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 The purposes of this research, Pook Pin To Kao Communication network for 

The Development of Alternate Organic Rice Market in Aung Tong Province, is to study 

the network, the strategy of communication leading to the participation of all parties 

concerned, and the factors of the project Pook Pin To Kao affecting the development of 

the organic rice farming. The research has been conducted in a qualitative method by 

studying the concerned information, using in-depth interviews, and non–profit 

observation in the meeting. 

 The result of the research reveals that the network of Pook Pin To Kao 

comprises of 3 groups of people-the coordinators or “matchmakers”, the organic rice  

farmers or “grooms”,the customers or “brides”. The Communication among the three 

groups has been done by dispatching information through social networks such as       

“www.facebook.com/pookpintokao”, LINE application used among groups, visiting 

organic rice farms, and non-profit attending the meeting. The consequences of the 

interaction create the perception of the common perspective, common vision, common 

benefits and interests, common constructive attitude, and interaction in exchanging 

ways. For the strategies of the communication leading to the participation, there are 4 

important strategies − strategy for information dispatchers, the strategy for information 

receivers, strategy for forming information, and strategy for using media. These 

strategies could draw attention from people in various sectors to participate in the 

project, and at the same time they work as the coordinator for interaction in the 

network. For the factors of Pook Pin To Kao leading to the development of the organic 
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rice farming, there are factors of volunteers, factor of participation in the network, and 

factor of using media. These factors create mutual–benefit relationship between the 

organic rice farmers and the customers in addition to a proper trading, which coincide 

with the concept of alternate marketing. 
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บทที� 1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 

ตั �งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  1-7 (พ.ศ. 2504 จนถึง พ.ศ. 
2539) ที สาระสําคญัมุ่งเน้นการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ กระตุ้นการส่งออกสนิค้า รวมถึงนํา
แนวคดิ วธิกีาร ความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยอีนัทนัสมยัมาใช้เพิ มผลผลติทางการเกษตรให้
สูงขึ�นทนัต่อความต้องการของผู้บรโิภคทั �งในและนอกประเทศ ภาคการเกษตรจงึต้องปรบัตวั
จากการทาํเกษตรแบบดั �งเดมิมาเป็นเกษตรแผนใหม่รวมไปถงึภาคการผลติขา้ว และจากผลของ
การปรบัเปลี ยนวถิีการผลติตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัดงักล่าวข้างต้น
ส่งผลใหข้า้วจดัเป็นสนิคา้ส่งออกอนัดบัต้นๆ ของประเทศไทย แต่เป็นที น่าสนใจว่าเมื อขา้วเป็น
สนิค้าส่งออกที สําคญัของประเทศ ทําไมชาวนาไทยยงัคงประสบปญัหาความยากจน ภาวะ
หนี�สินท่วมตัว ซึ งจากผลการวิจยัเรื องปจัจยัด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรกับการพัฒนาการ
เกษตรในเขตปฏริปูที ดนิเพื อเกษตรกรรม ตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดนิแดง จงัหวดับุรรีมัย ์
ของ รฐัพงษ์ จนัทคณานุรกัษ์, ศุภพร ไทยภกัด,ี และพนัธจติต์ สเีหนี ยง (2558, น. 314) กล่าว
ไวว้่า เกษตรกรมปีญัหาภาระหนี�สนิที ส่วนใหญ่เกดิจากภาคการเกษตร ซึ งมจีาํนวนภาระหนี�สนิ
ที ค่อนขา้งสูงเมื อเทยีบกบัรายได ้โดยภาวะหนี�สนินั �นมาจากการใชต้น้ทุนในการผลติสูง ไม่ว่าจะ
เป็นการเสยีต้นทุนไปให้กับเครื องจกัรกลทางการเกษตร นํ�ามนัเชื�อเพลงิ สารเคมแีละยาฆ่า
แมลง หรอืไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าที ดนิ และความเสี ยงต่อสภาพดินฟ้าอากาศหากเกิดภยัพิบตัิที 
ส่งผลกระทบต่อการผลติ อกีทั �ง ศจนิทร ์ประชาสนัติ J, ธนพร ศรสีุกใส, ณฎัฐาภรณ์ เลยีมจรสักุล, 
พรรตัน์ วชริาชยั, นรศิรา สายสงวนสตัย,์ และภทัชา ดว้งกลดั (2556, น. 21) ไดก้ล่าวว่าต้นทุน
และความเสี ยงของชาวนาไม่ไดส้ะทอ้นอยู่ในราคาขา้วที ชาวนาไดร้บั เนื องจากชาวนาส่วนใหญ่
ขาดอํานาจการต่อรองทางการตลาด จงึทําใหเ้ป็นเพยีงผูร้บัราคา (Price Takers) และขาดการมี
ส่วนรว่มในการกําหนดราคาและคุณลกัษณะอื นๆ ที เกี ยวขอ้ง 

ต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติตั �งแต่ฉบับที  8 (พ.ศ. 2540-2544) 
จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติฉบบัที  11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ปรบัเปลี ยน
วธิกีารทาํการเกษตรอกีครั �งโดยเนื�อหาสาระของแผนฯมุ่งเน้นใหช้าวนาไดน้้อมนํากระแสพระราช
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ดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัในเรื องการทําเกษตรแบบพอเพียงหรอืยั  งยนืมาช่วย
แก้ปญัหาที ผ่านมาของชาวนา ส่งผลให้ในปจัจุบันชาวนารายย่อยหันมาสนใจการผลิตข้าว
อนิทรยีเ์พิ มสูงขึ�นเพื อลดต้นทุนทางการผลติขา้ว แต่อย่างไรกต็ามชาวนายงัไดเ้ผชญิกบัปญัหา
ใหม่ตามที  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, คณะเศรษฐศาสตร ์(2549, น. 110) กล่าวไว้คอื อุปสงค์
ความตอ้งการขา้วอนิทรยีใ์นทอ้งตลาดตํ า เกดิการผูกขาดสนิคา้ทางการเกษตรอนิทรยีก์บัตลาด 
“โมเดริ์นเทรด” ซึ งผู้บรโิภคกลุ่มใหญ่มกัจะไปเลอืกหาสนิค้าต่างๆ ในตลาดโมเดริน์เทรดเป็น
หลกัแต่ทว่าการนําสินค้าเกษตรอินทรยี์เข้าไปจําหน่ายในช่องทางเหล่านี�ย่อมมีต้นทุนทาง
การตลาดที ค่อนข้างสูงที ชาวนาต้องรับภาระไม่ว่ าจะเป็นค่ าธรรมเนียมแรกเข้า ค่ า
ประชาสมัพนัธ/์ค่าส่งเสรมิการตลาดรายเดอืน เป็นต้น และยิ งไปกว่านั �นหา้งโมเดริน์เทรดจะเป็น
ผูก้ําหนดเรยีกเกบ็สดัส่วนรายไดจ้ากผูผ้ลติ ทําใหผู้ผ้ลติไม่มอีํานาจในการต่อรองกบัหา้งโมเดริน์
เทรดถงึแมผู้้ผลติขา้วจะปรบัเปลี ยนวธิกีารทางภาคการผลติเพื อแก้ไขปญัหาด้านต้นทุนในการ
ผลติสูงดว้ยวธิกีารหนักลบัมาใชก้ารผลติแบบไมพ่ึ งพงิสารเคม ีและเทคโนโลยต่ีางๆ เพื อเรง่การ
เจรญิเตบิโต แต่ผูผ้ลติขา้วอนิทรยีก์ย็งัคงประสบปญัหาทางดา้นการตลาดที ไมเ่ป็นธรรมทางดา้น
ราคา อกีทั �งจากการสรุปจากเอกสารร่างนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนพฒันาและส่งเสรมิระบบ
เกษตรกรรมยั  งยนืในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที  9 (พ.ศ. 2546-2549) 
ได้ระบุปญัหาทางด้านการตลาดและมาตรฐานของระบบเกษตรกรรมแบบยั  งยนืว่า 1) ผลผลติ
จากระบบเกษตรกรรมยั  งยนืที มอียู่ในปจัจุบนัมปีรมิาณน้อยไม่สมํ าเสมอ 2) ผู้บรโิภคยงัไม่รูจ้กั
และไม่เขา้ใจสนิค้าระบบเกษตรกรรมยั  งยนืและมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ 3) ผู้ดําเนินการด้าน
การตลาดขาดทกัษะในการบรหิารจดัการและการตลาด 4) ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานรฐั
อยา่งจรงิจงั (ทศันีย ์วรีะกนัต,์ 2547, น. 19)  

จากสาเหตุข้างต้นทั �งปญัหาด้านการตลาดของข้าวกระแสหลกั และตลาดของเกษตร
อนิทรยีท์ี ผ่านมา ศจนิทร ์ประชาสนัติ J และคณะ (2556, บทคดัย่อ) จงึไดท้ําการศกึษาวจิยัเรื อง 
“ทางเลอืกทางการตลาดของชาวนา: ผลกระทบเชิงโครงสร้างต่อความไม่เป็นธรรมและการ
กระจายผลประโยชน์” ซึ งศกึษาวจิยักลุ่มชาวนาที ลุกขึ�นมาสรา้งทางเลอืกกบัชวีติของตนเองและ
ชุมชน งานวจิยัเรื องนี�ไดนํ้าเสนอแนวคดิและปฏบิตักิารตลาดทางเลอืกซึ งจะสามารถสรา้งความ
เป็นธรรมในการค้าขา้วภายใต้ระบบทุนนิยมในปจัจุบนั ซึ งการสรา้งตลาดทางเลอืกนี�เป็นการ
ปรบัเปลี ยนความสมัพนัธ์ทางการตลาดแบบใหม่ที จะสามารถช่วยยกระดบัโอกาส อํานาจ และ
สทิธชิาวนาในระดบัหนึ ง โดยเฉพาะอยา่งยิ งโอกาสทางเศรษฐกจิที เพิ มขึ�นทั �งที เป็นตวัเงนิและใน
รปูที ไม่ใช่ตวัเงนิ เช่น โอกาสในการเลอืกวถิกีารผลติ โอกาสเลอืกช่องทางการตลาด หรอืกลุ่มผู้
ซื�อที ตนพงึพอใจ สรา้งโอกาสทางการตลาดใหม่ โอกาสเรยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์ทางการตลาด 
โอกาสรูจ้กัและสื อสารกบัผูบ้รโิภค และโอกาสเลื อนขั �นในห่วงโซ่อุปาทาน เป็นตน้ 

ในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครที มจีติอาสาร่วมกนัก่อตั �งโครงการผูก
ปิ นโตขา้วขึ�นและใชเ้ฟซบุ๊ก แฟนเพจ ที ชื อ “ผูกปิ นโตขา้ว” www.facebook.com/pookpintokao)  
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เป็นเครื องมอืในการสื อสารแนวคดิและดําเนินกิจกรรมของโครงการโดยสมาชกิในโครงการมี
หน้าที เป็น “แม่สื อ” ในการจบัคู่ความสัมพันธ์ทางการซื�อขายระหว่างผู้บรโิภคหลักที อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และชาวนาผู้ผลติขา้วอนิทรยีใ์ห้ซื�อขายกนัโดยตรง และทางโครงการไม่ได้มี
ส่วนไดส้่วนเสยีระหว่างการจบัคู่ซื�อขายร่วมกนัถอืไดว้่าโครงการผูกปิ นโตขา้วเกดิขึ�นเพื อมาปิด
ช่องว่างทางการตลาดที ไม่เป็นธรรมทางด้านราคาเพื อให้ชาวนาไทยเกิดการพฒันาตนเองให้
เป็นได้ทั �งผู้ผลิต ผู้จดัจําหน่ายร่วมถึงสามารถกําหนดราคา และบรหิารการจดัการสนิค้าของ
ตนเองได้ ซึ งจากการศึกษาเพิ มเติมพบว่าโครงการผูกปิ นโตข้าวมวีตัถุประสงค์ในการจดัตั �ง
โครงการคอื  

1) เปิดโอกาสให้คนเมอืงได้ให้กําลงัใจชาวนาทั �งที ปลูกขา้วอนิทรยี ์และเลกิใช้สารเคม ี
พรอ้มทั �งใหค้วามมั  นใจว่าจะมผีูบ้รโิภคขา้วอนิทรยีแ์ละขา้วเลกิเคมขีองชาวนาอยา่งแน่นอน  

2) เพื อตอ้งการลดช่องทางของพ่อคา้คนกลาง หรอืช่องทางการส่งขา้วอนิทรยีไ์ปขายยงั
ตลาดหลกัซึ งส่งผลใหร้าคาขา้วหรอืเกษตรอนิทรยีม์รีาคาที สูงขึ�น มาเป็นการที ผูบ้รโิภคสามารถ
ซื�อขา้วอนิทรยีจ์ากชาวนาผู้ผลติเอง สขีา้วเองรวมถงึบรรจุหบีห่อด้วยตวัเองโดยตรงก่อนส่งถงึ
มอืผูบ้รโิภค ทาํใหช้าวนาไดร้บัผลกําไรจากการผลติขา้วโดยตรง 

3) เพื อลดช่องว่างระหว่างผูผ้ลติ และผูบ้รโิภค 
4) เพื อเตรยีมความพรอ้มการก้าวเขา้สู่การเปิดเขตการค้าเสรอีาเซยีน (ASEAN Free 

Trade Area: AFTA) หรอื สมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of 
South East Asian Nations: ASEAN) โดยกลุ่มผูก่้อตั �งเลง็เหน็ว่าขา้วจากประเทศเพื อนบา้นจะ
สามารถเขา้มาขายไดอ้ย่างเสร ีและราคาจะถูกกว่าขา้วของประเทศไทยเอง เนื องจากต้นทุนที ใช้
ในการผลติถูกกว่า ดงันั �นขา้วของคนไทยจะขายได้น้อยลง ส่งผลให้ในอนาคตจะมผีู้ประกอบ
อาชพีชาวนาลดน้อยลง จงึกระตุ้นใหผู้้บรโิภคหนัมาเหน็ความสําคญัของขา้วอนิทรยีใ์นประเทศ
ไทยมากยิ งขึ�น 

การก่อตั �งโครงการ “ผกูปิ นโตขา้ว” นั �นเป็นองคก์รจติอาสาที รวบรวมเหล่าอาสาสมคัรที มี
ใจอาสาที จะเป็นตวักลางในการสื อสารระหว่างผู้บรโิภค กับผู้ผลิตเข้าด้วยกนั โดยเรยีกแทน
ตวัเองว่าเป็น “แม่สื อ” พรอ้มทั �งกําหนดให้ชาวนาผู้ผลติขา้วอนิทรยีส์วมบทบาทเป็น “เจา้บ่าว” 
และผูท้ี ต้องการบรโิภคขา้วอนิทรยีเ์ป็น “เจา้สาว” ซึ งการ “ผูกปิ นโตขา้ว”นั �นหมายถงึ แม่สื อพา 
“เจา้บ่าว” มารูจ้กักบั “เจา้สาว” ดูใจ ดูคุณสมบตัแิละความต้องการของแต่ละฝ่าย ให้คําแนะนํา 
จนตกลงใจผกูปิ นโตกนัในระยะเวลา 12 เดอืน และผกูสมัพนัธก์นัฉนัญาต ิโดยที ทางโครงการไม่
มสี่วนไดส้่วนเสยีในการซื�อขาย เพราะเจา้สาวจะจ่ายใหเ้จา้บ่าวโดยตรง ซึ งการผูกปิ นโตขา้วใน
ลกัษณะนี�คอืการทําเกษตรแบบระบบสมาชกิ เป็นระบบที มุ่งเน้นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่าง
ผู้ผลติและผู้บรโิภคโดยมกีารตกลงกนัล่วงหน้าและแผนการผลติร่วมกนั โดยผู้บรโิภคที สมคัร
เป็นสมาชกิอาจต้องจ่ายเงนิล่วงหน้า เพื อเป็นเงนิทุนในการผลติ ดงันั �นผูผ้ลติ กลุ่มผลผลติ หรอื
องค์กรที ทําหน้าที ประสานงานจะต้องมพีาหนะในการบรรทุกผลผลติไปสู่สมาชกิ มแีรงงานใน
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การจดัการ ซึ งหวัใจสาํคญัของเกษตรระบบสมาชกิกค็อื การทุ่มเทความพยายามของผูผ้ลติและ
ความภักดีของผู้บริโภคที มีต่อการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจควบคู่กับคํานึงถึง
สิ งแวดลอ้มในระบบนิเวศ (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ [สสส.], 2553, น. 
7) โดยโครงการผูกปิ นโตขา้วนั �น แม่สื อคอืผู้ที มบีทบาทสําคญัในการดําเนินงานตั �งแต่การดูแล
บรหิารจดัการโครงการ การตดิต่อสื อสารกลั  นกรองเจ้าสาว และคดัเลอืกเจ้าบ่าวซึ งถือว่าเป็น
หน้าที สําคญั ตลอดจนการหาแนวทางในการขยายโครงการให้เป็นที รูจ้กัด้วยการใช้การสื อสาร
ช่องทางต่างๆ  

ตั �งแต่เริ มก่อตั �งโครงการผูกปิ นโตข้าวจนถึงปจัจุบนั (พ.ศ. 2557-2558) นั �นมชีาวนาที 
เขา้ร่วมเป็นสมาชกิทั �งรายกลุ่ม และรายเดี ยวซึ งแบ่งเป็นชาวนาที ทํานาแบบเกษตรอนิทรยีร์อ้ย
ละ 100 และมกีารรบัรองตามมาตรฐานสากลว่าเป็นนาอินทรยี์ เข้าร่วมทั �งหมด 7 ราย (แบบ
กลุ่ม 5 ราย และแบบเดี ยว 2 ราย) และชาวนาที กําลงัจะทํานาเลกิใชส้ารเคม ีหรอืเลกิแลว้แต่ยงั
ไม่ไดร้บัการรบัรองจากมาตรฐานสากลว่าเป็นนาอนิทรยี ์เขา้ร่วมทั �งหมด 59 ราย (แบบกลุ่ม 10 
ราย แบบเดี ยว 49 ราย) รวมชาวนาที เข้าร่วมโครงการทั �งสิ�น 66 ราย (ข้อมูล ณ วันที  12 
สงิหาคม 2558) รวมไปถึงประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจากจงัหวดัอ่างทอง ที ได้รบัข้อมูลของ
โครงการจากการส่งต่อหน้าเพจเฟซบุ๊ก ‘ผูกปิ นโตขา้ว’ และตดัสนิใจเขา้ร่วมโครงการ พรอ้มทั �ง
รวบรวมชาวนาในพื�นที จดัตั �งเป็นกลุ่มทาํนาเลกิเคมขีึ�นอยา่งเป็นทางการ ซึ งกลุ่มทํานาเลกิเคมมีี
ความมุ่งหวงัในการก่อตั �งกลุ่มคอื ต้องการใหช้าวนาหนัมาทํานาอนิทรยีห์รอืเลกิใชส้ารเคมแีละ
สรา้งเศรษฐกจิในระดบัทอ้งถิ น ลดการพึ งพาจากภายนอก แต่ผูนํ้ากลุ่มเลง็เหน็ว่าการดาํเนินงาน
เพยีงบุคคลเดยีวคงไม่เขม้แขง็และยั  งยนืพอจงึนําแนวคดิของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัใน
เรื อง เศรษฐกจิชุมชน มุ่งเน้นให้เกษตรกรร่วมกลุ่มกนัไม่ว่าจะเป็นในรปูแบบสหกรณ์หรอืกลุ่ม
เพื อร่วมแรง ร่วมใจในการผลติ การตลาด และความเป็นอยู่พรอ้มทั �งการสรา้งเครอืข่ายองค์กร
ชุมชน เพื อใหค้นในชุมชนมสี่วนร่วมในการพฒันาและสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนั ภายหลงั
จากการเขา้ร่วมโครงการของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองนั �น กลุ่มได้ส่งขา้วของกลุ่มเอง
ให้กบัผู้บรโิภคที อยู่ในโครงการผูกปิ นโตขา้วโดยตรงซึ งไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางดงัเช่นที ผ่านมา 
ซึ งในปจัจุบันกลุ่มทํานาเลิกเคมี “เจ้าสาว” หรอืผู้ต้องการซื�อข้าวอินทรยี์ที เข้าร่วมโครงการ
ด้วยกันจํานวนทั �งสิ�น 12 ราย (ภราดา อําไพ, สมัภาษณ์, 18 มกราคม 2558) อีกทั �งประธาน
กลุ่มทํานาเลกิเคมยีงันําแนวทางในการติดต่อสื อสารโดยใช้สื อสงัคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก 
และไลน์เพื อการสร้างเครอืข่าย แลกเปลี ยนข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร ตลอดจนขยาย
ช่องทางทางการตลาดของโครงการผกูปิ นโตขา้วมาเป็นแบบอยา่งเพื อพฒันากลุ่มอย่างต่อเนื อง  

ตลอดระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2557-2558) ในการดําเนินโครงการผูกปิ นโตข้าวนั �น 
โครงการได้ขยายเครอืข่ายและเติบโตเป็นที รูจ้กัเพิ มมากขึ�น โดยมยีอดคนชื นชอบผ่านการกด 
Likeในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตขา้ว” (www.facebook.com/pookpintokao) จํานวน 70,972 
คน (ข้อมูลเมื อวนัที  21 ส.ค. 2558)  รวมถึงเป็นต้นแบบของโครงการจติอาสาที ดี และเป็น
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ประโยชน์ ดงัใจความตอนหนึ งของ พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีและหวัหน้า
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิไดก้ล่าวไวใ้นรายการ “คนืความสุขใหค้นในชาต”ิ ออกอากาศทาง
โทรทศัน์รวมการเฉพาะกจิแห่งประเทศไทย ในวนัศุกรท์ี  2 มกราคม 2558 เวลา 20.15 น. 

