค์กรประสบปั ญหาต่าง ๆ
ได้ เช่น ภัยแล้ง การขาดทุน การขยายองค์กร เป็ นต้น หากมีทุนสํารองก็จะสามารถแก้ไขปั ญหาและ
พัฒนาองค์กรต่อไปได้ หรื อกล่าวได้ว่ามีเงิ นหมุนเวียนเพียงพอในการเลี้ ยงองค์กรให้อยู่รอด เป็ น
การลดความเสี่ ยงขององค์กร ปั จจุบนั แนวคิดเรื่ องกองทุนนวัตกรรมชาวบ้านจะมุ่งเน้นให้เกิ ดการ
หมุนเวียนความรู้และการเงิน เพื่อให้สามารถขยายขอบเขตและพัฒนาองค์กรให้เจริ ญก้าวหน้า ไม่
หยุดนิ่ งอยูก่ บั ที่ ทําให้สมาชิ กนวัตกรรมชาวบ้านมีความมัน่ ใจในองค์กรมากขึ้น และมีความกล้า
และทุ่มเทที่จะเปลี่ยนจากการทําเกษตรเคมีเป็ นเกษตรอินทรี ย ์
ด้า นแนวคิ ด ในการจัด การกองทุ น จะประเมิ น กํา ไรของกองทุ น และคิ ด ดอกเบี้ ย 7%
แบ่งเป็ นดอกเบี้ ย 3% คื นให้กบั นักลงทุ น ในระยะเวลาครบรอบ 1 ปี ส่ วนที่ เหลื อ 4% ใช้ในการ
บริ หารจัดการกองทุนและคืนชุมชน ซึ่ งก็คือ เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน นัน่ เอง โดยดอกเบี้ยจะไม่
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เก็บเป็ นตัวเงิ นจากเกษตรกรโดยตรง แต่มาจากการหักค่าสิ นค้าและบริ การขององค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้านที่จดั จําหน่ายออกไป
ทั้งเครื อข่าย บริ ษทั วิสาหกิจ และกองทุน ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหาที่องค์กรได้
พบในแง่มุมต่าง ๆ ดังที่ นาวี นาควัชระ (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2558) กล่าวว่า “คําว่าพัฒนา คือ
ส่ วนมากงานพวกนี้ ก็จะเกิ ดขึ้ นมาจากเราเจอปั ญหาอะไรบางอย่างแล้วเราคิ ดว่าวิธีการตั้งบริ ษทั
วิสาหกิจ กองทุน มันสามารถแก้ปัญหานั้นได้”

บทที่ 5
พัฒนาการ การสื่อสารเพือ่ ขับเคลือ่ นองค์กร
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งผลการศึกษาการพัฒนาและจัดการองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน และการสื่ อสาร
เพื่อสร้ างการยอมรับนวัตกรรม ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารเพื่อขับเคลื่ อนองค์กรให้สามารถพัฒนาสังคม
เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อมต่อไปได้ โดยมีการปรับเปลี่ ยนองค์กรให้อยู่รอดกับสภาวะสังคมและ
บริ บทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให้เห็ นพัฒนาการการสื่ อสารขององค์กรแต่ละช่วงเวลาทั้งใน
อดีต ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต ผูว้ จิ ยั จึงจะขออธิบายกระบวนการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาและ
จัดการองค์ก ร และการสื่ อสารเพื่ อสร้ างการยอมรั บนวัตกรรม รวมถึ งรู ปแบบและกลยุทธ์ ก าร
สื่ อสารในแต่ละยุคสมัยของการเจริ ญเติบโตขององค์กรดังที่แสดงไว้แล้วในบทที่ 4 ได้แก่ (1) การ
สร้างและการพัฒนาแนวคิด (2) การรวมกลุ่มเกษตรกร (3) เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน (4) บริ ษทั
นวัตกรรมชาวบ้าน (5) วิสากิจชุมชน (6) กองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน แต่เนื่ องจากช่วงการสร้างและ
การพัฒนาแนวคิดยังไม่มีการรวมกลุ่มเป็ นองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจึงยังไม่มีการสื่ อสาร เป็ นเพียง
การบ่มเพาะความคิดภายในตัวบุคคล ผูว้ ิจยั จึงจะนําเสนอเฉพาะช่วงเวลาที่มีการสื่ อสารขององค์กร
นวัตกรรมชาวบ้านเท่านั้น ผลการวิจยั จะมีรายละเอียดในแต่ละขั้นของพัฒนาการการสื่ อสารองค์กร
นวัตกรรมชาวบ้าน ดังนี้
5.1 การรวมกลุ่มเกษตรกร
5.2 เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
5.3 บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน
5.4 วิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้
5.5 กองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน
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ภาพที่ 5.1 การพัฒนาองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน

5.1 การรวมกลุ่มเกษตรกร
การรวมกลุ่ม
ภาพที่ 5.2 การรวมกลุ่มเกษตรกรจากหลายกลุ่มย่อย
หมายเหตุ: ภาพที่ 5.2 เป็ นส่ วนหนึ่ งของภาพที่ 5.1 นํามาแสดงในส่ วนนี้ เพื่อชี้ เฉพาะลําดับขั้นการ
พัฒนาองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านขั้นแรก การรวมกลุ่ม ซึ่ งยังไม่มีองค์กรย่อย
ช่วงสมัยของการรวมกลุ่มเกษตรกรถื อเป็ นระยะก่อนเป็ นองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน หรื อ
ระยะสร้ างองค์กรนั่นเอง ซึ่ งผูร้ ั บสารและผูส้ ่ งสารไม่มีความสลับซับซ้อน นั่นคื อ การสื่ อสาร
ระหว่ า งผูน้ ํา แนวคิ ด การรวมกลุ่ ม และชาวบ้า นที่ ม าร่ ว มกัน ศึ ก ษาอบรมกับ ปราชญ์ ช าวบ้า น
ตลอดจนการสื่ อสารเพื่อชักชวนกันของชาวบ้าน โดยในระยะนี้มีการสื่ อสาร ดังนี้
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5.1.1 กระบวนการสื่ อสารในการรวมกลุ่มเกษตรกร
การรวมกลุ่มเกษตรกรจะใช้ความใกล้ชิดสนิ ทสนมกับเกษตรกรที่มาร่ วมศึกษากับปราชญ์
ชาวบ้าน หรื ออาจกล่าวได้วา่ ใช้ความรู ้สึกเป็ นกลุ่มเดิมในการสื่ อสารเพื่อแยกเกษตรกรที่มีแนวคิด
เหมือนกันออกมาสร้างเป็ นกลุ่มใหม่ โดยมีกระบวนการสื่ อสารตามลําดับ ดังนี้
1) การสร้างความสัมพันธ์จากการเข้าร่ วมการอบรมในศูนย์การเรี ยนรู ้ของปราชญ์
ชาวบ้าน ภายใต้หลักสู ตรวิทยากรกระบวนการเพื่อการเปลี่ ยนแปลงสู่ การพึ่งพาตนเองและพึ่งพา
กันเอง (วปอ.) ภาคประชาชน เพื่อสร้างเครื อข่ายพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง 1 ล้านครอบครัว เจริ ญ
ตามรอยพระยุคลบาท เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นที่โรงเรี ยนชุมชนอีสาน จ.บุรีรัมย์ของครู บาสุ ทธิ
นันท์ ปรัชญพฤทธิ์ , พ่อผาย สร้อยสระกลาง, และพ่อคําเดื่อง ภาษี การจัดอบรมใช้เวลาประมาณ 3
– 5 วัน อบรมรุ่ นละ 50 คน ประมาณเดือนละ 2 รุ่ น หลักสู ตรดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยศูนย์ประสานงาน
เครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (โรงพยาบาลอุบลรัตน์, 2554) โดยเกษตรกรในองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
เคยมาเข้าร่ วมอบรมด้วยกันในหลักสู ตรนี้ ดว้ ย ดังที่น้อย ศรี วงษ์ (สัมภาษณ์ , 6 กุมภาพันธ์ 2558)
กล่าวว่า
เราไปอบรมรพ.อุบลรัตน์ รพ.อุบลรัตน์จะอบรมเรื่ องทําเกษตรอินทรี ย ์ เราอยูก่ บั ปราชญ์
ชาวบ้านคือ ครู บาสุ ทธิ นนั ท์ เขาเป็ นคนเฒ่าคนแก่ รู ้ เรื่ องเยอะ พูดให้คนนอนหลับก็ได้...
หลายคนในกลุ่มเคยไป ถ้ามีคนมาชวน คนที่สนใจก็ไป แล้วแต่คน ก็เห็นไปกันเกือบทุกคน
ไปทีละ 2 รถปิ คอัพ คันละประมาณ 10 คน นัดชวนกันไปขอนแก่นอย่างน้อยๆ เดือนละ
2 ครั้ง บางทีไปทุกเดือน ไปอบรมที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ไปบ่อยเลยสนิทกัน
การอบรมดังกล่าวคล้ายการเข้าค่ายเพื่อศึกษาเรี ยนรู ้ มีการค้างแรม รับประทานอาหาร และ
ทํา กิ จกรรมร่ วมกัน จุ ดเด่ นในการสื่ อสารคื อ ทํา ให้เกิ ดความใกล้ชิดสนิ ทสนมกันอย่า งรวดเร็ ว
เพราะระยะเวลาที่อยูร่ ่ วมกันมีความต่อเนื่ องและมีตวั เชื่ อมประสานความสัมพันธ์คือกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ ต้อง ‚อยู่ร่ ว มกัน ‛ อี ก ทั้ง กลุ่ ม เกษตรกรที่ ม าร่ ว มกันยัง มี ค วามสนใจในแนวทางการเกษตรที่
เหมื อนกัน และมี ความรู ้ สึ กเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันภายใต้การปฏิ บตั ิ ตามแนวทางของปราชญ์
ชาวบ้านที่ตนมาร่ วมอบรมศึกษาด้วย หลังจากการเข้าค่ายอบรมก็จะมีการสนทนาอย่างเป็ นกันเอง
ตลอดจนการร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน ทําให้เกิดการสื่ อสารภายนอกศูนย์การเรี ยนรู ้ของปราชญ์
ชาวบ้าน เช่น การนัดพบกันเพื่อรับประทานอาหาร การไปเยี่ยมแปลงเกษตรของกันและกัน เป็ นต้น
ทําให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์มากขึ้นนอกเหนือจากการทํางานร่ วมกัน
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2) การฝึ กเกษตรกรให้เป็ นวิทยากรหรื อผูส้ ่ งสารที่ดีในการเผยแพร่ ความรู ้ ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นสู่ คนรุ่ นต่อไป จากการอบรมหลักสู ตร วปอ. ภาคประชาชนที่เน้นการสร้ าง “คน” ให้
สามารถสื่ อสารความรู ้ทางการเกษตรออกไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิ ดการสร้างศูนย์การ
เรี ยนรู ้เพิม่ มากขึ้น เกษตรกรจะจัดพื้นที่ของตนเองทําแปลงทดลอง ติดป้ ายศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจ
พอเพียง เมื่อมีความชํานาญในการเป็ นวิทยากรก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็ นปราชญ์ชาวบ้าน หลังจาก
นั้นก็จะได้รับความสนใจจากสื่ อมวลชน เช่น หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ ในการสัมภาษณ์ออกรายการ
ต่ า ง ๆ ทํา ให้เกษตรกรมี ชื่ อเสี ย งและสามารถสร้ า งและขยายเครื อข่ า ยออกไปได้ก ว้า ง ดัง นั้น
เกษตรกรที่ ผ่ า นการอบรมจะมี ค วามรู ้ ใ นการสร้ า งและขยายเครื อ ข่ า ย (บรรเลง จวงพลงาม,
สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557)
3) การสร้ า งและขยายเครื อข่ ายใหม่จากเครื อข่ ายปราชญ์ชาวบ้านเดิ ม โดย
เกษตรกรแกนนําและอาจารย์ไพรัตน์ ชื่ นศรี ซ่ ึ งเป็ นลูกศิษย์ครู บาสิ ทธิ นนั ท์ ได้มาร่ วมโครงการศูนย์
การเรี ยนรู ้ เศรษฐกิ จพอเพียงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ บา้ น
แสงจันทร์ ข้ ึน
“ตอนแยกออกมาจากอาจารย์ไพรัตน์ มาอยูท่ ี่นี่ เขาก็ไม่วา่ อะไร มันก็เป็ นอย่างนี้ มา
ก่ อ น มัน มี ห ลายเครื อ ข่ า ยที่ ร วมกัน เยอะแยะ ก็ ย า้ ยไปมาเรื่ อ ยๆ” (น้อ ย ศรี ว งษ์, สัม ภาษณ์ , 2
พฤศจิกายน 2557)
นาวี นาควัชระ (สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2558) กล่าวถึงกิจกรรมในศูนย์การเรี ยนรู ้
บ้านแสงจันทร์ ในระยะที่ตนร่ วมจัดทําว่า “การจัดอบรมให้ชาวบ้านรุ่ นละ 50 คน จัดเยอะมากหลาย
รุ่ นต่อปี แล้วให้สมาชิ กที่ผา่ นการอบรมเป็ นสมาชิ กของศูนย์น้ นั ๆ หลังจากอบรมแล้วก็จะไปเยี่ยม
ครั้งสองครั้ง ไปให้คาํ แนะนํา ติดตามผลการอบรม” ส่ วนหัวข้อในการอบรมจะเป็ นเรื่ องการพัฒนา
ภูมิปัญญาหรื อพัฒนาความรู ้ในแนวทางแบบนวัตกรรมชาวบ้าน เมื่อทําการอบรมให้กบั ชาวบ้านไป
ระยะหนึ่งจะพบกับกลุ่มชาวบ้านที่มีความสนใจในแนวทางใหม่ ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมชาวบ้าน
4) การรวมกลุ่มชาวบ้านที่มีความสนใจเหมือนกันและมีความพร้อมในการเริ่ มต้น
ทําเกษตรแนวใหม่ เกษตรกรเริ่ มมีการรวมกลุ่มเพื่อพูดคุย ปรึ กษาเกี่ ยวกับการพัฒนาการเกษตรใน
วิธีที่แตกต่างจากการถ่ายทอดความรู ้ การจัดอบรม ศึกษาดูงานของศูนย์การเรี ยนรู ้ เนื่ องจากเห็นว่า
ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ไ ม่ ส ามารถทํา ให้ เ กษตรกรเปลี่ ย นพฤติ ก รรมได้จ ริ ง หากสภาพแวดล้อ มของ
เกษตรกรยังคงเป็ นเช่ นเดิ ม จึ งเกิ ดการนําประเด็นนี้ มาร่ วมปรึ กษา พูดคุ ย แลกเปลี่ ยนกับสมาชิ ก
ศูนย์บา้ นแสงจันทร์ เพื่อร่ วมกันหาแนวทางที่จะพัฒนาการเกษตร และเริ่ มมีการพบปะกันมากขึ้น
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ไอเดี ยมันไม่ได้มาจากการที่เราคิดเองแต่เดิ ม มันก็มาจากการที่เราพูดคุยกับชาวบ้าน ตอน
แรก ๆ เริ่ มต้นคุ ยเป็ นรายบุคคล ถามว่าจริ ง ๆ แล้วงานปั จจุ บนั เป็ นยังไง เขาก็บอกว่ามัน
น่าจะมีอะไรพัฒนาแตกต่างไปจากนี้บา้ ง เพราะว่าคือแต่เดิมเราทําเรื่ องภูมิปัญญา ทําแบบนี้
มาหลายปี 3 4 ปี แล้ว ทํา แบบอื่ นมันน่ า จะดี ก ว่า ... คนที่ มาร่ วมกับเราตอนแรก เขาเห็ น
ปั ญหาของเขาอยู่เหมือนกัน ทําไปมันก็เหมือนเดิ มตลอด หลาย ๆ คนก็เริ่ มเบื่อหน่ ายไม่
ช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขา (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2557)
5) การชักชวนคนรู ้จกั เข้าร่ วมกลุ่ม เมื่อเกษตรกรมีส่วนร่ วมตั้งแต่การแสดงความ
คิดเห็ นในแนวคิดการพัฒนา ทําให้มีความต้องการในการนําแนวคิดนั้นไปใช้จริ ง เกษตรกรแต่ละ
คนจึงไปชักชวนคนรู ้ จกั ที่มีพ้ืนที่การเกษตรอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน มีความสนใจ และมีพ้ืนที่ที่
เหมาะกับการทําเกษตรแบบใหม่
‚บางทีผมเข้ามานี่ ก็ชวนเพื่อนไปใครสนใจเขาก็ไป ไม่สนใจเขาก็อยู่ ผมก็ไปบอก
เหมือนกัน ก็ไปชวนเขาว่าจะไปอบรมไหม แถวนี้ ก็ไปหลายคนเหมือนกันนะ ไปแล้วเขาก็หยุดบ้าง
ก็แล้วแต่เขา‛ (น้อย ศรี วงษ์, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557)
การรวมกลุ่มรุ่ นแรกนั้นมีจาํ นวน 11 คน แยกตัวออกจากศู นย์การเรี ยนรู้บา้ นแสง
จันทร์ กลุ่มเดิ ม โดยเกษตรกรทั้ง 11 คน เป็ นเกษตรกรที่มีความพร้อมในการศึกษาทดลองวิธีการ
ทางการเกษตรใหม่ ๆ บ้างเป็ นผูน้ าํ ชุมชน และบ้างเป็ นเกษตรกรที่มีความสนใจในเรื่ องเกษตรอย่าง
แท้จริ ง
รุ่ นแรกนี้จะมีท้ งั เป็ นและไม่เป็ นผูน้ าํ ชุ มชน เป็ นผูน้ าํ ชุ มชนเกือบครึ่ ง เช่น ผูใ้ หญ่วิชิต อบต.
บุญเฮียง คุณนาวีเขาก็จะไปตามหมู่บา้ น คนที่สนใจก่อนก็คือคนที่มีความพร้อมในเรื่ องของ
ชุมชน หมู่บา้ นหนึ่งก็จะมีสักคนสองคนที่มีศกั ยภาพที่มาร่ วมงานกับคุณนาวี เกษตรกรจริ ง
ๆ ก็มี ที่สนใจเรื่ องเกษตรจริ ง ๆ ก็มี ตามชนบทจริ ง ๆ อย่างผูใ้ หญ่วิชิต แกได้นดั รวมกลุ่ม
ก่อน เวลามีโครงการอะไรแกก็จะขุดก่อน ขุดสระก่อน มีน้ าํ แกก็จะปลูกผักปลูกอะไรตรง
นั้นอยู่แล้ว ในหมู่บา้ นแกก็จะเป็ นตัวเด่น มันก็เลยเป็ นเป้ าให้แกเข้ามา เราก็ดึงเข้ามาก่อน
(เชฐพงษ์ กันหา, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2558)
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ภาพที่ 5.3 แยกกลุ่มเก่า รวมกลุ่มใหม่
แหล่งทีม่ า: ผูว้ จิ ยั สรุ ปจากผลการสัมภาษณ์
5.1.2 รู ปแบบการสื่ อสารในการรวมกลุ่มเกษตรกร
เนื่ องจากการรวมกลุ่ มเกษตรกรเกิ ดขึ้ นจากการแยกตัวของเกษตรกรจากลุ่ มเดิ ม นั่นคื อ
สมาชิ กของเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และสมาชิ กศู นย์การเรี ยนรู ้ บา้ นแสงจันทร์ ต่อมาจึ งมี การ
รวมกลุ่ ม ใหม่ แ ละชัก ชวนคนรู ้ จ ัก มาเข้า ร่ วม ผูว้ ิ จ ัย จึ ง แบ่ ง รู ป แบบการสื่ อสารในการรวมกลุ่ ม
เกษตรกรออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี้
5.1.2.1 ช่ วงก่ อนการรวมกลุ่มเกษตรกร
ช่วงก่อนการรวมกลุ่มเกษตรกรขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เป็ นช่ วงที่เกษตรกร
เข้า ร่ วมกับ เครื อข่า ยปราชญ์ช าวบ้า นและศู นย์การเรี ย นรู ้ บ ้า นแสงจันทร์ ที่ มีรูป แบบการสื่ อสาร
ลักษณะเดียวกัน การสื่ อสารในช่วงนี้ เป็ นการทําความรู ้จกั หรื อสร้างความสัมพันธ์กนั ของเกษตรกร
โดยมีรูปแบบการสื่ อสาร ดังนี้
1) รู ปแบบการสื่ อสารทางเดียวจากบนลงล่างแบบไม่เป็ นทางการ
ช่วงก่อนจัดกิจกรรมจะมีการประชาสัมพันธ์ ชักชวนผูส้ นใจมาเข้าร่ วมผ่าน
การบอกต่อกันของเกษตรกร ซึ่ งถือว่าเป็ นรู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการ
“เขาก็ขี่รถมาชวนเราอย่างนี้ อาจารย์ไพรัตน์แกก็อยู่โน่ น แกก็บอก เอ้า!
ไปอบรมกับเขาไหม ไปอบรมบ้านครู บาสุ ทธิ นนั ท์ ไปอบรมไปนอนโน่น 3 คืน 2 วัน ก็เลยพากัน
ไปหมู่บา้ นละ 10 คน 5 คน ก็ชวนกันไป‛ (น้อย ศรี วงษ์, 2557,สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2558)
กิ จกรรมต่ า ง ๆ อาทิ เช่ น การจัดอบรม การเปิ ดศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ น้ ัน ผูจ้ ดั
กิจกรรมกับผูร้ ่ วมกิ จกรรมแยกฝ่ ายกัน ผูจ้ ดั ไม่ได้จดั กิจกรรมตามที่ผอู ้ บรมมีความต้องการ หากแต่
เป็ นกิจกรรมที่รับนโยบายจากองค์กรรัฐมาอีกที จึงเป็ นการสื่ อสารจากบนลงล่าง ส่ วนใหญ่การจัด
อบรมจะรับเป็ นรุ่ นใหม่ ๆ รุ่ นเก่า ๆ ที่ จบไปถื อว่าเรี ยนจบแล้ว แทบไม่มีการติดตามประเมิ นผล
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หรื อมีการติดตามประเมิ นผลในช่ วงแรกเท่านั้น ทําให้ผูร้ ับสารเป็ นกลุ่มใหม่ผลัดเปลี่ ยนมาเสมอ
ปริ มาณข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) จากผูร้ ับสารน้อย หรื อไม่มีเลย จึงเป็ นการสื่ อสารทางเดียว
2) รู ปแบบการสื่ อสารสองทางแบบเป็ นทางการ
ในช่ วงการจัดกิจกรรมอบรมให้กบั เกษตรกรเป็ นช่วงที่เกิดการสื่ อสารมาก
ที่สุ ด เพราะเกษตรกรจะได้เข้าหลัก สู ตรการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้รับการออกแบบมาเพื่ อการสื่ อสารทาง
การเกษตร พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถซักถามวิทยากรหรื อปราชญ์ชาวบ้านได้
ตลอดเวลา เพราะเป็ นการสื่ อสารต่อหน้าที่ไม่มีขอ้ จํากัดด้านเวลาและสถานที่ เนื่ องจากมีการกินอยู่
ในที่เดียวกัน จึงเป็ นการสื่ อสารสองทาง โดยเฉพาะในชัว่ โมงเรี ยนจะมีการถ่ายทอดความรู ้จากบน
ลงล่ างคื อ ปราชญ์ช าวบ้า นสู่ เกษตรกรผูม้ ารั บ ฟั ง หากเกษตรกรมี ขอ้ สงสัย สามารถถามปราชญ์
ชาวบ้านได้เป็ นการสื่ อสารจากล่างขึ้นบน และถือว่ามีรูปแบบที่เป็ นทางการเพราะเป็ นลักษณะการ
จัดอบรมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จะต้องมีการเขียนโครงการอย่างเป็ นทางการ
หลังจากจัดกิจกรรมจะมีจาํ นวนสมาชิ กที่เข้าร่ วมกิจกรรมกลับมาที่ศูนย์การ
เรี ยนรู้บา้ ง และมีการติดตามผลการปฏิบตั ิของสมาชิ กบ้าง แต่เนื่ องจากมีการจัดอบรมใหม่อยูเ่ สมอ
จํานวนสมาชิ กจึงเพิ่มมากขึ้น ขณะที่บุคลากรในการทํางานเท่าเดิม จึงต้องมีการเตรี ยมงานเพื่อการ
อบรมใหม่ อยู่เสมอ ซึ่ ง เวลาในการติ ด ตามประเมิ นผลจึ ง ไม่ ม าก การติ ดตามจึ ง มี เพี ย งช่ วงแรก
หลังจากอบรมเสร็ จใหม่ ๆ เท่านั้น ดังนั้น ช่ วงหลังจึงแทบไม่มีการสื่ อสาร ดังภาพที่ 5.3 ช่ วงท้าย
ของกราฟที่การสื่ อสารได้ค่อย ๆ หายไป
3) รู ปแบบการสื่ อสารสองทางแบบไม่เป็ นทางการ
ช่ วงระหว่างการอบรมจะมีการพักรับประทานอาหารมื้ อหลักและอาหาร
ว่า ง และช่ ว งเวลาอื่ น ๆ ซึ่ ง เกษตรกรจะมี โอกาสได้ร่ว มวงสนทนาอย่า งเป็ นกันเองถึ ง สิ่ ง ที่ ต น
ต้องการสื่ อสาร มีการปรึ กษาหารื อกันทางการเกษตร ถือเป็ นการสื่ อสารสองทางอย่างเป็ นธรรมชาติ
ไม่เป็ นทางการ รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านก็สามารถอธิ บายความรู ้ต่าง ๆ เพิ่มเติมร่ วมกับเกษตรกรเพื่อ
สร้างความเข้าใจอย่างเป็ นกันเองได้อีกด้วย อีกทั้งหลังจบการอบรม เกษตรกรที่มีความสนิทสนม
กันก็จะสามารถติดต่อพบปะกันได้ต่อไป โดยไม่จาํ เป็ นต้องมาพบกันเฉพาะการเข้าร่ วมอบรมอย่าง
เป็ นทางการ
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ภาพที่ 5.4 รู ปแบบการสื่ อสารช่วงก่อนการรวมกลุ่ม - เครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้าน, ศูนย์การเรี ยนรู้
บ้านแสงจันทร์
แหล่งทีม่ า: ผูว้ จิ ยั สรุ ปจากผลการสัมภาษณ์
5.1.2.2 ช่วงการรวมกลุ่มเกษตรกร
ช่วงการรวมกลุ่มเกษตรกรขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เป็ นช่ วงของการหาแนว
ร่ วมเกษตรกรนําร่ องที่ มีค วามพร้ อมในการทํา การเกษตรแนวใหม่ และมี ความสนใจในการทํา
เกษตรอย่างแท้จริ ง โดยมีรูปแบบการสื่ อสาร ดังนี้
1) รู ปแบบการสื่ อสารสองทางแบบไม่เป็ นทางการ
หลังจากเกษตรกรได้ทาํ งานร่ วมกับปราชญ์ชาวบ้าน และมีการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน ทํา ให้รู้จกั กันจนสามารถคัดเลื อกผูท้ ี่มี ความสามารถและมีความสนใจใน
เกษตรจริ ง ๆ ได้ จึงมีการเข้าไปพูดคุ ย กันแบบไม่เป็ นทางการ เพื่อสอบถามความคิ ดเห็ นในการ
เปลี่ยนแปลงการสื่ อสารการเกษตรจากการอบรมเป็ นการสื่ อสารด้วยวิธีอื่น ๆ โดยอาศัยการสร้าง
ความสัมพันธ์ให้มีความสนิทสนม มีความเป็ นพวกเดียวกัน เพื่อหาแนวร่ วมในการสร้างกลุ่มใหม่
เกษตรที่ มี ค วามสนใจอยากสร้ างกลุ่ ม ใหม่ จะไปชักชวน พูดคุ ย ไต่ ถ าม
เพื่อนหรื อคนรู ้ จกั ที่ ตนเห็ นว่ามี ความเข้ากันกับกลุ่มให้เข้ามาร่ วมกลุ่ ม โดยเกษตรกรจะสามารถ
อธิ บ ายเรื่ องการเกษตรให้ก ับผูอ้ ื่ นให้เข้า ใจได้ง่า ยเนื่ องจากผ่า นการอบรมการเป็ นวิทยากรทาง
การเกษตรมาแล้ว การสื่ อสารในลักษณะนี้ถือเป็ นการสื่ อสารสองทางแบบไม่เป็ นทางการ
2) รู ปแบบการสื่ อสารตามแนวนอนหรื อการสื่ อสารในระดับเดียวกัน
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การรวมกลุ่ ม กันมิ ไ ด้เ กิ ดขึ้ นจากการแสดงตัว เป็ น “ผูน้ ํา ” หรื อเป็ นปราชญ์ด้า น
การเกษตร เพื่อให้ผอู้ ื่นปฏิบตั ิตามตนเอง แต่เป็ นการชักชวนกันในฐานะสมาชิ กของศูนย์การเรี ยนรู ้
บ้า นแสงจันทร์ ทุ ก คนจึ ง อยู่ใ นระดับ เดี ยวกันไม่ เกี่ ย วกับ ผูน้ ํา หรื อผูต้ าม หากแต่เป็ นการพูดคุ ย
สนทนาในวงเพื่อนซึ่ งหากใครเห็ นด้วยหรื อไม่เห็ นด้วยก็จะแสดงทัศนะออกมา และเกิ ดเป็ นการ
รวมกลุ่มกันขึ้น
5.1.3 กลยุทธ์ การสื่ อสารในการรวมกลุ่มเกษตรกร
ผลการวิจยั พบว่ากลยุทธ์ การสื่ อสารในการรวมกลุ่ มเกษตรกร แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็ น
ได้แก่ กลยุทธ์เกี่ยวกับผูส้ ่ งสาร กลยุทธ์การสร้างสาร และกลยุทธ์การใช้สื่อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ส่งสาร

การสร้ างสาร

การใช้ สื่อ

การสื่ อสารผ่านกระบวนการกลุ่ม (แยกกลุ่มเก่า รวมกลุ่มใหม่)
การสื่ อสารระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง
การสร้างแกนนํา/ผูน้ าํ ทางความคิด
การใช้สื่อเป็ นสาร
การใช้สารเพื่อการแลกเปลี่ยน (Sharing)
การใช้สื่อกิจกรรม
การใช้สื่อบุคคลภายใน

ภาพที่ 5.5 กรอบแนวคิด กลยุทธ์การสื่ อสารในการรวมกลุ่มเกษตรกร
5.1.3.1 กลยุทธ์เกี่ยวกับผูส้ ่ งสาร
กลยุทธ์เกี่ ยวกับผูส้ ่ งสารในการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็ นกลยุทธ์การสื่ อสารที่เกิดจาก
การสื่ อสารของปราชญ์ชาวบ้านในการรวมกลุ่มเกษตรกร จากนั้นเกษตรกรที่เป็ นผูน้ าํ ความคิดจะ
เป็ นผูส้ ่ งสารริ เริ่ มการสร้างกลุ่มใหม่แยกจากปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรที่เป็ นแนวร่ วมจะมีการ
สื่ อสารเพื่อชักชวนเพื่อนหรื อคนรู ้จกั ของตนต่อไป
1) การสื่ อสารผ่านกระบวนการกลุ่ม (แยกกลุ่มเก่า รวมกลุ่มใหม่)สังคม
ชาวบ้านเป็ นสังคมที่อยู่ร่วมกันเป็ นหมู่คณะ กระบวนการกลุ่มจึงเป็ นเหมือนวัฒนธรรมของสังคม
ชาวบ้านอีสานที่ทาํ เกษตรกรรมเดิมอยูแ่ ล้ว
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“สมัยก่อนจะเป็ นการรวมกลุ่มแบบลงแขก เช่ น ทํานา งานบุญประเพณี
ต่า ง ๆ งานบุ ญบั้งไฟ งานบุ ญเทศมหาชาติ งานบุ ญเข้า พรรษา งานบุ ญวันออกพรรษา การ
รวมกลุ่มด้วยการลงแขกจะรวมง่ายมาก ส่ วนมากจะเป็ นชุ มชนที่เป็ นภาษาเขมรจะช่วยกันวานกัน
เยอะกว่า‛ (บรรเลง จวงพลงาม, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
จากคํา กล่ า วของเกษตรกรข้า งต้น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ชาวบ้า นอี ส านมี
วัฒนธรรมการรวมกลุ่มเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว การสร้างความรู ้สึกในการเป็ นหมู่หรื อพวกเดียวกันของ
เกษตรกรจึงเกิ ดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว อย่างเช่ นการสื่ อสารในช่ วงก่อนการรวมตัวเกษตรกรองค์กร
นวัตกรรมชาวบ้าน เกษตรกรจะมาจากการรวมกลุ่มกันไปอบรมกับศูนย์การเรี ยนรู ้ดงั ที่ได้กล่าวแล้ว
ทําให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมเป็ นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้น การรวมกลุ่มของชาวบ้านจึงต้องอาศัยการ
รวมกลุ่มจากกลุ่ มเดิ มหรื อจากคนสนิ ทที่รู้จกั กันอยู่แล้วจะทําให้การรวมกลุ่มง่ายยิ่งขึ้น นาวี นาค
วัชระจึงอาศัยกระบวนการกลุ่มนี้ ชักชวนให้เกษตรกรที่มีความสนใจแยกจากกลุ่มเดิ มมารวมกลุ่ม
ใหม่เพื่อหาแนวทางการทําเกษตรในรู ปแบบใหม่ข้ ึน โดยมีการร่ วมกันเสนอแนะ ปรึ กษาหารื อ และ
ร่ วมกันสร้ างกลุ่มขึ้นมาใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการสร้ างความสัมพันธ์ใหม่หรื อการทําความรู ้ จกั กัน
เพราะฉะนั้นการสื่ อสารระหว่างบุคคลจึงเป็ นวิธีการสื่ อสารที่มีความสําคัญในการชักชวนกันเพื่อมา
รวมกลุ่ม
‚กลุ่มแรกนี่ รู้จกั กันมา 13 ปี แล้ว เป็ นกลุ่มที่เราทําด้วยกันสมัยเรื่ องการจัด
อบรม ช่วงทํากลุ่มการเรี ยนรู ้ ตั้งแต่ช่วงก่อนศูนย์การเรี ยนรู ้อีก ผมอยูท่ ี่นี่มา 13 ปี ก็รู้จกั กันมา 13 ปี
ตั้งแต่ตอนผมเป็ นอาสาสมัครรวบรวมภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านเป็ นวีดีโอ‛ (นาวี นาควัชระ,
สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2557)
2) การสื่ อสารระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง
กลยุทธ์การสื่ อสารระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง แท้จริ งแล้วก็คือ กลยุทธ์
การสื่ อสารระหว่างบุคคล เกษตรกรภาคอีสานมีความเป็ นอยู่แบบสังคมหมู่บา้ นที่ทาํ อะไรตาม ๆ
กัน รู ปแบบการสื่ อสารภายในชุ มชนจึงไม่เน้นการสื่ อสารผ่านสื่ อมาก แต่เป็ นการสื่ อสารผ่านการ
บอกต่อหรื อการสื่ อสารแบบปากต่อปาก นอกจากนี้ เกษตรกรในแต่ละหมู่บา้ นจะมีลกั ษณะนิ สัย วิถี
การดําเนินชีวิต ความเชื่อส่ วนตัวที่แตกต่างกัน การชักชวนเพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรจึงต้องอาศัยผูส้ ่ ง
สารที่มีความเข้าใจในสังคมหรื อหมู่บา้ นของเกษตรกรนั้น ๆ หรื ออาจกล่าวได้วา่ ควรเป็ นผูส้ ่ งสาร
ที่รู้จกั หรื อมี ความสนิ ทสนมกับเกษตรกร การรวมกลุ่ มแรกขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจึ งใช้
วิธีก ารสื่ อสารโดยให้เกษตรกรไปชัก ชวนหรื อบอกต่ อคนที่ ตนเองเห็ นว่าเหมาะสมและมี ค วาม
สนใจจะเข้ารวมกลุ่ม นอกจากเกษตรกรที่รู้จกั กันจะมีความเชื่ อใจกันแล้ว ยังรู ้จกั นิ สัยและพื้นที่ทาํ
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กิ นของกันเป็ นอย่างดี ซึ่ งลักษณะนิ สัยและทัศนคติต่อการทําการเกษตรเป็ นสิ่ งสําคัญมากในการ
เปลี่ยนแปลงวิถีทางการเกษตรและการรวมกลุ่มและขยายกลุ่มต่อไป
‚เราก็ตอ้ งเลื อกชวนคนที่ นาํ ร่ องก่ อนได้ ต้องดึ งคนที่ มีความพร้ อมมาร่ วม
ก่อน‛ (เชฐพงษ์ กันหา, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
3) การสร้างแกนนํา/ผูน้ าํ ทางความคิด
ด้วยเนื้ อหาการอบรมโครงการวปอ. ภาคประชาชน มีวตั ถุประสงค์หนึ่ งคือ
การฝึ กเกษตรกรให้สามารถเป็ นวิทยากรได้ มีกิจกรรมส่ งเสริ มให้เกษตรกรกล้าแสดงออก กล้าคิด
และกล้าทํา เกษตรกรที่ผ่านการอบรมจึงมีทกั ษะในการเป็ นผูส้ ่ งสารที่ดี และสามารถเป็ นผูน้ าํ ทาง
ความคิดได้
5.1.3.2 กลยุทธ์การสร้างสาร
1) การใช้สื่อเป็ นสาร
การสื่ อสารกับเกษตรกรจะไม่เน้นการสื่ อสารผ่านช่องทางการสื่ อสารหรื อ
สื่ อ เพราะวัฒนธรรมการสื่ อสารของชาวบ้านเป็ นการสื่ อสารแบบเห็นหน้า (Face-to-Face) สารที่ใช้
ในการสื่ อสารจึงเป็ นคําพูดที่ออกมาจากสื่ อบุคคลนัน่ เอง ดังนั้น สื่ อบุคคลจึงมีความเป็ นสารอยูใ่ น
ขณะเดียวกัน ในแง่ของการรวมกลุ่มเดิมของเกษตรกรจะอาศัยความน่าเชื่ อถือของปราชญ์ชาวบ้าน
ที่ มีชื่อเสี ย ง ต่ อมาในระยะการแยกตัวจากปราชญ์ชาวบ้านเพื่อมาสร้ างกลุ่ มใหม่จะสื่ อสารผ่า น
เกษตรกรด้วยกัน เป็ นการสื่ อสารแนวราบ บุคคลระดับเดี ยวกัน เพื่อลดช่องว่างระหว่างบุคคล ใช้
ความใกล้ชิดสนิทสนม ความไว้วางใจ คําพูดที่เป็ นกันเองและรู ้ใจกันเป็ นสารในการชักชวนเพื่อเข้า
ร่ วมกลุ่ม
2) การใช้สารเพื่อการแลกเปลี่ยน (Sharing) แทนการใช้สารเพื่อโน้มน้าวใจ
(Persuasion)
การรวมกลุ่มของเกษตรกรเกิดขึ้นจากการปรึ กษากันในเรื่ องการทําเกษตร
ตามที่ ได้ไปอบรมมา แล้วพบว่ายังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาความยากจนให้กบั ตนเองได้ จึงมีการ
ค้นหาวิธีการใหม่ ๆ จากการปรึ กษา แลกเปลี่ยน ปรับทุกข์ให้กนั และกันฟั ง จนทําให้มีความคิดที่
จะเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ในการเรี ยนรู ้การเกษตรร่ วมกัน จึงเกิดเป็ นการสร้างกลุ่มขึ้น เนื้ อหาการ
สื่ อสารส่ วนใหญ่ เป็ นลัก ษณะของการถาม ตอบ เพื่ อ แสดงความคิ ดเห็ น ปรึ ก ษาหารื อ ไม่ ไ ด้มี
ลักษณะของการจูงใจ ‚ตอนแรก ๆ เรามีกนั ไม่กี่คนหรอก เหมือนกับว่าวิธีการที่เป็ นเหมือนเดิมมัน
ไม่ค่อยโอเค บางคนก็ปลูกมัน ปลูกข้าว ปลู กอ้อย พอเราได้มีเวลาไปนัง่ คุ ยกับเกษตรกรตามบ้าน
เย็น ๆ ก็ไปนัง่ กินข้าวกับเขา คุ ยกันว่าทําอย่างนี้ ดีไหม คิดอย่างไร มันก็จะเห็ นการเปลี่ ยนแปลงที่
แตกต่างไปจากเดิม‛ (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2557)
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5.1.3.3 กลยุทธ์การใช้สื่อ
1) การใช้สื่อกิจกรรม
ช่วงการสร้างความสัมพันธ์ของเกษตรกรให้รู้จกั กันและมีความสนิ ทสนม
กันนั้นใช้การสื่ อสารผ่านสื่ อกิจกรรม นัน่ คือ การจัดการอบรมของปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่ งประสิ ทธิ ผล
ของการสื่ อสารผ่านสื่ อชนิ ดนี้ เป็ นผลเชิ งปริ มาณ จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมอบรมที่รู้จกั กันมากขึ้น แต่ระดับ
ความสัมพันธ์ ยงั อยู่ในขั้นต้น เพราะระยะเวลาการอบรมเพียง 3-5 วัน จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมการอบรม
ปริ มาณมากทําให้การรวมกลุ่มใหม่สามารถคัดเลื อกผูม้ าเข้าร่ วมได้มาก และเป็ นผลดีต่อการขยาย
กลุ่มต่อไป นอกจากนี้ การจัดอบรมหรื อการจัดประชุ มของศูนย์การเรี ยนรู ้ ยงั มีแบบแผนที่ชดั เจน
เป็ นทางการ ทําให้สามารถบริ หารจัดการคนได้ดี เกิดการรวมกลุ่มได้อย่างรวดเร็ ว อีกทั้งหลักสู ตร
การอบรมเพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรเป็ นวิทยากรสามารถสร้างเครื อข่ายเผยแพร่ ความรู ้ของตนเองได้
นั้น ยังเอื้อให้กระบวนการสร้างกลุ่มมีประสิ ทธิ ภาพเพราะเป็ นการฝึ กให้เกษตรกรเป็ นผูส้ ่ งสารที่ดี
สามารถถ่ายทอดความรู ้และโน้มน้าวใจให้ผฟู ้ ังเกิดความสนใจและอยากเข้าร่ วมกลุ่มได้ง่ายขึ้น
2) การใช้สื่อบุคคลภายใน
ในที่นี่ สื่ อบุคคลภายใน หมายถึง สื่ อบุคคลภายในกลุ่มเดียวกัน ซึ่ งจากภาพ
ที่ 5.6 จะเห็ นได้ว่า เกษตรกรที่มารวมกลุ่มแรกขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นสมาชิ กจากการ
รวมกลุ่มโดยเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้าน สื่ อบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
จึงมีลกั ษณะ “ความเป็ นสมาชิ กกลุ่ม” อยูแ่ ต่เดิม จึงมีความเข้าใจการสื่ อสารแบบกลุ่มอยูแ่ ล้ว กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ การใช้สื่อบุคคลภายในกลุ่มเดิมมาตั้งกลุ่มใหม่ หากมองในมิติสื่อบุคคลภายในชุมชน
เดี ยวกัน จะเห็ นได้ว่า เกษตรกรที่ชักชวนเพื่อนหรื อคนรู ้ จกั ในหมู่บา้ นของตนเป็ นการดึ งคนจาก
กลุ่มอื่น (ชุ มชน) มาร่ วมกลุ่ มใหม่ (องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน) ซึ่ งคนแต่ละคนจะเป็ นสมาชิ กได้
หลากหลายกลุ่ม จากการสัมภาษณ์สมาชิ กในองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ผูว้ ิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่การ
เป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม ทางการเกษตร เกษตรกรที่ ชัก ชวนกัน มาจะเคยเข้า ร่ ว มอบรมในกลุ่ ม อื่ น ๆ
เหมือนกัน กล่าวคือ เกษตรกรที่รู้จกั กันจะเคยเป็ นสมาชิกกลุ่มเดียวกันมาก่อน และการรวมกลุ่มของ
ชุมชนอีสานส่ วนใหญ่มาจากการรู ้จกั กันมาก่อน ดังที่เกษตรกรที่มารวมกลุ่มกล่าวว่า ‚การรวมกลุ่ม
ใหม่จะยากกว่าเดิม จะต้องมีความความชัดเจน ส่ วนใหญ่จะเป็ นญาติ คนสนิ ทกัน เพราะถ้าไม่ใช่จะ
คุยยาก ต้องเริ่ มจากคนสนิท‛ (บรรเลง จวงพลงามสัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)

5.2 เครือข่ ายนวัตกรรมชาวบ้ าน
เครื อข่าย
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ภาพที่ 5.6 การพัฒนาองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในขั้นเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
หมายเหตุ: ภาพที่ 5.6 เป็ นส่ วนหนึ่ งของภาพที่ 5.1 นํามาแสดงในส่ วนนี้ เพื่อชี้ เฉพาะลําดับขั้นการ
พัฒนาองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านขั้นที่สอง เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน ที่ประกอบด้วย
องค์กรย่อยเดียว ได้แก่ เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
หลังจากการรวมกลุ่มกันขึ้นของเกษตรกรจํานวน 11 คน การสร้างกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง
และการดําเนินกิจการของกลุ่มจนกระทัง่ พัฒนาเป็ นเครื อข่ายที่มีชื่อว่า “นวัตกรรมชาวบ้าน” โดยใน
ระยะนี้มีการสื่ อสาร ดังนี้
5.2.1 กระบวนการสื่ อสารของเครือข่ ายนวัตกรรมชาวบ้ าน
เนื่ องจากการสื่ อสารของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นช่ วงที่ยงั ไม่เคยเกิ ดองค์กรอย่าง
เป็ นทางการขึ้ น จึ งจะต้องมี ก ารสื่ อสารเพื่ อสร้ างเครื อข่า ยก่ อน ประกอบกับ การสื่ อสารเพื่ อให้
เครื อ ข่ า ยที่ ส ร้ า งขึ้ นสามารถดํา รงอยู่ ไ ด้อ ย่ า งมี ก ารบริ หารจัด การที่ เ หมาะสม ผู ้วิ จ ัย จึ ง แบ่ ง
กระบวนการสื่ อสารออกเป็ น 2 ประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.2.1.1 กระบวนการสื่ อสารเพื่อสร้างเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน

ภาพที่ 5.7 โครงสร้างเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
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แหล่งทีม่ า: ผูว้ จิ ยั สรุ ปจากผลการสัมภาษณ์
1) การสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มให้แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น
สมาชิ กที่รวมตัวกันเป็ นกลุ่มแรกมีท้ งั หมด 11 ครอบครัว ซึ่ งเป็ นสมาชิ กที่
ถือได้ว่าสามารถเป็ นแบบอย่างเกษตรกรนําร่ องได้ แต่ละคนจะมีความรู้ความสามารถและมีความ
สนใจในการทํา เกษตรอย่า งยิ่ง เพื่ อให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนมี ค วามสนิ ท สนมกัน จะมี ก ารนัด พบปะ
สังสรรค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนากลุ่มในขั้นต่อไป
2) การตั้งเครื อข่ายอย่างเป็ นทางการ
หลังจากความสัมพันธ์ของกลุ่มแรกที่รวมตัวขึ้นมีความสนิทสนมและรู้จกั
กันมากขึ้น การสื่ อสารในระยะต่อไปจะง่ายขึ้น เพราะเกษตรกรมีการเปิ ดใจให้กนั และกัน กลุ่มจึง
เปลี่ยนเป็ นเครื อข่าย การสื่ อสารจึงเป็ นการสื่ อสารแบบเครื อข่ายเพื่อให้สามารถขยายสมาชิ กออกไป
ได้มากและกว้างขวางขึ้น รู ปแบบวิธีการสื่ อสารจะต่างไปจากการสื่ อสารของศูนย์การเรี ยนรู้เดิม ซึ่ ง
แต่ เดิ มนั้น กลุ่ ม เคยศึ ก ษาเรี ย นรู ้ กบั อาจารย์ไ พรั ตน์ ชื่ นศรี ที่ ศูนย์ก ารเรี ย นรู ้ บ ้า นแสงจันทร์ เมื่ อ
แยกตัวออกมาก็ต้ งั สถานที่เพื่อจัดการเรี ยนรู ้ของตนเองโดยใช้ชื่อว่า ‚เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน‛
ซึ่ งชื่ อนี้ มีความหมายที่แสดงถึงแนวร่ วมของเกษตรกรในการทําการเกษตรโดยใช้ความรู ้ใหม่ ๆ ที่
เป็ นภูมิปัญญาชาวบ้าน
“อาจารย์ไ พรั ตน์ ออกจากครู บ าสุ ท ธิ นันท์ม าตั้ง ศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ บ ้า นแสง
จันทร์ คุณนาวีก็ไปทําไปทําศูนย์ให้ ทําบ้าน ทําสวน ทําอะไรให้หมด หาโครงการมาลง แล้วคุณนาวี
ก็ออกจากศูนย์แสงจันทร์ มา แล้วก็มาซื้ อที่ดินตั้งกลุ่มใหม่ พวกลุงก็เลยมาอยูท่ ี่นี่ดว้ ย” (น้อย ศรี วงษ์,
สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
3) การสร้ างสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านรุ่ นแรกให้เป็ นแบบอย่าง
ด้วยปริ มาณเกษตรกรที่นอ้ ยเพียง 11 ครอบครัว ทําให้ทุกคนมีส่วนร่ วมใน
การสร้างเครื อข่าย ประกอบกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในเครื อข่ายเป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งอาศัยการลงมือ
ปฏิ บ ัติ จ ริ ง และร่ ว มกัน ทํา ทํา ให้ เ กษตรกรมี ผ ลงานทางการเกษตรที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ผ่า น
กระบวนการสื่ อ สารของเครื อ ข่ า ยที่ จ ะทํา อะไรร่ ว มกัน และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ซ่ ึ งกัน และกัน
สมํ่าเสมอ การประสบความสําเร็ จของเกษตรกรจะทําให้สามารถเป็ นแบบอย่างให้กบั ผูอ้ ื่น ทําให้
การโน้มน้าวใจมาเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกและการสื่ อสารสู่ ภายนอกเป็ นไปได้ง่ายขึ้น
4) การขยายเครื อข่ายผ่านผูน้ าํ ทางความคิด
ผูท้ ี่เข้าร่ วมเครื อข่ายจะไม่เจาะจงว่าต้องเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดที่เป็ นทางการ
หรื อเป็ นคนที่มีตาํ แหน่ง ส่ วนใหญ่เป็ นชาวบ้านธรรมดา เพราะคนที่มีตาํ แหน่งจะมีภาระงานมาก ซึ่ ง

156
จะไม่มีเวลามาร่ วมกิ จกรรมของเครื อข่ ายที่ ตอ้ งลงมื อปฏิ บตั ิ จริ ง เป็ นประจําสมํ่า เสมอ การขยาย
เครื อข่ายส่ วนใหญ่จึงผ่านผูน้ าํ ทางความคิ ดหรื อผูน้ าํ ชุ มชนที่ ชาวบ้านเชื่ อถื อไม่ว่าจะเป็ นทางการ
หรื อไม่เป็ นทางการก็ตาม โดยส่ วนใหญ่ใช้วิธีที่ชาวบ้านธรรมดาหรื อเกษตรกรมานัง่ กินข้าวและคุย
กัน ถือว่าเป็ นการชักชวนเข้าร่ วมเครื อข่ายแล้ว
ส่ วนมากการเข้าชุ มชนเราจะเข้าตัวแทนชุ มชนก่อน แต่ไม่ได้หมายถึงตัวแทนชุ มชนที่เป็ น
ทางการนะ ส่ วนมากจะพยายามเขาไปตัวแทนชุมชนที่ไม่เป็ นทางการ อย่างเช่น เกษตรกรที่
มีความกระตือรื อร้นในการศึกษาหาความรู ้ บางทีเขาก็ไม่มีตาํ แหน่งอะไรในหมู่บา้ น แต่ที่มี
ตําแหน่ งก็ มีบ ้าง บางคนก็อาจจะเป็ น อบต. ผูใ้ หญ่ บา้ น เราจะพิจารณาศัก ยภาพของตัว
บุคคลเป็ นหลัก ไม่ได้พิจารณาจากตําแหน่ ง (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์ , 31 กรกฎาคม
2557)
‚ช่ วงเปิ ดรั บ สมาชิ ก เราก็ จะต้อ งไปชวนเพื่ อ นบ้า นบ้า ง ญาติ พี่ น้องบ้า ง
แนะนําเขาให้เข้ามาร่ วมกับเครื อข่าย” (น้อย ศรี วงศ์, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2558)
5) การจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการขยายเครื อข่าย
การรับสมัครสมาชิกใหม่จะไม่มีช่วงเวลาจํากัด สามารถรับสมัครสมาชิกได้
ตลอดเวลา เนื่ อ งจากกิ จ กรรมในเครื อ ข่ า ยจะมี ข้ ึ น เป็ นประจํา เพราะเป็ นการทํา เกษตรแบบ
ผสมผสาน จึงมีการปลูกพืชหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนไปเรื่ อย ๆ หากผูส้ นใจต้องการเข้ามาศึกษา
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านก่อนที่จะตัดสิ นใจเข้ากลุ่มสามารถเข้ามาศึกษาได้ตลอดเวลา ซึ่ งสมาชิ ก
ของเครื อข่ายจะเน้นการสื่ อสารเพื่อเกิดความเชื่ อใจก่อน เพราะเป็ นเครื อข่ายใหม่ที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั
ชาวบ้านจะไม่คุน้ เคยและยังไม่ไว้ใจ เพราะยังไม่มีผลงานเชิ งประจักษ์ที่น่าเชื่ อถือ อีกทั้งเครื อข่ายยัง
เป็ นเพียงกลุ่มเกษตรกรที่มาร่ วมกัน ไม่ได้รับการสนับสนุ นจากรัฐบาลเหมือนศูนย์การเรี ยนรู ้หรื อ
เครื อข่ า ยปราชญ์ช าวบ้า นที่ มี ชื่ อเสี ย งในขณะนั้น การสื่ อสารจึ งต้องมี ค วามระมัดระวัง ในเรื่ อง
ภาพลักษณ์ของเครื อข่ายด้วย
‚เราต้องไปสร้างความสนิทสนมคุน้ เคยสร้างความไว้เนื้ อเชื่อใจ สร้างความ
ไว้วางใจให้เขาเห็นเหมือนกับว่าเราไม่ได้มาหลอกลวงเขา มาชักชวนเขาทําอะไรที่มนั ไม่ดีส่วนมาก
เราก็พยายามชักชวนเขาให้เห็ นเหตุ และผลมาทําอะไรอย่างนี้ มันน่ าจะโอเค‛ (นาวี นาควัชระ,
สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2557)
ในช่วงแรกจะมีการนําชมเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านให้กบั ผูส้ นใจได้เห็น
แนวคิดของเครื อข่ายอย่างเห็ นภาพชัดเจน หรื อเรี ยกว่า การพาไปดูงานของเกษตรกรในเครื อข่าย
นวัต กรรมชาวบ้า น เพื่ อ ให้ เ ห็ น ว่ า เกษตรกรรายย่อ ยที่ มี พ้ื น ที่ ใ กล้เ คี ย งกับ ผูส้ นใจสามารถทํา
การเกษตรที่ประสบความสําเร็ จได้ ผูส้ นใจก็สามารถทําได้เช่ นกัน บ้างก็พาไปดูเกษตรกรอื่น ๆ ที่

157
ไม่ได้มีเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ เพื่อประกอบอาชี พ แต่เป็ นเกษตรกรที่ทาํ แปลงเกษตรเล็ก ๆ ที่ปลูกพืช
หลายอย่าง เป็ นประเด็นเล็ก ๆ ง่าย ๆ เช่น การปลูกพริ ก ปลูกผัก เลี้ยงกบ ซึ่ งจะใช้เวลาดูงานไม่
นานและไม่เป็ นทางการ ผูส้ นใจก็สามารถเห็นการทําเกษตรแบบผสมผสานได้ ซึ่ งส่ วนใหญ่การทํา
เกษตรโดยทัว่ ไปจะคุน้ ชิ นกับการปลูกพืชเชิ งเดี่ยว การได้เห็นการปลูกพืชที่หลากหลายจะช่ วยให้
ได้รับประสบการณ์ ที่แปลกใหม่ เกษตรกรเล็ก ๆ จะเป็ นคนจุดประกายแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการ
ลงทุนด้วยตนเองด้วยจํานวนเงินเพียงเล็กน้อย อันที่จริ งเป็ นการดูงานในเรื่ อง ‚แรงบันดาลใจ‛
6) การหาสมาชิกใหม่เชิงรุ กผ่านการเดินสายบอกต่อ ‚เก่าหาใหม่เพิ่ม‛
การรับสมัครสมาชิกรุ่ นที่ 2 มีจาํ นวน 25 คน โดยส่ วนใหญ่สมาชิ กแต่ละรุ่ น
จะเพิม่ ขึ้นสองเท่าตัว เนื่องจากสมาชิกเดิมจะไปชวนเพื่อนหรื อคนรู ้จกั ที่สนิ ทกับตนเพิ่มขึ้นคนละ 1
คนโดยเฉลี่ย เป็ นระบบ Fellowship ดังที่สมาชิกรุ่ นที่ 2 คนหนึ่งกล่าวว่า ‚พี่สาวเป็ นคนชวนว่าช่วงนี้
รับสมาชิกเพิ่มไปสมัครไหม พอดีพี่ก็แยกครอบครัวออกมา ก็ไปสมัครได้ เพราะว่าไม่ใช่ครอบครัว
เดียวกัน พี่มีครอบครัวก็แยกบ้านเลขที่ ก็เลยไปสมัครเป็ นสองคนพี่กบั น้อง‛ (บรรเลง จวงพลงาม,
สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557)
วิธีการหาสมาชิ กแต่เดิมใช้วิธีการสมาชิ กเก่าไปหาสมาชิ กใหม่เพิ่มเข้ามา สมาชิ กเก่า 1 คน
ก็ไปหาสมาชิ กใหม่มา 2 คน พอเข้ามาอยูไ่ ด้สักปี 2 ปี 3 ปี ก็ให้หาสมาชิ กใหม่เพิ่มเข้ามา
อีกคน 2 คน จากคนรู ้จกั คนในหมู่บา้ นเดียวกัน ส่ วนมากคนที่มาทํางานในแนวนี้ เขาก็จะรู ้
จะเห็ นว่ามีคนที่สนใจคนไหนบ้าง คือเขารู ้ กนั เอง คนบ้านใกล้เรื อนเคียง ญาติพี่น้องก็จะ
ชักชวนกันมา (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2557)
5.2.1.2 กระบวนการสื่ อสารเพื่อการบริ หารจัดการ
เมื่อสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเพิ่มจํานวนขึ้น เครื อข่ายจึงมีความเข้มแข็ง
มากขึ้น ซึ่ งต้องอาศัยการบริ หารจัดการเครื อข่ายเพื่อให้มีกิจกรรมการพัฒนาอย่างสมํ่าเสมอ
1) การสร้างการมีส่วนร่ วมของสมาชิกผ่านการประชุ มอย่างไม่เป็ นทางการ
หรื อการจัดเวที ชุมชนเป็ นพื้นที่ สาธารณะ สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจะต้องมาเข้าร่ วม
ประชุ มเป็ นประจํา ซึ่ งจะจัดขึ้นอย่างน้อยเดื อนละ 1 ครั้งในพื้นที่การเกษตรของสมาชิ ก โดยเฉพาะ
ในช่วงสมาชิ กรุ่ นแรกและรุ่ นที่สองจะมีการจัดประชุ มเดื อนละ 2-3 ครั้ง เพื่อให้เกิ ดการรวมตัวกัน
ของสมาชิกและร่ วมกันเสนอความคิดเห็นในการบริ หารจัดการเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านร่ วมกัน
แต่ในระยะแรกเครื อข่ายยังไม่มีความซับซ้อน จึงมีลกั ษณะไม่เป็ นทางการ ไม่มีการจดบันทึกที่เป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรหรื อการวางแผนอย่างเป็ นทางการก่อนการดําเนิ นการต่าง ๆ จึงเป็ นการเปิ ดเสรี