...ผมคดิว่าเป็นโครงการจติอาสาที คนืความสุขให้แก่พี น้องชาวเกษตรกรจรงิๆ 
เป็นโครงการที ได้รบัแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน้นความ
พอเพียง เน้นความเป็นชุมชนที เข้มแข็ง เน้นความเสยีสละ เอื�อเฟื�อเผื อแผ่ และเป็น
โครงการที สามารถเข้าถึงประชาชนคนไทยทุกคนที ต้องการจะเห็นข้าวไทยกลบัมามี
เอกลกัษณ์ มคีุณภาพสะอาด และปลอดภยัสําหรบัการบรโิภค…โครงการนี�เป็นกลไก
เชื อมระหว่างครอบครวัคนในเมอืง กับครอบครวัชาวนาที ปลูกข้าวอินทรยี์ หรอืข้าว
ปลอดสารโดยตรง ซึ งได้รบัความนิยมมากขึ�นเรื อยๆ ตามลําดบั… (ประยุทธ์ จนัทร์
โอชา, 2558) 

 
จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้นเหน็ได้ว่าโครงการผูกปิ นโตขา้วเป็นโครงการที ได้เริ มก่อตั �ง

เมื อ ปี พ.ศ. 2557 โดยใช้การสื อสารผ่านเฟซบุ๊ก (www.facebook.com) แต่ใช้เวลาในการ
ขยายตวั ร่วมถงึมทีั �งชาวนาผู้ผลติขา้วอนิทรยี ์และผู้บรโิภคขา้วอนิทรยีเ์ขา้ร่วมโครงการอย่าง
ต่อเนื อง อีกทั �งยงัมสี่วนในการพัฒนาด้านการตลาดของกลุ่มทํานาเลกิเคมี จงัหวดัอ่างทอง 
ดงันั �นการศกึษาในครั �งนี�ผู้วจิยัมุ่งศกึษาถงึเครอืข่ายการสื อสารของโครงการผูกปิ นโตขา้ว และ
กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง รวมถึงศึกษากลยุทธ์การสื อสารที โครงการผูกปิ นโตข้าว
เลอืกใช้เพื อสร้างการยอมรบั ส่งผลให้เกิดการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มทํานาเลกิเคมจีงัหวดั 
อ่างทอง และผูบ้รโิภคขา้วของกลุ่ม อกีทั �งศกึษาถงึปจัจยัต่างๆ ของโครงการที ส่งผลให้เกดิการ
พฒันาศกัยภาพตลาดทางเลอืกของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ซึ งผลการวจิยัในครั �งนี�จะ
สามารถเป็นแนวทางเพื อการต่อยอดในการสรา้งเครอืข่ายการสื อสารเพื อการพฒันาประเทศใน
มติต่ิางๆ ต่อไป  
 
1.2 ปัญหานําวิจยั 
 

1.2.1 โครงการผูกปิ นโตข้าว และกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองมีการสร้าง
เครอืขา่ยการสื อสารอยา่งไร  

1.2.2 โครงการผูกปิ นโตขา้วมกีลยุทธก์ารสื อสารเพื อสรา้งการมสี่วนร่วมในเครอืข่ายได้
อยา่งไร 
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1.2.3 ปจัจยัใดของโครงการผูกปิ นโตขา้วที ส่งผลใหก้ลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง
เกดิการพฒันาศกัยภาพตลาดทางเลอืก 
 
1.3 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1.3.1 เพื อศกึษาการสรา้งเครอืขา่ยการสื อสารของโครงการผูกปิ นโตขา้ว และกลุ่มทาํนา
เลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 

1.3.2 เพื อศกึษากลยทุธก์ารสื อสารของโครงการผกูปิ นโตขา้วเพื อสรา้งการมสี่วนรว่ม 
1.3.3 เพื อศกึษาปจัจยัของโครงการผูกปิ นโตขา้วที ส่งผลให้กลุ่มทํานาเลกิ เคมจีงัหวดั

อ่างทองเกดิการพฒันาศกัยภาพตลาดทางเลอืก 
 

1.4 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบั 
 

1.4.1 เพื อทราบเครอืข่ายการสื อสารของโครงการผูกปิ นโตข้าว อันจะเป็นแนวทาง
พฒันากลยทุธก์ารสื อสารของโครงการผกูปิ นโตขา้ว 

1.4.2 เพื อทราบกลยุทธข์องเครอืข่ายผูกปิ นโตขา้วที มผีลต่อการพฒันาศกัยภาพตลาด
ทางเลอืกของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และสามารถนําผลการวจิยัไปศึกษาต่อยอด
เพื อสรา้งและพฒันาใหเ้ครอืขา่ย หรอืองคก์รในสงัคมต่อๆ ไป 

1.4.3 เพื อเป็นแนวทางในการศึกษาและวิจัยเกี ยวกับเครือข่ายการสื อสารทาง
การเกษตรในรปูแบบใหมข่องสงัคมไทยต่อไป 
 
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 

การวจิยัเรื อง “เครอืข่ายการสื อสารโครงการผูกปิ นโตขา้วกบัการพฒันาศกัยภาพตลาด
ทางเลอืกของกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง” มขีอบเขตในการศกึษาดงันี�  
 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื2อหา 
ผู้วจิยัได้กําหนดขอบเขตการวจิยัเป็นการศึกษาเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยการศึกษาจากเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที เกี ยวข้อง เพื อให้ทราบถึงการสรา้ง
เครอืข่ายการสื อสารของโครงการผกูปิ นโตขา้วกบักลุ่มทาํนาเลกิเคมจีงัหวดัอ่างทอง และกลยทุธ์
การสื อสารของโครงการเพื อการมสี่วนเขา้ร่วมในโครงการ รวมไปถงึ เพื อใหท้ราบถงึปจัจยัของ



7 

โครงการผูกปิ นโตข้าวที มผีลต่อการพัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคม ี
จงัหวดัอ่างทอง 

 
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร 
ผู้วจิยัได้ทําการศกึษาเฉพาะกลุ่มผู้ก่อตั �งโครงการผูกปิ นโตขา้ว รวมไปถงึ กลุ่มทํานา

เลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และผูซ้ื�อขา้วเลกิเคม ีจากชาวนากลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ที 
เขา้ร่วมโครงการผูกปิ นโตขา้ว โดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) โดยมี
ข้อคําถามซึ งตรงกบัวตัถุประสงค์ในการทําการวจิยั ประกอบกับผู้วจิยัได้เข้าไปสงัเกตการณ์
อย่างไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ในการประชุมของกลุ่มทํานาเลิกเคม ี
จงัหวดัอ่างทอง 
 

1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผู้วจิยัเริ มเก็บขอ้มูล เก็บขอ้มูลภาคสนาม และวเิคราะห์ตรวจสอบขอ้มูลพรอ้มสรุปผล 

ตั �งแต่เดอืนมนีาคม–มถุินายน 2558  
 
1.6 นิยามศพัท ์   
 

โครงการผูกปิ นโตข้าว หมายถึง โครงการที จดัตั �งขึ�นจากผู้มจีติอาสากลุ่มหนึ งเปิดตวั
โครงการผ่าน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ใช้ชื อว่า “ผูกปิ นโตข้าว” โดยมวีตัถุประสงค์เพื อให้กําลงัใจ
ชาวนาที ทํานาอนิทรยีใ์ห้เกดิความมั  นใจว่ามผีู้บรโิภคขา้วอนิทรยีอ์ย่างแน่นอนดว้ยการจบัคู่กนั
ระหว่างผู้ผลติ และผู้บรโิภค ทําการค้าขายขา้วอินทรยีก์นัโดยตรง เพื อช่วยให้ชาวนาได้กําไร
จากการคา้ขา้วอย่างเตม็ที  รวมถงึลดช่องว่างระหว่างผูผ้ลติ และผูบ้รโิภคดว้ยการเปิดโอกาสให้
ผูบ้รโิภคไดรู้จ้กักบัชาวนาผูผ้ลติขา้วส่งขายใหต้วัเองจากการตดิต่อสื อสารผ่านสื อต่างๆ หรอืการ
ทํากิจกรรมร่วมกนั ซึ งมจีุดประสงค์เพื อสร้างสงัคมแห่งความเกื�อกูล แบ่งปนั ตั �งอยู่บนความ
พอเพียงนอกเหนือจากการเป็นแค่ผู้ซื�อผู้ขายเท่านั �น โดยสมาชิกในโครงการผูกปิ นโตข้าว
ประกอบดว้ย 3 กลุ่มดงันี� 

1) แม่สื อ หมายถึง คนกลางผู้เชื อมโยง ชาวนาผู้ผลติ และผู้บรโิภคเข้าด้วยกัน ผ่าน
ทางการตดิต่อสื อสาร และจบัคู่การคา้ขายระหว่างกนั 

2) เจ้าบ่าว หมายถึง ชาวนาผู้ เข้าร่วมโครงการ ซึ งงานวิจัยชิ�นนี�  “เจ้าบ่าว” จะ
หมายความถงึ กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ที ประธานกลุ่มไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการเป็น
เจา้บ่าวมอืใหมใ่นลาํดบัที  11 ของโครงการ  
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3) เจ้าสาว หมายถึง ผู้ที สนใจเข้าร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าวเพื อที จะซื�อข้าวจากนา
อนิทรยี์ ซึ งงานวจิยัชิ�นนี� “เจา้สาว” จะหมายความถึง ผู้ซื�อข้าวจากกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดั
อ่างทอง 

กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง หมายถงึ ชาวนาในพื�นที จงัหวดัอ่างทองที ทาํนาดว้ย
การไม่ใชส้ารเคมใีนการผลติขา้ว แต่ยงัไม่ถงึขั �นเป็นนาอนิทรยี ์100% เนื องจากยงัใชนํ้�า หรอือยู่
ติดกับนาที ย ังใช้สารเคมี ร่วมถึงยงัไม่ได้การรบัรองมาตราฐานข้าวอินทรีย์จากหน่วยงาน
ภายนอก รวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยใช้ชื อว่า กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ประกอบด้วย
สมาชกิจํานวนทั �งสิ�น 28 คน กลุ่มทํานาเลกิเคมจีงัหวดัอ่างทองได้เข้าร่วมสมคัรเป็น เจา้บ่าว
ประเภท ‘เจา้บ่าวมอืใหม่’ ลําดบัที  11 ในโครงการผูกปิ นโตขา้ว โดยทางกลุ่มมช่ีองทางการจดั
จําหน่ายข้าวเลิกเคมผี่านทาง 3 ช่องทางคอื จําหน่ายผ่านโครงการผูกปิ นโตข้าว จําหน่ายที 
สถานที ตั �งกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และจาํหน่ายโดยผ่านสมาชกิของกลุ่มเอง 

การสรา้งเครอืข่ายการสื อสาร หมายถงึ จดุเริ มตน้ของการตดิต่อสื อสารระหว่างโครงการ
ผูกปิ นโตขา้ว และกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ผ่านสื อ หรอืช่องทางต่างๆ อาท ิเฟซบุ๊ก 
หรอื ไลน์ รว่มถงึการทาํกจิกรรมร่วมกนัเพื อเชื อมโยงเป็นเครอืข่าย พรอ้มกบับทบาทหน้าที ของ
สมาชิกภายในเครอืข่ายเมื อเริ มผูกปิ นโตข้าวร่วมกัน อีกทั �งองค์ประกอบต่างๆ ที ส่งผลให้
โครงการผกูปิ นโตขา้ว และกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองเขา้รว่มเป็นเครอืขา่ย 

กลยุทธ์การสื อสารเพื อสรา้งการมสี่วนร่วม หมายถงึ แนวทางการสื อสารของโครงการ
ผูกปิ นโตขา้วที ใช้ในการดําเนินงานเพื อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที ตั �งไว้ และสามารถทําให้ชาวนา
อนิทรยีใ์นฐานะผู้ผลติ และผู้บรโิภคเขา้มามสี่วนร่วมในโครงการ โดยศกึษากลยุทธ์การสื อสาร
ของโครงการผกูปิ นโตขา้วในระยะก่อตวัและขยายตวั ซึ งกลยทุธก์ารสื อสารจะประกอบดว้ย 

1) กลยุทธผ์ูส้่งสาร คอื “แม่สื อ” ผูส้รา้งสาร เลอืกใชส้ื อ ในโครงการผูกปิ นโตขา้วเพื อให้
ผูร้บัสารเขา้มามสี่วนรว่มเป็นสมาชกิในโครงการ 

2) กลยุทธ์การวเิคราะห์ผู้รบัสาร คอื การเก็บข้อมูล กลุ่มเป้าหมายที เข้าร่วมโครงการ 
ร่วมถึงการวิเคราะห์เครื องมือการสื อสารที มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการพร้อมทั �งปรบัให้
สอดคลอ้งกบักลุ่มผูร้บัสาร 

3) กลยุทธ์ในการออกแบบสาร คือ โครงการผูกปิ นโตข้าวได้ทําการวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายที รบัสารว่าต้องการอะไร มลีกัษณะเป็นอย่างไร และส่งสารของโครงการที มผีลต่อ
การเขา้ร่วม อาท ิการตั �งชื อโครงการ การใชค้ําเรยีกแทน ผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค และผูก่้อตั �งโครงการ 
ประเดน็ต่างๆ ที อยู่บนหน้าแฟนเพจโครงการ “ผูกปิ นโตข้าว” www.facebook.com/pookpinto 
kao) ร่วมถึง สารที เกี ยวข้องกบัเกษตรอนิทรยี์ที เป็นเรื องยากต่อความเขา้ใจของผู้บรโิภคทาง
โครงการกป็รบัสารใหเ้ขา้ใจงา่ยขึ�นเพื อความน่าสนใจ และการรบัรู ้
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4) กลยุทธ์ในการเลอืกใช้สื อ ช่องทางการสื อสารที สําคญัของโครงการผูกปิ นโตข้าว
เลอืกใช ้เพื อเป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์และส่งขอ้มูลข่าวสารของโครงการ ไม่ว่าจะเป็น 
สื อสงัคมออนไลน์ สื อบุคคล สื อกจิกรรม และสื อมวลชน สื อคนดงั  

ปจัจยัที ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพตลาดทางเลอืก หมายถึง ปจัจยัด้านความมจีติ
อาสา ปจัจยัดา้นการรวมตวัเป็นเครอืขา่ย และปจัจยัดา้นการใชส้ื อในเครอืข่ายซึ งทั �งสามปจัจยันี�
เป็นปจัจยัของโครงการผูกปิ นโตขา้วที มผีลใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพตลาดทางเลอืกของผูผ้ลติ
ขา้วเลกิเคม ีกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง  

การผูกปิ นโตขา้ว หมายถงึ กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองและผู้ซื�อขา้วร่วมพูดคุย
ตกลงเรยีบร้อยในเรื องราคาข้าว การจดัส่ง และผู้ซื�อข้าวตัดสินใจซื�อขายข้าวกับกลุ่มเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ซึ งการผูกปิ นโตระหว่างชาวนา และผู้ซื�อนั �นทางโครงการผูกปิ นโตข้าวได้ให้
ความหมายลกึซึ�งมากกว่าการซื�อขายกนัตามปกต ิแต่จะหมายถงึความผูกพนัระหว่างกนั การ
แบ่งปนั และความตั �งใจของชาวนาที จะให้ผู้บรโิภคได้ทานข้าวที ปลอดภยัมคีุณภาพ และผู้ซื�อ
ข้าวเกิดความเห็นอกเห็นใจ เกื�อหนุนช่วยเหลอื พรอ้มทั �งสองฝ่ายต่างร่วมสรา้งสงัคมให้เกิด
ความสุขอยา่งยั  งยนืดว้ยกนั  

นาเลกิเคม ีและขา้วเลกิเคม ีหมายถงึ นาที ผลติขา้วดว้ยการไม่ใชส้ารเคมทุีกชนิดแต่ยงั
ไม่ไดร้บัการรบัรอง หรอืไม่สนใจที จะไดร้บัการรบัรองจากองคก์รตรวจสอบ และเป็นมาตราฐาน
ขา้วที ทางโครงการผูกปิ นโตขา้วตั �งขึ�นมา ซึ งนาของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองจดัอยู่ใน
มาตราฐานนี�เช่นเดยีวกนั 

กลุ่มสนทนาผ่านไลน์ “เจา้บ่าวเกื�อกูล” หมายถงึ กลุ่มสนทนาผ่านทางไลน์ ที แม่สื อใน
โครงการจดัตั �งขึ�นมา ภายในประกอบดว้ยชาวนาที เขา้ร่วมโครงการซึ ง แม่สื อกําหนดใหเ้รยีกว่า 
“เจ้าบ่าว” วตัถุประสงค์ในการจดัตั �งกลุ่มสนทนาเพื อแลกเปลี ยนองค์ความรู้ทางด้านการทํา
เกษตรอนิทรยีร์ะหว่างกนั ร่วมถงึเป็นช่องทางการสื อสารระหว่างแม่สื อในโครงการกบัชาวนาที 
เขา้รว่มโครงการ 
  



 

บทที� 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเรื อง “เครอืข่ายการสื อสารโครงการผูกปิ นโตข้าวกับการพฒันาศัยภาพ
ตลาดทางเลอืกของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง” ได้นําแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที 
เกี ยวขอ้งมาเป็นกรอบในการศกึษาและวเิคราะห์ เพื อนําเสนอผลวจิยั สรุปผลและขอ้เสนอแนะ
ต่อไป ตามลาํดบัดงันี� 

2.1 แนวคดิเรื องเครอืขา่ยการสื อสาร 
2.2 แนวคดิเรื องการสื อสารผ่านสื อสงัคมออนไลน์ 
2.3 แนวคดิเรื องกลยทุธก์ารสื อสาร 
2.4 แนวคดิเรื องสื อบุคคล 
2.5 แนวคดิเรื องจติอาสา 
2.6 แนวคดิเรื องผูนํ้า 
2.7 แนวคดิเรื องทุนทางสงัคมในการรวมตวัเป็นเครอืข่าย 
2.8 แนวคดิเรื องเกษตรอนิทรยี ์และตลาดทางเลอืก 
2.9 งานวจิยัที เกี ยวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดเรื�องเครือข่ายการสื�อสาร  
 

2.1.1 แนวคิดเรื�องเครือข่าย 
Marin and Wellmam (2011) เครอืข่ายทางสงัคม หมายถงึ กลุ่มของสมาชกิเครอืข่าย 

(Nodes) ที มคีวามเกี ยวขอ้งเชื อมโยงกนัโดยมคีวามสมัพนัธแ์ละปฏสิมัพนัธท์างสงัคมในรปูแบบ
ต่างๆ เช่น ความเป็นเพื อน ญาติพี น้อง ผู้ร่วมงาน การพูดคุย การให้คําแนะนํา การให้ความ
ไวว้างใจ การแลกเปลี ยนสารสนเทศ การตดิต่อสื อสารผ่านอเีมล์และสื อสงัคมออนไลน์ (Social 
Media) การใหค้วามรว่มมอื เป็นตน้  

ปารชิาต ิสถาปิตานนท ์และชยัวฒัน์ ถริะพนัธุ ์(2546) “เครอืข่าย” หมายถงึ การที คนมา
พบปะกัน มาประชุมกัน และทําสิ งที เป็นประโยชน์ต่อกัน เพราะมสีิ งที ยึดโยงใจสมาชิกเข้า
ด้วยกันคือ สัมพันธภาพของสมาชิกในเครือข่าย โดยบุคคลจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับ



11 

ความสมัพนัธ์ระหว่างกนับนพื�นฐานของความเท่าเทยีมกนัด้านต่างๆ โดยเฉพาะดา้นโอกาสใน
การสื อสาร การเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูขา่วสาร และการตดัสนิใจในเรื องต่างๆ รว่มกนั 

นันทยา กลัยาศริ ิและอภชิาต ิพงษ์ศรหีดุลชยั (2553, น. 6) ใหค้วามหมาย “เครอืข่าย” 
ว่าคอืความรว่มมอือยา่งเป็นระบบอนัเกดิจากการรวมตวักนัของบุคคล กลุ่ม องคก์ร หรอืสถาบนั
ทางสงัคมต่างๆ เพื อการประสานเชื อมโยงนําไปสู่การเพิ มพลงั สรรพปจัจยั และการบรรลุผล
สําเรจ็ในเป้าหมายสูงสุดร่วมกนั โดยต้องมกีารแสดงออกเป็นการลงมอืทํากจิกรรมร่วมกนั โดย
อาจเป็นการรว่มมอืกนัระหว่างปจัเจก/องคก์ร ประเภทเดยีวกนั หรอือาจจะเป็นการเชื อมระหว่าง
กลุ่มหรอืองค์กรต่างประเภทกัน ดงันั �นเครอืข่ายจงึมหีลายระดบั ตั �งแต่การเชื อมโยงระหว่าง
ปจัเจกต่อปจัเจก ปจัเจกกบักลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม หรอืแมก้ระทั  งการเชื อมโยงระหว่างเครอืข่ายย่อย
ภายใตเ้ครอืขา่ยใหญ่ 

ดงันั �นเมื อกล่าวถงึ “เครอืข่าย” จงึมคีํานิยามที หลากหลายแตกต่างๆ กนัไป ซึ งสามารถ
สรุปได้ว่า “เครอืข่าย” นั �นคอื บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร ที มวีตัถุประสงค์หรอืเป้าหมาย
เดยีวกนัมาอยู่ร่วมกนัและมกีารติดต่อประสานงาน แลกเปลี ยนขอ้มูลข่าวสารภายในเครอืข่าย
รว่มถงึช่วยเหลอืเกื�อกูลกนัภายในเครอืข่าย สมาชกิทุกคนภายในเครอืข่ายร่วมกนัประสานพลงั
เพื อดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ในเครอืขา่ยใหบ้รรลุตามเป้าหมายที ตั �งไว ้ 

ปจัจุบนันี�มกีารสร้างเครอืข่ายเกิดขึ�นมากมาย โดย (เสร ีพงศ์พิศ, 2548, น. 199) ได้
แบ่งประเภทของเครอืขา่ยไว ้2 ประเภทดว้ยกนัคอื 

1) เครอืข่ายแนวราบโดยการประสานบุคคลที อยู่ใน “ระดบั” เดยีวกัน อาชีพ
เดียวกัน ให้มาเชื อมประสานเป็นเครือข่ายกัน เช่น เครอืข่ายเกษตร เครอืข่ายนักพัฒนา 
เครอืขา่ยนกัวจิยั เป็นตน้  

2) เครือข่ายที มีล ักษณะแนวตั �ง เช่น การนําผู้คนจากหลากหลายอาชีพที 
แตกต่างกนัมาเป็นเครอืข่ายกนั เช่น เกษตรกร นักพฒันา นักวชิาการ นักธุรกจิ นักการเมอืง 
องค์กรทุน เป็นต้น ทั �งนี� เพื อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมอืกันโดยเน้นที การให้ข้อมูล
ข่าวสารมากกว่าการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน เครือข่ายนี�มีมากขึ�น เพราะการสื อสารทาง
อนิเทอรเ์น็ตช่วยให้คนไม่ว่าอาชพีอะไร ฐานะไหน ระดบัใด สามารถเป็นสมาชกิได้อย่างเท่า
เทยีมกนั เนื องจากโลกได้ก้าวผ่านยุคโลกาภวิฒัน์ ระบบอนิเทอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทอย่างมาก
ในการเกดิขึ�น และขยายออกของเครอืขา่ยต่างๆ ทั  วโลก  

จากนิยาม และลกัษณะเครอืข่ายในแต่ละรปูแบบการเกดินั �นผูว้จิยัไดนํ้ามาเป็นแนวทาง
ในการใหค้วามหมาย และลกัษณะของเครอืขา่ยโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
 

2.1.2 แนวคิดเรื�องเครือข่ายการสื�อสาร 
เมื อกล่าวถงึ “เครอืข่ายการสื อสาร” นั �นย่อมต้องศกึษาทั �งในมุมมองของ “เครอืข่าย” ซึ ง

สามารถวเิคราะหใ์นเรื องของการรวมกลุ่ม การสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน 
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ตลอดจนถงึองคก์ร และศกึษาเรื องของการสื อสารภายในเครอืข่ายซึ งการวเิคราะหเ์ครอืข่ายการ
สื อสารนั �นจงึจาํเป็นตอ้งศกึษาเกี ยวกบั ความหมาย การเกดิขึ�นของเครอืข่ายการสื อสาร รปูแบบ 
การศกึษาหาความสมัพนัธ์ของขอ้มูลเกี ยวกบัการไหลทางการสื อสาร ตลอดจนบทบาทหน้าที 
ของสมาชกิภายในเครอืข่าย ซึ งเบื�องต้นนั �นผู้วจิยัได้ทําการศกึษาถงึแนวคดิเรื องของเครอืข่าย
ก่อนเพื อให้ทราบถึงความเป็นมา และการรวมตัวจนกลายเป็นเครอืข่ายการสื อสาร (ประภา
พรรณ สุปรยีาภรณ์, 2545) 

การสื อสารเป็นเครื องมอืสําคญัที ทําให้เกดิการเชื อมโยงบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรอื
สถาบนัเขา้ดว้ยกนักลายเป็นเครอืขา่ย อกีทั �งการสื อสารกย็งัเป็นตวักลางสาํคญัที จะขบัเคลื อนให้
เครอืข่ายได้มกีารพฒันา และดํารงอยู่ ซึ งได้มผีู้ให้คํานิยามความหมาย “เครอืข่ายการสื อสาร” 
ไวห้ลากหลายดงันี�  

นฤมล นิราทร (2543) ได้ให้ความหมายของคําว่า “เครือข่ายการสื อสาร” ไว้ดังนี� 
เครอืข่ายการสื อสารเป็นรปูแบบการประสานงานกลุ่มของคน หรอืองค์กรที สมคัรใจแลกเปลี ยน
ขอ้มูลข่าวสารระหว่างกนัหรอืทํากจิกรรมร่วมกนัช่วยเหลอืกนั โดยการตดิต่อสื อสารนั �นอาจทํา
ไดท้ั �งการผ่านศูนยก์ลางหรอืแม่ข่าย และการตดิต่อโดยตรงระหว่างกลุ่มซึ งมกีารจดัรปูแบบหรอื
จดัระบบที ยงัคงความเป็นอสิระโดยมรีปูแบบการรวมตวัแบบหลวมๆ ตามความจาํเป็น 

Roger and Kincaid (1981 อ้างถึงใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2549, น. 12) ได้ให้
ความเห็นเกี ยวกับการวิเคราะห์เครือข่ายทางการสื อสารว่าคือ วิธีการศึกษาเพื อระบุถึง
โครงสร้างการสื อสารในระบบ โดยการวิเคราะห์การไหลของข้อมูลข่าวสาร ซึ งอาศัย
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลเป็นหน่วยในการวเิคราะห ์