158
ทางความคิดให้กบั สมาชิ กที่จะเสนอในสิ่ งที่ตนต้องการ และหากสมาชิ กคนอื่นเห็ นด้วยก็จะมีการ
ปฏิบตั ิตามนั้น เป็ นการสร้างการมีส่วนร่ วมในการทํางานร่ วมกันให้กบั สมาชิก
‚เราขาดแคลนทั้งกําลังเงิน กําลังคน เริ่ มแรกแค่สิบครอบครัว ก็อาศัยเพื่อน
ๆ ช่วยกันระดมทุน เราลงพื้นที่ ระหว่างนั้นมันขาดแคลน มันบังคับให้ตอ้ งคิดหา ‘วิธีการที่ดีที่สุด’
… เนื่องจากเรามีปัญหาเรื่ องจํานวนคนด้วย ก็เลยกลายเป็ นมีส่วนร่ วม‛ (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์,
31 กรกฎาคม 2557)
2) การกําหนดกฎ กติ กาของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านร่ วมกันผ่านการ
สื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม เมื่อสมาชิกคุน้ เคยกับแนวทางการมีส่วนร่ วม กล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็น
จึงมี การร่ วมกันคิด ร่ วมกันตัดสิ นใจ ปรึ กษากัน ทําให้ได้ขอ้ ตกลงร่ วมกันในแนวทางการดําเนิ น
กิจกรรมของเครื อข่ายว่า ‚กิจกรรมหลักของเครื อข่ายคือ การประชุ มเวียน โดยสมาชิ กทุกคนจะต้อง
มาเข้า ร่ วมประชุ ม เป็ นประจํา ถ้า ขาดไปเฉย ๆ ครบ 3 ครั้ งจะต้องออกจากการเป็ นสมาชิ ก แต่
สามารถลาได้หากมีเหตุจาํ เป็ น‛ (กุล มานํ้าเที่ยง, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557)
นอกจากการกําหนดกฎ กติกาของเครื อข่าวในเชิ งแนวคิดแล้ว ในเชิ งปฏิบตั ิ
ยังใช้ก ารสื่ อสารแบบมี ส่วนร่ วมเพื่ อให้ทุ กคนมี ส่วนร่ วมในการนํา กฎ กติ กามาใช้ และร่ วมกัน
บริ หารจัดการเครื อข่ายทุกขั้นตอน
‚พอถึงเวลาจริ ง ๆ เราทํางานคนเดี ยวไม่ไหวหรอก ต้องมีชาวบ้านมาช่วย‛
(นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
3) การบริ ห ารจัด การจากหน่ ว ยย่ อ ยสู่ ห น่ ว ยใหญ่ ผ่ า นการส่ ง เสริ ม ให้
สมาชิ กเป็ นวิทยากรหรื อผูส้ ่ งสารที่ดี แต่เดิมสมาชิ กได้ฝึกอบรมการเป็ นวิทยากรมาบ้างจึงมีความรู ้
เรื่ องการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร แต่ยงั ไม่มีโอกาสได้ทาํ หน้าที่เป็ นวิทยากรจริ ง ในการบริ หารจัดการ
เครื อข่าย สมาชิกของเครื อข่ายถือว่ามีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเครื อข่ายอย่างมาก ดังนั้น สมาชิ ก
เครื อข่ายจะต้องสามารถบริ หารจัดการพื้นที่ของตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพตามหลักเกษตรประณี ต
และต้องสื่ อสารเป็ น เพราะทุกคนจะต้องเป็ นผูน้ าํ ประชุมและเป็ นวิทยากรนําเสนอการทําเกษตรของ
ตนเองในการประชุ มร่ วมกันของสมาชิ กที่จะหมุนเวียนไปตามแปลงเกษตรของแต่ละคน เพื่อให้มี
แรงผลักดันที่จะพัฒนาพื้นที่หรื อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในพื้นที่ของตัวเองมากขึ้น เมื่อแต่ละคน
สามารถจัดการพื้นที่ของตนได้ก็จะรวมตัวเป็ นเครื อข่ายที่เข้มแข็ง
4) การบริ หารจัดการที่เป็ นระบบมากขึ้นผ่านการสื่ อสารภาพลักษณ์เพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุ น มีการวางแผนการทํางานและการจัดกิจกรรมมากขึ้น มีการเขียนโครงการที่
น่าเชื่ อถื อเพื่อส่ งไปขอทุนให้เปล่าจากหน่ วยงานต่าง ๆ เนื่ องจากเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเป็ น
องค์กรชุมชนปกติที่ไม่แสวงหาผลกําไร จึงอาศัยการรับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
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‚ในช่วงแรก ๆ เราก็ระดมทุน หาเงินให้เปล่า ทั้งจากกองทุนของรัฐ องค์กร
ระหว่างประเทศเพื่อเอามาพัฒนากระบวนการนวัตกรรมชาวบ้าน ใช้วิธีการสื่ อสารผ่านตัวกลางของ
องค์กรต่าง ๆ หลัก ๆ ก็จะเป็ น ChangeFusion, Ashoka‛ (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์
2558)
เริ่ มต้นครั้งแรกมี อยู่ประมาณสิ บคน คือ การรวมกลุ่มไม่ได้จดทะเบี ยนอะไร บางครั้ งเรา
อาจจะกรอกใบสมัครเพื่อให้คุณนาวีไปดําเนิ นการในเรื่ องของเอกสาร แกอาจจะไปขอ
งบประมาณบางส่ วนมาช่ วยเรา มี หลักฐานการตั้งเครื อข่ายที่ ชัดเจน ทางหน่ วยงานหรื อ
องค์กรที่เข้ามาช่วยสนับสนุ น เขาอาจจะไม่เชื่ อมัน่ ตรงนี้ ก็เลยเป็ นลักษณะของการเพิ่มเติม
เอกสาร เขียนโครงการ (เชษฐ์พงษ์ กันหา, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2558)
5) การจัดรู ปแบบโครงสร้างเครื อข่ายเพื่อบริ หารงาน
เนื่องจากเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านในระยะแรกเป็ นเพียงกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัว
กันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ จึงยังไม่มีการจัดระเบียบโครงสร้าง แต่เมื่อมีสมาชิ กเพิ่มเข้ามาเป็ นจํานวนที่มาก
ขึ้ นจึ ง ต้องมี ก ารปรั บระบบการสื่ อสารให้มี ตวั แทนความคิ ดเห็ นของสมาชิ ก เพื่ อให้ง่ า ยต่ อการ
ประสานงานและการติดต่อสื่ อสาร จึงมีการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้าน โดยมีการคัดเลื อกจากการเสนอชื่ อในที่ประชุ มเครื อข่ายและให้สมาชิ กเครื อข่ายร่ วมกัน
เลือกคณะกรรมการ เป็ นระบบการเลือกตั้งแบบประชาธิ ปไตย ซึ่ งจะจัดขึ้นทุก 2 ปี
คณะกรรมการเครื อข่ายจะเกิดจากการเลือกตั้งสมาชิก คณะกรรมการเครื อข่ายมีหน้าที่หลัก
ก็ คื อการบริ หารจัด การในงานชุ ม ชนในงานที่ แบบเป็ นชาวบ้า นทัว่ ไป และทํา หน้า ที่
Contact กับพวกหน่วยงานราชการในท้องถิ่ น หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนมาก
ถ้าเป็ นหน่วยงานราชการในพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล เขาก็จะ
มา Contact กับ ชาวบ้า นโดยตรง ผมก็ จ ะไม่ ไ ด้ไ ป Contact ผมก็ ไ ม่ ไ ด้มี เ วลาไป แต่
ชาวบ้านเขาอยู่ในพื้นที่ เขาก็จะเข้าใจ เขาก็เคยทํางานร่ วมกันบ้างมีความรู ้ จกั อยู่หมู่บา้ น
เดียวกัน สนิทสนมคุน้ เคยกัน การที่เขาเข้าไป Contact หรื อการสื่ อสารมันก็จะสมบูรณ์กว่า
เรา (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2557)
6) การเตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ นบริ ษ ัท ผ่า นสื่ อ ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรอย่า งเป็ น
ทางการ เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านในช่ วงนี้ เป็ นช่ วงที่จดั กลุ่มเลี้ ยงสัตว์ซ่ ึ งจะต้องบริ หารระบบ
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เงินที่ได้รับมาจากองค์กรอื่นหรื อที่ เรี ยกว่า ทุนให้เปล่า นัน่ เอง เนื่ องจากเกษตรกรไม่มีความรู ้ เรื่ อง
การทําบัญชี จึงมี การจ้างชาวบ้านที่รู้เรื่ องบัญชี มาช่ วยจดบันทึกรายรั บรายจ่ายเป็ นบัญชี อย่างเป็ น
ระบบระเบียบมากยิง่ ขึ้น รวมถึงมีการจัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานที่เป็ นทางการ เพื่อให้องค์กรที่
ให้ทุนสามารถตรวจสอบความโปร่ งใสได้ ทั้งยังเป็ นการฝึ กให้เกษตรกรเรี ยนรู ้วิธีระบบการบริ หาร
เงินเพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นบริ ษทั อย่างเป็ นทางการ
‚มีธุรการแล้วแล้วก่อนเป็ นบริ ษทั คือทําเอกสารบัญชี รายรับรายจ่าย เพราะว่ามันจะมีงบ
สนับ สนุ น มาจากข้า งนอกสํ า หรั บ เครื อ ข่ า ย เราก็ จ ะทํา บัญ ชี ค วบคุ ม กับ ทางเครื อ ข่ า ย ควบคุ ม
งบประมาณ ให้เครื อข่ายเอาไปลงทุนแล้วเราก็เอามาทําอีกทีหนึ่ งเป็ นการตรวจสอบกับเครื อข่าย‛
(ปิ ยะดา สิ งห์นนั ท์, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
5.2.1.3 กระบวนการสื่ อสารเพื่อสร้างการยอมรับนวัตกรรม
1) การสร้ างความเชื่ อมัน่ เพื่อให้เกิ ดการเปิ ดรับข่าวสาร โดยมี การสื่ อสาร
ดังนี้
(1) สร้างความสัมพันธ์ก่อน วัฒนธรรมของชุมชนชนบทมักจะเปิ ดใจ
กับคนที่ตนเองรู ้จกั เป็ นเพื่อนสนิท หรื อเป็ นญาติกนั การเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านจึงต้องมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ให้รู้สึกกลมกลื นเป็ นชาวบ้านเช่ นเดี ยวกัน หลังจากมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดก็จะเกิ ด
ความไว้วางใจและเปิ ดรับสาร
(2) ทําให้เห็ นภาพเป็ นรู ปธรรมชัดเจนน่ าเชื่ อถื อ โดยการพาเกษตรกร
ไปดูแปลงเกษตรผสมผสานหรื อเกษตรประณี ตที่ทาํ ได้จริ ง เพื่อเป็ นการแสดงความจริ งที่จบั ต้องได้
และน่าเชื่อถือ ซึ่ งจะทําให้ง่ายต่อการสื่ อสาร ไม่ตอ้ งอธิ บายผ่านคําพูดมาก ซึ่ งเกษตรกรจะเข้าใจการ
สื่ อสารที่เห็ นภาพชัดเจนได้ง่าย ทั้งยังถือเป็ นหลักฐานที่เด่นชัดเพื่อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ว่าสามารถ
ประกอบอาชีพหรื อทําเกษตรแบบใหม่ได้จริ ง
ตอนแรก ๆ ชาวบ้านอาจจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ เราก็ให้ไปดูตวั อย่าง บางทีเขาก็มองไม่เห็น
ภาพ อาจจะพาเขาไปดูงาน ไปดูพวกเกษตรกรเล็ก ๆ ที่เขาทําก็พาไปดูกนั เอง ก็พาขึ้นรถ
กระบะไปกันไปดูใกล้ ๆ บางทีมนั ก็จะมีคนที่ทาํ อะไรดี ๆ บางทีประเด็นเล็กง่าย ๆ ปลูก
พริ ก ปลูกผัก เลี้ ยงกบ เราก็ไปกัน พาเขาไปดูไปแป๊ บเดี ยว ไปชัว่ โมงเดียว เขาก็จะเริ่ ม
เห็ นประเด็นอะไรพวกนี้ นอกจากนี้ ยงั ใช้รูป ภาพต่าง ๆ มาประกอบการสื่ อสาร เพื่อให้
เกษตรกรเห็ น ภาพอย่ า งชัด เจนอี ก ด้ว ย ซึ่ งเป็ นวิ ธี ที่ ป ระหยัด และไม่ เ สี ย เวลา (นาวี
นาควัชระ, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2558)
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(3) ให้คนที่น่าเชื่อถือมาพูดแทน มีการเชิญวิทยากรหรื อนักวิชาการมาให้
ความรู้ทางการเกษตร เนื่ องจากวิทยากรเป็ นบุคคลที่ชาวบ้านให้การยอมรับและเชื่ อถื อ ‚เราก็จะ
เรี ยกเจ้าหน้าที่ ว่า ‚เกษตร‛ ให้เขาเป็ นหัวหน้า เป็ นผูม้ ีความรู้ ‛ (น้อย ศรี วงษ์, สัมภาษณ์ , 6
กุม ภาพันธ์ 2558) และให้วิทยากรชี้ ให้เห็ นข้อเสี ย ของการใช้ส ารเคมี ท างการเกษตร และเสนอ
นวัตกรรมใหม่ที่เป็ นธรรมชาติและปลอดภัย อีกทั้งยังทําได้ง่ายและประหยัดให้กบั เกษตรกร
2) การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการเกษตร ‚นวัตกรรมนําการ
พัฒนา‛ เนื่องจากช่วงแรกของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นช่วงของการค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ
หรื อภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถนํามาใช้ในได้จริ งในปั จจุบนั ดังที่นาวี นาควัชระ (สัมภาษณ์ , 6
กุมภาพันธ์ 2558) กล่าวว่า
นวัตกรรมนําการพัฒนา นวัตกรรมมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาเอง เราเอามาพัฒนาให้
เป็ นปั จจุบนั มากขึ้น เขาก็เคยรู ้กนั แต่ก็หลง ๆ ลืมไม่ได้เอามาใช้กนั บางทีคนเฒ่าคนแก่ไม่
ถ่ า ยทอด เขาก็ คิดว่า ลู กหลานคงไม่ สนใจหรอก เนื่ องจากช่ วงแรก ๆ เราทําภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่นมาก่อน ถอดเกล็ด เราก็ไม่บอกว่าอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้ ก็ให้ลองเอาไปใช้ดูสิวา่ ยัง
ใช้ได้อยูห่ รื อเปล่า ทุกคนมาแชร์ กนั เกษตรกรบางคนเขาไปรู ้ มาจากข้างนอก ก็มาบอกเขา
ไปเห็นจากต่างจังหวัดมา เขามีวธิ ี การทําให้ลูกฟักลูกใหญ่มาก ใช้ปุ๋ยหมักขี้หมู บางคนบอก
ไม่จริ งหรอก ใช้ปุ๋ยหมักหน่ อกล้วย ได้ประสิ ทธิ ภาพดี กว่า เราก็เลยโอเค มาลองกัน ให้
ชาวบ้านทดลองเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเขาเอง
การพัฒ นานวัต กรรมเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น สํ า คัญ และการร่ ว มกัน พัฒ นาองค์
ความรู ้ต่าง ๆ จะทําให้ได้นวัตกรรมที่หลากหลายและผ่านการมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมทดลองจากสมาชิ ก
ทุกคน ทําให้มีความรู้สึกเป็ นเจ้าของนวัต กรรม เกิดการนํานวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาระยะยาว
การพัฒนาองค์ความรู ้หรื อนวัตกรรมทางการเกษตรนั้น พัฒนาผ่าน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย
(1) การประชุมวางแผนเพื่อหาหัวข้อการเกษตรที่สมาชิ กสนใจศึกษา
ร่ วมกัน ใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยน โดยมีเนื้ อหาเป็ นการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ โดยมีวิทยากร
กระบวนการ ทําหน้าที่ในการควบคุ มให้การประชุ มดําเนิ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ผ่านการสื่ อสาร
อย่างเป็ นกันเอง ลดความตึงเครี ยด และเพื่อกระตุน้ ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น พร้ อมทั้งช่วยสรุ ป
ประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็ นระบบ หาข้อสรุ ปหัวข้อที่ทุก
คนสนใจและต้องการร่ วมกันได้
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(2) การจัด อบรมเพื่ อ รั บ ความรู้ จ ากผู้เ ชี่ ย วชาญภายนอก โดยเชิ ญ
วิทยากรมาบรรยาย และร่ วมแก้ไขปั ญหาทางการเกษตรที่สมาชิ กไม่สามารถหานวัตกรรมมาแก้ไข
ได้ เช่ น การทําสารชี วภาพกําจัดศัตรู พืช วิทยากรจะมีความรู ้ ที่หลากหลายและแตกต่างจากคนใน
พื้นที่ชุมชน ทําให้เป็ นการประสมประสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู ้อื่น ๆ เข้าด้วยกัน
(3) การศึกษาดูงานจากเครื อข่ายหรื อองค์กรที่ประสบความสําเร็ จ เพื่อ
ศึกษาเรี ยนรู ้โดยตรงจากตัวอย่างผลงานที่ประสบความสําเร็ จ ไม่ใช่เพียงการฟั งจากผูส้ ่ งสาร ทําให้
เห็ นภาพชัดเจน ง่ า ยต่ อการเข้า ใจ และส่ ง เสริ ม ให้เกิ ดการแลกเปลี่ ย นระหว่า งบุ ค คล เนื่ องจาก
เกษตรกรแต่ละคนจะมีการสังเกต และสนใจในสิ่ งต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน หากได้ไปศึกษาดูงานใน
แปลงเกษตรจริ ง ๆ จะเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดคําถามเพื่อเป็ นประเด็นในการแลกเปลี่ยนต่อไป
(4) การร่ วมกันคิด และสาธิ ตทดลองการประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิ
ปั ญญาชาวบ้านผ่านการแลกเปลี่ยนร่ วมกัน (Participatory Sharing) โดยจะมีการนัดประชุ มรวมกัน
เพื่อนําประเด็นที่ ทุกคนมีความสนใจร่ วมกันมาหาคําตอบหรื อวิธีการในการทําเกษตรให้ได้ผลดี
ที่สุด แต่ละคนจะเสนอวิธีการต่าง ๆ แล้วนํามาทดลองใช้ วิธีการสร้ างองค์ความรู ้ ของเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านจะไม่ เพี ยงการร่ วมกันคิ ด แต่ ความคิ ดนั้นจะต้องสามารถใช้ไ ด้จริ ง ด้วย ทุ ก
นวัตกรรมจะต้องนํามาทดลองปฏิ บตั ิจริ ง เพื่อหาคําตอบว่า นวัตกรรมไหนดี ที่สุด ทั้งการร่ วมกัน
ทดลองในแปลงสาธิ ต หรื อการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) และการร่ วมกันทดลองในพื้นที่
ของตนเอง จะทําให้รู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของนวัตกรรม ทําให้มีความรู้สึกเป็ นหนึ่งในนวัตกรรม ตน
เป็ นผูร้ ่ วมคิดนวัตกรรมนั้น ๆ จึงอยากจะพัฒนานวัตกรรมต่อไป
นวัตกรรมใหม่ ๆ บางทีชาวบ้านเขาพัฒนาขึ้นมาเอง ชาวบ้านเขาไปเรี ยนรู ้ศึกษากันมา เขา
เห็นจากที่นู่นทํามา เขาก็เอามาพัฒนาต่อ... ที่ดกั แมลงก็มีการพัฒนาใช้ไฟตั้งแนวไหน ตั้งกี่
องศา แต่ละคนก็จะไปลองทําที่บา้ น การศึกษาแบบชาวบ้าน ๆ มีการศึกษาเตาเผาถ่านทํา
ขึ้นมาจากถัง 200 ลิตร เอามาทําเป็ นเตาเผาถ่าน เราก็ศึกษาการผลิตถ่านแบบไหนมันเหมาะ
กับเกษตรกรรายย่อย ใช้เวลาน้อย ได้เปอร์ เซ็นต์ถ่านที่มีความสมบูรณ์สูง เพราะการใช้เตา
ดินแบบเดิ มเป็ นขี้เถ้าเยอะ ช่ วยกันทดลอง (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน
2557)
3) การใช้นวัตกรรมพร้อมกันทั้งเครื อข่าย หลังจากพัฒนาองค์ความรู้จนได้
นวัตกรรมที่ดีที่สุดซึ่ งเป็ นนวัตกรรมใหม่แบบเฉพาะตัวของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน จะมีการนํา
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นวัตกรรมนั้นมาใช้พร้อมกันทั้งเครื อข่ายเพื่อให้เครื อข่ายมีจุดสนใจเป็ นหนึ่ งเดียวกันไม่กระจายกัน
เกิดความรู ้สึกประสานสามัคคี ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
(1) การเรี ยนรู้นวัตกรรมจากการปฏิบตั ิจริ ง (Learning by Doing) แม้
การนํานวัตกรรมมาใช้แล้วก็ยงั ไม่ถือว่าสิ้ นสุ ดกระบวนการค้นหานวัตกรรม การเรี ยนรู ้และพัฒนา
นวัตกรรมจะยัง คงดํา เนิ นต่ อ ไปไม่ มี ที่ สุ ดสุ ด โดยให้เกษตรกรได้เรี ย นรู ้ พัฒนานวัต กรรมทาง
การเกษตรผ่านการปฏิบตั ิจริ ง เพราะเกษตรกรจะสามารถเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดผ่านการฝึ กปฏิบตั ิมากกว่า
การฟังเพียงอย่างเดียว
‚การประชุ มเป็ นการที่ ทาํ ให้เค้าเข้าใจประเด็นหลัก แค่น้ นั ก็โอเคแล้ว
ในรายละเอียดเราจะต้องให้เขาเรี ยนรู้ จากการทํางาน คือ ทําไปเรี ยนรู้ ไป จริ ง ๆ เค้าจะแม่นหรื อ
เรี ยนรู้ได้มากที่สุด คือ ทําไปเรี ยนรู้ไป (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2558)
“ก็ฟังเขาพูด เราก็มาทําตามที่เขาพูดบ้าง เวลามาทําต้องทําจริ งจัง มันถึง
จะได้ผลอย่างที่เขาบอก ฟังแล้ว ถ้าไม่ทาํ ก็ทาํ ไม่ได้” (น้อย ศรี วงษ์, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
“เวลาทํา ก็ลองผิดลองถูก เพราะทุกคนทําเกษตรเป็ นอยูแ่ ล้ว” (บรรเลง
จวงพลงาม, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
(2) การประชุมเวียนในแปลงเกษตร โดยจะมีการจัดประชุมตามสะดวก
นัดหมายประชุมตามประเด็นเรื่ องที่เกิดขึ้น มิใช่นดั หมายโดยยึดวันเวลา ซึ่ งการประชุ มเวียนนี้ จะจัด
ขึ้ นที่ บา้ นของเกษตรกรแต่ละคนเวียนกันไป และให้เกษตรกรเจ้าของแปลงเกษตรเป็ นวิทยากร
กระบวนการในการนําเสนอนวัตกรรมที่ตนนําไปทดลองใช้ในแปลงเกษตรของตน และให้สมาชิก
คนอื่ น ๆ ช่ วยกันแสดงความคิ ดเห็ น หรื อแบ่ง ปั นประสบการณ์ เพื่อการแลกเปลี่ ย นปั ญหาและ
วิธีการแก้ไข ซึ่ งถือเป็ นการร่ วมด้วยช่วยกันในระหว่างทํากิจกรรม นอกจากจะทําให้กิจกรรมมีการ
สื่ อสารที่ต่อเนื่ อง ไม่หยุดนิ่ งแล้ว ยังทําให้เกษตรกรเกิ ดความภาคภูมิใจในการใช้นวัตกรรม เพราะ
ได้ขวัญและกําลังใจจากสมาชิกคนอื่น ๆ ที่เหมือนมาเยีย่ มและชื่นชมผลงานที่ตนทํา เป็ นการกระตุน้
ให้เกิ ดการใช้และพัฒนานวัตกรรมต่อไป ส่ วนการนัดประชุ ม ครั้ งต่อไปจะนัดร่ วมกันในวันที่
ประชุมล่าสุ ด เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าว่า ครั้งต่อไปจะนัดที่แปลงเกษตรของใครในวันและ
เวลาอะไร เกษตรกรผูเ้ ป็ นเจ้า บ้านหรื อเจ้าของแปลงเกษตรในการประชุ มเวียนครั้ งต่ อไปจะได้
เตรี ยมตัวต้อนรับสมาชิก
(3) การติดตามประเมินผลการใช้นวัตกรรม ผูป้ ระสานงานเครื อข่ายจะ
คอยไปดูผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเพื่อติดตามให้กาํ ลังใจเกษตรกรตลอดเวลา คล้ายเป็ น
ศูนย์กลางของเครื อข่ายที่เป็ นตัวแทนในการติดตามและประเมินผลการใช้นวัตกรรม ทําให้เครื อข่าย
มีตวั เชื่อมประสานในการดําเนินกิจกรรม และช่วยดึงผูท้ ี่ทอ้ ถอยในการทําการเกษตรหรื อไม่ประสบ
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ความสําเร็ จให้มีกาํ ลังใจในการทดลองใช้นวัตกรรมต่อหรื อพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ของตนเอง
4) การขยายผลนวัตกรรม หลังจากมีผลผลิตขององค์ความรู้นวัตกรรมทาง
การเกษตรที่เป็ นของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านแล้ว จึงต้องมีการนําความรู ้น้ นั ไปขยายให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง เพื่อให้เกิ ดผลกระทบเชิ งสังคม ไม่ใช่ เพียงกระจุ กตัวอยู่ในเครื อข่าย
เพราะจะทําให้นวัตกรรมนั้นสู ญหายไปกับสมาชิ กเครื อข่ายได้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขยายผล
นวัตกรรม มีดงั นี้
(1) ทําเป็ นแบบอย่าง ‚ดีจากภายใน‛ เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจะไม่
เน้นการคิดนวัตกรรมเพียงแค่แนวคิด แต่จะเน้นในเรื่ องการนํานวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ได้จริ งใน
บริ บทชุ มชนที่เกษตรกรอยูอ่ าศัย ดังนั้น นวัตกรรมที่ร่วมกันคิดค้นจึงต้องนําไปใช้ในการแก้ปัญหา
ทางการเกษตร ทําให้เกษตรกรมีฐานะและชี วิตความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึนจริ ง เพื่อให้คนในชุ มชนได้เห็ น
ตัวอย่างการประสบความสําเร็ จจากสมาชิ กเครื อข่าย ซึ่ งจะเอื้ อต่อการเผยแพร่ นวัตกรรม เพราะ
สังคมชนบทมีวฒั นธรรมการทําอะไรตาม ๆ กัน ดังที่นาวี นาควัชระ (สัมภาษณ์ , 31 กรกฎาคม
2557) กล่าวว่า ‚มันต้องใช้เวลา ถ้าเริ่ มมีกลุ่มเกษตรกรกลุ่ มหนึ่ งเขาให้การยอมรั บ พอมีคนหนึ่ ง
หรื อสองคนทําในหมู่บา้ น เขาทําประสบความสําเร็ จ ส่ วนมากทิ้งระยะประมาณปี หนึ่ ง พอเขาทําได้
ประสบความสําเร็ จแล้ว โอกาสที่ คนอื่ นจะทําตามมันไม่ยาก เหมือนกับมีตวั แทนชุ มชนที่ ทาํ ไป
แล้ว‛
(2) การเผยแพร่ นวัตกรรมสู่ ภายนอกเครื อข่ายผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่ น
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน ไม่ได้เพียงสื่ อสารนวัตกรรมภายในเครื อข่ายเท่านั้น แต่ยงั มีการสื่ อสาร
ออกสู่ ภายนอก โดยเกษตรกรเอง เพื่อให้การใช้นวัตกรรมกระจายสู่ วงกว้างในสังคม เกิ ดการรับรู ้
และให้การยอมรับจากชุ มชน ทําให้เกษตรกรผูใ้ ช้นวัตกรรมมีการสนับสนุ น ช่ วยเหลือจากชุ มชน
กลายเป็ นสิ่ งที่ชุมชนคุ น้ เคยและไม่ปฏิเสธ กล่าวคือ พยายามรวมเป็ นหนึ่ งกับชุ มชนเพื่อให้เกิดการ
ยอมรั บในระดับที่ ใ หญ่ข้ ึ น โดยจะมี การจัดงบประมาณส่ วนหนึ่ งเพื่ อช่ วยเหลื อสมาชิ ก เครื อข่า ย
นวัตกรรมชาวบ้านในการร่ วมงานบุญประเพณี ต่าง ๆ เช่น งานบวช งานศพ งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่
งานกองบุญของวัด เป็ นต้น เพื่อร่ วมเป็ นเจ้าภาพสนับสนุ นงานบุญประเพณี ของสมาชิ กเครื อข่าย
หรื อชุ มชนของสมาชิ กเครื อข่ายที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับงานนั้น ๆ ในนามของ ‚เครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้าน‛ ชาวบ้านในชุ มชนจึงรู ้จกั เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านมากขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีการเข้าไป
ร่ วมกับวิถีชีวิตของคนในชุ มชนโดยการนําผลผลิ ตทางการเกษตรไปตั้งขายในตลาดนัดชุ มชนอีก
ด้วย
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(3) การขยายผลนวัตกรรมอย่าง ‚มีชีวิต‛ ผ่านกระบวนการกลุ่มและสื่ อ
บุคคล เนื่ องจากเครื อข่ายประกอบด้วยเครื อข่ายย่อย ๆ หรื อกลุ่มบุคคลที่มีความสนิ ทคุ น้ เคยกันมา
ก่อน เกษตรกรจะมีกลุ่มเพื่อนของตนในการปรึ กษาหารื อปั ญหาต่าง ๆ อยูแ่ ล้ว กระบวนการกลุ่มจึง
ช่วยเสริ มศักยภาพต่าง ๆ ให้กบั เกษตรกรในระดับปั จเจกบุคคลคือ ช่วยให้กาํ ลังใจกันและกัน เมื่อใช้
นวัตกรรมไม่สําเร็ จ ช่วยคิดแลกเปลี่ ยนเพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ ช่วยกันลงมือปฏิ บตั ิในการนํา
นวัตกรรมมาใช้จริ ง ช่ วยเสริ มความมัน่ ใจในการเป็ นผูส้ ื่ อสารสู่ ภายนอก เมื่อมีบุคคลอื่น ๆ มาถาม
เกี่ ยวกับเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน ก็จะทําให้รู้สึกถึงความเป็ นเครื อข่าย เป็ นกลุ่มก้อน เนื่ องจาก
สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจะพูดหรื อส่ งสารเป็ นกลุ่ม หรื อกล่าวได้วา่ ทําหน้าที่เป็ นผูส้ ่ ง
สารในนามกลุ่ม ไม่แยกกันพูด มักจะพูดถึงหรื ออ้างผลงานของเพื่อนในกลุ่มตนอยูเ่ สมอ และยังเป็ น
ช่ องทางหรื อแกนนําในการไหลของข่าวสารในท้องถิ่ นหรื อพื้นที่น้ นั ๆ ซึ่ งเป็ นสารจากภายนอก
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับชุมชน ปั ญหาที่คนในชุ มชนได้รับผลกระทบต่าง ๆ
เข้ามาสื่ อสารในเครื อข่าย ทําให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนเพื่อขยายผลของนวัตกรรม และยังเป็ นช่องทาง
หรื อแกนนําในการไหลของข่าวสารของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านออกไปสู่ ภายนอกหรื อชุ มชน
อีกด้วย ดังนั้น กระบวนการกลุ่มจะเป็ นเหมือนอวัยวะใหญ่นอ้ ยของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านใน
การดําเนินการขับเคลื่อนให้เครื อข่ายยังคงได้รับความร่ วมมือจากปั จเจกบุคคลอยูเ่ สมอ
นอกจากนี้ สื่ อบุคคลที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนหรื อเรี ยกได้วา่ เป็ น
เฟื องของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน คือ ผูป้ ระสานงานเครื อข่าย เพราะเป็ นบุคคลที่คอยกระตุน้
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในเครื อข่ายให้ดาํ เนิ นไปอย่างไม่หยุดนิ่ ง การขยายเครื อข่ายด้วยการรับสมาชิ ก
เพิ่ม จะเกิดช่องว่างระหว่างสมาชิ กเก่าและสมาชิ กใหม่ การสร้างการยอมรับนวัตกรรมของสมาชิ ก
เก่ าและสมาชิ ก ใหม่จะมี ความแตกต่างกัน จึ งต้องอาศัย การจัดการอย่า งเป็ นระบบในการพัฒนา
นวัต กรรมในตัว บุ ค คลเพื่ อ การเรี ยนรู ้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งการออกแบบหรื อ สรุ ปกิ จ กรรม
แนวความคิ ด ต่ า ง ๆ จากสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยนวัต กรรมชาวบ้า น ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นหน้ า ที่ ข องผู ้
ประสานงานเครื อ ข่ า ย จึ ง ถื อ ได้ว่ า ผู ้ป ระสานงานเครื อข่ า ยเป็ นสื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามสํ า คัญ มี
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และมีฐานความรู้กว้าง จึงสามารถมองเห็นบริ บทการสื่ อสารทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชนได้ในภาพกว้าง อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ
จึงสามารถเชื่อมประสานให้กลุ่มย่อย ๆ ให้รวมเป็ นเครื อข่ายเดียวกันได้
จากที่กล่าวมาเป็ นการทําให้เครื อข่ายมีชีวิต คือ ทําให้เครื อข่ายมีความ
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากเครื อข่ายใช้นวัตกรรมนําการพัฒนา ซึ่ งนวัตกรรมจะต้องเป็ นสิ่ ง
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น นวัตกรรมเป็ นเรื่ องที่ แข่งกับ เวลา หากหยุดนิ่ ง นวัตกรรมจะเก่ า ไปทันที
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เครื อข่ายจึงต้องมี การขับเคลื่ อนอยู่เสมอ หรื อเรี ยกได้ว่า มีการขยายผลของนวัตกรรมอย่างมีชีวิต
หรื อสมํ่าเสมอนัน่ เอง
5.2.2 รู ปแบบการสื่ อสารของเครือข่ ายนวัตกรรมชาวบ้ าน
5.2.2.1 การสื่ อสารก่อนมีที่ทาํ การเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
1) รู ปแบบการสื่ อสารสองทางไม่เป็ นทางการ
เนื่ องจากเครื อข่า ยนวัตกรรมชาวบ้านยังไม่มี จุดศูนย์รวมเครื อข่า ยที่ เป็ น
ทางการ ทําให้การสื่ อสารเป็ นการสื่ อสารอย่างไม่เป็ นทางการ เพียงไปมาหาสู่ กนั และจับกลุ่มคุยกัน
ตามบ้านหรื อแปลงนาของเกษตรกรอย่างไม่เป็ นทางการ ไม่มีการวางแผนการสื่ อสารล่วงหน้า ใคร
อยากพูดอะไรก็ได้ เป็ นอิสระ หลังจากมีสมาชิ กเพิ่มขึ้นก็เริ่ มนัดกันไปพูดคุ ย ปรึ กษา แลกเปลี่ ยน
ตามบ้านหรื อแปลงเกษตรของแต่ละคน โดยนัดตามความสะดวกของสมาชิ กร่ วมกัน ถือเป็ นการใช้
เวทีของชุมชนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชุ มรวมกลุ่มเวียนไปเรื่ อย ๆ ซึ่ งจะเป็ นการสร้าง
บรรยากาศที่มีความเป็ นกันเอง ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนสื่ อสารกันทั้งสองทางด้วยภาษาอีสานที่ฟัง
เข้าใจง่ายและไม่มีลกั ษณะที่ทาํ ให้เกษตรกรรู ้สึกประหม่าในการสลับบทบาทระหว่างผูส้ ่ งสารและ
ผูร้ ับสาร
5.2.2.2 การสื่ อสารหลังมีที่ทาํ การเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
1) รู ปแบบการสื่ อสารทางเดียวแนวดิ่งแบบบนลงล่างอย่างเป็ นทางการ
การใช้ที่ ท าํ การเครื อข่ ายนวัตกรรมชาวบ้า นเป็ นสถานที่ ในการถ่ า ยทอด
ความรู ้ของนักวิชาการการเกษตรที่ได้รับเชิ ญมาแก้ปัญหาการใช้สารเคมีของเกษตรกร รู ปแบบการ
สื่ อสารของวิทยากรจึงเป็ นการสื่ อสารทางเดี ยวแบบบนลงล่าง คือ วิทยากรเป็ นผูส้ ่ งสารให้ความรู ้
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ก ับ เกษตรกรเพื่ อทดแทนการใช้ส ารเคมี ซึ่ ง ลักษณะการสื่ อสารคล้า ยการ
สื่ อสารในศูนย์การเรี ยนรู ้ปราชญ์ชาวบ้านที่สมาชิ กเคยไปอบรมก่อนมาเข้าร่ วมเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้าน
เนื่ องจากวิทยากรไม่เคยมีความสัมพันธ์กบั เกษตรกร เป็ นวิทยากรที่ได้รับ
เชิ ญมาเป็ นครั้งแรกหรื อครั้งที่สอง ทําให้ลกั ษณะการสื่ อสารค่อนข้างเป็ นทางการ ไม่สามารถที่จะ
พูดคุยในภาษาอีสานที่เป็ นกันเองได้ในทันที บรรยากาศในการสื่ อสารจึงเป็ นทางการ มีการวางแผน
ในเนื้อหาการสื่ อสารมาก่อนล่วงหน้า และมีระยะเวลาเป็ นตัวควบคุม
นอกจากนี้ ยงั มีการใช้ที่ทาํ การเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านในการประชุ ม
รวมเป็ นการประชุ มครั้งใหญ่ เพื่อสรุ ปผลการดําเนิ นงานในการประชุ มเวียนตามบ้านหรื อแปลง
เกษตรของเกษตรกรอีกครั้ง เพื่อให้เห็นภาพกว้างในผลการดําเนิ นงาน อีกทั้งยังมีการชี้ แจ้งข่าวสาร
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ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน หรื อชี้ แจ้งการโครงการหรื องบประมาณ ทุนต่าง
ๆ ที่ได้รับจากองค์กรภายนอก จะเห็ นได้ว่า การประชุ มในที่ทาํ การเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
มักจะเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งอาศัยความโปร่ งใส และเป็ นการสื่ อสารเพื่อชี้ แจง แจ้งให้ทราบ จึงมีลกั ษณะ
เป็ นการสื่ อสารทางเดียวแบบบนลงล่าง
2) รู ปแบบการสื่ อสารสองทางเป็ นทางการ
การใช้สถานที่ของที่ทาํ การเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านในการเลี้ยงสัตว์โดย
สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจะจับกลุ่มเลี้ ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มวัว กลุ่มหมู กลุ่มไก่ ในแต่ละ
กลุ่มจะต้องมีการชี้ แจงบัญชี รายรับ รายจ่ายที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ร่วมกัน ผ่านการประชุ มที่มีการจด
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจึงเป็ นการประชุมที่เป็ นทางการเพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่ การสร้างบริ ษทั
ในอนาคต และเพื่อให้การบริ หารเงินเกิดความโปร่ งใส โดยการประชุ มจะมีการสื่ อสารทั้งสองทาง
ภายในสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันเลี้ ยงสัตว์ และจะมีการออกไปพูดหน้าที่
ประชุมรวมอีกครั้งเป็ นการสรุ ปยอดรายรับ รายจ่ายของแต่ละกลุ่มเพื่อให้สมาชิ กทุกคนรับรู ้ร่วมกัน
3) รู ปแบบการสื่ อสารสองทางแบบไม่เป็ นทางการ
หลังมีที่ทาํ การเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านก็ยงั มีการประชุ มเวียนตามพื้นที่
การเกษตรของสมาชิกอยูเ่ ช่นเดิม จึงยังคงมีรูปแบบการสื่ อสารสองทางแบบไม่เป็ นทางการ แม้จะมี
การประชุ มที่ที่ทาํ การเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน แต่หลังการประชุ ม สมาชิ กเครื อข่ายก็มกั จะจับ
กลุ่ มพูดคุ ยกันเกี่ ยวกับเรื่ องทางการเกษตรหรื อเนื้ อหาทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารที่ ไม่เป็ นทางการ
และเป็ นการสร้ างความสัม พันธ์ ในการพบปะเพื่ อน ๆ ด้วย บางโอกาสจะมี ก ารจัดเลี้ ย งอาหาร
กลางวันหลังการประชุ ม หรื อสมาชิ กนัดกันไปกินข้าวตามบ้านของสมาชิ กเอง นอกจากนี้ ก่อนการ
ประชุมก็จะมีการพูดคุยไถ่ถามกันเช่นกันระหว่างรอการประชุมเริ่ ม
4) รู ปแบบการสื่ อสารตามแนวนอนหรื อการสื่ อสารในระดับเดียวกัน
กิจกรรมการจับกลุ่มเลี้ ยงสัตว์ เป็ นกิ จกรรมที่สมาชิ กต้องบริ หารจัดการเอง
ภายในกลุ่ม จะต้องมาร่ วมปรึ กษา หารื อ เพื่อให้ใช้งบประมาณในการเลี้ ยงสัตว์ให้เพียงพอต่อการ
เลี้ยงสัตว์จนเติบโตสามารถใช้งานได้ ถือเป็ นการสื่ อสารแนวระนาบของบุคคลในระดับเดียวกัน

5.2.3 กลยุทธ์การสื่ อสารของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
ผลการวิจยั กลยุทธ์ การสื่ อสารของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้า น แบ่ งออกเป็ นกลยุทธ์ ที่
เกี่ยวกับผูส้ ่ งสาร กลยุทธ์การสร้างสาร และกลยุทธ์การใช้สื่อ ดังแสดงในกรอบแนวคิด กลยุทธ์การ
สื่ อสารของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
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ผู้ส่งสาร

การสร้ างสาร

การใช้ สื่อ

การเลือก/กําหนดผูส้ ่ งสาร
การผลักดันให้ผรู ้ ับสารทําหน้าที่ในการเป็ นผูส้ ่ งสาร (Role shifting)
กระบวนการกลุ่ม/ผูส้ ่ งสารในนามกลุ่ม
เนื้อหาเห็นภาพ
สาระที่ได้จากการปฏิบตั ิจริ ง
นวัตกรรมนําการพัฒนา
สารที่มีความหลากหลายมาจากการแลกเปลี่ยนร่ วมกัน
(Participatory Sharing)
การเดินสายบอกต่อ
การใช้สื่อบุคคล+เครื อข่าย
การใช้พ้นื ที่สาธารณะ (Public Space)
การประชุมในที่ทาํ การ
สื่ อกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิ
สื่ อกิจกรรมพื้นบ้าน

ภาพที่ 5.8 กรอบแนวคิด กลยุทธ์การสื่ อสารของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
5.2.3.1 กลยุทธ์เกี่ยวกับผูส้ ่ งสาร
1) การเลือก/กําหนดผูส้ ่ งสาร
การสื่ อสารของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน จะมี การกําหนดผูส้ ่ งสารให้
ตรงกับเป้ าหมายของการสื่ อสาร ดังนี้
(1) วิทยากร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรกับความ
น่าเชื่ อถื อ ชาวบ้านจะรับรู ้โดยธรรมชาติว่าผูท้ ี่มีตาํ แหน่ งที่เป็ นทางการจะมีความรู ้ความสามารถ
มากกว่าตนเอง จึงให้เกียรติในฐานะเป็ นผูท้ ี่มีการศึกษา ซึ่ งชาวบ้านส่ วนใหญ่จะไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
ในระดับสู ง การให้การยอมรับหรื อเชื่อถือในบุค คลที่มีตาํ แหน่งอย่างเป็ นทางการจึงเป็ นจุดจูงใจให้
การสื่ อสารมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ง ขึ้ นโดยเฉพาะช่ วงการปรั บ เปลี่ ย นจากเกษตรเคมี เป็ นเกษตร
อินทรี ยข์ องสมาชิกรุ่ นแรก ๆ

169
(2) บุ คคลในครอบครั วหรื อผูม้ ี ส่วนร่ วมในการทําเกษตรกับการเปิ ดรั บ
สังคมเกษตรกรรมชนบทอีสานมักมีการประกอบอาชี พร่ วมกันเป็ นครอบครั ว สามี ภรรยาจะไม่
แยกกันประกอบอาชีพ ดังนั้น แรงงานการเกษตรในเจ้าของแปลงนาจึงมักจะทําร่ วมกันระหว่างสามี
ภรรยาและบุคคลในครอบครัว การเปิ ดรับหรื อสนใจเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ ๆ จึงมักเป็ นการตัดสิ นใจของ
สามีก่อน และได้รับความเห็ นด้วยจากภรรยา รวมถึงคนในครอบครัว ระบบสมาชิ กของเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านจึงรับสมัครสมาชิกเป็ นรายครอบครัว มิใช่รายบุคคล
(3) เกษตรกรภายนอกเครื อข่ายที่ประสบความสําเร็ จกับแรงบันดาลใจ
ในช่วงแรกก่อตั้งเครื อข่ายที่ยงั ไม่มีนวัตกรรมเป็ นของตนเอง การรวมกลุ่มเกษตรกรและการขยาย
สมาชิกเพิ่มขึ้นจะอาศัยการชักชวนโน้มน้าวใจผ่านการสร้างแรงบันดาลใจให้กบั เกษตรกร เพราะยัง
ไม่มีผลงานที่เป็ นของเครื อข่ายเองจึงอาศัยการศึกษาดูงานจากเกษตรกรภายนอกเครื อข่ายที่ประสบ
ความสําเร็ จ ซึ่ งเป็ นเกษตรกรรายย่อยหรื อชาวบ้านธรรมดาที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบ
อาชีพอย่างมีความสร้างสรรค์ ทําสิ่ งเล็กให้กลายเป็ นสิ่ งใหญ่ โดยไม่ตอ้ งใช้เงินลงทุนมาก
(4) สมาชิ ก เครื อ ข่ า ย/เพื่ อ น คนรู ้ จ ัก กับ การมี ส่ ว นร่ ว ม เครื อ ข่ า ย
นวัตกรรมชาวบ้านเป็ นเครื อข่ายที่จดั ตั้งขึ้นโดยเกษตรกรเอง ซึ่ งล้วนเป็ นเครื อข่ายการแนะนําต่อ
ของคนรู ้จกั กัน ภายในเครื อข่ายจึงประกอบด้วยกลุ่มย่อย ๆ ซึ่ งแต่ละกลุ่มจะมีระดับความสัมพันธ์ที่
แตกต่างกัน การมาร่ วมประชุ มถื อว่าได้มาพบปะพูดคุ ย กับคนรู ้ จกั รวมทั้งการประชุ มเวียนตาม
แปลงเกษตรยัง ถื อเป็ นการเยี่ย มเยีย นกัน ซึ่ ง วัฒนธรรมของชาวบ้า นในชนบทอี ส านเป็ นสั ง คม
หมู่บา้ นที่จะไปมาหาสู่ กนั เป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว หรื ออาจกล่าวได้วา่ เป็ นสังคมที่มีการเอื้อเฟื้ อ ร่ วมมือ
ร่ วมใจกัน หรื อมีส่วนร่ วมอยูแ่ ล้ว เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจึงอาศัยวัฒนธรรมการมีส่วนร่ วมเดิม
มาปรับให้เข้ากับกิจกรรมของเครื อข่ายหรื อทําให้การมีส่วนร่ วมของชาวบ้านนั้นมีเนื้ อหาสาระมาก
ยิง่ ขึ้น
(5) สมาชิกเครื อข่ายที่ประสบความสําเร็ จกับการเป็ นต้นแบบ (Models)
(ช่วงขยายผลนวัตกรรม) การเรี ยนรู ้จากบุคคลต้นแบบที่เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านนํามาใช้เป็ นกล
ยุทธ์ที่เลื อกบุคคลต้นแบบให้ง่ายต่อการเลี ยนแบบด้วย โดยบุคคลต้นแบบต้องมีความเหมือนหรื อ
คล้ายคลึ งกับสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้า น นั่นคื อ เป็ นคนในระดับเดี ยวกัน เป็ นชาวบ้า น
ธรรมดา ซึ่ งกลุ่ มที่เป็ นต้นแบบการทําเกษตรแล้วประสบความสําเร็ จนั้นจะเป็ นกลุ่มเกษตรกรรุ่ น
แรก ๆ ที่ มีส่วนร่ วมในการสร้ างเครื อข่าย ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานประกอบกับการมีองค์ความรู ้
นวัตกรรมมากทําให้สามารถถ่ายทอดความรู ้ วิธีการปฏิ บตั ิอย่างง่ าย ตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ให้กบั สมาชิ กใหม่หรื อสมาชิ กที่ยงั ไม่ประสบความสําเร็ จได้ ซึ่ งการเรี ยนรู้และการปฏิบตั ิจะต้อง
เกิดจากความสมัครใจ แรงบันดาลใจ และการเปลี่ยนทัศนคติ ต้นแบบที่เป็ นบุคคลจึงเป็ นแบบอย่าง
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ที่แสดงนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรมชัดเจน ทําให้เกษตรกรที่เป็ นสมาชิ กใหม่เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่
เอนเอียงไปตามพฤติกรรมของต้นแบบ
(6) ผูส้ ร้าง/สานงานเครื อข่ายในเชิ งระบบการจัดการ ผูท้ ี่มีท้ งั ความ
น่าเชื่ อถือ มีประสบการณ์และความรู ้ มาก จะสามารถเป็ นผูท้ ี่มีแนวคิดดี ๆ ในการสร้ างงานใหม่ ๆ
หรื อบริ หารจัดการงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจะมีตวั กลางในการสาน
งานต่าง ๆ ให้ดาํ เนินไปอย่างเป็ นระบบระเบียบ ด้วยลักษณะงานขององค์กรชุ มชนที่ทาํ โดยชาวบ้าน
มักจะมีลกั ษณะที่ไม่เป็ นทางการหรื อไม่เป็ นระบบ จึงต้องอาศัยผูส้ ่ งสารที่มีความรู ้ความสามารถใน
การเป็ นผูน้ าํ จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการของเครื อข่ายขึ้น เพื่อเรี ยนรู ้ งานด้านการบริ หารจัดการ
ส่ วนผูป้ ระสานงานเครื อข่ายจะต้องเป็ นผูน้ าํ เสนอปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเครื อข่าย เพื่อให้เกิดการ
ร่ วมกันหาคําตอบในการแก้ปัญหา สามารถระดมกําลังสมาชิกนวัตกรรมชาวบ้านได้ทุกรุ่ น
2) การผลักดันให้ผรู ้ ับสารในพื้นที่ ทาํ หน้าที่ในการเป็ นผูส้ ่ งสาร (Role
Shifting)
กิจกรรมเด่นในด้านการสลับบทบาทให้ผรู ้ ับสารเป็ นผูส้ ่ งสารนั้นคือ การประชุ ม
เวีย นตามแปลงเกษตรของสมาชิ กเครื อข่าย ทําให้ผูร้ ั บ สารหรื อเกษตรกรที่ เคยชิ นกับการนั่งฟั ง
บรรยาย อบรมในศู น ย์ก ารเรี ยนรู ้ ต่ า ง ๆ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมา กลายเป็ นผู ้รั บ สารที่ ต้อ งมี ค วาม
กระตื อรื อร้ นมากยิ่งขึ้ น เพราะได้รับเกี ยรติ เป็ นเจ้าภาพในการประชุ มที่ แปลงเกษตรของตนเอง
เกษตรกรต้องมีการตระเตรี ยมพื้นที่และเนื้ อหาที่จะนําเสนอให้กบั สมาชิ กคนอื่น ๆ การประชุมใน
ลักษณะนี้ นอกจากจะได้ผสู ้ ่ งสารที่สามารถเป็ นวิทยากรได้แล้ว ยังเป็ นการสร้างผูน้ าํ ทางความคิดที่
สามารถขยายเครื อข่ายในอนาคตได้ดว้ ย เพราะเกษตรกรจะเคยชิ นกับการส่ งสาร การแลกเปลี่ ยน
และการเป็ นผูเ้ ริ่ มหรื อควบคุมการสื่ อสาร
3) กระบวนการกลุ่ม/ผูส้ ่ งสารในนามกลุ่ม
กิจกรรมที่เกิ ดขึ้นในเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจะเป็ นการทํางานร่ วมกัน
ของสมาชิ ก ไม่มีการแบ่งแยกทําเดี่ ยว ทําให้การสื่ อสารของสมาชิ กมุ่งความสนใจหรื อมีประเด็น
ร่ วมกัน สามารถแลกเปลี่ยนในหัวเรื่ องเดียวกันได้เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน เช่น ช่วงที่มีการรวมกลุ่ม
กันเลี้ยงสัตว์ก็จะมีกิจกรรมหลักคือ เลี้ ยงสัตว์เพียงอย่างเดียว ช่ วงทําเกษตรประณี ตก็จะพูดถึงเรื่ อง
การทําเกษตรประณี ตเป็ นหลัก ช่ วงทํามาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ ทุ กคนก็จะมาร่ วมกันหาวิธีทาํ ให้
พื้นที่ของตนเองผ่านมาตรฐาน ซึ่ งการมุ่งไปที่กิจกรรมเดียวจะทําให้สื่อสารได้ง่าย มีสมาธิ ในการใช้
นวัตกรรม และที่สําคัญยังทําให้การสื่ อสารเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันเป็ นการสื่ อสารของกลุ่ม ไม่แบ่งแยก
เกษตรกรมักจะใช้คาํ ว่า ‚กลุ่ มของเรา‛ ‚เครื อข่ายของเรา‛ มากกว่าจะใช้สรรพนามบุรุษที่ หนึ่ งที่
เรี ยกแทนตนเอง ดังนั้น การสื่ อสารจึงเป็ นในนามกลุ่ม

171
5.2.3.2 กลยุทธ์การสร้างสาร
1) เนื้อหาเห็นภาพ
สารที่ ใช้ในการสื่ อสารของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจะมี จุดเด่นที่เป็ น
สารที่มีความชัดเจนเป็ นรู ปธรรม จับต้องได้ สารจะไม่มีความสลับซับซ้อน ลักษณะของสารจึงเป็ น
การแสดงตัวอย่างจากของจริ ง การฉายสไลด์ที่เป็ นรู ป ภาพจริ ง มี ก ารสาธิ ตกระบวนการวิธีท าํ
ชัดเจนผ่านการทําจริ ง หรื อแม้กระทัง่ เนื้อหาต่าง ๆ ที่อยูใ่ นแปลงเกษตรของเกษตรกรเป็ นสารที่เห็น
ภาพชัดเจน สื่ อความหมายได้ครบถ้วน แม้ไม่มีการพูดประกอบ
2) สาระที่ได้จากการปฏิบตั ิจริ ง
การเรี ยนรู ้ ของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ
ดังนั้น การออกแบบสารจึงเป็ นการออกแบบกิจกรรมเชิ งปฏิ บตั ิที่สอดแทรกเนื้ อหาสาระที่ตอ้ งการ
ถ่ายทอดภายในเครื อข่าย ซึ่ งเกษตรกรจะได้มีส่วนร่ วมในการสร้ างและออกแบบสารร่ วมกันกับ
เครื อข่าย และสารนั้นจะเป็ นของเกษตรกรเอง อีกทั้งสารนั้นยังทําหน้าที่ในการสื่ อสารตลอดเวลา
เป็ นสารที่มีอายุยนื ยาว เพราะสารนั้นคือวิถีชีวติ การประกอบอาชีพประจําวันของเกษตรกร หรื ออาจ
กล่าวได้วา่ สารนั้นก็คือ ข้อมูลที่มีอยูใ่ นแปลงเกษตรของสมาชิกเครื อข่ายแต่ละคนนัน่ เอง
3) นวัตกรรมนําการพัฒนา
หลัก การออกแบบเนื้ อ หาสารที่ เ ป็ นหลัก ใหญ่ ข องเครื อ ข่ า ยนวัต กรรม
ชาวบ้านคือ การใช้นวัตกรรมนําการพัฒนา ดังนั้น เนื้อหาสารจะต้องมีการพัฒนาให้มีความใหม่และ
สามารถใช้พฒั นาพื้นที่ในท้องถิ่นได้จริ ง ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริ มให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม
จากการแลกเปลี่ยน ร่ วมกันทดลองของสมาชิ ก ทําให้องค์ความรู ้หรื อแนวคิด (Idea) เป็ นสิ่ งจําเป็ น
และสําคัญที่สุดในการออกแบบสาร
4) สารที่มีความหลากหลายมาจากการแลกเปลี่ ยนร่ วมกัน (Participatory
Sharing)
สารที่ ใ ช้ สื่ อ สารในเครื อ ข่ า ยนวัต กรรมชาวบ้า นส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากการ
แลกเปลี่ยนร่ วมกัน จึงมีความหลากหลาย ได้แก่ หลายเจ้าของ หลายความคิด หลายแหล่งที่มา ทําให้
เกิ ดการบูรณาการของสารลดข้อด้อยดึ ง จุ ดเด่ นของสารอันหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน โดยความ
หลากหลายนี้ จะได้รับการศึกษาและทดลองด้วยวิธีของชาวบ้านนั้น ๆ และนํามาเล่าพูดคุ ยกันว่า
เนื้ อหาไหนที่ ส ามารถนํา มาใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ดี ที่ สุ ด ในเครื อข่ า ย สารที่ ไ ด้รับ การออกแบบจาก
หลากหลายแหล่งทําให้เกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของสารเท่าเทียมกัน มีการกระจายแนวคิดให้เหมาะสม
กับ สมาชิ ก ที่ มี ค วามหลากหลายทางความคิ ด มากขึ้ น จึ ง เป็ นการกระตุ ้น ให้ ส มาชิ ก อยากร่ ว ม
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แลกเปลี่ยนและสร้างเนื้อหาสารของตนเอง เป็ นอีกทางหนึ่ งที่เหมาะสมกับการใช้สื่อเวทีชุมชนหรื อ
พื้นที่สาธารณะ
5.2.3.3 กลยุทธ์การใช้สื่อ
1) การเดินสายบอกต่อ
การเดิ น สายบอกต่ อ เป็ นวิ ธี ที่ ใ ช้ ใ นการชัก ชวนชาวบ้า นมาร่ ว มสมัค ร
สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งวิธีน้ ี เป็ นวัฒนธรรมเดิ มที่ใช้ได้ผลตั้งแต่ยุคศูนย์การเรี ยนรู ้
ปราชญ์ชาวบ้านเดิม เนื่องจากชาวบ้านจะไม่ยดึ ติดกับเทคโนโลยี หรื อการสื่ อสารผ่านสื่ อกลาง การ
เข้าไปชักชวนชาวบ้านด้วยวิธีพ้นื บ้านง่าย ๆ ด้วยการสื่ อสารทางตรงแบบเห็นหน้าจึงเป็ นวิธีที่ได้ผล
ที่สุด ทั้งยังเอื้อให้เกิดการสื่ อสารสองทาง จึงมีความชัดเจนในด้านเนื้ อหา โดยมีวิธีการเดินสายบอก
ต่อดังที่นาวี นาควัชระ (สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2557) กล่าวว่า ‚วิธีการโดยมากเราก็จะอาศัยการที่วา่
เราเข้าไปชักชวนหรื อเข้าไปพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่โดยตรง ส่ วนมากเราจะเริ่ มจากกลุ่มเล็ก ๆ
ก่อน เลือกเกษตรกรที่ มีความเห็นหรื อมีความสนใจในด้านนี้อยูบ่ า้ งแล้ว แต่วา่ เขายังติดขัดว่ายังไม่รู้
ว่าต้องไปติดต่อตรงไหน ยังไม่รู้วา่ จะไปทํากับใคร‛
“แรกๆก็มีคนรู้ จกั มาถาม ‘เข้าไปกลุ่ มไหม’ เดินมาถามหรื อขี่รถเครื่ องมา
ส่ วนมากคนที่ชอบจะไป คนที่ไม่ชอบเขาไม่ไปหรอก” (น้อย ศรี วงษ์, สัมภาษณ์ , 31 กรกฎาคม
2557)
2) การใช้สื่อบุคคล+เครื อข่าย
การสร้างรู ปแบบเครื อข่ายใกล้ชิด ‚เครื อข่ายครอบครัว‛ เครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้านเป็ นการรวมกลุ่มของครอบครั วเกษตรกร ไม่ใช่ รายบุ คคล และส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มที่ มี
ความใกล้ชิดกันบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางสังคม ประกอบด้วยสมาชิ กที่เป็ นเครื อญาติ พี่น้อง
หรื อเพื่อนสนิท ซึ่ งวัฒนธรรมหมู่บา้ นอีสาน ญาติพี่นอ้ งจะมีที่อยูอ่ าศัยและที่นาทํากินติดกัน ดังนั้น
ผูร้ ิ เริ่ มการรวมกลุ่ม จึงอาศัยการไปขออาศัยกับชาวบ้าน ร่ วมรับประทานอาหาร เพื่อให้มีความรู ้สึก
คุน้ เคย กลมกลืนในเครื อญาติกนั ก่อน แล้วจึงให้เครื อข่ายครอบครัวไปชวนสมาชิ กที่เกี่ยวข้องสนิท
สนมกันชวนกันต่อไป เป็ นเครื อข่ายของครอบครัว อันที่จริ งในแต่ละชุ มชน จะมีการสร้างเครื อข่าย
กัน อยู่แ ล้ว เช่ น เครื อ ข่ า ยของเครื อ ญาติ มิ ต รสหาย ฯลฯ ถื อ ได้ว่า เป็ นการประสานเครื อ ข่ า ย
ครอบครัวย่อย ๆ ที่กระจายอยูใ่ นหลายหมู่บา้ นให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน
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ภาพที่ 5.9 ลักษณะเครื อข่ายของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
แหล่งทีม่ า: ผูว้ ิจยั สรุ ปจากผลการสัมภาษณ์
หมายเหตุ: รายชื่อหมู่บา้ นในภาพที่ 5.9 เป็ นตัวอย่างหมู่บา้ นหลักของสมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้าน นอกจากนี้ยงั มีหมู่บา้ นอื่น ๆ อีกด้วย
3) การใช้พ้ื น ที่ ส าธารณะ (Public Space) เป็ นช่ อ งทางการสื่ อ สารที่
หลากหลายและเปิ ดกว้าง เพื่อให้เกษตรกรได้มีพ้ืนที่ ที่เป็ นอิสระและเสรี ภาพในการแสดงความ
คิดเห็น ในที่นี่คือ แปลงเกษตรของเกษตรกรและบ้านเกษตรกร เพราะชาวบ้านจะนิ ยมพูดคุ ยกัน
แบบตั้งวงสนทนาตามบ้าน แม้แต่การรับประทานอาหารร่ วมกันจะทําในครัวเรื อนแล้วนํามาล้อมวง
รับประทานกันบริ เวณบ้าน พื้นที่สาธารณะของเกษตรกรจึงเป็ นพื้นที่พกั อาศัยและพื้นที่ทาํ มาหากิน
ซึ่งนอกจากจะเป็ นพื้นที่ที่ปลอดจากอํานาจภายนอก ยังทําให้เกษตรกรมีความสนิ ทสนมกันเหมือน
ญาติพี่นอ้ งที่มาเยีย่ มบ้านกัน กินข้าวร่ วมกัน และได้เห็นวิถีชีวิต รวมทั้งคนในครอบครัว ซึ่ งส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์ ของกลุ่ มให้มีความสามัคคี กลมเกลี ยว เนื่ องจากการรวมกลุ่ มเกิ ดจากพ่อบ้านหรื อ
แม่บา้ นมารวมตัวกัน การนับจํานวนสมาชิกใช้หน่วยเป็ น ‚ครอบครัว‛ มิใช่ ‚คน‛
‚ก็ประชุ มกันข้างนอก เวียนกันไป บางที บางบ้านมีประเด็นที่ น่าสนใจ เราก็ไปประชุ มที่
บ้านเขา เกษตรกรก็จะสามารถอธิ บายให้เห็นภาพจากของจริ งด้วย เราก็ทาํ ให้เขาภาคภูมิใจ คนใน
ชุ มชนให้ความสนใจในการพัฒนาความรู ้ ของเขา เขาก็จะมี กาํ ลังใจในการพัฒนาความรู ้ ต่อไป‛
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(นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
“ประชุมกันในแปลงในนา ถ้ามาที่นาใคร คนนั้นก็จะเป็ นคนพูด แลกเปลี่ยนกัน พาคนอื่นดู
ที่ของตัวเอง เหมือนมานัง่ คุยเล่นกัน” (กุล มานํ้าเที่ยง, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557)
4) การประชุมในที่ทาํ การ
นอกจากการประชุ มเวีย นตามแปลงเกษตรของสมาชิ ก ยังมี ก ารประชุ ม
ประจําเดือนอย่างเป็ นทางการที่ตอ้ งจัดประชุ มในที่ทาํ การเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งส่ วนใหญ่
จะเป็ นการแจ้ง ข่าวสารและรั บ สมัครการเข้าร่ วมกิ จกรรมของทั้งองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน อัน
รวมถึ ง บริ ษ ัท นวัต กรรมชาวบ้า น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมี กิ น มี ใ ช้ และกองทุ น นวัต กรรมชาวบ้า น
นอกจากนี้ ยงั มี การสื่ อสารถึ งองค์กรภายนอกที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านด้วย
เช่ น สํานักงานสร้ างเสริ ม กิ จการเพื่อสัง คมแห่ งชาติ การจัดงานแสดงสิ นค้าทางการเกษตรของ
สํานักงานเกษตรในภูมิภาคอีสาน ลูกค้าต่าง ๆ เป็ นต้น
การจัดประชุมยังช่วยสื่ อสารภายในชุมชนให้รู้จกั องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
มากยิ่งขึ้น ดังที่บรรเลง จวงพลงาม (สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557) กล่าวว่า “สมาชิ กแต่ละคนทํา
ก่ อน เสร็ จแล้วชาวบ้า นก็ จะดู ดู ก่ อนว่าทํา ไมพวกนี้ ไ ปประชุ ม กันทุ ก เดื อน ใส่ เสื้ อไปเครื อข่ า ย
นวัตกรรมชาวบ้าน ก็ไปประชุ มกัน เขาก็บอกไปไหน ไปประชุ มกลุ่มเกษตร เขาก็ถามๆ บางคนก็
อยากเข้า ไปดูแล้วบางทีก็คือ มันเป็ นเรื่ องปกติจะเข้าเนี่ยต้องการเงิน ต้องการความรู ้”
5) สื่ อกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิ
สื่ อกิ จกรรมของเครื อข่ ายนวัตกรรมชาวบ้านแทบทั้ง หมดเป็ นเชิ งปฏิ บ ตั ิ
มากกว่าทฤษฎี เนื่ องจากการสื่ อสารกับเกษตรกรไม่สามารถใช้การแจ้งหรื อบอกเพียงข้อมูลเพียง
อย่างเดี ยวได้ จะต้องอาศัย การสาธิ ตหรื อร่ วมมื อกันลงมื อปฏิ บ ตั ิ ด้วย สื่ อกิ จกรรมของเครื อข่า ย
นวัตกรรมชาวบ้านที่ผา่ นมา ได้แก่ การจัดประกวดเกษตรประณี ต 1 งาน, การทดลองใช้นวัตกรรม
ในแปลงเกษตร, การทําแปลงสาธิ ต, การรวมกลุ่มเลี้ ยงสัตว์, การร่ วมกันคิดและทําสู ตรปุ๋ ยและนํ้า
หมักชีวภาพ, การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) เป็ นต้น
6) สื่ อกิจกรรมพื้นบ้าน
นวัตกรรมของเครื อข่ า ยนวัตกรรมชาวบ้า น มาจากภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่
สามารถนําไปใช้ได้จริ งในพื้นที่อีสาน แม้จะเป็ นแนวคิดใหม่ ๆ ที่นาํ มาใช้ในการพัฒนาการเกษตร
แต่ก็มีรากฐานมาจากวัตถุ ดิบและภูมิปัญญาพื้นบ้าน การสื่ อสารนวัตกรรมจึ งไม่ ได้แตกต่างจาก
ฐานความรู ้ เดิ ม ของชาวบ้า น กิ จกรรมต่ า ง ๆ ที่ จดั ขึ้ นจึ ง อิ ง วัฒนธรรมหรื อกิ จกรรมดั้ง เดิ ม ของ
ชาวบ้าน เช่ น นวัตกรรมการจับแมลง นวัตกรรมการเก็บอาหารตามธรรมชาติ นวัตกรรมการเผา
ถ่าน เป็ นต้น แม้แต่การทําเกษตรอินทรี ยโ์ ดยใช้วสั ดุ จากธรรมชาติ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยอินทรี ย ์ แท้จริ งแล้ว
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เป็ นวิธีพ้ืนบ้านดั้งเดิ มของเกษตรกรในจังหวัดบุ รีรัมย์ นอกจากนี้ การสื่ อสารชุ มชนยังมี การร่ วม
กิจกรรมกับชุ มชนตามประเพณี ทอ้ งถิ่น เช่น การร่ วมจัดโรงทานในงานวัด การร่ วมเป็ นเจ้าภาพใน
งานบุญและงานศพให้กบั สมาชิก เป็ นต้น โดยการสื่ อสารต่าง ๆ จะเป็ นการสื่ อสารในนามเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านทั้งสิ น

5.3 บริษทั นวัตกรรมชาวบ้ าน (กิจการเพือ่ สั งคม)

เครื อข่าย

บริ ษทั

ภาพที่ 5.10 การพัฒนาองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในขั้นบริ ษทั หรื อกิจการเพื่อสังคม
หมายเหตุ: ภาพที่ 5.10 เป็ นส่ วนหนึ่ งของภาพที่ 5.1 นํามาแสดงในส่ วนนี้ เพื่อชี้ เฉพาะลําดับขั้นการ
พัฒนาองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านขั้นที่สาม บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน (กิจการเพื่อสังคม)
ที่ประกอบด้วยองค์กรย่อยสององค์กร ได้แก่ เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านและบริ ษทั
นวัตกรรมชาวบ้าน
5.3.1 กระบวนการสื่ อสาร
5.3.1.1 กระบวนการสื่ อสารเพื่อสร้างบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน (กิจการเพื่อสังคม)
1) การก่อตั้งบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านให้สามารถประกอบกิจการได้ผา่ น
การสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วมในการก่อตั้งบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านนั้น นับได้วา่ เริ่ มตั้งแต่
การเตรี ยมการก่อตั้งบริ ษทั จากการปรับตัวร่ วมกันของสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านในการ
พัฒนากระบวนการทํางานให้มีความเป็ นระบบระเบียบมากขึ้น เรี ยนรู ้ การทําบัญชี รายรับรายจ่าย
การประชุ มอย่างเป็ นทางการ และการจัดทําผลการดําเนิ นงานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังกล่าวแล้ว
ในช่วงปลายของการบริ หารจัดการเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน หลังจากนั้นจึงมีการระดมกําลังของ
สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านในการร่ วมกันคิดค้นผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ทั้งการผลิ ตปุ๋ ย การ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การทํานํ้าหมักชีวภาพกําจัดศัตรู พืช
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ตอนแรกสู ตรปุ๋ ย ชาวบ้า นเรี ย นรู ้ ก ันมาเป็ นพันสู ตร แต่ สู ตรที่ ส ามารถหาวัตถุ ดิบ ให้ มี
ปริ มาณมากพอที่ จะสนับ สนุ นกับ เกษตรกรจํา นวนมากนั้นจะมี เพีย งไม่ กี่สู ตร อย่างมู ล
ค้างคาวมีปริ มาณมากในประเทศไทย ในบรรดามูลสัตว์ทุกชนิด มูลค้างคาวมีปริ มาณธาตุ
อาหารมากที่สุด อัตราส่ วนในการผสมมูลค้างคาวในปุ๋ ยจึงไม่ตอ้ งใช้เยอะมาก ความรู้หรื อ
นวัตกรรมที่เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านคิ ดค้นขึ้ นที่สามารถขยายได้ ก็จะมี การส่ งเสริ ม
เกษตรกรในวงกว้างขึ้ น เพราะท้ายที่ สุดแล้ว ไม่ว่าวิธีคิดในการแก้ปัญหาสังคมนั้นจะดี
เพียงใดก็ตอ้ งสามารถพัฒนาต่อไปได้ จึงจะเป็ นความคิดที่ดีและใช้งานได้จริ ง (นาวี นาค
วัชระ, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
เมื่อบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุ ณภาพแล้ว แต่ยงั
ขาดตลาดในการจัดจําหน่ ายสิ นค้า แม้สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจะไม่ถนัดเรื่ องการขาย
แต่ก็มีการร่ วมกันติดต่อหาตลาดชุมชนเพื่อให้มีสถานที่จดั จําหน่ายภายในชุมชนอย่างง่าย ๆ ก่อน
ในส่ วนของงบประมาณการสร้ างโรงงานของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้า น
ยังคงอาศัยการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุ นจากหน่วยงานภายนอก ซึ่ งโครงการต่าง
ๆ จะต้องอาศัยความร่ วมมือของสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านในการร่ วมลงชื่ อและร่ วมกัน
ปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลได้ โครงการจึงจะมี
มูลค่าและน่าเชื่อถือสําหรับผูใ้ ห้ทุน
แม้กระทัง่ ในส่ วนของการจดทะเบียนหรื อการขอสิ นเชื่ อจากธนาคารเพื่อ
ดําเนินกิจการของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านยังต้องอาศัยการทํางานของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
เพราะการคาดการณ์ การดําเนิ นกิ จการตามผลผลิตต่าง ๆ ต้องอาศัยผลผลิตจากเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้า นในการยื น ยัน รายได้ ข องบริ ษัท นวัต กรรมชาวบ้า น เครื อข่ า ยนวัต กรรมชาวบ้า น
เปรี ยบเสมือนผลงานหรื อหลักฐานในการยืนยันศักยภาพของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน
2) การพัฒนาบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านให้เป็ นกิจการเพื่อสังคมผ่าน
กิจกรรมของสํานักงานส่ งเสริ มกิจการเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (สกส.)
(1) การจดทะเบี ยนกิ จการเพื่อสั งคมแห่ ง ประเทศไทย จะต้องผ่า น
คุณสมบัติในการเป็ นกิจการเพื่อสังคม ซึ่ งบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านเป็ นบริ ษทั แรก ๆ ที่จดทะเบียน
กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยกับสกส. บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจึงถือได้วา่ เป็ นบริ ษทั ที่บุกเบิก
กิ จการเพื่ อสั ง คมในประเทศไทย มี ก ารพัฒนาบริ ษ ทั พร้ อม ๆ กับ การพัฒนานโยบายของสกส.
ประกอบกับในยุคนั้นยังมีกิจการเพื่อสังคมที่จดทะเบียนอย่างเป็ นทางการน้อย การควบคุมดูแลและ
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สร้ างเสริ มกิ จการเพื่อสังคมของสกส. จึงทําได้เต็มที่ ผ่านการสื่ อสารทางตรงกับบริ ษทั นวัตกรรม
ชาวบ้าน
(2) การศึกษาดูงานกิ จการเพื่อสังคมในต่างประเทศ นาวี นาควัชระได้
เป็ นตัวแทนบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านในการไปศึกษาดูงานกิจการเพื่อสังคมในประเทศบังกลาเทศ
ซึ่ งเป็ นประเทศที่ มีกิจการเพื่อสังคมองค์กรพัฒนาเอกชนขนาดใหญ่ระดับโลก ได้แก่ Brac และ
Grameen การจัดศึ กษาดู งานกิ จการเพื่อสังคมในต่างประเทศของสกส. มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้
ผูป้ ระกอบการกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยได้เห็นกระบวนการทํางาน แนวคิด และความสําเร็ จ
ของกิจการเพื่อสังคมอย่างแท้จริ ง ซึ่ งกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยถือว่ายังเป็ นแนวคิดที่ใหม่อยู่
ในขณะนั้น การไปศึกษาดูงานในต่างประเทศจึงเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์และกระตุน้ ให้ผปู ้ ระกอบการ
มีแนวคิ ดในการประกอบกิ จการของตัวเองให้มีความสมดุ ล ไม่เป็ นไปในเชิ งพาณิ ชย์มากเกิ นไป
เน้นมิติดา้ นสังคมมากยิง่ ขึ้น
(3) การร่ วมเป็ นวิทยากรรับเชิ ญในการจัดงานต่าง ๆ ของสกส. บริ ษทั
นวัตกรรมชาวบ้านนับได้วา่ เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ด้วยระยะเวลา
การเข้าร่ วมจดทะเบียนกับสกส. และลักษณะการแก้ปัญหาสังคมเกษตรกรรมชนบทที่เป็ นปั ญหา
ของคนส่ วนใหญ่ในประเทศ แนวคิดการดําเนิ นกิจการเพื่อสังคมของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจึง
เป็ นกรณี ศึกษาให้กบั ผูป้ ระกอบการเพื่อสังคมรุ่ นใหม่ ๆ ทั้งนี้ การได้รับเกี ยรติเป็ นตัวแทนในการ
ให้ความรู ้ทางกิจการเพื่อสังคมยังเป็ นแรงผลักดันให้บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านมีการพัฒนาอยูเ่ สมอ
และทํางานเป็ นระบบมากขึ้น ทั้งยังส่ งเสริ มทักษะในการสื่ อสารสู่ ภายนอก เป็ นการสร้างภาพลักษณ์
ในการเป็ นกิจการเพื่อสังคมให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย
(4) การเข้าร่ วมการจัดอบรมผูป้ ระกอบการทางสังคม บริ ษทั นวัตกรรม
ชาวบ้านได้ส่งตัวแทนคื อ ปิ ยะดา สิ ง ห์ นันท์ เข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรบ่มเพาะผูป้ ระกอบการทาง
สังคม และร่ วมประปวดแผนธุ รกิ จของกิ จการเพื่อสังคมจนได้รับทุ นสนับสนุ นในการประกอบ
กิจการร้านค้าชุ มชนชื่ อว่า “ร้านเกษตรเขียว” จํานวน 5 ร้านค้า กระจายอยูต่ ามหมู่บา้ นของสมาชิ ก
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน และให้สมาชิกที่มีความพร้อมเป็ นผูด้ ูแลแต่ละร้าน ซึ่ งตราสิ นค้าเกษตร
เขียวจะเป็ นที่รู้จกั กันดีในชุมชนหรื อหมู่บา้ นนั้น ๆ แต่ช่วงหลังร้านเกษตรเขียวตามหมู่บา้ นประสบ
กับปั ญหาด้านการบริ หารจัดการจึงระงับกิจการไป แต่บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านก็ยงั คงใช้ตราสิ นค้า
‚เกษตรเขียว‛ ในการผลิตสิ นค้าเพื่อจําหน่ายในระดับชุมชนเช่นเดิม
“เราก็ เ ขี ย นแผนธุ ร กิ จ เสนอ สกส. แล้ว ก็ Pitching ภายใน 1 นาที มี
กิจกรรม 3 วันเราก็ไป ก็ไม่ยากนะ เหมือนเราไปอบรมเป็ นผูป้ ระกอบการ คือ คนที่สมัครโครงการ
เขาจะคัดเลือก 4 ทีม เราก็ได้” (ปิ ยะดา สิ งห์นนั ท์, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2558)
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5.3.1.2 กระบวนการสื่ อ สารเพื่ อ การบริ ห ารจัด การบริ ษ ัท นวัต กรรมชาวบ้า น
(กิจการเพื่อสังคม)
1) การจัดโครงสร้างองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านให้สามารถทํางานแบบ
บูรณาการระหว่างบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านและเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านได้
บริ ษ ทั นวัตกรรมชาวบ้านจะมี ภาระงานด้านการบริ ห ารจัดการและการ
ควบคุ ม กิ จ การเชิ ง พาณิ ช ย์ โดยเฉพาะเรื่ อ งการจดทะเบี ย นและการรั ก ษามาตรฐานของสิ น ค้า
นอกจากนี้ ยงั เป็ นฝ่ ายผลิ ตปั จจัยการผลิ ตจําพวกที่ ตอ้ งใช้อุปกรณ์ หรื อเทคนิ คในโรงงาน เช่ น ปุ๋ ย
เมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ เป็ นต้น และยังมีการสนับสนุ นกิ จกรรมของเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้า น เช่ น การให้ สิ นเชื่ อ แก่ เ กษตรกร การมอบเงิ นรางวัล ให้ ก ับ ผูช้ นะการประกวดเกษตร
ประณี ต ส่ วนภาระงานของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านนั้นถื อได้วา่ เป็ นหน่วยวิจยั และประเมินผล
(R&D) ของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน หรื อกล่าวได้วา่ เป็ นฝ่ ายที่ทาํ งานด้านนวัตกรรม มีการทดลอง
ใช้สินค้าของบริ ษทั และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ขององค์กร
เราเปลี่ยนจากองค์กรที่รับทุนให้เปล่า มาเป็ นกิจการทางสังคม ตอนแรกตั้งองค์กรเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านเมื่อ 8 ปี ที่แล้ว มันก็จะเป็ นลักษณะองค์กรชุ มชนที่รับทุนให้เปล่ามาทํา
การพัฒนากระบวนการ พัฒนาความรู ้ ตอนนี้ก็ยงั มีอยู่ เครื อข่ายเป็ นหน่วย R&D เราผลิตปุ๋ ย
ผลิ ตปั จจัยการผลิ ต ชาวบ้านก็เอาไปใช้ ชาวบ้านก็จะตอบกลับมา หรื อบอกการพัฒนาให้
มันดีข้ ึน ปรับปรุ งคุณภาพให้ดีข้ ึน (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
ในส่ วนของการสื่ อสารหลักของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านและเครื อข่า ย
นวัตกรรมชาวบ้านจะเป็ นการจัดประชุ มประจําเดือ น ณ ที่ทาํ การขององค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน
บริ ษทั และสมาชิกเครื อข่าย ได้ร่วมปรึ กษาและทํางานร่ วมกัน
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายสิ นค้า บริ ษทั จะมุ่ง เน้นตลาดในเมื อง ได้แก่
ตลาดในกรุ งเทพมหานครผ่านเครื อข่ายกิ จการเพื่อสังคม นอกจากนี้ ยงั มี ลูกค้าทัว่ ไปที่ ติดต่อซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ในระบบขายส่ ง ส่ วนเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจะหาตลาดชุมชนท้องถิ่น
สําหรับโครงสร้างการบูรณาการทํางานของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านและ
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านแสดงไว้แล้วในภาพที่ 4.27
2) การร่ วมกันหานวัตกรรมในการบริ หารจัดการบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน
เพื่อผลักดันให้เป็ นกิจการเพื่อสังคม
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เรามีช่วงพัฒนาไอเดียนานมาก กิจการเพื่อสังคมเริ่ มแรกเลยอาจจะยังไม่เข้าลักษณะเท่าไร
ส่ วนมากมันจะต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะการพัฒนากระบวนการในการทํางาน
ตอนที่จดเป็ นบริ ษทั ใหม่ ๆ เมื่อ 5 ปี ที่แล้ว ผมยังรู ้สึกว่ามันยังไม่ใช่กิจการเพื่อสังคมเลย คือ
เรารับไอเดียมาแต่วา่ กระบวนการเรายังไม่เข้าที่เข้าทางว่าเราจะมีกระบวนการแบบไหน….
ในการทํางานลักษณะของ SE มันมีปัจจัยที่มีผลกระทบหลายอย่าง อย่างเช่น เศรษฐกิจ
ความเชื่อ บางทีเราทําที่นี่ คนในภาคอีสาน ภาคใต้ก็จะมีความเชื่ออะไรที่แตกต่างกัน แล้วก็
จะต้องการปรับวิธีการในการจัดการชุมชน นโยบายภาครัฐ ช่วงที่มีการประกัน จํานํา ก็จะมี
ผลกระทบในเรื่ องของราคา (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
เดิมเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านมีจาํ นวนสมาชิ กไม่มาก การบริ หารจัดการ
จึงมีความเรี ยบง่ายอาศัยการร่ วมมือร่ วมใจทํากิจกรรมต่าง ๆ รวมกันเป็ นกลุ่ม ประกอบกับแต่ละคน
มีทศั นคติ และเป้ าหมายที่จะพัฒนาการเกษตรในทิศทางเดี ยวกัน สมาชิ กเครื อข่ายมีความเข้มแข็ง
และเป็ นผูน้ าํ ได้ จึงทําให้วิถีแบบชาวบ้านสามารถนํามาบริ หารการดําเนิ นกิจกรรมของเครื อข่ายได้
หลังจากมีการก่อตั้งบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน การบริ หารจัดการแบบเดิ มต้องมีการปรับเพื่อให้มี
ความเป็ นทางการมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากกลุ่มเป้ าหมายขององค์กรมีความหลากหลาย มีการสื่ อสารสู่
ภายนอกมากยิ่งขึ้น ส่ วนการสื่ อสารกับชุ มชนก็ยงั คงต้องดําเนิ นต่อไป ในช่ วงแรกประเด็นการ
ประชุ มจึงเป็ นเรื่ องการหาวิธีการในการบริ หารจัดการขอบข่ายงานที่เพิ่มขึ้นนี้ โดยส่ วนใหญ่ผทู ้ ี่มี
บทบาทในการบริ หารจัดการระหว่างเครื อข่ายและบริ ษทั จะเป็ นประธานเครื อข่าย กรรมการ และผู ้
ประสานงานเครื อข่าย รวมทั้งพนักงานรับจ้างของบริ ษทั ด้วย

ภาพที่ 5.11 โครงสร้างบุคลากรในองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
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การบริ หารจัดการองค์กรที่มีสองภาคส่ วนนี้ ให้เป็ นกิ จการเพื่อสังคมได้มี
การทดลองใช้รูปแบบ (Models) ต่าง ๆ มากมาย ทั้งประสบความสําเร็ จและล้มเหลว ดังนี้
(1) เมนูนวัตกรรมแก้จน เป็ นการแก้ไขปั ญหาความยากจนโดยบริ ษทั
นวัต กรรมชาวบ้า นจะสนับ สนุ น ปั จ จัย การผลิ ต และเงิ น กู้ด อกเบี้ ย ตํ่า ให้ ก ับ สมาชิ ก เครื อ ข่ า ย
นวัตกรรมชาวบ้าน เพื่อนําไปพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็ นพื้นที่เกษตรอินทรี ยแ์ ละผลผลิ ตที่
ออกมาต้องผลิตตามความต้องการของตลาดและผูบ้ ริ โภค ซึ่ งปั จจัยการผลิ ตที่จดั สรรให้แก่สมาชิ ก
ในราคาถูกเรี ยกว่า ‚เมนูนวัตกรรมแก้จน‛แบ่งออกเป็ น 2 ชุดได้แก่
เมนูแรก คือ เมนู สําหรั บสมาชิ กทัว่ ไป (Starter Kit) เริ่ มต้นจากปลง
เกษตรประณี ตจํานวน 1 งาน แต่ไม่เกิ น 1 ไร่ ซึ่ งเกษตรกรจะได้รับปั จจัยการผลิ ตที่มุ่งเน้นการลด
รายจ่าย ประกอบไปด้วย การฝึ กอบรมและความรู ้ ดา้ นการทําเกษตร สนับสนุ นพันธุ์พืช สัตว์ ปุ๋ ย
อินทรี ย ์ และเงินทุนหรื อเงินกูส้ าํ หรับการเริ่ มต้นในพื้นที่แปลงเกษตร ตลอดจนการช่วยเหลือติดตาม
เมนที่สอง คือ เมนู สําหรับสมาชิ กเครื อข่าย (Advance Kit) ที่มีการ
ดําเนิ นงานและขยายผลแปลงเกษตรประณี ตไปแล้วมากกว่า 1 ไร่ ดังนั้น ปั จจัยการผลิตที่จดั สรร
ให้แก่สมาชิ กกลุ่มนี้ จะมุ่งเน้นที่การเพิ่มรายได้ และขยายปั จจัยการผลิตเกษตรอินทรี ย ์ ได้แก่ พันธุ์
พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ ยอินทรี ย ์ สารกําจัดศัตรู พืชชีวภาพ

ภาพที่ 5.12 แผนภาพเมนูนวัตกรรมแก้จน
(2) ระบบ MLM (Multi Level Marketing) การทํางานของเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านที่เกษตรกรเป็ นทั้งผูผ้ ลิ ต เน้นข้าวอิ นทรี ยเ์ ป็ นหลัก ขณะเดี ยวกันบางส่ วนเป็ น
ผูว้ ิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ อาทิ พันธุ์ขา้ ว ปุ๋ ยอินทรี ยเ์ ม็ดคุ ณภาพเทียบกับปุ๋ ยเคมีแต่ราคาตํ่ากว่า 3
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เท่า และตัวแทนจัดจํา หน่ ายผ่านสมาชิ กเครื อข่า ยหรื อระบบ MLM กล่ าวคื อ ลู กค้ากลายมาเป็ น
สมาชิกที่ได้รับสิ ทธิ พิเศษในการซื้ อผลิตภัณฑ์ราคาถูก กระจายในชุ มชนที่เป็ นร้านสะดวกซื้ อคล้าย
สหกรณ์ หรื อร้ านเกษตรเขี ยวนั่นเอง นับเป็ นกิ จการแรกในเมื องไทยที่ ทาํ เกษตรอิ นทรี ยร์ ะบบนี้
(คณะผูจ้ ดั ทํารวมกิจการเพื่อสังคมในไทย, 2555)

ภาพที่ 5.13 ระบบการทํางานของ GIN ในช่วงที่เป็ นการตลาดแบบเครื อข่าย (Multi-LevelMarketing)
แหล่งทีม่ า: เช้นจ์ฟิวชัน่ , ม.ป.ป.
(3) Social Contract Farming คือ การทําสัญญาเชิ งธุ รกิจทางการเกษตร
เพื่อแก้ไขปั ญหาสังคม จะมีการออกแบบกิ จกรรมทางการเกษตรที่ให้สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้านได้มาลงชื่ อเพื่อทําสัญญาเข้าร่ วมกับบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน จากนั้นทางบริ ษทั จะมีการ
ให้สินเชื่ อที่ไม่ใช่ ตวั เงิ น แต่เป็ นปั จจัยการผลิ ตให้กบั เกษตรกรไปลงทุ นปลู กในพื้นที่ของตนเอง
เกษตรกรแต่ละคนจะต้องปลูกให้ได้ผลผลิตอย่างน้อยที่สุดเท่ากับปั จจัยการผลิตที่บริ ษทั แจกให้ใน
คราวแรก หรื ออาจนําผลผลิ ตมาจําหน่ายกับบริ ษทั และคืนต้นทุนนั้นให้บริ ษทั ในรู ปของเงินสดได้
โดยบริ ษทั จะมีการรับซื้ อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าตลาดภายนอก เพราะถือเป็ นผลิตผล
เกษตรอินทรี ยท์ ี่ทางบริ ษทั สามารถหาตลาดได้โดยไม่ตอ้ งผ่านการหักกําไรจากพ่อค้าคนกลาง หาก
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เกษตรกรประสบกับปั ญหาต่าง ๆ เช่ น ภัยแล้ง ทางบริ ษทั จะร่ วมรับผิดชอบยืดหยุ่นผ่อนผันการ
ชําระต่ อไป รวมถึ ง ช่ วยเกษตรกรในการหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วย รู ปแบบการจัดการ Social
Contract Farming ถื อเป็ นรู ปแบบการบริ หารจัดการที่ดีที่สุดในปั จจุบนั ขององค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้าน ซึ่ งระบบนี้ สามารถนําไปใช้ในการบริ หารจัดการในอนาคตที่อาจมีการขยายพื้นที่ในการ
ดําเนินกิจการขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เช่น การตั้งองค์กรในจังหวัดอื่น ๆ
เรื่ องที่มีปัญหามากที่สุดก็จะเป็ นเรื่ องของกระบวนการทํางานของเรา ตัวโมเดลของเรามี
การปรับเปลี่ยนมาตลอดในช่วงที่ผา่ นมา จนมาลงตัวที่โมเดล Social Contract Farming อัน
นี้ก็ค่อนข้างจะแน่นอนแล้ว ที่ผา่ นมามันเป็ นการประกอบร่ าง ใช้อนั นี้ ๆ ๆ ๆ ท้ายที่สุดทุก
อย่างประมวลผลก็กลายเป็ นโมเดล Social Contract Farming ในปั จจุบนั มันชัดเลยว่า เรา
จะต้องทําอะไร 1 2 3…. คือการที่เจอโมเดล การบริ หารจัดการสามารถยกไปที่ไหนก็ได้
ในโลก (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2558)
ด้วยกิ จการเพื่อสังคมจะต้องมีจุดเริ่ มต้นของการสร้ างกิ จการเพื่อแก้ไข
ปั ญหาสังคมโดยใช้วิธีการทางธุ รกิจมาแก้ปัญหาให้มีความยัง่ ยืน ดังนั้น วัตถุประสงค์ขององค์กร
จะต้องมาจากเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านซึ่ งถื อว่าเป็ นฝ่ ายสังคมชุ มชน ส่ วนวิธีการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่เป็ นวิถีทางเศรษฐกิจจะต้องอาศัยการดําเนินการโดยบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน
3) การบริ หารจัดการแบบเป็ นเอกเทศเพื่อหาอัตลักษณ์ขององค์กร โดย
มุ่งเน้นการสื่ อสารภายในองค์กร
หลังจากช่ วงแรกของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านที่มีการเชิ ญวิทยากรมาบรรยาย
ในเรื่ องที่เกี่ ยวกับการทําเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านก็ไม่มีการเชิ ญบุคคล
จากภายนอกมาสื่ อสารในองค์กรอีกเลย การสื่ อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านเกือบทั้งหมดจึง
เป็ นการสื่ อสารภายในองค์ก รทําให้มีอิสระในการคิ ดหานวัตกรรมต่ าง ๆ มาใช้เป็ นของตนเอง
ภายในองค์กร ความเป็ นอัตลักษณ์ขององค์กรจึงเกิ ดขึ้นมาโดยธรรมชาติ ซึ่ งก็จะมีการส่ งเสริ มอัต
ลักษณ์ให้มีความเด่นชัดด้วยการทําเสื้ อเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้มีความรู ้สึก
เป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน การทําข้าวกล้องสี ดาํ ในแปลงเกษตรก็ยงั เป็ นจุดเด่นที่สามารถสังเกตได้ว่า เป็ น
ของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเท่านั้น เนื่ องจากทั้งท้องทุ่งนายังไม่มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวสี ดาํ มี
เพียงสมาชิกเครื อข่ายที่ปลูก

183
แต่ เดิ ม เรามี ก ารคอนแทคใกล้ชิ ดกับ หน่ วยงานรั ฐ แต่ ตอนนี้ ไม่ ไ ด้ค อนแทคเลย ทําเป็ น
เอกเทศ ไม่ ไ ด้ติ ด ต่ อ ใด ๆ ทั้ง สิ้ น มัน มี ช่ ว งหนึ่ งที่ เ ราคอนแทกเยอะ ๆ เราต้อ งหมด
งบประมาณไปกับการคอนแทกค่อนข้างมาก เพราะอย่างราชการเราต้องให้ค่าเดินทาง ค่าที่
พัก มันเป็ นการแบกภาระ ฆ่ า ใช้จ่ายของเรา ที่ ช วนมาเป็ นวิทยากร เขาก็ มีวิธี คิดวิธีก าร
ทํา งานแบบของเขาด้วย บางที มนั ก็ ยงั ไม่ ตรงกับ วิถี การทํา งานของเราเท่ าไร เพื่อความ
รวดเร็ ว เราก็เลยแยกเป็ นเอกเทศ ไม่ได้ติดต่อ (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์
2558)
การสื่ อสารภายในองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจะมีหลายรู ปแบบ แต่ส่วนใหญ่การ
สื่ อสารของบริ ษทั จะเป็ นการสื่ อสารในแนวดิ่งเสี ยมากกว่า และผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ในการสื่ อสารงานของ
บริ ษทั ไปสู่ ส่วนงานอื่นภายในองค์กร คือ กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั และผูป้ ระสานงานเครื อข่าย ซึ่ ง
ทั้ง สองตํา แหน่ ง เป็ นบุ ค คลเดี ย วกัน จึ ง สามารถควบหน้ า ที่ ท้ ัง สองฝั่ ง ขององค์ ก รได้อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพ ในส่ วนของการสื่ อสารภายในบริ ษ ทั นวัตกรรมชาวบ้า นจะเป็ นการสื่ อสารแบบ
ประชุมหรื อการสื่ อสารโดยตรงส่ วนตัว เพราะจํานวนพนักงานมีนอ้ ย สามารถติดต่อสื่ อสารได้อย่าง
ทัว่ ถึงโดยไม่ตอ้ งผ่านสื่ อกลาง สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่ งที่การสื่ อสารฝั่งบริ ษทั เป็ นการสื่ อสาร
แนวดิ่ งเพราะวัตถุ ประสงค์ใ นการสื่ อสารของบริ ษทั มี เพี ยงการแจ้งข้อมูลข่ าวสารและรั บสมัค ร
สมาชิกมาเข้าร่ วมโครงการเท่านั้น งานในส่ วนการแสดงความคิดเห็นหรื อมีส่วนร่ วมต่าง ๆ จะเป็ น
การสื่ อสารภายหลังจากการรับฟั งข้อมูลข่าวสารจากบริ ษทั มาแล้ว ซึ่ งเป็ นงานในส่ วนของเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านรับหน้าที่ในการพัฒนาแนวคิดจากบริ ษทั และนําความคิดเห็นหรื อผลตอบรับ
(Feedback) กลับ ไปให้บริ ษทั อี ก ต่อหนึ่ ง จะเห็ นได้ว่า กระบวนการสื่ อสารต่า ง ๆ เกิ ดขึ้ นภายใน
องค์กรเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้น อัตลักษณ์ที่ออกมาจึงมาจากภายในองค์กร
4) การวางแผนการสื่ อสารให้เป็ นระบบผ่านการประชุมอย่างเป็ นทางการ
นอกจากจะมีการประชุ มเวียนตามแปลงเกษตรของเกษตรกรอย่างในช่ วง
เริ่ มก่อตั้งเครื อข่าย ในช่วงหลังที่มีการตั้งที่ทาํ การเครื อข่ายซึ่ งนับเป็ นสถานที่ที่สามารถรวมตัวกันได้
จึงเหมาะกับการสื่ อสารที่เป็ นทางการ การสื่ อสารหลักที่ใช้ในที่ทาํ การเครื อข่ายจะเป็ นการประชุ ม
ประจําเดื อน ซึ่ งจะมีการวางแผนการสื่ อสารก่ อนโดยผูป้ ระสานงานเครื อข่ายและคณะกรรมการ
เครื อข่าย
“การประชุ มประจําเดื อน ต้องประชุ มกรรมการก่อน ถ้าเป็ นเรื่ องใหญ่ เพื่อ
วางแผนการประชุม และต้องทํา หนังสื อเชิ ญ ทํารายงานการประชุ มในแต่ละครั้ง จะได้ติดตามงาน
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ได้ โดยเฉพาะการลงชื่ อทํากิจกรรมต่างๆของสมาชิ ก ประชุ มแบบนี้ เป็ นทางการ ทุกคนควรมาฟัง”
(ปิ ยะดา สิ งห์นนั ท์, สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2558)
5) การดําเนินกิจการผ่านการสื่ อสารการตลาดแบบผสมผสาน
เนื่ องจากบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านดําเนิ นกิ จการโดยชาวบ้านหรื อสมาชิ ก
เครื อ ข่ า ยนวัต กรรมชาวบ้า นร่ วมกัน พนัก งานของบริ ษ ทั จํา นวนหนึ่ ง รู ป แบบการทํา งานทาง
การตลาดจึ ง ไม่ไ ด้มีจุดมุ่ งหมายที่ การขายสิ นค้า เพีย งอย่า งเดี ย ว ประกอบกับ ประสบการณ์ ข อง
ชาวบ้า นไม่ เ อื้ อต่ อการคิ ด แบบนัก การตลาด อี ก ทั้ง กิ จการเพื่ อสั ง คมยัง มี เ ป้ าหมายสู ง สุ ดที่ ก าร
แก้ปัญหาสังคม ภารกิจของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจึงใช้การสื่ อสารการตลาดแบบผสมผสานที่มี
ทัศนะและการดําเนินงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมดขององค์กรที่ไม่ได้
เป็ นเพียงผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าของบริ ษทั เท่านั้น
กลุ่มเป้ าหมายในการสื่ อสารของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านประกอบด้วย 5
กลุ่ม ดังนี้
(1) ชาวบ้านหรื อเกษตรกรรายย่อย
กลุ่ ม เป้ าหมายหลัก ของบริ ษ ทั นวัตกรรมชาวบ้า นก็ คื อ ชาวบ้า นหรื อ
เกษตรกรรายย่อย ถื อเป็ นฝ่ ายชุ มชนหรื อสังคมของกิ จการเพื่อสังคม ซึ่ งนับเป็ นเป้ าหมายของการ
ดําเนิ นการการเพื่อแก้ไขปั ญหาสังคม ดังนั้น การดําเนิ นกิ จการตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึ งปั จจุ บนั จึ งให้
ความสํ า คัญกับ กลุ่ ม นี้ ม ากที่ สุ ด โดยการติ ด ต่ อชาวบ้า นนั้น ส่ ว นใหญ่ จะใช้ก ารสื่ อสารในนาม
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเพื่อให้มีความรู ้สึกใกล้ชิดเป็ นพวกเดียวกัน ส่ วนงานด้านการตลาดเชิ ง
พาณิ ชย์จึงจะติดต่อในนามบริ ษทั เพื่อให้เกษตรกรมีความเชื่ อมัน่ โดยใช้ระบบสมาชิ กของเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านในการอ้างสิ ทธิ การมีส่วนร่ วมในการรับประโยชน์หรื อเข้าร่ วมโครงการต่าง ๆ
ของบริ ษทั
การสื่ อสารที่ ใ ช้สื่ อสารกับ ชาวบ้า นนั้นจะเป็ นการสื่ อสารทางตรง มี
ความชัดเจนให้มากที่ สุด โดยผ่านการประชุ มเป็ นส่ วนใหญ่ในการแจ้งข่าวและดํา เนิ นกิ จกรรม
ร่ วมกันของเครื อข่ายและบริ ษทั มีการติดป้ ายโฆษณาเพื่อส่ งเสริ มการขาย (Promotion) ในการรับ
ซื้ อข้าวเปลือกราคาดีและจําหน่ายปุ๋ ยราคาถูกในพื้นที่ชุมชน
(2) ลูกค้าทัว่ ไป
บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยส่ วน
ใหญ่จะเป็ นการขายส่ งสิ นค้าให้กบั ร้านต่าง ๆ นําไปบรรจุหีบห่อเป็ นผลิตภัณฑ์ของร้านนั้น ๆ ต่อไป
เช่น นํ้าพริ กแม่สุเพ็ญ, Happy Farmer, Lemon Farm เป็ นต้น โดยทางบริ ษทั จะมีการรับสั่งสิ นค้า
และรั บ ฟั ง ความต้องการของลู กค้า เพื่อนํามาพัฒนาและผลิ ตสิ นค้าให้ได้มาตรฐานตามที่ ลูก ค้า
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ต้องการ มี การปรั บปรุ งผลิ ตภัณฑ์ให้สามารถวางขายได้ในห้างสรรพสิ นค้าชั้นนํ้า ทั้งมาตรฐาน
สิ นค้าเกษตรอินทรี ยแ์ ละมาตรฐาน อย. แม้ปัจจุบนั สิ นค้าท้องถิ่นที่เป็ นเกษตรอินทรี ยจ์ ะได้รับความ
นิ ยมเฉพาะกลุ่ ม แต่ก ารพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดที่ เริ่ มมี ม ากขึ้ นเป็ นการทํา
การตลาดให้มี ลกั ษณะมวลชน (Mass Marketing) มากยิ่งขึ้ น ซึ่ งแนวคิ ดต่า ง ๆ ล้วนมาจากการ
ปฏิสัมพันธ์ของบริ ษทั กับลูกค้านัน่ เอง
การสื่ อสารที่ใช้สื่อสารกับลูกค้าทัว่ ไปนั้นจะมาจากการแนะนําแบบปาก
ต่อปาก หรื อผ่านเครื อข่ายต่าง ๆ มาอีกทอดหนึ่ ง อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวบ้างในการติดต่อ ใน
ส่ วนของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจะติดต่อผ่านบริ ษทั URBIE, ChangeFusion ซึ่ งจะติดต่อกับ
ลู ก ค้า อี ก ที หนึ่ ง การทํา งานของบริ ษ ัท จะทํา ผ่า นตัวกลางอี ก ที หนึ่ ง ส่ วนลู ก ค้า ที่ ติดต่ อโดยตรง
ส่ วนมากจะเป็ นลูกค้าย่อยหรื อลูกค้าในพื้นที่ ลูกค้าส่ วนใหญ่เมื่อมีการติดต่อกันครั้งแรกแล้วจะใช้
การสื่ อสารออนไลน์หรื อโทรศัพท์ในการติ ดต่อซื้ อขายครั้งถัดไป เนื่ องจากลูกค้าทัว่ ไปนั้นจะอยู่
ห่างไกลไม่สามารถติดต่อสื่ อสารแบบเห็นหน้าได้บ่อยครั้ง
(3) องค์กรในท้องถิ่น
องค์กรในท้องถิ่น ส่ วนใหญ่จะเป็ นองค์กรทางการเกษตรที่ให้ความรู้ใน
ท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี เช่น หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจยั และพัฒนาด้านการเกษตร
หน่ วยงานเทคโนโลยีพ้ืนฐานระดับชุ มชน กลุ่มพลังงานชุ มชน เป็ นต้น องค์กรท้องถิ่ นเหล่านี้ จะ
สามารถให้การสนับสนุ นเรื่ องเทคโนโลยีทางการผลิ ตในส่ วนของผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั รวมถึ ง
การตลาดชุมชนต่าง ๆ ได้อีกด้วย ซึ่ งบางครั้งบริ ษทั จะเชิ ญองค์กรเหล่านี้ มาพูดในที่ประชุ ม บางครั้ง
ก็จะพาชาวบ้านไปดูงาน
การสื่ อ สารกับ องค์ ก รท้อ งถิ่ น นาวี นาควัช ระ (สั ม ภาษณ์ , 13
พฤศจิกายน 2557) กล่าวว่า
ถ้าองค์กรท้องถิ่ นจะต้องพยายามสื่ อสารให้ส้ ันที่สุดและเห็นภาพมากที่สุด เพราะว่าเขาไม่
ค่อยมีเวลาเยอะ เราก็จะต้องทําให้เขาสนใจอย่างเร็ วที่สุด โดยพยายามศึกษาว่าตอนนั้นเขา
สนใจเรื่ องอะไร มีนโยบายอะไรอยู่ การเกษตร นโยบายทางกระทรวงเขามีนโยบายจะทํา
เรื่ องอะไร ส่ งเสริ มวิสาหกิ จ ส่ งเสริ มเกษตรอินทรี ย ์ ส่ งเสริ มเรื่ องการทําข้อมูลทางเกษตร
เราก็พยายามที่จะนําเสนองานของเราในแนวทางนั้น เราก็ตอ้ งหาข้อมูลก่อน ก่อนที่จะคุ ย
กับเขา เขาสนใจอะไรมีนโยบายอะไร ถ้าเราไปคุ ยขอความช่ วยเหลื อ แล้วไม่ทาํ การบ้าน
เขาก็จะพูดอะไรที่มนั ไม่ตรงกับงานของเรา เขาก็จะพูดอะไรที่เขาทํา ถ้าเราไปคุยเหมือนกับ
มันคุ ยกันคนละภาษา เช่ น เราไปหาหน่ วยงานทําพลังงาน ไปถึ งปุบเขากําลังสนใจโซลา
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เซลล์ เขาก็จะพูดแต่โซลาเซลล์ ทั้งที่ความจริ งเราไม่ได้จะเอาโซลาเซลล์มาทําอะไรกับพื้นที่
เรา
(4) องค์กรที่ทาํ งานร่ วมกัน (เชิงปฏิบตั ิ)
บริ ษ ัท นวัต กรรมชาวบ้า นแม้จ ะก่ อ ตัว ขึ้ น จากคนในชุ ม ชนซึ่ งก็ คื อ
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน แต่ก็มีหุน้ ส่ วนบริ ษทั เป็ นบุคคลภายนอก ในด้านการบริ หารจัดการจึงมี
การทํางานร่ วมกันขององค์กรต่าง ๆ ที่มาให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่ องการวางแผนทางการตลาด
การเงิน การลงทุน และการติดต่อลูกค้าต่าง ๆ โดยองค์กรที่มีบทบาทมากที่สุดคือ Changfusion ที่
เป็ นตัวกลางในการเชื่ อมโยงกับองค์ก รอื่ น ๆ ให้เข้ามาทํางานร่ วมกับบริ ษ ทั นวัตกรรมชาวบ้า น
รวมถึง สกส. (TSEO) ก็ทาํ หน้าที่เป็ นตัวกลางในการเชื่ อมโยงเครื อข่ายกิจการเพื่อสังคมให้ส่งเสริ ม
กัน ซึ่ งหนึ่ งในกิ จการที่เป็ นพันธมิ ตรทางธุ รกิ จกับบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านก็คือ URBIE ซึ่ งเป็ น
กิจการเพื่อสังคมที่นาํ ข้าวกล้องอินทรี ยข์ องบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านไปแปรรู ปเป็ นชาข้าวออร์ แก
นิก หรื ออาจกล่าวได้วา่ URBIE เป็ นตัวแทนจําหน่ายที่รับภาระทางการตลาดให้กบั บริ ษทั นวัตกรรม
ชาวบ้าน บริ ษทั จึงมีหน้าที่หลักในการผลิต
กลุ่มองค์กรที่เราทํางานร่ วมกัน เราก็ติดต่อคล้าย ๆ กับองค์กรท้องถิ่น ดูว่าองค์กรที่เราไป
เชื่ อมโยงทํางานด้านไหน สนใจเรื่ องอะไร เรามีพาร์ ทไหนที่มีส่วนร่ วมในงานของเขาได้
เราก็จะเอาพาร์ ทนั้น อย่าง URBIE สนใจข้าว ChangeFusion สนใจเรื่ องกิจการเพื่อสังคม
การลงทุนในกิจการเพื่อสังคม เราก็จะเข้าไปในประเด็นที่ต้ งั กองทุนลงทุนกับชาวบ้าน เราก็
จะเลือกประเด็นที่เราเข้ากับองค์กรนั้น แต่การสื่ อสารต้องละเอียดกว่าองค์กรท้องถิ่น จะแค่
พูดสั้น ๆ ไม่ได้อย่างเดิม ต้องเขียนเป็ นแผน เป็ น Excel เป็ น Action Plan แผนการเงิน
อย่างละเอียดในช่ วง 3, 5 ปี เป็ นไฟล์เอกสารที่ตอ้ งลงรายละเอียด ค่อนข้างมาก ตัวบริ ษทั
นวัตกรรมชาวบ้านมีการติดต่องานกับกลุ่มเป้ าหมายนี้ เป็ นประจําทุกวัน ขับเคลื่อนในเชิ ง
บริ ษทั ส่ วนใหญ่เกี่ยวกับการเงิน (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2557)
(5) องค์กรที่ส่งเสริ มการพัฒนา (เชิงแนวคิดหรื อนโยบาย)
ด้วยองค์ก รนวัตกรรมชาวบ้า นเป็ นองค์ก รที่ ไ ม่ ห ยุดนิ่ ง มี ก ารพัฒนา
เรี ยนรู ้เพื่อหานวัตกรรมใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ แม้ในด้านนโยบายและแนวคิดก็ยงั มีการศึกษาจากองค์กร
ต่าง ๆ เช่น สํานักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนวัตกรรมแห่ งชาติ (สวทน.) เป็ นองค์กร
ที่ทาํ งานเกี่ ยวกับนโยบายการพัฒนานวัตกรรมในระดับรากหญ้าในพื้นที่ ต่าง ๆ ตามภูมิภาคของ
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ประเทศไทย รวมถึงหลักในการกําหนดจุดมุ่งหมายในการทํางานหรื อการแก้ปัญหาขององค์กรที่
เน้นในเรื่ องนวัตกรรมเป็ นหลัก นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษางานของ The United Nations Conference
on Trade and Development (UNCTAD) หรื อการประชุ มสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา เป็ นองค์กรสังกัดองค์การสหประชาชาติ ทํางานเกี่ ยวกับเศรษฐกิ จและการพัฒนาประเทศ
โลกที่สาม สนับสนุ นการลงทุน การเงิ น เทคโนโลยี การพัฒนาองค์กรธุ รกิ จ และการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน รวมถึ งการศึกษานโยบายนวัตกรรมในประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ บริ ษทั โตโยต้ายังช่วยใน
การให้ ค าํ ปรึ ก ษาด้า นการบริ ห ารจัด การ จึ ง เป็ นที่ ม าของแนวคิ ด การสร้ า งรู ป แบบธุ ร กิ จ หรื อ
Platform ที่สามารถยกไปใช้กบั พื้นที่อื่น ๆ ในการขยายกิจการต่อไปในอนาคตได้ นาวี นาควัชระ
(สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2557)ได้กล่าวสรุ ปว่า
งานในภาพกว้าง เชิงนโยบาย แนวคิดหรื อจุดมุ่งหมายขององค์กรที่เราเรี ยนรู ้จากที่อื่น เป็ น
ในเชิง Conference Meeting องค์กรพวกนี้จะเน้นเรื่ องแนวคิด นโยบาย ที่จะต้องทําได้ในวง
กว้าง ไม่ใช่ทาํ ได้ในวงแคบ ๆ คือเป็ นนโยบายเชิงท้องถิ่น แต่ตอ้ งทําได้ในวงกว้าง เขาก็จะ
ศึกษามาจากข้อมูลที่แท้จริ ง อย่างเช่นว่า เกษตรกรยากจน มีรายได้ มีอะไรเท่าไร อะไรยังไง
วิธีการไหนที่เคยมี Case Study ทดลอง ๆ มาแล้ว วิธีการนี้ มนั Impact ขยายในวงกว้างได้
แค่ ไหน เช่ น เรื่ องเกี่ ย วกับ ปั้ มนํ้าเท้าเหยีย บ Kickstart ก็ส ามารถกระจายข้า มประเทศ
เกษตรกรได้พนั ครอบครัว 2000 ครอบครัว หรื อเป็ นล้านครอบครัว ได้ภายใน 2-3 ปี ด้วย
วิธีการใหม่ นี่เป็ นเรื่ องของวิธีคิดในเชิงนโยบายที่ตอ้ งการขยายในวงกว้าง
ส่ วนการสื่ อสารกับองค์กรดังกล่าว บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจะได้รับ
การเชิญไปเข้าร่ วมการประชุ มหรื อดูงานในการจัดงานขององค์กรนั้น ๆ การสื่ อสารจะเป็ นการให้
คํา ปรึ กษาตามภาระหน้าที่ การประชุ ม ต่ าง ๆ จะมี การรวมนัก คิ ดที่ เกี่ ย วข้องกับ นวัตกรรมหรื อ
เทคโนโลยีต่า ง ๆ มาช่ วยกันให้ค วามคิ ดเห็ นต่ องานของผูเ้ ข้า ร่ วม ในส่ วนขององค์ก รระหว่า ง
ประเทศ การสื่ อสารกับชาวต่างชาติ น้ นั ต้องอาศัยการอธิ บายปูพ้ืนฐานเชิ งบริ บทชุ มชน ที่มาและ
ความสําคัญของปั ญหา เนื่ องจากชาวต่างชาติจะไม่เข้าใจบริ บทของประเทศไทย การรับรู้ขอ้ มูล
ต่างๆมาจากการค้นคว้าทางสื่ ออินเทอร์ เน็ตเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้น สื่ ออินเทอร์ เน็ตจึงมีความสําคัญ
อย่างมาก สําหรั บการสื่ อสารเพื่อพัฒนาองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านให้มีความเป็ นสากลหรื อหาก
ต้องการเป็ นสิ นค้าส่ งออกในอนาคต
6) การสื่ อสารในการบริ หารจัดการทรัพยากรสู่ การตลาด
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เกษตรประณี ตเป็ นบทเรี ยนด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
ของเกษตรกรที่ สํา คัญ ซึ่ ง ทุ ก คนจะได้เรี ย นรู ้ น วัตกรรมทางการเกษตรที่ เป็ นภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ น
มากมายดังที่ได้กล่าวไปแล้ว แต่ทุกคนจะต้องคัดเลือกพืชหรื อนวัตกรรมต่าง ๆ ไปใช้ให้เหมาะสม
ในพื้นที่ของตนเอง โดยจะต้องบริ หารจัดการให้การปลูกพืชสามารถหมุนเวียนมีทรัพยากรพอใช้
ตลอดเวลา เกษตรกรที่เป็ นสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจึงมีแนวคิดการบริ หารจัดการอยูไ่ ม่
น้อย ในส่ วนนี้เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการทรัพยากรที่จะเป็ นวัตถุดิบในการผลิตของบริ ษทั
นวัตกรรมชาวบ้านที่ตอ้ งอาศัยผลิ ตผลทางการเกษตรจากเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน การวางแผน
การผลิ ตจึงเป็ นหน้าที่ร่วมกันของบริ ษทั และสมาชิ กเครื อข่าย โดยจะมีการจัดทําระบบบัญชี บนั ทึก
การทําการเกษตร จํานวนไร่ และการคาดการณ์ผลผลิตของแต่ละครัวเรื อน ข้อมูลดังกล่าวจะนําไป
วางแผนในการกระจายสิ นค้าเข้าสู่ ตลาด เพื่อให้มีสินค้าหมุนเวียนเข้าสู่ ตลาดไม่ขาด เนื่องจากสิ นค้า
ทางการเกษตรจะมีฤดูการเพาะปลูก และฤดูการเก็บเกี่ยวที่จาํ เพาะ นอกจากนี้ ทางบริ ษทั จะมีการรับ
รายการสั่งสิ นค้าจากลูกค้าภายนอก และนํามาวางแผนเพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชตามที่ลูกค้า
ต้องการอีกด้วย เช่น การปลูกพริ กปลอดสารพิษส่ งโรงงานนํ้าพริ กแม่สุเพ็ญจะสามารถปลูกได้หลัง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวเท่านั้น เพราะพื้นที่ของเกษตรกรเป็ นแปลงนาซึ่ งเมื่อถึงฤดูทาํ นาจะต้องทํานา แปลง
จึงไม่ว่างสําหรับการปลูกพริ ก ในส่ วนของพันธุ์ขา้ ว ทางบริ ษทั จะส่ งเสริ มให้เกษตรกรเครื อข่าย
ปลูกข้าวตามพันธุ์ที่ตลาดต้องการ เพื่อเป็ นการสร้างความมัน่ ใจว่าข้าวที่เกษตรกรปลูกจะสามารถรับ
ซื้ อได้ในราคาสู งและมีตลาดรองรับแน่นอน นอกจากนี้ พนั ธุ์ขา้ วแต่ละพันธุ์ยงั มีอายุการเก็บเกี่ยวไม่
เท่ากัน ซึ่ งต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อป้ องกันปั ญหาการเข้าพื้นที่ทาํ นาในที่ตาบอด (พื้นที่ไม่มี
ทางเข้าต้องรี บปลูกก่อนผูอ้ ื่น เพื่อให้ก้ นั เขตเป็ นพื้นที่อินทรี ยไ์ ด้) หรื อปั ญหาศัตรู พืชจะเกิดขึ้นหาก
ข้าวออกรวงก่อนนาผูอ้ ื่น จะทําให้นกมารุ มกินที่นาผืนนั้น ดังนั้น การจัดระบบการสื่ อสารเพื่อแจ้ง
ข้อ มู ล และจํา นวนผู ้ส มัค รเข้า ร่ ว มแต่ ล ะโครงการที่ จ ะแจ้ง ในการประชุ ม ประจํา เดื อ นจึ ง มี
ความสําคัญอย่างยิง่ โดยเฉพาะการสื่ อสารในการนัดหมายประชุ มและประเด็นการประชุ มจะต้องมี
ความชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
7) การสื่ อสารในการจัดการระบบเงิน
แต่ เ ดิ ม มี บ ริ ก ารสิ นเชื่ อ ขนาดจิ๋ ว (ไมโครเครดิ ต) เพื่ อ เป็ นแหล่ ง เงิ น ทุ น
สําหรั บสมาชิ กในการเริ่ มทําเกษตรอิ นทรี ยแ์ ละเกษตรแบบผสมผสาน มี 2 ระบบ คื อระบบผ่อน
ชําระสิ นค้า และระบบการกู้ยืมเงิ น ในอัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 4 ต่อปี ต่อมาการจัดการระบบเงิ น
เปลี่ยนไปอยูใ่ นระบบ Social Contract Farming มุ่งเน้นการสนับสนุนเกษตรกรด้วยปั จจัยการผลิต
ไม่ใช่สินเชื่ อที่เป็ นเงินกูย้ ืม เนื่ องจากเกษตรกรไม่สามารถบริ หารจัดการเปลี่ยนตัวเงินให้เป็ นปั จจัย
การผลิ ตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งการลงทุนสร้างปั จจัยการผลิตยังมีตน้ ทุนตํ่าเพราะบริ ษทั มี
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โรงงานผลิตปัจจัยการผลิตที่ครบสมบูรณ์เป็ นของตนเอง อีกทั้งยังมีความรู ้นวัตกรรมทางการเกษตร
ที่ร่วมกันคิดค้นโดยเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านอยูด่ ว้ ย ทําให้การผลิตปั จจัยการผลิตเพื่อเป็ นสิ นเชื่ อ
ให้กบั สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านทําได้อย่างคล่องตัวไม่ยุ่งยาก และมีตน้ ทุนตํ่า ทั้งผลผลิ ต
จากสมาชิ กเครื อข่ายก็สามารถนํามาขายได้ที่บริ ษทั ซึ่ งทําให้สามารถยืนยันได้ว่า ผลผลิ ตที่ ผลิ ต
ออกมาทั้งหมดจะสามารถได้รับผลตอบแทนมีช่องทางการจัดจําหน่ ายแน่ นอน พร้ อมทั้งมีราคาที่
ยุติธรรม ระบบการจัดการทางการเงิ นทั้งหมดจึงหมุนอยู่ภายในองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ทําให้
สามารถควบคุ มบัญชี ต่าง ๆ ได้ง่าย ตัดปั จจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุ มได้ออกไป การบริ หาร
เงินจึงขึ้นอยูก่ บั การจัดการภายในเป็ นหลัก
8) การสื่ อ สารเพื่ อ การบริ หารจัด การทรั พ ยากรบุ ค คลภายในบริ ษัท
นวัตกรรมชาวบ้าน
บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านมีทุนสนับสนุนให้พนักงานบริ ษทั ได้รับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้สามารถสื่ อสารกับองค์กรภายนอกได้อย่างผูม้ ีความรู ้ เป็ นการเปิ ดโลกทัศน์
ให้กบั บุคคลากร ทั้งยังมี การส่ งบุคลากรไปศึกษาดูงานที่สามารถนํากลับมาพัฒนาองค์กรได้ เช่ น
การคัดเมล็ดพันธุ์พืช การฝึ กอบรมตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ การเป็ นผูป้ ระกอบการกิจการเพื่อ
สังคม นอกจากนี้ สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านสามารถเสนอกิจกรรมเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ที่ตนเอง
ต้องการศึกษาได้วา่ จะไปศึกษาเรี ยนรู ้ในเรื่ องอะไร หรื ออาจไปร่ วมกันกับพนักงานบริ ษทั ในส่ วน
ของการส่ งเสริ มการตลาด สมาชิ กเครื อข่ายยังมีความรู ้ในด้านการขายน้อย การพัฒนาจึงอาศัยการ
ลงพื้นที่ เรี ยนรู ้ งานจริ งจากประสบการณ์ คือ การไปลองขายจริ ง เริ่ มจากพื้นที่เล็ก ๆ ในตลาดนัด
ชุมชนก่อน
นอกจากนี้ สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านยังเป็ นนักร่ วมกิ จกรรมอยู่
แล้ว จึงเป็ นสมาชิกของเครื อข่ายอื่น ๆ ร่ วมด้วย ซึ่ งบางครั้งจะมีประโยชน์ต่อการทํางานขององค์กร
ดังที่บรรเลง จวงพลงาม (สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557) กล่าวว่า
สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านก็ทาํ เครื อข่ายอื่นๆด้วย ผมก็เป็ นประธานกลุ่ ม Smart
Young Farmer ของจังหวัดบุ รีรัมย์ ก็จะรู ้ จกั กับหน่ วยงานราชการระดับชุ มชน องค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เวลานวัต กรรมชาวบ้า นมี อ ะไร ผมก็ ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ
หน่ วยงานท้องถิ่นให้ได้ เช่ น เกษตรอําเภอ นายน้อย ศรี วงษ์เป็ นเกษตรกรต้นแบบประจํา
จังหวัดบุรีรัมย์ อยูใ่ นเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านมานาน นายเชฐพงษ์ กันหา เป็ นอบต. รู้จกั
คนเยอะ มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนแถวนี้ดี
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ที่วา่ การขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านยังมีมุมสําหรับการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง โดยการสั่งซื้ อสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อให้พนักงานบริ ษทั และ
สมาชิ กเครื อข่ายหรื อผูท้ ี่สนใจได้มาศึกษาถึ งข่าวสารการเกษตรที่มีความเป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ สื่ อ
สิ่ ง พิ ม ต์ต่า ง ๆ สามารถให้รายละเอี ย ดข่ า วสารอย่า งละเอี ย ดตั้ง แต่ ข่ า วสารที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ
พนัก งาน ความเคลื่ อนไหวภายในและภายนอกองค์ ก ร และเนื้ อหาสาระอื่ น ๆ นอกจากนี้ ย งั มี
รู ปภาพประกอบให้รายละเอี ย ด ชัดเจนมากยิ่ง ขึ้ น เหมาะกับบุ ค คลหลายระดับ ส่ วนสื่ อใหม่ใ น
องค์กรก็สามารถใช้งานได้จากการติดตั้งระบบอินเทอร์ เน็ตไร้สายเพื่อบริ การแก่บุคลากร
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ภายในบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน บริ ษทั ยังมีการ
สร้ า งความสั มพันธ์ ให้กบั พนักงาน โดยมี ง บให้พนัก งานทําอาหารกลางวันรั บประทานร่ วมกัน
พนักงานจึงมีโอกาสได้พูดคุยกันอย่างเป็ นกันเอง และยังมีโต๊ะประจําตําแหน่งให้กบั กรรมการของ
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านในที่ทาํ การองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านด้วย แสดงให้เห็นความเป็ นหนึ่ ง
เดียวกันในการบริ หารองค์กรทั้งส่ วนของบริ ษทั และเครื อข่าย
9) การสื่ อสารเพื่อบริ หารความขัดแย้ง
เนื่ อ งจากการจัด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เป็ นกิ จ กรรมที่ มี เ กษตรกรมี ส่ ว นร่ ว ม
ร่ วมกัน การทํางานร่ วมกันจึงเกิดความขัดแย้งบ้าง เช่น ความไม่ลงรอยกันในวิธีเลี้ยงสัตว์ หรื อการ
แข่งขันประกวดเกษตรประณี ต ซึ่ งวิธีการสื่ อสาร หากเกิดความขัดแย้ง ได้แก่
เบื้ อ งต้น จะมี ก ารไกล่ เ กลี่ ย เพื่ อ ให้ เ กษตรกรได้พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นกัน เพื่อหาความคิดเห็นที่สามารถเข้ากันได้ และหาทางออกของปั ญหาเบื้องต้น
หากเกษตรกรไม่ส ามารถตกลงกันได้ จะต้องนําเรื่ องมาพูดในที่ประชุ ม
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก เครื อ ข่ า ยร่ ว มแลกเปลี่ ย นและหาทางออกของปั ญ หาร่ ว มกัน ซึ่ งจะเป็ นระบบ
ประชาธิ ปไตยคือฟังเสี ยงส่ วนใหญ่
หากเกษตรกรไม่ยอมรับมติในที่ประชุ ม และความขัดแย้งนั้นหาทางออก
ไม่ได้ จะต้องนําเรื่ องมาพิ จารณาร่ วมกับการตัดสิ นใจของผูป้ ระสานงานเครื อข่าย และจะถื อว่า
ขั้นตอนนี้ เป็ นเอกฉันท์ ดังที่ปิยะดา สิ งห์นนั ท์ (สัมภาษณ์ , 8 กุมภาพันธ์ 2558) กล่าวว่า ‚เราคุยกัน
ตั้งแต่ก่อตั้งเครื อข่ายไว้แล้วว่า ถ้าเกิ ดว่าสมาชิ กมีการขัดแย้งกัน ซึ่ งไม่สามารถตกลงกันได้ บริ ษทั
นวัตกรรมชาวบ้านจะต้องมาเป็ นผูบ้ ริ หารของสมาชิกเครื อข่าย เป็ นผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นเด็ดขาด”
10) การบริ หารงานส่ วนชุมชน
งานชุมชนของบริ ษทั ในช่วงแรกผูป้ ระสานงานเครื อข่ายจะมีบทบาทสําคัญ
ในการสร้ างความสัมพันธ์ กบั ชุ มชน แต่เมื่ อมี การก่ อตั้งบริ ษทั ภาระงานในการบริ หารบริ ษทั ให้
สามารถดําเนิ นกิ จการได้จึงเป็ นภาระงานหลักของกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั งานด้านการบริ หาร
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ชุมชน โดยเฉพาะงานส่ งเสริ มการเกษตรต้องมีการรับบุคลากรมาดําเนิ นงานเพิ่มเติม ซึ่ งในช่วงแรก
จึงมีการจดทะเบียนบริ ษทั ย่อยภายใต้การกํากับกิ จการของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านชื่ อ บริ ษทั ธัญ
เจริ ญ ขึ้นมา ซึ่ งจะเข้ามาช่ วยบริ หารจัดการการปลูกข้าวอินทรี ย ์ แต่ดว้ ยปั ญหาบางประการทําให้
ระงับการดําเนิ นการของบริ ษทั ธัญเจริ ญไป ต่อมาจึงมีการรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเข้ามา
ทํางานในบริ ษทั เพื่อช่วยส่ งเสริ มการเกษตรทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยภาระงานหลักคือการ
ให้ความรู ้ ให้กาํ ลังใจ และติดตามแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กบั เกษตรกร ซึ่ งเจ้าหน้าที่ดงั กล่าวเป็ นคนใน
ท้องถิ่ นที่ได้รับการศึกษามาด้านนี้ จึงมีท้ งั ความรู ้และความคุ น้ เคยกับชาวบ้านอยูแ่ ล้ว นอกจากนี้
งานด้านชุ มชนยังเป็ นส่ วนที่เข้มแข็งขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เนื่ องจากเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้านสามารถบริ หารจัดการงานส่ วนนี้ ได้เป็ นอย่างดี สมาชิ กเครื อข่ายเป็ นคนในชุ มชนเองจึ ง
ความรู ้เรื่ องชุมชนของตนเอง รวมถึงสมาชิกส่ วนใหญ่เป็ นผูน้ าํ ทางความคิดที่มีบทบาทในชุ มชนอีก
ด้วย
11) การปรับองค์กรให้สามารถสื่ อสารสู่ ภายนอกได้
จากการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลและการปรับเปลี่ ยนองค์กรระดับ
ชุมชนเป็ นกิจการเพื่อสังคมทําให้องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมีเครื อข่ายที่กว้างขวางมากยิง่ ขึ้น แต่ละ
สายเครื อข่ายถือเป็ นช่องทางการสื่ อสารหรื อกระบอกเสี ยงที่นาํ ออกข้อมูลขององค์กรไปสู่ ภายนอก
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมีความยินดี ในการให้บริ การข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรอย่างเปิ ดเผย
ผูส้ นใจสามารถร่ ว มสมัค รเป็ นสมาชิ ก หรื อ มาศึ ก ษาดู ง านได้ที่ อ งค์ ก ร ทั้ง ยัง เปิ ดโอกาสให้
สื่ อมวลชนได้มาถ่ายทํารายการความรู ้ ทางการเกษตร นอกจากนี้ องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านยังเข้า
ร่ วมการจัดกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับกิ จการเพื่อสังคมในประเทศไทย เพื่อเป็ นการสื่ อสารและสร้ าง
ความตระหนักให้กบั บุคคลทัว่ ไป มีการปรับภาพลักษณ์องค์กรด้วยการจัดที่วา่ การขององค์กรให้มี
แปลงสาธิ ต ลานประชุ ม แผ่นพับ ใบปลิ ว สื่ อวีดีทศั น์ เพื่อใช้ประกอบการสื่ อสารองค์กร ทั้งนี้
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านยังเป็ นกรณี ศึกษาในการวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social
Return on Investment: SROI) เพื่อสามารถนําไปสื่ อสารกับนักลงทุนทางสังคม
การสื่ อสารสู่ ภายนอกที่สําคัญที่สุดคือการสื่ อสารผ่านผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
นวัตกรรมชาวบ้านเพราะเป็ นสิ่ งที่สัมผัสโดยตรงกับกลุ่มเป้ าหมายที่อยูภ่ ายนอกบริ ษทั มากที่สุด จึง
มีการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ให้มีความเป็ นธรรมชาติพ้ืนบ้าน มี การออกแบบตราสิ นค้าเกษตรเขี ยว
ข้อมูลบริ ษทั และสรรพคุณของสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ ซึ่ งการปรับโฉมของสิ นค้าให้สามารถขายใน
ตลาดทัว่ ไปได้ จะทําให้คนรู ้ จกั มากที่สุด ทั้งยังมีขอ้ มูลบริ ษทั ที่สร้ างการติดต่อกลับเป็ นการสร้ าง
ช่องทางการสื่ อสารผลตอบรับ (Feedback) อีกทางหนึ่งด้วย

192
5.3.1.3 กระบวนการสื่ อสารเพื่อสร้างการยอมรับนวัตกรรม (SE)
1) การสมัครสมาชิ กเพื่อเข้าร่ วมโครงการของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน
ผ่านการสื่ อสารตามขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรม
ผู ้ที่ เ ป็ นสมาชิ ก เครื อข่ า ยนวัต กรรมชาวบ้า นเท่ า นั้ น จึ ง มี สิ ท ธิ เ ข้า ร่ ว ม
โครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งระบบนี้ จะช่วยรวมองค์กรให้เป็ นหนึ่ งเดียวกันทั้ง
ส่ วนเครื อข่ายและบริ ษทั ดังนั้น สมาชิ กภายในองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจะต้องมีส่วนร่ วมทั้งงาน
ของเครื อข่ายและบริ ษทั โดยระบบการรับสมัครนั้นจะช่วยให้เกิ ดการยอมรับนวัตกรรมของบริ ษทั
นวัตกรรมชาวบ้านหรื อกิ จการเพื่อสังคมได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะเป็ นระบบที่ผลักดันให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ
จริ ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การผลักดันให้เกษตรกรปฏิบตั ิทนั ทีผา่ นการรวบขั้นตอนการรับรู ้
การจูงใจ การตัดสิ นใจ และการนําไปปฏิบตั ิเป็ นขั้นเดียวกัน ผูท้ ี่จะร่ วมโครงการจะถูกนําพาไปที่ข้ นั
ปฏิบตั ิทนั ที โดยไม่มีการมานัง่ ประชุ มหรื อรับฟั งความรู ้เพียงอย่างเดียว ทุกคนที่เป็ นสมาชิ กจะต้อง
ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการใดโครงการหนึ่งของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน และชาวบ้านส่ วนใหญ่ก็
จะมาเข้าร่ วมเพราะต้องการเข้าร่ วมโครงการหรื อรับสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน
กล่าวคือ ชาวบ้านต้องการผลงานที่เป็ นรู ปธรรมมากกว่านามธรรม และเนื่ องจากบริ ษทั นวัตกรรม
ชาวบ้านมีการบริ หารจัดการโดยมีการดูแลเกษตรกรที่มาสมัครสมาชิกผ่านการจัดประชุ ม บริ การให้
คําปรึ กษาในที่วา่ การองค์กร มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร พร้อมทั้งมีระบบสิ นเชื่ อปั จจัยการผลิ ต
ดังนั้น จึงเอื้อต่อการลงมือปฏิบตั ิได้ทนั ที
(2) เมื่อเกษตรกรร่ วมเป็ นสมาชิ กแล้ว จะทดลองทําเกษตรประณี ตก่อน
เพื่อเรี ยนรู ้ นวัตกรรมพื้นบ้าน และเรี ยนรู ้ ที่จะบริ หารจัดการพื้นที่ ต่าง ๆ ให้เป็ นระบบมากยิ่งขึ้ น
เพื่อที่ จะสามารถวางแผนการปลู กพืชของตนเองส่ งบริ ษทั ได้ แต่ในช่ วงหลังที่มีการส่ งเสริ มการ
ปลู ก ข้า วอิ นทรี ย ์ การทํา เกษตรประณี ตได้ล ดบทบาทลงไป เกษตรกรที่ สมัครสมาชิ ก ใหม่ ซ่ ึ ง มี
จํานวนไม่มากจะได้รับการส่ งเสริ มให้ทาํ ข้าวอินทรี ยเ์ ลย โดยอาศัยการควบคุมดูแลหรื อมีพี่เลี้ยงคือ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรของบริ ษทั ที่จะดูแลตั้งแต่การเลือกพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับสภาพแปลง
นาของเกษตรกร ตลอดจนวิธี ก ารทํา ข้า วอิ น ทรี ย ์ใ ห้ ผ่า นมาตรฐานเกษตรอิ นทรี ย ์ ในส่ วนของ
นวัตกรรมนั้นสมาชิ กใหม่สามารถสอบถามหรื อแลกเปลี่ ยนกับสมาชิ กเก่าของเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้านได้ผา่ นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ให้มีเวทีการพบปะพูดคุยกัน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในขั้นนี้
สมาชิกใหม่จะมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยต่าง ๆ มากมาย ซึ่ งการสื่ อสารเพื่อตอบกลับหรื อช่วยแก้ปัญหา
ให้กบั สมาชิ กเป็ นสิ่ งที่สําคัญ มิเช่นนั้นเกษตรกรจะยกเลิกดําเนิ นการไปกลางคัน โดยผูท้ ี่มีบทบาท
ในการช่วยแก้ปัญหานั้นนอกจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มแล้ว ยังมีกลุ่มย่อยซึ่ งก็คือกลุ่มสมาชิ กเครื อข่าย
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นวัต กรรมชาวบ้า นที่ อ ยู่ใ นบริ เวณบ้า นหรื อแปลงนาของสมาชิ ก ใหม่ จะสามารถช่ ว ยหรื อ เป็ น
แบบอย่างในการทํานาอินทรี ยใ์ ห้กบั สมาชิ กได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งยังสะดวกในการไปมาหาสู่ กนั อีก
ด้วย
(3) ขั้นการยืนยัน เป็ นขั้นที่สําคัญอีกขั้นหนึ่ งที่จะคาดการณ์ ได้ว่าในปี
ต่อไป บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจะมี ศกั ยภาพในการผลิ ตสิ นค้าได้จาํ นวนเท่าไร ซึ่ งส่ งผลต่อการ
วางแผนการตลาด ดั ง นั้ น โครงการต่ า ง ๆ ของบริ ษัท จะต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น ปรั บ ไปตาม
สภาพแวดล้อมด้วย เพื่อให้เกษตรกรยังคงต้องการทํานาอินทรี ย ์ เช่น บางปี แล้งก็จะต้องหาพันธุ์ขา้ ว
ที่ทนแล้งมาส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูก บางปี รัฐบาลรั บประกันราคาข้าวที่สูง ราคาข้าวอินทรี ยท์ ี่
บริ ษทั รับซื้ อจะต้องสู งกว่า ระบบการเงินหรื อสิ นเชื่ อปั จจัยการผลิตของบริ ษทั จะต้องมีเพียงพอต่อ
จํานวนสมาชิ กที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการทดลองใช้นวัตกรรมของบริ ษทั ต่อไป เป็ นต้น นอกจากนี้
บริ ษทั จะมีจุดบริ การตอบคําถามโดยให้สมาชิ กสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อสงสัยกับพนักงาน
บริ ษทั หรื อติดต่อโดยตรงกับกรรมการผูจ้ ดั การ
จะมีการกําหนดเลยว่าสมาชิ กท่านใดจะทํานาอินทรี ยก์ ี่ ไร่ สมาชิ กก็จะมีการแจ้งล่วงหน้า
ส่ วนมากก็จะทําต่อเนื่ องเพราะพื้นที่เขาได้มีการรับรองจากคณะกรรมการแล้ว... ในเรื่ อง
ของแปลงมาตรฐานจะต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการและจะต้องทําแปลงนั้น
ตลอดไป คือไม่ใช่ วา่ แปลงนี้ ทาํ ปี หน้าย้ายไปแปลงใหม่ไม่ได้คณะกรรมการจะไม่รับรอง
จะต้องทําแปลงที่คณะกรรมการรับรอง (เชฐพงษ์ กันหา, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
2) การสื่ อสารเพื่อสร้างการรับรู ้เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม
การเพิ่มองค์กรย่อยขึ้ นมาใหม่ ทําให้ตอ้ งมี การสื่ อสารภาพลักษณ์ องค์กร
ใหม่ โดยการสร้ า งการรั บ รู ้ หรื อเปิ ดตัวบริ ษ ทั นวัตกรรมชาวบ้า นที่ เป็ นกิ จการเพื่ อสั ง คมนั้นจะ
สื่ อสารกับเกษตรกรเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน และความน่าเชื่ อถือในด้านการ
ส่ งเสริ มการเกษตรและการรั บซื้ อผลิ ตผลทางการเกษตรจากเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเท่านั้น
ดังนั้น การสื่ อสารเพื่อสร้ างการรับรู ้ ในการเป็ นบริ ษทั ไปสู่ สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจะ
ไม่ได้รับการเน้นยํ้านัก โดยประเด็นหลักในการสื่ อสารของบริ ษทั กับชาวบ้านต้องอาศัยการทํา
ความเข้า ใจกับ ชาวบ้า นว่า บริ ษ ัท เป็ นองค์ก รที่ แ ตกมาใหม่ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม งานเดิ ม ของเครื อ ข่ า ย
นวัตกรรมชาวบ้า นในส่ วนที่ เครื อข่ายไม่มีความกว้างขวางพอที่ จะครอบคลุ มงานด้า นนี้ ได้ แต่
บริ ษทั ยังคงมีจุดมุ่งหมายเดิมคือการพยายามพัฒนานวัตกรรมชาวบ้านให้ดีข้ ึน ส่ วนใหญ่สื่อที่ใช้ใน
การสื่ อสารของบริ ษทั จะเป็ นการประชุ มประจําเดือน ณ ที่วา่ การองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน และจะ

194
มี ก ารสื่ อสารมากในช่ วงฤดู ก ารซื้ อขายข้าวและช่ วงการส่ ง เสริ มการปลู ก ข้าวอิ นทรี ย ์ในฤดู ก าร
เพาะปลูก
“เวลาทํางานชุ มชนเราจะใช้คาํ ว่าเครื อข่ายมากกว่า แต่วา่ ในเรื่ องสิ นค้า การ
ผลิต และการค้าขาย เราใช้บริ ษทั อะไรที่เกี่ยวข้องกับการพาณิ ชย์หรื อการเงินจะเป็ นบริ ษทั อะไรที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู ้ การพัฒนา การรวมกลุ่มชาวบ้านจะใช้เครื อข่าย‛ (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์
, 13 พฤศจิกายน 2557)
3) การสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจผ่านสิ่ งจูงใจของเกษตรกร
เป็ นที่ ท ราบกันดี ว่า เกษตรกรนั้นมี สิ่ ง จู ง ใจคื อ เงิ น และความภาคภู มิ ใ จ
ดังนั้น บริ ษทั จึงมีการติดป้ ายประกาศหรื อโฆษณาสิ่ งจูงใจของเกษตรกรที่เป็ นหลักสําคัญคือ ราคา
รับซื้ อข้าวอินทรี ยท์ ี่สูงกว่าตลาดมาก และบริ การสิ นเชื่ อปั จจัยการผลิตในพื้นที่ชุมชน นอกจากนี้
สมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านยังได้เรี ยนรู ้การเป็ นผูส้ ่ งสารหรื อวิทยากรที่ดีจึงสามารถพูดให้
ความรู ้และสร้างทัศนคติที่ดีให้กบั ชาวบ้านใกล้เคียงกับตนได้
4) การสร้างสื่ อเพื่อลดช่องว่างในการตัดสิ นใจลงมือทําของสมาชิ กเก่าและ
สมาชิกใหม่
สื่ อบุคคลนั้นเป็ นที่ทราบกันดีวา่ สามารถช่วยลดช่องว่างระหว่างสมาชิ กเก่า
และสมาชิ กใหม่ได้ เนื่ องจากสื่ อบุคคลมีความยืดหยุน่ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้ สื่ อบุคคลที่สําคัญที่จะนําให้สมาชิ กใหม่สามารถเรี ยนรู ้และใช้นวัตกรรมได้ทนั สมาชิ กเก่าก็คือ
เจ้า หน้า ที่ ส่ ง เสริ ม ของบริ ษ ทั รวมถึ ง สมาชิ ก เก่ า ที่ มี ค วามสนิ ท คุ ้นเคยสามารถให้ค าํ แนะนํา กับ
สมาชิ กใหม่ได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการสร้ างสื่ อเฉพาะกิจซึ่ งก็คือ หนังสื อการ์ ตูนแสดงข้อปฏิบตั ิ
และข้อห้ามในการทํานาอินทรี ย ์ ถื อเป็ นคู่มือฉบับย่อมที่ ทาํ ความเข้าใจง่ ายให้กบั เกษตรกรที่ เป็ น
สมาชิ กใหม่ได้อ่านและมีไว้ประจําบ้าน เพื่อให้ทราบหลักการ ข้อกําหนดโดยย่อที่เกษตรกรควรรู ้
เป็ นพื้นฐาน ซึ่ งเนื้อหาภายในหนังสื อนั้นได้รับมาจากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์
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ภาพที่ 5.14 ตัวอย่างคู่มือมาตรฐานเกษตรอินทรี ยฉ์ บับการ์ ตูน
5) การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุน้ การใช้นวัตกรรม
บริ ษทั มีการจัดประกวดเกษตรประณี ตเพื่อให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการ
พัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ดีที่สุด โดยผูช้ นะจะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบตั รจากบริ ษทั
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นวัตกรรมชาวบ้า น นอกจากนี้ ย งั มี ก ารแจกรางวัล ประจํา ปี เพื่ อให้ข วัญและกําลัง ใจกับ สมาชิ ก
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านที่ สามารถใช้นวัตกรรมได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ในช่ วงที่ มีการจัด
กิจกรรมดังกล่าว เกษตรกรจะมีหวั ข้อหรื อประเด็นในการพูดคุยที่ส่งเสริ มให้พ้ืนที่ของตนได้รับการ
พัฒนา มีการแสวงหาความรู ้ และนวัตกรรมเพิ่มเติม เกิ ดปฏิ สัมพันธ์กนั ในกลุ่มเพราะสมาชิ กจะไป
เยีย่ มเยียนดูแปลงเกษตรของกันและกันว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหน นวัตกรรมต่าง ๆ ก็จะได้รับการ
นํามาใช้อย่างจริ งจังมากขึ้นเพื่อนําเสนอต่อกรรมการผูต้ รวจแปลง

ภาพที่ 5.15 ตัวอย่างเกียรติบตั รในการประกวดการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรมชาวบ้าน
“สมัยมีการจัดประกวด ชาวบ้านสนใจกันมาก ใครๆก็ถาม เงินรางวัลมาก
ผมก็ต้ งั ใจทําเต็มที่ พยายามหาความรู ้ ถามคนนูน้ นี้ จะได้ทาํ แปลงสวยๆ ชนะรางวัล” (บุญทัน ทอง
งาม, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2558)
6) การกระจายช่ องทางการสื่ อสารเพื่อสนับสนุ นการใช้นวัตกรรมให้
ครอบคลุมทุกหมู่บา้ น
การกระจายร้ า นเกษตรเขี ย วแต่ ล ะหมู่ บ ้า น ทํา ให้ ช่ อ งทางการสื่ อ สาร
ครอบคลุ มพื้นที่มากขึ้น และสิ นค้าทางการเกษตรที่นาํ ไปจําหน่ ายในร้ านเกษตรเขียวยังเป็ นสื่ อที่
ช่ วยประชาสัมพันธ์ บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านให้เป็ นที่ รู้จกั ในชุ มชน ทําให้เกิ ดการสื่ อสารอย่า ง
ต่อเนื่อง เมื่อสิ นค้าหรื อปั จจัยการผลิตสามารถเข้าถึงได้ง่ายก็จะทําให้เกษตรกรยังคงนําสิ นค้านั้นไป
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ใช้เป็ นประจําไม่ข าดหาย นอกจากนี้ ร้านเกษตรเขี ยวยัง สามารถเป็ นศู นย์รวมการติ ดต่ อสื่ อสาร
แสดงความคิดเห็นหรื อตอบคําถามในข้อสงสัยของเกษตรกรที่ทาํ นาอินทรี ยไ์ ด้อีกด้วย
5.3.2 รู ปแบบการสื่ อสารของบริษัทนวัตกรรมชาวบ้ าน
5.3.2.1 การสื่ อสารภายในองค์กร
1) รู ปแบบการสื่ อสารแนวดิ่งจากบนลงล่างอย่างเป็ นทางการ
การสื่ อสารภายในบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านส่ วนใหญ่เป็ นการสื่ อสารจาก
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ไปสู่ ผูบ้ งั คับบัญชาระดับ ล่ าง ส่ วนใหญ่ เป็ นการสื่ อสารเกี่ ยวกับวิสัย ทัศน์ ของ
องค์กร ปรัชญาขององค์กร ที่แสดงถึงจุดยืนขององค์กรและภารกิจขององค์กร เนื่ องจากแนวคิดหรื อ
นโยบายต่าง ๆ มาจากภายนอกบริ ษทั หรื อชุ มชน จึงต้องอาศัยการสื่ อสารเพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความ
เข้าใจ นอกจากนี้การสื่ อสารของบริ ษทั ไปสู่ เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านยังใช้การประชุ มอย่างเป็ น
ทางการเป็ นส่ วนใหญ่เพื่อแจ้งข่าวสารและรับสมัครผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ รวมถึงการชี้ แจงข้อกําหนด
และผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผูส้ มัครจะได้รับ หากดําเนิ นการตามเงื่ อนไข การสื่ อสารในลักษณะนี้
จะต้องอาศัยความเป็ นทางการเพื่อให้มีความน่าเชื่ อถือและสามารถนําไปสรุ ปผลพัฒนาสู่ ภายนอก
ให้เป็ นสากลมากยิง่ ขึ้นได้
2) รู ปแบบการสื่ อสารแนวราบ
การสื่ อ สารแนวราบเป็ นการสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลระหว่า งแผนกของ
พนักงานในบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านที่ จะมี ตาํ แหน่ ง ระดับเดี ย วกัน แตกต่ า งกันเพี ยงภาระงาน
เท่านั้น เนื่ องจากเป็ นบริ ษทั ขนาดเล็ก โครงสร้างตําแหน่งงานในองค์กรจึงแบ่งตามหน้าที่ละ 1 คน
เท่านั้น ดังนั้น การสื่ อสารระหว่างพนักงานจะเป็ นการสื่ อสารแบบประสานงาน สร้ างการทํางาน
ร่ วมกันเป็ นทีม
3) รู ปแบบการสื่ อสารสองทาง
การสื่ อสารสองทางจะใช้เมื่อมีการประชุ มงานร่ วมกัน โดยพนักงานแต่ละ
คนจะมีนาํ เสนองานและข้อคิ ดเห็ นที่ เกี่ ยวข้องกับงานของตนเองหรื อข้อคิ ดเห็ นทัว่ ไปที่ เกี่ ยวกับ
องค์กรโดยเสนอต่อกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ส่ วนกรรมการผูจ้ ดั การก็จะตอบข้อเสนอนั้น เป็ นการ
สื่ อสารสองทางโต้ตอบกัน บางครั้ งหากมี ประเด็นการสื่ อสารที่ เกี่ ยวข้องกับเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้านก็จะเชิญคณะกรรมการเครื อข่ายมาร่ วมประชุ มงานด้วย เพื่อรับฟั งความคิดเห็นและปรึ กษา
กันในการดําเนิ นกิ จการต่าง ๆ ซึ่ งการสื่ อสารในลักษณะนี้ ก่อให้เกิ ดการปรั บปรุ งคุ ณภาพทัว่ ทัง่
องค์กร
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5.3.2.2 การสื่ อสารภายนอกองค์กร
1) รู ปแบบการสื่ อสารเป็ นทางการ
บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านมีกลุ่มเป้ าหมายในการสื่ อสารที่หลากหลายกว่า
เครื อ ข่ า ยนวัต กรรมชาวบ้า น ซึ่ งส่ วนใหญ่ จ ะเป็ นการสื่ อสารเพื่ อขอการสนับ สนุ น จากองค์ก ร
ภายนอก จึงเป็ นการสื่ อสารที่เป็ นทางการ เช่น การจัดประชุ ม การศึกษาดูงานกับองค์กรต่าง ๆ ต้อง
มีการเตรี ยมตัวเพื่อไปเข้าร่ วมกับองค์กรภายนอก อาจมีการทําเอกสารหรื อโครงการเพื่อไปนําเสนอ
อย่างเป็ นทางการ แม้แต่การติดต่อเชิ งธุ รกิจจะต้องมีสัญญาการซื้ อขายหรื อผลประกอบการที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการประกอบกิจการของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน
2) รู ปแบบการสื่ อสารสองทางแบบไม่เป็ นทางการ
รู ปแบบการสื่ อสารสองทางแบบไม่เป็ นทางการจะใช้ติดต่อสื่ อสารกับกลุ่ม
ลูกค้าหรื อบุคคลกรจากหน่ วยงานต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ อนั ดี กบั บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านแล้ว
โดยจะมี การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์บา้ ง การพบปะอย่างไม่เป็ นทางการ หรื อการพูดคุ ยผ่านสื่ อ
ออนไลน์หรื อ Social Media ต่าง ๆ ซึ่ งรู ปแบบการสื่ อสารนี้ มกั เกิดขึ้นหลังจากมีการติดต่อสื่ อสาร
ในรู ปแบบเป็ นทางการจนมีความสัมพันธ์จนสามารถแลกข้อมูลการติดต่อส่ วนตัวกันได้
5.3.3 กลยุทธ์ การสื่ อสารของบริษัทนวัตกรรมชาวบ้ าน
ผลการวิ จ ัย กลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารของบริ ษ ัท นวัต กรรมชาวบ้า น แบ่ ง ออกเป็ นกลยุ ท ธ์ ที่
เกี่ยวกับผูส้ ่ งสาร กลยุทธ์การสร้างสาร และกลยุทธ์การใช้สื่อ ดังแสดงในกรอบแนวคิด กลยุทธ์การ
สื่ อสารของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ส่งสาร

การสร้ างสาร

การใช้ สื่อ

การสื่ อสารระหว่างบริ ษทั กับเครื อข่าย
การสื่ อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มและเกษตรกร
การเปลี่ยนบทบาทของผูส้ ่ งสารตามเป้ าหมาย
เนื้อหาเห็นภาพ
สารโน้มน้าวใจ
การสื่ อสารตราสิ นค้า
การใช้สื่อบุคคล+เครื อข่าย
การประชุม
การเลือกใช้สื่อให้เหมาะกับผูร้ ับสารและผูส้ ่ งสาร
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ภาพที่ 5.16 กรอบแนวคิด กลยุทธ์การสื่ อสารของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน
5.3.3.1 กลยุทธ์เกี่ยวกับผูส้ ่ งสาร
1) การสื่ อสารระหว่างบริ ษทั กับเครื อข่าย
บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจะใช้การสื่ อสารกับเครื อข่ายเพื่อแจ้งข่าวสารและ
รับสมัครสมาชิ กเพื่อเข้าร่ วมโครงการต่าง ๆ ซึ่ งต้องเน้นการให้ความน่ าเชื่ อถื อและถู กต้องของ
ข้อมูลข่าวสาร โดยส่ วนใหญ่สารจากบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั จะมีส่วน
ร่ วมในการสื่ อสารทุกครั้ง และเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจะมีส่วนในการตัดสิ นหรื อเสนอความ
คิดเห็นตามความต้องการของส่ วนรวม โดยเฉพาะงานเชิงปฏิบตั ิ
2) การสื่ อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มและเกษตรกร
เจ้า หน้า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรจะต้องสื่ อ สารกับ เกษตรกรอยู่ต ลอดเวลา
เปรี ยบเสมือนพี่เลี้ ยงในการการเกษตรของเกษตรกร ซึ่ งบริ ษทั ได้นาํ แนวคิดการทําเกษตรอินทรี ย ์
นานาชาติมาใช้ และมีการจดทะเบียนมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ พร้อมกับมีการตรวจมาตรฐานเกษตร
อินทรี ยป์ ี ละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าทีส่งเสริ มการเกษตรจะเป็ นกําลังสําคัญในการผลักดันให้เกษตรกรผ่าน
การตรวจ โดยจะต้องให้ขอ้ มูล เกณฑ์ในการตรวจ การลงพื้นที่สํารวจการทําเกษตร และคอยตอบ
คําถามหรื อแก้ปัญหาให้กบั เกษตรกรอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้กระบวนการยอมรับนวัตกรรมมีความ
ต่อเนื่อง
3) การเปลี่ยนบทบาทของผูส้ ่ งสารตามเป้ าหมาย
เนื่ องจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อกลุ่มเป้ าหมายมีความหลากหลาย บริ ษทั
จะต้องเปลี่ยนบทบาทในการสื่ อสารในฐานะผูส้ ่ งสารที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับบริ บทนั้น ๆ
5.3.3.2 กลยุทธ์การสร้างสาร
1) เนื้อหาเห็นภาพ
การสื่ อสารกับสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านที่เป็ นเกษตรกรจะต้อง
อาศัยสารที่ ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม บริ ษทั จึ งมี การถ่ ายทอดข้อมูลประกอบกับการแสดงรู ปถ่าย การ
สาธิต หรื อการนําปฏิบตั ิจริ ง
2) สารโน้มน้าวใจ
การกระตุน้ ให้เกษตรกรให้ความร่ วมมือในการเข้าร่ วมโครงการนั้นไม่ยาก
แต่การทําให้เกษตรกรผลิ ตผลผลิ ตออกมาให้มีประสิ ทธิ ภาพตรงตามความต้องการของตลาดนั้น
เป็ นเรื่ องยากพอสมควร เพราะการผลิตในระดับชุ มชนจะไม่ใช่การผลิตระบบอุตสาหกรรม อีกทั้ง
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การเกษตรอินทรี ยน์ ้ นั ยังมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้อื่น ๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่
ส่ ง ผลต่อการเกษตร บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจะต้องสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กบั เกษตรกร พร้ อม
กระตุน้ ให้เกิดการทําการเกษตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การจัดทําประกาศนี ยบัตรและเงินรางวัล
ให้กบั เกษตรกรที่ทาํ เกษตรดีเด่น การประกาศหรื อยกย่องเกษตรกรที่ผา่ นมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์

ภาพที่ 5.17 ตัวอย่างเกียรติบตั รแสดงการรับรับการผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์
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ภาพที่ 5.18 รางวัลจอบทองคํา ประจําปี 2558 - เกษตรกรผลิตข้าวอินทรี ยค์ ุณภาพอันดับหนึ่ง มอบ
ให้ ทองยุน่ ศรี เจริ ญ
3) กลยุทธ์การสร้างสารที่มีความน่าเชื่อถือ
แม้ว่าเกษตรกรจะมีวฒั นธรรม ความเชื่ อในเรื่ องของสัญญาใจหรื อเชื่ อใน
คําพูดมากกว่าเอกสารหรื อสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่การสร้างสารเพื่อให้มีความน่าเชื่ อถือและ
เป็ นทางการจะทําให้เกษตรกรเกิ ดความตระหนักและเห็ นความสําคัญของสารนั้นมากขึ้น ซึ่ งการ
สร้ างสารให้เป็ นทางการจะใช้ได้ดีในขั้นการสื่ อสารเพื่อสร้ างการรับรู ้ หรื อตระหนัก บริ ษทั จึงใช้
การรั บสมัครเข้าร่ วมโครงการต่าง ๆ ผ่านระบบการทําบัญชี เอกสาร โดยผูส้ มัครจะต้องมาลงชื่ อ
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ด้วยตนเอง เกษตรกรจะตระหนักได้วา่ ตนได้เข้า
ร่ วมโครงการอย่างแท้จริ ง มีหลักฐานรับรอง และให้ความใส่ ใจในการทํากิจกรรมภายใต้โครงการ
นั้น ๆ
4) การสื่ อสารตราสิ นค้า
การสื่ อสารตราสิ นค้าหรื อการสร้ างตราสิ นค้าให้เป็ นที่ยอมรับและจดจํา
เพื่อในอนาคตจะทําให้เกิ ดความภักดี ต่อสิ นค้า ในแง่ ของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านได้สร้ างตรา
สิ นค้าใหม่เพื่อให้เป็ นที่จดจําได้ง่ายกับชุ มชน นัน่ คือ ตราสิ นค้า ‚เกษตรเขียว‛ ซึ่ งเหมาะกับบริ บท
ของชุ มชนที่มกั เรี ยกผูเ้ ชี่ ยวชาญทางการเกษตรว่า ‚เกษตร‛ ตราสิ นค้าเกษตรเขียวจึงเป็ นที่รู้จกั ใน
ชุมชนได้ง่ายและยังสื่ อความหมายในตัวเอง

ภาพที่ 5.19 ตราสิ นค้า ‚เกษตรเขียว‛
ส่ วนตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่ อสารองค์กรขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
นั้น ดังแสดงในภาพที่ 5.14
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ภาพที่ 5.20 ตราสัญลักษณ์ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
5.3.3.3 กลยุทธ์การใช้สื่อ
1) การใช้สื่อบุคคล+เครื อข่าย
บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจะใช้สื่อบุคคลในแง่ปัจเจกในการบริ หารจัดการ
งานด้านการเงินเป็ นส่ วนใหญ่ และการสื่ อสารกับภายนอกในสังคมเมืองจะเป็ นหน้าที่ของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีความกว้างขวางและมีความรู ้ที่เหมาะสมกับการสื่ อสารในกลุ่มสังคมเมือง
ส่ วนในด้านชุ มชนจะเป็ นงานที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรและเจ้าหน้าที่ชุมชน (Local Staff) เป็ น
ผูต้ ิดต่อประสานงาน
ส่ วนเครื อข่ายการสื่ อสารนั้นจะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
(1) เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งก็คือหนึ่ งในองค์กรย่อยขององค์กร
นวัตกรรมชาวบ้านที่บริ ษทั ต้องติดต่อสื่ อสารอยูเ่ ป็ นประจํา เพราะเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเป็ น
ทั้งฝ่ ายผลิต ฝ่ ายวิจยั และประเมินผลของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งบริ ษทั จะสื่ อสารแบบพยายาม
ไม่แบ่งแยกกับเครื อข่าย หรื อสื่ อสารให้เห็นว่าบริ ษทั และเครื อข่ายเป็ นหนึ่งเดียวกัน
(2) เครื อข่ายกิจการเพื่อสังคม การสื่ อสารกับเครื อข่ายกิจการเพื่อสังคม
เป็ นการสื่ อสารภายนอกองค์กรที่บริ ษทั จะต้องสร้างความสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าของ
บริ ษทั การขอคําปรึ กษาในการทํางาน หรื อแม้แต่การทํางานร่ วมกัน
2) การประชุม
สื่ อการประชุมเป็ นสื่ อหลักที่บริ ษทั นวัตกรรมใช้เป็ นช่องทางในการสื่ อสาร
กับเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และรับสมัครสมาชิ กเข้าร่ วมโครงการ ซึ่ งสื่ อ
นี้ เป็ นสื่ อที่เหมาะสมในการสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายที่มีจาํ นวนมาก และต้องการการบันทึกเนื้ อหา
ให้เป็ นระบบ ทั้งยังง่ายต่อการจัดการสื่ อ และทําให้ผรู ้ ับสารมีสมาธิ ในการฟั งและให้ความสําคัญกับ
สารตามการกําหนดระเบียบวาระ (Agenda Setting)
3) การเลือกใช้สื่อให้เหมาะกับผูร้ ับสารและผูส้ ่ งสาร
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บริ ษ ัท นวัต กรรมชาวบ้า นมี ก ลุ่ ม เป้ าหมายที่ แ ตกต่ า งกัน การใช้สื่ อ กับ
กลุ่มเป้ าหมายนั้นจึงมีความแตกต่างกันด้วย โดยสื่ อที่ใช้สื่อสารทางไกลกับกลุ่มเป้ าหมายที่อยู่ใน
ชุมชนเมืองมักเป็ นการสื่ อสารทางโทรศัพท์และการสื่ อสารออนไลน์ ส่ วนสื่ อที่ใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
ในพื้นที่ชุมชนจะเป็ นการสื่ อสารผ่านโทรศัพท์ การฝากบอกต่อ การพบปะ การจัดประชุม เป็ นต้น