นันทยา กัลยาศิร ิและอภิชาติ พงษ์ศรหีดุลชัย (2553, น. 6) “เครอืข่ายการสื อสาร” 
หมายถึง การเชื อมโยงบุคคล องค์กร กลุ่ม หรอืสถาบนัทางสงัคมต่างๆ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื องดว้ยการใชก้ารสื อสารทั �งที เป็นคําพูด ไม่ใช่คาํพูด ทั �งสื อบุคคล กลุ่มคน สื อมวลชน และ
สื อพื�นบา้นต่างๆ โดยมวีตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายเดยีวกนั 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า “เครอืข่ายการสื อสาร” หมายถงึ รปูแบบการประสานงานกลุ่มของ
คน หรอืองคก์รที สมคัรใจแลกเปลี ยนขอ้มลูข่าวสารระหว่างกนั และทํากจิกรรมร่วมกนั ผ่านการ
สื อสารทั �งที ใช้คําพูด และไม่ใช่คําพูดทั �งสื อบุคคล สื อมวลชน เป็นต้น โดยการวิเคราะห์ถึง
เครอืข่ายการสื อสารนั �นคือการวเิคราะห์โครงสรา้งการสื อสารในระบบ วเิคราะห์การไหลของ
ขอ้มลูขา่วสาร ซึ งอาศยัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลเป็นหน่วยในการวเิคราะห ์  
 นอกจากนี�ผูว้จิยัยงัไดศ้กึษาองคป์ระกอบของเครอืขา่ยเพื อเป็นขอ้มลูในการวเิคราะหถ์งึ
การมาร่วมกนัเป็นเครอืข่ายเนื องด้วยสาเหตุใด ซึ งเกรยีงศกัดิ J เจรญิวงศ์ศกัดิ J (2543 อ้างถงึใน 
นันทยา กัลป์ยาศิร ิและอภิชาติ พงษ์ศรหีดุลชยั, 2553, น. 10) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
เครอืขา่ยการสื อสารไวท้ั �งหมด 7 องคป์ระกอบดงันี� 
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1) การรบัรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception) การสื อสารที ดีจะช่วยให้
สมาชกิที เขา้มาอยู่ในเครอืข่ายมคีวามรูส้กึนึกคดิ และการรบัรูร้่วมกนัถงึเหตุผลการเขา้ร่วมเป็น
เครอืข่าย เช่น มกีารประชุมร่วมกนัเพื อพูดคุยระดมความคดิให้สมาชกิมคีวามเข้าใจในปญัหา 
และมสีํานึกในการแก้ไขปญัหาร่วมกนั ส่งผลใหส้มาชกิของเครอืขา่ยเกดิความรสูกึผกูพนัในการ
ดําเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน ซึ งการรบัรู้ร่วมกันถือว่าเป็นหัวใจของเครอืข่ายที จะทําให้
เครอืข่ายมคีวามต่อเนื อง เพราะหากสมาชกิไม่มคีวามเขา้ใจในการเขา้รว่มเป็นเครอืข่าย จะมผีล
ทาํใหก้ารประสานงานและการขอความรว่มมอืในการดําเนินการเป็นไปอยา่งยากลาํบาก แต่ทั �งนี�
มไิดห้มายความว่าสมาชกิของเครอืขา่ยไมส่ามารถจะมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั เพราะมมุมองที 
แตกต่างย่อมมปีระโยชน์ ช่วยให้เกดิการสรา้งสรรค์ในการทํางาน แต่ความคดิที แตกต่างนี�ต้อง
อยู่ภายใต้จุดร่วมของเครอืข่ายที สมาชกิยอมรบักนั มฉิะนั �นแล้วความแตกต่างที มอียู่จะนําไปสู่
ความแตกแยกและแตกหกัในที สุด 

2) การมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั (Commom Vision) การสื อสารที ดจีะช่วยให้เกดิการ
มองเหน็ภาพของจุดมุ่งหมายในอนาคตรว่มกนั ระหว่างสมาชกิในกลุ่ม การรบัรูเ้ขา้ใจถงึทศิทาง
เดยีวกนั และการเป้าหมายที จะไปด้วยกนั จะช่วยทําให้ขบวนการเคลื อนไหวมพีลงัเอกภาพ 
และช่วยบรรเทาความขดัแย้งอนัเกิดจากมุมมองความคดิที แตกต่างลงไปได้ ในทางตรงข้าม
เมื อใดที วสิยัทศัน์หรอืเป้าหมายส่วนตวัขดัแยง้กบัวสิยัทศัน์หรอืเป้าหมายเครอืข่าย พฤตกิรรม
การปฏิบัติของสมาชิกจะเริ มแตกต่างจากสิ งที สมาชิกเครอืข่ายกระทําร่วมกัน ดังนั �นแม้ว่า
วสิยัทศัน์ร่วมจะเป็นสิ งที ต้องใช้เวลาในการสรา้งให้เกดิขึ�น แต่จาํเป็นต้องสรา้งให้เกดิขึ�นให้ได ้
และสมาชิกของเครอืข่ายควรมวีสิยัทศัน์ย่อยส่วนตวัที สอดคล้องไปด้วยกนักบัวสิยัทศัน์ของ
เครอืข่าย แมอ้าจไม่ไดซ้อ้นทบัอย่างแนบสนิทกบัวสิยัทศัน์ของเครอืข่าย แต่อย่างน้อยควรสอด
รบัไปในทศิทางเดยีวกนั 

3) การมผีลประโยชน์และความสนใจร่วมกนั (Mutual Benefits) เครอืข่ายเกิด
จากการที สมาชิกแต่ละคนต่างมีความต้องการของตนเอง แต่ความต้องการเหล่านั �นจะไม่
สามารถบรรลุผลสําเรจ็ได้หากสมาชกิต่างคนต่างอยู่ ความจํากดันี�ทําให้เกดิการรวมตวักนับน
ฐานของผลประโยชน์ร่วมที มากเพียงพอจะดงึดูดให้รวมเป็นเครอืข่าย ซึ งผลประโยชน์ในที นี�
ครอบคลุมทั �งผลประโยชน์ที เป็นตวัเงนิและผลประโยชน์ที ไม่เป็นตวัเงนิ อาท ิเกยีรตยิศ ชื อเสยีง 
การยอมรบัโอกาสในความก้าวหน้า ความสุขความพงึพอใจ และประเดน็สําคญัอกีประการคอื 
ผลประโยชน์ที จะไดร้บัต้องมากเพยีงพอในการจงูใจใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในทางปฏบิตั ิแต่อาจไม่
มกีารเขา้รว่มปฏบิตักิารจรงิในเครอืขา่ย 

4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All Stakeholders 
Participation) การมสี่วนร่วมของสมาชกิในเครอืข่ายนับเป็นกระบวนการที สําคญัมากในการ
พฒันาความเข้มแขง็ของเครอืข่าย เพราะกระบวนการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่ายในเครอืข่าย (All 
Stakeholders in Network) ย่อมเป็นเงื อนไขที ทําให้เกดิการร่วมรบัรู ้ร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจ และ
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ร่วมลงมอืกระทําอย่างแขง็ขนั ดงันั �น สถานะของสมาชกิในเครอืข่ายจงึควรเป็นไปในลกัษณะ
ของความเท่าเทียม (Equal Status) ในฐานะของ “หุ้นส่วน (Partner)” ของเครอืข่ายซึ งเป็น
ความสัมพันธ์ในแนวราบ (Horizontal Relationship) ที เท่าเทียมกัน แทนความสัมพันธ์ใน
แนวดิ ง (Vertical Relationship) อย่างไรก็ตามแม้สิ งนี�จะยากในทางปฏิบัติในหลายๆกรณ ี
เพราะต้องอาศยัการเปลี ยนกรอบความคดิของสมาชกิในเครอืข่ายและการสรา้งบรบิทแวดลอ้ม
อื นๆเขา้มาประกอบดว้ย แต่ยงัเป็นสิ งจาํเป็นตอ้งกระทาํหากตอ้งการสรา้งเครอืข่ายที เขม้แขง็ 

5) การเสรมิสรา้งซึ งกนัและกนั (Complementary Relationship) องค์ประกอบ
ที จะทําให้เครอืข่ายดําเนินไปอย่างต่อเนื องคอืการที สมาชกิของเครอืข่ายต่างต้องเสรมิสรา้งซึ ง
กันและกัน โดยจุดแข็งของฝ่ายหนึ งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ ง ซึ งจะทําให้
ผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์ที เกดิขึ�นจากการรวมตวัเป็นเครอืข่ายมมีากกว่าไมส่รา้งเครอืข่าย 

6) การพึ งพาอาศยักนั (Interdependence) เนื องจากความจาํกดัของสมาชกิใน
เครอืข่าย ทั �งดา้นทรพัยากร ความรู ้เงนิทุน กําลงัคน ฯลฯ สมาชกิของเครอืข่ายจงึไม่สามารถ
ดํารงอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตนเอง การจะทําให้เป้าหมายร่วมสําเร็จได้นั �นสมาชิกต่าง
จาํเป็นต้องพึ งพากนัระหว่างสมาชกิในเครอืข่ายเพื อให้เกดิการเสรมิสรา้งซึ งกนัและกนั การจะ
ทําให้สมาชกิหรอืหุ้นส่วนของเครอืข่ายยดึโยงกนัเหนียวแน่นจาํเป็นต้องทําให้หุน้ส่วนแต่ละราย
รูส้กึว่า หากหุน้ส่วนรายใดรายหนึ งออกไปจะทาํใหเ้ครอืขา่ยลม้ลงได ้การดาํรงอยูข่องหุน้ส่วนแต่
ละรายจงึจาํเป็นต่อการดาํรงอยูข่องเครอืขา่ย ซึ งการพึ งพงิองิรว่มกนันี�จะส่งผลทาํใหส้มาชกิต้อง
มกีารปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนัโดยอตัโนมตั ิ

7) การปฏสิมัพนัธแ์ลกเปลี ยน (Interaction) สมาชกิในเครอืขา่ยตอ้งทํากจิกรรม
ร่วมกัน เพื อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน เช่น มกีารติดต่อสื อสารกันผ่าน
ทางการเขยีนหรอืการพบปะพูดคุย การแลกเปลี ยนความคดิเหน็ซึ งกนัและกนั หรอืมกีจิกรรม
ประชุมสมัมนาร่วมกนั เป็นต้น ปฏสิมัพนัธด์งักล่าวจะเป็นลกัษณะความสมัพนัธเ์ชงิแลกเปลี ยน
ระหว่างกนั ยิ งสมาชกิมกีารปฏสิมัพนัธก์นัมากเท่าใด ยิ งทําใหเ้กดิความผูกพนัและการเชื อมโยง
ที แน่นแฟ้นยิ งขึ�นเกดิการเรยีนรูร้ะหว่างกนัมากขึ�น ซึ งมผีลต่อความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยดว้ย  
นันทยา กัลป์ยาศิริ และอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย (2553, น. 26) การก่อรูปของเครือข่าย 
(Network Forming) นั �นอาจเกดิได ้2 แนวทางใหญ่ๆ แนวทางแรกคอื 

(1) เครือข่ายที เกิดจากรฐัเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นผู้ร ิเริ ม (State Initiative) 
กล่าวคอื หน่วยงานภาครฐัเป็นผู้รเิริ มเข้าไปกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในปญัหา 
สรา้งความตื นตวัใหเ้กดิความสนใจรวมตวักนั และผลกัดนัใหเ้กดิการรวมตวัของประชาชน เช่น 
การที ส่วนราชการพยายามผลกัดนัการสรา้งหน่วยเศรษฐกจิชุมชนพึ งตนเอง 

(2) เครอืข่ายภาคประชาชนเป็นแกนนําจดัตั �ง โดยเกดิการรเิริ มสรา้งสรรค์
ของกลุ่มประชาชนเอง (Citizen Initiative) กล่าวคอื ประชาชนเกดิความตระหนักและตื นตวัใน
ปญัหาใดปญัหาหนึ งที เกดิขึ�น แลว้ลงมอืรเิริ มในการรวมตวักนัเขา้เป็นกลุ่มเพื อดําเนินการแก้ไข
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ปญัหาไดลุ้ล่วงหรอืบรรเทาไปไดโ้ดยที องคก์รพฒันาเอกชน องคก์รวชิาการ หรอืสื อมวลชน อาจ
มสี่วนเขา้มาช่วยสนบัสนุนกไ็ด ้แต่ภาคประชาชนเป็นแกนหลกัในการดาํเนินงาน 

ซึ งแนวทางแรกเป็นแนวทางหลกัที ประเทศไทยมกัใชต้ั �งแต่อดตีมาจนถงึปจัจุบนัขณะที 
มคีวามพยายามผลกัดนัการก่อรปูของเครอืข่ายตามแนวทางที สองใหเ้พิ มมากขึ�น 

หากกล่าวถงึวงจรชวีติของเครอืข่ายนั �นเปรยีบได้เสมอืนกบัสิ งมชีวีติในธรรมชาต ิที มี
เกดิ แก่ เจบ็ และตายเหมอืนกนั หากต่างกนัตรงที เครอืข่ายเมื อผ่านช่วงเวลาของความรุ่งเรอืง
เขา้สู่เวลาของความเสื อมถอย แต่เครอืขา่ยกจ็ะสามารถเจรญิเตบิโตกลบัมาดาํรงอยูต่่อได ้หากมี
การปรบัปรุงเปลี ยนแปลงวธิกีารดําเนินงานอย่างเหมาะสม ซึ งวงชวีติของเครอืข่ายสามารถ
แบ่งเป็นระยะไดท้ั �งหมด 5 ระยะ คอื ระยะก่อตวั ระยะขยายตวั ระยะรุ่งเรอืง ระยะถดถอย และ
ระยะฟื�นตัว (ประภาพรรณ สุปรยีาภรณ์, 2545) ซึ งผู้วจิยัได้ทําการศึกษาแล้วพบว่าระยะที มี
ความสอดคล้องกบังานวจิยัและเป็นแนวทางในการอธบิายบทบาทของสมาชกิ และกลยุทธ์ที 
โครงการใชใ้นช่วงระยะของเครอืขา่ย คอื 

1) ระยะก่อตวั ช่วงนี�เป็นระยะเริ มต้นของเครอืข่าย เริ มจากการมแีกนนําเป็นผู้
รเิริ มเครอืขา่ย ซึ งแกนนําอาจเป็นไดท้ั �งบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล แกนนําเหล่านี�จะกําหนดประเดน็ที 
ตนเองสนใจและต้องการเขา้ไปมสี่วนร่วมจดัการและเป็นผูจุ้ดประกายให้บุคคลอื นๆ เริ มรบัรูใ้น
ปญัหารว่มกนั จนเกดิความตระหนักถงึความจาํเป็นทตี้องรวมตวักนัเป็นเครอืข่าย วตัถุประสงค์
ของเครอืข่ายอาจยงัไม่ชดัเจนในระยะแรกนี� ระบบบรหิารภายในเครอืข่ายมลีกัษณะที ไม่เป็น
ทางการ อีกทั �งบุคคลภายนอกเครอืข่ายส่วนใหญ่ยงัไม่รู้จกัเครอืข่ายเพราะข้อมูลข่าวสาร
เกี ยวกบัเครอืขา่ยยงัไมแ่พรอ่อกไปในวงกวา้ง 

2) ระยะขยายตัว ในระยะนี�แนวคดิเกี ยวกับการดําเนินการของเครอืข่ายเริ ม
ชดัเจนมากขึ�น รวมถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเครอืข่ายก็ชดัเจนเมื อเป้าหมายและ
รปูแบบการทํางานที ชดัเจนนี�ส่งผลให้เกดิการดงึดูดความสนใจเขา้ร่วมเป็นสมาชกิเพิ มมากขึ�น 
ทําให้เครอืข่ายเริ มเกดิการขยายตวัในเชงิปรมิาณ อกีทั �งแนวทางการดําเนินงานที ชดัเจนส่งผล
ทาํใหเ้ครอืข่ายดําเนินกจิกรรมไดอ้ย่างต่อเนื อง สมาชกิรูส้กึว่าตนเองไดร้บัประโยชน์จากการเขา้
รว่มเครอืขา่ย  

การมีปรมิาณสมาชิกเพิ มจํานวนขึ�น ประกอบกับการมีกิจกรรมจํานวนมากที ต้อง
ดําเนินการ เป็นปจัจยัที ทําให้เครอืข่ายเริ มมกีารจดัระบบและพฒันาคุณภาพภายใน โดยมกีาร
จดัสรรหน้าที ระหว่างสมาชกิของเครอืข่าย มกีารจดัโครงสรา้งการทาํงานที ชดัเจน มกีารกําหนด
ผูนํ้าของเครอืข่ายอย่างเป็นทางการ เริ มมกีารวางแผนขยายเครอืข่ายอย่างเป็นระบบ การระดม
ทุนเปลี ยนจากการระดมทุนจากภายในเป็นการระดมทุนจากภายนอก เนื องจากชื อเสยีงของ
เครือข่ายเริ มเป็นที รู้จ ักของสังคม สังคมเริ มรับรู้เกี ยวกับกิจกรรมที เครือข่ายทํา รบัรู้ถึง
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของเครือข่าย ทําให้การระดมทุนจากภายนอกกระทําได้ง่าย 
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นอกจากนี�การขอความร่วมมอืหรอืประสานงานกบัหน่วยงานอื นก็กระทําได้ง่ายขึ�น เนื องจาก
เหตุผลดงักล่าว (นนัทยา กลัยาศริ,ิ 2553 และอภชิาต ิพงษ์ศรหีดุลชยั, น. 29) 

ปจัจยัสําคญัที ทําให้เครอืข่ายพฒันาสู่ระยะต่อไปอยู่ที ภาวะผู้นํา ความเป็นประโยชน์ 
และความต่อเนื องของกิจกรรมตลอดจนการจดัระบบบรหิารภายใน นอกจากนี�การดําเนิน
กจิกรรมที เป็นประโยชน์แก่สมาชกิอย่างต่อเนื องนั �น ทําให้เกดิการมสี่วนร่วมและเชื อมสมัพนัธ์
กับเครอืข่ายมากขึ�น รวมถึงการจดัระบบเครอืข่ายที ดีจะช่วยลดความสับสนวุ่นวายในการ
ดาํเนินงาน และช่วยสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพ  

อดพิล เอื�อจรสัพนัธุ์ (2553, น. 26) การค้นหากลุ่มบุคคลในเครอืข่ายการสื อสาร เป็น
ข้อมูลเบื�องต้นที สามารถทําให้เข้าใจเกี ยวกบั “ภาพร่าง” ของเครอืข่าย ซึ งในการค้นหากลุ่ม
บุคคลในเครอืข่ายนั �น นักวชิาการดา้นการสื อสารใหค้วามสนใจกบัการคน้หาจุดต่างๆที เชื อมต่อ
กนัในเครอืข่าย (Nodes) ตวัต่อระหว่างจุดต่างๆ (Hubs) กลุ่มย่อยต่างๆ (Cliques/Subgroup) 
ขนาดของเครอืข่าย (Size) และกฏเกณฑ์ต่างๆ (Rules) ของสมาชิกในเครอืข่าย ซึ งคําว่า 
Nodes หรอื “จุดต่างๆ ที เชื อมต่อกนัในเครอืข่าย” มกัปรากฏคู่กบัคําว่า “เส้นทางในการตดิต่อ” 
(Line) โดยหากเปรียบเทียบระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครอืข่ายหนึ ง Nodes หรอืจุดต่างๆ ที 
เชื อมต่อกนัในเครอืข่าย ไดแ้ก่ คอมพวิเตอร ์ที มกีารเชื อมต่อกบัระบบอนิเทอรเ์น็ต ไม่ว่าจะเป็น
การเชื อมต่อผ่านสายโทรศพัท์ สาย Lan หรอืจะเป็นการเชื อมต่อด้วยระบบ Wireless ซึ งทํา
หน้าที เป็นเสน้ทางในการเชื อมต่อนั  นเอง ในกรณีนี� เราไมถ่อืว่า เครื องคอมพวิเตอรท์ี ใชง้านโดย
อิสระ ไม่ได้เชื อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเป็น Nodes ส่วนตัวต่อระหว่างจุดต่างๆ (Hubs) 
ดงันั �นอาจกล่าวได้ว่า ตวัต่อระหว่างจุดต่างๆ (Hubs) หรอืชุมทาง ก็คอืจุดที มศีกัยภาพในการ
เชื อมต่อในเชงิการกระจายขอ้มลูขา่วสารไปยงัจดุอื นๆ อกีหลายๆ จดุนั  นเอง    

อดพิล เอื�อจรสัพนัธุ์ (2553, น. 29) การระบุบทบาทเชงิการสื อสารของบุคคลต่างๆ ใน
เครอืขา่ย สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1) แกนนําเครอืข่าย มบีทบาทสําคญัในเครอืข่ายในด้านต่างๆ อาท ิเป็นส่วน
หนึ งของการรเิริ มเครอืขา่ย เป็นบุคคลที มบีทบาทในการตดัสนิกจิกรรมต่างๆ ของเครอืขา่ย ฯลฯ 

2) สมาชิกเครอืข่าย บุคคลที เป็นส่วนหนึ งของเครอืข่าย ทั �งในด้านการทํา
กิจกรรมต่างๆการร่วมเสนอความคดิเห็น และมสี่วนร่วมในการตดัสินใจต่างๆ ตลอดจนร่วม
รบัผิดชอบกับผลต่างๆ ที เกิดขึ�นภายหลงัจากการตัดสินใจ โดยการที บุคคลก้าวเข้ามาเป็น
สมาชกิของเครอืข่ายๆ หนึ งมไิดห้มายความว่า บุคคลไม่สามารถเป็นสมาชกิของเครอืข่ายอื นๆ 
ได ้ 

3) พันธมิตร ได้แก่ บุคคลที มิได้เป็นส่วนหนึ งของเครอืข่าย แต่มีส่วนช่วย
สนับสนุนเครอืข่ายในเรื องต่างๆ อาท ิการแลกเปลี ยนขอ้มูล หรอืขอ้คดิเห็นต่างๆ การอํานวย
ความสะดวกในดา้นการตดิต่อประสานงานกบับุคคลอื นๆ การสนบัสนุนนโยบาย ฯลฯ 
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จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้นทั �งในส่วนของ ความหมาย ลกัษณะ องค์ประกอบ การก่อรูป ระยะ
ของเครอืข่าย ตลอดทั �งบทบาทหน้าที ของสมาชกิในเครอืข่ายนั �นผู้วจิยัได้นํามาขอ้มูลในส่วนนี�
มาวเิคราะหใ์นดา้นลกัษณะเครอืข่ายการสื อสารของโครงการผกูปิ นโตขา้วกบักลุ่มทํานาเลกิเคม ี
จงัหวดัอ่างทอง รวมถงึบทบาทหน้าที ภายในเครอืขา่ย  
 

2.1.3 แนวคิดเรื�องเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคม  
Mason and Rennie (2008) อธิบายว่า เว็บไซต์เครอืข่ายทางสังคมสามารถใช้เป็น

สื อกลางในการแลกเปลี ยนความรูข้องผู้ใช้ไดเ้ป็นอย่างด ีเนื องจากมคีวามยดืหยุ่นต่อการเขา้ถงึ 
สามารถเก็บบนัทึกการสื อสารที เกิดขึ�นได้ อีกทั �งยงัช่วยให้การสื อสารระหว่างบุคคลมคีวาม
เสมอืนจรงิเทยีบไดก้บัการสื อสารแบบเผชญิหน้า (Face to Face Communication) 
 ศูนย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ(2551) เรยีกเครอืข่ายสงัคม
ผ่านอนิเทอรเ์น็ตว่า สงัคมออนไลน์หรอืชุมชนออนไลน์ โดยอธบิายว่า เป็นการแลกเปลี ยนขอ้มลู
ผ่านเวบ็ไซตท์ี เป็นจุดเชื อมโยงระหว่างบุคคลแต่ละคนที มเีครอืขา่ยสงัคมของตนเองบนเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ต รวมทั �งเชื อมโยงบรกิารต่างๆ เช่น การรบัส่งอเีมล ์เวบ็บอรด์ บลอ็ก และอื นๆ เขา้
ดว้ยกนั  

กฤษณพร ประสิทธิ Jวิเศษ (2557, น. 23) แนวคิดเครือข่ายสังคมได้ถูกนํามาใช้ใน
การศกึษาเรื องการสื อสารผ่านสื ออนิเทอรเ์น็ตเพราะสื ออนืเทอรเ์น็ตคอื สื อกลางที มลีกัษณะเป็น
โครงข่ายในการเชื อมโยงผู้คนหรอืผู้ใช้ที อยู่ในแต่ละมุมโลกเขา้หากนั ทําให้คนทั  วโลกที อยู่ต่าง
พื�นที  ต่างเวลาสามารถที จะทําการติดต่อสื อสารกนั สรา้งความสมัพนัธ์กนั โดยไม่มขี้อจํากัด
เรื องเวลาและสถานที  

ดงันั �นอาจกล่าวสรปุจากความหมายขา้งต้นว่า “เวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคม” คอื การสื อสาร
ที มตีวักลางคอื เว็บไซต์สงัคมออนไลน์ หรอื สื อสงัคมออนไลน์ ที ใช้แลกเปลี ยนข้อมูลความรู ้
ผ่านเวบ็ไซต์ที เป็นจุดเชื อมระหว่างบุคคลแต่ละคนที มเีคอืข่ายสงัคมของตนเองบนเครอืข่ายอนิ
เทอรเ์นต ทําให้คนที อยู่ต่างพื�น ต่างเวลา สามารถที จะตดิต่อสื อสารกนั สรา้งความสมัพนัธ์กนั
อยา่งไมม่ขีอ้จาํกดั 

ธวชัพงษ์ พทิกัษ์ (2552) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมดงันี� 
1) เพื อน (Friend) หมายถงึ บุคคลที อยูบ่นเครอืขา่ยเดยีวกนักบัผูใ้ชเ้อง มรีะดบั

ความสมัพนัธม์ากกว่า 1 ระดบั เช่น เพื อนของเพื อน เป็นต้น โดยกจิกรรมที เกี ยวขอ้งกบัเพื อน 
เช่น การเพิ มรายชื อเพื อนสําหรบัการตดิต่อ การตอบรบัคําขอเป็นเพื อน การบอกเลกิคําขอเป็น
เพื อน เป็นตน้ 

2) ประวตัิย่อ (Profile) คอื การเผยแพร่ข้อมูลโดยสงัเขปเกี ยวกบัตนเอง เช่น 
ชื อเล่น เพศ อาย ุที อยูป่จัจบุนั ความสนใจพเิศษ งานอดเิรก เป็นตน้ 
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3) การแสดงความคิดเห็นหรือการส่งข้อความ (Comment/Message) เป็น
รูปแบบการติดต่อสื อสารที สําคญัของผู้ใช้เว็บไซต์เครอืข่ายสงัคม ช่วยให้ผู้ใช้บนเครอืข่าย
เดยีวกนัแลกเปลี ยนความคดิเหน็ผ่านการพมิพ์โต้ตอบกนั ซึ งการสื อสารทั �งหมดเกดิขึ�นจะถูก
เกบ็บนัทกึไวแ้ละผูใ้ชส้มารถเขา้มาอ่านยอ้นหลงัไดต้ามตอ้งการ 

ลกัษณะของเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคม Lovetoknow (2011 อ้างถงึใน กฤษณพร ประสทิธิ J
วเิศษ, 2557, น. 23) ไดส้รปุลกัษณะสาํคญัของเวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมไวด้งันี� 

1) ยดึผู้ใช้เป็นหลกั (User-Based) ก่อนที  เฟซบุ๊ก และ มายเสปซ (Myspace) 
จะกลายเป็นเวบ็ไซต์เครอืข่ายทางสงัคมหลกั เนื�อหาบนเวบ็ไซต์ทั  วไปจะอพัเดตโดยผู้ใช้เพยีง
คนเดยีวและมผีูอ่้านเป็นผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทั  วไป การไหลของขอ้มลูบนเครอืข่ายเป็นทศิทางเดยีว
กําหนดโดยเจา้ของเวบ็ไซต์นั �นๆ แต่ต่อมาเนื�อหาบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไดถู้กกําหนดเอง
โดยผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต ดว้ยความคดิที ว่าถา้ไมมม่ผีูใ้ช ้ระบบเครอืข่ายกจ็ะเป็นเพยีงพื�นที ว่าง ไม่มี
แอพพลเิคชั  นและห้องสนทนา ผูใ้ชส้ามารถขยายเครอืข่ายไดด้ว้ยบทสนทนาในหอ้งแชทรมูและ
ในเนื�อหา ผู้ใช้คนใดก็ได้ในกลุ่มสามารถกําหนดทศิทางของเนื�อหา ซึ งถือเป็นประเด็นที ทําให้
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มลีกูเล่นที น่าสนใจและมพีลวตัรสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารอเิทอรเ์น็ต 

2) การมีปฎิสัมพันธ์ (Interactive) ลักษณะอีกประการหนึ งของเว็บไซต์
เครอืข่ายทางสงัคมสมยัใหม่ คอื การมปีฎสิมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ช ้เนื องจากเครอืข่ายดงักล่าวไม่ได้
มไีว้เพื อสร้างห้องแชทรูมและการแสดงความคดิเห็นเท่านั �น แต่เว็บไซต์เหล่านี�กลายเป็นสิ ง
บนัเทงิที ผู้คนเลอืกใช้มากกว่าโทรทศัน์ เนื องจากเวบ็ไซต์เครอืข่ายทางสงัคมเป็นมากกว่าสื อ
บนัเทงิ เพราะเป็นสื อที ใชใ้นการตดิต่อและสานสมัพนัธก์บักลุ่มเพื อน 

3) ขบัเคลื อนชุมชน (Community-Driven) เวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมสรา้งขึ�นและ
เตบิโตมาจากแนวคดิของเวบ็ไซต์ชุมชน ซึ งหมายความว่า ชุมชนหรอืกลุ่มสงัคมจะก่อตวัมาจาก
ความเชื อหรอืความสนใจที คลา้ยกนั รวมถงึตดิต่อกบัเพื อนเก่าที ไม่ไดต้ดิต่อกนัเป็นเวลานานได้
อกีดว้ย 

4) ความสมัพนัธ์ (Relationship) เว็บไซต์เครอืข่ายทางสงัคมถือว่า ได้ก่อตัว
ขึ�นมาจากการสรา้งความสมัพนัธข์องคนในเครอืข่าย ยิ งมคีวามสมัพนัธม์ากย่อมส่งผลต่อความ
เป็นศูนยก์ลางของเครอืข่าย และเป็นการสนับสนุนแนวคดิการสรา้งความสมัพนัธแ์บบพรีะมดิ ที 
เน้นพลงัของเครอืข่าย นั  นคอื เมื อผูใ้ช้มรีายชื อเพื อน 20 รายชื อ และต้องการจะเขยีนขอ้ความ
ถึงทั �งกลุ่มและอัพเดตบนหน้าโปรไฟล์ เนื�อหาหนึ งๆ จะเพิ มจํานวนอย่างรวดเร็วบนระบบ
เครอืข่ายรายชื อเพื อนขณะเดยีวกนัเครอืข่ายเพื อนกลุ่มย่อย อาจช่วยขยายเนื�อหาออกไปเป็น
ทอดไดอ้กีดว้ย 

5) อารมณ์เหนือเนื�อหา (Emotion Over Content) คุณลกัษณะสําคญัอีกหนึ ง
ประการของเวบ็ไซตเ์ครอืข่ายทางสงัคมคอื ปจัจยัดา้นอารมณ์ ขณะที เวบ็ไซต์ในอดตีมุ่งไปที การ
จดัการเนื�อหาขอ้มลูสําหรบัผูอ่้านเพยีงฝ่ายเดยีว แต่เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์จะเน้นไปที เรื องของ
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การใชเ้รื องอารมณ์ (Emotional Security) และความรูส้กึ (Sense) ที มต่ีอเรื องต่างๆ เช่น ปญัหา
หย่ารา้ง มคีวามสมัพนัธ์ที ไม่สู้ดีกบัคู่ครอง หรอืเกิดวกิฤตภายในครอบครวั โดยผู้ใช้จะใช้สื อ
เว็บไซต์เครอืข่ายทางสงัคมเพื อสื อสารโดยตรงกับเพื อนในบญัชีรายชื อในการให้คําแนะนํา
สาํหรบัสถานที ไมพ่งึประสงค ์เป็นตน้ 

โครงการผูกปิ นโตข้าว เป็นโครงการหนึ งที เชื อมโยงระหว่าง กลุ่มแม่สื อ กลุ่มชาวนา
อินทรยี์ และกลุ่มผู้ซื�อข้าวอินทรยี์ เข้าด้วยกันเป็นรูปแบบเครอืข่าย ซึ งภายในเครอืข่ายของ
โครงการผูกปิ นโตข้าวได้มกีารกําหนดเป้าหมาย จุดยนืไว้อย่างชดัเจนในเนื�อหาสารที สื อสาร
ถ่ายทอดกันภายในเครอืข่าย ร่วมถึงมีช่องทางในการติดต่อสื อสารกันโดยการนําสื อสังคม
ออนไลน์มาใช้ และมีจุดเริ มต้นจากเว็บไซต์เครอืข่ายสังคมอย่างเฟซบุ๊ก ทั �งนี�แนวคิดเรื อง
เครอืข่ายสงัคม เครอืข่ายการสื อสาร ตลอดจนเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคม จงึมคีวามสําคญัต่อการ
วิจยัเป็นอย่างมากในด้านการวิเคราะห์ถึงจุดเริ มการสร้างเครอืข่าย รูปแบบของเครอืข่าย 
บทบาทหน้าที  ตลอดจนองคป์ระกอบที ทาํใหเ้กดิการรวมตวัเป็นเครอืขา่ยในยคุปจัจบุนั  
 
2.2 แนวคิดเรื�องการสื�อสารผา่นสื�อสงัคมออนไลน์ 
 

ในปจัจุบนัสงัคมมคีวามซบัซ้อนเพิ มมากยิ งขึ�น วถิีชีวติของผู้คนก็เปลี ยนไปจากเดิม
กลายเป็นสงัคมที เร่งรบี แข่งขนั ดงันั �นการสื อสารจงึเปลี ยนแปลงไปตามยุคสมยั ซึ งการสื อสาร
ตอ้งมปีระสทิธภิาพในการส่งต่อขอ้มลูที รวดเรว็ ครบถว้น และถูกต้อง สื อสงัคมออนไลน์ (Social 
Media) จงึเป็นตวัเลอืกหนึ งของการสื อสารที เขา้มามบีทบาทอย่างมากต่อระบบการสื อสารใน
สมยัใหม่ รวมถงึสามารถเป็นตวัช่วยในการพฒันาในดา้นต่างๆ หลากหลาย ซึ งผูว้จิยัไดร้วมรวบ
นิยามของสื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ดงันี� 
 

2.2.1 ความหมายของสื�อสงัคมออนไลน์ 
สื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) มคีวามหมายที ใช้อย่างเป็นทางการเกิดขึ�นจาก 2 

แนวด้วยกัน ได้แก่ Web 2.0 และ User Generated Content (UGC) กล่าวคือ Web 2.0 เป็น
วธิกีารที ผูพ้ฒันาซอฟแวรแ์ละผูใ้ชม้กีารใชป้ระโยชน์จากอนิเทอรเ์น็ต ซึ งเป็นเนื�อหาและรปูแบบ
การใช้ต่างๆ ถูกสรา้งขึ�นและเผยแพร่โดยคนใดคนหนึ ง ในขณะที สามารถปรบัเปลี ยนรูปแบบ
โดยผู้ใช้จํานวนมากจากการเข้าร่วม ซึ งมีอยู่ตลอดเวลา ในขณะที  UGC หมายถึง ผู้ใช้เป็น
ผูส้รา้งสื อเนื�อหาขึ�นเอง ซึ งมรีปูแบบที หลากหลายและเผยแพรล่งในพื�นที สาธารณะ เพราะฉะนั �น
โดยสรุปแล้ว สื อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือกลุ่มรูปแบบการใช้ต่างๆ ที อยู่บน
อนิเทอรเ์น็ตซึ งสามารถสรา้งขึ�นบนฐานของเทคโนโลยแีละความนึกคดิของ Web 2.0 และยอม 
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ใหม้กีารเปลี ยนแปลง สรา้งรปูแบบต่างๆ จากผูใ้ชน้ั  นเอง (Kaplan and Haenlein, 2010)  
สื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) หมายถงึ สื อที ผู้ส่งสารแบ่งปนัสาร ซึ งอยู่ในรูปแบบ

ต่างๆ ไปยงัผูร้บัสารผ่านเครอืขา่ยออนไลน์ โดยสามารถโตต้อบกนัระหว่างผูส้่งสารและผูร้บัสาร 
หรอืผู้รบัสารด้วยกนัเอง ซึ งสามารถแบ่งสื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ออกเป็นประเภท
ต่างๆ  ที ใช้กัน บ่อยๆ คือ  บล็อก (Blogging) ทวิต เตอร์และไมโครบล็อก (Twiitter and 
Microblogging) เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Networking) และการแบ่งปนัทางออนไลน์ 
(Media Sharing) การนําสื อสังคมออนไลน์ (Social Media) ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมี
มากมายไม่ว่าจะเป็นการใชส้รา้งชื อเสยีง การใชเ้พื อการศกึษา หรอืแมก้ระทั  งการใชเ้พื อการทํา
ธุรกจิ (พชิติ วจิติรบุญยรกัษ์, 2554, น. 99) 

ปรศินา เพชระบูรณิน (2556) กล่าวว่า พื�นฐานการเกิดสงัคมมออนไลน์มลีกัษณะที 
เหมอืนกบัพื�นฐานเกดิสงัคมประเภทอื น กล่าวคอืเกดิจากความต้องการพื�นฐานทางสงัคมนุษยท์ี 
ตอ้งการตดิต่อสื อสารหรอืมปีฏสิมัพนัธก์นั แมแ้รกเริ มของยคุอนิเทอรเ์น็ต ผูใ้ชไ้ม่สามารถตดิต่อ
หรอืโต้ตอบกบัผู้ใช้อื นได้มากนัก เพราะเว็บไซต์ (Website) ที มอียู่ช่วงนั �น ยงัเป็นเว็บไซด์ที มี
การสื อสารทางเดยีว การอ่านเพยีงอย่างเดยีว ซึ งเรยีกว่ายุคนั �นว่า ยุคเวบ็ 1.0 ซึ งในเวลาต่อมา
ไดม้กีารพฒันาเวบ็ไซต์ให้สามารถมกีารโต้ตอบกบัผู้ใชง้านมากขึ�นเรยีกยุคนี�ว่า ยุคเวบ็ 2.0 ทํา
ใหเ้ครอืขา่ยคอมพวิเตอรห์รอือนิเทอรเ์น็ตกลายเป็นสงัคมรปูแบบหนึ งขึ�นมา การสรา้งชุมชนใหม่
บนอินเทอรเ์น็ตจงึกลายเป็นสงัคมรูปแบบหนึ งขึ�นมา การสรา้งชุมชนใหม่บนอินเทอร์เน็ตจงึ
กลายเป็นเครื องมอืที สําคญัในการติดต่อสื อสาร แสดงความคดิเห็น หรอืทํากิจกรรมต่างๆ ทั �ง
เพื อการศกึษา เพื อธุรกจิและเพื อความบนัเทงิ 

กล่าวโดยสรุปว่า สื อสงัคมออนไลน์ คอื สื อที ผูส้่งสารแบ่งปนัสาร ซึ งอยู่ในรปูแบบต่างๆ
ไปยงัผูร้บัสารผ่านเครอืข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกนัระหว่างผู้ส่งสารและผู้รบัสาร หรอื
ผู้รบัสารด้วยกันเอง ซึ งสื อสังคมออนไลน์มีมากมาย เช่น บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์และ     
ไมโครบลอ็ก (Twiitter and Microblogging) เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Networking) และ
การแบ่งปนัทางออนไลน์ (Media Sharing) และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทั �งการศกึษา ใน
ดา้นธุรกจิและความบนัเทงิ  

โครงการผูกปิ นโตข้าวใช้ประโยชน์จากสื อสงัคมออนไลน์ในการสื อสารประชาสมัพนัธ์
โครงการให้เป็นที รู้จกัอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปนัเรื องราวข้อมูลต่างๆ ของ
โครงการผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ และเกดิการแบ่งปนัออกไปบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต หรอื
แม้กระทั  งการนําสื อคนดงัมาช่วยประชาสมัพนัธ์โดยการถือป้ายเจา้สาวและเข้าร่วมโครงการ
พร้อมถ่ายภาพลงใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ก็มกีารส่งต่อไปยงัเว็บไซต์เครอืข่ายสงัคมอื นๆ อีก
มากมาย เช่น เว็บไซต์กระปุกดอทคอม (http://www.kapook.com/) หรือ เว็บไซต์พันทิป 
(http://pantip.com/) เป็นต้น ซึ งการแบ่งปนัเรื องราวของโครงการผ่านทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ หรอืด้วยวธิบีอกเล่า ปากต่อปากก็ตามส่งผลให้เกิดการขยายเครอืข่ายเพิ มจํานวน
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สมาชกิมากยิ งขึ�น ดงันั �นจงึจาํเป็นอย่างยิ งที ต้องศกึษาแนวคดิการใช้สื อสงัคมออนไลน์เพื อเป็น
แนวทางในการวเิคราะห์ปจัจยัของโครงการผูกปิ นโตขา้วที มผีลต่อการพฒันาศกัยภาพตลาด
ทางเลอืกของกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
 

2.2.2 ข้อดี และข้อเสียของสื�อสงัคมออนไลน์ 
สื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) มทีั �งขอ้ด ีและขอ้เสยี ซึ งขอ้ดขีองสื อสงัคมออนไลน์ 

(Social Media) นั �น สามารถทําให้คน หรอืกลุ่มคนที มคีวามสนใจเดยีวกนั แลกเปลี ยนข้อมูล
ความรู้ในสิ งที สนใจร่วมกันได้ และยงัเป็นคลงัข้อมูลความรู้ขนาดย่อมที รวบรวมคําถามและ
คําตอบของผู้ที สนใจร่วมกัน ร่วมถึงประหยดัค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื อสาร สะดวกรวดเร็ว 
นอกจากนั �นหากมองในแง่ของการค้าขาย ข้อดีของสื อสังคมออนไลน์ (Social Media) จะ
สามารถเป็นที สําหรบัใช้ในการซื�อขายแลกเปลี ยนข้อมูลสนิค้าผ่านทางเครอืข่าย ร่วมถึงเป็น
เครื องมอืในการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ เพราะสามารถสรา้งความเป็นกนัเองกบัลูกค้า อกี
ทั �งยงัสามารถแลกเปลี ยนข้อมูล และเข้าถึงลูกค้าโดยไม่จําเป็นต้องมาหายุ่งยาก เพราะความ
เป็นกนัเองที มใีหก้บัลูกคา้ผ่านการสื อสารโดยสื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ทาํใหส้ามารถที 
จะทราบความต้องการ รวมไปถงึความคดิของลกูคา้ไดง้่ายเพราะลกูคา้จะกลา้ที จะเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนตวั (นพพร ชุบทอง, 2554, น. 69) ซึ งสอดคล้องกบัแนวคดิที  McCarthy (2009 อ้างถงึใน 
กฤษณพร ประสทิธิ Jวเิศษ, 2557, น. 36) อธบิายว่า การใชเ้ฟซบุ๊กในการสื อสารถอืไดว้่าเป็นการ
ใชพ้ื�นที ในการนําเสนอแลกเปลี ยน แบ่งปนัขอ้มลูขา่วสารเกี ยวกบัตนเอง การเปิดเผยตนเองมาก
จะหมายถึง การลดความไม่แน่ใจ (ความเสี ยง) ในการสื อสารระหว่างบุคคล สร้างการ
แลกเปลี ยน และความสมดุลในการสื อสารและส่วนใหญ่มกัเป็นการเปิดเผยเรื องราวในเชงิบวก
มากกว่าเชิงลบ เพราะจะสามารถสร้างและพัฒนาความสมัพันธ์ให้ดีขึ�น แต่ในขณะเดียวกัน
ขอ้เสยีของสื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ก็มเีช่นเดยีวกนัไม่ว่าจะเป็น อาจเกิดการละเมดิ
สทิธิ Jส่วนบุคคลในการนําขอ้มลู รปูภาพ ไปเผยแพร่ต่อในทางที ไม่ดก่ีอใหเ้กดิความเสยีหาย อกี
ทั �งสื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) เป็นสงัคมที กวา้ง ย่อมมบุีคคลที ไม่หวงัดแีฝงตวัอยู่ ดงันั �น
หากผู้ใช้รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์หรอืขาดวจิารณญาณอาจโดนหลอกลวงผ่านอนิเทอรเ์น็ตได้ (นพพร 
ชุบทอง, 2554, น. 69) อีกทั �งจากงานวิจยัของดวงกมล ชาติประเสรฐิ และศศิธร ยุวโกศล 
(2555) เรื อง “การรูเ้ท่าทนัสื อใหม่ เวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์” ซึ งกล่าวว่า ผู้ใชเ้ฟซบุ๊ก มี
ความเหน็ว่า ความสมัพนัธ์บนเฟซบุ๊กไม่แนบแน่นเท่าความสมัพนัธ์ในโลกภายนอก แต่ก็เป็น
ความสมัพนัธท์ี ไมต่อ้งผกูมดั รวมถงึสอดคลอ้งกบั Lipschultz (2015, p. 39) กล่าวว่า การพึ งพา
อาศยัและเต็มไปด้วยการแบ่งปนัและการเปิดเผยเป็นลกัษณะจําเพาะของความสมัพนัธ์แบบ
ปจัเจกชน สื อสงัคมออนไลน์มคีวามโน้มเอยีงไปทางการเน้นการแบ่งปนัมากกว่าการเปิดเผย 
เมื อผู้คนพูดว่าต้องการความสมัพนัธ์ที มากกว่านี�ในสื อสงัคมออนไลน์ พวกเขาอาจไม่เขา้ใจว่า
ความสมัพนัธท์ี แขง็แกรง่ถูกสรา้งขึ�นบนความโปรง่ใส 
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จงึกล่าวได้ว่าสื อสงัคมออนไลน์มทีั �งขอ้ดใีนการเป็นช่องทางตดิต่อสื อสารที สามารถลด
ข้อจํากัดของเวลา สถานที  และค่าใช้จ่ายได้ แต่ยงัมขี้อเสียเนื องจากเป็นการสื อสารผ่านทาง
เครอืข่ายอนิเทอรเ์นตที เชื อมต่อกนัทั  วโลก ขอ้มลูที เผยแพร่เป็นสาธารณะอาจถูกละเมดิลขิสทิธิ J 
หรอืก่อใหเ้กดิการหลอกลวงผ่านทางสื อสงัคมออนไลน์ไดเ้นื องจากการตดิต่อสื อสารผ่านทางสื อ
สงัคมออนไลน์เป็นการสรา้งความสมัพนัธ์แบบรวดเรว็ ซึ งอาจจะไม่ยนืยาวหรอืมั  นคงจรงิใจได้
เท่ากบัความสมัพนัธ์ในการพบปะเผชญิหน้ากนัโดยตรง ดงันั �นการศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของ
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ผู้วจิยัสามารถนําไปวเิคราะห์ในหวัข้อการสรา้งเครอืข่ายการสื อสาร
ระหว่างโครงการผูกปิ นโตขา้วกบักลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และปจัจยัของโครงการที 
นําไปสู่การพฒันาศกัยภาพตลาดทางเลอืกของกลุ่มได ้
 

2.2.3 เฟซบุก๊ (Facebook) 
ปจัจุบนัมผีู้ใช้สื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) เป็นจํานวนมากขึ�นโดยการจดัอนัดบั

และเก็บสถติต่ิางๆ ของเวบ็ไซต์ Zocial inc. (2558) พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 สื อสงัคมออนไลน์ 
(Social Media) อย่างเฟซบุ๊ก ประเทศไทยติดอันดับที  9 (ประชากรรวม 35 ล้านบัญชีผู้ใช ้    
เฟซบุ๊ก คิดเป็น 51% ของประชากรในประเทศไทย) จาก 25 ประเทศที ใช้บริการ ซึ ง
กรุงเทพมหานครติดอันดับ 1 ที มีผู้ใช้เฟซบุ๊กมากที สุด (จํานวน 20 ล้านบัญชีผู้ใช้บรกิาร) 
รองลงมาคอื จงัหวดัเชยีงใหม่ นครราชสมีา นนทบุร ีและชลบุร ีสาํหรบัช่วงอายทุี ใชเ้ฟซบุ๊ก มาก
ที สุดคือ 19 ปี โดยประชากรในกรุงเทพมหานครใช้เฟซบุ๊ก มากในช่วงอายุ 24-28 ปี และ
ประชากรที อาศัยอยู่ในต่างจงัหวดัใช้เฟซบุ๊ก มากในช่วง 18-20 ปี สําหรบัช่องทางสื อสงัคม
ออนไลน์ (Social Media) ที ธุรกจิใช้มากที สุดคอื เฟซบุ๊ก (คดิเป็น 77% จากสื อสงัคมออนไลน์ 
(Social Media) อย่าง Youtube, Twitter, Instragram) ตามสถติแิละการจดัอนัดบัเรยีกได้ว่าสื อ
สงัคมออนไลน์ (Social Media) อย่าง เฟซบุ๊ก เป็นที นิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยความ
เป็นมาของเฟซบุ๊ก และเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มดีงัต่อไปนี� 