5.4 วิสาหกิจชุมชนมีกนิ มีใช้
เครื อข่าย

บริ ษทั

วิสาหกิจ

ภาพที่ 5.21 การพัฒนาองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในขั้นวิสาหกิจชุมชน
หมายเหตุ: ภาพที่ 5.21 เป็ นส่ วนหนึ่งของภาพที่ 5.1 นํามาแสดงในส่ วนนี้ เพื่อชี้ เฉพาะลําดับขั้นการ
พัฒนาองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านขั้นที่ สี่ วิสาหกิ จชุ มชน ที่ ประกอบด้วยองค์กรย่อย
สามองค์ก ร ได้แก่ เครื อข่ า ยนวัต กรรมชาวบ้า น บริ ษ ัทนวัต กรรมชาวบ้าน และ
วิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้
5.4.1 กระบวนการสื่ อสาร
5.4.1.1 กระบวนการสื่ อสารเพื่อสร้างวิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้
1) การร่ วมกันพัฒนาแนวคิดในการตัดสิ นใจก่อตั้งวิสาหกิจชุ มชน ‚มีกินมี
ใช้‛
การก่อตั้งวิสาหกิ จชุ มชนมีกินมีใช้เกิ ดขึ้นจากความต้องการแก้ปัญหาทาง
การตลาดของชุ ม ชน ซึ่ งเป็ นภาระงานที่ บ ริ ษ ัท นวัต กรรมชาวบ้า นมี ก ํา ลัง ไม่ เ พี ย งพอในการ
ดําเนิ นงาน ประกอบกับเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านมี จุดอ่อนที่ ไม่สามารถทํางานได้อย่างครบ
กระบวนการ หรื อเรี ยกได้ว่ามีความถนัดด้านเดี ยวคือด้านการผลิต แต่ไม่มีส่วนร่ วมทางการตลาด
ทั้ง ที่ เกษตรกรมี ค วามได้เปรี ย บด้านความสัม พันธ์ ภายในชุ ม ชน ทั้ง ยัง เป็ นคนในพื้ นที่ ที่ รู้ค วาม
ต้องการของตลาดชุ มชนเป็ นอย่า งดี และด้วยการประเมิ นข้อได้เปรี ยบทางการตลาดของธุ รกิ จ
ชุมชนแล้วมีความเป็ นไปได้ที่จะเติบโตและมีองค์กรภายนอกและทุนสนับสนุนจํานวนมาก
การจดทะเบี ย นวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนอย่า งเป็ นรู ป ธรรม เป็ นแนวคิ ด ที่ ท าํ ให้
สมาชิ กเห็นความจริ งจังในการดําเนิ นการ เป็ นวิธีการเชิ งจิตวิทยาอย่างหนึ่ ง อีกทั้งองค์กรยังได้รับ
การสนับสนุ นทางกฎหมาย มี หน่ วยงานภายนอกทั้งรัฐบาลและเอกชนเข้ามาสนับสนุ นในฐานะ
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ธุ รกิ จของชุ มชน ทําให้มี ช่องทางการเจริ ญเติ บ โตหรื อต่ อยอดไปได้มากกว่าการรวมกลุ่ ม กันมา
ประกอบอาชี พธรรมดา นอกจากนี้ การจัดตั้งวิสาหกิจชุ มชนยังเป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระงานของ
เครื อข่ายและบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านในด้านการบริ หารจัดการและการส่ งเสริ มหรื อสนับสนุ น
ต่างๆ โดยเฉพาะด้านงบประมาณที่ได้รับจากหน่ วยราชการที่จะมีงบประมาณสนับสนุ นวิสาหกิ จ
ชุมชนบ้าง เช่ น การจัดสรรงบประมาณเพื่อศึกษาดูงาน การจัดตลาดส่ งเสริ มการเกษตร กล่าวโดย
สรุ ป การแบ่งเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน เพื่อตั้งวิสาหกิ จชุ มชนขึ้นมานั้น ประโยชน์หลักเพื่อให้
สมาชิ กเครื อข่ายได้ใช้ทรัพยากรจากภาคราชการมากขึ้น โดยเฉพาะทุนสนับสนุ น เงินกูด้ อกเบี้ยตํ่า
และการเปิ ดตลาด
แม้ผตู ้ ้ งั แนวคิดในการก่อตั้งวิสาหกิ จชุ มชนจะมาจากฝ่ ายบริ ษทั นวัตกรรม
ชาวบ้าน กล่าวคือ การก่อตั้งกิจการแบบเชิงรับ (Passive) แต่การดําเนิ นการเพื่อสร้างวิสาหกิจชุ มชน
อยู่ภายใต้ค วามรั บ ผิดชอบของเครื อข่า ยนวัตกรรมชาวบ้า นที่ ต้องร่ วมกันร่ า งวิธี การดํา เนิ นการ
วิสาหกิ จชุ มชนขึ้ นเอง ทําให้เกิ ดการจัดการข้อมูลเพื่อก่ อตั้งวิสาหกิ จชุ มชนในเชิ งรุ กเพื่อร่ วมกัน
ตอบสนองเป้ าหมายใหญ่ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านที่ ทุกคนต่างมี ส่วนร่ วมภายใต้เป้ าหมาย
เดียวกัน
2) การสร้างวิสาหกิจชุมชนจากฐานสมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
บัญ ชี ส มาชิ ก ของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเป็ นบัญ ชี เ ดี ย วกับ สมาชิ ก เครื อข่ า ย
นวัตกรรมชาวบ้าน ดังนั้น จึงไม่มีการรับสมัครสมาชิ กวิสาหกิจชุ มชนใหม่ โดยการสร้ างวิสาหกิ จ
ชุมชนนั้นอาศัยระบบอาสาสมัครจากสมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านในการแจ้งความประสงค์ที่
จะร่ วมก่ อตั้งวิสาหกิ จชุ มชนด้วยความสมัครใจ โดยการสื่ อสารหลักในการรวมกลุ่ มนั้นคื อ การ
ประชุมย่อยภายหลังการประชุมประจําเดือนขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
3) ระบบฝึ กหัดที่เรี ยนรู้จากองค์กรภายนอก
กระบวนการเรี ยนรู ้ในการสร้างวิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้น้ นั ชุ มชนจะต้องมี
กระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเอง บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจะให้เพียงเงินตั้งต้นในการสนับสนุ นการ
ผลิตช่วงแรกเท่านั้น สมาชิ กวิสาหกิจชุ มชนจะต้องหาวิธีการในการบริ หารจัดการทางธุ รกิจเพื่อให้
วิส าหกิ จ ชุ ม ชนนั้น สามารถดํา เนิ น ต่ อ ไปได้ เพื่ อ แบ่ ง เบาภาระของบริ ษ ัท นวัต กรรมชาวบ้า น
การตลาดขององค์ ก รจึ ง แยกส่ ว นตลาดชุ ม ชนเป็ นพื้ น ที่ ก ารค้า ขายของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดย
จําเป็ นต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาดมาสร้างเป็ นความรู ้ ในการทําวิสาหกิ จชุ มชน
โดยองค์กรที่สนับสนุ นวิสาหกิ จชุ มชนคือ หน่ วยงานรัฐที่มกั ให้ความสําคัญในระดับการกระตุ น้
โดยการจัดหาตลาดให้กบั วิสาหกิจชุ มชน ซึ่ งอาศัยการประสานงานติดต่อสื่ อสารเพื่อแจ้งข่าวสาร
วัน เวลา สถานที่ ใ นการแสดงสิ น ค้า นั้น ๆ ส่ ว นการเรี ย นรู ้ ท างด้า นการปฏิ บ ัติ ก ารหรื อ การ
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ดําเนินการนั้น วิสาหกิจชุมชนอาศัยการศึกษาดูงานจากองค์กรภายนอกซึ่ งก็คือ วิสาหกิจชุ มชนอื่นที่
ประสบความสําเร็ จ
4) การใช้กระบวนการกลุ่ มโยกย้ายความรู ้ สู่การปฏิ บตั ิ (Transfer of
Learning)
ขั้น การตัด สิ น ใจลงมื อ ปฏิ บ ัติ น้ ัน เป็ นขั้น ที่ มี ค วามสํ า คัญ ในการทํา งาน
เพราะเป็ นขั้นที่วิสาหกิจชุ มชนไม่ได้รับการสนับสนุ นจากหน่วยงานใด จะต้องนําความรู ้ที่ได้จดจํา
มา เปลี่ ยนเป็ นการปฏิ บตั ิ จริ งให้ได้ ซึ่ ง การทํา วิส าหกิ จชุ มชนนั้นจะต้องอาศัยความร่ วมมื อของ
สมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน เป็ นการทํางานเป็ นกลุ่มเล็กมาก มีผสู ้ มัครมาร่ วมดูแลวิสาหกิจ
ชุ มชนเพียง 8 คน เนื่ องจากวิสาหกิ จชุ มชนเพิ่งจดทะเบียนได้ถึง 1 ปี นับถึ งปั จจุบนั (พ.ศ. 2558)
และยัง อยู่ ใ นช่ ว งพัฒ นาความคิ ด ในการทํา งาน เพื่ อ ให้ มี ค วามหลากหลายทางความคิ ด
กระบวนการกลุ่มจึงเป็ นวิธีการที่เอื้อต่อการทดลองปฏิ บตั ิเพื่อสร้ างสิ นค้าและบริ การ รวมถึ งการ
ขายจริ งตามแผนที่ได้ร่วมกันวางแผนมาก่อน การใช้กระบวนการกลุ่ มในการทดลองปฏิ บตั ิตาม
ความถนัดของสมาชิก จะทําให้รูปแบบการทํางานมีความหลากหลาย ทั้งยังมีแนวทางในการสร้าง
วิสาหกิจชุมชนให้ประสบความสําเร็ จที่หลากหลาย ต้องอาศัยความสามัคคีร่วมมือกันในการช่วยกัน
สร้ างวิสาหกิ จชุ มชนซึ่ งนับ เป็ นธุ รกิ จใหม่ด้วยกําลัง ของสมาชิ ก เอง เพื่อให้ชุมชนแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยไม่หวังพึ่งผูอ้ ื่น
5.4.1.2 กระบวนการสื่ อสารเพื่อการบริ หารจัดการ
1) ร่ วมบริ หารด้วยกลุ่มผูบ้ ุกเบิกเก่า
ประธานวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมี กิ น มี ใ ช้ ที่ ไ ด้รั บ ความไว้ว างใจจากสมาชิ ก
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านคือ นายเชฐพงษ์ กันหา ซึ่ งเป็ นสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านรุ่ น
บุกเบิก ผูท้ ี่เคยสร้างเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านมาแล้ว จึงมีประสบการณ์ ในการก่อตั้งองค์กรอยู่
มาก ทั้ง ยัง มี ค วามรู ้ แ ละความผู ก พัน ธ์ เ ป็ นอย่ า งดี ก ับ องค์ ก รนวัต กรรมชาวบ้า น นอกจากนี้
คณะกรรมการวิสาหกิจชุ มชนส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านรุ่ นบุกเบิก (รุ่ นที่ 1
และ 2) อีกด้วย แต่ก็มีสมาชิ กเครื อข่ายรุ่ นใหม่เข้ามาร่ วมเช่ นกัน (เชฐพงษ์ กันหา, สัมภาษณ์, 31
กรกฎาคม 2557)
‚วิส าหกิ จชุ ม ชนทํา ให้ เกษตรกรได้ฝึ กในเรื่ องการขายสิ นค้า การตลาด
เมื่อก่อนการทํางานเรามันเป็ นทุนให้เปล่ามาตลอด ผมเองก็อยากจะกระจายในเรื่ องการจัดการมาก
ขึ้น ให้เขามีส่วนร่ วมในการจัดการตัวเองมาก ๆ ก็จะดี กว่า บริ ษทั ไปแบกไปดูแลทั้งหมด” (นาวี
นาควัชระ, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์ 2558)
2) การบริ หารเงินอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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วิส าหกิ จ ชุ ม ชนมี กิ นมี ใ ช้มี ก ารบริ ห ารเงิ น โดยการแต่ ง ตั้ง เหรั ญญิ ก จาก
สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยนวัต กรรมชาวบ้า น ซึ่ งระบบการทํา บัญ ชี น้ ัน เป็ นระบบเดี ย วกัน กับ องค์ก ร
นวัตกรรมชาวบ้าน บัญชี ทางการของวิสาหกิ จชุ มชนมี กินมี ใช้จะแยกออกจากบัญชี ของบริ ษ ทั
นวัตกรรมชาวบ้าน แต่เนื่องจากในปั จจุบนั เป็ นช่วงเริ่ มก่อตั้งวิสาหกิจชุ มชนจึงยังไม่มีกาํ ไรมากนัก
รายได้จากการประกอบธุ รกิจจึงนํามาเป็ นทุนในการบริ หารจัดการ การจัดซื้ อ และตอบแทนให้กบั
คณะทํางาน
“เหรัญญิกก็ดูแลเรื่ องการเงิน ต้องดูงบ เก็บเงินเอง ไม่เกี่ยวกับบริ ษทั ขายมา
ก็เอามาลงบัญชี ลงทุนครั้งต่อไป แต่ก็ไม่ได้ดูเรื่ องเงินอย่างเดียว จริ งๆทุกคนช่วยกันทําหมด เพราะ
เพิง่ เริ่ ม คนน้อย” (ธัญญารัตน์ บุญวงศ์, สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2557)
3) การร่ วมประเมินข้อมูลจากการทดลองปฏิบตั ิ
เนื่ องจากปั จจุบนั เป็ นขั้นของการรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาวิสาหกิ จชุ มชน
ส่ วนใหญ่ง านของวิส าหกิ จชุ ม ชนจะเป็ นงานขายในโครงการต่ าง ๆ ที่ไ ด้รับการสนับสนุ นจาก
หน่วยงานรัฐ การออกงานทุกครั้งจะต้องมีการประชุ มสรุ ปงาน เพื่อหาปั ญหาและวิธีแก้ปัญหา ซึ่ ง
เป็ นกระบวนการเดียวกับการประชุ มเวียนของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน หากแต่วา่ เวทีสาธารณะ
ของวิสาหกิจชุมชนเป็ นงานจัดแสดงสิ นค้าประจําอําเภอหรื อประจําจังหวัดต่าง ๆ เวทีน้ นั จึงเปลี่ยน
สถานที่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ประเด็นการประชุ มของวิสาหกิจชุ มชนนั้นควบคุ มไม่ได้ แตกต่าง
จากการประชุ มเพื่อทําการเกษตรของเครื อข่าย เพราะวิสาหกิจชุ มชนมีกินมีใช้ทาํ งานเกี่ยวข้องกับ
บุคคลภายนอก ทั้งองค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ คู่แข็งและพันธมิตรทางธุ รกิจ ลูกค้า เป็ นต้น ปั จจัย
นี้ ไม่สามารถควบคุมจัดการได้ เพราะเป็ นปั จจัยภายนอก การแก้ปัญหาต่าง ๆ จึงต้องมีการประชุ ม
ภายใน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากองค์กรภายนอก เช่น หน่วยงานรัฐและวิสาหกิจชุ มชนอื่น
จากนั้นจึ ง นํา ข้อ มู ล นั้นมาวิเคราะห์ อย่า งมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ให้มี ค วามรอบด้า น ข้อมู ล ภายในของ
วิสาหกิจในอดีตนั้นจะนํามาเป็ นบทเรี ยนด้วย ไม่ใช่เพียงรับความรู ้จากภายนอกเท่านั้น จากนั้นจึง
นําข้อมูลใหม่ไปหักล้างข้อมูลเก่า
5.4.1.3 กระบวนการสื่ อสารเพื่อสร้างการยอมรับนวัตกรรม
1) สร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของผ่านระบบบัญชีสมาชิก
ด้วยระบบบัญชี ของวิสาหกิจชุ มชนกับเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านใช้บญั ชี
รายชื่ อสมาชิ กเดี ยวกัน ทําให้สมาชิ กเครื อข่ายมีความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของวิสาหกิ จชุ มชนด้วยเช่ นกัน
ทุกคนจึงมีส่วนร่ วมในวิสาหกิจชุมชน ไม่ใช่เป็ นองค์กรย่อยใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง
2) การผูกประเด็นการสื่ อสารและเวทีชุมชนร่ วม
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การสื่ อ สารของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมี กิ น มี ใ ช้จ ะร่ ว มอยู่ก ับ การสื่ อ สารของ
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน และใช้สถานที่ ในการสื่ อสารเดี ยวกัน เพื่อให้เวลาสื่ อสาร สมาชิ ก
เครื อ ข่ า ยนวัต กรรมชาวบ้า นที่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นอาสาสมัค รในการทํา งานของวิส าหกิ จชุ ม ชนได้รั บ รู ้
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของวิสาหกิจอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อรักษาระดับการมีส่วนร่ วมไม่ให้ต่ าํ ลง
หรื อพัฒนาการมีส่วนร่ วมมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะประสบการณ์ที่ได้จากการทําวิสาหกิจชุ มชนจะเป็ น
ประโยชน์ต่อเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านในอนาคต นวัตกรรมที่ได้จากวิสาหกิ จชุ มชนจึงนํามา
สื่ อสารให้กบั สมาชิกทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
3) การมีส่วนร่ วมอย่างเป็ นรู ปธรรม
ช่องทางหนึ่ งที่สมาชิ กเครื อข่ายจะมีส่วนร่ วมกับวิสาหกิ จชุ มชนได้อย่างมี
หลักฐานชัดเจน คือ วิสาหกิจชุ มชนนั้นมีบญั ชี การเงินเป็ นของตนเอง และมีอาํ นาจในการบริ หาร
จัดการธุ รกิจเป็ นของตนเองโดยอิสระ ซึ่ งการผลิตสิ นค้าเกษตรแปรรู ปนั้นจะต้องมีการรับซื้ อสิ นค้า
ทางการเกษตร วิสาหกิ จชุ ม ชนจึ ง มี เปิ ดการรั บซื้ อสิ นค้า เกษตรจากสมาชิ ก เครื อข่ ายนวัตกรรม
ชาวบ้านด้วย ซึ่ งสมาชิ กจะมี ความใกล้ชิดกับกระบวนการทางการตลาดมากยิ่งขึ้ น และมองเห็ น
สายพานการดําเนิ นงานขององค์กรสั้นมากขึ้ น สามารถเห็ นกระบวนการทั้งหมดว่าเกี่ ยวข้องกับ
ตนเอง ตั้งแต่หาความรู ้ เตรี ยมปั จจัยการผลิต ผลิต ขายสิ นค้าเกษตร แปรรู ป ขายสิ นค้าแปรรู ป ซึ่ ง
นับว่าเป็ นขั้นการขยายความรู ้หรื อพัฒนานวัตกรรมของเครื อข่ายนัน่ เอง

5.4.2 รูปแบบการสื่ อสารของวิสาหกิจชุ มชนมีกนิ มีใช้
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการสื่ อสารของวิสาหกิจชุมชนเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การสื่ อสารภายในองค์กร
และการสื่ อสารภายนอกองค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.4.2.1 การสื่ อสารภายในองค์กร
1) รู ปแบบการสื่ อสารสองทาง
การประชุ มของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านในส่ วนหลังจะเป็ นประเด็น
ของวิสาหกิ จชุ มชนมีกินมีใช้ ซึ่ งอยู่ในช่ วงการก่อตั้งและพัฒนาวิสาหกิ จ ต้องอาศัยความคิ ดเห็ น
ร่ วมกันของสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน จึงมีการสื่ อสารสองทางของตัวแทนที่ร่วมบริ หาร
วิสาหกิจชุ มชนกับสมาชิ กเครื อข่ายที่ถือเป็ นสมาชิ กของวิสาหกิจชุ มชนด้วย ทั้งยังต้องนําประเด็น
ต่าง ๆ ไปสื่ อสารกับองค์กรย่อยอื่ น ๆ ภายในองค์กรเพื่อให้ได้รับการร่ วมแสดงความคิ ดเห็ นมา
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในทางที่จะบูรณาการองค์กรรวมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.4.2.2 การสื่ อสารภายนอกองค์กร
1) รู ปแบบการสื่ อสารแนวดิ่งจากบนลงล่างอย่างไม่เป็ นทางการ
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หน่วยงานรัฐในชุมชนจะใช้การสื่ อสารผ่านโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับ
วิสาหกิจชุ มชน โดยอาจติดต่อผ่านเบอร์ โดยตรงกับสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านหรื อติดต่อ
ผ่านเบอร์ โทรศัพท์ของที่ทาํ การองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หรื อเชิ ญ
ชวนให้เข้าร่ วมกิจกรรมนั้น ๆ
5.4.3 กลยุทธ์ การสื่ อสารของวิสาหกิจชุ มชนมีกนิ มีใช้
ผลการวิจยั กลยุทธ์การสื่ อสารของวิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้ แบ่งออกเป็ นกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับ
ผูส้ ่ งสาร กลยุทธ์การสร้างสาร และกลยุทธ์การใช้สื่อ ดังแสดงในกรอบแนวคิด กลยุทธ์การสื่ อสาร
ของวิสาหกิจชุมชน ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ส่งสาร
การสร้ างสาร
การใช้ สื่อ

การสื่ อสารภายในองค์กร
การสื่ อสารระหว่างหน่วยงานรัฐและวิสาหกิจชุมชน
สารเพื่อส่ งเสริ มการตลาด
การใช้สื่อบุคคล
การประชุม

ภาพที่ 5.22 กรอบแนวคิด กลยุทธ์การสื่ อสารของวิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้
5.4.3.1 กลยุทธ์เกี่ยวกับผูส้ ่ งสาร
1) การสื่ อสารภายในองค์กร
วิสาหกิ จชุ มชนจะเน้นการสื่ อสารภายในองค์กรเป็ นหลัก โดยมีเป้ าหมาย
เพื่ อระดมกํา ลัง และความคิ ด เห็ น ในการร่ วมสร้ า งวิ ส าหกิ จชุ ม ชนให้ส ามารถทํา งานได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากเป็ นช่วงเริ่ มต้นก่อสร้างวิสาหกิจ
2) การสื่ อสารระหว่างหน่วยงานรัฐและวิสาหกิจชุมชน
การสื่ อสารกับหน่ วยงานรั ฐ วิสาหกิ จชุ มชนจะสื่ อสารในฐานะชุ มชนที่
ต้องการสร้ างรายได้สร้ างอาชี พ เป็ นการสื่ อสารเชิ งรับ (Passive) ที่ตอ้ งการความช่ วยเหลื อจาก
หน่วยงานรัฐ
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5.4.3.2 กลยุทธ์การสร้างสาร
1) สารเพื่อส่ งเสริ มการตลาด
สารที่ใช้ในการสื่ อสารการตลาดจะเป็ นสารที่เป็ นคําพูดในการเสนอขาย
สิ นค้า และการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ที่สามารถสื่ อสารแทนผูส้ ่ งสารได้ นอกจากนี้ จะต้องมีชื่อและที่
อยู่ พร้อมเบอร์ ติดต่อวิสาหกิ จชุ มชนที่ชดั เจน เพื่อให้ลูกค้าหรื อหน่ วยงานต่าง ๆ สามารถติดต่อซื้ อ
ขายกับวิสาหกิจชุมชนได้อย่างถูกต้อง
5.4.3.3 กลยุทธ์การใช้สื่อ
1) การใช้สื่อบุคคล
การทํา ธุ ร กิ จ ของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจะใช้สื่ อ บุ ค คลเท่ า นั้น ไม่ มี ก ารใช้สื่ อ
ออนไลน์ สื่ อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ใด ๆ เป็ นการสื่ อสารแบบเรี ยบง่าย โดยให้สมาชิ กเครื อข่าย
เป็ นผูส้ ื่ อสารอย่างตรงไปตรงมากับกลุ่มเป้ าหมาย
“ใหม่ๆ เราก็ช่วยไปบอกกับญาติก่อนว่า เรามีน้ าํ ข้าวกล้องนะ ให้สมาชิ กเอา
ไปโปรโมท พอเขาไปแบ่ง เขาก็สั่งมา ถ้าเขารู ้สึกว่ารสชาติดี เขาก็โฆษณาช่ วย เราไม่ได้โปรโมท
ออกวิทยุ แต่เอาผลงานไปโชว์เอง นี่ นะ นํ้าข้าวกล้องลองชิ มดูสิเป็ นยังไง ถ้าได้รสชาติก็ช่วยเอาไป
โฆษณาให้หน่อย” (เชฐพงษ์ กันหา, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557)
2) การประชุม
การประชุ มวิส าหกิ จชุ มชนจะเป็ นหนึ่ งเดี ยวกับการประชุ ม ของเครื อข่า ย
นวัตกรรมชาวบ้าน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมอย่างทัว่ ถึงของสมาชิก

5.5 กองทุนนวัตกรรมชาวบ้ าน
เครื อข่าย

บริ ษทั

วิสาหกิจ

กองทุน

ภาพที่ 5.23 การพัฒนาองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในขั้นกองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน
หมายเหตุ: ภาพที่ 5.23 เป็ นส่ วนหนึ่งของภาพที่ 5.1 นํามาแสดงในส่ วนนี้ เพื่อชี้ เฉพาะลําดับขั้นการ
พัฒนาองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านขั้นที่ ห้า กองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน ที่ประกอบด้วย
องค์กรย่อยสี่ องค์ก ร ได้แก่ เครื อข่า ยนวัตกรรมชาวบ้าน บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน
วิสาหกิจชุมชน และกองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน
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5.5.1 กระบวนการสื่ อสาร
5.5.1.1 กระบวนการสื่ อสารเพื่อสร้างกองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน
1) การก่ อ ตั้ง กองทุ น นวัต กรรมชาวบ้า นผ่ า นแนวคิ ด ภายในและการ
สนับสนุนจาก ภายนอก
กองทุ น นวัต กรรมชาวบ้า นเกิ ด ขึ้ น จากการพยายามหารู ป แบบธุ ร กิ จ ที่
สามารถทําให้องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านสามารถอยู่รอดหรื อพึ่ งพาตนเองได้ ด้วยลัก ษณะของ
สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านซึ่ งนับได้ว่าเป็ นชุ มชนหรื อสังคมที่ตอ้ งการการพัฒนานั้น เป็ น
ความต้องการการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก นัน่ คือ การพัฒนาอาชี พเกษตรกรรม และพื้นฐาน
ของชาวบ้านจะอาศัยความเชื่ อมัน่ เป็ นหลัก ในการตัดสิ นใจทําสิ่ งต่า ง ๆ เพื่อสร้ างความเชื่ อมัน่
ให้กบั เกษตรกรและความมัน่ คงให้กบั บริ ษทั ทําให้เกิดแนวคิดการก่อตั้งกองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน
โดยจะต้องนําแนวคิดนี้ไปเสนอหรื อสื่ อสารกับองค์กรภายนอก เพื่อพัฒนาให้เป็ นระบบที่น่าเชื่ อถือ
มี ก ารติ ดต่อกับธนาคารเพื่ อสร้ า งบัญชี ข องกองทุ นให้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร สร้ างหลัก ฐานทาง
การเงินต่าง ๆ
การประสานงานขอการสนับสนุ นจากองค์กรภายนอกทั้งในด้านแนวคิ ด
และการปฏิ บตั ิ โดยได้รับการสนับสนุ นจากสํานักงานสร้ างเสริ มกิ จการเพื่อสังคมแห่ งชาติและ
องค์กรตัวกลาง ChangeFusion
“ลักษณะการทํางานในเรื่ องของกองทุนทํามานานแล้ว 3 4 ปี แล้ว แต่เดิมเรา
จะไม่เรี ยกต่างหาก กองทุน เราเรี ยก Social Contract Farming เราจะแยกออกมาต่างหาก การตั้ง
กองทุนก็คือ แยกบัญชี ออกจากบริ ษทั เพื่อที่จะให้คนที่เอาเงินมาลงทุนเห็นชัดเจนว่า เงินมันลงไป
เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาชาวบ้านโดยตรง ไม่ใช่ ลงมาที่บริ ษทั กองทุนมีจุดมุ่งหมายเพื่อทําให้คนที่
อยากจะช่วยเหลือชาวบ้านหรื อช่วยเหลือชุ มชน เขาได้เห็นเงินของเขาลงทุนในเรื่ องของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชาวบ้านในระดับรากหญ้าจริ ง ๆ ‛ (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน
2557)
2) การระดมทุนผ่านการสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์
ด้วยกองทุนนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นกองทุนทางสังคมของกิจการเพื่อสังคม
ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากสํานักงานสร้างเสริ มกิจการเพื่อสังคมแห่ งชาติ ทําให้มี
ภาคีเครื อข่ายของกิจการเพื่อสังคมระดับประเทศและระดับนานาชาติที่รู้จกั แต่การสื่ อสารในระดับ
นี้เป็ นการสื่ อสารที่ผวิ เผินจึงต้องอาศัยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีโดยการดึงจุดเด่นของการเป็ นกิจการ
เพื่อสังคมที่ ทาํ งานในพื้นที่ ชนบทจริ งและได้รับความร่ วมมื อจากชุ มชนในการแก้ปัญหามาเป็ น
หัวข้อในการประชาสัมพันธ์วสิ ัยทัศน์ขององค์กร
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5.5.1.2 กระบวนการสื่ อสารเพื่อการบริ หารจัดการ
1) การปรับปรุ งคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กรผ่านการสื่ อสารภายในองค์กร
การบริ หารจัดการกองทุ นมีการบริ หารผ่านบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านเป็ น
หลัก ซึ่ งกองทุ นนี้ จะเป็ นกองทุ นที่ ใช้ในกระบวนการพัฒนาคุ ณภาพของการทํางานทุ กส่ วนใน
องค์ก รนวัตกรรมชาวบ้าน การบริ หารกองทุ นจึ ง ต้องมี ก ารวางแผนอย่า งรั ดกุ ม ในการกํา หนด
สัดส่ วนของกองทุนสําหรับพัฒนาองค์กรย่อยให้ได้ครอบคลุมทั้งหมด อีกทั้งในแง่ระยะเวลาในการ
พัฒนาจะต้องมีเงินหมุนเวียนพอสําหรับการพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่ อง โดยการวางแผนการ
จัดสรรงบประมาณจากกองทุนจะต้องอาศัยการสื่ อสารภายในองค์กรที่เข้มแข็ง เพราะเป็ นเรื่ องของ
ผลประโยชน์ การสื่ อสารจึ ง มี บ ทบาทในการสร้ า งความสั ม พันธ์ ต่ อสมาชิ ก องค์ก รนวัต กรรม
ชาวบ้านที่ตอ้ งทํางานร่ วมกัน และเกื้ อกูลงบประมาณซึ่ งกันและกันในการพัฒนาเป้ าหมายร่ วม ซึ่ ง
แม้องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจะมี 4 องค์กรย่อย แต่บุคลากรนั้นแบ่งเป็ นเพียง 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ มที่
ทํางานส่ วนบริ ษทั เช่น พนักงานธุ รการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ส่ วนอีกกลุ่มหนึ่ งเป็ นสมาชิ ก
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน โดยแต่ละองค์กรย่อยจะต้องมีสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเป็ น
กรรมการด้วย เพราะถือว่าสมาชิกเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักขององค์กร
2) การพัฒนาการจัดการกองทุนผ่านการสื่ อสารภายนอกองค์กร
กองทุ นนวัต กรรมชาวบ้า นเป็ นกองทุ นที่ เ พิ่ ง ก่ อ ตั้ง ขึ้ น นับ ได้ว่า เป็ นขั้น
พัฒนาความคิ ดในการบริ หารจัดการกองทุ น ดังนั้น ต้องอาศัย การสื่ อสารเพื่อหาข้อมู ลข่ าวสาร
วิธีการต่าง ๆ ในการนํามาพัฒนาต่อยอดเพื่อบริ หารจัดการกองทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ การสื่ อสาร
กับองค์กรภายนอกนั้น นอกจากจะทําให้ได้รับแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนากองทุนแล้ว ยังเป็ นการ
สร้ างความสัมพันธ์แลประชาสัมพันธ์กองทุนไปยังกลุ่มสาธารณะอี กด้วย ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อ
ความอยู่รอดของกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้นกั ลงทุนรายย่อยสามารถสนับสนุ นชุ มชนได้ กองทุน
นวัตกรรมชาวบ้านจึงมี กลุ่ มเป้ าหมายหลักอยู่ภายนอกองค์กร ซึ่ งต้องอาศัยการติ ดต่อสื่ อสารกับ
ภายนอกอย่างมากเพื่อนําข้อมูลขององค์กรหรื อบุคคลภายนอกเข้ามาพัฒนากองทุนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักลงทุนในอนาคต
‚การเข้าหานักลงทุนที่จะมีความเข้าใจเรื่ องกิจการเพื่อสังคมก็จะเป็ นทางลัด
ทางหนึ่ งที่ทาํ ให้การขยายพื้นที่ในการทํางานเป็ นไปได้เร็ วขึ้น‛ (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์ , 6
กุมภาพันธ์ 2558)
3) การหาทุนเข้ากองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน
การนําเสนอแผนธุ รกิ จหรื อที่ เรี ยกว่า Piching เป็ นลักษณะหนึ่ งของการ
สื่ อสารกับนักลงทุนเพื่อให้เกิดการร่ วมลงทุน ซึ่ งการ Piching เป็ นรู ปแบบการเสนองานของวงการ

212
ธุ รกิจ แต่ได้นาํ มาใช้ในการนําเสนอทุนเชิ งสังคมด้วยเช่นกัน ทําให้ผปู ้ ระกอบการกิจการเพื่อสังคม
ได้มีโอกาสเข้าถึงนักลงทุ นได้มากขึ้น แตกต่างจากในอดีตที่การหาทุนนั้น ขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์
ส่ วนบุคคลของผูป้ ระกอบการทางสังคม
ผูท้ ี่ทาํ งานเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมนั้น ส่ วนมากจะเป็ นผูท้ ี่ทาํ งานภาคสังคม
มากกว่า ซึ่ งอยูค่ นละภาคส่ วนกับธุ รกิจ การสนับสนุนให้กิจการเพื่อสังคมเจริ ญเติบโตได้มากกว่าที่
เป็ นอยู่ จึงต้องดึ งเข้าสู่ ตลาดนักลงทุน เพราะกิจการเพื่อสังคมส่ วนมากยังเป็ นกิจการขนาดเล็กหรื อ
อยู่ในช่ วงพัฒนาแนวคิดองค์กรหรื อแม้แต่ดาํ เนิ นกิ จการมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง แต่ก็ยงั ไม่สามารถ
ขยายได้
นอกจากการนําเสนอแผนธุ รกิจกับนักลงทุนแล้ว กองทุนวัตกรรมชาวบ้าน
ยัง มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ผ่ า นเครื อข่ า ยกิ จ การเพื่ อ สั ง คม ซึ่ งมี กิ จ การที่ เ ปิ ดเว็ บ ไซต์ เ พื่ อ ช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์โครงการหรื อกิจกรรมทางสังคม เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจได้ร่วมเป็ นอาสาสมัครหรื อร่ วม
บริ จาคเงินสมทบกับกิจการเพื่อสังคมนั้น ๆ ได้อีกด้วย
5.5.1.3 กระบวนการสื่ อสารเพื่อสร้างการยอมรับนวัตกรรม
1) การสื่ อสารเพื่อสร้างการตระหนักรู้
กองทุนนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นกองทุนเชิ งสังคมเพื่อนํามาพัฒนาสมาชิ ก
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งสมาชิ กจะเป็ นกลุ่ มเป้ าหมายเชิ งรั บ (Passive) ของกองทุน และ
ได้รับผลประโยชน์จากกองทุน ดังนั้น การสื่ อสารให้เกิดการยอมรับกองทุนนวัตกรรมชาวบ้านจึง
ไม่ใช่ เรื่ องยาก เพราะยอมรั บแล้วเป็ นประโยชน์ ต่อสมาชิ กโดยไม่มีเงื่ อนไขใด ๆ เพียงแต่การ
สื่ อสารจะต้องสร้างการตระหนักรู ้ในวัตถุประสงค์ของกองทุน รายชื่ อผูร้ ่ วมทุน เพื่อให้สมาชิ กเห็น
ความสําคัญกับกองทุ นนวัตกรรมชาวบ้า น มี ก าํ ลัง ใจการพัฒนาตนเอง และรู ้ จกั ใช้ก องทุ นให้มี
ประโยชน์สูงสุ ด
5.5.2 รู ปแบบการสื่ อสารของกองทุนนวัตกรรมชาวบ้ าน
1) รู ปแบบการสื่ อสารสองทางอย่างไม่เป็ นทางการ
การปรึ กษากับองค์กรตัวกลางเป็ นการสื่ อสารอย่างไม่เป็ นทางการ รวมถึ ง
เครื อข่ายกิจการเพื่อสังคมอื่น ๆ ซึ่ งจะเน้นการพูดคุย สนทนา เพื่อขอความคิดเห็น โดยสื่ อที่ใช้เป็ น
โทรศัพท์หรื อสื่ อสังคมออนไลน์
2) รู ปแบบการสื่ อสารทางเดียวอย่างเป็ นทางการ
การนําเสนอแผนงานธุ รกิจเพื่อขอทุนสนับสนุ นจากนักลงทุนในการจัดงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้นกั ลงทุนได้พบกับกิจการเพื่อสังคมนั้น เป็ นการนําเสนอแผนในระยะเวลาสั้น ๆ เพียง
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1 -2 นาที ซึ่งจะต้องเป็ นไปตามกฎระเบียบของงานที่เป็ นทางการ และเป็ นการสื่ อสารทางเดียวของผู้
นําเสนอแผนเท่านั้น
5.5.3 กลยุทธ์ การสื่ อสารของกองทุนนวัตกรรมชาวบ้ าน
ผลการวิจยั กลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารของกองทุ นนวัตกรรมชาวบ้าน แบ่ ง ออกเป็ นกลยุท ธ์ ที่
เกี่ยวกับผูส้ ่ งสาร กลยุทธ์การสร้างสาร และกลยุทธ์การใช้สื่อ ดังแสดงในกรอบแนวคิด กลยุทธ์การ
สื่ อสารของกองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ส่งสาร
การสร้ างสาร
การใช้ สื่อ

การสื่ อสารภายในองค์กร
การสื่ อสารภายนอกองค์กร
การสร้างสารเพื่อโน้มน้าวใจ
การใช้สื่อการนําเสนอ (Pitching)

ภาพที่ 5.24 กรอบแนวคิด กลยุทธ์การสื่ อสารของกองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน
5.5.3.1 กลยุทธ์เกี่ยวกับผูส้ ่ งสาร
1) การสื่ อสารภายในองค์กร
กองทุ น นวัต กรรมชาวบ้า นเป็ นกองทุ น ที่ ไ ด้รั บ การสื่ อ สารผ่ า นบริ ษ ัท
นวัตกรรมชาวบ้านไปสู่ เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งกองทุนนี้ จะช่ วยส่ งเสริ มองค์กรย่อยของ
นวัตกรรมชาวบ้านทั้งหมด การสื่ อสารจึงไม่มีความซับซ้อน เพียงแต่ผสู ้ ่ งสารต้องสื่ อสารให้ทุกคน
เห็นความสําคัญของกองทุนในเป้ าหมายใหญ่ร่วมกัน ไม่ใช่เพียงเป้ าหมายส่ วนตน
2) การสื่ อสารภายนอกองค์กร
การสื่ อสารภายนอกองค์กรนั้น จะใช้ผนู ้ าํ ความคิดเป็ นผูส้ ่ งสารหลัก เพื่อให้
สามารถตอบข้อคําถามได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากมีความรู้และความชํานาญทางการเกษตร
และมีทกั ษะในการนําเสนองาน
5.5.3.2 กลยุทธ์การสร้างสาร
1) การสร้างสารเพื่อโน้มน้าวใจ
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สารที่ ใ ช้ใ นการนํา เสนอแผนธุ ร กิ จเป็ นสารที่ ต้องใช้ก ารโน้ม น้า วใจขั้น
สู งสุ ด เพราะมีระยะเวลาในการนําเสนอสั้นมาก โดยวิธีการสร้างสารที่เหมาะสมกับการสื่ อสารใน
ระยะสั้นคื อ การสื่ อสารด้วยภาพ และการสร้ างกราฟฟิ กให้มีความน่ าสนใจและน่ าเชื่ อถื อ และที่
สําคัญต้องสอดคล้องกับคําพูดของผูน้ าํ เสนอด้วย
5.5.3.3 กลยุทธ์การใช้สื่อ
1) การใช้สื่อการนําเสนอ (Pitching)
การจัดการนําเสนอแผนธุ รกิ จถื อเป็ นช่ องทางการสื่ อสารใหม่ของกิ จการ
เพื่อสังคมที่จะสามารถสื่ อสารถึงกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งเป็ นนักลงทุนได้โดยตรง กิจกรรมนี้ จะเป็ นสื่ อที่
ไม่มีโอกาสบ่อยนัก การเตรี ยมตัวให้พร้ อมก่ อนการนําเสนอจึ งเป็ นสิ่ งสําคัญ ซึ่ งต้องมี การเก็บ
รวบรวมผลงานในการดําเนิ นการที่น่าสนใจขององค์กรไว้เป็ นหลักฐานในการประกอบ องค์กร
นวัตกรรมชาวบ้านจึงมีการจัดอบรมการถ่ายรู ปให้กบั เจ้าหน้าที่ขององค์กร เพื่อให้สามารถเก็บภาพ
การทํา งานขององค์กรไว้ใช้ใ นการนําเสนอครั้ งต่ อไป รวมถึ งการบันทึ ก ข้อมู ล สถิ ติต่า ง ๆ ที่
นํามาใช้เป็ นข้อมูลที่นาํ เสนอได้โดยง่ายและมีผลกระทบ (Impact) สู งต่อการลงทุน

บทที่ 6
บทบาทการสื่อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้ าน
การสื่ อสารขององค์ก รนวัตกรรมชาวบ้านใช้นวัตกรรมนําการพัฒนา โดยบทบาทการ
สื่ อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมีบทบาทในการพัฒนา แบ่งออกเป็ น 3 มิติ ได้แก่ มิติด้าน
สังคม มิ ติดา้ นเศรษฐกิ จ และมิ ติด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งแม้ผวู ้ ิจยั จะนําเสนอบทบาทการสื่ อสารของ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านออกเป็ นแต่ละมิติ แต่อนั ที่จริ งการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมี
ลักษณะบูรณาการทั้ง 3 มิ ติ ผูว้ ิจยั เพียงแต่แยกผลการวิจยั ให้เห็ นความชัดเจนในแต่ละมิติเท่านั้น
มิได้หมายถึงการพัฒนาในแต่ละมิติเป็ นอิสระต่อกัน ผลการวิจยั มีรายละเอียด ดังนี้

6.1 นวัตกรรมการพัฒนาในมิติด้านสั งคม “นวัตกรรมสั งคม”

สังคม
นวัตกรรม
สังคม
เศรษฐกิจ

สิง่ แวดล้ อม

นวัตกรรมการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในมิติดา้ นสังคมนั้น ผูว้ ิจยั พบว่า การ
พัฒนาด้านนี้ใช้กระบวนการนวัตกรรมสังคมในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาในมิติดา้ นสังคม โดย
มีรายละเอียดดังนี้
6.1.1 ความเป็ นนวัตกรรมสั งคมขององค์ กรนวัตกรรมชาวบ้ าน
ความเป็ นวัตกรรมสังคมสามารถพิจารณาได้จากองค์ประกอบของนวัตกรรมสังคม ซึ่ งมี
ทั้งหมด 3 องค์ประกอบได้แก่ คุ ณค่าต่อสั งคม ความใหม่ และแรงจูงใจเชิ งสังคม ทั้ง 3
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องค์ประกอบนี้ถือเป็ นเกณฑ์ในการจําแนกนวัตกรรมสังคมออกจากสิ่ งที่ไม่ใช่นวัตกรรมสังคม การ
ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ งย่อมทําให้ความเป็ นนวัตกรรมสังคมสู ญเสี ยไป (อลงกรณ์ คู
ตระกูล, 2553) องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน มีความเป็ นนวัตกรรมสังคม ดังนี้
6.1.1.1 คุณค่าต่อสังคม
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านสร้ างคุ ณค่าของนวัตกรรมท้องถิ่ นที่มีต่อสังคม
ส่ วนรวมไม่ว่าจะเป็ นในเชิ งแก้ปัญหาหรื อในเชิ งพัฒนา ทําให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงวิธีการดําเนิ น
ชี วิตที่คนในชุ มชนทําอยูเ่ ป็ นประจําให้เป็ นไปในทางที่ดีข้ ึน พัฒนาคุณภาพชี วิตของเกษตรกรภาค
อีสานที่มีความยากจน สร้ างรายได้ภายในชุ มชน ทําให้ลดการอพยพย้ายถิ่ นฐาน ลดปั ญหาชุ มชน
แออัด คนในชุ มชนได้ทาํ มาหากินในพื้นที่ของตนเอง งานที่องค์กรทําจึงเป็ นการสร้างทางเลือกให้
ชุมชนชนบท เพื่อให้ชีวิตและความเป็ นอยูข่ องคนในสังคมเกษตรกรรมสามารถอยูร่ อดได้ภายใน
บริ บทสังคมทุนนิยมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา หากการประกอบอาชี พหลักที่มีอิทธิ พลต่อ
วัฒนธรรมประเพณี แม้กระทัง่ ศาสนาของชุมชนอีสานได้รับการพัฒนาจนมีความสามารถในการอยู่
รอด สังคมก็จะสามารถฟื้ นฟูตนเองให้กลับมามีชีวติ ที่ผาสุ กได้อีกครั้ง
สฤณี อาชวานันทกุ ล และภัทราพร แย้มละออ (2554) กล่ า วในแผนที่
ผลลัพธ์ (Impact Value Chain) ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านว่า ผลกระทบทางสังคมหรื อความ
เปลี่ยนแปลงที่เป็ นภาพใหญ่สาํ หรับกลุ่มคนในวงกว้างขององค์กรนี้ ดังนี้
1) เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ ึน
2) สุ ขภาพของคนในชุมชนดีข้ ึน
3) คุณภาพสิ่ งแวดล้อมดีข้ ึน
4) เกิดความสามัคคีในชุมชน
5) ชาวบ้านมีความมัน่ ใจในตัวเอ
6) ดํารงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
7) ลดภาระของภาครัฐในการช่วยเหลือ
6.1.1.2 ความใหม่
เครื อข่ ายนวัตกรรมชาวบ้า น บริ ษ ทั เครื อข่ า ยนวัตกรรมชาวบ้าน จํา กัด
วิสาหกิจชุ มชน และกองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน เป็ นรู ปแบบองค์กรพัฒนาสังคมแบบครบวงจร ทั้ง
การผลิ ต การกระจายสิ นค้า และการบริ โภค องค์กรชุ มชนลักษณะนี้ ถือได้ว่าเป็ นองค์กรแรกใน
ประเทศไทยที่ดาํ เนินการโดยชาวบ้านเอง ทําให้ชาวบ้านมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอน โดยเน้นการสร้าง
สภาพแวดล้อมทางการสื่ อสารให้ชาวบ้านกล้าแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
องค์กรเป็ นเพียงการเชื่ อมประสานให้ชาวบ้านมีพ้ืนที่ในการสื่ อสารเท่านั้น เป็ นหนึ่ งเดียวกับชุ มชน
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การพัฒนาสังคมดังกล่าวจะทําให้เกิดการพัฒนาสังคมด้วยวิธีใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา โดยประเด็นต่าง
ๆ มีความยืดหยุน่ ต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
มิติดา้ นความใหม่น้ นั อาจไม่ใช่ แนวคิ ดใหม่ที่ไม่เคยเกิ ดขึ้ น แต่ยงั รวมถึ ง
แนวคิดเก่าที่นาํ มาพัฒนาใหม่ได้อีกด้วย หรื อแม้แต่แนวคิดบางแนวคิดอาจจะเก่าสําหรับสังคมหนึ่ ง
แต่ใหม่สาํ หรับอีกสังคมหนึ่ง มิติความใหม่จึงครอบคลุมนัยยะในวงกว้าง สําหรับองค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้านมีทศั นะด้านความใหม่วา่
ความรู ้ ใหม่ ๆ ที่ เราใช้ มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่ นของชาวบ้านเอง เราเอามาพัฒนาให้เป็ น
ปั จจุ บนั มากขึ้ น เขาก็ เคยรู ้ กนั แต่ ก็หลง ๆ ลื มไม่ไ ด้เอามาใช้ก ัน บางที คนเฒ่ าคนแก่ ไ ม่
ถ่ า ยทอด เขาก็ คิ ดว่า ลู ก หลานคงไม่ ส นใจหรอก เนื่ องจากช่ วงแรก ๆ เราทําภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่นมาก่อน ถอดเกล็ด เราก็ไม่บอกว่าอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้ ก็ให้ลองเอาไปใช้ดูสิวา่ ยัง
ใช้ได้อยูห่ รื อเปล่า ทุกคนมาแชร์ กนั เกษตรกรบางคนเขาไปรู ้มาจากข้างนอก ก็มาบอก เขา
ไปเห็นจากต่างจังหวัดมา เขามีวธิ ี การทําให้ลูกฟักลูกใหญ่มาก ใช้ปุ๋ยหมักขี้หมู บางคนบอก
ไม่จริ งหรอก ใช้ปุ๋ยหมักหน่ อกล้วย ได้ประสิ ทธิ ภาพดี กว่า เราก็เลยโอเค มาลองกัน ให้
ชาวบ้านทดลองเรี ยนรู้ สิ่งที่ใหม่สําหรับเขาด้วยตัวเขาเอง (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 31
กรกฎาคม 2557)
ความใหม่ยงั ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นความใหม่สําหรับทุ กคนเป็ นการทัว่ ไปแต่
ต้องเป็ นความใหม่สําหรับบริ บทนั้น ๆ นัน่ คือ คนในบริ บทต้องรับรู ้วา่ เป็ นสิ่ งใหม่ (Rogers, 2003,
p.12) ดังนั้น กิ จกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านที่ เข้าข่ายคํากล่าวข้างต้นคือ การนําสมาชิ ก
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาที่ประสบความสําเร็ จจากชุ มชนอื่นมา
ปรับใช้กบั ชุ มชนของตัวเอง หรื อการนํานวัตกรรมของท้องถิ่ นอื่น ๆ มาใช้กบั ท้องถิ่ นของตนเอง
ด้วยหลักที่ ว่า เกษตรกรไม่เคยมี โครงการพัฒนาดังกล่ าวมาก่ อน การทํานาอิ นทรี ย ์ก็เป็ นอี กหนึ่ ง
โครงการที่ มี ก ารอบรม ศึ ก ษาดู ง านจากพื้ น ที่ ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ มาก่ อน การจัด การเรี ย นรู ้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใหม่ ๆ ภายในองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน บางครั้งก็เกิ ดปั ญหาเรื่ องความ
ใหม่ที่วา่ ความใหม่มีความเฉพาะตัวแตกต่างกันในแต่ละบุคคล การส่ งเสริ มความรู ้ใหม่ ๆ ให้กบั
เกษตรกรจึ งเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งอาศัยการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เพื่อดูในรายละเอี ยดว่า หัวข้อเรื่ องใหม่ ๆ
อาจมี รายละเอี ย ดที่ ต่างจากเดิ ม สมาชิ กเครื อข่า ยนวัตกรรมชาวบ้านต่างเคยผ่า นการเรี ยนรู ้ ทาง
การเกษตรมาแล้ว การถ่ า ยทอดความรู ้ ใหม่ ๆ บางครั้ ง จึ งเป็ นความรู ้ เก่ าสํา หรั บ สมาชิ กบางคน
ตัวอย่างเช่น ทองยุน่ ศรี เจริ ญกล่าวว่า ‚การประชุม อบรมทํา Workshop บางทีก็รู้อยูแ่ ล้ว ที่เขาทํา เรา
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เคยเห็นในทีวี เราก็วา่ มันไม่ใหม่ เราทําได้ดีกว่า เราเคยเอาไปทําแล้ว‛ (ทองยุน่ ศรี เจริ ญ, สัมภาษณ์,
31 กรกฎาคม 2557)
6.1.1.3 แรงจูงใจเชิงสังคม
แรงจูง ใจเชิ งสังคม คื อ การมุ่ งผลประโยชน์ส่ วนรวมมากกว่า ประโยชน์
ส่ วนตัว หรื อการมีความต้องการทําให้สังคมดี ข้ ึ นมากกว่าความต้องการที่จะได้รับประโยชน์ดา้ น
เศรษฐกิ จ องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านตั้งขึ้ นเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนของเกษตรกรภาคอี สาน
แรงจูงใจขององค์กรมาจากลุ่มเกษตรกรในชุ มชนท้องถิ่นเองที่ตอ้ งการการประกอบอาชี พที่มีความ
มัน่ คงจึงร่ วมกันสร้างเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านขึ้นมา ต่อมาจึงพัฒนาให้มีกิจการเพื่อสังคมขึ้น ซึ่ ง
ยังคงเป็ นกิจการที่มีแรงจูงใจในการแก้ปัญหาของสังคมเช่นเดิมแต่ใช้วิธีการธุ รกิจในการแก้ปัญหา
รวมถึ ง วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และกองทุ น นวัต กรรมชาวบ้า น ต่ า งจัด ตั้ง ขึ้ น มาจากแรงจู ง ใจของคน
ส่ วนรวมในการอุดช่องโหว่ของการพัฒนานัน่ เอง
นาวี นาควัชระ (สัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) กล่าวถึงการหาแรงจูงใจเชิ ง
สังคมของชาวบ้านว่า ‚สิ่ งที่ตอ้ งรู ้จริ ง ๆ ว่า ความต้องการแก้ปัญหาเป็ นปั ญหาชุมชนจริ ง ๆ หรื อไม่
เราต้องเรี ยนรู ้กบั กลุ่มเป้ าหมาย ถ้าชาวบ้านไม่รู้สึกว่าเป็ นปั ญหาก็ไม่เกิดอะไรขึ้น บางทีเป็ นปั ญหา
แต่ชาวบ้านไม่ได้อยากแก้ไข เราก็ตอ้ งเอาเฉพาะปั ญหาที่ชาวบ้านเห็นว่าเป็ นปั ญหาและอยากแก้ไข‛

6.1.2 บทบาทการสื่ อสารในกระบวนการนวัตกรรมสั งคม
6.1.2.1 ตัวแสดงสําคัญในกระบวนการนวัตกรรมสังคม
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ภาพที่ 6.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดง (Actor) ในกระบวนการนวัตกรรมสังคม
แหล่งทีม่ า : ผูว้ จิ ยั สรุ ปจากผลการสัมภาษณ์โดยใช้กรอบแนวคิดนวัตกรรมสังคมของอลงกรณ์ คูตระกูล (2553)
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จากแผนภาพที่ 6.1 แสดงให้เห็ นถึงตัวแสดงสําคัญที่มีบทบาทในการสร้างกระบวนการ
นวัตกรรมสังคมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน โดยองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมีลกั ษณะสหองค์กร
นัน่ คือ การประกอบด้วยองค์กรย่อย 4 องค์กร ได้แก่ เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน บริ ษทั นวัตกรรม
ชาวบ้า น วิส าหกิ จชุ ม ชนมี กิ นมี ใ ช้ และกองทุ นนวัตกรรมชาวบ้า น จึ ง มี ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ย ที่
เกี่ยวข้องมากมาย ซึ่ งผูว้ ิจยั เลื อกเฉพาะกลุ่มที่เป็ นตัวแสดงสําคัญในการสร้างนวัตกรรมสังคม โดย
เส้ นเชื่ อมระหว่างตัวแสดงหมายถึ งตัวแสดงมี ความสัมพันธ์ กนั ตามทิ ศทางของหัวลูกศร และมี
ความสัมพันธ์กาํ กับไว้บนเส้นทางความสัมพันธ์น้ นั รวมทั้งการแสดงระดับความความกระตือรื อร้น
ของตัวแสดง ในที่ น้ ี มี 2 ระดับ ได้แก่ ‚กระตื อรื อร้ น ‛ (Active) หมายถึ ง ตัวแสดงที่ มีก าร
ติดต่อสื่ อสารกับองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านก่อนหรื อมีความเป็ นผูส้ ่ งสาร หรื อ ‚ไม่กระตือรื อร้ น‛
(Passive) หมายถึ ง ตัวแสดงที่องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นฝ่ ายติดต่อสื่ อสารไปก่อนหรื อเป็ นตัว
แสดงที่ ตอ้ งรอการปฏิ สัมพันธ์จากองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านก่อนจึ งจะมี การตอบรับ กล่าวคื อ มี
ลักษณะเป็ นผูร้ ับสาร ได้แก่ นักลงทุนรายย่อยและแหล่งทุนที่มีเป็ นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเงิน ซึ่ งจะต้อง
มีการสื่ อสารด้วยการโน้มน้าวใจหรื อสร้างความน่าเชื่ อถือเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วม เนื่ องจากปั จจัย
ด้านการลงทุนเป็ นปั จจัยที่อ่อนไหวและต้องมีความเชื่ อมัน่ สู งในการตอบรับ นอกจากนี้ ชุมชนใน
พื้นที่ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านยังไม่ค่อยมีบทบาทในการสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมสังคม
นัก ส่ วนใหญ่ชุมชนจะอยู่ในขั้นรับรู ้ วา่ มีองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านอยูใ่ นนาม ‚เกษตรเขียว‛ หรื อ
‚ศูนย์เกษตร‛ แต่ไม่มีส่วนร่ วมใด ๆ องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจึงต้องมีการสื่ อสารผ่านสื่ อกิจกรรม
หรื อวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น การเข้าร่ วมเป็ นเจ้าภาพงานบุญประเพณี ต่าง ๆ เป็ นต้น
6.1.2.2 บทบาทการสื่ อสารต่อการสร้ างนวัตกรรมสังคม (Creation of Social
Innovation)
1) การธํารงรักษาความสัมพันธ์ของชุมชน
การสื่ อสารคือการสร้างปฏิ สัมพันธ์ของคนในชุ มชนหมู่บา้ น การรวมกลุ่ม
เกษตรกรเพื่อร่ วมกันประกอบอาชี พเกษตรกรรมร่ วมกัน ทําให้ชาวบ้านได้มีการเยี่ยมเยียนไปมาหา
สู่ กนั เป็ นประจํา ทําให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารสารทุกข์สุขดิบระหว่างกัน จากเดิมที่ชาวบ้านมักจะ
มีความสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดกันทั้งในระดับเครื อญาติและเพื่อนบ้าน องค์กรนัตกรรมชาวบ้านจึ งนํา
กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมนี้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการเพิ่มสาระประโยชน์หรื อ
หัวข้อ การสนทนาให้ ก ับ ชาวบ้า นได้แลกเปลี่ ย นกัน มิ ใ ช่ เพี ย งการเยี่ย มเยี ย นกันโดยไม่ มี ส าระ
นอกจากนี้ ยงั เป็ นการเชื่ อมโยงกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีความสนิ ทสนมกันให้รู้จกั คุ น้ เคยกันระหว่าง
กลุ่ ม ย่ อ ย ๆ ทํา ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยความสั ม พัน ธ์ ใ นชุ ม ชนที่ ก ว้า งขวางขึ้ น รวมไปถึ ง การสร้ า ง
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ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งชุ ม ชน เนื่ องจากการรั บ สมัค รสมาชิ ก เครื อข่ า ยนวัตกรรมชาวบ้า นไม่ มี
ข้อจํากัดด้านภูมิลาํ เนาของสมาชิกว่าจะต้องมาจากหมู่บา้ นใดหมู่บา้ นหนึ่ง อีกทั้งระบบสมาชิ กแบบ
รายครอบครั วยัง เป็ นการส่ ง เสริ ม ความสั ม พันธ์ ภายในครอบครั วที่ ร่วมกันประกอบอาชี พ และ
ตัดสิ นใจใช้นวัตกรรมในการทํา การเกษตรร่ วมกัน เนื่ องจากสมาชิ ก จะต้องมาประชุ มร่ วมกัน
อาจจะมาร่ วมทั้งครอบครัวหรื อบางครั้งการประชุ มเวียนตามแปลงเกษตรในที่ทาํ กินหรื อบ้านของ
เกษตรกรก็ทาํ ให้เป็ นการสร้างความภาคภูมิใจให้กบั ครอบครัวผูเ้ ป็ นเจ้าของเช่นกัน
การจั ด กิ จกรรมขององค์ ก รนวั ต กรรมชาวบ้ า นนั้ นจะต้ อ งอาศั ย
ความสัมพันธ์ของคนในชุ มชน เพราะกิจกรรมต่าง ๆ เน้นการมีส่วนร่ วม การร่ วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซึ่ งนอกจากจะต้องมีความสัมพันธ์อนั ดีร่วมกันเพื่อให้สามารถดําเนิ นกิจกรรมต่อไปได้อย่าง
ราบรื่ นแล้ว ตัวกิจกรรมเองยังเป็ นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้กบั คนในชุมชนด้วย นับว่าเป็ นการ
ส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน การร่ วมกันแสดงความคิ ดเห็ นเพื่อแก้ไขปั ญหานี้ จะทําให้เห็ นปั ญหาใน
สังคมของชาวบ้านอย่างแท้จริ ง และเป็ นการสร้างความสามัคคีในการร่ วมกันแก้ปัญหาอีกด้วย
2) การสื บทอด/รื้ อฟื้ นภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากการรวบรวมสารที่เป็ นมุขปาฐะจากชาวบ้านหลายคนทํา ให้ภูมิปัญญา
ต่าง ๆ ได้รับการประมวลขึ้น ซึ่ งภูมิปัญญาเหล่านั้นมักเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่ นที่ผ่านการใช้งานมา
หลายชัว่ อายุคน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถตกทอดมารุ่ นสู่ รุ่นได้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการใช้
งานได้จริ งของภูมิปัญญา ซึ่ งในปั จจุบนั มีความรู ้และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาบดบังความสามารถ
ของภูมิปัญญานั้น โดยเฉพาะความเชื่อเรื่ องความล่าช้าในการใช้ภูมิปัญญาให้เกิดผลทําให้ภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่ น ไม่ ไ ด้รั บ การรื้ อฟื้ นมาใช้ง านจริ ง ในสั ง คมปั จ จุ บ ัน เมื่ อ ไม่ มี ก ารใช้ ภู มิ ปั ญ ญาก็ ท าํ ให้
กระบวนการพัฒนาภูมิปัญญาขาดช่วงไปและเกิดการสู ญหายไปในที่สุด การรวมกลุ่มกันเพื่อรื้ อฟื้ น
ภูมิปัญญาที่สามารถนําวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่ นมาใช้ประโยชน์น้ นั จึงถึ งเป็ นการสื บทอดภูมิ
ปั ญ ญาให้ อ ยู่ ร อดต่ อ ไป ทั้ง ยัง เป็ นการพัฒ นาภู มิ ปั ญ ญาให้ เ หมาะสมกับ พื้ น ที่ ก ารเกษตรที่
เปลี่ยนแปลงไปในยุคปั จจุบนั ด้วย ยิง่ ไปกว่านั้นยังเป็ นการพัฒนาพื้นที่การเกษตรไม่ให้เสื่ อมโทรม
ลงไปและสามารถใช้วถิ ีการทําเกษตรอย่างในอดีตได้มีประสิ ทธิ ภาพเช่นเดิม
3) การเลือกสรรภูมิปัญญา
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมิ ใช่ องค์กรที่ ทาํ งานรวบรวมบันทึ กภูมิปัญญา
ทางการเกษตรไว้ท้ งั หมด แต่กระบวนการทํางานขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจะเป็ นการร่ วมกัน
รื้ อฟื้ นความรู ้ภูมิปัญญาเหล่านั้นมาประมวลให้เป็ นหมวดหมู่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมที่ตอ้ งการแก้ไข
ในแต่ละเรื่ องแต่ละประเด็น กลุ่มเกษตรกรจะร่ วมกันแสดงความคิดเห็ นและคัดเลื อกภูมิปัญญาที่
สามารถนํามาทดลองใช้ได้จริ งอย่างไม่ยุ่งยากมาทําการศึ กษาทดลองในแปลงเกษตรของตนเอง

222
ร่ วมกัน หลังจากทดลองแล้วก็จะมีการนําผลการทดลองนั้นมาแสดงหรื อแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
จนได้วิธีการทําการเกษตรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีที่สุด ซึ่ งเป็ นกระบวนการเลือกสรรภูมิปัญญาที่
สามารถใช้งานได้จริ งและมีประสิ ทธิ ภาพในราคาย่อมเยาว์ นอกจากนี้ภูมิปัญญาที่เลือกมาใช้จะต้อง
มีแนวโน้มที่จะขยายผลได้ในอนาคตด้วย ซึ่ งตัวอย่างหนึ่ งที่เด่นชัดที่สุดในการเลือกสรรภูมิปัญญา
การทําเกษตรขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านคือ การค้นหาสู ตรปุ๋ ยอินทรี ย ์
4) การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็ นนวัตกรรมชาวบ้าน
หลังจากการเลื อกสรรภูมิปั ญญาท้องถิ่ นเดิ มมาแล้ว ก็จะมี การพัฒนาภูมิ
ปั ญญาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเกษตรกรที่เป็ นสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเป็ น
กลุ่มที่มีความกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้ และเป็ นกลุ่มที่ยอมรับนวัตกรรมได้เร็ วหรื อเรี ยก
ได้ว่าเป็ นกลุ่มที่ชอบทดลองใช้นวัตกรรม แต่ละคนจึงผ่านการเรี ยนรู ้ หรื ออบรมการเกษตรในวิถี
ใหม่ ๆ มามากมาย ความรู ้ในตัวบุคคลจึงมีมาก การรวมตัวกันเพื่อร่ วมกันทําการเกษตร และยังมี
การใช้พ้ืนที่สาธารณะเป็ นประจําจึงเป็ นปั จจัยเอื้อในการร่ วมกันพัฒนาแนวคิดทางการเกษตรที่แต่
ละคนได้เรี ยนรู ้ มาผสมผสานกับภูมิปัญญาเดิ ม นอกจากนี้ ยงั มีความรู ้ ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
ได้รับ จากสื่ อ มวลชนหรื อ การนํา เข้า ข้อมู ล จากภายนอกชุ ม ชน ทํา ให้ เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาดั้ง เดิ ม ให้
สามารถผลิตผลออกมาได้รวดเร็ วทันใจมากยิ่งขึ้น ซึ่ งนับว่าเป็ นการเพิ่มสิ่ งใหม่พร้อมกับเก็บรักษา
ของเก่าไปพร้อม ๆ กัน
5) การสร้างการยอมรับร่ วมของเจ้าของนวัตกรรม
การสร้ างพื้นที่สาธารณะหรื อเวทีชุมชนให้กบั เกษตรกรยังเป็ นการกระตุน้
ให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนข้อมูล ข่าวสาร มี การถ่ า ยทอดความรู ้ หรื อแนวคิ ดของแต่ละคน ทําให้เกิ ด
ความรู ้สึกมีส่วนร่ วมในนวัตกรรมสุ ทธิ ที่ผลิตขึ้นมา เป็ นการสร้างสิ ทธิ ในการส่ งข่าวสาร (Right to
Inform) ให้ก ับ คนในชุ มชนได้มีโอกาสบอกปั ญหา แรงจู ง ใจในการแก้ปั ญหาสัง คมของตนเอง
ปั ญหานั้น ๆ ก็จะกลายเป็ นปั ญหาที่ทุกคนต้องการแก้ไขร่ วมกัน เมื่อเกิ ดจุดร่ วมก็จะทําให้เกิดการ
ยอมรั บมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านก็จะเป็ นของสังคมมิ ใช่ เป็ นของส่ วนตัว อี กทั้ง
กระบวนการนวัตกรรมที่ มีจุดเริ่ มต้นและการตัดสิ นใจใช้จากเจ้าของนวัตกรรมเองจะทําให้การ
ยอมรับนวัตกรรมนั้นยัง่ ยืน เพราะเจ้าของนวัตกรรมเป็ นผูค้ ิด ผูใ้ ช้ และเป็ นผูท้ ี่ได้รับผลจากการใช้
นวัตกรรมนั้น ในกระบวนการนวัตกรรมสังคมแต่ละขั้นจะดําเนิ นการต่อไปได้หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่
กับเจ้าของนวัตกรรมทั้งสิ้ น ดังนั้น บทบาทของบุคคลภายนอกนั้นจะเป็ นได้เพียงผูท้ ี่ให้แนวคิดใหม่
ๆ ในการพัฒนานวัตกรรมสังคม ไม่สามารถไปตัดสิ นใจแทนคนในชุมชนได้ ดังนั้น การสื่ อสารกับ
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านในส่ วนของบริ ษทั กองทุน หรื อผูส้ นับสนุ นภายนอกจึงจะสื่ อสารผ่านผู ้
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ประสานงานเครื อข่าย และจะมีการสื่ อสารเพียงแจ้งข้อมูลข่าวสาร ส่ วนในกระบวนการตัดสิ นใจ
นั้นเป็ นสิ ทธิ ของสมาชิกเครื อข่ายว่าจะเข้าร่ วมหรื อไม่
การเสริ มพลังอํานาจให้กบั ชาวบ้านผูเ้ ป็ นเจ้าของนวัตกรรมให้ลงมือปฏิบตั ิ
จริ ง สามารถตัดสิ นใจได้ทุกขั้นตอนนี้ จะต้องใช้การเปิ ดพื้นที่สาธารณะให้มีเสรี ภาพกว้างขวางต่อ
คนทุกกลุ่ม ซึ่ งองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านเองไม่มีการจํากัดรู ปแบบของสมาชิ กใด ๆ ทั้งสิ้ น ทุกคน
สามารถมีส่วนร่ วมได้ท้ งั หมด
6) การสร้างอัตลักษณ์และการสํานึกรักท้องถิ่น
ผลงานขององค์ก รนวัตกรรมชาวบ้านจะเป็ นผลงานที่ มี เอกลัก ษณ์ ด้ว ย
รู ปแบบการประกอบอาชีพที่แตกต่างจากคนทัว่ ไป สังเกตได้จากการรวมกลุ่มกันเป็ นกลุ่มเกษตรกร
ที่ม กั จะพูดเก่ ง และใส่ ใ จหรื อมี เวลาอยู่กบั การทําเกษตร เพราะการทํา เกษตรอิ นทรี ย ์ต้องมี เวลา
เพีย งพอต่อการดู แลรั กษาผลิ ตผลทางการเกษตร ลงแรงและความคิ ดมากกว่าการทําเกษตรเคมี
ดังนั้น การทํางานในนามกลุ่มหรื อเครื อข่ายจึงเป็ นที่สังเกตได้ชดั เจนว่ามีใครบ้างที่มกั มานัง่ คุยจับ
กลุ่มกัน อีกทั้งการทํานาข้าวกล้องยังให้ผลผลิตที่เด่นชัดด้วยข้าวกล้องจะมีสีดาํ หรื อแดงต่างจากรวง
ข้าวปกติ ทุ่งนาของเกษตรกรในองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจึงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างจากนา
ข้าวของผูอ้ ื่น นอกจากนี้ การร่ วมกันพัฒนาการทํานาให้พ้ืนที่ชนบทอีสานให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
เหตุผลหลักที่เป็ นที่ทราบกันดีและเป็ นหนึ่งในจุดมุ่งหมายขององค์กรคือการลดการอพยพย้ายถิ่นไป
ทํางานในเขตเมือง ดังนั้น การทําการเกษตรในชนบทจะต้องเป็ นการประกอบอาชี พที่เลี้ยงปากท้อง
ของตนเองได้ หารายได้เพียงพอต่อการดํารงชี วิต คนชนบทจะได้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีในพื้นที่ชนบท
ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ไม่ตอ้ งไปแออัดในชุมชนเมือง ดังที่นาวี นาควัชระ (สัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม
2557) กล่าวว่า ‚งานที่เราทําเป็ นการสร้างทางเลือกให้กบั คนชนบท‛
6.1.2.3 บทบาทการสื่ อสารต่อการบูรณาการนวัตกรรมสังคม (Integration of Social
Innovation)
1) การปรับปรุ งวิถีชีวติ ให้กา้ วทันโลกาภิวตั น์
ด้วยวิถี ชี วิ ตการทํา เกษตรแบบเดิ ม ไม่ ส ามารถก้า วทัน กลไกลการตลาด
เนื่องจากชาวบ้านมีความรู้และภูมิปั ญญาในการทําการเกษตรแต่ไม่มีความรู ้ในเรื่ องการซื้ อขายข้าว
จึงถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากพ่อค้าคนกลาง ไม่วา่ ราคารับซื้ อข้าวจะเป็ นอย่างไร ชาวนาจะต้องขายข้าว
ในราคาเท่านั้น การทําการเกษตรจึงมุ่งเน้นที่ปริ มาณมากกว่าคุณภาพของข้าว จึงมีการใช้สารเคมีที่
เป็ นอัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพในการเร่ ง และเพิ่ ม ผลผลิ ตให้ไ ด้ม ากที่ สุ ด โดยไม่ ค าํ นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้อ ม
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในส่ วนของบริ ษทั ได้มาช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่ องการต่อรองราคาสิ นค้า
โดยการหาตลาดใหม่เพื่อรองรับผลผลิ ตของเกษตรกร มีการกําหนดราคาสิ นค้าได้ดว้ ยตัวองค์กร
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เอง สิ นค้าที่แตกต่างและมีความพิเศษจะสามารถนําไปขายได้ในราคาที่ สูงกว่า ซึ่ งการประกอบ
อาชี พทางการเกษตรจึงไม่มุ่งเน้นในเชิ งปริ มาณ แต่เน้นเรื่ องคุ ณภาพและความปลอดภัยของผูผ้ ลิต
และผูบ้ ริ โภค นวัตกรรมต่ า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการแลกเปลี่ ย นร่ วมกันสร้ า งของเกษตรกรที่ เป็ น
สมาชิ กจึงเป็ นนวัตกรรมสะอาดที่เน้นเชิ งคุ ณภาพ โดยบริ ษทั จะมีมาตรการการคัดเลื อกผลิ ตผล
ทางการเกษตร การคัดเลือกเมล็ดข้าวจะมีเกรดและราคาที่แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นแรงจูงใจให้เกษตรกร
ผลิ ตข้า วให้มี คุ ณ ภาพเพื่ อ จะได้ราคาที่ ดี ที่ สุ ด วิ ถี ชี วิต ที่ มี ค วามยุติธ รรมนี้ จึ ง ทํา ให้เ กษตรกรมี
ความสุ ข สุ ขภาพดีท้ งั กายและใจ และยังสามารถอยูร่ อดได้ในสังคมทุนนิยม
2) การสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการพัฒนาต่อเนื่ อง
การสื่ อสารรู ปแบบเดิ ม เช่น การจัดอบรม ประชุ มสัมมนา การศึกษาดูงาน
จากเกษตรกรต้นแบบ เป็ นต้น ทําให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงได้ แต่เปลี่ยนแปลงได้เพียงระยะเริ่ มต้น
เท่านั้น เมื่อเกษตรกรกลับมาอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมเดิมก็จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิ ม องค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้า นจึ ง ปรั บ ปรุ ง การสื่ อ สารโดยเน้ น เรื่ องการกระตุ ้น ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรม หรื อการสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่นาํ ให้ผรู ้ ับสารเกิดพฤติกรรมอย่างต่อเนื่ อง นัน่ ก็คือ การทําให้สังคมเป็ นสังคมแห่ ง
การเรี ยนรู้และปฏิบตั ิ ให้ชาวบ้านเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง (Learning by Doing) เพราะการปฏิบตั ิ
เป็ นขั้นตอนท้าย ๆ ของกระบวนการยอมรับนวัตกรรม หากมาถึ งขั้นนี้ ได้ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการ
ยืนยันการใช้นวัตกรรมในระยะยาว นอกจากนี้ การทํางานร่ วมกันเป็ นเครื อข่ายยังทําให้เกิ ดการ
ส่ งเสริ มกัน เพราะมนุ ษย์เป็ นสัตว์สังคมที่จะต้องอาศัยกันและกัน เครื อข่ายที่กว้างขวางยังเป็ นการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แลกเปลี่ยนทั้งความรู ้และทรัพยากรในการแก้ไขปั ญหาสังคมร่ วมกัน ซึ่ งทําให้
องค์กรมีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึ้นหากสมาชิกในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
3) การผสานนวัตกรรมกับวิถีสังคม
นวัตกรรมที่ได้รับการคิดค้นมาใช้ในสังคมชนบทเป็ นนวัตกรรมใหม่ที่ตอ้ ง
ผ่านขั้นตอนการบูรณาการให้เข้ากับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในสังคม นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากองค์กร
นวัตกรรมชาวบ้านเป็ นนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงไม่ยากที่จะเชื่ อมโยงวิถีชีวิตเดิมให้เข้ากับ
ภูมิปัญญาที่ผา่ นการปรับปรุ งแล้ว เนื่องจากมีจุดที่เหมือนกัน และเป็ นนวัตกรรมที่เข้าถึงได้ง่ายและ
ใช้ประโยชน์ได้ง่ายเช่ นกัน นอกจากนี้ นวัตกรรมการเกษตรยัง เหมาะกับสังคมเกษตรกรรรมใน
ชนบทอี ก ด้ว ย ซึ่ งวิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คมต่ า งประกอบอาชี พ เกษตรกรรมเป็ นหลัก การปรั บ
นวัตกรรมให้เข้ากับวิถีชีวติ ประจําวันจึงมีความถี่มาก ใช้ระยะเวลาในการปรับไม่นาน ทั้งรู ปแบบ
การใช้นวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านยังมี ข้ นั ตอนการทดลองใช้นวัตกรรมขนาดย่อม
สําหรับให้ชาวบ้านกล้าตัดสิ นใจในความเสี่ ยงที่จะได้รับ คือ การทดลองทําเกษตรประณี ตเพียง 1
งานก่อน แล้วจึงค่อยขยายผลทีหลัง แปลงเกษตรประณี ตนั้นก็จะอยูต่ ิดที่พกั อาศัยของเกษตรเพื่อให้
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ง่ า ยต่ อการดู แลรั ก ษา แปลงเกษตรนั่นเองจึ ง เป็ นสื่ อหรื อช่ องทางการสื่ อสารที่ ก ระตุ น้ เตื อนให้
เกษตรกรใช้นวัตกรรมในชีวติ ประจําวันจนเกิดการประสานเป็ นหนึ่งเดียว
6.1.2.4 บทบาทการสื่ อสารต่อการขยายผลนวัตกรรมสังคม (Expansion of Social
Innovation)
1) การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
หากยังมีการแลกเปลี่ยน พูดคุย หรื อมีการใช้พ้นื ที่สาธารณะอยู่ การพัฒนาก็
จะไม่หยุดนิ่ ง เพราะเกษตรกรจะพบกับปั ญหาหรื อมี แนวคิ ดใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่ งแต่ละคนจะมา
แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่องานขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านที่ใช้นวัตกรรม
นําการพัฒนา หรื ออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่ งว่าเป็ นองค์กรแห่ งแนวคิดใหม่ ๆ และด้วยตัวองค์กร
นวัตกรรมชาวบ้านพยายามบริ หารจัดการวงจรการประกอบอาชีพทางการเกษตรไว้ให้ได้ครอบคลุ ม
สมบูรณ์ที่สุด จึงมีการแยกองค์กรย่อยเพื่อบริ หารงานแต่ละด้าน ซึ่ งเมื่อเกิดปั ญหาในด้านต่าง ๆ จึงมี
การแก้ไขปั ญหาที่ เฉพาะเจาะจง เนื่ องจากงานด้านพัฒนามักจะมี ปัจจัยอื่ น ๆ หรื อสภาวการณ์ ที่
กระทบต่องานเสมอ บริ บทชุมชนย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต้องอาศัยการพัฒนาใหม่ต่อไป
เรื่ อย ๆ
2) การสร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง
ผลกระทบต่อสังคมสามารถวัดได้จากจํานวนผูค้ นในสังคมที่เกิดการพัฒนา
นั้น ๆ ยิ่งมีการขยายขอบเขตพื้นที่ในการพัฒนามากเท่าใด ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาก็จะ
ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาการเกษตรในปั จจุบนั ยังเป็ นการพัฒนาที่กระจุก
ตัวอยูใ่ นแต่ละพื้นที่ ไม่มีการเชื่ อมโยงกัน และการเกษตรที่สามารถอยูร่ อดได้ดว้ ยตนเองนั้นมีนอ้ ย
มาก ส่ วนมากองค์กรที่ทาํ หน้าที่ในการพัฒนาการเกษตรยังคงต้องอาศัยเงิ นสนับสนุ นจากองค์กร
เอกชนหรื อ รั ฐ บาล การพัฒ นาจึ ง มี ข ้อ จํา กัด ตามจํา นวนงบประมาณที่ ไ ด้รั บ สํา หรั บ องค์ก ร
นวัตกรรมชาวบ้านแม้เป็ นองค์กรชุ มชนขนาดเล็กแต่มีการขยายจํานวนสมาชิ กเรื่ อย ๆ พร้อมกับมี
การสร้ า งกิ จ การเพื่ อ สั ง คมเพื่ อ ขยายวิ สั ย ทัศ น์ ข ององค์ ก รให้ ก ว้า งขึ้ น ด้ว ยการจดทะเบี ย นใน
ระดับประเทศ ซึ่ งทําให้แนวคิดหรื อนวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านได้รับการสื่ อสารใน
ระดับที่กว้างขวางขึ้นด้วย นอกจากนี้ องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านยังมีการขยายพื้นที่การพัฒนาไปสู่
จังหวัดอื่น ๆ นอกจากจังหวัดบุรีรัมย์ นาวี นาควัชระ (สัมภาษณ์ , 31 กรกฎาคม 2557) กล่าวว่า
“พื้ นที่ ก ารทํา งานเริ่ ม แรกเราก็ มี แค่ จ ัง หวัดบุ รีรั มย์จงั หวัดเดี ย ว ตอนหลังขยายไปหลายจังหวัด
สุ รินทร์ ร้อยเอ็ด ลงไปภาคกลาง ลพบุรี ตาก เราพยายามเปิ ดพื้นที่ใหม่ ขยายพื้นที่ตลอดเวลา” โดย
ในปั จจุบนั มุ่งเน้นไปที่จงั หวัดสุ รินทร์ ซ่ ึ งเป็ นพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดบุรีรัมย์จึงมีสภาพแวดล้อมและ
บริ บทชุมชนที่ใกล้เคียงกัน สามารถนําแนวคิดต่าง ๆ ไปใช้ได้ไม่แตกต่างกันมากนัก
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ทางด้านการจําหน่ายสิ นค้าเกษตรอินทรี ยไ์ ด้มีการวางจําหน่ ายทัว่ ประเทศ
ไทย ซึ่ งสิ นค้านั้นเป็ นสิ นค้าที่ส่งผลดีต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค การขยายพื้นที่การกระจายสิ นค้ายัง
เป็ นการสื่ อสารและทํา ให้ค นในสังคมตระหนักถึ งสิ นค้าทางการเกษตรที่ ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพเหมาะกับการบริ โภคที่ปลอดภัย
นอกจากนี้ กองทุนนวัตกรรมชาวบ้านยังเปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนรายย่อยได้
มาร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งในการแก้ไขปั ญหาของเกษตรกรได้อีกด้วย โดยกองทุนนี้ จะใช้ในการเปลี่ยน
เกษตรกรที่ทาํ การเกษตรแบบเคมีให้เป็ นการทําเกษตรอิ นทรี ย ์ ซึ่ ง ผลกระทบต่อสังคมจะขยาย
ออกไป หากได้รับความร่ วมมือจากบุคคลที่หลากหลาย ทั้งจํานวนนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นจะแปรผันกับ
จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามากยิง่ ขึ้นเช่นกัน
3) การเชื่อมประสานชุมชน
สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นเครื อข่ายที่มีโครงสร้ างมาจากกลุ่ม
ย่อ ยของสมาชิ ก ในหมู่ บ ้า นที่ แ ตกต่ า งกัน ทํา ให้ ใ นแต่ ล ะหมู่ บ ้า นหรื อ ชุ ม นมี ก ลุ่ ม สมาชิ ก ของ
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านอยู่ ซึ่ งทํางานในการเชื่ อมประสานกัน ดังแสดงในภาพที่ 5.5 ลักษณะ
โครงสร้ างเครื อข่ายนี้ จะทําให้เกิ ดการขยายผลของนวัตกรรมได้ดียิ่งขึ้น เพราะเกษตรกรในแต่ละ
หมู่บา้ นจะกลายเป็ นผูน้ าํ ทางความคิดหรื อจุดเริ่ มต้นในการขยายเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านออกไป
ซึ่ งในระยะแรกอาจะใช้เวลาในการขยายตัว แต่ระยะถัดไปจะเป็ นผลดีต่อการขยายเครื อข่ายที่กว้าง
ขึ้น ดีกว่าการกระจุกตัวอยูท่ ี่บา้ นเดียว นอกจากนี้ การเป็ นสมาชิ กในพื้นที่ต่างกันยังเป็ นการกระจาย
การใช้ทรัพยากรในการใช้สอยอีกด้วย
4) การสร้างความร่ วมมือจากภายในและภายนอก
การบริ หารจัดการจะอาศัยทรั พยากรจากภายในชุ มชนหรื อจากภายนอก
ชุมชนเท่านั้นย่อมเป็ นไปไม่ได้ การพัฒนานวัตกรรมจะต้องไม่มีขีดจํากัด การสร้างเครื อข่ายที่กว้าง
ขึ้นเพื่อเป็ นการเปิ ดรับแนวคิดใหม่ ๆ และวิธีในการแก้ปัญหาในระดับที่ใหญ่ข้ ึนได้ ซึ่ งปั ญหาของ
ภาคการเกษตรนั้นไม่ใช่เพียงปั ญหาระดับปั จเจกหรื อระดับชุ มชนเล็ก ๆ เท่านั้น อาชี พเกษตรกรรม
เป็ นอาชีพหลักของประชากรในประเทศไทย รัฐบาลจึงมีมาตรการและนโยบายในการควบคุมดูแล
ซึ่งนโยบายทางการเกษตรนั้นส่ งผลกระทบต่อสังคมเกษตรกรรมอย่างมหาศาล ปั ญหาการเกษตรที่
เกิดขึ้นทุกวันนี้ จึงเป็ นปั ญหาระดับชาติที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากหลายภาคส่ วนในการแก้ปัญหา
ซึ่ งองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านพยายามสร้างความเข้มแข็งจากจุดเล็ก ๆ ในสังคมชนบท แล้วจึงต่อ
ยอดเป็ นกิจการเพื่อสังคมระดับชาติข้ ึน เพื่อในอนาคตจะสามารถต่อรองกับปั ญหาต่าง ๆ ได้
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6.1.3 การยอมรั บนวัตกรรมการพัฒนาของสมาชิ กองค์ กรนวัตกรรมชาวบ้ านในมิติด้าน
สั งคม
ตารางที่ 6.1 การยอมรับนวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน มิติดา้ นสังคม
การยอมรับนวัตกรรมขององค์ กร นวัตกรรมชาวบ้ าน
การรับรู้ ถึงประโยชน์ ในการใช้ งาน
1. เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เป็ นประโยชน์ต่อวิถีชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องฉัน
2.เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านทําให้ฉันเพื่อนร่ วมกันคิ ด
ร่ วมกันทําการเกษตร
3. เกษตรอิ นทรี ยแ์ บบองค์ก รนวัตกรรมชาวบ้า นทํา ให้สร้ า งความมัน่ คง
ให้กบั ชีวติ ของฉันในระยะยาว