เอมกิา เหมมนิทร ์(2556, น. 21) เฟซบุ๊ก คอื บรกิารบนอินเทอรเ์น็ตบรกิารหนึ ง ที จะ
ทําให้ผูใ้ช้สามารถทํากจิกรรมใดกจิกรรมหนึ งหรอืหลายๆ กจิกรรมกบัผู้ใชเ้ฟซบุ๊ก คนอื นๆ ไม่
ว่าจะเป็นการตั �งประเดน็ถามตอบในเรื องที สนใจ โพสต์รปูภาพ โพสต์คลปิวดิโีอ เขยีนบทความ
หรอืบล๊อกแชทคุยกนัแบบสดๆ เล่นเกมสเ์ป็นกลุ่ม (เป็นที นิยมกนัอย่างมาก) และยงัสามารถทํา
กจิกรรมอื นๆ ผ่านแอปพลเิคชนัเสรมิที มอียูอ่ยา่งมากมาย ซึ งแอปพลเิคชนัดงักล่าวไดถู้กพฒันา
เขา้มาเพิ มเตมิอยูเ่รื อยๆ  

สําหรบัเฟซบุ๊ก นั �นถอืกําเนิดโดย Mark Elliot Zuckerberg ในปี ค.ศ. 2004 Mark Elliot 
Zuckerberg นั �นมีความสามารถทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ตั �งแต่ชั �น
ประถมศกึษา ในขณะที  Mark กําลงัศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ีณ มหาวทิยาลยัฮาวารด์ เขา
ไดท้ําการ Hack เขา้ไปในระบบทะเบยีนของนักศกึษาเพื อดงึรูปจากฐานขมู้ลมาใส่ใน Website: 
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Facemask.com จงึส่งผลให้เขา้ถูกระงบัการใช้อนิเทอรเ์น็ต ทั �งที ก่อนหน้านี�เขาได้เสนอให้ทาง
มหาวทิยาลยัจดัทํา Web Directory สําหรบัข้อมูลที รวบรวมรายชื อ ภาพถ่ายของนักศึกษาที 
เรียกว่า เฟซบุ๊ก (Facebook) แต่ทางมหาวิทยาลัยปฏิเสธ จากผลของการถูกลงโทษใน
มหาวทิยาลยัจงึทําให้ Mark เกดิความรูส้กึท้าทาย อยากทําให้ Facebook.com ถอืกําเนิดและ
เป็นรูปเป็นร่างขึ�นมาได้ ดังนั �นเขาจึงได้เช่า Hosting ในราคา 85 เหรยีญ ในเวลา 3 เดือน
หลงัจากนั �น และต่อมา เพื อนๆ ของเขาได้แนะนําให้รูจ้กักบัผู้บุกเบกิกจิการ Paypal เขาได้ใช้
เวลาในการนําเสนอไม่เกิน 15 นาท ีก็ได้เงนิมาลงทุน 500,000 เหรยีญ Mark ตดัสนิใจลาออก
จากมหาวทิยาลยั ภายในปี 2008 เฟซบุ๊ก มสีถติผิูเ้ขา้ชม 5 ลา้นคน และยอดทะลุถงึ 300 ลา้น
คนในปี 2009!!. ทั �งนิตยสาร Time ไดจ้ดัให ้Mark เป็นหนึ งในผูท้รงอทิธพิลของโลกในปี 2008  
 ในส่วนของแฟนเพจ (Fan Page) ซึ งถอืว่าเป็นแอปพลเิคชนัหนึ งในเฟซบุ๊กนั �น สทิธชิยั 
วิมาลา (ม.ป.ป., น. 1) กล่าวว่า ถูกสร้างขึ�นเพื อที จะประชาสัมพันธ์สิ งต่างๆ เช่น ข่าวสาร 
กจิกรรม ตลอดจนสนิค้าและบรกิารต่างๆ ให้กบัเพื อนๆ หรอืบุคคลอื นๆ ที กําลงัมองหาหรอืมี
ความสนใจในสิ งที ประชาสมัพนัธ์ เราสามารถใช้ประโยชน์จากเพจ (Page) ได้ในหลายๆ ด้าน 
เช่น การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารองค์กร โฆษณาสนิค้า สรา้งเพื อตดิตามดาราหรอืตั �งเป็นแฟน
คลบั เผยแพร่ข้อมูลจากเว็บไซต์และบรกิารต่างๆ ในเชิงธุรกิจได้ และยงัสามารถเข้าถึงกลุ่ม
บุคคลต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง ซึ งทั �งหมดที กล่าวมานี�สามารถทําได้โดยใช้เพจ ซึ งจะ
ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเป็นอกีช่องทางที เขา้กลุ่มเป้าหมายที อยู่บนโลก
ออนไลน์ โดยวธิสีรา้ง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ใหเ้ขา้ไปที  http://www.facebook.com/pages/create. 
php จากนั �นกเ็ลอืกตามประเภทที เราตอ้งการจะสรา้ง  
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ภาพที� 2.1  หน้าตวัอยา่งวธิกีารสรา้ง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
แหล่งที�มา:  สทิธชิยั วมิาลา, ม.ป.ป., น. 1. 
 

สําหรบัแฟนเพจ (Fan Page) นั �น คอื รปูแบบที ทางเฟซบุ๊กแนะนําว่าเหมาะสําหรบัการ
ใช้งานเพื อธุรกิจมากที สุด ร่วมถึงแฟนเพจยงัมจีุดเด่น คือ นอกเหนือจากที สามารถมี แฟน 
(Fan) หรือสมาชิกได้อย่างไม่จํากัดจํานวนแล้วก็ยังมีระบบจัดเก็บสถิติผู้ เข้าชมและการ
ปฏสิมัพนัธ์แฟนเพจ โดยสามารถเก็บข้อมูลเหล่านี�ไปวเิคราะห์ในเชงิการตลาดได้เป็นอย่างดี
และยงัมแีอปพลเิคชั  นเฉพาะสําหรบั Fan Page ที สามารถนํามาใช้ปรบัปรุงตกแต่งเพื อสร้าง
เอกลกัษณ์ใหก้บัหน้าธุรกจิองคก์รไดอ้กีดว้ย (รชัญา จนัทะรงั, 2554, น. 18) 

รชัญา จนัทะรงั (2554, น. 19) ได้กล่าวถึง 10 ข้อดใีน Fan Page ต่อธุรกิจที ผู้วจิยัได้
สรปุดงันี� 

1) ถอืเป็นอกีช่องทางที เจา้ของตราสนิค้าสามารถโปรโมทธุรกจิได้บนเวบ็ไซต ์
การม ีFan Page นั �นช่วยในการสรา้งตราสนิคา้ธุรกจิของผูป้ระกอบการหรอืเจา้ของสนิคา้ไปใน
ตวั  

2) ไดย้อดคนเขา้เวบ็ไซต์มากขึ�น กล่าวคอื เฟซบุ๊คให้เจา้ของสนิค้าสามารถใส่
ลงิค์เว็บไซต์บรษิัทหรอืธุรกิจของเจ้าของตราสนิค้าได้ ดงันั �นคนที เข้ามาดูหน้า Fan Page ที 
สนใจและอยากจะรูเ้กี ยวกบับรษิทัหรอืสนิคา้และบรกิารของเจา้ของตราสนิคา้มากขึ�นกส็ามารถ
คลกิลงิคไ์ปยงัเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการของบรษิทัตราสนิคา้นั �นๆ 

3) เพิ มประสิทธิภาพการปรบัแต่งเว็บไซต์ให้มีการค้นหาในกลุ่มคําค้นหาที 
ตอ้งการตดิต่ออยูใ่นหน้าแรกของเสริซ์เอน็จิ�น (Search Engine Optimize: SEQ) 

4) สรา้งคอมมวินิตี�ผูบ้รโิภคหรอืกลุ่มลกูคา้ไดง้่ายและไมต่้องเสยีเงนิ Fan Page 
ถอืเป็นอกีทางเลอืกในการทําให้กลุ่มลูกค้าเขา้มามสี่วนร่วมมากขึ�นกบัเวบ็ไซต์หลกัของสนิค้า
หรอืผลติภณัฑ์ และที สําคญัเจ้าของตราสนิค้ายงัสามารถสนทนากบัลูกค้า ถามคําถาม ความ
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คดิเหน็ ความพงึพอใจ และอกีมากมาย ที สามารถช่วยให้พฒันาหรอืต่อยอดผลติภณัฑ ์สนิค้า 
และบรกิาร จากความคดิที ไดจ้ากผูบ้รโิภค 

5) เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง ถ้าสมาชกิคนนั �นมาเป็น Fan ของ Fan Page 
แลว้ เจา้ของสนิคา้ก็สามารถส่งขอ้ความถงึพวกเขาเหล่านั �นไดโ้ดยตรง โดยสามารถเลอืกไดว้่า
จะส่งใหใ้ครบา้ง 

6) เสรมิสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ งขึ�น การคุยกนัหรอืแสดง
ความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆ นั �นสามารถทําให้ความสมัพันธ์กับลูกค้าแกร่งขึ�น เพราะเป็นการ
โต้ตอบกนัโดยที ลูกค้าไม่ไดรู้ส้กึว่าถูกบบีบงัคบัให้ซื�อสนิค้า แต่เป็นการคุยแบบไม่เป็นทางการ 
ซึ งทาํใหท้ศันคตขิองลกูคา้ต่อตราสนิคา้นั �นๆ ดยีิ งขึ�น 

7) สรา้งพื�นที ใหก้บัผูท้ี ภกัดต่ีอตราสนิคา้ไดบ้อกต่อ แมผู้ใ้ช้จาํนวน 25% จะไม่
ชอบการป่าวประกาศบอกคนอื นๆ ว่าตนเองชอบหรอืใช้ผลติภณัฑไ์หน แต่ผู้ใชจ้ํานวนที เหลอื
อกีมากมายนั �นพร้อมที จะแนะนําหรอืแสดงความชื นชอบสนิค้าหรอืบรกิารที ตนเองประทบัใจ 
รวมถงึบอกต่อไปยงัเพื อนๆ หรอืคนรูจ้กัในเฟซบุ๊ก อกีดว้ย 

8) การรบัฟงัและการจบัตาดพูฤตกิรรมจะช่วยพฒันาธุรกจิของคุณ 
9) เป็นเครื องมอืวดัผลที แม่นยาํ หากตอ้งการทราบว่า Fan Page ที ทาํไปไดผ้ล

อย่างไรบ้างเฟซบุ๊ก จะม ีPage Insight (เพจ อินไซทส์) ซึ งเป็นเครื องมอืรายงานและวดัสถิต ิ
เช่น มคีนเขา้มาคอมเมนต์ หรอืโพสต์มากน้อยขนาดไหน รวมถงึขอ้มูลเกี ยวกบัแฟนๆ ที หน้า 
Fan Page 

10) ใหเ้จา้ของตราสนิคา้ตดิตามคู่แขง่ไดท้นั  
 

2.2.4 ไลน์ (LINE) 
การสื อสารผ่านสื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) อกีช่องทางหนึ งคอืไลน์ซึ งในปจัจุบนั

กม็ผีูใ้ชโ้ปรแกรมนี�ในการตดิต่อสื อสารเพิ มสูงขึ�นเช่นเดยีวกบัเฟซบุ๊ก โดยการจดัอนัดบัและเก็บ
สถติเิวบ็ไซต์ Zocial inc. (2558) พบว่า ในปีพ.ศ. 2558 มผีู้เขา้ใช้โปรแกรม ไลน์มากกว่า 560 
ลา้นคนทั  วโลก โดยผูเ้ขา้ใชใ้นประเทศไทยมจีาํนวนทั �งสิ�น 33 ลา้นผูใ้ชง้าน  

ตามที  ศุภศลิป์ กุลจติต์เจอืวงศ์ (2556, น. 43) ไดส้รุปความหมายของ ไลน์ (LINE) คอื 
แอปพลิเคชันสําหรบัรบัการสนทนาบนอุปกรณ์การสื อสารรูปแบบต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน 
คอมพวิเตอรแ์ละแทบ็เลต็ (Tablet) ผู้ใช้สามารถสื อสารด้วยการพมิพ์ขอ้ความจากอุปกรณ์การ
สื อสารเครื องหนึ งไปสู่อีกเครื องหนึ งไลน์ได้รบัการพฒันาให้มคีวามสามารถหลากหลายเพื อ
รองรบัการใชง้านของผูใ้ชห้ลายๆ ดา้น จุดเด่นที ทําใหไ้ลน์แตกต่างกบัแอปพลเิคชนัสําหรบัการ
สนทนารปูแบบอื นๆ คอื รปูแบบของ“สตกิเกอร”์ (Sticker) ที แสดงอารมณ์และความรูส้กึของผูใ้ช้
ที หลากหลาย เช่น สติกเกอรแ์สดงความรูส้กึขั �นพื�นฐาน สติกเกอรต์ามเทศกาลและวนัสําคญั 
สตกิเกอรข์องตราสนิคา้ต่างๆ และสตกิเกอรก์ารต์ูนที มชีื อเสยีง เป็นต้น โดยที ไลน์นั �นไดร้บัการ
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พัฒนาขึ�นครั �งแรกเมื อปี 2554 ณ ประเทศญี ปุ่น โดยบริษัท NHN Japan ซึ งเป็นบริษัทที 
ให้บรกิารอินเทอร์เน็ต เกม และระบบการสบืค้นข้อมูล (SearchEngine) ได้ร่วมมอืกับบรษิัท 
Naver Japan Corporationและบรษิัท livedoor ร่วมกันพัฒนาขึ�นโดยปรบัปรุงรูปแบบการใช้
งานที หลากหลายเพื อรองรบัการใชง้านของผูใ้ชอ้ยา่งต่อเนื อง 

นอกจากนั �น ศุภศลิป์ กุลจติต์เจอืวงศ์ (2556, น. 44 ) กล่าวไว้ว่า ไลน์ ครองใจกลุ่มคน
วยัทํางานในเมอืง โดยวเิคราะห์จากการอ้างองิ ผลการสํารวจของเอแบคโพลล์ อารว์ายทไีนท ์
(2556 อ้างถึงใน ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ 2556, น. 44 ) เรื องพฤติกรรมการใช้ไลน์ของ
ประชาชน ในกลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ�นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผล
การศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 81.3 ระบุว่า มกัจะใชไ้ลน์มากสุดในช่วงเวลา
ทํางาน รอ้ยละ 70.0 ใชเ้พื อการตดิต่อเรื องงานธุรกจิ คา้ขาย และรอ้งเรยีน รอ้ยละ 62.1 ใชเ้พื อ
ส่งรูปภาพ/คลปิวดิีโอ และรอ้ยละ 53.7 ใช้แทนโทรศพัท์/ใช้โทรออนไลน์ตามลําดบั จากสถิติ
ดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า กลุ่มคนวยัทํางานที นิยมใช้ไลน์นั �น นอกเหนือจากการใช้ตดิต่อสื อสาร
ทั  วไปแล้วยงัสามารถใช้ไลน์เพื อช่วยสนับสนุนการทํางานของตนในด้านต่างๆ เช่น การเจรจา
ทางธุรกิจด้วยวธิกีารส่งข้อความ ภาพประกอบ หรอืการเชื อมต่อไปยงัแหล่งข้อมูลอื นๆ เพื อ
สนับสนุนการทํางานของตนเอง ซึ งมกัจะพบมากในชุมชนเมอืงอย่างกรุงเทพมหานคร ทั �งนี�
เพราะกรุงเทพมหานครเป็นศูนยร์วมที ตั �งของสถานที ทํางานและกลุ่มคนทํางานที หลากหลาย
และมอียูเ่ป็นจาํนวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 2.2  ตวัอยา่งการสื อสารผ่านทางไลน์ 
แหล่งที�มา:  LINE, 2558. 
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ลกัษณะบทบาทหน้าที ของ LINE ตามที  ศุภศลิป์ กุลจติต์เจอืวงศ ์(2556, น. 48) ไดแ้บ่งบทบาท
ออกเป็น 10 ลกัษณะดงันี� 

1) เป็นการสื อสารสองทาง (Two-Way Communication) ไลน์เป็นการสื อสาร
โดยตรงจากผูส้่งสารไปยงัผูร้บัสาร โดยผูส้่งสารสามารถส่งขอ้ความ รปูภาพ เอกสาร หรอืขอ้มลู
ข่าวสารตามวตัถุประสงค์ของผู้ส่งสารเพื อก่อให้เกดิการรบัรู ้และพฤตกิรรมที ผู้ส่งสารต้องการ 
อกีทั �งผู้รบัสารยงัสามารถแสดงปฏกิรยิาตอบกลบั (Feedback) โดยตรงได้ทนัททีําให้ผู้ส่งสาร
สามารถวดัผลของการสื อสารไดท้นัท ี

2) สามารถสรา้งกลุ่มการสื อสารได้เฉพาะกลุ่ม (Group Communication) เมื อ
ผู้ใช้ต้องการพื�นที สําหรบัสมาชกิที คุ้นเคยกนัโดยเฉพาะ ผู้ใช้สามารถตั �งค่าการใช้งานของไลน์
ดว้ยวธิกีารสรา้งกลุ่มเฉพาะในแวดวงสนทนาที มคีวามเกี ยวขอ้งกนัระหว่างบุคคลหลายบุคคลให้
สามารถเชื อมต่อและสื อสารกันภายในกลุ่ม ซึ งเมื อสมาชิกภายในกลุ่มคนใดคนหนึ งส่งสาร
ออกไป จะถงึผู้รบัสารที เป็นสมาชกิในกลุ่มไดทุ้กคน ซึ งมกัเป็นเรื องที สมาชกิภายในกลุ่มล้วนมี
ประสบการณ์ร่วมกนั ทําให้สามารถสื อสารโต้ตอบกนัภายใต้หวัข้อที สมาชกิภายในกลุ่มเขา้ใจ
รว่มกนัได ้

3) สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง หลังจากที ผู้ส่งสารมี
ขอ้มูลเกี ยวกบัพฤตกิรรมของกลุ่มผู้รบัสารเป้าหมายหลกั และลกัษณะของสารที กลุ่มเป้าหมาย
สนใจ ผูส้่งสารสามารถส่งขอ้มูลข่าวสารเหล่านั �นไปยงัผู้รบัสารไดต้รงใจตามที ผู้รบัสารต้องการ 
ซึ งในปจัจุบนัมหีลายองคก์รนําคุณสมบตัใินการสื อสารของไลน์มาประยุกต์ใชก้บัการสื อสารทาง
การตลาด 

4) สามารถสื อสารได้ตลอดเวลา (Anytime) ผู้ส่งสารสามารถสื อสารไปยงัผู้รบั
สารได้ตลอดเวลาโดยไม่จํากดัช่วงเวลาและระยะเวลาในการสื อสารโดยสามารถส่งสารรปูแบบ
ต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพ คลิปวิดีโอ และสติกเกอร์ไปยงัผู้รบัสารได้หากยงัมีการเชื อมต่อ
เครอืขา่ยสญัญาณอนิเทอรเ์น็ต และคู่สื อสารยงัคงมสีถานะเป็นเพื อนกนั 

5) สามารถส่งรปูแบบสารไดห้ลากหลาย (Multi-Media) ลกัษณะเฉพาะของไลน์
สามารถส่งสารที มีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกัน โดยผู้ส่งสารสามารถเลือกสรรสารให้
เหมาะสมกบัรปูแบบ และกลุ่มเป้าหมายในการสื อสารได้ เช่น ขอ้ความ รปูภาพ โปสเตอร ์การ
ส่งลงิคเ์พื อเชื อมต่อเวบ็ไซดจ์ากภายนอก แอพพลเิคชั  น โลโก้ (Logo) คลปิวดิโีอ รายการสนิค้า 
สตกิเกอร ์ตราสนิคา้ และขอ้ความเสยีง เป็นตน้ 

6) สามารถเลอืกปิดกั �นการสนทนาได ้(Block) เมื อผูร้บัสารไมม่คีวามประสงคท์ี 
จะรบัสารนั �นอกีต่อไป หรอืขอ้ความที ส่งมานั �นรบกวนให้กบัผูร้บัสาร ผู้รบัสารสามารถเลอืกปิด
การสนทนากบัผูส้่งสารรายนั �นไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง 

7) สามารถสนทนาด้วยเสยีงผ่านไลน์ (Voice Call) ลกัษณะเฉพาะอกีประการ
หนึ งที เพิ มความโดดเด่นของไลน์ คอื ความสามารถในการสนทนาผ่านไลน์ เสมอืนการพูดคุย
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ทางโทรศพัทไ์ปยงัสมาชกิบนเครอืข่ายไลน์โดยไม่เสยีค่าบรกิารขณะสนทนา ถงึแมว้่าปลายทาง
ของคู่สนทนานั �นจะอยูไ่กลถงึต่างประเทศ 

8) มสีติ�กเกอร์รูปแบบการ์ตูนที ช่วยเพิ มการสนทนาให้ชดัเจนขึ�น สติ�กเกอร์
รูปแบบการ์ตูนของไลน์จะช่วยสนับสนุนข้อความระหว่างคู่สื อสารให้ชัดเจนมากขึ�น เพราะ
ข้อความไม่สามารถอธิบายได้ด้วยนํ�าเสียง ทําให้ไม่ทราบอารมณ์ผ่านนํ�าเสียงของคู่สนทนา 
สติ�กเกอรจ์งึเป็นสญัลกัษณ์ในการแสดงออกแทนอารมณ์และความรูส้กึของคู่สนทนาได ้

9) สามารถสร้างไทม์ไลน์ได้ เช่นเดยีวกับสงัคมออนไลน์อื นๆ อย่าง เฟซบุ๊ก 
และ ทวติเตอรผ์ูใ้ชส้ามารถโพสตข์อ้ความ รปูภาพ หรอืคลปิวดิโีอบนหน้าไทมไ์ลน์ของตนเองได้
ตามความตอ้งการ 

10) รองรบัไฟลข์อ้มลูไดห้ลากหลาย (Files Support) ในกล่องสนทนาของไลน์ 
นอกจากการส่งขอ้ความสนทนาเป็นตวัอกัษร ภาพ หรอืสติ�กเกอรแ์ลว้ ผู้ใช้ยงัสามารถส่งแฟ้ม
งานเอกสารในรปูแบบของนามสกุลไฟลต่์างๆ ได ้มลีกัษณะคลา้ยกบัการรบั-อเีมล ์(E-Mail)  

หากสรุปจากบทบาท และลกัษณะการทํางานของไลน์ สามารถสรุปได้ว่า เป็นช่อง
ทางการสื อสารที มปีระสทิธภิาพทางการส่งสาร รบัสาร เนื องจากลดขอ้จาํกดัดา้นเวลา ระยะทาง 
ค่าใชจ้า่ย อกีทั �งยงัมแีอพพลเิคชั  นเสรมิต่างๆ มาเพิ มใหบ้ทสนทนาน่าสนใจมากยิ งขึ�น แต่ไลน์ ก็
ยงัคงมีข้อจํากัดทางด้านเทคนิคเช่นเดียวกัน ตามที ศุภศิลป์ กุลจติต์เจอืวงศ์ (2556, น. 52) 
กล่าวไว ้ดงันี� 

1) ต้องอาศยัการเชื อมต่อของระบบอนิเทอรเ์น็ตที มปีระสทิธภิาพเป็นตวักลาง
ในการรบั-ส่งขอ้มลู โดยเฉพาะในรปูแบบของ Voice Call ที ตอ้งใชอ้นิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงจงึจะ
สามารถทํางานได้อย่างไม่ตดิขดั ขอ้จํากดัในเรื องนี�ทําให้ไลน์สามารถเขา้ถึงผู้ใช้ได้เฉพาะบาง
พื�นที ที มรีะบบอนิเทอรเ์น็ตเท่านั �น 

2) สิ�นเปลอืงพลงังานแบตเตอรี  (Battery Consuming) 
3) มีข้อจํากัดในเรื องของการลงทะเบียน ที แอพพลิเคชั  นได้กําหนดให้ผู้ใช้

สามารถลงทะเบยีนโดยผ่านสมาร์ทโฟนเท่านั �น กล่าวคอื สมาร์ทโฟน 1 เครื อง จะมไีอดไีลน์
สําหรบัการเข้าใช้ (Log in) เพียง 1 ไอด ีและไม่สามารถลงทะเบยีนได้ด้วยวธิอีื น ซึ งต่างจาก
โปรแกรมสนทนาอื นๆ ที เปิดโอกาสใหผู้ใ้ชส้ามารถลงทะเบยีนผ่านเวบ็ไซดไ์ด ้

อย่างไรก็ตามการเข้าถึงสื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ก็ยงัมขีอ้จํากดัทั �งทางด้าน
พื�นที  กลุ่มประชากรที มโีอกาสเขา้ถงึ และปจัจยัอื นๆ อกีมากมาย โดยงานวจิยัชิ�นนี�โครงการผูก
ปิ นโตข้าวได้นําสื อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างเฟซบุ๊ก และไลน์มาเชื อมโยงการ
ตดิต่อสื อสารระหว่างเจา้สาวผู้ซื�อขา้วที อาศยัอยู่ในเมอืง กบัเจา้บ่าวชาวนาผู้ผลติที อาศยัอยู่ใน
สงัคมเกษตรกรซึ งมคีวามแตกต่างในการใช้งานสื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ผู้วจิยัจงึ
ศกึษาเพิ มเตมิเกี ยวกบัขอ้จาํกดัการเขา้ถงึสื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ดงันี� 
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2.2.5 ข้อจาํกดัการเข้าถึงสื�อสงัคมออนไลน์ของสงัคมเกษตร 
นพพร ชุบทอง (2554, น. 69) ได้กล่าวถงึขอ้จาํกดัการเขา้ถงึสื อสงัคมออนไลน์ (Social 

Media) ไวด้งันี� 
1) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมที แตกต่างกนัมาก เห็นได้จากสงัคมไทย

ยงัคงเป็นสงัคมเกษตรกรรม ระดบัการศกึษา ความรูค้วามสามารถในการอ่านออกเขยีนไดย้งัไม่
ทั  วถงึระดบัของรายไดก้แ็ตกต่างกนัมาก การใหค้วามสาํคญั หรอืความจาํเป็นในการใชส้ื อสงัคม
ออนไลน์ (Social Media) คงมแีต่คนในสงัคมเมอืงเท่านั �นที สามารถเข้าถงึช่องทางการสื อสาร
รปูแบบนี� 

2) สื อมวลชนยงัคงเป็นสื อหลกัในการนําเสนอขา่วสาร สื อมวลชน (Mass Media) 
อยา่งโทรทศัน์ วทิย ุหนังสอืพมิพ ์แผ่นพบั ใบปลวิต่างๆ ยงัคงถูกนํามาใชใ้นการสื อสารเป็นหลกั 
ไมว่่าจะเป็นการนําเสนอข่าวสาร การใหค้วามรู ้การรบัชมรายการโทรทศัน์ ฟงัวทิย ุการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์สนิคา้หรอืบรกิารต่างๆ การนําเสนอขอ้มลูข่าวสารเหล่านี�ยงัคงทุ่มค่าใชจ้่ายไปที 
สื อมวลชนเป็นหลกั โดยมกีารนํา Social Networking อย่าง YouTube Wikipedia หรอื Twitter 
มาใชเ้ป็นสื อเสรมิหรอืสื อทางเลอืก (Alternative Media) ควบคู่กนัไป 

3) ความเชื อถอืในสื อหลกั คนส่วนใหญ่ในสงัคมยงัคงมพีฤตกิรรมในการเปิดรบั
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ จากสื อหลกัหรอืสื อมวลชนอย่างต่อเนื องและสมํ าเสมอ เนื องจากสื อหลกั
สามารถเขา้ถงึ สรา้งความครอบคลุมคนในทุกระดบัชั �นทั  วประเทศ และเป็นสื อที มมีานาน คนใน
สงัคมจงึยงัคงให้ความเชื อถอืแหล่งขอ้มูลข่าวสารที ผ่านมาจากสื อหลกัมากกว่า อกีทั �ง คนกลุ่ม
หนึ งในสงัคมไทยยงัคงปิดกั �นและต่อต้านนวตักรรมใหม่ที อาจมผีลกระทบต่อวถิกีารดําเนินชวีติ
แบบไทย 

4) อนิเทอรเ์น็ตยงัไม่ครอบคลุมทุกพื�นที  แมว้่าพฤตกิรรมการใช้อนิเทอรเ์น็ตใน
สงัคมไทยจะมอีตัราเพิ มมากขึ�น จนกลายเป็นช่องทางขยายการตลาดออนไลน์ ทั �งบอรด์แบนด์
อินเทอรเ์น็ตและเครอืข่ายโทรศพัท์มอืถือ แต่ศกัยภาพของเครอืข่ายก็ยงัไม่ครอบคลุมไปทั  ว
ประเทศ ยงัคงมอีกีหลายพื�นที ที ยงัไม่สามารถเขา้ถงึได้ หรอืหากเขา้ถงึแล้ว ก็ยงัไม่สามารถใช้
ศกัยภาพของเครอืขา่ยเหล่านี�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขาดแคลน คอมพิวเตอร์ยงักระจายไม่ทั  วถึงในชนบท 
ครอบครวัเกษตรกรบางครอบครวัไมม่คีอมพวิเตอร ์ทํา ใหก้ารใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยทีาํได้
ยาก การเขา้ถงึเทคโนโลยต่ีางๆ ไมส่ามารถทาํได ้

โครงการผูกปิ นโตข้าวนั �นใช้สื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) อย่าง เฟซบุ๊กในการ
สรา้งโครงการให้เป็นรูจ้กั ด้วยประสทิธภิาพของสื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ที เชื อมโยง
คนทุกมุมโลกเขา้หากนั มคีวามรวดเรว็ในการสื อสารระหว่างกนั เปิดโอกาสใหทุ้กคนมสี่วนร่วม
ในการการสื อสาร อกีทั �งสามารถหลอมรวมเทคโนโลยต่ีางๆ เข้ามาเพื อการศึกษาข้อมูล และ
เขา้ถงึโครงการไดง้่าย ทําใหโ้ครงการผูกปิ นโตขา้วสามารถขยายเครอืข่ายไดภ้ายในเวลาอนัสั �น 
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พรอ้มทั �งโครงการไดนํ้าเทคโนโลยสีื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) อย่าง ไลน์ เขา้มาใชใ้นการ
ตดิต่อสื อสารกนัภายในเครอืขา่ย เช่น การตั �งกลุ่มสนทนาระหว่างกลุ่มแมส่ื อ แม่สื ออาสา ชาวนา
อนิทรยี ์และผู้ซื�อขา้วอนิทรยีผ์่านไลน์ เป็นต้น ทําให้การสื อสารภายในเครอืข่ายรวดเรว็และมี
ประสทิธภิาพมากยิ งขึ�น อีกทั �งแนวความคดิเครอืข่ายสื อสงัคมออนไลน์ (Social Network) นั �น
ยงัเป็นข้อมูลสําหรบัใช้วเิคราะห์ถึงการสร้างเครอืข่าย และปจัจยัของโครงการที ส่งผลต่อการ
พฒันาศกัยภาพตลาดทางเลอืกของกลุ่มทาํนาเลกิเคมจีงัหวดัอ่างทองอกีดว้ย 
 
2.3 แนวคิดเรื�องกลยทุธก์ารสื�อสาร 
 

2.3.1 ความหมายกลยทุธก์ารสื�อสาร 
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2549, น. 110) กลยทุธก์ารสื อสาร หมายถงึ การเลอืกสื อ 

และการเลอืกสารและออกแบบสาร เป็นการนําเสนอเนื�อหาผ่านสื อที อาศยักลยุทธ์การสื อสาร
หลายประการ เพื อให้การสื อสารบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ โดยมคีวามสอดคล้องกบักลุ่มผู้รบั
สารและบรบิทดว้ย  

จากการศึกษาความหมายของกลยุทธ์การสื อสารนั �นสามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์การ
สื อสารนั �นคอืการกําหนด วางแผน ออกแบบ ในกระบวนการสื อสารทั �งหมดตั �งแต่ ผูส้่งสาร สาร 
สื อ และผู้รบัสาร ให้สอดคล้องกนั เพื อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที ตั �งไว้ ซึ งกลยุทธ์การสื อสารนั �น
สามารถจาํแนกตามองคป์ระกอบของการสื อสารไดท้ั �งหมด 4 องคป์ระกอบคอื กลยุทธเ์กี ยวกบัผู้
ส่งสาร กลยทุธก์ารสรา้งสาร กลยทุธก์ารใชส้ื อ และกลยทุธเ์กี ยวกบัผูร้บัสาร 
 

2.3.2 กลยทุธเ์กี�ยวกบัผูส่้งสาร 
กลยุทธ์เกี ยวกบัผู้ส่งสาร (S) ในปจัจุบนัเทคโนโลยมีคีวามเจรญิก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 

มสีื อชนิดต่างๆ มาช่วย แมม้นุษยร์บัสารจากเทคโนโลยแีลว้มนุษยย์งัมกีารส่งสารนั �นต่อไป และ
มผีู้รบัสารบางคนไม่ได้รบัสารโดยตรงจากเครอืงมอืสื อสารชนิดใหม่ก็ยงัต้องอาศยัผู้อื นส่งต่อ
ข่าวสารนั �นมาให้ ฉะนั �นผู้สื อสารส่งต่อจงึมอีิทธพิลอย่างมากในการที จะสร้างความน่าเชื อถือ
ให้แก่สารด้วยคุณลักษณะของผู้สื อสารเอง (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2549, น. 119) การ
กําหนดกลยุทธต่์างๆ ซึ งอทิธพิลที สําคญัของผู้ส่งสารนั  นคอืความน่าเชื อถอืของผู้ส่งสารนั  นเอง 
ไดแ้ก่ 
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1) บุคลกิภาพของผู้ส่งสาร ไดแ้ก่ ความเป็นผูนํ้า ความมอีํานาจ ลกัษณะที การ
แสดงออก ลกัษณะนิสยัอื นๆ เช่น ความนอบน้อม การปรบัตัวเองให้เข้ากับบรบิท วุฒภิาวะ 
ความน่าไวว้างใจ เป็นตน้ 

2) ความรูแ้ละความสามารถของผูส้่งสาร  ได้แ ก่  ระดับการศึกษ าขั �น สู งสุ ด 
ความรูเ้กี ยวกบัผู้รบัสาร ความเชี ยวชาญ ความรูเ้กี ยวกบับรบิทและสิ งแวดล้อม ประสบการณ์
การทาํงาน การฝึกอบรม เป็นตน้ 

3) คุณ สมบัติ ในการสื อส าร ห รือ เชื อ ม โยงสารไป ยังผู้ ร ับ สาร ได้แ ก่ 
ความสามารถในการสื อสาร ไมว่่าจะเป็นการพดู การรบัฟงั การโน้มน้าวใจ เป็นตน้  

4) ความมพีลงั หมายถงึ ผูส้่งสารที มองดูแลว้มคีวามชดัเจน กระตอืรอืรน้ ความ
เชื อมั  น และความเขา้ใจในตวัผูร้บัสาร 

5) การมพีื�นฐานรว่มกนั ระหว่างแหล่งสารกบัผูร้บัสารในเรื องค่านิยม ความเชื อ 
ทศันคต ิฯลฯ เมื อผูร้บัสารรูว้่าผูส้่งสารมพีื�นฐานรว่มกนักบัตน จงึสามารถคลอ้ยตามไดง้า่ย 

นอกจากองค์ประกอบทางด้านความน่าเชื อถอืของผู้ส่งสารแล้วนั �น (อรวรรณ ปิลนัธน์
โอวาท, 2549, น. 124) ได้ทําการวิจ ัยเกี ยวกับผู้ส่งสารที มีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจ ซึ ง
ประกอบดว้ย 

1) ด้านสถานภาพ บุคคลแต่ละคนย่อมจะมีตําแหน่งของบทบาท (Role 
Position) ในสงัคมแตกต่างกันออกไป ในการโน้มน้าวใจนั �นสิ งสําคัญไม่ใช่บทบาทที แท้จรงิ 
(Actual Role) ซึ งผูส้่งสารหรอืผูร้บัสารมอียู่ แต่เป็นสภาพความสมัพนัธร์ะหว่างบทบาทของผูส้่ง
สารกับผู้ร ับสารซึ งบทบาทเหล่านี� เรียกว่า สถานภาพ (Status) หรือเรียกว่า เกียรติยศ 
(Prestige) ซึ งเกี ยวข้องกับบทบาทนั �น เช่น นายกรฐัมนตรยี่อมมีสถานภาพหรอืเกียรติยศ
เหนือกว่ารฐัมนตรกีระทรวงต่างๆ เพราะมตีําแหน่งบทบาทเหนือกว่า เป็นตน้ 

2) ดา้นผูนํ้าความคดิเหน็ มไิดเ้ป็นบุคคลที มสีถานภาพทางสงัคมสูงกว่าบุคคลที 
เขามอีิทธพิลเหนืออยู่แต่อย่างใด อาจจะไม่ได้มหีน้าที การงานที ดกีว่า อาจจะไม่ได้มตีําแหน่ง
เป็นประธานหรอืหวัหน้ากลุ่มใดๆ แต่ทรรศนะของเขาได้รบัการรบัฟงั และมอีิทธิพลในการ
เปลี ยนทัศนคติ เบอเรลสนั ลาชาร์ลเฟลด์และแมคฟี ได้ศึกษาและอธิบายลกัษณะผู้นําทาง
ความคดิไว ้คอื 

(1) เป็นต้นแบบ (Model) ของสมาชิกในกลุ่ม เป็นผู้ที สมาชิกตามความ
คดิเหน็ของเขาและเขาจะใหค้าํแนะนํา 

(2) มกัมสีถานภาพทางสงัคมสงูกว่าผูต้ามความคดิ 
(3) ไดร้บัการถ่ายทอดข่าวสารที เขาเป็นผูนํ้าความคดิในเรื องนั �นซึ งเขาเป็น

ผูนํ้าดกีว่าบุคคลอื นๆ 
(4) รบัสื อมวลชนมากกว่าบุคคลอื นๆ 
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(5) ได้รบัความรู้จากเนื�อหาของสื อมวลชนที เกี ยวกับหัวข้อหรอืเรื องที 
สมาชกิไดร้บัอทิธพิลอยูด่กีว่าสมาชกิ 

(6) ในสถานการณ์ที มกีารเลอืกตั �งผูนํ้าทางความคดิจะใหค้วามสนใจกบัการ
เลอืกตั �งมากกว่าบุคคลอื น และมขีอ้มลูในการเลอืกตั �งดกีว่าบุคคลอื นๆ และเขารูส้กึว่าเขามสี่วน
รว่มในการเลอืกตั �งมากกว่าบุคคลอื น 

(7) มกัมกีารศกึสงูกว่าสมาชกิคนอื นๆ 
3) ความคล้ายคลงึกัน ความคล้ายคลงึกัน (Similarity) ระหว่างผู้ส่งสาร และ

ผู้รบัสารอาจจะเกิดขึ�นในลักษณะใดก็ได้ เช่น ความคล้ายคลึงกันด้านอายุและเพศ ความ
คล้ายคลึงกันด้านการศึกษา หรอืความคล้ายคลึงกันด้านทัศนคติ แต่อย่างไรก็ตาม ความ
คล้ายคลงึกนัด้านประชากรศาสตร์ มคีวามสําคญัน้อยกว่าความคล้ายคลงึกนัในด้านทศันคต ิ
และต้องระลกึอยู่เสมอว่าความคลา้ยคลงึนั �นจะต้องเป็นความเหน็ของผูร้บัสารมใิช่ความเหน็ของ
ผูส้่งสาร 

4) อํานาจ (Power) อํานาจเป็นเรื องที บุคคลคนหนึ งเหน็หรอืรบัรูแ้ละยอมรบัว่า
บุคคลอกีคนหนึ งมเีหนือตน ถ้าผูส้่งสารหรอืผู้รบัสารฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ยอมรบัว่า ฝ่ายหนึ งฝ่าย
ใดมอีํานาจเหนือตน ก็จะไม่มตีวัแปรดา้นอํานาจในการสื อสาร พูดอย่างง่ายๆ คอื ผู้ส่งสารจะมี
อํานาจเหนือผูร้บัสารกต่็อเมื อผูร้บัสารยอมรบัความสมัพนัธน์ั �นๆ 

5) การโน้มน้าวใจตนเอง แนวคดิของการโน้มน้าวใจตนเองมวี่า บุคคลที จะโน้ม
น้าวใจตนเองนั �นจะอยู่ในสภาวะที มกีารเล่นบทบาทหนึ งบทบาทใด (Role-Play) ยกตวัอย่างเช่น 
การใหค้นตดิบุหรี พยายามเลกิสูบบุหรี  นักวจิยัชื อ เจนิส และแมนน์ บอกใหผู้ร้บัการทดลองเล่น
บทบาทว่า พวกเขามหีน้าที บอกคนอื นๆพวกเขาต้องอดบุหรี เนื องจากเป็นมะเรง็ในปอด พวก
ผู้รบัการทดลองต้องพยายามหาถ้อยคําและกรยิาท่าทางที เหมาะสมกับสถานการณ์ ผลการ
ทดลองปรากฏว่า บุคคลที ถูกขอใหเ้ล่นบทบาทที มกีารเปลี ยนแปลงทศันคตแิละพฤตกิรรมมาก
ยิ งกว่าผูร้บัการทดลองที นั  งฟงัการโน้มน้าวใจเฉยๆ แต่การโน้มน้าวใจตนเองมขีอ้ยากที ว่าจะหา
สถานกาณ์ที เหมาะสมมาเล่นบทบาทไดค้่อนขา้งยาก 

จากที กล่าวมาขา้งต้นนั �นกลยุทธ์เกี ยวกบัผู้ส่งสารนั �นถอืว่ามคีวามสําคญัอย่างมากต่อ
โครงการผูกปิ นโตข้าว และการพฒันาศกัยภาพทางการตลาดของกลุ่มชาวนาเลกิเคม ีจงัหวดั
อ่างทองเนื องสามารถนําไปวเิคราะหถ์งึการเลอืกผูส้่งสาร หรอืถ่ายทอดเรื องราวของโครงการได้
ว่ามผีลต่อการยอมรบัจากผู้รบัสารได้มากน้อยเพยีงใด เนื องจากผู้ส่งสารที มคีวามน่าเชื อถอื มี
ทศันคตทิี ด ีเป็นผูนํ้าทางความคดิ มคีวามดงึดดูใจ และมพีลงัมากพอจงึจะสามารถโน้มน้าวใจให้
สมาชกิในเครอืขา่ยปฏบิตัติามแนวทาง และส่งผลดต่ีอการพฒันาตนเองต่อไปได ้   
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2.3.3 กลยทุธก์ารสร้างสาร 
กลยุทธก์ารสรา้งสาร (M) (อดพิล เอื�อจรสัพนัธุ,์ 2553, น. 39) หมายถงึ การวางแผนใน

การเข้ารหัสของข้อมูล ซึ งก็คือสาร ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ใดๆ เช่น คํา ข้อความ รูปภาพ 
ท่าทาง เพื อสื อไปยงัผูร้บัสารใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการสื อสารที วางไว ้ซึ งกลยทุธก์ารสรา้งนี�
ประกอบดว้ยส่วนสําคญั 2 ส่วน คอื ตวัสาร และวธิกีารนําเสนอสาร ซึ งองคป์ระกอบของกลยุทธ์
การสรา้งสาร ได้แก่ วตัถุประสงค์ของการสื อสาร และการกําหนดผู้รบัสารเป้าหมาย จากการ
วเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และลกัษณะทางจติวทิยาเนื�อหาหลกัของสารหลกัฐาน
สนบัสนุนและลลีาอารมณ์ของสาร 

องคป์ระกอบของกลยทุธก์ารสรา้งสาร ไดแ้ก่ 
1) วตัถุประสงค์ของการสื อสาร ได้แก่ การสรา้งสารเพื อเรยีนรูแ้ละค้นหา การ

สรา้งสารเพื อสรา้งความสมัพนัธ์ การสรา้งสารเพื อช่วยเหลอื การสรา้งสารเพื อโน้มน้าวใจ และ
การสรา้งสารเพื อความเพลดิเพลนิ 

2) ก ารกํ าห น ด ผู้ ร ับ ส าร เป้ าห ม าย  โด ย ก ารวิ เค ราะห์ ลัก ษ ณ ะท าง
ประชากรศาสตรแ์ละลกัษณะทางจติวทิยา 

3) เนื�อหาหลกัของสาร 
4) หลกัฐานสนบัสนุน 
5) ลลีาอารมณ์ของสาร 

กลยุทธ์การกําหนดเนื�อหาของสาร ในการกําหนดเนื�อหาหลกัของสาร (Theme) เพื อ
ส่งไปยงัผูร้บัสารเป้าหมาย ควรพจิารณาจากสิ งสาํคญั (พนม คลี ฉายา, 2549) ดงันี� 

1) อะไรบา้งที กลุ่มเป้าหมายตอ้งการทราบ 
2) ผูร้บัสารมคีวามรูส้กึอยา่งไรกบัเนื�อหานั �น 
3) ทาํไมผูร้บัสารจงึไมพ่รอ้มปฏบิตัติามแนวทางของสาร 
4) วธิกีารแกป้ญัหาที เหมาะที สุด 

กลยุทธ์ในการนําเสนอสาร ที สามารถจะช่วยให้การสื อสารระหว่างคนในเครอืข่ายให้มี
ประสทิธภิาพมากยิ งขึ�นนั �น สามารถนําเสนอเป็นประเดน็หลกัๆ ดงันี� วริะชยั ตั �งสกุล (2549) ได้
แบ่งกลยทุธใ์นการนําเสนอสารเป็น 2 ประเดน็หลกัคอื 

1) การนําเสนอสารแบบดา้นเดยีวและสารสองดา้น (One-Sided or Two-Sided 
Message) ซึ งการนําเสนอสารด้านเดียวจะเป็นการนําเสนอเฉพาะข้อมูลที สอดคล้องเป็น
ประโยชน์หรอืสนับสนุนประเดน็ที ต้องการสื อสาร ส่วนนําการนําเสนอสารสองด้านจะมทีั �งขอ้มูล
สนบัสนุนและขอ้มลูโตแ้ยง้หรอืขอ้มลูที นําเสนอมุมมองในทางตรงกนัขา้มกบัประเดน็ที จะสื อสาร 
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2) การนําเสนอสารเชิงเหตุผลหรอืารมณ์ (Rational or Emotional Message) 
การสร้างสารโดยเลือกกลยุทธ์สารว่าจะใช้สารเชิงเหตุผล (Rational Message) หรอืสารเชิง
อารมณ์ (Emotional Message) โดยใชห้ลกัของการโน้มน้าวใจ (Persuasion) 

3) การใช้ผลของสารต้นหรอืผลของสารปลาย (Primacy or Recency Effect) 
เกิดขึ�นในกรณีที ผู้รบัสารมแีนวโน้มที จะให้ความสําคญัหรอืประทบัใจกบัเนื�อหาที ปรากฏก่อน
มากกว่าเนื�อหาที ปรากฏในลําดบัต่อๆ มา ในขณะที ผลของสารปลาย (Recency Effect) เป็นไป
ในทศิทางตรงกนัขา้ม กล่าวคอื ผูร้บัสารมแีนวโน้มที จะใหค้วามสําคญัหรอืประทบัใจกบัเนื�อหาที 
ไดร้บัในลาํดบัสุดทา้ยมากกว่าเนื�อหาที ปรากฏลําดบัแรกๆ 

4) การใช้ขอ้สรุปที ชดัเจนหรอืขอ้สรุปโดยนัย (Explicit or Implicit Conclusion) 
การสร้างสารต้องพิจารณาว่าสารที สร้างขึ�นจะประกอบไปด้วยข้อสรุปที ชัดเจน (Explicit 
Conclusion) หรอืขอ้สรปุโดยนยั (Implicit Conclusion) ที จะใหผู้ร้บัสารตคีวามหมาย หาขอ้สรุป 
จากสารนั �นเอง 

การจูงใจในสาร (Message Appeals) จุดจูงใจที ใช้กันทั  วไปและมคีวามสอดคล้องกับ
การสรา้งสารของโครงการผกูปิ นโตขา้วนั �น ไดแ้ก่ (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2549, น. 229) 