ค่ าเฉลีย่
3.59
3.19
3.26

จากการสํารวจการยอมรั บนวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจากสมาชิ กเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักพบ การรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งานนวัตกรรมของ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในด้านสังคมว่า
เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เป็ นประโยชน์ต่อวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ของ
ตัวเกษตรกรโดยมีค่าเฉลี่ย 3.59 ซึ่ งหมายถึง เกษตรกรเห็นด้วยอย่างมากกับประโยชน์ในการใช้งาน
เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องตนเอง
เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านทําให้เกษตรกรมีเพื่อนร่ วมกันคิด ร่ วมกันทํา
การเกษตรโดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.19 ซึ่ งหมายถึง เกษตรกรเห็ นด้วยปานกลางกับการมีเพื่อนร่ วมกันคิ ด
ร่ วมกันทําการเกษตร เมื่อทําเกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านสร้างความมัน่ คงให้กบั ชี วิตของเกษตรกรใน
ระยะยาวโดยมีค่าเฉลี่ย 3.26 ซึ่ งหมายถึง เกษตรกรเห็นด้วยปานกลางกับการสร้างความมัง่ คงให้กบั
ชีวติ ของตนเอง เมื่อทําเกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน

228

6.2 นวัตกรรมการพัฒนาในมิติด้านเศรษฐกิจ “กิจการเพือ่ สั งคม”

เศรษฐกิจ
กิจการ
เพื่อสังคม
สิ่ง
แวดลัอม

สังคม

นวัตกรรมการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในมิติด้านเศรษฐกิ จนั้น ผูว้ ิจยั พบว่า
การพัฒนาด้านนี้ ใช้รูปแบบธุ รกิจของกิจการเพื่อสังคมในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาในมิติดา้ น
เศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.2.1 ความเป็ นกิจการเพือ่ สั งคม (Social Enterprise)
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในส่ วนที่เป็ นกิจการคือ บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน จํากัด ซึ่ งได้
จดทะเบียนเป็ นกิจการเพื่อสังคมหรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่า SE ในปี 2553 โดยสํานักงานสร้างเสริ มกิจการ
เพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ภายใต้กฎหมาย และระบบทะเบียนสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการสร้าง
เสริ มกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2554 และยังได้เป็ นกิจการเพื่อสังคมตัวอย่างสําคัญในประเทศไทย
ดังนั้น ความเป็ นกิจการเพื่อสังคมของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน จํากัด จะพิจารณาร่ วมกับระเบียบ
ข้อกําหนดในการจดทะเบียนเป็ นเครื อข่ายกิจการเพื่อสังคมของสํานักงานส่ งเสริ มกิจการเพื่อสังคม
แห่งชาติ ดังนี้
6.2.1.1 ลักษณะของ‚กิจการเพื่อสังคม‛
1) ลักษณะทัว่ ไป
บริ ษ ัท นวัต กรรมชาวบ้า นเป็ นภาคเอกชน ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม บุ ค คลในชุ ม ชน
ร่ วมกันประกอบกิ จการหรื อ ดํา เนิ นการ นั่นก็ คื อ เครื อ ข่ า ยนวัตกรรมชาวบ้า น โดยมี ก รรมการ
ผูจ้ ดั การบริ ษทั คือ นาวี นาควัช ระ รวมทั้งเป็ นผูป้ ระสานงานเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านร่ วมด้วย
จึ งมี บทบาททั้งการบริ หารและสร้ างความสัมพันธ์ พร้ อมทั้งแสดงให้เห็ นถึ งการมี ส่วนร่ วมของ
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านที่สามารถเสนอประเด็นการพัฒนาบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านผ่านการ
ประสานงานผูป้ ระสานงานเครื อข่าย สําหรับเป้ าหมายของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านมีความอย่าง
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ชัดเจนตั้งแต่เริ่ มต้นเพื่อแก้ไขปั ญหาการเกษตร และพัฒนาสังคมชนบทอี กสาน รวมทั้งการรักษา
สิ่ งแวดล้อมด้วยการทําเกษตรอินทรี ย ์ และมีรายรับจากการขาย การผลิตสิ นค้า หรื อการให้บริ การ
ซึ่ งมิได้มุ่งสร้ างกําไรสู งสุ ดต่อผูถ้ ื อหุ ้นหรื อเจ้าของกิ จการหรื อการดําเนิ นการ จะเห็ นได้ว่า รายได้
ของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจะนํากลับคืนสู่ ชุมชน นัน่ คือ เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านนัน่ เอง
2) ลักษณะพิเศษ
บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านมีคุณลักษณะพิเศษ ดังนี้
(1) มี กระบวนการผลิ ต การดําเนิ นกิ จการ หรื อการดําเนิ นการในส่ วน
ของผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ใช้วตั ถุ ดิบท้องถิ่ นที่เป็ นธรรมชาติ ปราศจาก
สารเคมี โ ดยเคร่ ง ครั ด เนื่ อ งจากเข้า สู่ ร ะบบมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์น านาชาติ ข องสํ า นัก งาน
มาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ (มกท.) ทั้งยังมีการสนับสนุ นการทํางานของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
เพื่อการส่ งเสริ มการประกอบอาชี พเกษตรกรรมให้มีความยัง่ ยืนและอยู่รอดในสภาพเศรษฐกิ จที่
เปลี่ยนแปลงไป การทํางานของบริ ษทั จึงมิได้ก่อให้เกิดผลเสี ยในระยะยาวต่อสังคม สุ ขภาวะ และ
สิ่ งแวดล้อม แต่กลับเป็ นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อส่ งเสริ มสังคม สุ ขภาวะ และสิ่ งแวดล้อม
โดยมีการวัดและประเมินผลบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านด้วยตัวชี้ วดั (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 31
กรกฎาคม 2557) ดังต่อไปนี้
รายได้ วัดได้จากการที่ให้เกษตรกรทํารายรับรายจ่าย เกษตรกรเปลี่ ยน
จากเคมีเป็ นเกษตรอินทรี ยท์ าํ ให้ลดต้นทุนได้
สุ ขภาพ จากข้อมูลทางสถิติเดิม เกษตรกรประมาณ 30% จะมีสารเคมีมี
พิ ษ ปนเปื้ อนในเลื อด จํา พวกยาฆ่ า หญ้า ยาฆ่ า แมลง เมื่ อเปลี่ ย นมาทํา เกษตรอิ นทรี ย ์ สามารถ
ตรวจวัดสารเคมีที่ปนเปื้ อนอยูใ่ นกระแสเลือดได้ลดลง
สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ข้ ึ น เกษตรกรลดใช้ ส ารเคมี ที่ อ ั น ตรายต่ อ
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ชนบท สารเคมีปนเปื้ อนนี้ ส่งผลกระทบต่อสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อ
ระบบนิ เวศน์ ใ นพื้ นที่ เกษตรกรรม การส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารใช้ส ารจากธรรมชาติ ท ดแทนการใช้
สารเคมีของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน เช่น การทํานํ้าหมักชีวภาพกําจัดศัตรู พืช เป็ นเพียงการป้ องกัน
การบุกรุ กของศัตรู พืชเท่านั้น การลดหรื อหยุดใช้สารเคมีน้ ี จึงทําให้สภาพแวดล้อมฟื้ นฟูตวั เองได้
และกลับมาสู่ การมีระบบนิ เวศน์ที่เอื้ออํานวยต่อกัน ทั้งพืช คน และสัตว์สามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่าง
ปลอดภัย
ความสุ ขของเกษตรกร นาวี นาควัช ระสรุ ปตัว ชี้ วัด ขององค์ ก ร
นวัตกรรมชาวบ้านในตัวชี้ วดั สุ ดท้ายนี้ ว่า ‚ท้ายที่ สุด กระบวนการทั้งหมดที่ทาํ มาคือ เราต้องการ
สร้างทางเลือกในการที่จะให้เกษตรกรสามารถอยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ขในชนบท ไม่จาํ เป็ นจะต้องย้าย
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ไปทํางานในเมื องเสมอไป เราพยายามสร้ างทางเลื อกให้เขา และก็เป็ นทางเลื อกที่สามารถอยู่ได้
อย่างมีความสุ ขอีกด้วย‛
(2) มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ร่ วมกับระบบทุนนิ ยมให้มี
ความสมดุลกัน หรื อกล่าวได้วา่ มีความพอเพียงในระดับที่อยูร่ อดและเป็ นไปได้ มีการสร้างความรู ้
ภูมิ กนั ที่ ดีให้ก ับเกษตรกร โดยมี ก ารช่ วยเหลื อเกษตรกรให้สามารถผลิ ตปั จจัยการผลิ ต ได้อย่า ง
พอเพียงต่อพื้นที่ ทางบริ ษทั สามารถให้สินเชื่ อเป็ นปั จจัยการเกษตรให้กบั เกษตรกรโดยไม่ตอ้ งใช้
ระบบสิ นเชื่ อทางการเงิ น แต่เป็ นการทําสัญญา Social Contract Farming ที่ เน้นมิติด้านสังคม
เกษตรกรสามารถมารับปัจจัยการผลิตไปผลิตและนําผลผลิตที่ตนเองผลิตได้กลับมาคืนบริ ษทั ไม่ใช่
นําเงิ นมาคืนเหมื อนการกู้ยืมทัว่ ไป นอกจากนี้ ยงั มี การส่ งเสริ มการตลาดเพื่อให้สมาชิ กเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านสามารถรู ้ กลไกการตลาด ขายสิ นค้าได้ เพื่อความอยู่รอด ทั้งยังเป็ นการทํางาน
แบบกลุ่มความพอเพียงจึงไม่ใช่ในระดับปั จเจกบุคคลแต่เป็ นระดับสังคม
(3) มี ศกั ยภาพที่ จะมี ความยัง่ ยืนทางการเงิ นได้ด้วยตนเอง โดยมี การ
จัดตั้งกองทุนนวัตกรรมชาวบ้านขึ้นเพื่อการวางแผนการเงินโดยเฉพาะ เพื่อให้นกั ลงทุนรายย่อยได้
ร่ วมสนับสนุ นการทํางานขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านโดยไม่ตอ้ งพึ่งพาการให้ทุนจากรั ฐหรื อ
เอกชนที่ตอ้ งมีการเสนอโครงการเข้าไป การจัดตั้งบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านมีลกั ษณะเป็ นทางการ
และมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ทั้ง มี ภ าพลัก ษณ์ ที่ ดีใ นแง่ ทุ นนิ ย มทั่วไปในปั จจุ บ ัน จึ ง ทํา ให้ สิ น ค้า หรื อ
ผลิ ตภัณฑ์สามารถขายออกสู่ ตลาดได้หลายระดับ ทั้ง ตลาดเมื องและตลาดชุ ม ชนผ่า นตราสิ นค้า
‚เกษตรเขียว‛ นอกจากนี้ยงั สามารถนําแผนธุ รกิจไปขอสิ นเชื่อจากธนาคารได้อีกด้วย
(4) ผลกํา ไรส่ วนใหญ่ นําไปใช้ในการพัฒนาชุ ม ชน โดยยึดหลักการ
แก้ปัญหาสังคมเป็ นหลัก เพียงใช้กระบวนการทางธุ รกิ จเพื่อการแก้ไขปั ญหาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่านั้น ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็ นกําไรจากกองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน หรื อกําไรจากการขายสิ นค้าของ
บริ ษทั จะนํามาคืนสู่ ชุมชนซึ่ งก็คือ เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาความรู ้
นวัตกรรมทางการเกษตรแบบใหม่ ๆ หรื อการจัดทําโครงการใหม่ ๆ ให้เหมาะกับการเป็ นองค์กร
แห่งนวัตกรรมชาวบ้าน
(5) สามารถมี รู ป แบบองค์ก รที่ ห ลากหลาย ประกอบด้ว ย บริ ษ ัท
นวัตกรรมชาวบ้าน เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน วิสาหกิ จชุ มชนมีกินมีใช้ และกองทุนนวัตกรรม
ชาวบ้าน
(6) มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยการใช้รูปแบบธุ รกิจ Social Contract
Farming และการผลิตสิ นค้าและบริ การตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ ละสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา รวมถึงการนําข้อปฏิบตั ิของกิจการเพื่อสังคมมาใช้ในการบริ หารจัดการองค์กรอีกด้วย
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การบริ หารจัดการบริ ษทั ใช้การรับฟั งความคิดเห็ นจากเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน มี ระบบบัญชี
การเงิ น การจัดตั้งคณะกรรมการที่มาจากเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน จึงทําให้สามารถตรวจสอบ
การดําเนินการได้
6.2.1.2 ประเภทและรู ปแบบของกิจการเพื่อสังคม
การบริ หารจัดการในรู ป แบบธุ รกิ จของกิ จการเพื่อสังคมในประเทศไทย
แบ่ ง ออกเป็ น 6 กลุ่ ม หลัก ได้แก่ (1) กิ จการเพื่ อสั ง คมที่ ต้ งั ขึ้ นโดยเครื อข่ า ยและองค์ก รชุ ม ชน
(Community-Based Social Enterprise) (2) กิจการเพื่อสังคมที่ต้ งั ขึ้นโดยองค์กรสาธารณประโยชน์
(Non-Governmental Organization) (3) กิจการเพื่อสังคมที่ต้ งั ขึ้นโดยหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
(4) กิจการเพื่อสังคมที่ต้ งั ขึ้นโดยผูป้ ระกอบการใหม่ (5) กิจการเพื่อสังคมที่ต้ งั ขึ้นโดยธุ รกิจเอกชน
(6) กิจการเพื่อสังคมประเภทอื่น ๆ
บริ ษัท นวัต กรรมชาวบ้า นเป็ นกิ จ การเพื่ อ สั ง คมที่ ผ สมผสานระหว่ า ง
ผลตอบแทนด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม และผลตอบแทนทางการเงิ น โดยมีพ้ืนฐานมาจากความสนใจ
ของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านที่ตอ้ งการพัฒนาคุณภาพชีวติ การทําอาชีพเกษตรกรรม และต้องการ
สร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม จึงมีการร่ วมกันตั้งเครื อข่ายขึ้นโดยไม่จาํ กัดว่าสมาชิ ก
จะเป็ นใคร ไม่จาํ เป็ นต้องอยูใ่ นหมู่บา้ นหรื อพื้นที่บริ เวณใกล้เคียงกัน หากมีใจรักและมีความพร้อม
ในการทําการเกษตรในแบบขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านก็สามารถมาสมัครเป็ นสมาชิ กได้ เพื่อ
เป็ นการร่ วมกันสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยมีเป้ าหมายการทําประโยชน์เพื่อ
สังคมในวงกว้าง หากมีผเู้ ปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรี ยเ์ พียง 1 คนในพื้นที่ใหม่ ก็จะทําให้เกิดการรับรู ้
และเห็นเป็ นตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงสังคม ทําให้เกิดการชักชวนต่อยอด ขยายระดับจากปั จเจก
เป็ นระดับสังคมได้ อย่างที่เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านได้มีการขยายพื้นที่ไปเรื่ อย ๆ (Scale Up)
ด้วยการบริ หารจัดการองค์กรแบบเครื อข่ ายและยังเป็ นองค์กรระดับ ท้องถิ่ น บริ ษ ทั นวัตกรรม
ชาวบ้านจึงเป็ นรู ปแบบของธุ รกิ จประเภทกิจการเพื่อสังคมที่ต้ งั ขึ้นโดยเครื อข่ายและองค์กรชุ มชน
(Community-Based Social Enterprise)
6.2.1.3 การแบ่งกลุ่ มกิ จการเพื่อสังคมตามประเด็นสําคัญที่ส่งผลต่อคุ ณภาพชี วิต
(Thematic Segmentation)
กิจการเพื่อสังคมมีหลากหลายประเด็นและมีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่ งแผน
แม่บทสร้ างเสริ มกิ จการเพื่อสังคมมุ่งเน้นการสร้ างเสริ มการดําเนิ นกิจการในประเด็นสําคัญที่มีผล
สําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ได้แก่ (1) เกษตรปลอดภัยและยัง่ ยืน (2) การต่อยอด
วัฒนธรรมชุมชน (3) การเงินชุมชน (4) พลังงานทดแทนและสิ่ งแวดล้อม (5) สุ ขภาพ (6) การศึกษา
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บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจัดเป็ นตัวอย่างสําคัญของประเด็นเกษตรปลอดภัย
และยัง่ ยืน เนื่องจากปั จจุบนั ประชาชนไทยส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้าถึงอาหารที่ปลอดสารเคมีหรื อสารพิษ
หรื ออาหารอิ นทรี ย ์ บริ ษ ทั นวัตกรรมชาวบ้า นได้ผ ลิ ตผลิ ตภัณฑ์ที่ ม าจากการเกษตรเคมี ทั้ง ยัง
ส่ งเสริ มปั จจัยการผลิ ตและการเงินในการเปลี่ ยนเกษตรกรที่ทาํ เกษตรเคมีให้เป็ นเกษตรอินทรี ยใ์ น
ภาคอี ส านจึ ง ช่ ว ยลดการใช้ย าฆ่ า แมลงอัน เป็ นสารเคมี ที่ มี ผ ลทางลบอย่า งยิ่ ง ต่ อ ผูบ้ ริ โ ภคและ
เกษตรกรผูผ้ ลิ ต ทั้งการพัฒนาของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านยังเป็ นการพัฒนาชุ มชนในชนบทซึ่ ง
เป็ นพื้นที่ การเกษตรเป็ นส่ วนใหญ่ให้เกิ ดความยัง่ ยืน อันจะนําไปสู่ ชุมชนที่ แข็งแรง โดยบริ ษทั
นวัตกรรมชาวบ้านทําหน้าที่ เกี่ ยวกับการเกษตรที่ ปลอดภัยและยัง่ ยืนตั้งแต่ กระบวนการแรกจน
กระบวนการสุ ดท้าย เรี ยกได้วา่ ‚ครบวงจร‛ ทั้งทําหน้าที่ผลิต ทําตลาด กระจายสิ นค้า ตลอดจนการ
พัฒนาความรู ้ และศักยภาพของชาวบ้านให้ดาํ เนิ นวิถีเกษตรที่ยงั่ ยืน และเป็ นการอนุ รักษ์พนั ธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ของไทยอีกด้วย
6.2.2 บทบาทการสื่ อสารต่ อการขับเคลือ่ นกิจการเพือ่ สั งคม
1) การสร้างพันธมิตรทางธุ รกิจ
องค์ก รนวัตกรรมชาวบ้านทํา ให้เกิ ดการสร้ า งขยายเครื อข่ า ยทั้งเครื อข่ ายการสื่ อสารใน
ชุ มชนและภายนอกชุ มชน โดยในการขยายเครื อข่ายชุ มชนจะทําให้เกิ ดการสนับสนุ นจากองค์กร
ท้องถิ่นซึ่ งมีขอ้ ดีที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน และเป็ นองค์กรที่รู้ความต้องการหรื อมีความสามารถใน
การเอื้ อ ประโยชน์ ใ นระดับ ท้อ งถิ่ น ได้เ ป็ นอย่า งดี เช่ น สํ า นัก งานการเกษตรอํา เภอสามารถ
สนับ สนุ นเรื่ องการหาพื้ นที่ จาํ หน่ า ยสิ นค้า ท้องถิ่ นให้กบั วิส าหกิ จชุ มชนมี กิ นมี ใ ช้ หรื อการส่ ง
เจ้าหน้าที่การเกษตรมาให้ความรู ้ เป็ นต้น ในส่ วนการขยายเครื อข่ายภายนอกนั้นจะมีส่วนช่ วยใน
การดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านที่ ตอ้ งอาศัยบุคคลภายนอกในการร่ วมกันทํางาน
การให้คาํ ปรึ กษาในการประกอบกิ จการ การเป็ นตัวแทนจํา หน่ ายสิ นค้าให้ก ับบริ ษ ทั นวัตกรรม
ชาวบ้าน นอกจากนี้ องค์กรต่าง ๆ ยังเป็ นองค์กรต้นแบบในเชิ งแนวคิดและนโยบายที่จะมีส่วนช่วย
ในการพัฒนาวิสัยทัศน์ แนวคิ ดนวัตกรรมให้กบั องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านผ่านการประชุ ม การ
พบปะพูดคุ ยในงานหรื อกิ จกรรมต่าง ๆ รวมถึงเครื อข่ายกิ จการเพื่อสังคมแห่ งประเทศไทยยังเป็ น
เครื อข่ายที่กาํ ลังเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนทางสังคมที่อาจมาร่ วมลงทุนในกองทุน
นวัตกรรมสังคมต่อไป
2) การวางแผนการตลาด
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านไม่ได้ต้ งั ขึ้นจากวัตถุ ประสงค์จากเศรษฐกิ จ หากแต่เป็ นองค์กร
ชุ มชนที่ตอ้ งการแก้ไขปั ญหาสังคม แต่เนื่ องจากปั ญหาด้านงบประมาณทําให้การพัฒนาไม่ราบรื่ น
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เท่า ที่ ค วร จึ งมี การก่ อตั้งกิ จการเพื่ อสั งคมเพื่อมาช่ วยสนับสนุ นด้า นทุ นหรื องบประมาณในการ
ดําเนินการขององค์กรให้สามารถพัฒนาหรื อสร้างโครงการต่าง ๆ ขึ้นมาได้ดว้ ยตนเอง จากศักยภาพ
การผลิ ตของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน นาวี นาควัชระ (สัมภาษณ์ , 6 กุมภาพันธ์ 2557) ได้
กล่าวถึ งปั ญหาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านว่า ‚เราต้องยอมรั บว่าเราไม่ถนัดงานด้านการตลาด
ดังนั้นเราต้องขอความช่วยเหลือจากภายนอก ‛ ดังนั้น งานด้านการวางแผนการตลาดจึงเป็ นงานที่
ต้องอาศัยพันธมิ ตรทางธุ รกิ จในการร่ วมวางแผนหรื อรั บหน้าที่ ในการทําการตลาดให้กบั บริ ษทั
นวัตกรรมชาวบ้านผ่านการเป็ นตัวแทนจําหน่ าย บริ ษทั จึงมีบทบาทในการผลิ ตสิ นค้าให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า แต่ดว้ ยปั ญหาด้านการวางแผนการตลาดข้างต้นจึงมีการจัดตั้งองค์กรย่อย
คื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ นเวที ชุ ม ชนหรื อ พื้ น ที่ ส าธารณะในการให้ ส มาชิ ก เครื อ ข่ า ย
นวัตกรรมชาวบ้านได้มาร่ วมกันสื่ อสารพร้อมปฏิบตั ิจริ งในการวางแผนการตลาด โดยเริ่ มจากตลาด
ชุ มชนก่อน เป็ นการปลูกฝั งให้ชาวบ้านมีความรู ้ ความเข้าใจในด้านการตลาดเสริ มงานของกิ จการ
เพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชนจึงถือว่าอยูภ่ ายใต้การดูแลของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน
3) ความมัน่ คงในการประกอบอาชีพ
อาชีพเกษตรกรรรมได้รับความสัน่ คลอน เนื่องจากเป็ นอาชี พที่ยากจนที่สุด จากปั จจัยต่างๆ
โดยเฉพาะการเป็ นหนี้สิน และเป็ นอาชีพที่ไม่สามารถควบคุมได้มาก เพราะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยภายนอก
เช่น สภาพดินฟ้ าอากาศ กลไกราคาตลาด เป็ นต้น เกษตรกรผูป้ ระกอบอาชี พจึงมีการเปลี่ยนอาชีพ
ไปทํางานในชุ มชนเมืองจนเกิดปั ญหาการอพยพย้ายถิ่น ชุ มชนแออัด ปั ญหาอาชญากรรมขึ้น การ
แก้ปัญหาข้างต้นจึงต้องทําให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นอาชี พที่มีความมัน่ คงสามารถเลี้ยง
ปากท้องของเกษตรกรให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีได้ โดยองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านได้เล็งเห็นปั ญหานี้ จึง
ได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อหาทางออกในการประกอบอาชี พเกษตรกรรมให้สามารถมีรายได้
เพียงพอต่อการดํารงชี พ ซึ่ งการสื่ อสารเป็ นปั จจัยหลักในการเชื่ อมโยงเกษตรกรให้เป็ นเครื อข่าย
รวมตัวกันให้เกิ ดเป็ นองค์ก รที่ ใ หญ่ ข้ ึ นจึ ง มี อาํ นาจต่ อรองกับ ปั จจัยภายนอกทั้ง หลาย ซึ่ ง การตั้ง
องค์กรเป็ นระดับกิจการนั้นทําให้มีศกั ยภาพในการหาเครื อข่ายอื่น ๆ มาช่วยสนับสนุ น และสามารถ
อยูร่ อดได้ดว้ ยการพัฒนาตนเอง
4) การเสริ มประสิ ทธิภาพการผลิต
การพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน ส่ วนหนึ่ งเพื่อให้ได้ผล
ผลิ ตทางการเกษตรที่มีปริ มาณและคุ ณ ภาพที่เพิ่มขึ้น จนสามารถเลี้ ยงปากท้องของเกษตรกรได้
เมื่อผลผลิตและองค์ความรู ้ ในการทําเกษตรได้รับการสังเคราะห์ข้ ึนเป็ นนวัตกรรมที่สามารถใช้ได้
จริ ง จึงมีการจัดตั้งบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านขึ้นเป็ นกิจการเพื่อสังคมซึ่ งช่วยเสริ มประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตด้วยการสื่ อสารมาตรฐานการผลิตให้เป็ นเกษตรอินทรี ยต์ ามมาตรฐานสากล และมีการขยาย
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การผลิตด้วยเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมที่ไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้ได้ปัจจัยการผลิตที่เพียงพอ
ต่อการเป็ นสิ นเชื่ อให้กบั เกษตรกรได้มีตน้ ทุนในการผลิ ตที่ต่อเนื่ อง ซึ่ งการผลิ ตนั้นจะไม่เกิ ดการ
พัฒนาให้มีความเท่าทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้เลย หากขาดการสื่ อสารและการทําความ
เข้าใจภายในเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านซึ่ งเปรี ยบเป็ นฝ่ ายผลิต และฝ่ ายวิจยั ประเมินผลของบริ ษทั
ในการที่จะชี้แจงหรื อร่ วมแสดงความคิดเห็นปรับปรุ งคุณภาพให้สินค้าอยูเ่ สมอ
นอกจากนี้ วิสาหกิ จชุ มชนยังมี บทบาทในการเสริ มประสิ ทธิ ภาพของการผลิตสิ นค้าให้มี
อายุยาวนานขึ้น โดยการนําสิ นค้าการเกษตรมาแปรรู ปผลผลิ ต ซึ่ งการทําวิสาหกิจชุ มให้อยู่รอดได้
นั้นต้องอาศัยการติดต่อสื่ อสารกับองค์กรท้องถิ่น และการศึกษาดูงานในวิสาหกิจหรื อรู ปแบบธุ รกิจ
ชุมชนอื่น ๆ ที่สามารถให้คาํ ปรึ กษาในการดําเนิน การได้ เนื่ องจากวิสาหกิจชุ มชนเป็ นองค์กรย่อยที่
เพิ่งก่อตั้ง จึงยังอยูใ่ นขั้นของการสร้างนวัตกรรม ซึ่ งต้องได้รับการกํากับดูแลจากบริ ษทั นวัตกรรม
ชาวบ้าน จึงมีการติดต่อสื่ อสารกับบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านรวมถึงชุมชนอยูเ่ สมอ
6.2.3 การยอมรั บนวัตกรรมการพัฒนาของสมาชิ กองค์ กรนวั ตกรรมชาวบ้ านในมิติด้าน
เศรษฐกิจ
ตารางที่ 6.2 การยอมรับนวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน มิติดา้ นสิ่ งแวดล้อม
การยอมรับนวัตกรรมขององค์ กร นวัตกรรมชาวบ้ าน
การรับรู้ ถึงประโยชน์ ในการใช้ งาน
1. เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เป็ นประโยชน์ในการสร้าง
ผลผลิตทางการเกษตรของฉัน
2.เกษตรอิ นทรี ย ์แบบนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นประโยชน์ใ นการประกอบ
อาชีพ ทําให้รายได้ของฉันดีข้ ึน
3. เกษตรอิ น ทรี ย ์แ บบองค์ก รนวัต กรรมชาวบ้า นเป็ นประโยชน์ ใ นการ
บริ หารจัดการทรัพยากรที่ฉนั มี

ค่ าเฉลีย่
3.28
3.01
3.2

จากการสํารวจการยอมรั บนวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจากสมาชิ กเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักพบ การรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งานนวัตกรรมของ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในด้านเศรษฐกิจว่า
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เกษตรอิ นทรี ย ์แ บบองค์ก รนวัตกรรมชาวบ้าน เป็ นประโยชน์ใ นการสร้ างผลผลิ ตทาง
การเกษตรของตัว เกษตรกรโดยมี ค่ า เฉลี่ ย 3.28 ซึ่ งหมายถึ ง เกษตรกรเห็ น ด้ว ยปานกลางกับ
ประโยชน์ใ นการใช้งานเกษตรอิ นทรี ยแ์ บบองค์ก รนวัตกรรมชาวบ้านในการสร้ างผลผลิ ตทาง
การเกษตรของตนเอง
เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชี พ ทําให้
รายได้ของตัวเกษตรกรนั้นดี ข้ ึ นโดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.01 ซึ่ งหมายถึ ง เกษตรกรเห็ นด้วยปานกลางกับ
ประโยชน์ในการใช้งานเกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในการประกอบอาชี พ ทําให้
รายได้ของตนเองดีข้ ึน
เกษตรอิ น ทรี ย ์แ บบองค์ก รนวัต กรรมชาวบ้า น เป็ นประโยชน์ ใ นการบริ หารจัด การ
ทรัพยากรที่เกษตรกรมีโดยมีค่าเฉลี่ย 3.2 ซึ่ งหมายถึง เกษตรกรเห็นด้วยปานกลางกับประโยชน์ใน
การใช้งานเกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในการบริ หารจัดการทรัพยากรที่ ตนเองมี

6.3 นวัตกรรมการพัฒนาในมิติด้านสิ่ งแวดล้อม “เกษตรอินทรีย์”

สิง่ แวดล้ อม
เกษตร
อินทรี ย์
สังคม

เศรษฐกิจ

นวัตกรรมการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในมิติดา้ นสิ่ งแวดล้อมนั้น ผูว้ ิจยั พบว่า
การพัฒนาด้านนี้ ใช้การส่ งเสริ มการทําเกษตรอิ นทรี ยใ์ นการผลักดันให้เกิ ดการพัฒนาในมิ ติด้าน
สิ่ งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.3.1 การเกษตรอินทรีย์แบบองค์ กรนวัตกรรมชาวบ้ าน
เกษตรอิ นทรี ย ์ข ององค์ก รนวัตกรรมชาวบ้า นเป็ นเกษตรอิ น ทรี ย ์ที่ ผ่า นข้อกํา หนดโดย
สหพันธ์เกษตรอินทรี ยน์ านาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements-
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IFOAM)ประกอบด้วยหลักการ 4 ข้อสําคัญ คือ สุ ขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็ นธรรม, และการดูแล
เอาใจใส่ (Health, Ecology, Fairness, and Care) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.3.1.1 ด้านสุ ขภาพ (Health)
ด้ว ยปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของธรรมชาติ ที่ เ ป็ นผลจากการใช้ส ารเคมี ท าํ ให้
เกษตรกรที่เป็ นสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านได้รับผลกระทบจากพิษของสารเคมี และความ
ทําให้ตอ้ งเข้าโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษา ซึ่ งนอกจากสุ ขภาพของคนแล้ว ยังรวมถึงปั ญหาด้าน
สุ ขภาพของสัตว์ที่เกษตรกรใช้เลี้ยงในบริ เวณแปลงนาก็มีอาการเจ็บป่ วย ล้มตายจากการใช้สารเคมี
ต่าง ๆ ซึ่ งเมื่ อนําผลผลิ ตทางการเกษตรเหล่ านั้นมาเป็ นอาหารก็จะเกิ ดสารพิษตกค้างในห่ วงโซ่
อาหารต่อไป การปรั บเปลี่ ยนมาทําเกษตรอิ นทรี ยโ์ ดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นนั้นเป็ นการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพอย่างเป็ นองค์รวมให้กบั ดิน พืช สัตว์ มนุ ษย์ และขยายผลได้ในระดับโลก หากหน่วยย่อย ๆ
ต่ า ง ๆ ลดการใช้ส ารเคมี ล ง สุ ข ภาวะของสิ่ ง มี ชี วิต รอบแปลงนานั้นก็ จะดี ข้ ึ น เพราะสิ่ ง มี ชี วิ ต
ทั้งหลายเป็ นหนึ่งเดียวกับระบบนิเวศที่ตอ้ งการความอุดมสมบูรณ์ในการเจริ ญเติบโต
ด้า นสุ ข ภาวะที่ ดี น้ ัน องค์ ก รนวัต กรรมชาวบ้า นมี ว ดั ดัช นี ค วามสุ ข ของผู ้ใ ช้
นวัตกรรมและการวัดปริ มาณสารพิษตกค้างในกระแสเลือด ซึ่ งเป็ นที่ทราบกันว่าหลังจากใช้เกษตร
อินทรี ยแ์ ล้วเกษตรกรสุ ขภาวะที่ ดีข้ ึน ตลอดจนพื้นที่บริ เวณแปลงเกษตรต่างมีสีเขียว และมีสัตว์นา
ๆ ชนิดมาอยูอ่ าศัย
6.3.1.2 ด้านนิเวศวิทยา (Ecology)
เกษตรอิ น ทรี ย ์ข ององค์ก รนวัตกรรมชาวบ้านจะใช้วตั ถุ ดิบ ที่ มาจากธรรมชาติ
100% โดยมี ก ารใช้ น้ ํา หมัก ชี ว ภาพในการกํา จัด ศัต รู พื ช และการใช้ปุ๋ ยมู ล ค้า งคาวในการทํา
การเกษตร ซึ่ งแต่เดิมการทํานํ้าหมักและปุ๋ ยจะมีหลายสู ตรจากการคิดค้นของเกษตรกรในเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านที่สังเคราะห์ความรู ้ได้จากการทําเกษตรประณี ต ซึ่ งส่ วนใหญ่สูตรปุ๋ ยเหล่านั้นจะ
เหมาะกับการใช้งานในครัวเรื อนเป็ นอย่างดี เพราะวัตถุ ดิบหาได้ง่ายในท้องถิ่น แต่พอมีการสร้าง
โรงงานเพื่อผลิตปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ดั จําหน่ายในนามบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านเพื่อสนับสนุ นให้เกษตรกร
ทําเกษตรอินทรี ยใ์ นบริ เวณที่กว้างขึ้นก็จะมีการนําเข้ามูลค้างคาวจากชุ มชนอื่น เพื่อให้สามารถผลิต
ปุ๋ ยได้ในปริ มาณมาก สร้ างโอกาสในการรักษาระบบนิ เวศวิทยาและวัฏจักรแห่ งธรรมชาติ ให้กบั
พื้นที่อื่น ๆ ในส่ วนสู ตรเดิมที่เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านร่ วมกันคิดค้นยังคงได้รับการใช้ในพื้นที่
ของเกษตรกรเช่นเดิม
การบริ หารจัดการทรัพยากรในแปลงเกษตรประณี ตเป็ นการดูแลระบบนิ เวศใน
พื้นที่ของตนให้หมุนเวียนได้อย่างเป็ นธรรมชาติและเป็ นการรักษาความหลากหลายทางธรรมชาติ
ซึ่ งนวัตกรรมที่นาํ มาใช้จะไม่ขดั กับสภาพที่เปลี่ ยนแปลงไปตามธรรมชาติของดิ น นํ้า อากาศ พืช
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และสัตว์ โดยจะไม่มีการทําลายธรรมชาติ เช่น การปลูกพืชเหมาะสมกับฤดูกาล การปลูกพืชหลาย
ชนิ ดเพื่อแบ่งปั นความเสี่ ยงในการเป็ นอาหารของแมลง การนําผลผลิ ตจากการเกษตรมาเกื้ อหนุ น
กัน เช่ น การใช้มูลสัตว์เป็ นปุ๋ ย การใช้ปุ๋ยพืชสด การเลี้ยงไก่เหนื อบ่อปลาเพื่อให้มูลไก่เป็ นอาหาร
การสร้ างเซฟเฮาส์ ปลาด้วยผักตบชวาในฤดู วางไข่ เป็ นต้น การเพาะปลู กและการเลี้ ยงสัตว์หรื อ
แม้แต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นจะได้รับการวางแผนและส่ งเสริ มจากเจ้าหน้าที่ผมู้ ีความรู้ที่จะทําให้
สอดคล้องกับวัฏ จัก รและสมดุ ล ทางธรรมชาติ ยิ่งการทํานาภาคอี ส านเป็ นนานํ้า ฝนที่ ตอ้ งอาศัย
ธรรมชาติ เ ป็ นส่ วนใหญ่ จึ ง ต้ อ งศึ ก ษาเรื่ องระบบนิ เ วศก่ อ นการทํา นาในแต่ ล ะปี โดย
ทรั พยากรธรรมชาติ ที่ใช้ใ นองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจะเน้นการใช้ซ้ าํ การหมุ นเวียน เพื่ อที่จะ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมให้มีความยัง่ ยืน
6.3.1.3 ด้านความเป็ นธรรม (Fairness)
เกษตรอิ นทรี ย ์ท าํ ให้เกิ ดความสั ม พันธ์ ที่ มี ค วามเป็ นธรรมระหว่า งสิ่ ง แวดล้อ ม
โดยรวมและสิ่ งมีชีวิต การทํานาในบริ เวณใกล้แปลงเกษตรอินทรี ยจ์ ะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ
เพราะไม่มีการใช้สารเคมีที่ทาํ ลายระบบนิ เวศในบริ เวณนั้น จะเห็นได้จากนาอินทรี ยจ์ ะมีสัตว์นา ๆ
ชนิดมาอาศัยมากกว่าแปลงนาเคมี
กระบวนการนํา ผลิ ตผลเกษตรอิ นทรี ยไ์ ปจัดจําหน่ า ยสามารถต่ อรองความเป็ น
ธรรมในด้านราคาได้ เพราะเป็ นสิ นค้าที่มีเอกลักษณ์จบั กลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะไม่ได้เข้าไปอยู่ในวัฏ
จัก รของสิ นค้า การเกษตรที่ ถู ก ควบคุ ม ราคาโดยบุ ค คลภายนอกเช่ น รั ฐบาลหรื อพ่อค้าคนกลาง
ดังนั้น สิ นค้าการเกษตรจึงมีราคาที่ยุติธรรมต่อผูผ้ ลิ ตและผูซ้ ้ื อ ทั้งยังมีคุณภาพสมกับราคา รวมถึ ง
การผลิ ต สิ น ค้า ในภาคอุ ต สาหกรรมขององค์ก รนวัต กรรมชาวบ้า นยัง ได้รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านและวิสาหกิจชุ มชน ซึ่ งเป็ นกลุ่มเดี ยวกับผูผ้ ลิต จึงทําให้กระบวนการ
ผลิ ตและการจัดการผลผลิ ตเกษตร อินทรี ยใ์ นทุ กระดับควรมีความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นธรรม ทั้ง
เกษตรกร คนงาน ผูแ้ ปรรู ป ผูจ้ ดั จําหน่าย ผูค้ า้ และผูบ้ ริ โภค ต่างได้รับโอกาสในการมีคุณภาพชี วิตที่
ดี และมี ส่วนช่ วยในการรั กษาคุ ณภาพของอาหาร และยัง ช่ วยแก้ไขปั ญหาความยากจนในพื้นที่
ชนบท
ด้านการประกอบการของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านที่เป็ นกิ จการเพื่อสังคมมีการ
คํานวณต้นทุนการผลิ ตที่มิใช่เพียงจํานวนเงิน หากแต่รวมถึงต้นทุนทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมด้วย
ระบบการผลิต การจําหน่าย และการค้าผลผลิตเกษตรอินทรี ยจ์ ึงมีความโปร่ งใส ได้รับการวิจยั และ
ประเมินผลโดยเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านอยูเ่ สมอ เพื่อให้มีความเป็ นธรรม
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6.3.1.4 ด้านการดูแลเอาใจใส่ (Care)
การดําเนินการขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านทั้งองค์กรมีพฒั นาอย่างค่อยเป็ นค่อย
ไป อาศัย การพัฒ นาที่ เน้นเชิ ง คุ ณภาพมากกว่า ปริ ม าณ เพราะการพัฒนาชาวบ้า นให้มี ศ กั ยภาพ
สามารถเลี้ยงตัวเองได้น้ นั ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด ชาวบ้านจะเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
มากกว่าการรับความรู ้แล้วนําไปปฏิบตั ิเอง องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจึงมีจุดเด่นที่การนํานวัตกรรม
มาใช้ร่วมกัน พากันคิดพากันทํา ดูแลเอาใจใส่ ซ่ ึ งกันและกันภายในเครื อข่าย เพราะขั้นตอนการทํา
เกษตรอินทรี ยน์ ้ นั มีความละเอียดอ่อน ยิ่งการทําเกษตรอินทรี ยใ์ ห้ได้มาตรฐานสากลนั้นต้องใส่ ใจ
ทุกขั้นตอน อีกทั้งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลงไปทําให้เกษตรอินทรี ยม์ ีพลวัตรจึงต้องอาศัยการ
คิ ดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่ อมาปรั บ ใช้ใ ห้ เข้า กับ บริ บ ทในขณะนั้น และไม่ ใ ช่ เพี ย งปั จจัย ด้า น
สภาพแวดล้อมเท่านั้น ปั จจัยภายในบุ คคลหรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับเกษตรอิ นทรี ยย์ งั สามารถเปลี่ ยน
ความคิดหรื อความเชื่ อได้ตลอดเวลา หากมีปัจจัยแทรกอื่น ๆ เช่น การลดราคาของปุ๋ ยเคมี การขึ้น
ราคารับซื้ อข้าวเคมี ความไม่เห็นด้วยของครอบครัวต่อการทําเกษตรอินทรี ย ์ การขาดปั จจัยการผลิต
เป็ นต้น การทําเกษตรอิ นทรี ยจ์ ึ งต้องมี ความใส่ ใจในการเพิ่มผลผลิ ตที่ ไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม ซึ่ ง
ผลผลิตจะมากขึ้นตามลําดับหากมีการใช้ปุ๋ยอินทรี ยไ์ ปเป็ นระยะเวลานาน เนื่ องจากคุณภาพของดิน
ดีข้ ึน เป็ นการเพิ่มผลผลิตในระยะยาว นอกจากนี้ การนําเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ มาใช้จะต้องมี
การประเมินผลกระทบด้วย ซึ่ งองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมักใช้เทคโนโลยีสะอาด เช่ น ปั้ มนํ้าเท้า
เหยียบ ระบบนํ้าหยด การติดมินิสปริ งเกลอร์ เป็ นต้น
6.3.2 บทบาทการสื่ อสารในการทาเกษตรอินทรีย์
1) การเสริ มศักยภาพและให้ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
เกษตรกรที่เป็ นสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านส่ วนใหญ่มีความรู ้ เรื่ องการทําเกษตร
ปลอดสารพิษอยู่แล้ว เนื่ องจากผ่านการอบรมทางการเกษตรมามาก และส่ วนใหญ่ชาวอีสานจะไม่
ใช้สารเคมีในการปลูกพืชรับประทานในครัว เรื อน จะมีเพียงการทํานาและพืชไร่ เท่านั้นที่นิยมใส่
ปุ๋ ยเคมี ในส่ วนของสารเคมี ก าํ จัดศัตรู พืช ก็จะมี การใช้ประปรายเพราะการปลู กพืช จะปลู กตาม
ฤดูกาลซึ่ งสอดคล้องกับระบบนิ เวศจึงไม่ใช่ช่วงที่มีศตั รู พืชมาก การส่ งเสริ มขององค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้านจึงเป็ นเพียงการกระตุน้ เตือนให้ เกษตรกรตระหนักถึ งโทษของสารเคมีเพิ่มขึ้ น และการ
นําเสนอนวัตกรรมทางธรรมชาติที่สามารถนํามาใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพไม่
แพ้กนั จึ งเป็ นที่ มาของการร่ วมกันหาสู ตรปุ๋ ยที่ ดีที่สุด โดยมี การร่ วมกันแสดงความคิ ดเห็ นและ
ทดลองในแปลงเกษตรของแต่ละคนแล้วนํามาปรึ กษาประชุ มเวียนกันตามพื้นที่ พร้อมทั้งร่ วมกัน
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คิดค้นสู ตรนํ้าหมักชี วภาพต่าง ๆ อีกด้วย เป็ นการเสริ มศักยภาพในตัวเกษตรกรให้แสดงออกมาใน
ฐานะวิทยากรให้ความรู ้แก่เพื่อนสมาชิก
2) การเสริ มสร้างสุ ขภาวะที่ดีของสิ่ งมีชีวติ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านได้ร่วมกับอนามัยหมู่บา้ นและโรงพยาบาลในการเข้าร่ วมปรึ กษา
เรื่ องสิ นค้า การเกษตรที่ ป ลอดสารพิ ษ และดี ต่อ สุ ข ภาพ ทั้ง ยัง มี ก ารร่ วมจํา หน่ า ยผลิ ตภัณ ฑ์เพื่ อ
สุ ขภาพในตลาดนัดของโรงพยาบาลด้วย
ด้านสุ ขภาพเป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่สาํ คัญในการสื่ อสารเพื่อให้เห็นโทษของการใช้สารเคมี ซึ่ ง
การสื่ อสารขององค์กรนวัต กรรมชาวบ้านในยุคแรกใช้การเชิ ญวิทยากรผูม้ ี ความรู ้ ดา้ นนี้ มาอบรม
และชี้ แจงโทษของสารเคมีที่ส่งผลต่อสุ ขภาพ ทําให้ชาวบ้านไม่กล้าใช้สารเคมีและเรี ยนรู้การปลูก
พืชด้วยวิถีธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อสุ ขภาพ
3) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
การทํา เกษตรประณี ต เป็ นเหมื อ นบทเรี ย นเรื่ อ งการบริ หารจัด การทรั พ ยากรให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด โดยมีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดความเสี่ ยงในการทําลายแร่ ธาตุในดิน ทั้งช่อย
ป้ องกันการสะสมของโรคพืชและการสะสมของศัตรู พืชได้อีกด้วย นอกจากการทําเกษตรประณี ต
แล้วนํามาสื่ อสารร่ วมกันแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
สู งสุ ดโดยสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ผูอ้ ื่น ทําให้เห็นศักยภาพในการบริ หารจัดการพื้นที่เกษตรของ
ตนเองอย่างชัดเจน นัน่ คือ การจัดประกวดแปลงเกษตรประณี ต ซึ่ งจะมีการนําชมแปลงเกษตรของ
แต่ละคน การนําเสนอวิธีการบริ หารจัดการในแปลงเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่ วมประกวด และการ
แสดงเกณฑ์ในการให้คะแนนซึ่งเป็ นความรู้ในการทําการเกษตรที่มีประโยชน์ตามมาตรฐาน ทําให้
เกษตรกรแข่งกันพัฒนาแปลงเกษตรและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง
เพื่อให้ชนะการประกวด ได้เงินรางวัลและความภาคภูมิใจ
4) การปลูกฝังแนวคิดการรักธรรมชาติ
การพูดคุ ยกันถึ งประเด็นด้านการเกษตรอิ นทรี ยบ์ ่อย ๆ จะทําให้คุน้ ชิ นกับการเพาะปลู ก
อย่างไม่ ท าํ ลายธรรมชาติ และซึ มซับวิธี การต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ได้ผลในการปลู กพื ช โดยไม่ใ ช้สารเคมี
นอกจากนี้องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงข้อดีของการปลูกพืชโดยใช้วสั ดุ
ธรรมชาติ เช่น การประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการคํานวณค่าใช้จ่ายในการทําเกษตรอินทรี ยเ์ ปรี ยบเทียบกับ
การทํา เกษตรเคมี ซึ่ ง ปั จจัยเรื่ องเงิ นเป็ นสิ่ ง ที่ ปฏิ เสธไม่ ไ ด้ว่า จะสามารถสร้ า งทัศนคติ ที่ ดีให้ก ับ
เกษตรกรได้ นอกจากนี้ ก ารให้เกี ย รติ เกษตรกรได้เป็ นผูส้ ่ ง สารที่ มี ความรัก ในธรรมชาติท าํ ให้
เกษตรกรมีความภาคภูมิใจ และได้รับการเอาใจใส่ จากสังคม จึงมีขวัญและกําลังใจในการทําเกษตร
อินทรี ย ์ โดยบ่อยครั้ งมี การสัมภาษณ์ เกษตรกรหรื อถ่ ายทอดวิถีการทําเกษตรของเกษตรกรผ่าน
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สื่ อมวลชน การเข้ามาศึกษาดูงานจากบุคคลหรื อองค์กรภายนอก นอกจากนี้ การใช้หัวข้อสนทนา
อย่างเป็ นกันเองในประเด็นเรื่ องการทําเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีของเกษตรกรยังช่ วยยํ้าความเชื่ อ
หรื อทัศนคติที่ดีต่อเกษตรอินทรี ยแ์ ละสร้างความกลัวหรื อทัศนคติที่ไม่ดีต่อการใช้สารเคมี
6.3.3 การยอมรั บนวัตกรรมการพัฒนาของสมาชิ กองค์ กรนวัตกรรมชาวบ้ านในมิติ ด้าน
สิ่ งแวดล้อม
ตารางที่ 6.3 การยอมรับนวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน มิติดา้ นสิ่ งแวดล้อม
การยอมรับนวัตกรรมขององค์ กร นวัตกรรมชาวบ้ าน
การรับรู้ ถึงประโยชน์ ในการใช้ งาน
1. เกษตรอิ น ทรี ย ์แ บบองค์ก รนวัต กรรมชาวบ้า น เป็ นประโยชน์ ต่ อ
สิ่ งแวดล้อมรอบตัวที่ฉนั อยูอ่ าศัย
2.เกษตรอิ นทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านทําให้ฉันมี ความรู ้ ใหม่ ๆ
ทางการเกษตร
3. เกษตรอิ นทรี ย ์แบบองค์ก รนวัต กรรมชาวบ้า นทําให้ฉัน มี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ ในกระบวนการทางการเกษตรทั้งกระบวนการ ตั้ง แต่ผลิ ต
การตลาด จนถึงมือผูบ้ ริ โภค

ค่ าเฉลีย่
3.63
3.8
3.06

จากการสํารวจการยอมรั บนวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจากสมาชิ กเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักพบ การรับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้งานนวัตกรรมของ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในด้านสิ่ งแวดล้อมว่า
เกษตรอิ น ทรี ย ์แบบองค์ก รนวัตกรรมชาวบ้า น เป็ นประโยชน์ ต่อสิ่ ง แวดล้อมรอบตัว ที่
เกษตรกรอยูอ่ าศัย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.63 ซึ่งหมายถึง เกษตรกรเห็นด้วยมากกับประโยชน์ในการใช้งาน
เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านต่อสิ่ งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองอาศัยอยู่
เกษตรอิ น ทรี ย ์แ บบองค์ก รนวัต กรรมชาวบ้า น ทํา ให้ เ กษตรกรมี ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ ทาง
การเกษตรโดยมีค่าเฉลี่ ย 3.8 ซึ่ งหมายถึง เกษตรกรเห็นด้วยมากกับประโยชน์ในการใช้งานเกษตร
อินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านที่ทาํ ให้ตนเองมีความรู ้ใหม่ ๆ ทางการเกษตร
เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ทําให้เกษตรกรมีความรู้และประสบการณ์ใน
กระบวนการทางการเกษตรทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ผลิต การตลาด จนถึงมือผูบ้ ริ โภคโดยมีค่าเฉลี่ย
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3.06 ซึ่งหมายถึง เกษตรกรเห็นด้วยปานกลางกับประโยชน์ในการใช้งานเกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กร
นวัตกรรมชาวบ้านในการถ่ายทอดความรู้และสร้างประสบการณ์ในกระบวนการทางการเกษตรทั้ง
กระบวนการ ตั้งแต่ผลิต การตลาด จนถึงมือผูบ้ ริ โภค

บทที่ 7
ปัจจัยที่มีผลต่ อการสื่อสารเพือ่ การพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้ าน
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ‚การสื่ อสารนวัตกรรมการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน‛ ใน
วัตถุ ประสงค์ที่ 3 คือ เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ มีผ ลต่ อการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาขององค์ก รนวัตกรรม
ชาวบ้าน ได้แก่ ปั จจัยส่ งเสริ มและปัจจัยอุปสรรค รวมถึงแนวโน้มการสื่ อสารในอนาคตขององค์กร
นวัตกรรมชาวบ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

7.1 ปัจจัยทีส่ ่ งเสริมต่ อการสื่ อสารเพือ่ การพัฒนาขององค์ กรนวัตกรรมชาวบ้ าน
จากผลการศึ ก ษา ปั จ จัย ที่ ส่ ง เสริ ม ต่ อการสื่ อสารเพื่ อ การพัฒ นาขององค์ก รนวัต กรรม
ชาวบ้าน ได้แก่ ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการสร้ างและพัฒนาเครื อข่า ยการสื่ อสาร ปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่ อการ
ดําเนินงานและบริ หารจัดการองค์กร ปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเกษตรแบบใหม่ และปั จจัยที่มีผล
ต่อการมีส่วนร่ วมของเกษตรกร
7.1.1 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการสร้ างและพัฒนาเครือข่ ายการสื่ อสาร
ผูว้ ิจ ัย จึ ง ได้สั ง เคราะห์ ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาเครื อ ข่ า ยขององค์ ก รนวัต กรรม
ชาวบ้าน โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มใหญ่สองกลุ่ม คือ ปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก
7.1.1.1 ปัจจัยภายใน
ปั จ จัย ภายใน หมายถึ ง ปั จ จัย ที่ อ ยู่ ภ ายในขอบเขตของเครื อข่ า ย เกิ ด ขึ้ นจาก
องค์ประกอบหรื อทรัพยากรภายในเครื อข่าย ในส่ วนของเครื อข่ายการสื่ อสาร ปั จจัยภายในหลักจะ
เป็ นองค์ประกอบการสื่ อสารที่ ใ ช้ภายในเครื อข่ า ยนั้น ประกอบด้วย สมาชิ กเครื อข่ า ย สารและ
ช่ องทางที่เครื อข่ า ยนั้นเป็ นเจ้า ของหรื อใช้ใ นการสื่ อสาร ซึ่ ง ในหัวข้อนี้ ผูว้ ิจยั จะกล่ าวถึ งปั จจัย
ภายในที่ส่งผลต่อการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายการสื่ อสาร
ปั จจัย ภายในเครื อข่ า ยนับ ว่า มี ค วามสํา คัญอย่า งมากสํา หรั บ การพัฒนาเครื อข่ า ย
เกษตรกร แนวคิดในการสร้างเครื อข่ายนั้นมาจากสมาชิ กเครื อข่ายที่ประสบกับปั ญหาจริ ง แนวคิดที่
ได้จึงไม่ใ ช่ แนวคิ ดที่ เป็ นนามธรรม แต่ เป็ นแนวคิ ดที่ มาจากสิ่ งที่ เป็ นรู ปธรรม คื อ วิธีคิ ดเกิ ดจาก
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ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ปัญหาที่เกิ ดขึ้นจริ งในชุ มชนชนบท โดยเกษตรกรที่มารวมตัวกันได้ผ่าน
การลองผิดลองถูกในการแก้ไขปั ญหาด้านการเกษตรมาแล้ว ทําให้วิธีการคิดคล้ายการวิจยั มีการ
ทดลองใช้แนวคิดเชิงประจักษ์ แนวคิดนั้น ๆ จึงสามารถนําไปใช้ได้จริ ง
สมาชิ กรุ่ นที่ 1 และ 2 ซึ่ งนับเป็ นรุ่ นบุกเบิก มีความสําคัญต่อการรวมกลุ่มเพื่อก่อตั้ง
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน เพราะเป็ นผูร้ ่ วมสนับสนุ นแนวคิดและวิธีดาํ เนินการภายในเครื อข่าย
ส่ วนผูน้ าํ แนวคิ ดการก่ อตั้งเครื อข่ายมีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั เครื อข่ายภายนอกที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน และเป็ นผูท้ ี่มีการศึกษาสู ง ทั้งยังได้รับโอกาสในการศึกษาดูงานและเข้า
รับการอบรมมากมาย ทําให้มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล
การก่อตัวของเครื อข่ายในช่วงแรกเป็ นเพียงการก่อตัวเป็ นกลุ่มเล็กจึงได้เปรี ยบในแง่
ระดับความเข้มข้นของความสัมพันธ์ ภายในเครื อข่าย อี กทั้งสมาชิ กรุ่ นแรก ๆ ยังเป็ นแนวร่ วมที่
สามารถเป็ นแม่ข่ายชักนําให้เกิ ดลูกข่ายที่เข้มแข็งด้วยมีคุณลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น ความ
กล้าคิดกล้าทํา การชอบการเรี ยนรู ้ ชอบทดลอง จริ งใจ ถ่ายทอดความรู ้เก่ง มีความเป็ นวิทยากร รู ้จกั
คนในวงการการเกษตรมาก รวมถึ งใกล้ชิดกับชุ มชน และต่างเป็ นเพื่อนกันมาก่อนจึงมีการพบปะ
กันสมํ่าเสมอ ชอบทํากิจกรรมเหมือนกัน
‚ตอนนี้ สมาชิกรุ่ นแรกๆก็ยงั เหลืออยู่ 3 4 คน ส่ วนใหญ่ก็เป็ นหลักให้เครื อข่าย สนิ ท
กัน‛ (บรรเลง จวงพลงาม, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557)
‚หมู่เฮาก็เป็ นเพื่อนกันมานาน ที่ยงั ทําอยูก่ ็เพราะเป็ นเพื่อนนํากัน‛ (อนุวฒั น์ ทองงาม
, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
แม้ว่าการรวมกลุ่มเพื่อสร้ างเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจะประสบกับปั ญหารอบ
ด้าน ส่ วนใหญ่เป็ นปั ญหาจากปั จจัยภายนอก เช่ น ปั ญหาภัยแล้ง ปั ญหาศัตรู พืช เป็ นต้น แต่สมาชิ ก
เครื อ ข่ า ยก็ ย งั คงต่ อ สู ้ แ ละมี ใ จรั ก ที่ จ ะทดลองแก้ปั ญ หานั้น ๆ ทํา ให้ มี เ กิ ด กระบวนการพัฒ นา
นวัตกรรมเพื่อใช้แก้ปัญหาที่ดีข้ ึน
‚ทีแรกสมาชิ กก็ถอยไม่ทาํ แล้ว แต่พอประชุ มครั้งต่อไป เรามาลองหาข้อสรุ ปกันว่า
จะทํายังไง... สมาชิกก็ลองดูอีกปี หนึ่ง‛ (เชฐพงษ์ กันหา, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557)
ข้อมูลที่ใช้หมุนเวียนภายในเครื อข่ายเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์และใช้ได้จริ ง เพราะ
มาจากสมาชิ กเครื อข่ายที่ผ่านการอบรมศึ กษาการทําเกษตรแนวใหม่มามาก ทําให้มีความรู ้ ความ
เข้าใจด้านวิธีการสื่ อสารการเกษตร ตลอดจนวิธีการทําเกษตรที่หลากหลาย เสมือนได้เก็บรวมรวม
ข้อมูล หรื อวิจยั วิธีการทําเกษตรและวิธีการสื่ อสารเอาไว้ อีกทั้งช่วงก่อนการรวมกลุ่มเป็ นเครื อข่าย
มีโครงการรวบรวมภูมิปัญญา วิธีการทําเกษตรของปราชญ์ชาวบ้าน โดยจัดทําเป็ นสื่ อวีดีทศั น์ที่มี