1) จุดจูงใจโดยใช้ความกลวั (Fear Appeals) ตัวอย่างของจุดจูงใจประเภทนี� 
เช่น เลกิสูบบุรี เสยีเถดิเพราะการสบูบุหรี จะทาํใหเ้กดิมะเรง็ปอด มกีารศกึษาดา้นการใชจ้งูใจโดย
ใช้ความกลัว ปรากฏว่าความกลัวในระดับตํ ามีผลในทางโน้มน้าวใจมากกว่าความกลัวใน
ระดบัสูง ถ้าความกลวัมมีากเกนิไปแล้ว ผู้รบัสารอาจจะเกดิความกระวนกระวาย ฉะนั �นแทนที 
เขาจะสนใจในสารเขา้จะสนใจในความกระวนกระวายของเขาแทน ในการวจิยัที สหรฐัในยคุต่อๆ 
มา นักวจิยัคน้พบว่า ระดบัของการใชค้วามกลวัแปรไปในทางเดยีวกบัความน่าเชื อถอืของผูส้่ง
สาร นั  นกค็อื ถ้าผูส้่งสารมคีวามน่าเชื อถอืสูง เขา้สามารถใช้ความกลวัในระดบัสูงมาโน้มน้าวใจ 
ถ้าผู้ส่งสารมีความน่าเชื อถือตํ า ผู้ส่งสารสามารถใช้ความกลัวในระดับตํ ามาโน้มน้าวใจ 
นอกจากนี�นักวจิยัยงัค้นพบว่า ความสมัพนัธ์ของหวัข้อของการโน้มน้าวใจก็สมัพนัธ์กบัระดบั
ของความกลวัที จะใช้กบัผู้รบัสาร คอื ถ้าผู้รบัสารรูส้กึว่าตวัเองเกี ยวขอ้งกบัหวัขอ้นั �น ผู้ส่งสาร
อาจใช้ความกลวัในระดบัสูงมาโน้มน้าวใจได ้เช่น ถ้าผู้ส่งสารพูดถงึอนัตรายจากโคเลสเตอรอล 
และผู้ฟงัเป็นผู้สูงอายุ การใช้ความกลวัในระดบัสูงมาโน้มน้าวใจจะได้ผลมากกว่าถ้าผู้ฟงัเป็น
เพยีงเดก็ๆ 

2) จูงใจโดยใช้อารมณ์ (Emotional Appeals) นักวจิยัชาวตะวนัตกได้ทําการ
ทดลองและพบว่า สารที ใชอ้ารมณ์จะโน้มน้าวใจไดม้ากกว่าสารที ไม่ใชอ้ารมณ์ตามปกต ิการโน้ม
น้าวใจโดยใชอ้ารมณ์จะมวีธิกีารดงัต่อไปนี� 

 



35 

(1) การใช้ภาษาที เจอือารมณ์เพื อบรรยายสถานการณ์หนึ งสถานการณ์ใด 
ซึ งการใชภ้าษาเจอือารมณ์นั �น จะก่อให้เกดิความตระหนัก (Awareness) ในตวัผู้รบัสาร แต่อาจ
สรา้งทศันคตไิดท้ั �งบวกและลบ 

(2) การเชื อมโยงความคิดที เราเสนอใหม่กับความคิดเก่า ความคิดเก่า
บางอยา่งเป็นที รงัเกยีจเดยีดฉันท ์ถ้าผูส้่งสารสามารถเชื อมโยงความคดิใหม่นี�ไดก้บัความคดิเก่า 
กอ็าจจะจงูใจทางอารมณ์ใหผู้ร้บัสารคลอ้ยตามได ้ไม่ว่าจะเลอืกความคดิเก่าที เป็นบวกหรอืลบก็
ได ้

(3) การเชื อมโยงความคดิที เสนอเข้ากับอวจัสารที สามารถเรา้อารมณ์ได ้
เช่น การพดูปลุกใจใหร้กัชาต ิอาจจะมรีปูนํา ธงชาต ิเพื อสรา้งบรรยากาศ 

(4) การทําให้วจันสารและอวจันสารสอดคล้องกนัโดยผู้ส่งสาร กรณีนี�เป็น
กรณีพเิศษสําหรบัการพูด ถ้าผู้พูดพูดเรื องที ต้องใช้อารมณ์เข้าเจอืปน ผู้พูดต้องมอีากปักรยิา
ท่าทางนํ�าเสยีงประกอบดว้ย ผูฟ้งัจงึจะคลอ้ยตาม ถา้ผูพ้ดูพูดดว้ยเนื�อหาที เจอือารมณ์และมท่ีาที
เฉยเมย ผูฟ้งักค็งจะถูกโน้มน้าวใจไดย้าก 

3) จุดจูงใจโดยใช้แรงจูงใจ (Motivational Appeals) แท้ที จรงิแล้วจุงจูงใจทุก
ชนิดที กล่าวมาแล้วถือเป็นแรงจูงใจ แต่มแีรงจูงใจบางอย่างที มนุษย์เรยีนรูเ้มื อมปีระสบการณ์
ผ่านเข้ามาในชวีติ แรงจูงใจเหล่านี�ได้แก่ ความรกัชาติ ความรกัเพื อนมนุษย์ ศาสนา ค่านิยม
ต่างๆ การที จะสื อสารโดยใชแ้รงจงูใจต้องมกีารวเิคราะหผ์ูฟ้งัอย่างมาก เพราะคุณธรรม ค่านิยม 
หรอืแรงจงูใจอย่างหนึ งอาจจะมคีวามหมายมากต่อผูฟ้งัคนหนึ งในขณะที ผูฟ้งัอกีคนหนึ งอาจจะ
ไมรู่ส้กึอะไรเลย 

“แม่สื อ” ในโครงการผูกปิ นโตข้าวได้ใช้กลยุทธ์การสร้างสารด้วยวิธีการจูงใจใน
หลากหลายรปูแบบเพื อผูร้บัสาร ทั �งที เป็นชาวนาอนิทรยี ์และผูซ้ื�อขา้วอนิทรยี ์เกดิความเชื อถอื 
เหน็ถงึประโยชน์ และเขา้ร่วมโครงการ ดงันั �นผู้วจิยัจงึไดนํ้าแนวคดิการสรา้งสารโดยใชจุ้ดจูงใจ
มาวเิคราะหถ์งึกลยทุธใ์นการสรา้งสารของโครงการผกูปิ นโตขา้ว 

การเล่าเรื อง  (Storytelling)  Albrighton and Bacon  (2013  อา้งถงึใน  มหาวทิยาลยั 
มหดิล, วทิยาลยัการจดัการ, 2557, น. 14) กล่าวว่า Story (เรื องราว) คอื ลําดบัของเหตุการณ์ที 
มคีวามสมัพนัธก์นั และ Storytelling ในความหมายของนกัการตลาด สามารถแบ่งออกเป็น 

Brand Storytelling คือ การเล่าเรื องราวที เกี ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ เพื อเป็น
องคป์ระกอบหลกัส่วนหนึ งของแบรนด ์

Storytelling Marketing นักการตลาดใช้  Storytelling เป็นเครื องมือสร้างทัศนคติ
ทางบวก ผ่านการสมัผสัดา้นอารมณ์ 

Storytelling เป็นรูปแบบการเล่าเรื องแบบหนึ ง ที ใช้กระบวนการเล่าเหมอืนนิทานหรอื
เรื องราวนิยาย เรื องเล่า รอ้ยต่อกนั และสรา้งอารมณ์ร่วมใหค้นนั �นสนใจ ใหค้วามตั �งใจและจดจาํ
เรื องราวเหล่านั �นขึ�นมา การเล่าเรื องแบบ Storytelling ทําใหผู้้บรโิภคนั �นรูส้กึเหมอืนไดเ้ดนิทาง
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ไปกบัเรื องเล่านั �น ทําใหค้นนั �นจดจาํเรื องราวของเนื�อหานั �นไดม้ากกว่า และที ส่งผลคอืการทําให้
คนที บรโิภคการเล่าเรื องนั �นสามารถกลบัมาดูหรอืฟงัใหม่ได ้ส่งต่อขอ้ความหรอืเอาไปเล่าต่อได ้
และสรา้งความผกูพนัเพิ มเตมิ (Molek, 2558)   

จากความหมายของการเล่าเรื อง (Storytelling) ขอกล่าวสรุปได้ว่า เป็นการลําดบัของ
เหตุการณ์ที มคีวามสมัพนัธก์นั เป็นกระบวนการเหมอืนการเล่านิทาน หรอืเรื องราวนิยาย เรื อง
เล่าร้อยต่อกันเพื อสร้างอารมณ์ร่วมให้คนนั �นสนใจให้ความตั �งใจและจดจํา ส่งผลคือทําให้
ผูบ้รโิภคเรื องราวส่งต่อขอ้งความหรอืเอาไปเล่าต่อไดแ้ละสรา้งความผูกพนั โดยความสาํคญัของ
การเล่าเรื องตามแนวคดิของ Thomas (2012) ที กล่าวไว้ในบทความหวัขอ้ เหตุผล 7 ประการ
ของการเล่าเรื องเป็นสิ งสาํคญัสาํหรบั Branded Content ดงันี� 

1) เรื องเล่าที สร้างจากประสบการณ์  ประสบการณ์ที หลงเหลือความน่า
ประทบัใจไว ้มนัฝงัลกึลงไปยิ งกว่าความเป็นจรงิ เรื องสรา้งจากประสบการณ์จรงิ ทําให้ผูร้บัฟงั
ไดร้บัความตราตรงึใจโดยไมรู่ล้มื 

2) เรื องราวหลากหลายแสดงให้เหน็ว่าอะไรที ทําให้สารของคุณโดดเด่นเป็นไป
ไดท้ี ว่าถ้าคุณมนีวตักรรมหรอืสรา้งความแตกต่าง แต่มนักจ็ะไม่ไดค้งอยู่นานนัก ความสําเรจ็ไม่
ว่าจะมากน้อยก็จะทําให้มคีนทําตามแต่สิ งที ไม่สามารถเลยีนแบบได้ว่าคุณเป็นใคร เรื องจรงิๆ 
คอือะไร แบรนดม์าจากไหน และมนัพฒันาผลติภณัฑบ์รกิารอยา่งไร เมื อความจรงิ องคป์ระกอบ 
ลงตวัเรื องราวของคุณกจ็ะแตกต่างจากผูอ้ื น 

3) เรื องราวเปรยีบดงักาวใจที เชื อมโยงคุณกบัลูกคา้ของคุณ ถ้าไม่มเีรื องราวแบ
รนดก์ไ็ม่มคีวามหมายมากนักกบัผูฟ้งั เฟซบุ๊กตอนนี�อุทศิพื�นที ทั �งเวบ็ไซดเ์พื อเรื องราว เจา้ของ
บญัชผีู้ใช้เฟซบุ๊กสามารถบอกเล่าเรื องราวส่วนตวั ร่วมถึงทมัเบลอร ์(Tumblr) และทวติเตอร ์
(Twitter) กส็ามารถทาํไดเ้ช่นกนัผ่านทางสตอรี บอรด์ และทวติเตอรส์ตอรี  

4) เรื องราวเปลี ยนข้อมูลให้มีความหมาย นักการตลาดที แท้จรงิ สร้างสรรค์
ข้อมูลสู่ความหมายที มคี่ากับผู้ฟงั Hans Rolsling กล่าวไว้ว่า “การมขี้อมูลมนัไม่พอ แต่ต้อง
นําเสนอในทางที ผูค้นสนใจ” 

5) เรื องราวสามารถกระตุ้นผู้ชมให้ไปถึงจุดมุ่งหมายของคุณได้เรื องราวที มี
ความโดดเด่นสามารถสะกดหวัใจของผู้คน จติใจ เท้า หรอืแม้กระทั  งกระเป๋าสตางค์ให้เดนิไป
ตามที ผู้เล่ากําหนดได้ ไม่มีใครเป็นผู้นําเสนอเรื องได้เก่งเกิน Steve Jobs ผู้พลิกโฉมการ
นําเสนอการขายไปสู่มติใิหม่ การนําเสนอเรื องราวของเขามผีลให้บรรดาแฟนๆ สนิค้าของเขา
ต่างพดูถงึตวัสนิคา้ 

6) เรื องราวเป็นสิ งที ต้องแบ่งปนั ครั �งสุดท้ายที เพื อนคุณมาบอกเรื องสนิค้าตวั
ใหมท่ี น่าสนใจมนัเมื อไหรก่นั หรอืราคาคปูองส่วนลด อาจจะไมใ่ช่เรว็ๆ นี�แต่การแบ่งปนัเรื องราว 
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เราทํากนัทุกวนัทําไดเ้พราะสื อสงัคมออนไลน์ที เพยีงแค่กดปุ่มเท่านั �น เมื อเรื องราวไปโดนใจคน 
พวกเขาจะบอกต่อๆ กนั นบัครั �งไมถ่ว้น 

7) เรื องราวแทบจะต้านทานไม่ไดเ้มื อเรารูต้วัว่าเรากําลงัจะถูกทําการตลาด เรา
จะไม่รบัฟงัไม่มแีมแ้ต่เวลา 30 วนิาทเีพื อหยุดฟงั แต่ถ้าเปลี ยนเป็นฟงัเรื องราวน่าอศัจรรยท์ี เรา
จะมเีวลาถงึ 30 นาทใีนการรบัฟงั 

นอกจากนี� มหาวทิยาลยัมหดิล, วทิยาลยัการจดัการ (2557, น. 23) ยงัไดส้รุปพลงัของ
เรื องเล่าตาม The Great Storytelling Model ดงันี� 

1) Gain Attention (ดงึดดูความสนใจ) ดว้ยเรื องราว (Story) เพราะสมองมนุษย์
ตื นตวัต่อเรื องราวไดม้ากกว่าขอ้มลูทั  วไป กระบวนการจดจาํสมองมนุษยถ์ูกสรา้งใหจ้ดจาํลําดบั
ของเหตุการณ์ที มคีวามสมัพนัธก์นั และการเล่าเรื องทําใหค้นจดจาํเรื องราวของแบรนดไ์ดด้กีว่า
การใหข้อ้มลูธรรมดา 

2) Emotional (สัมผัสอารมณ์ ) และ Attitude (ทัศนคติ) นักการตลาดใช ้
Storytelling เป็นเครื องมอืให้เกดิการสมัผสัทางอารมณ์ จากอารมณ์นําไปสู่ทศันคติต่อแบรนด์
นั �นๆ 

3) Top of Mind (ส่งแบรนด์เขา้สู่กลางใจ) การใช้พลงัของเรื องราวสรา้งให้เกดิ
อารมณ์ตามแนวคดิ Be a Hero 

นอกจากนี�ยงัมีแนวคิดปจัจยัสู่ความสําเร็จของเรื องเล่าตาม The Great Storytelling 
Model ดงันี� 

1) Sensation (สมัผสัอารมณ์) ต้องเล่าเรื องให้เกิดอารมณ์ ทําให้อยากเข้าไป
คน้หาอยากแลกเปลี ยนประสบการณ์ 

2) Timeless (ไรก้าลเวลา) ใช้หลกัการยํ�า ซํ�า ทวน โดยสามารถนําเรื องราวที 
เคยถ่ายทอดไปแลว้นํากลบัมาเล่าใหมเ่พื อทวนความทรงจาํ 

3) One Main Idea (มปีระเดน็เดยีว) ประเดน็ของเรื องราว ควรมปีระเดน็เดยีว
และเป็นประเดน็ที โดดเด่นและแตกต่าง รว่มถงึประเดน็ที สื อสารตอ้งกระชบัไมย่าวจนเกนิไป 

4) Real (เรื องจรงิ) Storytelling ควรเป็นเรื องจรงิมีเค้าโครงมาจากเรื องจรงิ 
หรอืตรงกบัคุณค่าหลกัของแบรนด ์โดยที ขอ้ควรระวงัคอื เรื องจรงิที ถูกถ่ายทอด อาจกลายเป็น
เรื องเกนิจรงิหากไมส่ามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 

5) Your Audience (เรื องราวมคีุณค่าต่อผู้ฟงั) ต้องทราบว่าผู้ฟงัหรอืผู้รบัสาร
ต้องการรบัรูเ้ร ื องใด และสิ งที ถ่ายทอดเกี ยวขอ้งและมคีุณค่าต่อผูร้บัสารหรอืไม่ ซึ งขอ้ควรระวงั
คุณค่าที นําเสนอในเรื องเล่า ควรเกดิจากมุมมองของลูกคา้ไม่ใช่คดิจากมุมมองของแบรนดเ์พยีง
ลาํพงั  

จากที กล่าวมาขา้งต้นสรุปไดว้่าความสําคญัในการเล่าเรื อง ซึ งถอืไดว้่ามคีวามสําคญัต่อ
การถ่ายทอดแนวคดิ กจิกรรม และเรื องราวต่างๆ ไปสู่ผูฟ้งั ผูอ่้าน โดยโครงการผกูปิ นโตขา้วแม่
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สื อทีมสื อสารรบับทบาทหน้าที นี�ในการนําหลกัการเล่าเรื องมาถ่ายทอดแนวคดิ วตัถุประสงค ์
กจิกรรมต่างๆ ของโครงการตลอดทั �งนําการเล่าเรื องมานําเสนอวถิชีวีติของชาวนาอนิทรยี ์ให้
คนในกรุงเทพมหานครได้รบัรู ้รวมถงึถ่ายทอดเรื องราวขอ้มูลของข้าวอนิทรยีม์านําเสนอผ่าน  
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ซึ งแนวทางนี�สอดคล้องกบัแนวคดิของ ฤทยัชนก จรงิจติร (2556, น. 3) ใน
บทความเรื องเจาะลกึ “Smart Farmer” แค่แนวคดิใหม่ หรอืจะพลกิโฉมการเกษตรไทย ที กล่าว
ว่า ในมุมมองของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สําหรบัการจดัทํานโยบายและการ
ดําเนินการร่วมระหว่างหน่วยงาน แนวคดิหลกัของสมารท์ฟารม์คอื การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร ์รวมถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสาร ในการพฒันาทั �ง
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกระบวนการผลติสนิค้าเกษตร ไปจนถึงผู้บรโิภค (From 
Farmer to Market) เพื อยกระดบัผลติภาพการผลติ ลดตน้ทุน รวมทั �งพฒันามาตรฐานสนิคา้ ซึ ง
ครอบคลุมด้านการตลาดที เน้นความสําคญัของการสรา้งมูลค่าเพิ มผ่านการส่งเสรมิตราสนิค้า
ไทย (Branding) และยกระดบัความน่าเชื อถอืของสนิค้า โดยยดึมาตรฐานสากลในการกําหนด
คุณภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยใีนระบบการสบืค้นย้อนกลบั (Traceability) ซึ งเป็นการสรา้ง
ความมั  นใจในสนิคา้ใหก้บัผูซ้ื�อไดอ้กีทางหนึ ง นอกจากนั �นยงัรวมถงึการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสรา้งเรื องราว (Story) เพื อเพิ มมลูค่าให้กบัสนิคา้ ตลอดจนการใชป้ระโยชน์จากเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ (Social Network) เป็นสื อในการสร้างตราสินค้าและพัฒนาความสมัพันธ์กับ
ลกูคา้ โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุน่ใหม ่
 

2.3.4 กลยทุธก์ารใช้สื�อ 
กลยุทธก์ารใช้สื อ (C) วทิยาธร ท่อแก้ว (2549) ได้กําหนดแนวทางการกําหนดกลยุทธ์

การใชส้ื อไวว้่าเกี ยวกบัการวเิคราะหส์ื อซึ งมกัจะพจิารณาดา้นต่างๆ ดงันี� 
1) ดา้นความสะดวกในการเขา้ถงึ  โดยพจิารณาว่า สื อใดที ผู้รบัสารเป้าหมายจะ

เขา้ถงึไดง้า่ยที สุด 
2) ด้านการครอบคลุมสื อ หมายถงึ ความสามารถหรอืประสทิธภิาพของสื อที จะ

ไปถงึผูร้บั โดยพจิารณาจากการคลอบคลุมพื�นที หรอืบรเิวณที ผูร้บัสารอาศยัอยู ่
3) ด้านประสทิธผิลของสื อ พิจารณาได้จากการเรยีกความสนใจ การให้ความ

เขา้ใจ การชกัจงูใจ และการสรา้งความจดจาํ 
4) ด้านความน่าเชื อถือ โดยทั  วไปกล่าวกันว่า สื อโทรทัศน์เป็นสื อที มีความ

น่าเชื อถอืในแงข่องขา่วสารมากที สุด รองลงมาคอื สิ อหนงัสอืพมิพ ์
เกศนีิ จุฑาวจิติร (2540, น. 47) ไดเ้สนอเกณฑใ์นการเลอืกช่องทางการสื อสาร หรอืสื อ 

ที ผูส้่งสารสามารถตดัสนิใจในการเลอืกดงันี� 
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1) มสีื ออะไรให้เลือกบ้าง เช่น ในชนบทบางพื�นที อาจไม่มีกระแสไฟฟ้า ไม่มี
โทรศพัท ์หรอืชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่มเีครื องรบัโทรทศัน์ ผูส้่งสารจะต้องเลอืกใชส้ื อประเภทอื นๆ
แทนที  

2) มงีบประมาณมากน้อยเพียงไร ผู้ส่งสารจะถูกจํากัดการเลือกโดยเงนิหรอื
งบประมาณ เพราะสื อแต่ละชนิดย่อมมคี่าใชจ้่ายในการดําเนินงานแตกต่างกนัไป เช่น โฆษณา
ทางโทรทศัน์ยอ่มแพงกว่าโฆษณาทางวทิย ุ

3) ความนิยมของผูส้่งสาร ผู้ส่งสารบางคนอาจมคีวามผูกพนั หรอืนิยมที จะใชส้ื อ
ชนิดใดชนิดหนึ งโดยเฉพาะ เช่น เลือกใช้สถานีโทรทศัน์ช่องหนึ งมากกว่าช่องอื นๆ เพราะมี
ความพอใจในเจา้หน้าที  พธิกีร หรอืรายการของสถานีนั �น 

4) สื อใดเขา้ถงึประชาชนมากที สุดโดยเสยีค่าใช้จ่ายน้อยที สุด ในการสื อสารโดย
อาศยัสื อมวลชนเพื อให้สารไปถึงคนจํานวนมากนั �น ผู้ส่งสารจะต้องคํานึงถึงสมรรถนะในการ
เขา้ถงึคนจาํนวนมาก โดยเสยีค่าใชจ้า่ยน้อยที สุดเป็นเกณฑด์ว้ย 

5) สื อใดมอีทิธพิลมากที สุด คอืการพจิารณาดอูทิธพิลของสื อแต่ละชนิดว่าสื อใดมี
อทิธพิลมากกว่ากนั ทั �งนี�ยอ่มขึ�นอยูก่บัสถานการณ์ สถานที  และผูร้บัสารดว้ย 

6) สื อใดมคีวามเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของผู้ส่งสารมากที สุด ผู้ส่งสารอาจมี
วตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึ ง เช่น ใหค้วามรู ้ใหข้า่วสาร ใหค้วามบนัเทงิ หรอืชกัจงูใจ ผูส้่งสาร
ตอ้งพจิารณาดวู่า สื อใดจะเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องตนมากที สุด 

7) สื อใดเหมาะสมกบัเนื�อหาของสารมากที สุด เนื�อหาของสารก็มสี่วนที ผู้ส่งสาร
จะสามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณาเลอืกใช้สื อของตนไดด้้วย เนื�อหาของสารประเภทหนึ ง
อาจต้องใช้สื อประเภทหนึ ง ในขณะที เนื�อหาของสารอกีประเภทหนึ ง สามารถใชส้ื ออกีประเภท
หนึ งหรอืประเภทอื นๆ ได ้

โครงการผูกปิ นโตขา้วนี�ได้มกีารเลอืกใช้สื อต่างๆ ในการสรา้งเครอืข่าย และการขยาย
เครอืข่าย รวมถึงนํามาใช้ติดต่อสื อสารกนัภายในเครอืข่ายเพื อการแลกเปลี ยนข้อมูลข่าวสาร 
และการซื�อขายขา้ว ระหว่างผูผ้ลติ และผูบ้รโิภคเอง ดงันั �นการศกึษาเรื องการเลอืกใชส้ื อจงึเป็น
แนวทางที จะทําให้ผู้วจิยัได้ทราบถงึกลยุทธ์การใช้สื อของโครงการผูกปิ นโตขา้วที นํามาใช้และ
ก่อใหเ้กดิการเตบิโต และพฒันาของเครอืข่าย อกีทั �งยงัเป็นแนวทางศกึษาหาปจัจยัที สําคญัของ
การพฒันาศกัยภาพตลาดทางเลอืกของชาวนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง  
 

2.3.5 กลยทุธเ์กี�ยวกบัผูร้บัสาร 
กลยุทธ์เกี ยวกบัผู้รบัสาร (R) วทิยาธร ท่อแก้ว (2549) แนวทางการสรา้งกลยุทธ์ด้าน