244
เนื้ อหาชัดเจน มี ภ าพและเสี ย งเสมื อนจริ ง ถื อ ว่า เป็ นแหล่ ง ข้อมู ล เกี่ ย วกับ การทํา เกษตรและวิ ธี
เผยแพร่ การเกษตรที่มีประโยชน์อย่างยิง่ เครื อข่ายจึงมีฐานความรู ้ที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ได้
‚ทุ ก คนทํา นาเป็ น ปลู ก ผัก เป็ น เรื่ อ งเกษตรอิ นทรี ย ์ก็ อบรมมาเยอะ มารวมกลุ่ ม
สมาชิกก็มาปรึ กษาหารื อกันว่าตรงนั้นแบบนั้นแบบนี้ มันก็ได้ปรึ กษากัน คนฮูก้ ็มี ไม่ฮูก้ ็มี มันก็เป็ น
การปรึ กษาหารื อกันนัน่ แหละ” ( สมาชิกรุ่ นสอง, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพันธ์ 2558)
‚ความถนัดของแต่ละคนในการเพาะปลูกไม่เหมือนกัน ทุกคนจะไม่ครบวงจรหมด
เวลามาประชุมเราก็จะนํามาเสนอกัน‛ (เชฐพงษ์ กันหา, สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557)
ด้ว ยข้อ จํา กัด ทุ ก ด้า นทั้ง ด้า นบุ ค ลากร เศรษฐกิ จ ปั จ จัย การผลิ ต สถานที่ ใ นการ
ดําเนิ นการ ทําให้ในช่ วงแรกของการรวมกลุ่มเกษตรกรนั้น ทุ กคนมีส่วนร่ วมในทุกกระบวนการ
แม้วา่ การสร้างเครื อข่ายอาจจะมีอตั ราการขยายตัวช้า แต่กม็ ีฐานที่มนั่ คง
ขั้นตอนการขยายความคิ ดและขยายการปฏิ บตั ิ ต้องอาศัยความสัมพันธ์ อนั ดี และ
ความน่าเชื่อถือ พูดจริ งทําจริ งของสมาชิกทุกคนร่ วมกัน โดยเฉพาะสมาชิ กรุ่ นบุกเบิกซึ่ งถือเป็ นผูจ้ ุด
ประกายความคิดใหม่ให้กบั ชุมชน และร่ วมกันทําให้แนวคิดนั้นสามารถใช้ได้จริ งในชุมชน เพราะ
หากการรวมตัวกันในช่วงแรกไม่ประสบความสําเร็ จก็จะทําให้ชาวบ้านไม่เชื่ อถือและไม่อยากลอง
เสี่ ยงทําการเกษตรที่แตกต่างจากเดิมอีก
‚การที่จะทําให้กลุ่มเข้มแข็งก่อนอื่นจะต้องมีการอบรมก่อน ถ้าใครไม่สามารถทําได้
ให้ถอนตัว ให้มีความซื่ อสัตย์กบั ตนเอง‛ (เชฐพงษ์ กันหา, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
ข้อดีของชาวชนบทคือมีเครื อญาติที่เข้มแข็งอยู่แล้ว มีความเป็ นปั จเจกน้อย มีความ
เป็ นอยู่แบบพึ่งพาอาศัยเป็ นเครื อข่ายเชิ งซ้อน การเข้าถึงคนหนึ่ งคนจึงเป็ นเสมือนการได้เครื อข่าย
ของคนนั้นด้วย
ปั จจัยที่สําคัญหนึ่ งของเครื อข่ายการสื่ อสารคือ สมาชิ กใหม่ขององค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้านมักจะเพิ่มขึ้นเพียงสองเท่าของสมาชิ กเดิ ม หรื อกล่าวได้ว่าสมาชิ กเก่ าไปชวนคนรู ้ จกั มา
สมัครเพียง 1 ครอบครัว ทําให้การขยายจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ คุณภาพของการสื่ อสารจึง
ไม่ลดลง สามารถดูแลได้อย่างทัว่ ถึง อย่างน้อยสมาชิกเก่าก็สามารถดูแลสมาชิ กใหม่ที่รู้จกั กับตนได้
ทําให้ปัจจุบนั ไม่พบว่าประเด็นของจํานวนสมาชิ กทําให้เกิ ดปั ญหาในเครื อข่ายการสื่ อสาร การ
สื่ อสารแบบพบปะจึงเป็ นรู ปแบบการสื่ อสารที่เหมาะสมกับขนาดของกลุ่ม
กิจกรรมของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเน้นการพบปะพูดคุยกันโดยตรง โดยใช้
วัฒนธรรมการเยีย่ มบ้านไปมาหาสู่ กนั ของชาวบ้านผสมผสานกับสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
เพื่ อ ให้ ก ารพบปะเยี่ ย มเยี ย นกัน ในเรื่ อ งนวัต กรรมทางการเกษตร จึ ง ทํา ให้ อ งค์ก รมี กิ จ กรรม
หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง โดยที่การดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ มีลกั ษณะยืดหยุน่ ไม่เป็ นทางการ ไม่มีการ
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วางแผนล่ วงหน้าอย่า งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หากเพีย งแต่ นัดวันเวลาพบปะกันและหัวเรื่ องที่ จะ
พูดคุยร่ วมกันเท่านั้น
‚การสื่ อสาร ส่ วนมากก็จะปล่อยตามธรรมชาติ นัดกัน แบบอยู่ดว้ ยกันแบบพี่แบบ
น้อง ส่ วนมากจะเป็ นคนที่แนะนํากันเข้ามา สนิ ทกันอยู่แล้ว‛ (เชฐพงษ์ กันหา, สัมภาษณ์ , 2
พฤศจิกายน 2557)
กิ จกรรมหลักของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านคือ การค้นหานวัตกรรมที่ดีที่สุดใน
การทําเกษตร ทําให้องค์กรมีความรู ้ที่หลากหลายมากมาย จนสามารถนําไปต่อยอดพัฒนาด้านต่าง
ๆ ได้อย่างกว้างขวาง สามารถใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาองค์กร การตลาด การ
พัฒนาชุมชน
หัวใจของการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายนั้น นาวี นาควัชระ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม
2557) กล่าวว่า
การที่เราพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคคลหรื อองค์กรที่มีความเกี่ยวข้อง
ไม่วา่ คนเหล่านั้นจะเข้ามาในลักษณะลูกค้า หุ ้นส่ วน นักลงทุน หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละเรื่ องก็ตาม
หน้าที่หลักก็จะเป็ นผมที่ติดต่อ ส่ วนมากก็ใช้การพูดคุย สร้างความสัมพันธ์แบบไม่เป็ นทางการ สื่ อ
ออนไลน์ เฟสบุ๊ค โทรศัพท์ เป็ นอุปกรณ์ ช่วย เหมือนที่ผมไปเยี่ยมทุกคน ผมไม่เคยหยุดเลยทํามา
ตลอด 13 ปี มีกาํ ลังใจไปด้วยกัน
7.1.1.2 ปัจจัยภายนอก
ปั จ จัย ภายนอก หมายถึ ง ปั จจัย ที่ อ ยู่น อกขอบเขตของเครื อ ข่ า ย ประกอบด้วย 3
ประเด็นหลัก คื อ สภาพทางสังคมของชุ มชน สภาพเศรษฐกิ จของชุ มชน และการสนับสนุ นจาก
หน่วยงานภายนอก
สภาพทางสังคมของชุ มชน มี ผลต่อการพัฒนาเครื อข่าย โดยพบว่า ชุ มชนบุรีรัมย์
โดยเฉพาะอําเภอสตึก เป็ นอําเภอที่สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเกื อบทั้งหมดอาศัยอยู่ เป็ น
ชุ มชนที่มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีชื่อเสี ยงมาก่อนหลายปี จึงมีโครงการทางการเกษตรต่าง ๆ อยู่เสมอ
ชาวสตึกจึงมีความรู ้ในเรื่ องการทําเกษตรด้วยวิธีการใหม่ ๆ สังคมของชุ มชนขึ้นอยูก่ บั เกษตรกรรม
ที่มีภูมิปัญญาเป็ นหลัก ทําให้ง่ายต่อการสื่ อสารนวัตกรรมที่เป็ นภูมิปัญญาชาวบ้านทางการเกษตร
ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน คนในชุ มชนส่ วนใหญ่ให้การยอมรับการรวมกลุ่มกันทําการเกษตร
เห็ นประโยชน์จากการทําเกษตรในวิถีที่แตกต่าง ทําให้การขยายและพัฒนาเครื อข่ายเกิ ดขึ้นได้ไม่
ยาก พร้อมกันนี้ สังคมชุ มชนบุรีรัมย์ยงั มีศูนย์การเรี ยนรู ้ทางการเกษตรต่าง ๆ มากมายให้เกษตรกร
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สามารถไปศึ กษาดูง านเพื่อเป็ นแรงบันดาลใจ และนําวิธีการทําเกษตรที่ประสบความสําเร็ จไป
ประยุกต์ใช้กบั แปลงเกษตรของตน
ปั จจัยด้านเศรษฐกิ จมี ผลกระทบอย่างมากต่อการขยายเครื อข่ายการสื่ อสาร หาก
เศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ เช่ น ข้าวของราคาแพง สิ นค้าทางการเกษตรก็จะมีราคาสู งขึ้น
โดยเฉพาะเรื่ องอาหารหรื อข้าว หากข้าวมีราคาแพง ปั จจัยการผลิตอย่างเช่น ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง ก็จะมี
ราคาแพงยิง่ ขึ้นไปด้วย ส่ งผลให้เกษตรกรต้องหาเงินมาลงทุนทํานาในจํานวนมาก ในขณะที่กาํ ไร
จากการค้าขายผลผลิตก่อนหน้านั้นอาจไม่เพียงพอต่อการลงทุน จึงอาจเกิดภาวะหนี้ สินได้ และจึง
กลายเป็ นปั ญหาความยากจน จึงทําให้เกษตรกรต้องหาทางออกให้กบั ตนเองอยู่เสมอ ด้วยเหตุ น้ ี
เกษตรแบบพอเพียงจึ งเป็ นปรั ชญาเศรษฐกิ จหนึ่ งที่ ช่วยบรรเทาปั ญหาความยากจน ส่ วนการทํา
เกษตรแบบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นการทําเกษตรอินทรี ยท์ ี่ลดการพึ่งพาปั จจัยทางเศรษฐกิ จ
จากภายนอกลง เพิ่มราคารับซื้ อสิ นค้าโดยไม่อิงกับนโยบายราคาข้าวของรัฐบาล ลดค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ อปั จจัยการผลิตหรื อให้สินเชื่อเป็ นปั จจัยการผลิตแก่เกษตรกร
การสนับสนุ นจากองค์กรที่เข้มแข็งทําให้บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านเป็ นกิ จการเพื่อ
สัง คมต้น แบบของประเทศไทย โดยเป็ นไปตามลัก ษณะกิ จ การเพื่ อสั ง คมที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ตาม
กฎหมาย ทั้งการค้าการลงทุนของบริ ษทั ยังต้องอาศัยองค์กรภายนอกในการเป็ นที่ปรึ กษา (Mentor)
และเป็ นคณะทํา งานในการดํา เนิ น กิ จการ ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ง านด้า นการตลาดจะเป็ นงานที่ อ งค์ก ร
นวัตกรรมชาวบ้านไม่ถนัด จึ งมักขายสิ นค้าราคาส่ ง เพื่อผลักภาระด้านการทําการตลาดไปให้กบั
พ่อค้าคนกลางที่เป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจในเครื อข่ายกิจการเพื่อสังคม
การขึ้นทะเบียนเป็ นกิจการเพื่อสังคมกับ สกส. ทําให้ได้รับการสนับสนุ นจากองค์กร
ภายนอกในการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ถึ งแม้ว่าแนวคิ ดกิ จการเพื่อสังคมที่ สกส. กําลัง
ดําเนิ นการสนับ สนุ นอยู่น้ นั จะยังอยู่ในช่ วงเริ่ มต้น แต่ใ นอนาคตเมื่ อรู ปแบบการดําเนิ นการเพื่ อ
สนับสนุ นกิจการเพื่อสังคมของ สกส. ได้รับการพัฒนาสู งสุ ด การขึ้นทะเบียนกิ จการเพื่อสังคมจะ
เป็ นประโยชน์อย่างมาก เช่น มีการสนับสนุนการลงทุน การให้สินเชื่อเฉพาะทาง การลดหย่อยภาษี
เป็ นต้น การขึ้นทะเบียนจะเป็ นช่ องทางให้ สกส. สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารและความช่วยเหลื อใน
การพัฒนากิ จการเพื่อสังคม เป็ นตัวกลางเชื่ อมประสานทรัพยากรต่างๆทุ กด้าน เช่ น เชื่ อมโยงกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ, กิ จการเพื่อสังคมอื่น, วัตถุดิบ, ลูกค้า, และตลาด ส่ วนบางองค์กร เช่ น Ashoka จะเป็ น
เพียงตัวกลางช่วยเหลือในการเชื่อมโยงองค์กรกับแหล่งทุนเพียงอย่างเดียว
กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่ องจากสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ในส่ วนของภาคธุ รกิจ แม้นกั ธุ รกิจจะประสบความสําเร็ จทางการเงิน แต่กลับไม่
มีเวลาหรื อไม่มีความสุ ข อีกมุมหนึ่งก็คือ นักสังคมก็มีขอ้ จํากัดมากขึ้น ระดมเงินช่วยเหลือสังคมได้
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ยากขึ้น เพราะในมุมมองของโลก ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีการพัฒนาขึ้นมาก การขอเงินให้เปล่า
จากองค์กรระหว่างประเทศจึงทําได้ยาก ฉะนั้น การควบรวมภาคธุ รกิจกับสังคมจึงเป็ นกลยุทธ์หนึ่ง
ในการแก้ปัญหาดังกล่ าว ปั จจุบนั นี้ กิ จการเพื่ อสังคมในประเทศไทยได้รับการผลักดันจนเป็ น
พระราชบัญญัติ ซึ่ ง นับ ได้ว่า มี ก ารคุ ม้ ครองด้วยศัก ย์ก ฎหมายระดับ สู ง และแนวคิ ดนี้ ไ ด้รับ การ
ยอมรับจากสังคมและเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น ซึ่ งเอื้อต่อการสื่ อสารองค์กร
ส่ วนการติดต่อองค์กรชุ มชนภายนอกส่ วนใหญ่น้ นั ฝั่ งวิสาหกิ จชุ มชนที่ดาํ เนิ นการ
โดยเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจะมีบทบาทในการติดต่อสื่ อสารให้กบั องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
เนื่องจากการตลาดของวิสาหกิจชุ มชนต้องอาศัยความช่วยเหลือจากองค์กรทางการเกษตรชุ มชนใน
การสนับสนุ น จัดหาตลาดให้กบั สิ นค้าชุ มชน วิสาหกิ จชุ มชนที่เพิ่งเปิ ดตัวนั้นจึงอาศัยการขายใน
งานหรื อโครงการต่าง ๆ ที่จดั ตั้งโดยองค์กรชุมชนนั้น ๆ เป็ นหลัก
กองทุ น นวัตกรรมชาวบ้า น เป็ นองค์ก รย่อยที่ อ าศัย องค์ก รภายนอกเต็ม รู ป แบบ
เพราะอาศัยการร่ วมลงทุนจากแหล่งทุ นขนาดใหญ่ และนักลงทุ นรายย่อยที่ มาช่ วยสนับสนุ นให้
เกษตรกรเปลี่ยนจากนาเคมีเป็ นนาอินทรี ย ์ ซึ่ งองค์กรภายนอกที่เข้มแข็งและสนับสนุนเป็ นองค์กรที่
มีงบประมาณสู ง นัน่ คือ สกส. จึงทําให้สามารถหาเงิ นตั้งต้นของกองทุนได้ในจํานวนมาก อีกทั้ง
เครื อข่ายกิ จการเพื่อสังคมยังเป็ นเครื อข่ายที่ มีชื่อเสี ยงในสังคมของนักลงทุ นทางสังคม จึ งทําให้
ข่าวสารการเปิ ดกองทุนนวัตกรรมชาวบ้านเริ่ มเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
7.1.2 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการดาเนินงานและบริหารจัดการองค์ กร
ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก รนวัตกรรมชาวบ้า นในเชิ ง กิ จการเพื่ อ สั ง คม เป็ นภาพลัก ษณ์ ที่ ดี
เนื่องจากเป็ นกิจการที่แก้ไขปั ญหาสังคมไทยอย่างแท้จริ ง กล่าวคือ เป็ นการแก้ปัญหาในระดับชุ มชน
ชนบททางด้านเกษตรกรรม ซึ่ งนับเป็ นปั ญหาคนส่ วนใหญ่ของประเทศ และเป็ นปั ญหาที่นบั วันจะ
ยิ่งทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น กิ จการเพื่อสังคมนั้นจะต้องมีกลุ่มเป้ าหมายเชิ งสังคม ซึ่ งก็คือ สังคม
ของสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านนั่นเอง เมื่ อกลุ่ มเป้ าหมายเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิ จการเพื่อ
สังคม ดังนั้น การเข้าถึงปั ญหา การทําความเข้าใจกับกลุ่มเป้ าหมายจึงสามารถทําได้โดยง่าย เพราะ
เป็ นการติดต่อสื่ อสารโดยตรง และกลุ่มเป้ าหมายมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาด้วย
คืองานของผมจุ ดเด่ นกิ จการที่ Contact กับตัวชุ ม ชนโดยตรง กับชาวบ้าน ไม่ใ ช่ โดย
ทางอ้อม เราไป Contact กับชาวบ้าน วิธีการที่เราเลือกมาวิธีแรกคือ Contact กับชาวบ้าน
โดยตรงใช้สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ ถ้าจําเป็ น ส่ วนมากถ้าเราจะใช้เป็ นภาพ วิดีโอส่ วนใหญ่
เพื่อให้ชาวบ้านที่เขาเรี ยนรู ้ เห็ นภาพง่ าย ๆ และก็การที่จบั มื อทํา ให้ลงมื อทํา มันจะเป็ น
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วิธีการเหมือนกับว่าช่วยกระตุน้ การเรี ยนรู ้ที่ดีกว่า เป็ นลักษณะของบรรยาย เวิร์คช็อปก็ได้
แต่โดยมากเราจะกําหนดว่าจะพยายามไม่ให้เกิ นครึ่ งวัน เพราะเมื่อก่อนเคยทํา แล้วมานัง่
เบื่อกัน นัง่ หลับ ถ้ามันเกิ นเวลาที่ยาวเกิ นไป พยายามทําให้ส้ ันที่สุด หมายถึ งว่าประมาณ
แบบคร่ าว ๆ โดยเฉลี่ยใช้เวลาไม่เกิน 3 ชัว่ โมง (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม
2557)
การแบ่งองค์กรเป็ นสองส่ วน ส่ วนของชุ มชนและภายนอกชุ มชน ทําให้ภาระงานถูกแบ่ง
ออกเป็ นสัดส่ วนชัดเจน ไม่ทบั ซ้อน และเหมาะสมต่อการทํางานในกลุ่ มเป้ าหมายที่แตกต่างกัน
โดยเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านมี ลกั ษณะขององค์กรชุ มชน ส่ วนการติ ดต่อกับองค์กรภายนอก
เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและมีความชัดเจนจะติดต่อในนาม บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน
การได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรภายนอกทั้งการให้คาํ ปรึ กษาเชิ งแนวคิด และการร่ วม
ดําเนิ นการทํางานด้วย ทําให้องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมีการพัฒนาอยู่เสมอ และแม้จะมีบุคลากร
น้อยและมี ความสามารถที่ ไม่ หลากหลาย แต่ ก็นับว่า การพัฒนาด้านความคิ ดหรื อวิสัย ทัศน์ ของ
องค์กรมีการพัฒนาที่รวดเร็ ว และมีภาคีเครื อข่ายที่ให้ความร่ วมมือสนับสนุนอย่างเหมาะสม
การทดลองใช้รูปแบบการบริ หารจัดการมาเป็ นระยะเวลา 13 ปี ทําให้องค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้า นค้นพบรู ป แบบการดํา เนิ นการขององค์ก รที่ เรี ย กว่า Social Contract Farming ซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนแผนที่ในการทํางานขององค์กร มีรายละเอียดกระบวนการทํางาน ทําให้องค์กรทํางาน
ได้ง่ายและเป็ นระบบมากยิง่ ขึ้น
7.1.3 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการยอมรับเกษตรแบบใหม่
นวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นนวัตกรรมที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่ งเป็ น
สิ่ งที่ชาวบ้านคุ น้ เคยเป็ นอย่างดี อีกทั้งเป็ นนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริ งในท้องถิ่ นและ
นํามาใช้ได้โดยง่ าย เพราะตั้งอยู่บนฐานของทรั พยากรที่ มีในท้องถิ่ น ราคาไม่แพง เหมาะสมกับ
ชาวบ้าน
เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรที่ ชอบการเรี ย นรู ้ ได้ผ่านการอบรมทางการเกษตรที่ มี
แนวคิ ดใหม่ ๆ มากมาย และยังเป็ นเกษตรกรที่ได้รับการอบรมให้เป็ นวิทยากร สามารถถ่ายทอด
ความรู ้ได้ และที่สาํ คัญเกษตรกรชอบที่จะเป็ นกลุ่มแรก ๆ ที่ได้ทดลองใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ
กองทุน Social Contract Farming เป็ นการทําสัญญาของกิจการเพื่อสังคม ที่มีประโยชน์เอื้อ
ต่อการตัดสิ นใจใช้นวัตกรรมหรื อการทําเกษตรอินทรี ยข์ ององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เนื่ องจากทํา
ให้ง่ายต่อการทดลองใช้นวัตกรรม ไม่ตอ้ งลงทุนก่อน เพียงทําสัญญาและนําปั จจัยการผลิตที่ได้รับ
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การสนับสนุ นจากบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านไปใช้ และนําผลผลิ ตมาคืนบริ ษทั ให้ได้มูลค่าเท่ากับ
ราคาปั จ จัย การผลิ ต ที่ ยื ม ไปลงทุ น โดยไม่ จ ํา เป็ นต้อ งแปรเปลี่ ย นเป็ นเงิ น สด ลดขั้น ตอนทาง
การตลาดลง เป็ นการใช้จิตวิทยาเพื่อตัดเงื่ อนไขทางด้านเศรษฐกิ จซึ่ งมักเป็ นเงื่ อนไขหลักในการ
ตัดสิ นใจใช้นวัตกรรมของเกษตรกรชนบทออกไป
การศึกษาดูงานทําให้ได้แนวคิดที่หลากหลาย สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั แนวคิดเดิมของ
องค์กรได้ ทั้งการดูงานในระดับนโยบาย จนถึงการดูงานในเชิ งปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะเป็ นระดับนานาชาติ
จนถึ งระดับปั จเจก องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจะมีการเปิ ดรับแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ขององค์กรอยูเ่ สมอ
‚การดูงาน ดูต่างจังหวัด เราก็ไปดู อันไหนที่ดี เราก็เอามาปรับใช้ อันไหนที่ไม่ดี เราก็บอก
ว่า โอ้ย อันนั้นไม่เหมื อนกู เอาเฉพาะที่ ดีของเขามาปรั บใช้‛ (บุญทัน ทองงาม, สัมภาษณ์ , 15
กุมภาพันธ์ 2558)
การเรี ย นรู ้ ผ่ า นการปฏิ บ ัติ จ ริ ง เป็ นวิ ธี ก ารสร้ า งการยอมรั บ นวัต กรรมที่ เ หมาะสมกับ
เกษตรกรในชุ มชนอีสาน ซึ่ งต้องเน้นการสื่ อสารที่เห็นภาพ และนําปฏิบตั ิไปด้วย สมาชิ กเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านจึงจะสามารถยอมรับนวัตกรรมได้ตามที่คาดหวัง
‚เขานําเราทําดี อีหลี เขาก็พาลุ ย ไปทุกนาเลย เวียนกันไปเลย ช่ วยกัน‛ (สมาชิ กรุ่ นสอง,
สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพันธ์ 2558)
นอกจากนี้ บุญทัน ทองงาม (สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558) กล่าวถึงการเสนอสารในที่
ประชุ มและการศึกษาดูงานว่า “เวลาเขาฉายสไลด์ เป็ นภาพมา เราเชื่ อนะ เพราะว่าของเขามันสวย
มันงาม เราอยากทํา เหมือนเขา แล้วก็ เอาตรงนั้นแหละมาปรั บ ใช้ สไลด์นี่ดี เป็ นรู ปภาพ ให้เรา
มองเห็น ไม่ใช่คาํ เล่ากัน”
ความสั ม พันธ์ ส่ ว นตัว เป็ นปั จ จัย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การยอมรั บ นวัต กรรม เพราะการชัก ชวนให้
เกษตรกรเปลี่ยนนั้นต้องอาศัยความน่าเชื่อถือ การสร้างความมัน่ ใจให้กบั เกษตรกร หากมีความสนิ ท
กันเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว จะสามารถทําให้เกษตรกรเชื่อมัน่ ได้
ส่ วนมากคนไทยหรื อคนจํานวนมากในชั้นบนเขาจะกลัวความเสี่ ยง ถ้าอะไรมันออกไปจาก
เซฟตัวเขาจะรู ้ สึกว่าถ้ามันเกิดความเสี ยหาย เกิ ดความผิดพลาดขึ้นมาเขาจะอยูย่ งั ไง เงินที่
สะสมมาเอาไปลงทุนแล้วหมดไป แต่จริ ง ๆ แล้วสิ่ งที่อยู่ลึกกว่านั้นคือความมัน่ ใจเต็ม ๆ
สังเกตงานที่ เราทําตัวกองทุ นจุ ดมุ่งหมายหลักคื อสร้ างความมัน่ ใจในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม สร้างความมัน่ ใจลดต้นทุนด้วยเกษตรอินทรย์ สร้างความมัน่ ใจที่วา่ การผลิ ต
แล้วมีที่ขายแน่นอน จริ ง ๆ แล้วไม่ใช่ว่าเกษตรกรไม่มีทรัพยากร ไม่มีอะไรนะจริ ง ๆ ถ้า
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เขารู ้สึกว่าคุม้ เขาก็จะลงทุน พร้อมที่จะทําลงแรงอะไรต่าง ๆ ‛ (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์,
30 ตุลาคม 2557)
บุคคลที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมนั้น ส่ วนใหญ่เกษตรกรจะอิงอาศัยความคิดเห็ นของ
เพื่อน และครอบครัว
‚เพื่อนนํากันเฮ็ดเกษตร ดีก็เฮ็ดนํากัน พูดกันได้ ดีอีหลี ‛ (สามีรุ่นหนึ่ ง, สนทนากลุ่ม, 10
กุมภาพันธ์ 2558)
“ลุ งกับป้ า คิ ดแตกต่างบ่ไ ด้ สมองคิ ดแตกต่าง แต่ ความแตกต่ างมันไปด้วยกันได้บ่ บ่ใ ช่
แตกต่างแตกแยกนะ” (ภรรยารุ่ นหนึ่ง, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพันธ์ 2558)
7.1.4 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการมีส่วนร่ วมของเกษตรกร
การสื่ อสารหลักของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน คือ การประชุมเวียน ซึ่ งเป็ นเวทีสาธารณะ
ที่แท้จริ ง ทั้งยังเป็ นการให้ความสําคัญหรื อให้บทบาทที่เท่าเทียมกันแก่สมาชิ กทุกคน จึงทําให้ทุก
คนมีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น และทุกคนต้องเป็ นผูส้ ่ งสาร การสื่ อสารด้วยวิธีน้ ี จึงเป็ นการ
สื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง และการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมทําให้เกิ ดความสามัคคีในหมู่
คณะ สร้ างความสัม พันธ์ ภายในเครื อข่ า ยให้แน่ นแฟ้ นยิ่งขึ้ น เอื้ อต่ อการจัดกิ จกรรมเพื่ อพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป
“ก็ประชุ มกันข้างนอก เวียนกันไป บางทีบางบ้านมีประเด็นที่น่าสนใจ เราก็ไปประชุ มที่
บ้านเขา เกษตรกรก็จะสามารถอธิ บายให้เห็นภาพจากของจริ งด้วย เราก็ทาํ ให้เขาภาคภูมิใจ คนใน
ชุ มชนให้ความสนใจในการพัฒนาความรู ้ ของเขา เขาก็จะมี กาํ ลังใจในการพัฒนาความรู ้ ต่อไป‛
(นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
ปั จจัยด้านผูส้ ่ งสารที่ มีผลต่ อการมี ส่วนร่ วมของเกษตรกรได้แก่ กระบวนการเรี ย นรู ้ ใช้
กระบวนการกลุ่ ม และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่า งกัน เจ้า หน้า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรที่ ช่ ว ย
ภาคสนาม เป็ นปั จจัย หลัก ที่ ท าํ ให้เกษตรกรตัดสิ นใจร่ วมกิ จกรรมต่ า ง ๆ อย่างต่ อเนื่ อง เพราะ
เกษตรกรมักมีขอ้ สงสัยและพบปั ญหาในขณะทําการเกษตร เจ้าหน้าที่จึงเป็ นผูท้ ี่คอยช่ วยเหลื อ ให้
คําปรึ กษา ทําให้ข้ นั ตอนในการใช้นวัตกรรมยังคงดํารงอยู่อย่างต่อเนื่ องไม่ขาดช่วง เพราะฉะนั้น
เจ้าหน้าส่ งเสริ มการเกษตรจึงเป็ นผูส้ ่ งสารที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะในช่ วงที่ มีการทํามาตรฐาน
เกษตรอิ นทรี ยน์ านาชาติที่มีกฎระเบียบ ข้อกําหนดในการผ่านมาตรฐานที่ ยุ่งยากซับซ้อนสําหรั บ
ชาวบ้าน
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ผูท้ ี่คอยสนับสนุ นและร่ วมทํากิ จกรรมกับสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านนั้นจะเป็ น
สามี ภรรยา และเพื่อนสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน การประกอบอาชี พจึงคล้ายทําร่ วมกัน
เป็ นกลุ่ม อีกทั้งการจดทะเบียนในนามครัวเรื อนยังเป็ นการให้ความสําคัญกับผูท้ ี่ทาํ เกษตรทุกคนใน
ครอบครัว ไม่เฉพาะเพียงผูท้ ี่มีชื่อในเครื อข่ายเพียงคนเดียว
‚หมดครอบครัว บ่มีผใู ้ ด๋ สิมาค้าน ลูกก็เห็นด้วย เอาข้าวหอมไปให้กิน เขาก็ อูย้ ย เขาก็ตอ้ ง
เห็นด้วย‛ (สมาชิกรุ่ นสาม, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพันธ์ 2558)
‚ภรรยาก็เห็นด้วย ทําด้วยกัน ลูกก็เห็นด้วย เขาก็ออกไปทํางาน มีนอ้ งเมีย ก็เห็นด้วย
คนที่ทาํ นาใกล้กบั เรา เขามาดูเรา เขาก็เห็ นด้วย ยายน้อยก็มาดู ดูกนั เอง ก็เห็นด้วยกัน นาอยูต่ ิดกัน
สามคนอยูแ่ ดนเดียวกัน‛ (สามีรุ่นหนึ่ง, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพันธ์ 2558)
เพื่อนสมาชิกด้วยกันนี่แหล่ะเห็นด้วย และสนับสนุน ภรรยาก็ดว้ ย หมดครอบครัวนัน่ แหละ
เห็นด้วย คนที่นาติดกัน บ่ค่อยใช้เคมี ถึงใช้เขาก็ใช้นอ้ ย เห็นเราลดตุน้ ทุน เขาก็อยากลดด้วย
ซํ้าน่ะ คนไม่เห็นด้วยมันก็มีเหมือนกันนัน่ แหล่ะ คนที่อยูไ่ กล ๆ เขามาดูของเรา เขาก็วา่ คัน
นาเจ้าบ่ใช้ปุ๋ยมันสิ บ่งาม เขาก็บอกใช้แต่ปุ๋ยอินทรี ย ์ เราก็เฮ็ดไป เฮาก็ลองเป็ นไร่ ไป มันก็
งามไป (สมาชิกรุ่ นสอง, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพันธ์ 2558)
ลักษณะของสมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านมีลกั ษณะความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล
ในระดับสู ง เป็ นทุ นเดิ มอยู่แล้ว จึ งทําให้ชอบการเรี ยนรู ้ สิ่ งใหม่ ๆ เมื่ อมี กิ จกรรมหรื อโครงการ
เกษตรใหม่ ๆ จึงมักเข้าร่ วมเสมอ
‚ไปมุกดาหารก็ไป อํานาจเจริ ญก็ไป อยากเป็ น เป็ นรุ่ นแรกนัน่ แหล่ะ‛ (สมาชิ กรุ่ นสาม,
สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพันธ์ 2558)
‚ถ้าเราไม่เรี ยนรู ้ ก็บ่ได้หรอก อบรมเอาความรู ้ ถ้าไม่ทาํ ก็ไม่ได้ ลุงนี่ ชอบไปตลอดเลย‛
(สมาชิกรุ่ นสอง, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพันธ์ 2558)

7.2 ปัจจัยทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่ อการสื่ อสารเพือ่ การพัฒนาขององค์ กรนวัตกรรมชาวบ้ าน
จากผลการศึกษา ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้าน ได้แก่ ปั ญหาและข้อจํากัดของการพัฒนาเครื อข่าย ปั ญหาและข้อจํากัดของการยอมรั บ
เกษตรแบบใหม่ ปั ญหาและข้อจํากัดด้านการบริ หารจัดการ และข้อจํากัดทางการสื่ อสาร
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7.2.1 ปัญหาและข้ อจากัดของการพัฒนาเครือข่ าย
กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยยังถือว่าเป็ นแนวคิดที่ใหม่ กําลังอยูใ่ นช่วงของการพัฒนา
หารู ปแบบหรื อเงื่ อนไขการเป็ นกิ จการเพื่อสังคมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แม้แต่องค์กรรัฐที่ สนับสนุ น
กิจการเพื่อสังคมคือ สํานักงานสร้างเสริ มกิจการเพื่อสังคมแห่ งชาติ ก็เป็ นองค์กรใหม่ที่กาํ ลังพัฒนา
ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม
‚ตัวผมเองมองว่ากิจการด้านสังคมที่ไม่ชดั เจนก็เพราะว่า สกส. เอง หรื อคนที่ทาํ เองก็ยงั ไม่
เข้าใจพอทําไปสักพักวิธีคิด ส่ วนมากก็คือว่าองค์กรเพื่อสังคมส่ วนใหญ่ยงั เริ่ มต้น โมเดลยังไม่ค่อย
ชัดเจนเท่าไหร่ ทําได้ไม่นานตัวโมเดลยังไม่คงที่‛ (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2557)
ปั จจัยด้านที่มาของกลุ่มสมาชิ กขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นเกษตรกรที่ไม่ได้มีความ
ถนัดทางด้านการตลาด และส่ วนใหญ่เกษตรกรมักประสบกับปั ญหาความยากจน หรื อกล่าวอีกนัย
หนึ่ งคือ ไม่มีประสบการณ์ ในการประสบความสําเร็ จในการลงทุนหรื อทําการตลาด จึงทําให้การ
พัฒนาองค์กรในด้านเศรษฐกิ จนั้นต้องอาศัยองค์กรภายนอกมาช่ วยพัฒนา เป็ นการสร้ างพันธมิตร
เครื อข่ายทางธุ รกิ จทางการตลาด ซึ่ งหากมองอีกแง่หนึ่ งคือ องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านยังขาดการ
พัฒนาทางการตลาด ยังเป็ นระบบพึ่งพาอาศัยจากภายนอก ยังไม่เป็ นอิสระหรื ออยูร่ อดได้ดว้ ยตนเอง
7.2.2 ปัญหาและข้ อจากัดของการยอมรับเกษตรแบบใหม่
7.2.2.1 ปัจจัยภายใน
ระบบส่ งเสริ มเกษตรในช่ วงแรกอาศัยการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมของเกษตรกรที่
เป็ นแนวร่ วม ทุ กคนมี บทบาทเท่ าเที ย มกันจึ งทํา ให้การยอมรั บ เกษตรแบบใหม่ เป็ นการยอมรั บ
ร่ วมกัน แต่เมื่ อองค์กรมี การขยายเป็ นหลายองค์กรย่อย จึ งต้องมี ก ารเพิ่ มกําลัง โดยให้เจ้าหน้า ที่
ส่ งเสริ มการเกษตรของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านช่วยให้ขอ้ มูลทางการเกษตรต่าง ๆ กับเกษตรกรทั้ง
สมาชิ กเก่าและสมาชิ กใหม่ แต่เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มนั้นมีการเปลี่ ยนตัวบุคคลบ่อย มีการลาออกและ
สมัค รใหม่ท าํ ให้เกษตรกรต้องปรั บ ตัวในการสร้ า งความสั ม พันธ์ และเรี ย นรู ้ ใ หม่ จากเจ้า หน้า ที่
ส่ งเสริ มคนใหม่อยู่เสมอ การยอมรั บนวัตกรรมจึ งขาดช่ วง หรื อวิธีการแนะนําการใช้นวัตกรรม
แตกต่างกัน
“เขาบอกก็ เชื่ ออยู่ แต่ เขาบอกให้ทาํ เราบ่ เป็ นอย่า งเขา เขาก็พูดอย่า งเดี ย ว พูดแต่
หลักการซื่ อๆ ปฏิบตั ิในชีวติ บ่ได้อย่างเขา” (อนุวฒั น์ ทองงาม, สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558)
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ก็วา่ จัง่ ใด๋ ล่ะน้อ คือเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มแนะนําไปที่ผม บ่ได้มาแนะนําการปลูกหรอก แนะนํา
ไปประชุมกลุ่ม พื้นที่เขาก็มาดูเฉย ๆ เขาก็มาถามฉี ดยาฆ่าหญ้าไหม เขาก็มาถามเท่านั้นแห
ล่ะ ถ้าฉี ดยาฆ่าหญ้า หญ้าจะเยอะขนาดนี้ หรอ คําพูดเขาก็พอจะเชื่ ออยู่ หมู่น้ ี เฮารู ้จกั กันดี ก็
เชื่ อถื อกันได้ แต่ก็เต็มร้อยไม่ได้ ต้องไปวิเคราะห์อีก ไม่งมงาย ถ้ามีคนเชื่อนิด ๆ ถ้ามันดี
เอาคําพูดเขามาปุ๊ บ เราก็ค่อยทําเพิ่ม ก็ตอ้ งทดสอบ ถ้าเราไม่เชื่อเขาเลย เราก็ไม่รู้ ต้องเชื่อเขา
บ้าง เขาอธิ บายมา ต้องทดสอบ จะได้รู้วา่ อะไรดี ไม่ดี พอทดสอบก็ดูวา่ ผลผลิตมันเข้าท่านี่
ถึ งจะไม่เต็มร้ อย แต่ได้สัก 60 หรื อ 70 อย่างนี้ เราก็ทาํ ไปเลย โอเคแล้ว (สามีรุ่นหนึ่ ง,
สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพันธ์ 2558)
7.2.2.2 ปัจจัยภายนอก
ปั จจัยภายนอกที่สาํ คัญสําหรับการยอมรับนวัตกรรมนั้นคือ สภาพความแห้งแล้งโดย
ธรรมชาติของภูมิอากาศจังหวัดบุรีรัมย์ “ถ้าผลผลิตไม่ดี เกษตรกรจะโทษว่าเป็ นความผิดพลาดจาก
การเปลี่ ยนจากนาเคมีมาเป็ นนาอินทรี ย ์ มากกว่าคิดว่าการขาดแคลนนํ้าฝน” (บรรเลง จวงพลงาม,
สัมภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2557) และส่ วนใหญ่การทําเกษตรในพื้นที่อีสานมักประสบกับภัยแล้งทุก
ๆ ปี จึงทําให้ชาวบ้านมีความเชื่ อว่าการทํานาอินทรี ยจ์ ะได้รับผลผลิตที่นอ้ ยกว่านาเคมี ยิ่งหากเป็ น
การเปลี่ ยนเป็ นนาอินทรี ยค์ รั้งแรกแล้วประสบภัยแล้ง เกษตรกรจะคิดว่าเป็ นเพราะข้าวขาดปุ๋ ยเคมี
ทันที
7.2.3 ปัญหาและข้ อจากัดด้ านการบริหารจัดการ
7.2.3.1 ด้านระบบงาน
แม้การพัฒนาแนวคิดหรื อวิสัยทัศน์ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจะมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่ องและรวดเร็ ว แต่ในเชิ งปฏิ บตั ิก็ไม่สามารถตอบสนองหรื อเป็ นไปตามความมุ่งหวัง
ภายใต้แนวคิ ดนั้น ๆ ได้ม ากนัก ด้วยการพัฒนาด้า นแนวคิ ดที่ รวดเร็ วมาก ประกอบกับ การนํา
แนวคิดมาปฏิบตั ิจริ งให้ได้อย่างที่คิดไว้ตอ้ งใช้ระยะเวลา และไม่สามารถควบคุมได้มากนัก เพราะ
เป็ นการทํางานร่ วมกันของบุคคลหลายคน
จากการสั งเกตแบบไม่ มีส่ วนร่ วมในที่ ป ระชุ ม เรื่ อง การทํา ธุ รกิ จพริ ก อิ นทรี ยส์ ่ ง
โรงงานนํ้าพริ กแม่สุเพ็ญ ผูว้ จิ ยั พบว่า ผลผลิตที่สมาชิกทําได้ในอดีตไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด นัน่ แสดงถึงการทําการเกษตรที่ยงั ไม่สามารถควบคุ มหรื อคาดการณ์ผลผลิตได้ ปั ญหาธุ รกิ จ
ของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านไม่ใช่ เรื่ องการตลาด แต่เป็ นเรื่ องการผลิ ตของเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้าน
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ปั ญหาที่สําคัญอย่างหนึ่ งขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านคือ การวางแผนการทํางาน
ไม่เป็ นระบบ ไม่สามารถระบุระยะเวลาได้อย่างแน่นอน แผนการทํางานมีความยืดหยุน่ มากเกินไป
โดยเฉพาะงานส่ วนของบริ ษทั ที่ เป็ นประเด็นอ่อนไหวในด้านของการเงิ น โดยการสื่ อสารของ
บริ ษทั นั้นไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ทําให้เกษตรกรขาดความเชื่อมัน่
‚สัญญาพูดปากเปล่าเลย ก็มาขายของ ไม่มีสัญญา ขายไปก่อน สัญญาปาก ว่าจะได้
เงินเดือนมกราคมที่ผา่ นมา จนเดือนกุมภายังไม่ได้เลย นัน่ ล่ะสัญญาปาก‛ (สมาชิ กรุ่ นสาม, สนทนา
กลุ่ม, 10 กุมภาพันธ์ 2558)
7.2.3.2 ด้านระบบเงิน
ข้อจํากัดของการรวมกลุ่มในช่ วงแรกนั้นคือ เรื่ องเศรษฐกิ จ ที่ตอ้ งอาศัยทุ นในการ
ดําเนิ นการตั้งต้นโครงการเพื่อค้นหานวัตกรรมหรื อวิถีแนวใหม่ในการทําเกษตรขององค์กรเอง
ดังนั้น ช่วงแรกจึงเป็ นช่วงที่องค์กรไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงต้องอาศัยเงินทุนจากภายนอก ทํา
ให้ถูกจํากัดความคิดในการผลิตสิ่ งต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผูใ้ ห้ทุนสนับสนุ น อีกทั้ง
ยังเสี ยเวลาไปกับการเขียนโครงการเพื่อส่ งไปขอทุนสนับสนุ นจากแหล่งทุนต่าง ๆ เรี ยกได้วา่ เป็ น
การขายผัก ชี โรยหน้า งานจึ ง เน้นในเชิ ง ภาพลัก ษณ์ แนวราบไม่ ล งลึ ก เน้นด้า นปริ ม าณ เพื่ อให้
สามารถขอทุนได้จาํ นวนมาก
การขาดความรู ้ เชิ งวิชาการ จึงต้องมีการจัดอบรมให้กบั สมาชิ กโดยจ้างผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จากภายนอกมาให้ความรู ้ ซึ่ งต้องใช้งบประมาณหรื อค่าใช้จ่ายสู ง ทําให้อตั ราการพัฒนาในช่วงแรก
มีความล่าช้า เพราะไม่มีความพร้อม
7.2.3.3 ด้านระบบบุคลากร
ช่ วงก่อนมีบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นองค์กรย่อย
เดี ย ว มี จ าํ นวนสมาชิ ก ไม่ ม าก การสื่ อสารส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการสื่ อสารแบบเห็ นหน้า โดยตรง ไม่
จําเป็ นต้องมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร เพราะทุกคนสามารถส่ งเสริ มการเกษตรด้วยตนเองและ
อาศัยการปรึ กษาหารื อกันในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในแปลงเกษตรของตนได้ แต่หลังจากมีการก่อตั้ง
บริ ษ ทั นวัตกรรมชาวบ้า น จึงมี การส่ งเสริ ม ให้ปลู กข้าวอิ นทรี ย ์อย่างเป็ นทางการ สมาชิ กใหม่ ที่
เพิ่ ม ขึ้ นมี จาํ นวนไม่ น้อยที่ ไ ม่ ไ ด้ล องทํา เกษตรประณี ตก่ อน แต่ เริ่ ม ทํา นาข้า วอิ นทรี ย ์เป็ นแปลง
อินทรี ยแ์ รกของตนเองก่อน ทําให้ไม่มีความรู ้ความสามารถเพียงพอในการทํานาอินทรี ย ์ ประกอบ
กับภาระงานที่เพิ่มขอบเขตมากขึ้น แต่ผทู ้ ี่มีศกั ยภาพในการจัดการหรื อเป็ นผูน้ าํ ความคิดได้น้ นั มีอยู่
จํากัด ทําให้ตอ้ งจัดจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเพื่อช่ วยเหลื อสมาชิ กที่ปลูกข้าวอินทรี ยข์ ้ ึนมา
โดยเฉพาะ แต่เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรก็เพียงทํางานกับองค์กรไม่นานก็ลาออก จึงต้องมีการรับ
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สมัครเจ้าหน้าที่ใหม่อยู่เสมอ เกษตรกรจึงได้รับการส่ งเสริ มไม่ต่อเนื่ องกัน ต้องเรี ยนรู ้ และปรับตัว
กับแนวทางของเจ้าหน้าที่คนใหม่ เสี ยเวลาในการทําความคุน้ เคยสนิทสนมกันเสี ยก่อน
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมักจะบริ หารจัดการองค์กรจากการแก้ไขปั ญหา มิใช่การ
ป้ องกันปั ญหา ทําให้การพัฒนาองค์กรเป็ นไปอย่างล่าช้า เพราะเสี ยเวลาในการปรับปรุ งงานที่เสี ย
หายไป การบริ หารจัดการที่ผา่ นมามีการทดลองใช้วธิ ี ต่างๆ ทั้งที่ใช้ได้ผลและไม่ได้ผล ซึ่ งทําให้เสี ย
งบประมาณไปเป็ นจํานวนมาก เช่น การขยายจํานวนบุคลากรเร็ วเกินไป ทําให้เกิดปั ญหาการจัดการ
ที่ไม่ทวั่ ถึง ตัวอย่างเหตุการณ์ น้ ี คือ ช่วงก่อตั้งบริ ษทั ธัญเจริ ญผล ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นเพื่อส่ งเสริ ม
เรื่ องการทําข้าวอินทรี ย ์ ทําให้สูญเสี ยเงินที่เป็ นค่าจ้างให้บุคลากรเหล่านั้นไป
งานขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านส่ วนของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านเริ่ มมีบทบาท
มากกว่า งานของเครื อข่ า ยนวัตกรรมชาวบ้า น เพราะบริ ษ ทั นวัตกรรมชาวบ้า นเป็ นผูส้ นับ สนุ น
ทางด้านการค้าการลงทุนให้กบั เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจึงทําให้มีอิทธิ พลที่เหนื อกว่า ซึ่ งทําให้
เกษตรกรไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้เหมือนก่อน การบริ หารมาจากกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษ ทั นวัตกรรมชาวบ้า นเป็ นหลัก เป็ นการบริ หารจากบนลงล่ างเป็ นส่ วนใหญ่ ทําให้หลัก การ
ดําเนินงานของกลุ่มอ่อนแอ ยึดหลัก ผูน้ าํ 1 คนต้องดูแลรับผิดชอบหลายหน้าที่ หลากหลายกลุ่มใน
หมู่บา้ นที่แตกต่างกัน ซึ่ งอาจทําให้เกิดจุดอ่อนในการบริ หารงานได้
‚มันคือก็ดี เป็ นภาคปฏิ บตั ิเราก็จาํ ได้เลยเนอะ มันก็อยู่กบั นโยบายของหัวหน้าเฮา
เขาเน้นการตลาด บ่สนใจ มันก็ข้ ึนอยู่กบั นโยบายเลย เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มก็ดี แกก็ถามได้ บอกตลอด
เลย ขึ้นอยูก่ บั หัวหน้า ไปดํานา ทํานู่นทํานี่ ก็ตามไปถ่ายรู ป‛ (สมาชิ กรุ่ นสาม, สนทนากลุ่ม, 10
กุมภาพันธ์ 2558)
ปั ญหาด้านบุคลลากรที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ งและเป็ นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการบริ หาร
จัดการนัน่ คือ การขับเคลื่อนองค์กรส่ วนใหญ่เป็ นการขับเคลื่อนที่มาจากแนวคิดของนาวี นาควัชระ
โดยเฉพาะในเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรื ออาจกล่าวได้วา่ การบริ หารจัดการสู งสุ ดและเป็ น
ส่ วนใหญ่มาจากคนคนเดียว
“ปั ญหาที่ เราแก้ไ ม่ ตก มี ม านาน คื อ นวัตกรรมชาวบ้า นคื อผม ผมคื อนวัตกรรม
ชาวบ้าน‛ (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
7.2.4 ข้ อจากัดทางการสื่ อสาร
การสื่ อสารมี ส่วนสนับสนุ นกิ จกรรม รู ปแบบการสื่ อสารในช่ วงหลัง ตั้งแต่มีการจัดตั้ง
บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน มักเน้นหนักไปที่บทบาทของผูน้ าํ กลุ่มหรื อผูส้ ่ งสารที่มีอิทธิ พลต่อผูร้ ับ
สาร ขณะสมาชิกกลุ่มมีหน้าที่รองรับข่าวสารมากกว่าการมีส่วนร่ วมแลกเปลี่ยนข่าวสารภายในกลุ่ม
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‚ถ้าทางเลือกดีกว่านี้ ก็ไป ถ้าทางเลื อกบ่ดีกว่านี้ ก็บ่ไป เมื่อก่อนคนอยากเข้า แต่พอมันเป็ น
บริ ษทั คนก็เลยไม่ทาํ แสดงว่าอํานาจอยูใ่ นมือเขา มันไม่ให้เราออกความคิดเห็ น เฮาก็ออกความคิด
เห็นบ่ได้ คนที่ทาํ เป็ นก็เป็ นไปเลย‛ (สมาชิกรุ่ นสอง, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพันธ์ 2558)
การสื่ อสารหลักขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านที่สามารถสื่ อสารรวมทั้ง 4 องค์กรย่อยนั้น
คือ การประชุ ม แต่เนื่ องจากมีการปรับเปลี่ ยนเรื่ องเบี้ยเลี้ ยงในการประชุ มทําให้เกิ ดปั ญหาการลด
จํานวนผูม้ าร่ วมประชุ มขึ้น ทั้งยังมีการเชิ ญสมาชิ กให้มาประชุ มไม่ทุกคน โดยเชิญเฉพาะสมาชิกที่
เกี่ ย วข้องกับ โครงการนั้น ๆ ทํา ให้เป็ นการปิ ดโอกาสการสมัค รใหม่ หรื อ การรั บ รู ้ ข่ า วสารของ
สมาชิ ก ซึ่ งสมาชิ กบางคนอาจสนใจเข้าร่ วมโครงการในอนาคต หากในขณะนั้นไม่พร้อมที่จะร่ วม
โครงการ เมื่อขาดการติดต่อจากองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านหรื อไม่มีจดหมายเชิ ญประชุ ม ก็จะทําให้
การสื่ อสารขาดช่วง และทําให้ความผูกพันของสมาชิกกับองค์กรลดน้อยลง
ปั ญหาในเรื่ องของการประชุ มก็มีปัญหาบ้าง ก็เข้าใจอยูว่ า่ ที่ประชุ มมันค่อนข้างไกล แต่ละ
คนมา ก็มีช่วงหนึ่ งผมใช้วิธีเวียนไปในพื้นที่เกษตรกรแต่ละราย เวียนประชุ มที่นู่นที่นี่ ถ้า
สมาชิ กมันยังขนาดนี้ อยู่ ผมก็วา่ ยังใช้วิธีเดิมได้ แต่วา่ มันมีพ้ืนที่ขา้ มเขต อย่างเช่น สุ รินทร์
เราก็จะไปจัดคิวแยกการประชุมตรงไหน ถึงต้องมีการขยายสาขา แต่เมื่อก่อนสมาชิ กใช้วิธี
เวียนไปตามพื้นที่แต่ละคน คือ เลือกพื้นที่ที่เป็ นพื้นที่ตวั อย่าง เพื่อให้เกษตรกรมาเห็น คนนี้
ประสบความสําเร็ จ เขาก็จะได้เหมือนกับได้ไอเดี ยอยากจะทําในพื้นที่ตนเอง ก็หมุนเวียน
ไปแต่ละคน สมัยก่อนนะ สมัยนี้ ทาํ ไม่ได้แล้ว (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 6 กุมภาพันธ์
2558)
การประชุ ม แต่ ก่ อ นดี มี เบี้ ย เลี้ ย งมื้ อละร้ อย แต่ พ อไม่ มี ค่ า นํ้า มัน อี ก เนอะ ก็ บ่ ไ ปหรอก
เปลื องนํ้ามัน ค่านํ้ามันก็บ่ได้ คื อนโยบายเขาเน้นสมาชิ กเป็ นกลุ่ ม เป็ นบริ ษทั ให้สมาชิ ก
เลี้ ยงหมู เลี้ ยงไก่ ก็ได้กนั เป็ นกลุ่มเลย เขาก็ให้สมาชิ กเน้นทั้งการตลาดทั้งการนี้ บ่ได้เกี่ ยว
กัน มาเบิ่งนัน่ นี่ เขากําลังทําให้เป็ นบริ ษทั เมื่อก่อนไม่ได้เป็ นบริ ษทั ดีกว่านี้ เขาคิดว่าดี เขาก็
ตัดสิ นใจไปแล้ว พวกสมาชิ กก็โดนลอยแพ ไปประชุ มก็บ่มีเรื่ องประชุ ม เขาก็ประชุ มแต่
เรื่ องนโยบาย พวกนี้ ภาคปฏิบตั ิกบั นโยบายเขาไปคนละทางกันเลย มันก็ไปกันบ่ได้ (สามี
รุ่ นหนึ่ง, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพันธ์ 2558)
แต่ก่อนดีกว่านี้ เราก็อยูเ่ พราะเราได้เข้ามาทํางานแล้ว เป็ นสมาชิ ก ต่างราวฟ้ ากับดิน บ่แม่น
บ่ อยากออก เขาบ่ ใ ห้ ออก แล้ว ก็ บ่ ใ ห้ เข้า เพราะว่า การประชุ ม ปี หนึ่ ง เขาก็ ต้องดู มัน ก็
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เหมือนกับว่าไล่เราออกตามปริ ยาย ถ้าใครไม่ทาํ นาอินทรี เขาก็บ่เลี้ยง คนที่ทาํ เป็ นเพื่อนกัน
แล้วไม่ทาํ ก็มี เขาก็บ่ติดตาม แต่เขาก็บ่ให้ออก เขาก็เป็ นสมาชิ กอยู่ มันตลอดเวลาพิสูจน์ว่า
อันไหนดี อันไหนชัว่ แต่ก่อนเป็ นกลุ่มมันก็ดีกว่านี้ สมาชิ กก็จะไปปรึ กษาหารื อกัน ว่าตรง
นั้นแบบนั้นแบบนี้ มันก็ได้ปรึ กษากัน คนฮูก้ ็มี ไม่ฮูก้ ็มี สนุ กดี มันก็เป็ นการปรึ กษาหารื อ
กันนัน่ แหล่ะ (สมาชิกรุ่ นสอง, สนทนากลุ่ม, 10 กุมภาพันธ์ 2558)

7.3 แนวโน้ มการสื่ อสารในอนาคตขององค์ กรนวัตกรรมชาวบ้ าน
จากผลการศึกษา แนวโน้มการสื่ อสารในอนาคตขององค์กรนวัตกรรมบ้าน ได้แก่ การขยาย
องค์กรเพื่อความยัง่ ยืน การบริ หารจัดการองค์กร การขยายผลระดับปั จเจกเป็ นระดับสังคม การ
ยกระดับ การเปลี่ ย นแปลง การสร้ า งทายาทการเกษตร ประเด็น ของการพัฒ นาในอนาคต การ
พัฒนาการสื่ อสาร และการพัฒนาการตลาด
7.3.1 การขยายองค์ กรเพือ่ ความยัง่ ยืน
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านเริ่ มมีการขยายหน่วยหรื อตัวแทนประจําในจังหวัดต่าง ๆ คล้าย
ตัวแทนขายประกันชี วิต หรื อคล้ายการขยายสาขาของธุ รกิจนัน่ เอง แต่ไม่มีแผนในการขยายองค์กร
ย่อยเพิม่ หรื ออาจจะมีการลดองค์กรย่อยลงได้ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ว่า การเพิ่มหรื อการลดองค์กรย่อยนั้นจะ
ช่วยพัฒนางานขององค์กรโดยรวมหรื อไม่ ซึ่ งถ้าลดแล้วมันคล่องตัวก็อาจเป็ นไปได้ที่จะลดองค์กร
ย่อ ยลง แต่ ห ากเพิ่ ม องค์ก รย่อ ยแล้ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่า ก็ อ าจจะมี ก ารเพิ่ ม องค์ก รย่อ ยขึ้ น
จุดมุ่งหมายในการขยายองค์กรนั้น เพื่อให้องค์กรสามารถดําเนิ นงานต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายขององค์กรในระยะยาว
7.3.2 การบริหารจัดการองค์ กร
การบริ หารจัดการองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านกําลัง ได้รับ การพัฒนาเพื่อหากระบวนการ
ทํางานที่เป็ นรู ปแบบที่สามารถนํารู ปแบบนี้ไปใช้งานได้จริ งในพื้นที่อื่นได้ ไม่เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์
โดยแนวคิดในการพัฒนานี้ ได้มาจาก TOYOTA Position System ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่พฒั นาเพื่ อ
แก้ปัญหาการขยายโรงงานเพื่อให้สามารถบริ หารจัดการได้เป็ นมาตรฐานเดี ยวกันในทุกสาขาทัว่
โลก องค์ก รนวัต กรรมชาวบ้า นจึ ง พยายามหาระบบการบริ ห ารจัด การที่ จ ะสามารถใช้ไ ด้ก ับ
เกษตรกรทุกพื้นที่ในประเทศไทย
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การขยายองค์กรในพื้นที่ต่าง ๆ นั้น จะต้องมีการนํารู ปแบบการดําเนิ นการไปใช้ในบริ บทที่
แตกต่างกัน ดัง นั้น ในอนาคต องค์ก รจะมี ก ารจัดทําคู่มื อปฏิ บตั ิ งาน เพื่ อให้การใช้นวัตกรรมมี
ระเบียบแบบแผน สามารถนําไปใช้ได้ทนั ที เช่ น ถ้าบุ คลากรที่ดูแลเรื่ องการบริ หารองค์กรไม่อยู่
หรื อลาออกไป เมื่อมี คนใหม่เข้ามาก็จะปฏิ บตั ิงานสานต่อรู ปแบบเดิ มได้ เป็ นการปฏิ บตั ิ งานใน
รู ปแบบเดียวกันทุกสาขา คู่มือการปฏิบตั ิงานจะต้องมีรูปแบบมาตรฐาน เพื่อเป็ นคลังความรู ้ที่บอก
ต่ อ กันได้ ซึ่ ง ส่ วนมากความรู ้ ห รื อ ทัก ษะด้า นการพัฒ นาชุ ม ชนหรื อเกษตรนั้นเป็ นความรู ้ ที่ ไ ม่
สามารถเขียนเป็ นตัวอักษรได้ การจัดทําคู่มือในการปฏิบตั ิงานจึงเป็ นเรื่ องที่ยากพอสมควร
การบริ หารจัดการองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในอนาคตจะมีแบบแผนมากขึ้น เพราะผ่าน
กระบวนการคิ ด มาเป็ นระยะเวลานาน แต่ ป ระเด็ น สํา คัญคื อ แม้จะมี แผนการบริ ห ารจัดการที่
เหมาะสมแต่ ก็ ย งั ต้อ งสร้ า งผูท้ ี่ มี ทกั ษะในการดําเนิ นการตามแผนการบริ ห ารที่ วางไว้ ปั จจุ บ ัน
ประเด็นด้านการบริ หารจัดการจึงเป็ นสิ่ งที่องค์กรให้ความสําคัญโดยมีการกระจายอํานาจต่างๆไป
ให้องค์กรย่อย ซึ่ งก็คือ วิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้
7.3.3 การขยายผลระดับปัจเจกเป็ นระดับสั งคม
การทํางานขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เริ่ มจากการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้านด้วยเกษตรกรเพียง 11 ครัวเรื อน ซึ่ งแตกต่างจากโครงการเรี ยนรู ้ ทางการเกษตรที่ผ่านมา
ของเกษตรกรในชุ มชนบุรีรัมย์ที่เน้นปริ มาณ โครงการใหญ่ ๆ แต่มีผูท้ ี่ได้รับประโยชน์สามารถ
เปลี่ยนวิถีชีวิตจริ ง ๆ ได้น้อยมาก องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจึงเปลี่ ยนวิธีคิดมาเป็ นการเริ่ มพัฒนา
และสร้างกลุ่มเกษตรกรจากกลุ่มเล็ก ๆ แต่ทาํ ให้เข้มแข็งเพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาต่อยอดต่อไปใน
อนาคต
เราก็เริ่ มจากจุดเล็ก ๆ ดีกว่า ผมมองว่านวัตกรรมชาวบ้านเองก็อาจจะมีความรู ้ มีวิธีปฏิบตั ิ
อะไรที่มนั ชัด เจน แต่สิ่งที่ เรากําลังพยายามเดิ นหน้ากันอยู่ตอนนี้ คื อ ทําโมเดลสามารถ
มี อิ ม แพ็ ค ในวงกว้า งได้ ตอนนี้ โมเดลของเราก็ คื อ ว่ า กองทุ น ให้ ท รั พ ยากรเกิ ด การ
หมุนเวียน ทั้งความรู ้ ทั้งการเงิน ทั้งอะไรต่าง ๆ มันก็ขยายของมันต่อไปเรื่ อย ๆ ที่ผา่ นมา
คือ เมื่อก่อนได้รับทุนให้เปล่ามันหมดฟรี ท้ งั โครงการก็หมดไป แต่วา่ ณ ปั จจุบนั คือว่ามัน
ค่อยขยายที ละนิ ด ๆ จากที่ ว่าเมื่ อก่อน 10 คน แต่ตอนนี้ เริ่ มมา 50, 60 เพราะว่ามัน
จะต้องสัมพันธ์กนั เราไม่ได้อาศัยปริ มาณแต่กลุ่มเล็ก ๆ กลับทําจริ งจัง ผมเองมองว่ากลุ่ม
เล็ก ๆ แต่ทาํ จริ งจังมันก็จะดีต่อการนําไปใช้ประโยชน์ แต่เราไม่สามารถที่จะเล็กอยูอ่ ย่าง
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นี้ ตลอดไปได้ ถ้าจะให้มนั เล็กอยู่อย่างนี้ ตลอดไปมันหมายถึ งว่า วิธีคิดงานเรามันใช้ไ ด้
เฉพาะจุดเฉพาะที่‛ (นาวี นาควัชระ, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2557)
จากเครื อข่ า ยนวัตกรรมชาวบ้า นมาเป็ นกิ จการเพื่ อสัง คม และจะขยายต่อไปจากสั ง คม
บุรีรัม ย์ เป็ นสังคมจัง หวัดใกล้เคี ย ง และในอนาคตรู ปแบบการทําเกษตรขององค์ก รนวัตกรรม
ชาวบ้านอาจได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เพื่อสร้างสังคมเกษตรกรรมของไทยแบบใหม่โดย
ไม่ทิ้งของเดิ ม กล่าวคือ วิธีการบริ หารจัดการการทําเกษตรแบบใหม่ แต่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นเป็ น
นวัตกรรมในการทําการเกษตร
7.3.4 การยกระดับการเปลีย่ นแปลง
การเปลี่ยนแปลงสังคมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านนั้น เน้นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริ ง
เชิงรู ปธรรมชัดเจน การใช้นวัตกรรมนั้นจะต้องเป็ นนวัตกรรมสังคม คือ สามารถบูรณาการแนวคิด
ให้เข้ากับวิถีชีวิตจริ งของเกษตรกรได้ โดยเฉพาะอาชี พเกษตรกรรมแบบดั้งเดิ มที่มกั มีผลพลอยได้
เป็ นหนี้ สิน ก็ให้เปลี่ ยนรู ปแบบการดําเนิ นการให้มีการวางแผนและออกมาจากกรอบของอาชี พ
เกษตรกรรมเดิ ม ที่ ต้องพึ่ ง พารั ฐ บาลและอยู่ใ นตลาดที่ ไ ม่ ส ามารถกํา หนดราคาขายได้ ทั้ง การ
รวมกลุ่ ม ยัง เป็ นการเปลี่ ย นสั ง คมเกษตรกรรมที่ ถ าวร เพราะเกษตรกรจะมี สั ง คมใหม่ ที่ ใ ช้ใ น
การศึกษาด้านการประกอบอาชีพ
7.3.5 การสร้ างทายาทเกษตร
ประเด็นการพัฒนาต่อไปจะเป็ นประเด็นเรื่ องแรงงานภาคเกษตร โดยในอนาคตเด็กรุ่ น
ใหม่อาจไม่ตอ้ งกลับมาทําฟาร์ มการเกษตรอย่างบรรพบุรุษเสมอไป แต่การทําเกษตรของแรงงาน
ในอนาคตอาจะเป็ นการทําเกษตรที่มีความทันสมัย เช่น กิจการการเกษตรขนาดเล็กหรื อขนาดกลาง
(Small and Medium Agricultural Enterprise) กล่าวคือ เด็กรุ่ นใหม่ส่วนมากจะเรี ยนในระบบ
การศึ ก ษา จึ ง มี ท ัก ษะการจัด การที่ เป็ นประโยชน์ ต่อ การทํา ธุ รกิ จ เกษตรแบบแปรรู ป มี ก ารใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย
ในอนาคตสมาชิ กรุ่ นใหม่มีแนวโน้มสู งที่จะไม่ทาํ เกษตรแบบลงแรงมาก ระบบ
ต่าง ๆ ต้องพัฒนาประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น การทําเกษตรกรรมจะต้องใช้แรงน้อยและพึ่งพาเทคโนโลยี
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจึงมีการศึกษาเรื่ องเทคโนโลยีเรื่ องการเกษตรเพื่อสนับสนุนระบบเกษตร
ในอนาคตของคนรุ่ นใหม่ดว้ ยเช่นกัน เช่น การศึกษาเทคโนโลยีป้ ั มนํ้าเท้าเหยียบ ระบบนํ้าหยด เป็ น
ต้น ซึ่ งในอนาคตการพัฒนาทางการเกษตรอาจไม่เน้นเรื่ องวิธีการเพาะปลูกหรื อเลี้ยงสัตว์ แต่เน้น
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การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ปลอดภัยและประหยัด ซึ่ งแตกต่างจากการทําเกษตรปั จจุบนั ที่
ต้องใช้แรงงาน ทํางานหนัก นอกจากนี้ ในอนาคตจะเน้นการสื่ อสารเรื่ องการจัดการ การวางแผน
มากขึ้ น และพยายามดึ งคนรุ่ นใหม่ให้เข้ามาในภาคเกษตรมากขึ้ น โดยสร้ างความน่ าสนใจ เพื่ อ
ไม่ให้ความรู ้หรื อนวัตกรรมที่พฒั นามานั้นต้องหายไปพร้อมคนรุ่ นเก่า
7.3.6 ประเด็นของการพัฒนาในอนาคต
แนวการพัฒนาในอนาคตจะเป็ นเรื่ องการประกอบอาชี พหรื อการดํารงชี วิตของเกษตรกร
เป็ นหลัก และมี ก ารพัฒนาทางเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้องกับ การเกษตรด้วย ซึ่ ง องค์ก รนวัต กรรม
ชาวบ้านได้ไปศึกษาดูงานเรื่ องระบบนํ้าหรื อชลประทาน ซึ่ งไปศึกษาดูงานที่ประเทศพม่าของบริ ษทั
Proximity Design เพื่อที่ จะพยายามหาวิธีก ารที่ จะลดต้นทุ นในการทําการเกษตร ในส่ วนของ
เทคโนโลยีจะมี ก ารเปิ ดเป็ นสิ นเชื่ อการเกษตรให้ใ ช้และผ่อนจ่ า ย เป็ นหนึ่ ง ในปั จจัย การผลิ ต ที่
เพิ่มเติมขึ้น ซึ่ งเกษตรกรอาจจะเลือกสิ นเชื่อนี้หรื อไม่ก็ได้
ด้านปั ญหาทางการเกษตรในประเทศไทย ปั ญหาเรื่ องดิ นเป็ นปั ญหาที่สามารถปรบปรุ ง
แก้ไขได้ดว้ ยตนเอง องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจึงสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพดิน มีการแก้ปัญหาที่
เน้นหนักเรื่ องความเสื่ อมโทรมของดิ นเป็ นหลัก ในส่ วนการจัดการนํ้านั้น เป็ นเรื่ องที่องค์กรไม่
สามารถช่วยเหลือได้มากเพราะพื้นที่ทาํ กิ นส่ วนใหญ่เป็ นนานํ้าฝนที่จะรอนํ้าจากธรรมชาติ ด้าน
แรงงานภาคเกษตรของภาคอี สานไม่พบปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน แต่พบปั ญหาแรงงานเริ่ ม
สู ง อายุข้ ึ นเรื่ อ ย ๆ อี ก ปั ญหาหนึ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถแก้ไ ขได้โ ดยง่ า ยคื อเรื่ อ งที่ ดิน ทํา กิ น ขาดแคลน
อย่างเช่ น ที่ดินของสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านที่อยู่บา้ นยางโลน บ้านแสงจันทร์ ของบาง
คนเป็ นทําเลเลี้ ยงสัตว์ ไม่ มีโฉนด เป็ นที่ ข องกรมอุ ท ยานหรื อกรมป่ าไม้ ซึ่ งถื อว่าเกษตรกรไม่ มี
กรรมสิ ทธิ ในพื้นที่น้ นั อย่างสมบูรณ์ กล่าวโดยสรุ ป องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมีการพัฒนาเรื่ องดิ น
และกําลังจะพัฒนาเรื่ องนํ้า ในส่ วนของแรงงานภาคเกษตรนั้นยังไม่ได้พฒั นา ส่ วนเรื่ องการจัดการ
ที่ดินนั้น ทางองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านได้มีแนวคิดจะทําโครงการร่ วมชื่ อ โครงการ ‚Project Eco
Farming Village‛ เป็ นโครงการที่จดั สรรที่ดินให้คนจนเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ได้ และตั้งเป็ นหมู่บา้ นเกษตร
นิเวศน์ โดยให้นกั ลงทุนร่ วมซื้ อที่ดินในชนบทเพื่อจัดแปลงเป็ นแปลงย่อย ๆ ประมาณ 5 ไร่ แล้วให้
เกษตรกรมาทํากินในพื้นที่เกษตร โดยใช้หนี้เป็ นต้นไม้ ใช้หนี้ เป็ นการหักส่ วนแบ่งจากสิ นค้าเกษตร
ไม่ได้ใช้หนี้ เป็ นเงิน เน้นปลูกไม้พ้ืนเมือง ไม้ที่มีมูลค่าสู ง และจากนั้น 10 ปี เกษตรกรคนนั้นก็จะได้
กรรมสิ ทธ์ในที่ดินแปลงนั้นไป แต่โครงการนี้ยงั อยูใ่ นขั้นของแนวคิด
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7.3.7 การพัฒนาการสื่ อสาร
แนวโน้มการขยายองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านเริ่ มจากการรวมกลุ่มขนาดเล็ก และการขยาย
กลุ่มอย่างช้า ๆ ทําให้วิธีการสื่ อสารเหมาะกับการสื่ อสารในกลุ่มเล็ก อย่างเช่ น การลงพื้นที่เพื่อให้
ความรู ้ แนะแนวปฏิบตั ิ ซึ่ งต้องอาศัยสื่ อบุคคลและการสื่ อสารแบบเห็นหน้า แต่หากในอนาคตมีการ
เพิ่มจํานวนของสมาชิ กมากยิ่งขึ้น จึงจะต้องมีการเปลี่ยนรู ปแบบการสื่ อสารในรู ปแบบอื่น ๆ โดย
ในอนาคตจะมี การเพิ่ม แกนนําในพื้นที่ ที่ แตกต่ างกัน คล้ายการเพิ่ มสาขาขององค์กรหรื อหน่ วย
ตัวแทน และเมื่อมีการสื่ อสารในต่างพื้นที่ก็จะสื่ อสารไปที่แกนนําหรื อหัวหน้าหน่ วยเท่านั้น และ
อาศัยการสื่ อสารแบบบอกต่อกันของหัวหน้าหน่วยไปสู่ สมาชิกในพื้นที่น้ นั ๆ แทน เป็ นการกระจาย
ความรับผิดชอบ ส่ งมอบข่าวสารและวิธีการแบบระบบเครื อข่าย การสื่ อสารนัน่ เอง
ในส่ ว นของกลุ่ ม เป้ าหมายในการสื่ อ สารจะมี ก ารเพิ่ ม ความถี่ ใ นการสื่ อ สารและสร้ า ง
ความสั มพันธ์ ก ับองค์กรท้องถิ่ นหรื อหน่ วยงานราชการ ซึ่ งที่ ผ่านมาไม่ได้มีการสื่ อสารมากนัก
เพราะในช่วงแรกมีการติดต่อสื่ อสารเพื่อเชิ ญเจ้าหน้าที่รัฐเป็ นวิทยากร ซึ่ งทําให้หมดงบประมาณไป
กับการติดต่อสื่ อสารเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ และต้องมีการสนับสนุ นค่าเดินทาง ค่าที่พกั และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ทําให้มีความสิ้ นเปลืองงบประมาณอย่างมาก ต่อมาเมื่อองค์กรจึงเลิกติดต่อและหันมาพึ่งพา
ตนเอง แต่ปัจจุบนั องค์กรย่อยที่มีความจําเป็ นต้องติดต่อสื่ อสารกับองค์กรท้องถิ่ นหรื อหน่ วยงาน
ราชการมากขึ้ นเรื่ อย ๆ นั้นก็ คื อ วิส าหกิ จชุ ม ชน เพราะทางหน่ วยงานราชการจะมี ง บประมาณ
สนับสนุนธุ รกิจชุมชนบ้าง บางทีก็มีงบประมาณสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานบ้าง หรื อมีการจัดพื้นที่
เป็ นตลาดชุมชนแสดงสิ นค้า แม้กระทัง่ การติดต่อกับผูซ้ ้ื อให้ กล่าวคือ เมื่อมีการสนับสนุ นจากภาค
ราชการ วิสาหกิจชุ มชนได้สามารถใช้ทรัพยากรจากในภาคราชการมากขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ ยง
และลดการใช้ทรัพยากรขององค์ก รนวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งโดยปกติราชการก็จะมีทุนสนับสนุ น มี
เงินให้กดู้ อกเบี้ยตํ่า มีการเปิ ดตลาด ทั้งนี้เกษตรกรก็ได้ฝึกในเรื่ องการขายสิ นค้าอีกด้วย
7.3.8 การพัฒนาการตลาด
ด้านการตลาดนั้น ที่ผา่ นมาองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจะให้พนั ธมิตรทางธุ รกิจหรื อกิจการ
เพื่ อสั ง คมต่ า ง ๆ มาช่ วยบริ หารจัดการด้า นการตลาด มาโดยตลอด จนกระทัง่ ในปี ล่ า สุ ด 2558
องค์กรเริ่ มมีการติดต่อลูกค้าของตนเองมากยิง่ ขึ้น เช่น การทําธุ รกิจพริ กอินทรี ยส์ ่ งโรงงานนํ้าพริ ก
แม่สุเพ็ญ เป็ นการสื่ อสารกับลูกค้าเองโดยตรง นับเป็ นรู ปแบบใหม่ขององค์กรจริ ง ๆ เพื่อให้ในด้าน
เศรษฐกิ จ องค์กรสามารถควบคุ มดูแลได้ดว้ ยตนเอง มีตลาดที่แน่ นอน สามารถประเมินผลกําไร
และวางแผนกิจการในอนาคตได้

บทที่ 8
ประสิทธิผลในการสื่อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้ าน
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ‚การสื่ อสารนวัตกรรมการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน‛ ใน
วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลการใช้นวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ผูว้ ิจยั ใช้
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research Method)
แบบวัดครั้งเดียว (Single Cross-sectional Design) ทําการเก็บข้อมูลจากสมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้า นซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายหลัก ขององค์ก รนวัตกรรมชาวบ้า น จํา นวน 100 คน อาศัย อยู่ใ น
จังหวัดบุรีรัมย์ การวิจยั นี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตนเอง
กลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั นี้ เป็ นสมาชิ ก องค์กรนวัตกรรมชาวบ้า น ในส่ วนของข้อมูลทาง
ประชากรสามารถสื บค้นข้อมูลได้จากบัญชีสมาชิกขององค์กร ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมิได้สํารวจข้อมูลทาง
ประชากรของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์ ขอ้ มูลแล้ว สมาชิ กเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านมีขอ้ มูลทางประชากรในลักษณะเดียวกันทั้งหมด สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1) เพศ
เนื่องจากสมาชิกจดทะเบียนในนามครอบครัวจึงรวมทั้งเพศหญิงและเพศชาย ส่ วน
ใหญ่เป็ นการประกอบอาชีพร่ วมกันของสามีและภรรยา
2) อายุ
อายุของสมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านแบ่งออกเป็ น 3 รุ่ น ได้แก่
(1) รุ่ นตายาย ช่วงอายุ 70 เป็ นต้นไป
(2) รุ่ นพ่อแม่ ช่วงอายุ 50-70
(3) รุ่ นลูก ช่วงอายุ 40 – 50
อายุสมาชิกที่มีจาํ นวนมากที่สุด คือ รุ่ นพ่อแม่ และมักเป็ นสมาชิกที่มีความรู ้ทาง
การเกษตรแนวใหม่ในตนเองมาก
3) อาชีพ
สมาชิกทุกคนประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีที่ดินทํากินไม่เกิน 10 ไร่
4) รายได้
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รายได้ของสมาชิกไม่มีความแน่นอน ไม่สามารถระบุได้ แต่อยูใ่ นระดับรายได้
ของเกษตรกรรายย่อย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 5000 บาท
5) ระดับการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นพื้นที่ชนบท และส่ วนใหญ่เป็ นคนรุ่ นเก่าจึงมีโอกาสทาง
การศึกษาไม่มากนัก สมาชิกส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษา
ตอนต้น
จากการพิจารณาผลการสัมภาษณ์ก่อนการออกแบบแบบสอบถามของผูว้ จิ ยั พบว่า ปั จจัย
ด้านลักษณะทางประชากร ไม่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรม ผูว้ จิ ยั จึงไม่ได้นาํ มาใช้เป็ นตัวแปรใน
แบบสอบถาม แต่ลกั ษณะการใช้นวัตกรรมส่ วนบุคคลเป็ นตัวแปรที่ผวู ้ ิจยั เลือกมาใช้แทนลักษณะ
ทางประชากรในการระบุตวั ตนของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งได้แก่ พฤติกรรมการใช้นวัตกรรม การเป็ น
เจ้าขององค์ประกอบนวัตกรรม ภูมิหลังหรื อกระบวนการเกี่ยวกับการสื่ อสารที่ทาํ ให้ยอมรับ
นวัตกรรม
ผลการวิจยั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 7 ส่ วน ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวัดพฤติกรรมการใช้นวัตกรรม
ส่ วนที่ 2 ผลการวัดการเป็ นเจ้าขององค์ประกอบนวัตกรรม
ส่ วนที่ 3 ผลการวัดภูมิหลังหรื อกระบวนการเกี่ยวกับการสื่ อสารที่ทาํ ให้ยอมรับนวัตกรรม
ส่ วนที่ 4 ผลการวัดปัจจัยการสื่ อสารสารที่ทาํ ให้ยอมรับนวัตกรรม
ส่ วนที่ 5 ผลการวัดผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการรับนวัตกรรม
ส่ วนที่ 6 ผลการวัดการยอมรับนวัตกรรม
ส่ วนที่ 7 ผลการวัดความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล
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8.1 ผลการวัดพฤติกรรมการใช้ นวัตกรรม
ตารางที่ 8.1 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่ วมโครงการขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
โครงการทีเ่ ข้ าร่ วม
เกษตรประณีต
กลุ่มเลีย้ งหมู, วัว, ไก่
นาอินทรีย์
พริกอินทรีย์
เมนูนวัตกรรม

ระยะเวลาโครงการ ร้ อยละ
2548-2555
2554-2558
2555-2558
2558 (ช่วงรับสมัคร)
2558 (ช่วงรับสมัคร)

37
11
95
5
6

จากตารางที่ 8.1 แสดงร้ อยละของกลุ่ ม ตัว อย่า งในการเข้า ร่ วมโครงการขององค์ก ร
นวัตกรรมชาวบ้าน พบว่า โครงการที่ กลุ่ มตัวอย่างเข้าร่ วมมากที่ สุดได้แก่ นาอิ นทรี ย ์ ร้ อยละ 95
รองลงมา คือ เกษตรประณี ต ร้อยละ37, กลุ่มเลี้ ยงหมู,วัว,ไก่ ร้อยละ 11, เมนูนวัตกรรม ร้อยละ 6,
และพริ กอินทรี ย ์ ร้อยละ 5 ตามลําดับ

8.2 ผลการวัดการเป็ นเจ้ าของ องค์ ประกอบนวัตกรรม
งานวิจยั ชิ้ นนี้ ได้ทาํ การเก็บข้อมูลการเป็ นเจ้าขององค์ประกอบนวัตกรรมต่าง ๆ จากกลุ่ม
ตัวอย่าง อันได้แก่ เงินทุน, แรงงาน, คุณภาพดิน, ที่ดิน, และแหล่งนํ้า โดยมีรายละเอียดข้อมูล
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 8.2 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในการเป็ นเจ้าของ องค์ประกอบนวัตกรรม
องค์ ประกอบนวัตกรรม
เงินทุน
แรงงาน
คุณภาพดิน

ร้ อยละ
92
94
78
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ตารางที่ 8.2 (ต่ อ)
องค์ ประกอบนวัตกรรม ร้ อยละ
91
ทีด่ ิน
87
แหล่งนา้
จากตารางที่ 8.2 แสดงร้ อ ยละของกลุ่ ม ตัว อย่ า งในการเป็ นเจ้า ของนวัต กรรม พบว่ า
องค์ประกอบนวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านที่ กลุ่มตัวอย่างเป็ นเจ้าของมากที่สุด ได้แก่
แรงงาน ร้อยละ 94 รองลงมาคือ เงินทุน ร้อยละ 92, ที่ดิน ร้อยละ 91, แหล่งนํ้า ร้อยละ 87, และ
คุณภาพดิน ร้อยละ 78 ตามลําดับ

8.3 ผลการวัดภูมหิ ลังและกระบวนการเกีย่ วกับการสื่ อสารทีท่ าให้ ยอมรับนวัตกรรม
ตารางที่ 8.3 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามลําดับของกระบวนการที่ทาํ ให้ยอมรับนวัตกรรม
ลาดับของ
กระบวน
การที่ทาให้
ยอมรับ
นวัตกรรม

รู้จักเกษตร
อินทรีย์
(%)

เพือ่ น/ญาติ
/คนสนิทมา
ชวน
(%)

เห็น
คน
อืน่
ทา
(%)

สมาชิก
บอกต่ อ
ให้ คนที่
สนิทมา
ชวน
(%)

เคยอบรม
เกษตร
อินทรีย์
(%)

รู้ จัก
นวัตกร
รม
ชาวบ้ า
น
(%)

สมัคร
(%)

สมาชิกที่
ไม่ สนิท
มา
ชวน(%)

ทาเกษตร
อินทรีย์
(%)

หนึ่ง
สอง
สาม
สี่
ห้า
หก
เจ็ด
แปด
เก้า
ไม่เลือก

13
24
27
13
12
11
0
0
0
0

3
12
9
11
12
1
0
0
0
52

12
8
16
16
13
14
3
0
0
18

3
3
0
0
0
1
0
0
0
93

15
2
4
10
15
19
18
0
0
17

43
2
13
12
16
12
2
0
0
0

0
35
13
8
18
16
10
0
0
0

8
5
0
3
0
0
0
0
0
84

3
7
20
27
14
24
5
0
0
0
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‚รู้จกั เกษตรอินทรี ย ์‛ เป็ นกระบวนการยอมรั บนวัตกรรมที่ สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้านส่ วนใหญ่เลือกเป็ นลําดับที่ 3 ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 27 และไม่มีผทู ้ ี่ไม่เลือกขั้นตอนนี้
‚เพื่อน/ญาติ /คนสนิ ทมาชวน‛ เป็ นกระบวนการยอมรั บนวัตกรรมที่ ส มาชิ กเครื อข่า ย
นวัตกรรมชาวบ้านส่ วนใหญ่ไม่เลื อกหรื อไม่มีข้ นั ตอนนี้ ในกระบวนการยอมรับนวัตกรรม ซึ่ งคิด
เป็ นร้อยละ 52
‚เห็นคนอื่นทํา‛ เป็ นกระบวนการยอมรับนวัตกรรมที่สมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
ส่ วนใหญ่ไม่เลือกหรื อไม่มีข้ นั ตอนนี้ในกระบวนการยอมรับนวัตกรรม ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 18
‚สมาชิ ก บอกต่ อให้ค นที่ ส นิ ท มาชวน‛ เป็ นกระบวนการยอมรั บนวัตกรรมที่ ส มาชิ ก
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านส่ วนใหญ่ไม่เลือกหรื อไม่มีข้ นั ตอนนี้ ในกระบวนการยอมรับนวัตกรรม
ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 93
‚เคยอบรมเกษตรอินทรี ย‛์ เป็ นกระบวนการยอมรับนวัตกรรมที่สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้านส่ วนใหญ่เลือกเป็ นลําดับที่ 6 ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 19
‚รู้จกั นวัตกรรมชาวบ้าน‛ เป็ นกระบวนการยอมรับนวัตกรรมที่สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้านส่ วนใหญ่เลือกเป็ นลําดับที่ 1 ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 43 และไม่มีผทู ้ ี่ไม่เลือกขั้นตอนนี้
‚สมัคร‛ เป็ นกระบวนการยอมรับนวัตกรรมที่สมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านส่ วนใหญ่
เลือกเป็ นลําดับที่ 2 ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 35 และไม่มีผทู ้ ี่ไม่เลือกขั้นตอนนี้
‚สมาชิ ก ที่ ไ ม่ ส นิ ท มาชวน‛ เป็ นกระบวนการยอมรั บ นวัต กรรมที่ ส มาชิ ก เครื อ ข่ า ย
นวัตกรรมชาวบ้านส่ วนใหญ่ไม่เลื อกหรื อไม่มีข้ นั ตอนนี้ ในกระบวนการยอมรับนวัตกรรม ซึ่ งคิด
เป็ นร้อยละ 84
‚ทําเกษตรอินทรี ย ‛์ เป็ นกระบวนการยอมรั บนวัตกรรมที่สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้านส่ วนใหญ่เลือกเป็ นลําดับที่ 4 ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 27 และไม่มีผทู ้ ี่ไม่เลือกขั้นตอนนี้
ขั้นตอนที่สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านส่ วนใหญ่ไม่เลือกเป็ นขั้นตอนในการยอมรับ
นวัตกรรมได้แก่ เพื่อน/ญาติ /คนสนิทมาชวน, เห็นคนอื่นทํา, สมาชิ กบอกต่อให้คนที่สนิ ทมาชวน,
และสมาชิกที่ไม่สนิทมาชวน
ขั้น ตอนที่ ส มาชิ ก เครื อ ข่ า ยนวัต กรรมชาวบ้า นทุ ก คนเลื อ กเป็ นขั้นตอนในการยอมรั บ
นวัตกรรมได้แก่ รู ้จกั เกษตรอินทรี ย,์ รู้จกั นวัตกรรมชาวบ้าน, สมัคร, และทําเกษตรอินทรี ย ์ ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทําตารางแสดงลําดับขั้นตอนของกระบวนการยอมรับนวัตกรรมเฉพาะขั้นตอนที่ทุก
คนเลือก ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 8.4 แสดงร้อยละของกระบวนการยอมรับนวัตกรรมที่กลุ่มตัวอย่างทุกคนเลือกเป็ นขั้นตอน
ในการยอมรับนวัตกรรม
กระบวนการยอมรับนวัตกรรม เปอร์ เซ็นต์
กฉชฌ
9
กฉฌช

1

กชฉฌ

4

กฌฉช

22

กฌชฉ

2

ฉกชฌ

2

ฉกฌช

4

ฉชกฌ

26

ฉชฌก

10

ฉฌกช

1

ชกฌฉ

2

ชฉกฌ

6

ชฉฌก

3

ชฌกฉ

1

ฌกฉช

5

ฌฉชก

2
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หมายเหตุ: ก = รู้จกั เกษตรอินทรี ย ์
ฉ = รู้จกั นวัตกรรมชาวบ้าน
ช = สมัคร
ฌ = ทําเกษตรอินทรี ย ์
จากตารางจะเห็ นได้ว่า กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของสมาชิ กส่ วนใหญ่ร้อยละ 26 มี
ขั้นตอนคือ ‚ฉชกฌ‛ ซึ่ งหมายถึง รู้จกั นวัตกรรมชาวบ้าน สมัคร รู้จกั เกษตรอินทรี ย ์ และทําเกษตร
อินทรี ย ์
รองลงมา กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของสมาชิกร้อยละ 22 มีข้ นั ตอนคือ ‚กฌฉช‛ ซึ่ ง
หมายถึง รู้จกั เกษตรอินทรี ย ์ ทําเกษตรอินทรี ย ์ รู้จกั นวัตกรรมชาวบ้าน และสมัคร
สุ ดท้าย กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของสมาชิ กร้อยละ 10 มีข้ นั ตอนคือ ‚ฉชฌก‛ ซึ่ ง
หมายถึง รู้จกั นวัตกรรมชาวบ้าน สมัคร เกษตรอินทรี ย ์ และรู้จกั เกษตรอินทรี ย ์

8.4 ผลการวัดปัจจัยการสื่ อสารทีท่ าให้ ยอมรับนวัตกรรม
ตารางที่ 8.5 แสดงค่าเฉลี่ยของปั จจัยการสื่ อสารที่ทาํ ให้ยอมรับนวัตกรรม
ปั จจัยการสื่ อสารที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับนวัตกรรม
ผูส้ ่ งสาร
1. ผูน้ าํ คือ คุณนาวี นาควัชระ
2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มในบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจํากัด
3. สมาชิกเครื อข่าย
4. เพื่อน/คนรู้จกั
5. บุคคลในครอบครัวหรื อผูท้ ี่มีส่วนในการร่ วมกันทํา
การเกษตร
6. สกส.
7. นักสื่ อสารมวลชน

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

3.51
3.51
3.66
3.52
3.65

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

1.99

ไม่ค่อยเห็น
ด้วย

2.55

ไม่ค่อยเห็นด้วย
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ตารางที่ 8.5 (ต่อ)
ปัจจัยการสื่ อสารทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการยอมรับนวัตกรรม

ค่ าเฉลีย่

ระดับ

1. คําพูด

3.23

2. เนื้อหาการบรรยายในสไลด์

3.06

เห็นด้วยปาน
กลาง
เห็นด้วยปาน
กลาง

3. ตัวอย่างจากการปฏิบตั ิจริ ง

3.75

เห็นด้วยมาก

3.69
3.26

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปาน
กลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปาน
กลาง
เห็นด้วยปาน
กลาง

สาร

สื่ อ/ช่องทางการสื่ อสาร
1. สื่ อกิจกรรมพิเศษ
1.1 การจัดอบรม
1.2 การจัดประกวด
1.3 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (workshop)
1.4 การทําแปลงสาธิต
1.5 การลงพื้นที่ศึกษาพร้อมปฏิบตั ิจริ ง
1.6 การประชุมเครื อข่าย
2. สื่ อบุคคล

3.47
3.69
4.11
3.49
3.08

3. สื่ อมวลชน

2.7

จากตารางที่ 8.5 แสดงค่าเฉลี่ ยของปั จจัยการสื่ อสารที่ทาํ ให้ยอมรับนวัตกรรมจําแนกตาม
องค์ประกอบของการสื่ อสารได้แก่ ผูส้ ่ งสาร สาร และสื่ อ/ช่องทางการสื่ อสาร พบว่า
ผูส้ ่ งสารเป็ นปั จจัยการสื่ อสารที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ยอมรับนวัตกรรมได้มาก ซึ่ งผู ้
ส่ งสารที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับนวัตกรรมได้แก่ สมาชิ กเครื อข่าย ค่าเฉลี่ย 3.66 หมายถึง เห็นด้วย
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มาก, บุคคลในครอบครัวหรื อผูท้ ี่มีส่วนในการร่ วมกันทําการเกษตร ค่าเฉลี่ย 3.65 หมายถึง เห็นด้วย
มาก, และเพื่อน/คนรู ้จกั ค่าเฉลี่ย 3.52 หมายถึง เห็นด้วยมาก ตามลําดับ
ส่ วนสารเป็ นปั จจัยการสื่ อสารที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ยอมรับนวัตกรรมได้ปานกลาง
ซึ่ งสารที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับนวัตกรรม ได้แก่ ตัวอย่างจากการปฏิบตั ิจริ ง ค่าเฉลี่ย 3.75 หมายถึง
เห็ นด้วยมาก, คําพูด ค่าเฉลี่ ย 3.23 หมายถึง เห็ นด้วยปานกลาง, และเนื้ อหาการบรรยายสไลด์
ค่าเฉลี่ย 3.06 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง ตามลําดับ
และสื่ อหรื อช่องทางการสื่ อสารเป็ นปั จจัยการสื่ อสารที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ยอมรับ
นวัตกรรมได้มาก ซึ่ งสื่ อหรื อช่องทางการสื่ อสารที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับนวัตกรรม ได้แก่ การลง
พื้นที่ ศึกษาพร้ อมปฏิ บตั ิ จริ ง ค่าเฉลี่ ย 4.11 หมายถึ ง เห็ นด้วยมาก, การจัดอบรม ค่าเฉลี่ ย 3.69
หมายถึ ง เห็ นด้วยมาก เท่ากับการทําแปลงสาธิ ต ค่าเฉลี่ ย 3.69 หมายถึง เห็ นด้วยมาก, และการ
ประชุมเครื อข่าย ค่าเฉลี่ย 3.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก ตามลําดับ

8.5 ผลการวัดผู้ทมี่ ีอทิ ธิพลต่ อการรับนวัตกรรม
ตารางที่ 8.6 แสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับอิทธิ พลจากบุคคลที่มีผลต่อการรับนวัตกรรม
บุคคล

สามี ภรรยา
สมาชิกเครื อข่าย
พ่อแม่
ลูกหลาน
ญาติ
เพื่อนบ้าน (บ้านอยูใ่ กล้กนั )
คนที่มีพ้นื ที่ทาํ กินในบริ เวณเดียวกัน
อื่น ๆ

เห็นด้ วยหรือ
สนับสนุน
ร้ อยละ
88
30
28
12
16
13
14
1

ไม่ เห็นด้ วยหรือ
คัดค้ าน
ร้ อยละ
0
0
3
3
3
51
22
1
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ตารางที่ 8.6 (ต่อ)
บุคคล
ไม่มีใครบอกหรื อแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการเห็น
ด้วยหรื อสนับสนุน
ไม่มีใครบอกหรื อแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการ
คัดค้านหรื อไม่เห็นด้วย
ทุกคนเห็นด้วย (ไม่มีผคู ้ ดั ค้าน)
ไม่มีใครเห็นด้วย

ร้ อยละ
3
33
20
0

จากตารางที่ 8.6 แสดงร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับอิทธิ พลจากบุคคลที่มีผลต่อการรับ
นวัตกรรม พบว่า บุคคลที่เห็นด้วยหรื อสนับสนุนการรับนวัตกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สามีหรื อ
ภรรยา ร้อยละ 88, สมาชิ กเครื อข่าย ร้อยละ 30, และพ่อแม่ ร้อยละ 28 ตามลําดับ ส่ วนบุคคลที่ไม่
เห็นด้วยคัดค้านการรับนวัตกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพื่อนบ้าน ร้อยละ 51 และคนที่มีพ้ืนที่ทาํ
กิ นในบริ เวณเดี ยวกัน ร้ อยละ 22 ตามลําดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33 ไม่ได้รับการบอก
หรื อแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการคัดค้านหรื อไม่เห็นด้วยต่อการรับนวัตกรรม ส่ วนกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 20 ได้รับการสนับสนุ นหรื อเห็นด้วยจากทุกคน (ไม่มีผคู ้ ดั ค้าน) ในการรับนวัตกรรม และ
กลุ่ ม ตัว อย่า งเพี ย งร้ อ ยละ 3 ไม่ มี ใ ครบอกหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วกับ การเห็ น ด้ว ยหรื อ
สนับสนุนในการรับนวัตกรรม
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8.6 ผลการวัดการยอมรับนวัตกรรม
ตารางที่ 8.7 แสดงค่าเฉลี่ยในการยอมรับนวัตกรรม
การยอมรับนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ขององค์ กร นวัตกรรมชาวบ้ าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน
1. เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เป็ นประโยชน์ต่อวิถีชีวติ
ความเป็ นอยูข่ องฉัน
2. เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เป็ นประโยชน์ต่อ
สิ่ งแวดล้อมรอบตัวที่ฉนั อยูอ่ าศัย
3. เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เป็ นประโยชน์ในการสร้าง
ผลผลิตทางการเกษตรของฉัน
4. เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านทําให้สร้างความมัน่ คง
ให้กบั ชีวติ ของฉันในระยะยาว
5. เกษตรอินทรี ยแ์ บบนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ ทําให้รายได้ของฉันดีข้ ึน
6. เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นประโยชน์ในการ
บริ หารจัดการทรัพยากรที่ฉนั มี
7. เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านทําให้ฉนั เพื่อนร่ วมกันคิด
ร่ วมกันทําการเกษตร
8. เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านทําให้ฉนั มีความรู ้ใหม่ ๆ
ทางการเกษตร
9. เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านทําให้ฉนั มีความรู้และ
ประสบการณ์ในกระบวนการทางการเกษตรทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ผลิต
การตลาด จนถึงมือผูบ้ ริ โภค

ค่ าเฉลีย่

ระดับ

3.59

เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
ปานกลาง
เห็นด้วย
ปานกลาง
เห็นด้วย
ปานกลาง
เห็นด้วย
ปานกลาง
เห็นด้วย
ปานกลาง
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
ปานกลาง

3.63
3.28
3.26
3.01
3.2
3.19
3.8
3.06
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ตารางที่ 8.7 (ต่อ)
การยอมรับนวัตกรรมเกษตรอินทรี ย์ขององค์ กร นวัตกรรมชาวบ้ าน
การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน

ค่ าเฉลีย่

ระดับ

1. ฉันสามารถเรี ยนรู้การใช้เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านได้
ด้วยตนเอง
2. ฉันสามารใช้เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านได้โดยง่าย

3.71

3. เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เป็ นเรื่ องไม่ยงุ่ ยากหรื อ
ซับซ้อนสําหรับฉัน
4. เมื่อพบปัญหาในการทําเกษตรแบบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ฉัน
สามารถแก้ไขปั ญหาได้

3.48

เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
ปานกลาง

3.37

3.36

ทัศนคติที่มีต่อการใช้
1. เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน น่าสนใจสําหรับฉัน

3.56

2. การนําเกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน มาใช้ทาํ ให้ฉนั
สะดวกสบายมากขึ้น
3. ฉันจะแนะนําให้เพื่อนหรื อคนรู้จกั ใช้เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กร
นวัตกรรมชาวบ้าน
4. ฉันมีความพึงพอใจการทําเกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน

3.29
3.43
3.47

เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
ปานกลาง
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
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ตารางที่ 8.7 (ต่อ)
การยอมรับนวัตกรรมเกษตรอินทรี ยข์ ององค์กร นวัตกรรมชาวบ้าน
ความตั้งใจที่จะใช้งาน
1. ฉันจะใช้งานเกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านทุกครั้งหากมี
โอกาส
2. หากฉันไม่ได้ทาํ เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ฉันจะไป
สมัคร
3. แม้มีสิ่งอื่นที่ทาํ หน้าที่ได้เหมือนกัน ฉันจะยังใช้เกษตรอินทรี ยแ์ บบ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน

ค่าเฉลี่ย

ระดับ

3.58

เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
มาก
เห็นด้วย
ปานกลาง

3.54
3.33

การใช้งานจริ ง
1. ฉันใช้เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในชีวติ ประจําวัน

2.99

2. เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านถือเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวิต
ของฉัน

2.89

เห็นด้วย
ปานกลาง
เห็นด้วย
ปานกลาง

จากตารางที่ 8.7 แสดงค่าเฉลี่ยในการยอมรับนวัตกรรมจําแนกตามการยอมรับนวัตกรรม
เกษตรอินทรี ยข์ ององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อการใช้ ความตั้งใจที่จะใช้งาน และการใช้งานจริ ง พบว่า
กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็ นด้วยปานกลางกับการรั บรู ้ ประโยชน์ในการใช้งาน โดยมีการ
รับรู ้ประโยชน์ที่ทาํ ให้มีความรู ้ใหม่ ๆ ทางการเกษตร ค่าเฉลี่ย 3.8 หมายถึง เห็นด้วยมาก การรับรู้
ประโยชน์ในการใช้งานต่อสิ่ งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 3.63 หมายถึง เห็นด้วยมาก และการรับรู้ประโยชน์
ต่อวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ ค่าเฉลี่ย 3.59 หมายถึง เห็นด้วยมาก ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากกับการรับรู ้ ถึงความง่ายในการใช้งาน โดยมีการเรี ยนรู ้
การใช้เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านได้ดว้ ยตนเอง ค่าเฉลี่ย 3.71 หมายถึง เห็นด้วย
มาก เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นเรื่ องไม่ยุ่งยากหรื อซับซ้อน ค่าเฉลี่ ย 3.48
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หมายถึ ง เห็ นด้วยมาก และมีค วามสามารถใช้เกษตรอิ นทรี ย ์แบบองค์ก รนวัตกรรมชาวบ้านได้
โดยง่าย ค่าเฉลี่ย 3.37 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากกับทัศนคติเชิ งบวกที่มีต่อการใช้นวัตกรรม โดยมีความ
น่าสนใจต่อเกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ค่าเฉลี่ย 3.56 หมายถึง เห็นด้วยมาก มี
ความพึงพอใจในการทําเกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ค่าเฉลี่ย 3.47 หมายถึง เห็น
ด้วยมาก และความต้องการแนะนําให้เพื่อนหรื อคนรู้จกั ใช้เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้าน ค่าเฉลี่ย 3.43 หมายถึง เห็นด้วยมาก ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากกับความตั้งใจที่จะใช้งาน โดยหากมีโอกาส จะใช้งาน
เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านทุกครั้ง ค่าเฉลี่ย 3.58 หมายถึง เห็นด้วยมาก หากไม่ได้
ทําเกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจะไปสมัคร ค่าเฉลี่ ย 3.54 หมายถึง เห็นด้วยมาก
และแม้มีสิ่งอื่ นที่ ทาํ หน้าที่ ได้เหมื อนกันก็จะยังใช้เกษตรอิ นทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
ค่าเฉลี่ย 3.33 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง ตามลําดับ
และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นด้วยปานกลางกับการใช้งานจริ ง โดยใช้เกษตรอินทรี ยแ์ บบ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในชีวิตประจําวัน ค่าเฉลี่ย 2.99 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง และเกษตร
อินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านถือเป็ นส่ วนหนึ่งในชี วิต ค่าเฉลี่ย 2.89 หมายถึง เห็นด้วยปาน
กลาง ตามลําดับ

8.7 ผลการวัดความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล
ตารางที่ 8.8 แสดงค่าเฉลี่ยของความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล
ความสนใจนวัตกรรม ส่ วนบุคคล
ค่ าเฉลีย่
1. เมื่อได้ยนิ เกี่ยวกับความรู ้ในการทําเกษตรใหม่ ๆ ฉันมักหา โอกาสที่ 4.19
จะเรี ยนรู้หรื อทดลองใช้
2. เมื่อมีความรู ้ในการทําเกษตรใหม่ ๆ เข้ามา ฉันอยากเป็ น คนกลุ่มแรก 4.13
ที่ได้ใช้ความรู ้น้ นั ๆ ก่อน
3. ฉันชอบหรื อสนใจผลผลิตที่ได้จากวิธีใหม่ ๆ มากกว่าผลผลิตจากวิธี 3.91
เดิม ๆ

ระดับ
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปาน
กลาง
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ตารางที่ 8.8 (ต่อ)
ความสนใจนวัตกรรม ส่ วนบุคคล
ค่ าเฉลีย่
4. โดยปกติแล้ว ฉันมักไม่ลงั เลที่จะทดลองใช้ ความรู ้ใหม่ ๆ ในการทํา 3.64
การเกษตร
5. ฉันมักเป็ นคนแรก ๆ ในกลุ่มเพื่อนที่ได้ทดลองนําความรู ้เกษตรใหม่ 3.73
ๆ มาใช้
6. ฉันไม่เคยถูกตําหนิหรื อประชดประชันว่าเป็ นเกษตรกรล้าหลัง
3.32

ระดับ
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปาน
กลาง

จากตารางที่ 8.8 แสดงค่าเฉลี่ยของความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคลเรี ยงตามลําดับ ได้แก่ เมื่อได้ยินเกี่ ยวกับความรู ้ ในการทําเกษตร
ใหม่ ๆ ตนมักหาโอกาสที่ จะเรี ยนรู ้ หรื อทดลองใช้ ค่าเฉลี่ ย 4.19 หมายถึง เห็ นด้วยมาก เมื่อมี
ความรู ้ในการทําเกษตรใหม่ ๆ เข้ามา ตนอยากเป็ น คนกลุ่มแรกที่ได้ใช้ความรู ้น้ นั ๆ ก่อน ค่าเฉลี่ย
4.13 หมายถึง เห็นด้วยมาก และตนชอบหรื อสนใจผลผลิตที่ได้จากวิธีใหม่ ๆ มากกว่าผลผลิตจากวิธี
เดิม ๆ ค่าเฉลี่ย 3.91 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง ตามลําดับ

บทที่ 9
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่ อง การสื่ อสารนวัตกรรมการพัฒนาของกิ จการเพื่อสั ง คม องค์ก รนวัตกรรม
ชาวบ้าน เป็ นงานวิจยั แบบผสม (Mixed Methodology) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) กระบวนการ
สื่ อสาร รู ปแบบการสื่ อสาร กลยุท ธ์ การสื่ อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ตั้ง แต่อดี ตจนถึ ง
ปั จ จุ บ ัน (2) ศึ ก ษาบทบาทการสื่ อสารขององค์ก รนวัต กรรมชาวบ้า นในการพัฒ นาด้า นสัง คม
เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม (3) ศึ กษาปั จจัยการสื่ อสารที่ มีผลต่อการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้า น รวมถึ ง แนวโน้ ม การสื่ อ สารในอนาคตขององค์ ก รนวัต กรรมชาวบ้า น (4) ศึ ก ษา
ประสิ ทธิผลการใช้นวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
ในการวางกรอบแนวคิดสําหรับการดําเนิ นการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์แนวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆ มาใช้ อันได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสาร แนวคิดการสื่ อสารเพื่อการพัฒนา แนวคิด
เกี่ยวกับนวัตกรรม แนวคิดนวัตกรรมสังคม แนวคิดกิจการเพื่อสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เกษตร และงานวิจยั ต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้องกับ การสื่ อสารนวัตกรรมการพัฒนาของกิ จการเพื่ อสั ง คม
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
การดําเนินการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งรู ปแบบการศึกษาวิจยั ออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่หนึ่ งเป็ นการ
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร การสังเกตทั้งแบบไม่
มีส่วนร่ วมและมีส่วนร่ วม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก กับสมาชิ กองค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้านที่มีบทบาทสําคัญในแต่ละองค์กรย่อย ได้แก่ เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน บริ ษทั นวัตกรรม
ชาวบ้าน วิสาหกิ จชุ มชนมี กินมี ใ ช้ และกองทุ นนวัตกรรมชาวบ้า น ส่ วนที่ ส องเป็ นการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ทําการเก็บข้อมูลจาก
สมาชิ ก เครื อข่ า ยนวัตกรรมชาวบ้า น ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายหลัก ขององค์ก รนวัตกรรมชาวบ้า น
จํานวน 100 คน อาศัยอยูใ่ นจังหวัดบุรีรัมย์
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9.1 สรุปผลการวิจัย
เนื่องจากงานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นงานวิจยั ที่ศึกษาการสื่ อสารนวัตกรรมการพัฒนา มีรากฐานมา
จากแนวคิดการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาในยุคใหม่ ซึ่ งไม่มีแบบแผนตายตัว มี ความยืดหยุ่น และมี
การบูรณาการให้เข้ากับบริ บทที่ แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ การสรุ ปผลการวิจยั ให้สามารถตอบ
ปั ญหานํา วิจยั ได้น้ ัน จึ งต้องอธิ บายองค์ประกอบการสื่ อสารที่ มีส่วนสํา คัญในการออกแบบการ
สื่ อสารนวัตกรรมการพัฒนา นัน่ ก็คือ บริ บทแวดล้อม (Environment) เสี ยก่อน กล่าวโดยสรุ ป
ข้อมู ล และประวัติ องค์ก รนวัต กรรมชาวบ้าน และข้อมูล บริ บทชุ มชนบุ รีรัมย์ เป็ นสิ่ ง สํา คัญใน
การศึกษาเพื่อให้เห็นนวัตกรรมการพัฒนาที่มีความจําเพาะเจาะจงขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ดัง
มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน (Grassroots Innovation Organization หรื อ GIN) เป็ นองค์กรที่มี
หลายส่ วนงานร่ วมกัน แบ่งการบริ หารจัดการส่ วนย่อยแต่อยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน ได้แก่ เครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้าน บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน วิสาหกิจชุ มชนมีกินมีใช้ กองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน
โดยองค์กรย่อยต่างๆมี ข้ ึ นเพื่ อแก้ไขปั ญหาในการพัฒนาให้มีความสมดุ ล กันทุ กด้าน ทั้ง ในด้า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสามารถอยูร่ อดได้ดว้ ยตนเอง สมาชิกขององค์กรอยู่
ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สุ รินทร์ และลพบุรี ตามลําดับ แต่เนื่ องจากจุดเริ่ มต้นและ
โครงการต่าง ๆ อยูท่ ี่จงั หวัดบุรีรัมย์เป็ นหลัก ผูว้ จิ ยั จึงเลือกศึกษาเฉพาะเขตในจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น
คุณภาพดินในจังหวัดบุรีรัมย์เหมาะสมกับการทํานามากกว่าการปลูกพืชผักต่าง ๆ แต่สภาพ
ภูมิอากาศแห้งแล้ง ปริ มาณนํ้าฝนค่อนข้างน้อย ซึ่ งเป็ นลักษณะโดยทัว่ ไปของภาคอีสาน ชาวบุรีรัมย์
ที่ทาํ เกษตรกรรมจะมีความเป็ นอยูแ่ บบสังคมหมู่บา้ น ที่ดินทํากินของชาวบ้านจะอยู่ติดกัน วิถีชีวิต
จึ ง เป็ นการอยู่ร่วมกันเป็ นหมู่ มัก ทํา ตาม ๆ กัน มี ข นบธรรมเนี ยมประเพณี มาก ชี วิตผูกพันกับ
การเกษตร แต่ดว้ ยปั ญหาความแห้งแล้งทําให้เกษตรกรมีผลผลิตไม่เพียงพอที่จะหาเลี้ยงครอบครัว
จึงเกิดปั ญหาการย้ายถิ่นฐานเข้าไปขายแรงงานในเมืองใหญ่ ดังจะเห็ นได้จากสภาพเศรษฐกิจของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งเป็ นจังหวัดที่ครั้งหนึ่งเคยยากจนที่สุดในประเทศไทย และจากสถิติล่าสุ ด ปี 2556
ของจปฐ.ยังคงระบุวา่ บุรีรัมย์มีรายได้ต่อหัวต่อปี เพียง 55,035 บาทเท่านั้น ยังคงติด 1 ใน 10 จังหวัด
ที่ยากจนที่สุดอยูเ่ ช่นเดิม ด้วยบริ บทชุมชนดังกล่าวทําให้การทําเกษตรซึ่ งเป็ นอาชีพหลักที่เหมาะสม
กับทรัพยากรของจังหวัดบุรีรัมย์ควรได้รับการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพดินเพื่อการเกษตรและการ
ใช้น้ าํ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เป็ นสิ่ งจําเป็ น รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจทางการเกษตรจะเป็ นกุญแจ
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สําคัญที่ทาํ ให้เกิดรายได้ของเกษตรกร หากสามารถพัฒนาอาชี พหลักนี้ ได้ก็จะสามารถแก้ไขปั ญหา
สังคม ความยากจน อันเกิดจากความแห้งแล้งและการขาดความรู ้ดา้ นเศรษฐกิจนี้ได้
ในส่ วนประวัติความเป็ นมาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน สามารถสรุ ปเป็ นตารางได้ ดังนี้
ตารางที่ 9.1 แสดงบทบาทของคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับประวัติขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
จําแนกตามปี บุคคล และเหตุการณ์สาํ คัญ
ปี
2542

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
นาวี นาควัชระ และเพื่อนนักศึกษา
ในเครื อข่ายอาสาสมัครเยาวชนเพื่อ
ชนบทและสังคม (Thai Rural NET)
ไม่ ท ราบ สมาชิกกลุ่มแรก ๆ
แน่ชดั
2547
สมาชิ กกลุ่มแรก ๆ และอาจารย์ไพ
รัตน์ ชื่นศรี
2548
ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม แ ร ก จํ า น ว น 1 1
ครัวเรื อน (ปั จจุบนั เหลื อบุญเฮียง
แคไธสง, น้อย ศรี วงษ์, เชฐพงษ์
กันหา)
2548
สมาชิกกลุ่มแรก
2551

25522554
2552

สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
และปิ ยะดา สิ งห์ นัน ท์ พนั ก งาน
ธุรการและบัญชี
สมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
และ สกส.

เหตุการณ์ สาคัญ
อาสาพัฒนาชนบทแถบอีสาน ด้วยการรวบรวม
ภูมิ ปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน โดยเฉพาะ จ.
บุรีรัมย์
ศึกษาแนวทางการทําเกษตรกับครู บาสุ ทธิ นนั ท์
เข้าร่ วมอบรมการเกษตร
จัดสร้ างหอประชุ ม ศูนย์การเรี ยนรู้ ชุมชนบ้าน
แสงจันทร์ เพื่ออบรมการเกษตรให้กบั ชุมชน
รวมกลุ่ มของเกษตรกรที่ มีใจรั กในการเกษตร
เพียง 11 ครอบครัว แยกกลุ่มเป็ นอิสระจากศูนย์
การเรี ยนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์
ก่อตั้งเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน เริ่ มทําเกษตร
ประณี ต 1 งาน
ตั้ง กลุ่ ม เลี้ ย งสั ต ว์ ปรั บ ให้มี ร ะบบการจัด การ
แต่งตั้งผูด้ ูแลงานเอกสารและธุ รการในการทํา
บัญชีต่าง ๆ
จัดกิ จกรรมการประกวดแปลงเกษตรประณี ต
ทําให้เครื อข่ายเป็ นที่รู้จกั ในชุมชน
จัดตั้งบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน จํากัด และจด
ทะเบี ยนเป็ นกิ จการเพื่ อสังคม รวมทั้งเข้าร่ วม
อบรมและศึกษาเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม
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ตารางที่ 9.1 (ต่อ)
ปี
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ไม่ ท ราบ ปิ ยะดา สิ งห์ นั น ท์ เป็ นตั ว แทน
แน่ชดั
องค์ ก รเข้า ร่ ว มการประกวด ส่ ว น
ผู้ดู แ ลร้ า นเกษตรเขี ย วทั้ง 5 ร้ า น
ได้แก่ ปิ ยะดา สิ งห์ นนั ท์, กุล มานํ้า
เที่ ย ง, อนุ ว ัฒ น์ ทองงาม, สั ง วาล
แสงสุ วรรณ, ทองฮวด คูเมือง
ไม่ ท ราบ สมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
แน่ชดั

2554

สกส. ร่ วมกับสฤณี อาชวานันทกุล
และภัทราพร แย้มลออ

2555

สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
และเจ้าหน้าที่เกษตรที่มีความรู้ดา้ น
เกษตรอินทรี ยจ์ ากองค์กรภายนอก
สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
และบริ ษทั ธัญเจริ ญ จํากัด

2556

2557

บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน

2557

ประธาน คื อ นายเชฐพงษ์ กัน หา ส่ ว น
คณะกรรมการ ได้แ ก่ กุ ล มานํ้า เที่ ย ง ,
ธัญญารัตน์ บุญวงศ์, บรรเลง จวงพลงาม,
น้อย ศรี วงษ์,ทองฮวด คูเมือง และสมาชิก
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน

เหตุการณ์ สาคัญ
ชนะการประปวดแผนธุ รกิ จของ สกส. ได้รับ
ทุนมาสร้างร้านเกษตรเขียว

ปรั บแนวคิ ดองค์ก ร เป็ นการดํา เนิ น ธุ รกิ จเชิ ง
สั ง คมตามรู ป แบบธุ ร กิ จ Social Contract
Farming มีโรงงานขนาดเล็กเพื่อผลิตปั จจัยการ
ผลิต
จัดทําการประเมิ นผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน (Social Return on Investment:
SROI) ในปี ประเมิน พ.ศ. 2554
ขอมาตรฐานเกษตรอินทรี ยน์ านาชาติ (มกท.)
หรื อ IFOAM เริ่ มต้นการทําข้าวอินทรี ยต์ าม
มาตรฐานเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างเต็มรู ปแบบ
จดทะเบี ยนบริ ษทั ธัญเจริ ญ จํากัด ภายใต้การ
บริ หารของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน เพื่อดูแล
เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม การปลู ก ข้า วตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรี ย ์
ยกเลิกการทําสัญญาร่ วมกันกับบริ ษทั ธัญเจริ ญ
จํากัด
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ‚มีกินมีใช้‛
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ตารางที่ 9.1 (ต่อ)
ปี
2557
2558

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
สกส. สนับสนุน
ส มาชิ กขององค์ ก รนวั ต กรร ม
ชาวบ้า น และหน่ วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง

เหตุการณ์ สาคัญ
จัดตั้งกองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน
บริ ษทั และเครื อข่ายเน้นการขายส่ งและพัฒนา
บรรจุภณั ฑ์เป็ นแบบสุ ญญากาศ และขอขึ้น
ทะเบียน อย. ส่ วนวิสาหกิจออกบูธขายนํ้าข้าว
กล้องงอกเป็ นหลัก

ส่ วนผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั สรุ ปตามปั ญหานําการวิจยั ดังนี้
9.1.1 กระบวนการสื่ อสาร รู ปแบบการสื่ อสาร และกลยุทธ์ การสื่ อสารในการสร้ างและการ
บริ หารจัดการองค์ กรนวัตกรรมชาวบ้ าน รวมทั้งการสื่ อสารเพื่อสร้ างการยอมรั บ
องค์ กรนวัตกรรมชาวบ้ าน ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันเป็ นอย่ างไร
กระบวนการสื่ อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในแต่ละยุคสมัยของการพัฒนาองค์กร
ประกอบด้วย กระบวนการสื่ อสารเพื่อ การสร้ าง กระบวนการสื่ อสารเพื่อการบริ หารจัดการ และ
กระบวนการสื่ อสารเพื่อสร้างการยอมรับ โดยจะมีเพียงช่วงการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีกระบวนการ
สื่ อสารเพื่อการสร้างเท่านั้น เพราะถือว่ายังไม่สามารถรวมเป็ นหนึ่ งเดียวกันได้อย่างเป็ นทางการ จึง
ยังไม่มีรูปแบบของการบริ หารจัดการและการสร้างการยอมรับแนวคิดขององค์กร นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั
แบ่งรู ปแบบการสื่ อสารและกลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อสร้ าง บริ หารจัดการ และสร้ างการยอมรับนั้น
ตามยุคของการพัฒนาองค์กรด้วย โดยผูว้ ิจยั สรุ ป กระบวนการสื่ อสาร รู ปแบบการสื่ อสาร และกล
ยุทธ์การสื่ อสารดังกล่าว ดังแสดงในตารางที่ 9.2
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ตารางที่ 9.2 สรุ ปกระบวนการสื่ อสาร รู ปแบบการสื่ อสาร กลยุทธ์การสื่ อสารขององค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้าน
กระบวนการสื่อสาร
พัฒนาการ
ขององค์ กร

กระบวนการสื่อสารเพื่อ
สร้ าง

การ
รวมกลุ่ม
เกษตรกร

1) การสร้างความสัมพันธ์
จากการเข้าร่ วมการอบรม
ในศูนย์การเรี ยนรู้ของ
ปราชญ์ชาวบ้าน
2) การฝึ กเกษตรกรให้
เป็ นวิทยากรหรื อผูส้ ่ งสาร
ที่ดีในการเผยแพร่ ความรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ คนรุ่ น
ต่อไป
3) การสร้างและขยาย
เครื อข่ายใหม่จาก
เครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
เดิม
4) การรวมกลุ่มชาวบ้านที่
มีความสนใจเหมือนกัน
และมีความพร้อมในการ
เริ่ มต้นทําเกษตรแนวใหม่
5) การชักชวนคนรู้จกั เข้า
ร่ วมกลุ่ม

กระบวนการสื่อสารเพื่อ
บริหารจัดการ

กระบวนการสื่อสาร
เพือ่ สร้ างการยอมรับ
นวัตกรรม

รู ปแบบการ
สื่อสาร

กลยุทธ์ การ
สื่อสาร

1) ทางเดียว
จากบนลง
ล่างแบบไม่
เป็ นทางการ
2) สองทาง
แบบเป็ น
ทางการ
3) สองทาง
แบบไม่เป็ น
ทางการ
4) ตาม
แนวนอน
หรื อการ
สื่ อสารใน
ระดับ
เดียวกัน

1) การสื่ อสาร
ผ่าน
กระบวนการ
กลุ่ม
2) การสื่ อสาร
ระหว่าง
เกษตรกรด้วย
กันเอง
3) การสร้าง
แกนนํา/ผูน้ าํ ทาง
ความคิด
4) การใช้สื่อ
เป็ นสาร
5) การใช้สาร
เพื่อการ
แลกเปลี่ยน
(Sharing) แทน
การใช้สาร
เพื่อโน้มน้าวใจ
(Persuasion)
6) การใช้สื่อ
กิจกรรม
7) การใช้สื่อ
บุคคลภายใน
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ตารางที่ 9.3 (ต่อ)
กระบวนการสื่อสาร
พัฒนาการ
ขององค์ กร
เครื อข่าย
นวัตกรรม
ชาวบ้าน

กระบวนการสื่อสาร
เพือ่ สร้ างการยอมรับ
นวัตกรรม
1) การสร้าง
1) การสร้างการมีส่วน 1) การสร้างความ
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ร่ วมของสมาชิกผ่านการ เชื่อมัน่ เพื่อให้เกิดการ
ให้แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น
ประชุมอย่างไม่เป็ น
เปิ ดรับข่าวสาร
2) การตั้งเครื อข่ายอย่าง ทางการหรื อการจัดเวที 2) การพัฒนาองค์
เป็ นทางการ
ชุมชนเป็ นพื้นที่
ความรู้นวัตกรรมทาง
3) การสร้างสมาชิก
สาธารณะ
การเกษตร
เครื อข่ายนวัตกรรม
2) การกําหนดกฎ กติกา ‚นวัตกรรมนําการ
ชาวบ้านรุ่ นแรกให้เป็ น
ของเครื อข่ายนวัตกรรม พัฒนา‛
แบบอย่าง
ชาวบ้านร่ วมกันผ่านการ 3) การใช้นวัตกรรม
4) การขยายเครื อข่ายผ่าน สื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม พร้อมกันทั้งเครื อข่าย
ผูน้ าํ ทางความคิด
3) การบริ หารจัดการ
4) การขยายผล
5) การจัดกิจกรรมเพื่อ
จากหน่วยย่อยสู่ หน่วย
นวัตกรรม
ส่ งเสริ มการขยาย
ใหญ่ผา่ นการส่งเสริ มให้
เครื อข่าย
สมาชิกเป็ นวิทยากรหรื อ
6) การหาสมาชิ กใหม่เชิง ผูส้ ่ งสารที่ดี
รุ กผ่านการเดินสายบอก 4) การบริ หารจัดการที่
ต่อ ‚เก่าหาใหม่เพิ่ม‛
เป็ นระบบมากขึ้นผ่าน
การสื่ อสารภาพลักษณ์
เพื่อของบประมาณ
สนับสนุน
5) การจัดรู ปแบบ
โครงสร้างเครื อข่ายเพื่อ
บริ หารงาน
6) การเตรี ยมความ
พร้อมสู่ การเป็ นบริ ษทั
ผ่านสื่ อลายลักษณ์อกั ษร
อย่างเป็ นทางการ
กระบวนการสื่อสารเพื่อ
สร้ าง

กระบวนการสื่อสารเพื่อ
บริหารจัดการ

รู ปแบบการ
สื่อสาร

กลยุทธ์ การ
สื่อสาร

1) สองทาง
ไม่เป็ น
ทางการ
2) ทางเดียว
แนวดิ่งแบบ
บนลงล่าง
อย่างเป็ น
ทางการ
3) สองทาง
เป็ นทางการ
4) ตาม
แนวนอน
หรื อการ
สื่ อสารใน
ระดับ
เดียวกัน

1) การเลือก/
กําหนดผูส้ ่งสาร
2) การผลักดันให้
ผูร้ ับสารทําหน้าที่
ในการเป็ นผูส้ ่ง
สาร
(Role Shifting)
3) กระบวนการ
กลุ่ม/ผูส้ ่งสารใน
นามกลุ่ม
4) เนื้อหาเห็น
ภาพ
5) นวัตกรรมนํา
การพัฒนา
6) สารที่มีความ
หลากหลาย
7) สารที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
8) การเดินสาย
9) การใช้สื่อ
บุคคล+เครื อข่าย
10) การใช้พ้นื ที่
สาธารณะ
11) การใช้
นวัตกรรมเป็ นสื่ อ
12) การประชุม
ในที่ทาํ การ
13) สื่ อกิจกรรม
เชิงปฏิบตั ิ
14) สื่ อกิจกรรม
พื้นบ้าน
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ตารางที่ 9.4 (ต่อ)
กระบวนการสื่อสาร
พัฒนาการ
ขององค์ กร
บริ ษทั
นวัตกรรม
ชาวบ้าน

กระบวนการสื่อสารเพื่อ
สร้ าง

กระบวนการสื่อสารเพื่อ
บริหารจัดการ

1) การก่อตั้งบริ ษทั
นวัตกรรมชาวบ้านให้
สามารถประกอบกิจการ
ได้ผา่ นการสื่ อสารแบบมี
ส่ วนร่ วม
2) การพัฒนาบริ ษทั
นวัตกรรมชาวบ้านให้เป็ น
กิจการเพื่อสังคมผ่าน
กิจกรรมของสํานักงาน
ส่ งเสริ มกิจการเพื่อสังคม
แห่งประเทศไทย (สกส.)

1) การจัดโครงสร้าง
องค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้านให้สามารถ
ทํางานแบบบูรณาการ
ระหว่างบริ ษทั
นวัตกรรมชาวบ้านและ
เครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้านได้
2) การร่ วมกันหา
นวัตกรรมในการบริ หาร
จัดการบริ ษทั นวัตกรรม
ชาวบ้านเพื่อผลักดันให้
เป็ นกิจการเพื่อสังคม
3) การบริ หารจัดการ
แบบเป็ นเอกเทศเพื่อ
หาอัตลักษณ์ขององค์กร
โดยมุ่งเน้นการสื่ อสาร
ภายในองค์กร
4) การวางแผนการ
สื่ อสารให้เป็ นระบบ
ผ่านการประชุมอย่าง
เป็ นทางการ
5) การดําเนิ นกิจการ
ผ่านการสื่ อสาร
การตลาดแบบ
ผสมผสาน
6) การสื่ อสารในการ
บริ หารจัดการทรัพยากร
สู่ การตลาด
7) การสื่ อสารในการ
จัดการระบบเงิน

กระบวนการสื่อสาร
เพือ่ สร้ างการยอมรับ
นวัตกรรม

รู ปแบบการ
สื่อสาร

กลยุทธ์ การ
สื่อสาร

1) การสมัครสมาชิก
เพื่อเข้าร่ วมโครงการ
ของบริ ษทั นวัตกรรม
ชาวบ้านผ่านการ
สื่ อสารตามขั้นตอน
การยอมรับนวัตกรรม
2) การสื่ อสารเพื่อ
สร้างการรับรู ้เกี่ยวกับ
กิจการเพื่อสังคม
3) การสื่ อสารเพื่อ
โน้มน้าวใจผ่าน
สิ่ งจูงใจของเกษตรกร
4) การสร้างสื่ อเพื่อ
ลดช่องว่างในการ
ตัดสิ นใจลงมือทําของ
สมาชิ กเก่าและ
สมาชิ กใหม่
5) การจัดกิจกรรม
พิเศษเพื่อกระตุน้ การ
ใช้นวัตกรรม
6) การกระจายช่อง
ทางการสื่ อสารเพื่อ
สนับสนุนการใช้
นวัตกรรมให้
ครอบคลุมทุกหมู่บา้ น

1) แนวดิ่ง
จากบนลง
ล่างอย่างเป็ น
ทางการ
2) แนวราบ
3) สองทาง
4) เป็ น
ทางการ
5) สองทาง
แบบไม่เป็ น
ทางการ

1) การสื่ อสาร
ระหว่างบริ ษทั
กับเครื อข่าย
2) การสื่ อสาร
ระหว่าง
เจ้าหน้าที่
ส่งเสริ มและ
เกษตรกร
3) การเปลี่ยน
บทบาทของผูส้ ่ ง
สารตาม
เป้ าหมาย
4) เนื้ อหาเห็น
ภาพ
5) สารโน้มน้าว
ใจ
6) การสร้างสาร
ที่มีความ
น่าเชื่อถือ
7) การสื่ อ
สารตราสิ นค้า
8) การใช้สื่อ
บุคคล+เครื อข่าย
9) การประชุม
10) การเลือกใช้
สื่ อให้เหมาะกับ
ผูร้ ับสารและผู้
ส่งสาร
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ตารางที่ 9.5 (ต่อ)
กระบวนการสื่อสาร
พัฒนาการ
ขององค์ กร

กระบวนการสื่อสารเพื่อ
สร้ าง

วิสาหกิจ
ชุมชนมีกิน
มีใช้

1) การร่ วมกันพัฒนา
แนวคิดในการตัดสิ นใจ
ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน ‚มี
กินมีใช้‛
2) การสร้างวิสาหกิจ
ชุมชนจากฐานสมาชิก
เครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้าน
3) ระบบฝึ กหัดที่เรี ยนรู้
จากองค์กรภายนอก
4) การใช้กระบวนการ
กลุ่มโยกย้ายความรู้สู่การ
ปฏิบตั ิ (Transfer of
Learning)

กองทุน
นวัตกรรม
ชาวบ้าน

1) การก่อตั้งกองทุน
นวัตกรรมชาวบ้านผ่าน
แนวคิดภายในและการ
สนับสนุนจาก ภายนอก
2) การระดมทุนผ่านการ
สร้างภาพลักษณ์และการ
ประชาสัมพันธ์

กระบวนการสื่อสารเพื่อ
บริหารจัดการ
8) การสื่ อสารเพื่อการ
บริ หารจัดการทรัพยากร
บุคคลภายในบริ ษทั
นวัตกรรมชาวบ้าน
9) การสื่ อสารเพื่อ
บริ หารความขัดแย้ง
10) การบริ หารงานส่ วน
ชุมชน
11) การปรับองค์กรให้
สามารถสื่ อสารสู่
ภายนอกได้
1) ร่ วมบริ หารด้วยกลุ่ม
ผูบ้ ุกเบิกเก่า
2) การบริ หารเงินอย่าง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3) การร่ วมประเมิน
ข้อมูลจากการทดลอง
ปฏิบตั ิ

1) การปรับปรุ งคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์กรผ่านการ
สื่ อสารภายในองค์กร
2) การพัฒนาการจัดการ
กองทุนผ่านการสื่ อสาร
ภายนอกองค์กร
3) การหาทุนเข้ากองทุน
นวัตกรรมชาวบ้าน

กระบวนการสื่อสาร
เพือ่ สร้ างการยอมรับ
นวัตกรรม

รู ปแบบการ
สื่อสาร

กลยุทธ์ การ
สื่อสาร

1) สร้างความรู้สึก
เป็ นเจ้าของผ่านระบบ
บัญชีสมาชิก
2) การผูกประเด็น
การสื่ อสารและเวที
ชุมชนร่ วม
3) การมีส่วนร่ วม
อย่างเป็ นรู ปธรรม

(1) สองทาง
(2) แนวดิ่ง
จากบนลง
ล่างอย่างไม่
เป็ นทางการ

(1) การสื่ อสาร
ภายในองค์กร
(2) การสื่ อสาร
ระหว่าง
หน่วยงานรัฐ
และวิสาหกิจ
ชุมชน
(3) สารเพื่อ
ส่งเสริ ม
การตลาด
(4) การใช้สื่อ
บุคคล
(5) การประชุม

1) การสื่ อสารเพื่อ
สร้างการตระหนักรู้

1) สองทาง
อย่างไม่เป็ น
ทางการ
2) ทางเดียว
อย่างเป็ น
ทางการ

1) การสื่ อสาร
ภายในองค์กร
2) การสื่ อสาร
ภายนอกองค์กร
3) การสร้างสาร
เพื่อโน้มน้าวใจ
4) การใช้สื่อการ
นําเสนอ (Pitching)
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จะเห็นได้วา่ กระบวนการสื่ อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านส่ วนใหญ่จะเน้นการสร้าง
ความสั ม พัน ธ์ แล้ว จึ ง ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารต่ า งๆ ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการมี ส่ ว นร่ ว มผ่ า นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในด้านแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการดําเนินองค์กร
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ จากนั้นจึงมี การขยายผลทั้งในแง่จาํ นวนสมาชิ กและนวัตกรรม แล้วจึงหาวิธี
บริ หารจัดการองค์กรจากปั ญหาที่เกิดขึ้น เมื่อองค์กรมีองค์กรย่อยเพิ่มขึ้นการสื่ อสารเพื่อการบริ หาร
จัดการจะมีหลายขั้นตอนมากขึ้นและยังต้องสร้างการยอมรับแนวคิดใหม่ รวมถึงกลยุทธ์การสื่ อสาร
และรู ปแบบการสื่ อสารที่ปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลายขึ้น
9.1.2 บทบาทการสื่ อสารขององค์ กรนวัต กรรมชาวบ้ านในการพัฒนาสั งคม เศรษฐกิจ
และสิ่ งแวดล้อมเป็ นอย่างไร
การสื่ อสารขององค์ก รนวัตกรรมชาวบ้านใช้นวัตกรรมนําการพัฒนา โดยบทบาทการ
สื่ อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมีบทบาทในการพัฒนา แบ่งออกเป็ น 3 มิติ ได้แก่ มิติด้าน
สังคม มิติดา้ นเศรษฐกิจ และมิติดา้ นสิ่ งแวดล้อม ทั้ง 3 มิติมีลกั ษณะบูรณาการกัน
9.1.2.1 นวัตกรรมการพัฒนาในมิติดา้ นสังคม ‚นวัตกรรมสังคม‛
นวัตกรรมการพัฒนาขององค์ก รนวัตกรรมชาวบ้านในมิ ติด้านสังคมนั้น
ผูว้ ิจยั พบว่า การพัฒนาด้านนี้ ใช้กระบวนการนวัตกรรมสังคมในการผลักดันให้เกิ ดการพัฒนาเชิ ง
สังคม
1) ความเป็ นนวัตกรรมสังคมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
องค์ก รนวัต กรรมชาวบ้า นมี (1) คุ ณค่ า ต่ อ สั ง คม ไม่ ว่า จะเป็ นในเชิ ง
แก้ปัญหาหรื อในเชิ งพัฒนา ทําให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนิ นชี วิตที่คนในชุ มชนทําอยูเ่ ป็ น
ประจําให้เป็ นไปในทางที่ดีข้ ึน แก้ปัญหาความยากจน สร้างรายได้ภายในชุมชน ทําให้ลดการอพยพ
ย้ายถิ่นฐาน คนในชุมชนได้ทาํ มาหากินในพื้นที่ของตนเอง ผลกระทบทางสังคม ได้แก่ เศรษฐกิจ
ของชุ มชนดีข้ ึน สุ ขภาพของคนในชุ มชนดีข้ ึน คุณภาพสิ่ งแวดล้อมดีข้ ึน เกิดความสามัคคีในชุมชน
ชาวบ้านมีความมัน่ ใจในตัวเอง ดํารงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ลดภาระของภาครัฐในการช่วยเหลือ
(2) ความใหม่ กล่าวคือ รู ปแบบองค์กรพัฒนาสังคมแบบครบวงจร ทั้งการผลิต การกระจายสิ นค้า
และการบริ โภค องค์กรชุ มชนลักษณะนี้ ถือได้ว่าเป็ นองค์กรแรกในประเทศไทยที่ดาํ เนิ นการโดย
ชาวบ้านเอง นําความรู้ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่ นของชาวบ้านและจากการศึกษาดูงานจากที่อื่น มา
พัฒนาให้เป็ นปั จจุบนั มากขึ้น (3) แรงจูงใจเชิงสังคม องค์กรมีแรงจูงใจจากลุ่มเกษตรกรในชุมชน
ท้องถิ่นเองที่ตอ้ งการการประกอบอาชีพที่มีความมัน่ คงจึงร่ วมกันสร้างองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
2) บทบาทการสื่ อสารในกระบวนการนวัตกรรมสังคม
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(1)
ตัวแสดงสําคัญในกระบวนการนวัตกรรมสังคมขององค์ก ร
นวัตกรรมชาวบ้าน ส่ วนใหญ่จะเป็ นตัวแสดงแบบ ‚กระตือรื อร้น‛ (Active) หมายถึง ตัวแสดงที่มี
ปฏิสัมพันธ์เชิงรุ กกับองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านก่อนหรื อมีความเป็ นผูส้ ่ งสาร
(2) บทบาทการสื่ อสารต่อการสร้ างนวัตกรรมสังคม (Creation of
Social Innovation)
การธํา รงรัก ษาความสัมพันธ์ ของชุ มชน: การนํา กิ จกรรมการสร้ าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการเพิ่มสาระประโยชน์หรื อหัวข้อการสนทนา
ให้กบั ชาวบ้านได้แลกเปลี่ยนกัน มิใช่เพียงการเยีย่ มเยียนกันโดยไม่มีสาระ
การสื บทอด/รื้ อฟื้ นภูมิปัญญาท้องถิ่ น: การรวบรวมสารที่เป็ นมุขปาฐะ
จากชาวบ้านหลายคนทําให้ภูมิปัญญาต่าง ๆ ได้รับการประมวลขึ้น
การเลือกสรรภูมิปัญญา: กลุ่มเกษตรกรจะร่ วมกันแสดงความคิดเห็ น
และคัดเลื อกภูมิปัญญาที่สามารถนํามาทดลองใช้ได้จริ งอย่างไม่ยุ่งยากมาทําการศึกษาทดลองใน
แปลงเกษตรของตนเองร่ วมกัน
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็ นนวัตกรรมชาวบ้าน: การรวมตัวกัน
เพื่อร่ วมกันทําการเกษตร และยังมีการใช้พ้ืนที่สาธารณะเป็ นประจําจึงเป็ นปั จจัยเอื้อในการร่ วมกัน
พัฒนาแนวคิดทางการเกษตร
การสร้างการยอมรับร่ วมของเจ้าของนวัตกรรม: การถ่ า ยทอดความรู ้
หรื อแนวคิดของแต่ละคน ทําให้เกิ ดความรู ้ สึกมีส่วนร่ วมในนวัตกรรมสุ ทธิ ที่ผลิ ตขึ้นมา เป็ นการ
สร้างสิ ทธิ ในการส่ งข่าวสาร (Right to Inform) ให้กบั คนในชุมชนได้มีโอกาสบอกปั ญหา ปั ญหานั้น
ๆ ก็จะกลายเป็ นปั ญหาที่ทุกคนต้องการแก้ไข
การสร้ างอัตลักษณ์ และการสํานึ กรักท้องถิ่ น: การทํางานในนามกลุ่ ม
หรื อเครื อข่ายจึงเป็ นที่สังเกตได้ชดั เจนว่ามีใครบ้างที่มกั มานัง่ คุยจับกลุ่มกัน รวมถึ งการทํานาข้าว
กล้องสี ดาํ ที่โดดเด่นในทุ่งนา
(3) บทบาทการสื่ อสารต่อการบูรณาการนวัตกรรมสังคม (Integration
of Social Innovation)
การปรับปรุ งวิถีชีวิตให้กา้ วทันโลกาภิวตั น์: เกษตรกรได้รับความเป็ น
ธรรมในการต่อรองราคาสิ นค้า ทําให้เกษตรกรสามารถอยูร่ อดได้ในสังคมทุนนิยม
การสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการพัฒนาต่อเนื่อง: การสื่ อสารรู ปแบบเดิม
เช่ น การจัดอบรม ประชุ มสัมมนา การศึ กษาดูงานจากเกษตรกรต้นแบบ เป็ นต้น ทําให้เกษตรกร
เปลี่ยนแปลงได้ แต่เปลี่ยนแปลงได้เพียงระยะเริ่ มต้นเท่านั้น องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจึงปรับปรุ ง
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การสื่ อสารโดยเน้นเรื่ องการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง (Learning by Doing) และทําร่ วมกันเป็ น
เครื อข่ายเพื่อส่ งเสริ มกัน
การผสานนวัตกรรมกับ วิถี สั ง คม: นวัต กรรมที่ เกิ ดขึ้ น จากองค์ก ร
นวัตกรรมชาวบ้านเป็ นนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงไม่ยากที่จะเชื่ อมโยงวิถีชีวิตเดิมให้เข้ากับ
ภูมิปัญญาที่ผา่ นการปรับปรุ ง
(4) บทบาทการสื่ อสารต่อการขยายผลนวัตกรรมสังคม (Expansion of
Social Innovation)
(ก) การพัฒนาที่ยงั่ ยืน: หากยังมีการแลกเปลี่ยน พูดคุย หรื อมีการ
ใช้พ้ืนที่สาธารณะอยู่ การพัฒนาก็จะไม่หยุดนิ่ ง เพราะเกษตรกรจะพบกับปั ญหาหรื อมีแนวคิดใหม่
ๆ อยูเ่ สมอ
(ข) การสร้ างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง: การขยายจํานวน
สมาชิกเรื่ อย ๆ พร้อมกับมีการสร้างกิจการเพื่อสังคมเพื่อขยายวิสัยทัศน์ขององค์กรให้กว้างขึ้นและ
กระจายนวัตกรรมผ่านสิ นค้าทัว่ ประเทศไทย นอกจากนี้ ยงั มีการขยายพื้นที่การพัฒนาไปสู่ จงั หวัด
อื่น ๆ ได้แก่ สุ รินทร์ ร้อยเอ็ด ลพบุรี และตาก
(ค) การเชื่อมประสานชุมชน: สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน
เป็ นเครื อข่ายที่มีโครงสร้างมาจากกลุ่มย่อยของสมาชิกในหมู่บา้ นที่แตกต่างกัน
(ง) การสร้ า งความร่ ว มมื อ จากภายในและภายนอก: การสร้ า ง
เครื อข่าย กิ จการเพื่อสังคม วิสาหกิ จชุ มชน และกองทุ น เป็ นการขยายความร่ วมมื อเพื่อเป็ นการ
เปิ ดรับแนวคิดและวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ
3) การยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาของสมาชิกองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
ในมิติดา้ นสังคม
สมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักพบ การรับรู ้
ถึงประโยชน์ในการใช้งานนวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในด้านสังคมว่า
เกษตรกรเห็ นด้วยอย่างมากกับ ประโยชน์ ใ นการใช้ง านเกษตรอิ นทรี ย ์
แบบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องตนเอง
เกษตรกรเห็ น ด้ ว ยปานกลางกั บ การมี เ พื่ อ นร่ วมกั น คิ ด ร่ วมกั น ทํา
การเกษตร เมื่อทําเกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
เกษตรกรเห็นด้วยปานกลางกับการสร้างความมัง่ คงให้กบั ชี วิตของตนเอง
เมื่อทําเกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
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9.1.2.2 นวัตกรรมการพัฒนาในมิติดา้ นเศรษฐกิจ ‚กิจการเพื่อสังคม‛
นวัตกรรมการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในมิติดา้ นเศรษฐกิ จนั้น ผูว้ ิจยั
พบว่า การพัฒนาด้านนี้ ใช้รูปแบบธุ รกิ จของกิ จการเพื่อสังคมในการผลักดันให้เกิ ดการพัฒนาเชิ ง
เศรษฐกิจ ดังนี้
1) ความเป็ นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
องค์ ก รนวัต กรรมชาวบ้า นในส่ ว นที่ เ ป็ นกิ จ การคื อ บริ ษ ัท นวัต กรรม
ชาวบ้า น จํากัด ซึ่ งได้จดทะเบี ยนเป็ นกิ จการเพื่อสัง คมหรื อเรี ยกสั้ น ๆ ว่า SE ในปี 2553 โดย
สํานักงานสร้างเสริ มกิจการเพื่อสังคมแห่ งชาติ (สกส.) ภายใต้กฎหมาย และระบบทะเบียนสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริ มกิ จการเพื่อสังคม พ.ศ. 2554 และยังได้เป็ นกิ จการเพื่อสังคม
ตัวอย่างสําคัญในประเทศไทย ดังนั้น ความเป็ นกิจการเพื่อสังคมของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน
จํากัด จะพิจารณาร่ วมกับระเบียบ ข้อกําหนดในการจดทะเบียนเป็ นเครื อข่ายกิ จการเพื่อสังคมของ
สํานักงานส่ งเสริ มกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ดังนี้
(1) ลักษณะของ‚กิจการเพื่อสังคม‛
(ก) ลักษณะทัว่ ไป
บริ ษ ทั นวัตกรรมชาวบ้า นเป็ นภาคเอกชน ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม บุ ค คลใน
ชุมชนร่ วมกันประกอบกิจการหรื อดําเนินการ นัน่ ก็คือ เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน โดยมีกรรมการ
ผูจ้ ดั การบริ ษทั รวมทั้ง ผูป้ ระสานงานเครื อข่า ยนวัตกรรมชาวบ้า นร่ วมด้วย ส่ วนเป้ าหมายของ
บริ ษทั มุ่งแก้ไขปั ญหาการเกษตรในสังคมอีสานด้วยการผลิตและจําหน่ายสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์
(ข) ลักษณะพิเศษ
มีกระบวนการผลิ ต การดําเนิ นกิ จการ หรื อการดําเนิ นการในส่ วน
ของผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การที่ เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม ยังมี การสนับสนุ นการทํางานของเครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านเพื่อการส่ งเสริ มการประกอบอาชี พเกษตรกรรมให้มีความยัง่ ยืนและอยู่รอดใน
สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการวัดและประเมินผลด้วยตัวชี้ วดั ได้แก่ รายได้, สุ ขภาพ,
สภาพแวดล้อม, ความสุ ขของเกษตรกร
มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ร่ วมกับระบบทุนนิ ยมให้มี
ความสมดุ ลกัน หรื อกล่าวได้ว่ามีความพอเพียงในระดับที่อยูร่ อดและเป็ นไป เกษตรกรสามารถรับ
ปัจจัยการผลิตไปผลิตและนําผลผลิตกลับมาคืน
มีศกั ยภาพที่ จะมี ความยัง่ ยืนทางการเงิ นได้ด้วยตนเอง โดยมี การ
จัดตั้งกองทุนนวัตกรรมชาวบ้านขึ้นเพื่อการวางแผนการเงินโดยเฉพาะ เพื่อให้นกั ลงทุนรายย่อยได้
ร่ วมสนับสนุนการทํางานขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
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ผลกําไรนําไปใช้ในการพัฒนาชุ มชน โดยยึดหลักการแก้ปัญหา
สังคมเป็ นหลัก สามารถมีรูปแบบองค์กรที่หลากหลาย ประกอบด้วย บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชนมีกินมีใช้ และกองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน
มี ก ารกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยการใช้รู ป แบบธุ ร กิ จ Social
Contract Farming และการผลิ ตสิ นค้าและบริ ก ารตามมาตรฐานเกษตรอิ นทรี ย ์และสํานัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา รวมถึ ง การนําข้อปฏิ บ ตั ิ ข องกิ จการเพื่ อสั งคมมาใช้ใ นการบริ หาร
จัดการองค์กรอีกด้วย
(2) ประเภทและรู ปแบบของกิจการเพื่อสังคม
บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจึงเป็ นรู ปแบบของธุ รกิ จประเภทกิ จการเพื่อ
สังคมที่ต้ งั ขึ้นโดยเครื อข่ายและองค์กรชุมชน (Community-Based Social Enterprise)
(3) การแบ่งกลุ่มกิจการเพื่อสังคมตามประเด็นสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิต (Thematic Segmentation) บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจัดเป็ นตัวอย่างสําคัญของประเด็นเกษตร
ปลอดภัยและยัง่ ยืน
2) บทบาทการสื่ อสารต่อการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม
(1) การสร้างพันธมิตรทางธุ รกิจ: การขยายเครื อข่ายชุมชนทําให้เกิดการ
สนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่น ส่ วนการขยายเครื อข่ายภายนอกนั้นจะมีส่วนช่วยในการดําเนิ นกิจการ
ของบริ ษทั ที่ตอ้ งอาศัยบุคคลภายนอกในการทํางาน ให้คาํ ปรึ กษา เป็ นตัวแทนจําหน่ ายสิ นค้าและ
เป็ นต้นแบบในเชิงแนวคิด
(2) การวางแผนการตลาด: องค์กรไม่ความถนัดด้านการตลาด จึงต้อง
อาศัย พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ในการร่ ว มวางแผนหรื อ รั บ หน้ า ที่ ใ นการทํา การตลาดให้ ก ับ บริ ษ ัท
นวัตกรรมชาวบ้าน
(3) ความมัน่ คงในการประกอบอาชี พ: อาชี พเกษตกรรมเป็ นอาชี พที่
ยากจนที่สุด องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านได้เล็งเห็ นปั ญหานี้ จึงได้มีการใช้การสื่ อสารเป็ นปั จจัยหลัก
ในการเชื่อมโยงเกษตรกรให้เป็ นเครื อข่ายรวมตัวกันให้เกิดเป็ นองค์กรที่ใหญ่ข้ ึนจึงมีอาํ นาจต่อรอง
กับปั จจัยภายนอก
(4) การเสริ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต : การทํา งานผ่านการสื่ อสารของ
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านซึ่ งเปรี ยบเป็ นฝ่ ายผลิ ต และฝ่ ายวิจยั ประเมินผลของบริ ษทั ในการที่จะ
ชี้แจงหรื อร่ วมแสดงความคิดเห็นปรับปรุ งคุณภาพให้สินค้าอยูเ่ สมอ
3) การยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาของสมาชิกองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
ในมิติดา้ นเศรษฐกิจ
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สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักพบ การรับรู ้
ถึงประโยชน์ในการใช้งานนวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในด้านเศรษฐกิจว่า
เกษตรกรเห็นด้วยปานกลางกับประโยชน์ในการใช้งานเกษตรอินทรี ยแ์ บบ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง
เกษตรกรเห็นด้วยปานกลางกับประโยชน์ในการใช้งานเกษตรอินทรี ยแ์ บบ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในการประกอบอาชีพ ทําให้รายได้ของตนเองดีข้ ึน
เกษตรกรเห็นด้วยปานกลางกับประโยชน์ในการใช้งานเกษตรอินทรี ยแ์ บบ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในการบริ หารจัดการทรัพยากรที่ตนเองมี
9.1.2.3 นวัตกรรมการพัฒนาในมิติดา้ นสิ่ งแวดล้อม ‚เกษตรอินทรี ยน์ านาชาติ‛
นวัตกรรมการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในมิติดา้ นสิ่ งแวดล้อมนั้น ผูว้ ิจยั
พบว่า การพัฒนาด้านนี้ ใช้การส่ งเสริ มการทําเกษตรอินทรี ยใ์ นการผลักดันให้เกิ ดการพัฒนาในมิติ
ด้านสิ่ งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
เกษตรอิ น ทรี ย ์ข ององค์ก รนวัต กรรมชาวบ้า นเป็ นเกษตรอิ น ทรี ย ์ที่ ผ่า น
ข้อกําหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรี ยน์ านาชาติ (International Federation of Organic Agriculture
Movements-IFOAM)ประกอบด้วยหลักการ 4 ข้อสําคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ด้านสุ ขภาพ (Health)
การปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรี ยโ์ ดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเป็ นการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพอย่างเป็ นองค์รวมให้กบั ดิ น พืช สัตว์ มนุ ษย์ และขยายผลได้ในระดับโลก องค์กร
นวัตกรรมชาวบ้านมีการวัดดัชนี ความสุ ขของผูใ้ ช้นวัตกรรมและการวัดปริ มาณสารพิษตกค้างใน
กระแสเลือด ตลอดจนพื้นที่บริ เวณแปลงเกษตรต่างมีสีเขียว และมีสัตว์นา ๆ ชนิดมาอยูอ่ าศัย
(2) ด้านนิเวศวิทยา (Ecology)
เกษตรอิ น ทรี ย ์ขององค์ก รนวัตกรรมชาวบ้า นจะใช้วตั ถุ ดิ บ ที่ ม าจาก
ธรรมชาติ 100% การบริ หารจัดการทรัพยากรในแปลงเกษตรประณี ตเป็ นการดูแลระบบนิ เวศใน
พื้นที่ของตนให้หมุนเวียนได้อย่างเป็ นธรรมชาติและเป็ นการรักษาความหลากหลายทางธรรมชาติ
(3) ด้านความเป็ นธรรม (Fairness)
เกษตรอิ น ทรี ย ์ท ํา ให้ เ กิ ด ความสั ม พัน ธ์ ที่ มี ค วามเป็ นธรรมระหว่ า ง
สิ่ งแวดล้อมโดยรวมและสิ่ งมี ชีวิต
การทํานาในบริ เวณใกล้แปลงเกษตรอิ นทรี ยจ์ ะไม่ได้รับ
ผลกระทบใด ๆ อี กทั้งสิ นค้าเกษตรอิ นทรี ยเ์ ป็ นสิ นค้าคุ ณภาพพิ เศษที่ สามารถต่ อรองความเป็ น
ธรรมในด้านราคาได้ ด้านการประกอบการของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านที่เป็ นกิจการเพื่อสังคมมี
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การคํานวณต้นทุนการผลิตที่มิใช่เพียงจํานวนเงิน หากแต่รวมถึ งต้นทุนทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ด้วย ระบบการผลิต การจําหน่าย และการค้าผลผลิตเกษตรอินทรี ยจ์ ึงมีความโปร่ งใส ได้รับการวิจยั
และประเมินผลโดยเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านอยูเ่ สมอ เพื่อให้มีความเป็ นธรรม
(4) ด้านการดูแลเอาใจใส่ (Care)
การดําเนิ นการขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านทั้งองค์กรมี พฒั นาอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป อาศัยการพัฒนาที่เน้นเชิงคุณภาพมากกว่าปริ มาณ ชาวบ้านจะเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
มากกว่าการรับความรู ้แล้วนําไปปฏิ บตั ิเอง พากันคิดพากันทํา ดูแลเอาใจใส่ ซ่ ึ งกันและกัน มีเวที
ชุมชนในการแสดงความคิดเห็น
2) บทบาทการสื่ อสารในการทําเกษตรอินทรี ย ์
(1) การเสริ ม ศัก ยภาพและให้ค วามรู ้ เกี่ ยวกับสิ่ ง แวดล้อม: สมาชิ ก
เครื อข่ายส่ วนใหญ่ผ่านการอบรมทางการเกษตรทําให้มีความรู ้เรื่ องการทําเกษตรปลอดสารพิษอยู่
แล้ว การส่ งเสริ มขององค์กรจึงเป็ นเพียงการกระตุน้ เตือนให้เกษตรกรตระหนักถึงโทษของสารเคมี
เพิ่มขึ้น และการนําเสนอนวัตกรรมทางธรรมชาติที่สามารถนํามาใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
(2) การเสริ มสร้างสุ ขภาวะที่ดีของสิ่ งมีชีวิต: องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
ได้ร่วมกับอนามัยหมู่ บา้ นและโรงพยาบาลในการเข้าร่ วมปรึ กษาเรื่ องสิ นค้าการเกษตรที่ ป ลอด
สารพิษและดีต่อสุ ขภาพ ทั้งยังมีการร่ วมจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพในตลาดนัดของโรงพยาบาล
ด้วย
(3) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด: การประชุมเวียน
เพื่อร่ วมกันทําเกษตรประณี ตเป็ นบทเรี ยนเรื่ องการบริ หารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
โดยมีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดความเสี่ ยงในการทําลายแร่ ธาตุในดิ น และป้ องกันการสะสม
ของโรคและศัตรู พืชได้อีกด้วย
(4) การปลูกฝังแนวคิดการรักธรรมชาติ : การพูดคุ ยกันถึงประเด็นด้าน
การเกษตรอิ นทรี ยบ์ ่อย ๆ จะทําให้คุน้ ชิ นกับการเพาะปลู กอย่างไม่ทาํ ลายธรรมชาติ และซึ มซับ
วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ได้ผลในการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี นอกจากนี้ ยงั มีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดง
ข้อดีของการปลูกพืชโดยใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่น การประชุมเชิงปฏิบตั ิการคํานวณค่าใช้จ่ายในการทํา
เกษตรอินทรี ยเ์ ปรี ยบเทียบกับการทําเกษตรเคมี
3) การยอมรับนวัตกรรมการพัฒนาของสมาชิ กองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
ในมิติดา้ นสิ่ งแวดล้อม
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สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักพบ การรับรู ้
ถึงประโยชน์ในการใช้งานนวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในด้านสิ่ งแวดล้อมว่า
เกษตรกรเห็ น ด้ว ยมากกับ ประโยชน์ ใ นการใช้ง านเกษตรอิ น ทรี ย ์แ บบ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านต่อสิ่ งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองอาศัยอยู่
เกษตรกรเห็ น ด้ว ยมากกับ ประโยชน์ ใ นการใช้ ง านเกษตรอิ น ทรี ย ์แ บบ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านที่ทาํ ให้ตนเองมีความรู ้ใหม่ ๆ ทางการเกษตร
เกษตรกรเห็นด้วยปานกลางกับประโยชน์ในการใช้งานเกษตรอินทรี ยแ์ บบ
องค์ก รนวัตกรรมชาวบ้า นในการถ่ า ยทอดความรู ้ และสร้ า งประสบการณ์ ใ นกระบวนการทาง
การเกษตรทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ผลิต การตลาด จนถึงมือผูบ้ ริ โภค
จากผลการศึกษาภาพรวมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน บทบาทการสื่ อสารขององค์กร
นวัตกรรมชาวบ้านในการพัฒนาทั้งมิติสังคม มิติเศรษฐกิ จ และมิติสิ่งแวดล้อม มีการสื่ อสารตัว
นวัตกรรมขององค์กรที่มีท้ งั 3 มิติบูรณาการกันอยู่ ส่ วนบทบาทขององค์กรย่อยจะมีบทบาทหลักที่
แตกต่างกันตามเป้ าหมายขององค์กรที่ตอ้ งการแก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้นในยุคสมัยนั้นๆ ได้แก่ เครื อข่าย
นวัตกรรมชาวบ้านมีบทบาทหลักในมิติสังคมและสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านมีบทบาท
หลักในมิติเศรษฐกิ จและสังคม วิสาหกิ จชุ มชนมีบทบาทหลักในมิติเศรษฐกิ จและสังคม กองทุน
นวัตกรรมชาวบ้านมีบทบาทหลักในมิติเศรษฐกิจ
9.1.3 ปัจจัยในการสื่ อสารทีม่ ีผลต่ อการสื่ อสารเพือ่ การพัฒนาขององค์ กรนวัตกรรม
ชาวบ้ าน ทาให้ องค์ กรนวัตกรรมชาวบ้ านประสบความสาเร็จ และปัญหาหรือ
อุปสรรคในการสื่ อสารขององค์ กรนวัตกรรมชาวบ้ าน รวมถึงแนวโน้ มการสื่ อสารใน
อนาคตขององค์ กรนวัตกรรมชาวบ้ านเป็ นอย่างไร
ปั จจัยที่มีผลต่อการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน สามารถสรุ ปได้
ดังนี้
9.1.3.1 ปัจจัยที่ส่งเสริ มต่อการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
มีประเด็นดังนี้
1) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายการสื่ อสาร
2) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานและบริ หารจัดการองค์กร
3) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเกษตรแบบใหม่
4) ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมของเกษตรกร
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9.1.3.2 ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อความสําเร็ จขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน มี
ประเด็นดังนี้
1) ปั ญหาและข้อจํากัดของการพัฒนาเครื อข่าย
2) ปั ญหาและข้อจํากัดของการยอมรับเกษตรแบบใหม่
3) ปั ญหาและข้อจํากัดด้านการบริ หารจัดการ
4) ปัจจัยด้านการสื่ อสาร
9.1.3.3 แนวโน้มการสื่ อสารในอนาคตขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน มีประเด็น
ดังนี้
1) การขยายองค์กรเพื่อความยัง่ ยืน
2) การบริ หารจัดการองค์กร
3) การขยายผลระดับปัจเจกเป็ นระดับสังคม
4) ยกระดับการเปลี่ยนแปลง
5) สร้างทายาทเกษตร
6) ประเด็นการพัฒนาในอนาคต
7) พัฒนาการสื่ อสาร
8) พัฒนาการตลาด
9.1.4 ประสิ ทธิผลการใช้ นวัตกรรมขององค์ กรนวัตกรรมชาวบ้ านเป็ นอย่างไร
ผลการวิจยั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 7 ส่ วน ดังต่อไปนี้
9.1.4.1 ผลการวัดพฤติกรรมการใช้นวัตกรรม
โครงการที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งเข้า ร่ วมมากที่ สุ ดได้แก่ นาอิ นทรี ย ์ รองลงมาคื อ เกษตร
ประณี ต, กลุ่มเลี้ยงหมู,วัว,ไก่, เมนูนวัตกรรม, และพริ กอินทรี ย ์ ตามลําดับ
9.1.4.2 ผลการวัดการเป็ นเจ้าขององค์ประกอบนวัตกรรม
องค์ประกอบนวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านที่กลุ่ มตัวอย่างเป็ นเจ้าของ
มากที่สุด ได้แก่ แรงงาน รองลงมาคือ เงินทุน, ที่ดิน, แหล่งนํ้า, และคุณภาพดินตามลําดับ
9.1.4.3 ผลการวัดภู มิหลัง และกระบวนการเกี่ ยวกับการสื่ อสารที่ ท าํ ให้ยอมรั บ
นวัตกรรม
ขั้นตอนที่สมาชิ กเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านส่ วนใหญ่ไม่เลือกเป็ นขั้นตอนในการ
ยอมรับนวัตกรรมได้แก่ เพื่อน/ญาติ /คนสนิ ทมาชวน, เห็นคนอื่นทํา, สมาชิ กบอกต่อให้คนที่สนิ ท
มาชวน, และสมาชิกที่ไม่สนิทมาชวน
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ขั้นตอนที่สมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านทุกคนเลือกเป็ นขั้นตอนในการยอมรับ
นวัตกรรมได้แก่ รู ้จกั เกษตรอินทรี ย,์ รู้จกั นวัตกรรมชาวบ้าน, สมัคร, และทําเกษตรอินทรี ย ์
กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของสมาชิ กส่ วนใหญ่ มีข้ นั ตอนคือ ‚ฉชกฌ‛ ซึ่ ง
หมายถึ ง รู้ จ ัก นวัต กรรมชาวบ้า น สมัค ร รู้ จกั เกษตรอิ น ทรี ย ์ และทําเกษตรอิ นทรี ย์ รองลงมา
กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของสมาชิก มีข้ นั ตอนคือ ‚กฌฉช‛ ซึ่ งหมายถึง รู้จกั เกษตรอินทรี ย ์
ทําเกษตรอินทรี ย ์ รู้จกั นวัตกรรมชาวบ้าน และสมัคร สุ ดท้าย กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของ
สมาชิกร้อยละ 10 มีข้ นั ตอนคือ ‚ฉชฌก‛ ซึ่ งหมายถึง รู้จกั นวัตกรรมชาวบ้าน สมัคร เกษตรอินทรี ย ์
และรู้จกั เกษตรอินทรี ย ์
9.1.4.4 ผลการวัดปัจจัยการสื่ อสารสารที่ทาํ ให้ยอมรับนวัตกรรม
ผูส้ ่ งสารเป็ นปั จจัยการสื่ อสารที่ ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ยอมรั บนวัตกรรมได้
มาก ซึ่ งผูส้ ่ งสารที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับนวัตกรรมได้แก่ สมาชิ กเครื อข่าย , บุคคลในครอบครัว
หรื อผูท้ ี่มีส่วนในการร่ วมกันทําการเกษตร, และเพื่อน/คนรู้จกั ตามลําดับ
ส่ วนสารเป็ นปั จจัยการสื่ อสารที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ยอมรับนวัตกรรมได้
ปานกลาง ซึ่ งสารที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับนวัตกรรม ได้แก่ ตัวอย่างจากการปฏิ บตั ิจริ ง, คําพูด,
และเนื้อหาการบรรยายสไลด์ ตามลําดับ
และสื่ อหรื อช่องทางการสื่ อสารเป็ นปั จจัยการสื่ อสารที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
ยอมรับนวัตกรรมได้มาก ซึ่ งสื่ อหรื อช่องทางการสื่ อสารที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับนวัตกรรม ได้แก่
การลงพื้นที่ ศึกษาพร้ อมปฏิ บตั ิ จริ ง, การจัดอบรมเท่ากับการทําแปลงสาธิ ต, และการประชุ ม
เครื อข่าย ก ตามลําดับ
9.1.4.5 ผลการวัดผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการรับนวัตกรรม
บุคคลที่เห็นด้วยหรื อสนับสนุ นการรับนวัตกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สามีหรื อ
ภรรยา, สมาชิ กเครื อข่าย, และพ่อแม่ ตามลําดับ ส่ วนบุคคลที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านการรับนวัตกรรม
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพื่อนบ้าน และคนที่มีพ้ืนที่ทาํ กินในบริ เวณเดียวกัน ตามลําดับ นอกจากนี้
กลุ่มตัวอย่าง ไม่ได้รับการบอกหรื อแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการคัดค้านหรื อไม่เห็นด้วยต่อการ
รับนวัตกรรม ส่ วนกลุ่มตัวอย่าง ได้รับการสนับสนุนหรื อเห็นด้วยจากทุกคน (ไม่มีผคู ้ ดั ค้าน) ในการ
รับนวัตกรรม และกลุ่มตัวอย่างเพียง ไม่มีใครบอกหรื อแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการเห็นด้วย
หรื อสนับสนุนในการรับนวัตกรรม
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9.1.4.6 ผลการวัดการยอมรับนวัตกรรม
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นด้วยปานกลางกับการรับรู ้ประโยชน์ในการใช้งาน โดยมี
การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ที่ ทาํ ให้มีค วามรู ้ ใ หม่ ๆ ทางการเกษตร การรั บรู้ ประโยชน์ในการใช้ง านต่ อ
สิ่ งแวดล้อม และการรับรู ้ประโยชน์ต่อวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากกับการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน โดยมีการ
เรี ยนรู้การใช้เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านได้ดว้ ยตนเอง เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กร
นวัตกรรมชาวบ้า นเป็ นเรื่ องไม่ ยุ่ง ยากหรื อซับ ซ้อน และมี ความสามารถใช้เกษตรอิ นทรี ย ์แบบ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านได้โดยง่าย ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากกับทัศนคติเชิ งบวกที่มีต่อการใช้นวัตกรรม โดย
มีความน่าสนใจต่อเกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน มีความพึงพอใจในการทําเกษตร
อินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน และความต้องการแนะนําให้เพื่อนหรื อคนรู้จกั ใช้เกษตร
อินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากกับความตั้งใจที่จะใช้งาน โดยหากมีโอกาส จะ
ใช้งานเกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านทุกครั้ง หากไม่ได้ทาํ เกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กร
นวัตกรรมชาวบ้านจะไปสมัคร และแม้มีสิ่งอื่นที่ทาํ หน้าที่ได้เหมื อนกันก็จะยังใช้เกษตรอินทรี ย ์
แบบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ตามลําดับ
และกลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เห็ นด้วยปานกลางกับ การใช้ง านจริ ง โดยใช้เกษตร
อินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในชีวิตประจําวัน และเกษตรอินทรี ยแ์ บบองค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้านถือเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ ตามลําดับ
9.1.4.7 ผลการวัดความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุคคล
กลุ่ ม ตัวอย่างมี ความสนใจนวัตกรรมส่ วนบุ ค คลเรี ย งตามลําดับ ได้แก่ เมื่ อได้ยิน
เกี่ยวกับความรู ้ในการทําเกษตรใหม่ ๆ ตนมักหาโอกาสที่จะเรี ยนรู้หรื อทดลองใช้ เมื่อมีความรู้ใน
การทําเกษตรใหม่ ๆ เข้ามา ตนอยากเป็ น คนกลุ่มแรกที่ได้ใช้ความรู ้น้ นั ๆ ก่อน และตนชอบหรื อ
สนใจผลผลิตที่ได้จากวิธีใหม่ ๆ มากกว่าผลผลิตจากวิธีเดิม ๆ ตามลําดับ

9.2 อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ‚การสื่ อสารนวัตกรรมการพัฒนาของกิ จการเพื่อสั งคม องค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้าน‛ ผูว้ ิจยั จะนําเสนอการอภิปรายผลเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ โดยแบ่งการสื่ อสารนวัตกรรม
การพัฒนาออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ‚นวัตกรรมองค์กร‛ กล่าวคือ การสื่ อสารตัวองค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้านซึ่ งถือเป็ นนวัตกรรมการพัฒนาและจัดการองค์กร และ‚ประเด็นนวัตกรรม‛ กล่าวคือ การ
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สื่ อสารนวัตกรรมที่สมาชิ กขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านร่ วมกันคิดค้นขึ้น และอภิ ปรายผลการ
สื่ อสารนวัตกรรมการพัฒนาขององค์ก รนวัตกรรมชาวบ้านในเชิ งมิ ติด้านสังคม เศรษฐกิ จ และ
สิ่ งแวดล้อม
การอภิปรายผลการวิจยั นี้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
1) การสื่ อสาร ‚นวัตกรรมองค์กร‛
2) การสื่ อสาร ‚ประเด็นนวัตกรรม‛
3) การสื่ อสารนวัตกรรมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม

ภาพที่ 9.1 กรอบแนวคิดการสื่ อสารนวัตกรรมพัฒนา
9.2.1 การสื่ อสาร “นวัตกรรมองค์ กร”
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมีจุดเริ่ มต้นจากการรวมกลุ่มเกษตรกรจากหลายกลุ่มที่ได้รับการ
จุดประกายทางความคิดจากบุคคลภายนอกมาแล้ว ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับเวทินี สตะเวทิน
(2542) ที่พบว่าการรวมกลุ่มของประชาคมนั้นเริ่ มต้นจากการที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาเป็ นผูจ้ ุด
ประกายทางความคิดให้แก่แกนนําของชุมชน การสื่ อสารเพื่อการสร้างองค์กรในยุคเริ่ มต้นจึงเป็ น
การสื่ อสารในระดับกลุ่ม โดยใช้ความรู ้สึกเป็ นกลุ่มเดิมในการสื่ อสารเพื่อแยกเกษตรกรที่มีแนวคิด
เหมือนกันออกมาสร้างเป็ นกลุ่มใหม่ หรื อเป็ นการสร้างกลุ่มแบบแตกหน่อนัน่ เอง ซึ่ งการสื่ อสาร
กับบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกันทําให้ง่ายต่อการสื่ อสารตรงกับแนวคิดของ Everette M. Rogers
(1995) กล่าวว่า “การสื่ อสารจะเกิดขึ้นง่ายดายและเป็ นผลสําเร็ จเมื่อบุคคลที่มาทําการสื่ อสารกันนั้น
มีลกั ษณะของความคล้ายคลึงกัน(Homophily) ทั้งลักษณะทางประชากรและลักษณะทางสังคม ทั้งนี้
เมื่อบุคคลมีความคล้ายคลึงกันนั้นก็จะมีกรอบทางความคิดที่
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คล้ายคลึงกันทําให้การสื่ อสารเป็ นไปในทางเดียวกัน” เพื่อให้กลุ่มมีความเป็ นหนึ่ งเดียวกันมากขึ้น
การสร้ างความสัมพันธ์จึงเป็ นสิ่ งที่สําคัญที่สุดในขั้นตอนนี้ ดังที่ปรมะ สตะเวทิน (2533) กล่าวว่า
‚การสื่ อสารของมนุษย์ต้ งั อยูบ่ นหลักของความสัมพันธ์” อีกทั้งเกษตรกรได้ผา่ นการอบรมการเป็ น
วิทยากรหรื อก็คือ ผูส้ ่ งสาร ทําให้เกษตรกรที่ผ่านการอบรมมีความเป็ นผูน้ าํ สามารถเป็ นผูน้ าํ ทาง
ความคิดได้ และเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างและขยายเครื อข่ายต่อไป
ส่ วนการขยายกลุ่มให้มีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น จะใช้กลยุทธ์การสื่ อสารเดิ มคือ การใช้
ความสัมพันธ์ ส่วนบุ ค คลของสมาชิ กกลุ่ มในการชักชวนคนรู ้ จกั หรื อเครื อญาติ เพื่อเข้าร่ วมกลุ่ ม
ดังนั้น การรวมกลุ่มจึงมีความแน่ นแฟ้ น สนิ ทสนมกัน เพราะต่างรู ้ จกั กันเป็ นอย่างดี ผลการวิจยั
สอดคล้องกับงงานวิจยั ของ อริ สรา ธนูแผลง (2544) พบว่า กลุ่มผูน้ าํ ชุ มชนใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว
ในฐานะคนบ้านเดียวกัน ซึ่ งเป็ นลักษณะของสังคมไทยที่จะมีการติดต่อกันระหว่างเพื่อนบ้าน และ
ในฐานะคนที่ทาํ งานเพื่อชุ มชนในตําแหน่งคณะกรรมการชุ มชนด้วยกันในการหาแนวร่ วมรวมทั้ง
เชื่ อมโยงกลุ่มบุ คคลเข้ามาทํางานเพื่อแก้ไขปั ญหา ทั้งนี้ ลกั ษณะของสังคมไทยที่ มีการพบปะกัน
ระหว่างคนในชุมชนเดียวกันและมีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันนั้นทําให้การที่กิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ้น
ไม่ว่าจะเกิ ดจากกลุ่มใดในชุ มชนนั้นก็จะได้รับการสนับสนุ นจากสมาชิ กในชุ มชนและทําให้การ
รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งนั้นเป็ นไปอย่างง่ายดายยิง่ ขึ้น
เมื่ อ รวมกลุ่ ม ได้สํ า เร็ จ และมี ก ารเชื่ อ มโยงหลายกลุ่ ม เข้า ด้วยกัน จึ ง เกิ ดรู ป แบบ
เครื อข่ายขึ้น ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายเชิ งซ้อน มีหลายศูนย์กลางโดยที่เครื อข่ายดังกล่าวมีเส้นความสัมพันธ์
หลายเส้ น เช่ น พบปะสั งสรรค์ ร่ วมงานบุ ญประเพณี ต่างๆ เป็ นเพื่อนบ้า น เป็ นเครื อญาติ มี ที่นา
ใกล้เคียง กล่าวคือ เป็ นทั้งเครื อข่ายอาชี พการงาน (Task Oriented) และเครื อข่ายทางสังคม (Social
Oriented) ไปพร้อมๆกัน ผูว้ ิจยั พบว่า ยิ่งจํานวนเส้นความสัมพันธ์ของเครื อข่ายมีจาํ นวนมาก ความ
เหนี ยวแน่ นและการมี ส่วนร่ วม รวมถึ งการติ ดต่ อสื่ อสารจะยิ่งมี มากยิ่งขึ้ นทั้งในเชิ งปริ มาณและ
คุณภาพ
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จากการรวมกลุ่มเป็ นเครื อข่ายอย่างไม่เป็ นทางการ กลุ่มเกษตรกรแกนนําก็เริ่ มตั้งชื่ อ
เครื อข่ า ย และสร้ า งให้เป็ นทางการมากยิ่ง ขึ้ น เพื่ อให้เกิ ดพันธะสั ญญาร่ วมกันของสมาชิ ก ที่ จะ
ขับเคลื่อนเครื อข่ายต่อไป และสร้ างความรู ้ สึกเป็ นเจ้าของเครื อข่าย อีกทั้งยังง่ายต่อการสื่ อสารใน
การเรี ยกชื่อ สร้างอัตลักษณ์ของเครื อข่าย ดังที่จาํ รัส เสื อดี และคนอื่นๆ (2547) ได้วิเคราะห์ วา่ หาก
มี ผูส้ ่ ง สารเพิ่ ม จํา นวนมากขึ้ น จะต้องเสริ ม พลังของผูส้ ่ ง สารด้วยการตั้ง กลุ่ ม ที่ เป็ นการเป็ นงาน
เพื่อให้เกิดการยอมรับและความชอบธรรม เช่น มีเสื้ อประจํากลุ่ม มีที่ทาํ การกลุ่มอย่างชัดเจน มีการ
ประชุมอย่างต่อเนื่อง สิ่ งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง การมีสังกัด ทําให้เกิดความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ
ส่ งผลต่อการขยายผลว่า ‚เป็ นภารกิจ หน้าที่ที่ตอ้ งทํา” ทําให้เกิดพฤติกรรมการส่ งสารอย่างต่อเนื่ อง
ในทุกเวลาและสถานที่ โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอคําสั่งจากใคร
เครื อ ข่ า ยนวัต กรรมชาวบ้า นเป็ นองค์ ก รทางสั ง คมในระดับ ท้อ งถิ่ น ทํา ให้ พ บ
ข้อจํากัดในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเฉพาะด้านสังคมไม่อาจทําได้กบั ภาคการเกษตร ดังที่
กาญจนา แก้วเทพ และคนอื่นๆ (2549) กล่าวว่า “การเกษตรเป็ นเรื่ องของการทํามาหากิ น เป็ นวิถี
ชี วิต ความเป็ นความตายของผูส้ ื่ อสาร ดังนั้น ความรู ้ ดา้ นการเกษตรจึงมิใช่ ความรู ้ที่มีไว้ประดับตัว
เฉยๆ หรื อ แม่แต่ความรู ้ท่วมหัว ปฏิบตั ิจริ งไม่ได้ ก็เอาตัวไม่รอด” ดังนั้น เพื่อให้เครื อข่ายนวัตกรรม
ชาวบ้า นสามารถดํา เนิ นกิ จการต่ อไปได้อย่า งต่ อเนื่ อง โดยไม่ ต้องพึ่ ง ทุ นสนับ สนุ นจากองค์ก ร
ภายนอก จึ งมี การจดทะเบี ยนบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านขึ้น เพื่อให้มีหลักทรัพย์หมุ นเวียนภายใน
องค์กร และเพื่อให้การทํางานมีความสมดุ ลทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิ จต่อมาจึงจดทะเบียนบริ ษทั
นวัตกรรมชาวบ้านเป็ นกิจการเพื่อสังคม ผลการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรลักษณะนี้ นบั ได้วา่ เป็ น
องค์กรรู ป แบบใหม่ ของประเทศไทย ที่ ปรั บองค์กรให้เหมาะกับโอกาสในสถานการณ์ ปัจจุ บ นั
นอกจากองค์กรจะมี รูปแบบการบริ หารจัดการที่เป็ นแบบแผน มี อตั ลัก ษณ์ ชัดเจนแล้ว ยังทําให้
ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านแนวคิดและงบประมาณในการพัฒนาองค์กรต่อไปอีกด้วย
การพัฒนาองค์กรในช่วงที่แผนและนโยบายของสํานักงานส่ งเสริ มกิจการเพื่อสังคม
แห่ งชาติอยู่ในช่ วงเริ่ มต้น หรื อเรี ยกว่า องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน เป็ นกิ จการเพื่อสังคมรุ่ นบุกเบิก
ทําให้ได้รับโอกาสในการพัฒนากิจการเพื่อสังคมมาก เพื่อเป็ นแบบอย่างของกิจการเพื่อสังคมของ
ประเทศไทย แต่ท้ งั นี้การพัฒนาในช่วงนี้ยงั เป็ นช่วงพัฒนาแนวคิด กรอบแนวคิดกิจการเพื่อสังคมใน
ประเทศไทยยังไม่นิ่ง ทําให้ตอ้ งใช้ระยะเวลามากและไม่มีความแน่ นอนในการเปลี่ ยนแปลง การ
พยายามเชื่ อมโยงด้านสังคมและเศรษฐกิ จขององค์กรจึ งยังต้องพัฒนาอี ก ผลการวิจยั สะท้อนว่า
สมาชิกองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านยังมีความรู ้และความเข้าใจเรื่ องกิจการเพื่อสังคมอยูน่ อ้ ย หรื อแทบ
ไม่รู้จกั กิจการเพื่อสังคมเลย จะมีเพียงเกษตรกรที่เป็ นแกนนําเท่านั้นที่เข้าใจเรื่ องนี้
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ผลการวิจยั สะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็ นของการสื่ อสารเพื่อสร้างความสมดุลของ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านที่เป็ นการสื่ อสารคู่ขนานของ 2 องค์กรย่อย ซึ่ งมีความแตกต่างกัน ดังนี้
ตารางที่ 9.6 ตารางความแตกต่างของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านและบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน
เครือข่ ายนวัตกรรมชาวบ้ าน

บริ ษั ท นวัต กรรมชาวบ้ า น (กิจ การ
เพือ่ สั งคม)

มิติสังคมเป็ นหลัก

มิติเศรษฐกิจเป็ นหลัก

เครื อ ข่ า ยธรรมชาติ ที่ ป รั บ ให้ เ ป็ น เครื อข่ายที่เป็ นทางการตามกฎหมาย
ทางการ
ระดับท้องถิ่น

ระดับประเทศ

นวัตกรรมทางการเกษตร

นวัตกรรมทางการตลาดสังคม

ในช่ วงการเปลี่ ยนแปลงองค์กรนี้ จึงเป็ นช่ วงการเปลี่ ยนแปลงสําคัญขององค์กร
นวัตกรรมชาวบ้าน การเพิ่มบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านทําให้ตอ้ งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และผู ้
ประสานงานเครื อข่าย สื่ อบุคคลจึงเป็ นสื่ อที่มีความสําคัญอย่างมากในการเชื่ อมประสานองค์กรย่อย
ทั้งสองให้สามารถทํางานร่ วมกันได้ ซึ่ งสอดคล้องกับคํากล่าวของ Gladwell (2000, อ้างถึงใน
ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์, 2551) ได้กล่าวถึงการแพร่ ข่าวสารและเรื่ องราวที่ได้ผลนั้นจําเป็ นต้องอาศัย
บุคคลที่ทาํ หน้าที่เป็ นนักเชื่ อม(connector) มักเป็ นบุคคลที่รู้จกั คนมาก หลากหลายวงการ ชอบ
พบปะผูค้ น และจดจํารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลต่างๆได้ดี โดยเฉพาะรู ้วา่ ใครมีความโดดเด่น หรื อ
เชี่ ยวชาญด้านใด นอกจากนั้นนักเชื่ อมยังเป็ นบุคคลที่มีความอยากรู ้อยากเห็ น เชื่ อมัน่ ในตนเองสู ง
และสนุกกับการทําหน้าที่ประสานงานในการเชื่อมต่อบุคคลต่างๆให้รู้จกั กัน หรื อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนได้รับความไว้เนื้ อเชื่ อใจจากบุคคลต่างๆ และที่สําคัญที่สุดนักเชื่ อมมักไม่
ค่อยมีศตั รู ดังนั้น การเชื่ อมประสานองค์กรทั้งภายใน และภายนอก ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน
จึงอาศัยสื่ อบุคคลเป็ นหลักในการสร้างความสัมพันธ์ดว้ ยการสื่ อสารอย่างต่อเนื่อง
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การสื่ อสารที่ใช้ช่วงกําเนิดบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน จะใช้การสื่ อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานเป็ นหลัก เพื่อให้บริ ษทั สามารถดําเนิ นกิจการอยูร่ อดได้ โดยอาศัยการสนับสนุ นด้านการ
ผลิ ตสิ นค้าจากเครื อข่า ยนวัตกรรมชาวบ้าน หากมองในแง่ กิจการเพื่อสัง คมการดําเนิ นการของ
บริ ษทั คือ วิธีในการแก้ปัญหาสังคมชนบทที่มีความยากจนของเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน

ภาพที่ 9.2 กิจการเพื่อสังคม
ส่ วนใหญ่การสื่ อสารของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านจะเป็ นการสื่ อสารจากผูน้ าํ ทางความคิด
หรื อเกษตรกรแกนนํา เนื่ องจากพอเป็ นระบบบริ ษทั แล้ว ต้องอาศัยความน่าเชื่ อถื อของตัวผูส้ ่ งสาร
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาการบริ หารองค์กรไทยของนักวิชาการตะวันตก Hofstade (1980) คือ
ลัก ษณะเฉพาะของสั ง คมไทยที่ ใ ห้ค วามสํา คัญกับ ตัวบุ ค คลซึ่ ง เป็ นผูน้ ํา องค์ก รมากกว่า การให้
ความสําคัญกับระบบขององค์กร เนื่ องจากสังคมไทยเป็ นสังคมที่ให้ความสําคัญกับสถานะของคน
ในสังคม (High Power
Distance)
ต่อมา องค์ก รนวัตกรรมชาวบ้า นเกิ ดปั ญหาการบริ หารจัดการเครื อข่ า ยและบริ ษ ทั ที่ ไ ม่
สามารถบูรณาการได้ลงตัว เพราะสมาชิ กเครื อข่ายซึ่ งเป็ นชาวบ้านไม่มีชุดความรู ้ทางการตลาดและ
การบริ หารจัดการ การแลกเปลี่ ยนในองค์กรจึงเกิ ดขึ้นน้อย สอดคล้องกับผลการวิจยั ของปาริ ชาต
วลัยเสถี ย ร (2543) ที่ กล่ าวว่า หลังจากที่ ค นได้มารวมกลุ่ มแล้วนั้นจะมี การประชุ ม พบปะเพื่ อ
แลกเปลี่ ยนข้อคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับเรื่ องต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับกิ จการของกลุ่ มเพื่อให้กิจการที่ จดั ตั้งนั้น
เป็ นไปได้อย่างสัมฤทธิ ผล ทั้งนี้ ผลการวิจยั พบว่า หลังจากก่อตั้งบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน ประเด็น
ในการบริ หารจัดการเป็ นประเด็นที่ปรึ กษาหารื อกันเฉพาะในกลุ่มแกนนําหรื อกรรมการขององค์กร
แล้วจึงนําผลการประชุ มไปชี้ แจงให้สมาชิ กเครื อข่ายมาเข้าร่ วมโครงการหรื อกิ จกรรมต่างๆที่ผ่าน
การประชุมแล้ว สาเหตุของปรากฏการณ์น้ ี เกิดจากการขาดความรู ้ที่จาํ เป็ นต่อบริ ษทั ของสมาชิ ก ทํา
ให้สมาชิกไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรื อมีส่วนร่ วมกับบริ ษทั ได้อย่างเต็มที่ ภาระการบริ หารจัดการจึง
ตกเป็ นของกลุ่มแกนนําเท่านั้น การดําเนิ นการเคลื่อนไหวของกลุ่มจึงล่าช้าหรื อไม่สามารถขยายผล
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ออกไปได้เท่าที่ควร ดังนั้น องค์ความรู ้ทางการตลาดที่ขาดหายไป ทําให้บริ ษทั ต้องขายส่ งเป็ นส่ วน
ใหญ่ เพื่อให้องค์กรภายนอกทําการตลาดกับลูกค้า
ด้วยปั ญหาข้างต้น ทําให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุ มชนขึ้นในการดําเนิ นธุ รกิจของชุ มชน เพื่อ
สร้างองค์ความรู ้ ดา้ นการตลาด การบริ หารจัดการ ร่ วมกับการแปรรู ปสิ นค้าจากเครื อข่าย โดยการ
สื่ อสารภายในวิสาหกิจชุ มชนเน้นการสื่ อสารสู่ ภายนอกซึ่ งเป็ นองค์กรรัฐในระดับท้องถิ่ น เพื่อให้
เข้า ถึ ง การสนับสนุ นต่ าง เป็ นการสร้ างองค์กรเพื่ อใช้สิท ธิ ประโยชน์ ที่พึ งได้รับ ในฐานะองค์ก ร
ชุ มชน ในส่ วนของรู ปแบบการสื่ อสารที่ ปรากฏภายในวิสาหกิ จพบว่ามีเพียงการสื่ อสารสองทาง
ระหว่า งสมาชิ ก และการสื่ อ สารแนวดิ่ ง จากบนลงล่ า งอย่า งไม่ เ ป็ นทางการจากการติ ดต่ อ ของ
เจ้าหน้าที่การเกษตรของรัฐที่ทาํ แบบง่ายๆเน้นความรวดเร็ ว เพราะเป็ นเพียงการแจ้งข่าวให้ไปขาย
สิ นค้าตามงานเกษตรต่างๆ รู ปแบบการสื่ อสารนี้ สอดคล้องกับ Leavitt (อ้างถึงใน กรชวัล หอมไกร
กาส, 2540) กล่าวว่า ‚หากต้องการความรวดเร็ วและความถูกต้องอย่างง่ายๆในการติดต่อสื่ อสาร
แล้วการสื่ อสารทางเดี ยวจะมี ความเหมาะสมมากกว่าส่ วนการสื่ อสารสองทางจะมี ความถู กต้อง
แม่นยําและการสร้ างความมัน่ ใจแก่ผูร้ ับสารได้มากกว่า‛ ส่ วนกลยุทธ์ การสื่ อสารต่างๆยังคงใช้
เหมือนเดิม เพียงแต่เพิ่มหัวข้อของวิสาหกิจชุมชนต่อท้ายการสื่ อสารหลักขององค์กรเท่านั้น
หลังจากมี หลายองค์กรย่อย ความมัน่ คงขององค์กรเป็ นสิ่ งที่ควรคํานึ ง เพราะมี กิจกรรม
ต่างๆที่ตอ้ งดําเนิ นการมากยิ่งขึ้น และการสร้ างและพัฒนาองค์กรที่ผ่านมาทําให้องค์กรเป็ นที่รู้จกั
และมี อตั ลักษณ์ ที่ชัดเจนโดดเด่นมากยิ่งขึ้ น จึงมีการจัดตั้งกองทุ นนวัตกรรมชาวบ้านขึ้นเพื่อเป็ น
แหล่งสารที่สร้างความน่าเชื่ อถือในการสื่ อสารให้กลุ่มเป้ าหมายทั้งภายในและภายนอก ทั้งยังทําให้
องค์กรมีหลักทรัพย์สํารองหมุนเวียนในการขยายนวัตกรรมได้ต่อไปในอนาคต โดยใช้เฉพาะผูน้ าํ
ทางความคิ ดเป็ นผูส้ ่ ง สาร ใช้ก ลยุท ธ์ ก ารสร้ า งสารเพื่ อโน้ม น้า วใจ และการใช้สื่ อการนํา เสนอ
Pitching ผูว้ จิ ยั สันนิ ษฐานว่า การสื่ อสารในช่วงกองทุนนวัตกรรมชาวบ้านยังมีไม่มากเพราะยังเป็ น
ช่ วงก่ อตั้งกองทุน โอกาสในการนําเสนอองค์กรต่อนักลงทุนยังมีไม่มาก ดู จากการนําเสนอแบบ
Pitcing ที่ใช้เวลาไม่กี่นาที การสื่ อสารในลักษณะนี้ จะต้องมีความชัดเจนตรงประเด็นและสามารถ
โน้มน้า วใจให้ได้ใ นระยะเวลาอันสั้ น ดัง นั้น การประเมิ นผลตอบแทนทางสั งคมจากการลงทุ น
(Social Return on Investment: SROI) ในปี ประเมิน พ.ศ. 2554 ของสฤณี อาชวานันทกุล และภัทรา
พร แย้มลออ ซึ่งเป็ นข้อมูลสถิติจึงเป็ นข้อมูลที่ดีในการนําเสนอของกองทุนนวัตกรรมชาวบ้าน
กล่าวโดยสรุ ป นวัตกรรมองค์กรขององค์นวัตกรรมชาวบ้าน คือ การมีสหองค์กรย่อยซึ่ ง
บูรณาการการทํางานอยูภ่ ายใต้วสิ ัยทัศน์เดียวกัน โดยวิธีการพัฒนาองค์กรลักษณะนี้เพื่อแก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสามารถอยูร่ อดได้
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โดยไม่พ่ ึงปั จจัยภายนอก นับได้ว่าเป็ นรู ปแบบการบริ หารจัดการองค์กรชุ มชนรู ปแบบใหม่ของ
ประเทศไทย
9.2.2 การสื่ อสาร “ประเด็นนวัตกรรม”
เครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นองค์กรย่อยหลักในการคิดค้นนวัตกรรมที่ ใช้ในองค์กร
นวัตกรรมชาวบ้าน เปรี ยบได้กบั เป็ นฝ่ ายวิจยั และประเมินผลขององค์กร นวัตกรรมที่ได้มาจากการ
ใช้กลยุทธ์การผสมผสาน Hybridization เนื่ องจากเป็ นการนําภูมิปัญญาเดิมมาผสานกับองค์ความรู ้
เชิ ง เทคนิ ค แบบใหม่ ด้า นการเกษตร คื อ การจัดการพื้ นที่ ดิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิ ต
มาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ เป็ นต้น ซึ่ งตรงกับผลการวิจยั ของพรทิพย์ เย็นจะบก, สุ ธิดา แสงเพ็ชร, และ
ทิพวรรณ สิ ทธิ รังสรรค์ (2547) ที่พบว่ากระบวนการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็ นทั้งแนวคิดและแนว
ปฏิบตั ิแบบทําขึ้นในประเทศไทยนั้นใช้กลยุทธ์ที่สําคัญคือ การผสมผสาน ตัวอย่างเช่ น นวัตกรรม
เรื่ องทฤษฎี ใหม่นนั่ มีรากฐานมาจากการรู ้ จกั พอในพระพุทธศาสนา บวกผสมกับองค์ความรู ้ ใหม่
ทางการเกษตร
การแพร่ กระจายประเด็นนวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน หากพิจารณาตามทฤษฎี
การแพร่ กระจายนวัตกรรม สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
ขั้นความรู ้
เกิ ดขึ้นมากที่สุดในช่ วงก่อนการรวมกลุ่มเกษตรกร เนื่ องจากเป็ นช่วงที่เกษตรกร
แสวงหาความรู ้ ทางการเกษตรแนวใหม่จากการสนับ สนุ นของรั ฐ ส่ วนใหญ่ เป็ นการเรี ย นรู ้ จาก
เครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ทําให้เกษตรกรมีทศั นคติและแนวคิดที่คล้ายคลึ งกัน ในขั้นนี้ จึงเป็ นขั้น
ก่อนการก่อตั้งองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน แต่หลังจากการรวมกลุ่มแล้ว ก็ยงั คงมีการให้ความรู ้จาก
วิทยากรต่างๆที่จา้ งมาตามวาระการประชุมหรื อประเด็นใหม่ๆที่เกษตรกรยังไม่เคยมีฐานความรู ้เดิม
อยูห่ รื อยังไม่มีความเชื่ อมัน่ ในความรู ้น้ นั เช่น การสร้างความน่าเชื่ อถือให้กบั สารเกี่ยวกับโทษของ
การใช้สารเคมีโดยนักวิชาการการเกษตร การอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ เป็ นต้น
ขั้นโน้มน้าวใจ
ขั้นนี้ ในช่ วงก่อตั้งสร้ างกลุ่มนั้น ใช้เพียงการพูดคุ ยกันตามธรรมชาติ ใช้การสร้ าง
ความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนในเรื่ องที่เป็ นความสนใจของคนในกลุ่มอยูแ่ ล้ว จึงไม่ตอ้ งใช้การโน้ม
น้าวใจมากนัก เพราะเกษตรกรเคยผ่านการลงมือทํามาแล้วจากการอบรมกับปราชญ์ชาวบ้าน หรื อ
อาจกล่าวได้วา่ เกษตรกรต่างผ่านวัฏจักรของขั้นตอนการแพร่ นวัตกรรมทางการเกษตรมาหลายรอบ
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ขั้นโน้มน้าวใจจะใช้มากอีกครั้งในช่วงการนําเสนอโครงการใหม่ของ
บริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งในโครงการแรกอาจไม่ตอ้ งโน้มน้าวใจสู งมาก แต่การทําโครงการของ
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องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในระยะแรกมักไม่ประสบความสําเร็ จ การโน้มน้าวใจให้เกิดการสมัคร
โครงการครั้งต่อไปจึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งใช้การสื่ อสารอย่างมาก เช่น ในช่วงการทดลองปลูกข้าวอินทรี ย ์
รุ่ นที่ 2 เป็ นต้นไป
ขั้นตัดสิ นใจยอมรับ
ขั้นนี้ จะประกอบด้วยผูร้ ับสารที่เคยทําอยูแ่ ล้ว และกลุ่มคนที่ตดั สิ นใจใหม่ซ่ ึ งมีอยู่
น้อยมาก เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรอินทรี ยอ์ ยูแ่ ล้ว และเห็นข้อดีของการทําเกษตรอินทรี ย ์ ยิ่ง
การทําเกษตรกรอินทรี ยน์ ้ นั ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาทดลองเพื่อให้ได้นวัตกรรมของสมาชิ ก
ขึ้นมาใหม่ ตลอดทั้งความรู ้ที่ซบั ซ้อนเชิงเทคนิคที่ตอ้ งอาศัยการส่ งเสริ มจากเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ทํา
ให้ข้ นั ตอนนี้ มีคนจํานวนมากหลุดหายไป ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของพรทิพย์ เย็นจะบก และ
คนอื่ นๆ (2547) ที่ พบว่า ความรู ้ เชิ งเทคนิ คไม่ได้ผล เช่ น การเอาสมุนไพรหางไหลมาใช้แล้วเกิ ด
หนอนและมีกลิ่นเหม็น แต่ทว่าไม่มีแหล่งข้อมูลที่จะไขข้อข้องใจให้ได้วา่ จะแก้ไขอย่างไรต่อไป อีก
เหตุ ผ ลหนึ่ ง ก็ เ ป็ นไปตามที่ ง านวิ จ ัย รุ่ นก่ อ นๆเคยเสนอมา คื อ ขาดเงื่ อ นไขสนับ สนุ น เช่ น หา
ทรัพยากรไม่ได้ แต่สมาชิกเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านจะไม่มีปัญหาเรื่ องการหาทรัพยากร เพราะมี
การสนับสนุ นของบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้านอยู่ จึ งทําให้ในครั้งแรกๆมีผูม้ าทดลองสมัครเข้าร่ วม
โครงการเป็ นจํานวนที่น่าพอใจ เพราะไม่ตอ้ งลงทุนด้วยปั จจัยของตนเอง
ขั้นปฏิบตั ิ
เกษตรกรส่ วนใหญ่ที่ตดั สิ นใจยอมรับนวัตกรรมจะต้องลงชื่ อเข้าร่ วมโครงการของ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่แล้วเกษตรกรที่ลงชื่ อจะนํานวัตกรรมไปใช้จริ ง แต่มกั
นําไปใช้อย่างไม่จริ งจัง เพราะได้รับการสนับสนุ นปั จจัยการผลิ ตโดยง่ายจึงไม่เห็ นคุ ณค่าของการ
ลงทุน บางคนก็ไม่ค่อยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทาํ ให้ประสิ ทธิ ผลการใช้นวัตกรรมด้อยลง เกิ ดปั ญหาใน
การใช้นวัตกรรม ทําให้เกิดการท้อถอย แต่ก็ยงั ถือว่า เครื อข่ายมีความสนิ ทสนมกันที่จะคอยช่วยกัน
ตอบคําถามและแก้ปัญหา จึงทําให้มีเกษตรกรที่เป็ นผูน้ าํ ทางความคิดเพิ่มขึ้น
ขั้นยืนยัน
ขั้นนี้ จะเป็ นขั้นที่มีจาํ นวนผูด้ าํ เนิ นขึ้นๆลงๆ แปรผันตามผลของการใช้นวัตกรรม
ในครั้งนั้นๆ หรื อหากเป็ นการปลูกข้าว การสื่ อสารของสมาชิ กจะเป็ นเหมือนการประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมไปในตัว หากสมาชิ กสามารถขายข้าวได้ราคาดี สมาชิ กก็จะหันกลับมาใช้นวัตกรรมกัน
มากขึ้น หากปี ไหนไม่ประสบความสําเร็ จ ผูท้ ี่ตดั สิ นใจจะทําอีกรอบนั้นก็มีลดลง ผูว้ ิจยั เห็ นว่า ขั้น
ยืนยันนวัตกรรมนี้ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก
ผู ้วิ จ ัย สรุ ป ขั้น ตอนการแพร่ ก ระจายนวัต กรรมได้ ว่ า ประเด็ น นวัต กรรมขององค์ ก ร
นวัตกรรมชาวบ้านนั้น ในขั้นความรู ้และการโน้มน้าวใจ เป็ นขั้นที่สมาชิ กมีทุนเดิมมาก่อนการสร้าง
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องค์ก รแล้ว กล่ า วคื อ มี ค วามรู ้ และความสนใจเดิ ม เกี่ ย วกับ นวัต กรรมทางการเกษตร ส่ วนขั้น
ตัดสิ นใจยอมรั บ และขั้นปฏิ บ ตั ิ ส ามารถมองเป็ นขั้นเดี ย วกันได้ เนื่ องจากเกษตรกรมี ก ารลงชื่ อ
โครงการพร้ อ มกับ ปั จ จัย การผลิ ต ที่ พ ร้ อ มต่ อ การทดลองใช้น วัต กรรมได้ท ัน ที จึ ง ไม่ ย ากที่ จ ะ
ตัดสิ นใจและปฏิ บ ัติ ส่ วนในขั้น ยืนยันเป็ นขั้น ที่ สํ า คัญ ที่ สุ ด ที่ จะรั ก ษาเกษตรกรที่ เป็ นผูน้ ํา ทาง
ความคิดไว้ เพราะสมาชิ กขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านเป็ นสมาชิ กเชิ งคุ ณภาพที่ผ่านการยอมรับ
นวัตกรรมทางการเกษตรมาแล้วทั้งนั้น และมีแนวโน้มที่จะขยายผลนวัตกรรมต่อไป ในขั้นลงมือ
ปฏิ บ ตั ิ และขั้นการยืนยันในการใช้นวัตกรรมที่ รั บ มา ความสั ม พันธ์ ข องเครื อข่ า ยการสื่ อสารมี
บทบาทมากที่สุด ตรงกับผลการวิจยั ของพรทิพย์ เย็นจะบก และคนอื่นๆ (2547) และกิตติพล (2532)
ที่กล่าวถึงขั้นตอนการลงมือทดลองกับขั้นตอนการยอมรับสุ ดท้ายที่จะต้องอาศัยการแนะนําจากคน
อื่นๆและการเปรี ยบเทียบกับประสบการณ์ของคนอื่นๆ ดังนั้น การยอมรับนวัตกรรมจึงไม่ได้เป็ น
ปั จเจกบุคคล หากแต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกลุ่มหรื อเครื อข่ายหรื อบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
ถึ ง แม้ว่า นวัต กรรมขององค์ ก รนวัต กรรมชาวบ้า นจะเป็ นนวัต กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ อย่า งมี ส่วนร่ วมของสมาชิ ก แต่ สื่อต้นทางของข่ าวสารนั้นก็ ยงั คงเป็ นสื่ อของ
หน่ วยงานรัฐระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นหน่ วยงานเกษตร โรงพยาบาลชุ มชน สํานักงานสร้ างเสริ ม
กิจการเพื่อสังคม ที่ส่งสารนั้นมาสู่ ภาคประชาชน (เครื อข่ายการสื่ อสาร) ซึ่ งก็คือ องค์กรนวัตกรรม
ชาวบ้า น แล้วสมาชิ ก องค์ก รจึ ง นํา ข่ า วสารหรื อประเด็ นนั้นมาแลกเปลี่ ย น ประยุก ต์ก ับ แนวคิ ด
ท้องถิ่ น บริ บทชุ มชนของตนเอง เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ได้จริ ง แบบจําลองนี้ แสดงให้เห็ น
โครงข่ายการเชื่อมต่อที่น่าสนใจสําหรับการสื่ อสารประเด็นนวัตกรรมทางการเกษตรนี้
จะเห็นได้วา่ การสื่ อสารประเด็นนวัตกรรมการเกษตรขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจะเน้น
การสื่ อสารเพื่อแลกเปลี่ยน ทดลองปฏิบตั ิจริ ง เพื่อให้เกิดการนําไปใช้ได้จริ งและง่ายต่อการทําความ
เข้าใจนวัตกรรม สื่ อที่ใช้ในการสื่ อสารมักเป็ นสื่ อผสม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งตรงกับ
ผลการวิจยั ของรัตนาวดี บูรณภิวงศ์ (2525) ที่ช้ ีให้เห็นข้อดีของการใช้สื่อประสมระหว่างสื่ อสิ่ งพิมพ์
กับการประชุ มในประเด็นการเกษตรว่า การปรั บเปลี่ ยนพันธุ์ ขา้ วนั้นให้แจกสื่ อเอกสารสิ่ งพิมพ์
เพื่อให้เกษตรกรสามารถนํากลับเอาไปใช้ที่บา้ นได้ มีรายละเอียดมาก สามารถนํากลับมาทบทวน
ขณะลงมื อปฏิ บ ตั ิ ได้ แต่ก็ มกั มี ปัญหาเรื่ องการทํา ความเข้า ใจเนื้ อหา ดัง นั้น จึ งควรประสานการ
ประชุมอบรมเกษตรกรเข้าไปกับการให้เอกสาร
ด้านการยอมรับนวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านนั้น พบว่า ประเด็นนวัตกรรมของ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านนั้น เกิดขึ้นจากการที่สมาชิ กมีส่วนร่ วมในการสร้างนวัตกรรมของตนเอง
ขึ้ นแล้วนํามาแลกเปลี่ ยนกันภายในเครื อข่ าย จึ งมี ความรู ้ สึก เป็ นเจ้าของนวัตกรรม ประกอบกับ
สมาชิ กส่ วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 78 มีความเป็ นเจ้าขององค์ประกอบของนวัตกรรมทางการเกษตร
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ซึ่ งได้แก่ เงินทุน ที่ดิน แหล่งนํ้า และคุณภาพดิน ทําให้การตัดสิ นใจใช้นวัตกรรมนั้นเป็ นได้ง่าย อีก
ทั้งสมาชิ กยังเป็ นผูม้ ีความสนใจในนวัตกรรมการเกษตรเป็ นทุนเดิ มอยู่แล้วจึงทําให้มีการรับรู ้ ถึง
ประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อการใช้ ความตั้งใจที่จะใช้
งาน และการใช้งานจริ งในเชิ งบวก ซึ่ งตรงกับแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ (2549) ที่วา่ ‚ข่าวสาร
ใหม่ที่มีลกั ษณะสอดคล้องกับข่าวสารเดิมนั้น จะถูกรับรู ้เข้าไปโดยง่าย‛ นอกจากนี้ในชุดความรู ้ของ
เกษตรกรไทยเรื่ องการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงนั้น เคยผ่านช่ วงการพัฒนาที่เกษตรกรไทยใช้วิธี
ธรรมชาติมาก่อน การใช้สารเคมีเป็ นแหล่งความรู ้ใหม่ที่แพร่ กระจายเข้ามา การทําเกษตรอินทรี ยจ์ ึง
เป็ นแนวคิดใหม่ระลอกที่สามที่ยงั ไม่หายไปจากสังคมไทย หรื อเรี ยกได้ว่าเป็ นการหันกลับมาใช้
แนวคิดเดิมโดยปรับประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัย การสื่ อสารประเด็นนวัตกรรมทางการเกษตรของ
องค์กรนวัตกรรมชาวบ้า นจึ งต้องใช้การสื่ อสารเพื่อสร้ างนวัตกร และการสื่ อสารเพื่อสร้ างองค์
ความรู ้ ควบคู่กนั
9.2.3 การสื่ อสารนวัตกรรมการพัฒนาสั งคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
1) นวัตกรรมการพัฒนาในมิติดา้ นสังคม ‚นวัตกรรมสังคม‛
การสื่ อสารมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคม เนื่ องจากการสื่ อสารเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาํ ให้
เกิ ดนวัตกรรมสังคมได้ หากการสื่ อสารนั้นเป็ นการสื่ อสารที่ เกิ ดขึ้ นจากบุ คคลที่ สามารถเป็ นตัว
แสดงที่มีบทบาทในการสร้ างนวัตกรรมสังคมอย่างกระตือรื อร้น (Active) ดังที่อลงกรณ์ คูตระกูล
(2553) พบว่า หากพิจารณาในรายละเอียดของกระบวนการสร้างนวัตกรรมสังคม โครงการงดเหล้า
ในงานศพของชุ มชนบ้านดง จังหวัดลําปาง นับเป็ นนวัตกรรมสังคมที่ มีจุดเริ่ มต้นเล็ก ๆ จากการ
พูดคุยกัน สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญตามมาได้เป็ นเพราะผูท้ ี่สนทนาต่างก็เป็ นผูท้ ี่มี
ความกระตือรื อร้ นอยากให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึนในชุ มชน หากผูท้ ี ี่สนทนาไม่ใช่ คน
ลักษณะดังกล่าวโอกาสที่นวัตกรรมสังคมจะเกิดขึ้นคงมีนอ้ ยมาก
การพัฒนาสังคมชนบทนั้น องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมี การบริ หารจัดการสังคมให้เป็ น
ระบบระเบียบมากขึ้น คือ ต้องทําให้มีความเป็ นทางการ (Formalization) เพื่อยกระดับการบังคับใช้
นวัตกรรมสังคมให้เป็ นที่ ยอมรับโดยทัว่ ไป เนื่องด้วยลักษณะโดยธรรมชาติของชุมชนชนบทจะมี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ มากมายแต่ไม่มีการจัดให้เป็ นระบบจึงทําให้ไม่สามารถเอาความรู ้หรื อภูมิ
ปั ญญานั้นมาจัดการหรื อใช้ประโยชน์ได้อย่างสู งสุ ด จึงมักพบปั ญหาการสู ญหายของภูมิปัญญาตาม
กาลเวลา ซึ่งเป็ นที่น่าเสี ยดายที่ภูมิปัญญาเหล่านั้นได้ผา่ นการใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในบริ บทชุ มชนนั้น
ๆ มาหลายชัว่ อายุคน ซึ่ งเป็ นเครื่ องยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าภูมิปัญญาก็คือ นวัตกรรมสังคมในยุคนั้น ๆ
นัน่ เอง การสื่ อสารเพื่อรวมรวมภูมิปัญญามาพัฒนาต่อยอดจึงเป็ นการนําของเก่ามาผสมกับของใหม่

307
(Hybridization) ทั้งนี้ ยงั อาศัยประเพณี หรื อวัฒนธรรมดั้งเดิ มที่ เป็ นต้นกําเนิ ดของภูมิปัญญานั้นมา
ควบรวมกับวิธี การสื่ อสารในยุคใหม่ ซึ่ ง ผลการวิจยั นี้ ค ล้า ยคลึ งกับศุ ภางค์ นันตา และคนอื่ น ๆ
(2547) ที่พบว่า มีการใช้การผสมผสานระหว่างการสื่ อสารกระบวนทัศน์เดิมกับการสื่ อสารกระบวน
ทัศน์ใหม่ให้เข้ากันได้ เช่ น การจัดเวทีชาวบ้าน การเสวนาผ่านกิ จกรรมของท้องถิ่ น ในการพัฒนา
กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ จ.สุ รินทร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อการเปลี่ ย นแปลงทั้ง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
การนําการสื่ อสารที่มีความเป็ นกิจลักษณะหรื อมีความเป็ นทางการมาใช้ทาํ ให้มี ‚ช่องทาง‛
ที่ จ ะทํา ให้ เ กิ ด การแพร่ ก าระจายนวัต กรรมสั ง คมให้ ส ามารถบู ร ณาการเข้า สู่ ง สั ง คม ยิ่ง มี ก าร
ปฏิ สัมพันธ์ เชื่ อมโยงภายในเครื อข่ายมาก ก็จะทําให้เกิ ดการรับรู ้ และแสดงความคิ ดเห็ นซึ่ งยิ่งมี
ความถี่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลมากก็จะยิง่ ทําให้เกิดการรับส่ งระหว่างความคิดเก่าและความคิดใหม่
เกิดเป็ นการปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมสังคมโดยอัตโนมัติ ซึ่ งเป็ นที่ทราบกันดีวา่ การพัฒนาชุ มชน
หรื อสังคมชนบทนั้น ไม่สามารถใช้กระบวนการที่ซบั ซ้อนได้ การสื่ อสารจึงมีบทบาทสําคัญอย่าง
มากในการทําความเข้าใจในทุกขั้นตอนนวัตกรรม ชาวบ้านสามารถยกเลิ กการยอมรับนวัตกรรม
หากมี ความรู ้ สึกว่าการใช้นวัตกรรมนั้นยากและตนไม่มีที่พ่ ึงที่ สามารถปรึ กษาปั ญหาที่เกิ ดขึ้นได้
ดังนั้น การสื่ อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจึงต้องอาศัยการสื่ อสารเครื อข่ายที่เป็ นการสื่ อสาร
สองทางอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กนั ให้มากที่สุด ยิ่งมีการพัฒนาองค์กรให้มีความ
ทันสมัยและซับซ้อนมากก็ยิ่งต้องอาศัยการสร้ างความสัมพันธ์ การมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้มีช่องทางการบูรณาการนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่ ง (Active) จากการศึกษาพบว่าพนักงานที่มี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากมีแนวโน้มจะมีการแบ่งปั นความรู้มากตามไปด้วยเพราะปฏิสัมพันธ์ทาํ ให้
พนักงานมี แนวโน้มที่ จะเรี ยนรู ้ มากขึ้นจากเพื่อนร่ วมงานที่มีความรู ้ ที่ตนยังไม่มี (Connelly and
Kelloway, 2003 อ้างถึงใน อลงกรณ์ คูตระกูล, 2553)
ในส่ วนของการแพร่ กระจายนวัตกรรมหรื อการขยายผลนวัตกรรมสังคมนั้น การสื่ อสารมี
บทบาทสําคัญที่สุด เพราะต้องอาศัยการเคลื่อนย้ายนวัตกรรมไปสู่ บริ บทใหม่ ๆ ทั้งในเชิ งพื้นที่ เวลา
และแนวคิ ด เพราะนวัตกรรมไม่ ส ามารถเคลื่ อ นที่ ไ ด้เอง โดยปราศจากการสื่ อ ความหมาย ยิ่ ง
นวัตกรรมสังคมที่สร้างขึ้นโดยมนุ ษย์แล้วต้องมีการสื่ อสารเพื่อถ่ายทอดหรื อขยายผลนวัตกรรมนั้น
ๆ ซึ่ งองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมีขอ้ ดีที่มีระบบการวิจยั และประเมินผลอยู่เสมอ ทําให้นวัตกรรม
ยังคงใหม่ไม่วา่ จะเปลี่ยนแปลงบริ บทแวดล้อมไปเพียงใด มีการพัฒนานวัตกรรมควบคู่ไปกับการส่ ง
ต่อนวัตกรรมนัน่ เอง
2) นวัตกรรมการพัฒนาในมิติดา้ นเศรษฐกิจ ‚กิจการเพื่อสังคม‛
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ด้วยปั ญหาที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมีรากฐานมาจากปั ญหาทาง
เศรษฐกิจ นัน่ คือ ปั ญหาการย้ายถิ่นฐานจากความยากจนในการประกอบอาชี พ ซึ่ งอาชี พส่ วนใหญ่
ของประชากรบุรีรัมย์คือ อาชี พเกษตรกรรม การแก้ปัญหาความยากจนจึงเป็ นการแก้ปัญหาทั้งทาง
สังคมและเศรษฐกิจ และด้วยลักษณะปั ญหาเป็ นปั ญหาทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเงินและทุนนิ ยม
การแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยหนามยอกหนามบ่ง โดยการใช้วิธีการทางธุ รกิ จเพื่อมาแก้ปัญหาสังคม
ดังกล่ าว ทําให้องค์กรนวัตกรรมชาวบ้า นสร้ างบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้า นในนามของกิ จการเพื่ อ
สังคมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความอยู่รอดของสังคมที่ขบั เคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ สังคมจะอยูร่ อดได้น้ นั
ต้องอาศัยความอยู่รอดจากความสามารถในการเลี้ ยงปากเลี้ ยงท้องของชาวบ้าน และไม่ใช่ เพียง
ความอยูร่ อดของสังคมเท่านั้น แม้แต่องค์กรเพื่อพัฒนาสังคมชุ มชนเองยังต้องอาศัยงบประมาณใน
การขับเคลื่อนการดําเนิ นงาน การจัดตั้งองค์กรให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ดว้ ยเงินของตัวเองโดยไม่
พึ่ ง พาใครทํา ให้ องค์ก รสามารถพัฒนาและเติ บ โตได้ใ นระยะยาว แต่ ปั ญหาในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่ทาํ ให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเปลี่ ยนแปลงไปจากเครื อข่ายชาวบ้าน กลายเป็ นบริ ษทั แม้
จะเป็ นกิจการเพื่อสังคมแต่ก็ยงั เป็ นรู ปแบบธุ รกิจที่ถือว่าใหม่ในประเทศไทย และเรี ยกได้วา่ ชาวบ้าน
ในชนบทนั้นแทบไม่รู้จกั ความแตกต่างของบริ ษทั ที่ แสวงหากําไรเพียงอย่างเดี ยวกับกิ จการเพื่อ
สังคม การสื่ อสารจึงมีบทบาทอย่างมากในการสื่ อสารเพื่อเชื่ อประสานองค์กรย่อยทั้งหลายให้มี
วัตถุประสงค์เดียวกัน และสร้างความสมดุลไม่ให้การพัฒนาแต่ละมิติสูงหรื อตํ่าจากกันเกินไป
สิ นค้าหรื อผลิตผลที่ได้จากกิจการเพื่อสังคมนวัตกรรมชาวบ้านนั้นเป็ นสิ นค้าที่มีคุณค่าเชิ ง
สังคมร่ วมด้วย คือเป็ นสิ นค้าที่จากเกษตรกรในเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน ธุ รกิจนี้ จึงเป็ นธุ รกิจเพื่อ
สังคมในกระบวนการ (In-process) กล่าวคือ มีการบูรณาการรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้ากับสังคมใน
การดําเนิ นธุ รกิ จ สิ นค้าที่จาํ หน่ ายออกไปจึงได้กาํ ไรทั้งเชิ งสังคมและเศรษฐกิ จไปด้วย นอกจากนี้
สิ นค้ายังเป็ นสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม จึงทําให้ได้กาํ ไรเชิ งสิ่ งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ซึ่ งวรรณ
สม สี สังข์, (2555) ได้ศึกษาการสื่ อสารอัตลักษณ์ ของกิ จการเพื่อสังคมชื่ อ บีแมกกาซี น ที่มีการ
สื่ อสารผ่านตัวสิ นค้า โดยการเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ ประจําวันของผูอ้ ่าน ทําให้การซื้ อบีแมกกา
ซี น นอกจากได้บริ โภคเนื้ อหาสาระ ยังได้ช่วยเหลื อสนับสนุ นผูด้ อ้ ยโอกาสทํางาน โดยที่ผอู ้ ่านไม่
ต้องไปเข้าร่ วมโครงการหรื อกิ จกรรมต่าง ๆ โดยตรง แต่รู้สึกว่าตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
แก้ไขปั ญหาสังคมอย่างเช่น ปั ญหาการว่างงาน ปั ญหาขอทาน ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่เราทําให้ผอู ้ ่านเข้าถึง
ต้นขั้วหรื อผูจ้ าํ หน่ายนิ ตยสารได้โดยตรง จะเห็นได้วา่ การมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือสังคม และ
ยังช่ วยเหลื อทางเศรษฐกิ จให้กบั สังคมนั้น สามารถทําได้ผ่านการเลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การจาก
กิจการเพื่อสังคม ซึ่ งเปรี ยบเสมือนการร่ วมลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจให้กบั สังคมนั้น ๆ นัน่ เอง
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ความอยู่รอดของกิ จการเพื่อสังคมนั้นจะต้องอาศัยการได้รับความช่ วยเหลื อจากองค์ก ร
ภายนอก เนื่ องจากบุ คคลภายในชุ มชนไม่มี ความถนัดในเรื่ องการดํา เนิ นธุ รกิ จหรื อเรี ยกได้ว่า มี
ปั ญหาในการทําธุ รกิจจนถึงขั้นทําให้เกิดปั ญหาความยากจน หนี้ สินจนต้องย้ายถิ่นฐานไปทํางานใน
เมืองหรื อเปลี่ยนอาชี พจากเกษตรกรรมเป็ นอาชี พอื่น ๆ ดังนั้น กิ จการเพื่อสังคมนี้ ตอ้ งอาศัยการ
สร้ างพันธมิ ตรทางธุ รกิ จเพื่อให้มีผูท้ ี่ ร่วมบริ หารจัดการทางการตลาดหรื อแนวคิ ดในการดําเนิ น
ธุ รกิ จ การสื่ อสารจึ งมี บทบาทสําคัญในการติ ดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก แล้วจึงนําเข้า
ข่าวสารจากภายนอกเข้ามาพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กรเพื่อให้ได้สินค้าหรื อกระบวนการทํางาน
ที่มีประสิ ทธิ ภาพพอจะแข่งขันในตลาดสากลได้ ทั้งยังต้องมีการสื่ อสารเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ และ
ความเข้าใจอันดีในแต่ละองค์กรย่อยภายในองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านด้วย
3) นวัตกรรมการพัฒนาในมิติดา้ นสิ่ งแวดล้อม ‚เกษตรอินทรี ยน์ านาชาติ‛
การพัฒนาในมิติดา้ นสิ่ งแวดล้อมนั้น เรี ยกได้วา่ เป็ นผลพลอยได้ที่ลงตัวกับนวัตกรรมสังคม
และกิจการเพื่อสังคม ด้วยการเลือกทําเกษตรที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อเกษตรอินทรี ยน์ ้ นั มีส่วน
เอื้อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดี สามารถลงมือปฏิบตั ิได้ง่าย แม้ไม่มีเงินลงทุนหรื อมีเงินน้อยก็
สามารถลงมื อทําเกษตรอิ นทรี ย ์ได้ ข้อดี คือ ประหยัด ทั้งการทําเกษตรอิ นทรี ย ์ยงั ให้ผลผลิ ตเป็ น
สิ นค้าระดับคุณภาพ จับกลุ่มตลาดบน ซึ่ งนอกจากจะประหยัดแล้วยังทําให้ได้ราคาผลผลิตสู ง การ
สื่ อสารข้อดี น้ ี จึงทําให้เกษตรกรยอมรับวิธีการทําเกษตรอินทรี ยไ์ ด้ง่ายขึ้น การประกอบอาชี พที่ไม่
ทําลายสิ่ งแวดล้อมนี้ทาํ ให้ชาวบ้านมีทรัพยากรในการนํามาดํารงชี วิตที่มีคุณภาพและมีค่าครองชี พที่
เพียงพอต่อการดํารงชีวติ ไม่ตอ้ งเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่น
ด้วยการทําให้เป็ นทางการจะทําให้เกษตรกรมีวินยั และความรู ้ รวมถึ งมีแรงผลักดันให้เกิ ด
การใช้นวัตกรรมอยู่เสมอ องค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจึ งมี การจดทะเบี ยนกับสํานักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรี ยเ์ พื่อรับรองมาตรฐานสิ นค้าเกษตรให้กบั เกษตรกร นับว่าการทําเกษตรตามมาตรฐาน
เกษตรอิ นทรี ยส์ ากลนี้ มีความซับซ้อนและค่อนข้างยาก ต้องเป็ นไปตามกติ ก า ซึ่ งเกษตรกรไม่ มี
ความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการเช่ นนี้ การสื่ อสารจึงมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดเพื่อ
สร้ างการยอมรับเกษตรอินทรี ยใ์ นรู ปแบบใหม่ โดยองค์กรนวัตกรรมชาวบ้านมีปัจจัยเอื้อต่อการ
พัฒนาสิ่ งแวดล้อมเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว จากการสื่ อสารในการทําเกษตรประณี ตที่จะมีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด การปรับมาทําเกษตรอินทรี ยท์ ี่ตอ้ งมีการบริ หาร
จัดการจึงไม่ใช่เรื่ องยากนัก เพียงแต่ตอ้ งการจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรประกอบการทําเกษตร
ด้วย สิ่ งสํา คัญที่ สุ ดคื อ สื่ อบุ ค คลที่ มี หน้าที่ ใ นการเอาใจใส่ กาํ กับ ดู แลการทํา เกษตรอิ นทรี ยข์ อง
เกษตรกรให้พ้ืนที่แปลงนานั้นผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรี ยใ์ ห้ได้ใน 2 ปี หลังจากพื้นที่ได้รับการ
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รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ ล้ว เกษตรกรจะมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่ งในการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรในท้องที่ของตนเองปี ต่อ ๆ ไปได้
ในด้านการสื่ อสารจากองค์กรภายนอกในการช่วยเหลือด้านการเกษตรให้เป็ นเกษตรแบบ
ปลอดสารพิษ หากเป็ นองค์กรท้องถิ่นจะติดต่อผ่านเครื อข่ายนวัตกรรมชาวบ้านและวิสาหกิจชุ มชน
ส่ วนองค์กรภายนอกจะติดต่อผ่านทางบริ ษทั นวัตกรรมชาวบ้าน ซึ่ งการสื่ อสารจากองค์กรภายนอก
มีส่วนในการเสริ มพลังให้กบั เกษตรกรอย่างมาก ดังเช่นการสื่ อสารของมูลนิ ธิร่วมพัฒนาพิจิตรต่อ
ชมรมเกษตรธรรมชาติที่มีการประสานงานชมรมในแต่ละกลุ่ม ระดมความคิดเห็ น เชื่ อมแหล่งทุน
และเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรเป็ นวิทยากรการทําเกษตรไม่ใช่ สารเคมี (จํารัส เสื อดี , และคนอื่นๆ,
2547)
กล่าวโดยสรุ ป แม้วา่ การสื่ อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านจะเป็ นการสื่ อสารรู ปแบบ
ใหม่ แต่ ห ากพิ จ ารณาในระดับ กระบวนทัศ น์ ด้า นการสื่ อ สารเพื่ อ การพัฒ นาซึ่ งประกอบด้ว ย
กระบวนทัศน์หลักและกระบวนทัศน์ทางเลือก การสื่ อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ก็ไม่อาจ
ปฏิ เสธกระบวนทัศน์หลักซึ่ งให้ความสําคัญกับการสื่ อสารจากบนลงล่ าง การถ่ายถอดข้อมูล ชุ ด
ความรู ้ ความคิ ด และพฤติ ก รรมได้อย่างสิ้ นเชิ ง ในขณะเดี ย วกันก็ไ ม่ อาจปฏิ เสธกระบวนทัศ น์
ทางเลื อกซึ่ งให้ความสํา คัญกับการมี ส่ วนร่ วม การแลกเปลี่ ยนข้อมู ล เพื่อให้เหมาะสมกับ แต่ล ะ
บริ บทที่ แตกต่างกัน การนํากระบวนทัศน์ ทางเลื อกมาใช้ในการสื่ อสารเพื่อการเปลี่ ยนแปลงให้
บรรลุ ผ ลนั้ น ยัง คงต้อ งมี อิ ท ธิ พ ลจากการกรอบคิ ด แบบกระบวนทัศ น์ ห ลัก แทรกซึ ม อยู่ ใ น
กระบวนการสื่ อสาร งานวิจยั นี้ สะท้อนให้เห็ นถึ งความจําเป็ นในการผสมผสานกระบวนทัศน์การ
สื่ อสารเพื่อการพัฒนา เช่น การประยุกต์แนวคิดการเกษตรและกิจการเพื่อสังคมของรัฐให้เข้ากับภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่ น การรั บองค์ค วามรู ้ และงบประมาณของรั ฐกับการสร้ างเครื อข่ายชุ ม ชนเพื่อร่ วม
พูดคุ ย แลกเปลี่ ยน สร้ างการมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาชุ มชนของตนเอง ภายใต้การคํานึ งถึ ง
ความสมดุลของกระบวนทัศน์ท้ งั สองและบริ บทชุมชน

9.3 ข้ อเสนอแนะการวิจัย
9.3.1 ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1) การทํางานขององค์กรที่มีการพัฒนาในหลายมิติอย่างมีความสมดุลกัน จะต้องอาศัยการ
สื่ อสารเป็ นปั จจัย หลักในการการขับเคลื่ อนวัตถุ ประสงค์หรื อเป้ าหมายขององค์กรให้เป็ นหนึ่ ง
เดียวกัน และต้องส่ งเสริ มให้มีการสื่ อสารในแต่ละมิติที่เท่าเทียมกัน
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2) การสื่ อสารเป็ นช่ องทางที่ทาํ ให้เกิ ดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพราะเป็ นช่ องทางในการ
แสดงปั ญหา และวิธีแก้ไขปั ญหาหรื อเป็ นศูนย์รวมความคิดเห็ นที่หลากหลายของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยในการพัฒนานั้น ๆ ดังนั้น หากต้องการให้มีการพัฒนาอย่างมีชีวิต (มีความต่อเนื่ อง) จะต้องทํา
ให้เกิดการสื่ อสารเป็ นประจําสมํ่าเสมอ
3) ปั จจัยด้านเศรษฐกิจยังเป็ นมิติที่เข้าถึงได้ยาก และพัฒนาให้ประสบความสําเร็ จได้ยาก
มิติน้ ี จะเชื่ อมโยงกับสังคมและสิ่ งแวดล้อม ยิ่งการพัฒนาชุ มชนชนบทที่มีปัญหาด้านความยากจน
การสนับสนุ นด้านงบประมาณเป็ นสิ่ งจําเป็ นในสังคมทุนนิ ยม ฉะนั้น การพัฒนาทั้ง 3 มิติ จึงมัก
ติดขัดที่มิติดา้ นเศรษฐกิจที่ตอ้ งใช้เวลาในการพัฒนายาวนานกว่ามิติอื่น สาเหตุหลักเกิดจากการต้อง
อิงอาศัยความร่ วมมือหรื อความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน
4) โลกในปั จจุบนั มีขอ้ มูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว หากจะพัฒนาให้สามารถ
แก้ไขปั ญหาทันโลกทันเหตุการณ์น้ นั จะต้องแข่งขันกับเวลาและคุณภาพ ซึ่ งการพัฒนานั้นต้องอาศัย
การบ่มเพาะทั้งเชิงแนวคิด และการปฏิบตั ิ ส่ วนใหญ่แล้วในทางแนวคิดหรื อวิสัยทัศน์ขององค์กรจะ
สามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ ว แต่การแปลงแนวคิดให้เป็ นข้อปฏิบตั ิจริ งนั้นต้องอาศัยเวลาอย่าง
มากกว่าจะสามารถบูรณาการกับวิถีชีวิตของคนในสังคม การพัฒนาที่มีความเลื่ อมลํ้าของแนวคิด
และการปฏิบตั ิจึงทําให้เกิดช่องว่างในการพัฒนาขึ้น
9.3.2 ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลของการสื่ อสารที่เกิดขึ้นจากบทบาทในการ
พัฒนาทางความคิด และการปฏิบตั ิจริ งว่ามีระดับของผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างไร และมีปัจจัยใดบ้าง
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาในมิ ติ สั ง คม เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้อ มทั้ง ในระดับ แนวคิ ด และการ
ประยุกต์ใช้
2) นอกจากการศึกษาบทบาทการพัฒนาในมิติดา้ นสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม อาจจะ
มีการพัฒนาในมิติอื่น ๆ เช่ น ด้านการเมือง ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านวัฒนธรรม เป็ น
ต้น
3) ควรมีการศึกษากิจการเพื่อสังคมในระดับกว้าง เพื่อให้เห็นรู ปแบบของกิจการเพื่อสังคม
ในประเทศไทยที่ประสบความสําเร็ จ
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