ผู้รบัสาร ได้แก่ การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) ซึ งการวเิคราะห์กลุ่มผู้รบัสาร
เป้าหมายนี� จะทําใหผู้ส้ ื อสารสามารถรูจ้กัลกัษณะทางประชากรของผูร้บัสารและจะช่วยใหเ้ขา้ใจ
และสามารถคาดคะเนพฤตกิรรมการรบัสารของผูร้บัสารไวล้่วงหน้าได ้เพราะฉะนั �นการสื อสาร
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ทุกครั �งผูส้ ื อสารควรวเิคราะหผ์ูร้บัสารก่อน เพื อเลอืกผูร้บัสาร เนื�อหาการสื อสารและช่องทางการ
สื อสารไดต้รงกบัความสนใจ  

การวเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมายโดยทั  วไปนั �นจะสามารถพจิาณาขอ้มลู 2 ลกัษณะสาํคญั คอื 
ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์(Demographic Characteristics) และลกัษณะทางจติวทิยา 
(Phycographic Characteristics) เพื อที ผูส้รา้งสรรคส์ารจะไดนํ้าขอ้มูลไปใชใ้นการออกแบบสาร 
การเลอืกใชส้ื อและการผลติสื อเพื อการพฒันาต่อไป (ธติพิฒัน์ เอี ยมนิรนัดร,์ 2558, น. 214) 

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตามลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์(Demographic 
Characteristics) (เสร ีวงษ์มณฑา และสุมน อยูส่นิ, 2540) 

1) เพศ ผู้หญิงและผู้ชายมีลักษณะทางจิตวิทยาแตกต่างกัน มีโลกทัศน์ไม่
เหมอืนกนั ทาํใหร้สนิยม การมอง การยอมรบั และความพอใจกบัสิ งต่างๆ แตกต่างกนั 

2) อายุ วัยที แตกต่างกัน เช่น วัยเด็ก วัยรุ่น วัยกลางคน วัยชรา มีผลทําให้
รสนิยม การมอง การยอมรบัและความพอใจกบัสิ งต่างๆ แตกต่างกนั 

3) รายได้ ผู้มฐีานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกนัทําให้อํานาจซื�อและการตดัสนิใจ
แตกต่างกนั 

4) อาชพี เป็นตวักําหนดบทบาทรายได้ของคนในสงัคม จากบทบาทนี�จะทําให้
เกดิการเรยีนรู ้ค่านิยม ทศันคต ิและโลกทศัน์แตกต่างกนั 

5) การศึกษา การศึกษาจะช่วยให้เคนเรามีพื�นฐานความรู้และประสบกาณ์
แตกต่างกนัไป และทาํใหค้วามสามารถในการรบัสารของแต่ละคนแตกต่างกนั 

6) ภูมลิําเนา ผู้ที อยู่ในเมอืง และในส่วนภูมภิาคจะมคีวามคิดและการมองโลก
แตกต่างกนั 

7) สถานภาพการสมรส ผูท้ี เป็นโสด กบัผูท้ี สมรสแลว้จะมคีวามต้องการแตกต่าง
กนั คนที สมรสแลว้จะสรา้งฐานะในขณะที คนโสดจะมกีารตดัสนิใจใชจ้า่ยไดง้่ายกว่า 

8) วฏัจกัรชวีติครอบครวั ผู้ที อยู่ในวยัที แตกต่างกนั คนโสด ผู้ใหญ่ มคีรอบครวั 
คนในแต่ละช่วงชีวิตมีความคิด ความปรารถนา ความทะเยอทะยาน และกิจกรรมในชีวิตที 
แตกต่างกนัไป 

9) ขนาดครอบครวั ครอบครวัขนาดใหญ่ ขนาดเลก็ จะมผีลต่อการจบัจ่ายใชส้อย 
ครอบครวัขนาดใหญ่จะประหยดัและออมมากกว่าครอบครวัขนาดเล็ก และการบรโิภคของ
ครอบครวัใหญ่จะบรโิภคมากกว่า 

ก ารวิ เค ราะห์ ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย ต ามลัก ษ ณ ะท างด้ าน จิต วิท ยา (Phycographic 
Characteristics) (เสร ีวงษ์มณฑา และสุมน อยูส่นิ, 2540)  

1) ความต้องการ (Needs) เป็นสิ งที ตดิตวัมาแต่กําเนิดไม่ว่าความต้องการนั �นจะ
เป็นเรื องทางร่างกายหรอืความต้องการทางด้านจติใจก็ตาม ไม่ได้เกดิจาการเรยีนรูข้องมนุษย ์
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แต่เป็นธรรมชาตทิี มอียู่ในตวัมนุษยท์ี จะเรยีนรูแ้ละตอบสนองความต้องการ ซึ งนักจติวทิยาใช้
ลาํดบัขั �นของความตอ้งการ (History 0f Needs) ของ มาสโลว ์(Maslow) ดงันี�  

(1) ความตอ้งการทางกาย 
(2) ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั 
(3) ความตอ้งการทางสงัคม 
(4) ความตอ้งการการยอมรบัและการยกยอ่ง 
(5) ความตอ้งการรูจ้กัตนเองตามความเป็นจรงิ 

2) แรงจงูใจ (Motive) คอื สิ งที มากระตุ้นใหค้นเราแสดงพฤตกิรรมออกมาเพื อให้
บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ ง โดยแบ่งเป็น แรงจูงใจภายใน เป็นแรงจูงใจที เกิดขึ�นในตัว
บุคคลเอง เช่น ความต้องการ ความพอใจ ความสนใจ แจงจูงใจประเภทนี�จะกระตุ้นให้มนุษย์
แสดงพฤตกิรรมเพื อตอบสนองความต้องการของตน และแรงจงูใจภายนอก เป็นแรงจงูใจที เกดิ
จากสิ งเรา้ภายนอกมากระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมาย โดยสิ งเรา้ภายนอกที มี
อิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมโดยใช้กระบวนการเสรมิแรง 2 ลักษณะ คือ การเสรมิแรง
ทางบวก คือ การทําให้พฤติกรรมเกิดขึ�นอันเป็นผลจากการได้รบัสิ งเรา้ที พึงพอใจ เช่น การ
ได้รบัรางวลั การชมเชย เป็นต้น และการเสรมิแรงทางลบ คอื การทําให้พฤติกรรมเกดิขึ�นอนั
เป็นผลจากการไดร้บัสิ งไมพ่งึพอใจ เช่น การลงโทษ การตําหนิ เป็นตน้ 

3) การรบัรู ้(Preception) เป็นกระบวนการที ร่างกายสมัผสัสิ งเรา้จากสิ งแวดลอ้ม
ภายนอกโดยประสาทสมัผสัแล้วสิ งเรา้สู่ระบบประสาทส่วนกลางที จะแปลความหมายโดยใช้
ความรูเ้ดมิ และประสบกาณ์เดมิเป็นเครื องช่วยแปลความหมาย สิ งนั �นออกมาเป็นความรู ้ความ
เข้าใจ จนเป็นประสบกาณ์ที มีความหมาย โดยการรบัรู้นั �นจะทําให้กลุ่มเป้าหมายรบัรู้ว่า 
แนวความคดิหลกัที จะทําการสื อสารกบักลุ่มเป้าหมายคอือะไร ผูท้ี ทําการสื อสารจะต้องทําการ
รบัรูน้ั �นมคีุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น การปลูกป่าจะช่วยใหด้นิอุม้นํ�าไวใ้ชต้ลอดปี และจะเป็นที 
อยูอ่าศยัของสตัวป์า่ ประชาชนจะสามารถใชป้า่เป็นแหล่งอาหารและทาํมาหากนิ 

4) การเรยีนรู้ (Learning) หมายถึง กระบวนการที ทําให้เกิดการเปลี ยนแปลง
พฤติกรรมอันเนื องมาจากการได้รบัประสบการณ์ทั �งทางตรง และทางอ้อมแล้วสามารถนํา
ประสบการณ์นั �น มาเปลี ยนแปลงพฤติกรรม (สมร ทองดี, 2544) ดังนั �นวิธีการสร้าง
ประสบการณ์แก่ผู้รบ้สารทั �งทางตรงทางอ้อมจะก่อให้เกิดการเปลี ยนแปลงพฤติกรรมหรอืการ
เรยีนรูน้ั  นเอง ซึ งการเรยีนรูเ้กดิจาก 2 ประเภทดว้ยกนัคอื 

(1) การเรยีนรู้จากการสังเกต (Observational Learning) มนุษย์เรยีนรู้การ
แสดงพฤติกรรมจากการสงัเกตต้นแบบ (Model) โดยอาศยัสื อต่างๆ ซึ งสื อของตวัแบบในการ
เรยีนรูน้ั �นไดจ้ากการสงัเกต ไดแ้ก่ การมตีวัแบบทางพฤตกิรรม การมตีวัแบบทางวาจา การมตีวั
แบบทางสญัลกัษณ์ และการมแีบบทางสมัผสั 
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(2) การเรยีนรู้จากการกระทํา (Enactive Learning) หมายถึง การเรยีนรู้ที 
เกิดจากบุคคลสงัเกตจากผลของพฤติกรรมหนึ งๆที แสดงออกมา ถ้าผลของการกระทํานั �น
ประสบความสําเรจ็กจ็ะจดจาํการกระทํานั �นไว ้เพื อจะทําในโอกาสต่อไป ในทางตรงกนัขา้ม ถ้า
หากการกระทําส่งผลที ไม่พงึประสงคก์อ็าจจะไมท่ําเช่นนั �นซํ�าอกี หรอือาจดดัแปลงพฤตกิรรมสิ ง
ใหม่ ดงันั �น การเรยีนรูจ้ากการกระทําจงึเป็นการเรยีนรูจ้ากผลของการกระทําหรอืผลของกรรม
นั �นๆ 

5) ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ท่าทีหรอืความรู้สกึของบุคคลต่อสิ งใดสิ งหนึ ง 
ทศันคตขิองผูร้บัสารคอื การเปลี ยนแปลงองคป์ระกอบ 3 ประการ คอื 

(1) ความรู ้(Cognitive) การที จะมทีศันคตอิยา่งใดอยา่งหนึ ง เขา้ต้องมคีวามรู้
เกี ยวกบัสิ งนั �น 

(2) ความรูส้กึ (Affective) บุคคลต้องมคีวามรูส้กึต่อสิ งนั �นว่าชอบหรอืไม่ชอบ 
เหน็คุณค่าหรอืไม ่

(3) พฤตกิรรม (Behavioral) เมื อบุคคลมคีวามรูส้กึต่อสิ งนั �น กํจะมแีนวโน้มที 
จะแสดงพฤตกิรรมออกมา 

ดงันั �น การสื อสารเพื อการพฒันาต้องเปลี ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รบัสารก็คือ
การเปลี ยนแปลงทัศนคติทั �ง 3 ประการคือ การให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความรู้สึก และ
พฤตกิรรม 

6) ความเชื อ (Belief) หมายถงึ ความคดิและความเขา้ใจของบุคคลที มต่ีอสิ งใดสิ ง
หนึ งอนัเป็นสาเหตุใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรม 

โรคชี อธบิายว่า ความเชื อของบุคคลแบ่งเป็น 4 ประเภท (สมร ทองด,ี 2544)  
(1) ความเชื อตามที เป็นอยู่ เป็นการเชื อในสิ งหนึ งสิ งใดว่า เท็จ-จรงิ ถูก-ผดิ 

เช่น เชื อว่าโลกกลม พระอาทติยข์ึ�นทางทศิตะวนัออก เป็นตน้ 
(2) ความเชื อเชิงประเมินค่า เป็น ความเชื อที แฝงความรู้สึก รวมทั �งมีการ

ประเมนิในขณะเดยีวกนั เช่น เชื อว่าบุหรี เป็นสิ งที เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เป็นตน้ 
(3) ความเชื อเกี ยวกับสิ งที ควรทํา ไม่ควรทํา เป็นความเชื อว่าสิ งใดพึง

ปรารถนา-ไมพ่งึปรารถนา เช่น เชื อว่าเดก็ควรตอ้งเชื อฟงัผูใ้หญ่ 
(4) ความเชื อเกี ยวกบัสาเหตุ เป็นความเชื อในสภาพที ก่อให้เกดิผลอย่างใด

อย่างหนึ งตามมา เช่น เชื อว่าการตดัไมท้ําลายป่าทําใหเ้กดิภยัแลง้ การสรา้งรถไฟใต้ดนิจะช่วย
ลดปญัหาการจราจรในกรุงเทพฯ เป็นตน้ 

7) ค่านิยม หมายถงึ ความคดิของบุคคลที มต่ีอสิ งใดสิ งหนึ ง ว่าสิ งนั �นเป็นสิ งที มี
คุณค่า ซึ งเป็นผลใหบุ้คคลใชเ้ป็นเกณฑม์าตรฐานที นํามาประเมนิหรอืตดัสนิสิ งใดสิ งหนึ ง อนัเป็น
สิ งที กําหนดพฤตกิรรม (สมร ทองด,ี 2544)  
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8) บุคลกิภาพ (Personality) คอื ผลรวมของความคดิ ท่าท ีและนิสยั ที สรา้งสม
จากขอ้มูลฐานองค์ประกอบทางจติและทางกายภาพของบุคคล อนัถ่ายทอดชวีวทิยาและจาก
แบบวฒันธรรมที ถ่ายทอดทางสงัคม รวมถึงการปรบัเหตุจูงใจ ความปรารถนา และความมุ่ง
ประสงคข์องบุคคลนั �นใหเ้ขา้กบัความต้องการและสิ งแวดลอ้มทั �งทางสงัคมและไม่เกี ยวกบัสงัคม 
การออกแบบสารที นําเรื องบุคลกิภาพมาใช้เช่น การออกแบบเสื�อผ้า ทรงผม การแต่งตัวให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การวางบุคลิกภาพของผู้นําเสนอชิ�นในชิ�นงานให้เหมาะสมกับ
บทบาทที นําเสนอ เช่น การใช้สายตาที มองดูเดก็ด้วยความเอ็นดู การแต่งตวัให้ดูภูมฐิานของ
ผูบ้รหิาร 

ธิติพัฒน์ เอี ยมนิรนัดร์ (2558, น. 218) นอกจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตาม
ลกัษณะประชากรศาสตรแ์ละลกัษณะทางจติวทิยาแลว้ ยงัสามารถวเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมายตาม
แนวคดิการยอมรบันวตักรรมได ้

จนัทิมา เขยีวแก้ว (2554) การศึกษาเกี ยวกบัการแพร่กระจายนวตักรรม (Innovation 
Diffusion) ของโรเจอร์และชูเมกเกอร์ โดยการศึกษาบทบาทของการสื อสารมวลชนและการ
สื อสารระหว่างบุคลต่อการยอมรบันวตักรรม สามารถจาํแนกผูร้บัสารตวามความรวดเรว็ในการ
ยอมรบันวตักรรมได ้5 ประเภท ดงัตารางต่อไปนี� 
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ตารางที� 2.1  ตารางแสดงการจาํแนกผูร้บัสารตามลกัษณะผูร้บันวตักรรม 
 

ประเภท ค่านิยม ลกัษณะทางบุคลิกภาพ พฤติกรรมในการ
สื�อสาร 

ความสมัพนัธ์
ในทางสงัคม 

1. ผูร้บัสารที 
ชอบลองของใหม่ 
(Innovation) 
เป็นผูท้ี ชอบการ
เปลี ยนแปลง 
กระตอืรอืรน้ 
เป็นกลุ่มแรกที 
ยอมรบั
นวตักรรม และ
ยงัเป็นผูแ้นะนํา
นวตักรรมแก่
ผูอ้ื นดว้ย 

ชอบเสี ยงภยั 
กระหายที จะ
ทดลองของใหม่
มคีวามเป็น
วทิยาศาสตร ์

มสีถานะทางสงัคมสงู
ที สดุ เป็นเจา้ของกจิการ
ที ใหญ่ที สดุ และใชค้วาม
เชี ยวชาญมากที สดุ มี
ระดบัการศกึษาสงู 
รํ ารวย 

มกีารตดิต่ออย่าง
ใกลช้ดิที สดุกบั
แหล่งขา่วสารทาง
วทิยาศาสตรใ์ชแ้หล่ง
สารที ไม่เป็นสว่นตวั
มากกว่ามปีฏสิมัพนัธ์
กบัพวกชอบของใหม่
อื นๆ 

มรีะดบัของการ
เป็นผูนํ้าทาง
ความคดิบา้งมี
การตดิต่อกบั
บุคคลหรอื
สถาบนัที อยู่
นอกระบบ
สงัคมอย่างมาก 

2. ผูร้บัสารที รบั
เรว็สว่นแรก 
(Influentail) เป็น
ผูนํ้าความ
คดิเหน็ที มี
อทิธพิลต่อการ
ยอมรบั
นวตักรรมของ
กลุ่มอื นๆ 

น่าเชื อถอื น่า
เคารพ เป็น
แบบอย่างที ดี
สาํหรบับุคคล
อื นๆ ในระบบ
สงัคม 

มสีถานะทางสงัคมสงู
ที สดุ เป็นเจา้ของกจิการ
ที ใหญ่และใชค้วาม
เชี ยวชาญมาก มรีะดบั
การศกึษาสงูกว่าระดบั
เฉลี ยเลก็น้อย 

มกีารตดิต่อกบั
เจา้หน้าที สง่เสรมิใน
ทอ้งถิ นมากที สดุ เป็น
ผูนํ้าขององคก์รทอ้งถิ น 

มรีะดบัของการ
เป็นผูนํ้าทาง
ความคดิมาก
ที สดุ มลีกัษณะ
เป็นทอ้งถิ น
อย่างมาก 

3. เป็นผูร้บัสาร
กลุ่มที รบัเรว็
สว่นมาก (Early 
Majority) เป็น
กลุ่มที จะมกีาร
เปลี ยนแปลง
พฤตกิรรมหลบั
จากการยอมรบั
นวตักรรมได้
รวดเรว็กว่ากลุ่ม
อื น 

รอบคอบ 
ระมดัระวงั เตม็
ใจที จะพจิารณา
นวตักรรม
ภายหลงัจากที 
เพื อนๆ ยอมรบั
นวตักรรมแลว้ 

มสีถานะทางสงัคมสงู
กว่า ระดบัเฉลี ยเป็น
เจา้ของกจิการที มขีนาด
ธุรกจิในระดบัเฉลี ยมี
ระดบัการศกึษากว่า
ระดบัเฉลี ยเลก็น้อย 

มกีารตดิต่ออย่างมาก
กบัเจา้หน้าที สง่เสรมิ ผู้
ที ยอมรบันวตักรรม 
และองคก์รของชุมชน
ในทอ้งถิ น 

มรีะดบัของการ
เป็นผูนํ้าทาง
ความคดิบา้ง 
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ตารางที� 2.1  (ต่อ) 
 

ประเภท ค่านิยม ลกัษณะทาง
บุคลิกภาพ 

พฤติกรรมใน
การสื�อสาร 

ความสมัพนัธใ์นทางสงัคม 

4. ผูร้บัสารกลุ่มที 
รบัชา้สว่นมาก 
(Late Majopity) 
เป็นผูท้ี มกีาร
ยอมรบันวตักรรม
ชา้ หรอื 
ระดบักลาง
หลงัจากเหน็
ตวัอย่างจากกลุ่ม
ผูนํ้าทางความ
คดิเหน็หรอืกลุ่ม
ผูร้บัเรว็สว่นมาก 

ช่างสงสยั ไม่
ค่อยไวใ้จก่อนที 
จะยอมรบั
นวตักรรม 
จะตอ้งมแีรง
กดดนัมากจาก
ความจาํเป็น
ทางเศรษฐกจิ
หรอือทิธพิลที 
เกดิจากการ
เผยแพร่
นวตักรรม 

มสีถานะทาง
สงัคมตํ ากวา่
ระดบัเฉลี ย เป็น
เจา้ของกจิการที 
มขีนาดเลก็มี
ความเชี ยวชาญ
น้อยมาก มี
รายไดต้ํ า มี
ระดบัการศกึษา
ตํ ากว่าระดบั
เฉลี ยเลก็น้อย 

แสวงหาขา่วสาร
จากกลุ่มเพื อน 
(สว่นใหญ่จาก
พวกรบัชา้
สว่นมาก หรอื
พวกรบัเรว็
สว่นมาก) ใช้
สื อมวลชนน้อย
กว่ามกีจิกรรม
ในองคก์รที เป็น
ทางการน้อย
มาก 

มรีะดบัของการเป็นผูนํ้าทาง
ความคดิเพยีงเลก็น้อย 

5. ผูร้บัสารกลุ่มที 
ลา้หลงั 
(Laggard) ผู้
ยอมรบัชา้ที สดุ 
พวกนี�ตอ้งรอดู
ผลของการ
ยอมรบันสตักรรม
จากลุ่มผูนํ้าความ
คดิเหน็ กลุ่มผูร้บั
เรว็และกลุ่มผูร้บั
ชา้เสยีก่อน จงึจะ
ตดัสนิใจยอมรบั
นวตักรรม ซึ งจะ
ใชเ้วลามา 

ยดึถอืประเพณี
อย่างฝ ั  งหวั 
ยดึถอือดตีเป็น
แนวทางในการ
ดาํเนินชวีติ 

มเีชี ยวชาญน้อย
มากมสีถานะ
ทางสงัคมและมี
รายไดต้ํ าที สดุ 
เป็นเจา้ของ
กจิการที ขนาด
เลก็ที สดุ 

แหล่งขา่วสารที 
สาํคญัที สดุของ
บุคคลกลุ่มนี�คอื
เพื อน เพื อน
บา้น และญาตทิี 
มค่ีานิยมคลา้ยๆ 
กนั อยู่ค่อนขา้ง
โดดเดี ยว
ห่างไกลขากคน
อื นๆ และเขา้
ร่วมกจิกรรม
ขององคก์รที 
เป็นทางกาน้อย
ที สดุ 

มรีะดบัของการเป็นผูนํ้าทาง
ความคดิน้อยที สดุ 

 
แหล่งที�มา:  จนัทมิา เขยีวแกว้, 2554, น. 156-157. 
 

ผูว้จิยัไดศ้กึษากลยุทธก์ารสื อสารเพื อเป็นแนวทางในการวเิคราะหถ์งึกลยุทธก์ารสื อสาร
ที โครงการผูกปิ นโตขา้วไดนํ้ามาใชซ้ึ งประกอบดว้ยกลยุทธผ์ูส้่งสารที มอีทิธพิลต่อการรบัสารของ
ผูร้บัสาร กลยุทธก์ารวเิคราะหก์ลุ่มผูร้บัสารว่ามคีุณลกัษณะแบบใด ซึ งในโครงการผูกปิ นโตขา้ว
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มีผู้รบัสารหลากหลายและมีความแตกต่างทางคุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ และ
ทางด้านจติวิทยาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้บรโิภคในเมอืงหลวง กลุ่มชาวนาอินทรยี์
ผู้ผลติ และองค์กรต่างๆ ดงันั �นทางโครงการจงึต้องมกีารกําหนดแนวทางในการสรา้งสรรสาร 
และเลอืกใช้สื อที จะมอีทิธพิลต่อการรบัรู ้และสามารถโน้มน้าวใจผู้รบัสารให้ความร่วมมอื และ
รว่มดําเนินแนวทางเดยีวกนัเพื อใหบ้รรลุเป้าหมายของโครงการ ดงันั �นผูว้จิยัจงึสรุปแนวคดิเรื อง
กลยุทธก์ารสื อสารจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ เพื อใชเ้ป็นกรอบแนวทางการวจิยักลยุทธก์ารสื อสารที 
โครงการผกูปิ นโตขา้วใชใ้นการสรา้งเครอืขา่ยและส่งผลต่อการพฒันา 
 
2.4 แนวคิดเรื�องสื�อบคุคล 
 

สมทิธิ J บุญชุตมิา (ม.ป.ป., น. 1) ไดใ้หค้วามหมายของสื อบุคคลว่าเป็นสื อที มคีุณประโยชน์
มากที สุดในงานเครอืข่าย รวมทั �งงานพฒันาทุกประเภท สื อบุคคลนั �นสามารถทําหน้าที แบบที 
วทิยุ โทรทศัน์ โทรศพัท ์คอมพวิเตอรท์ําได ้(แมจ้ะไม่เท่าเทยีมทั �งหมด) และยงัทําหน้าที ปลอบ
ขวญัใหก้ําลงัใจ พดูใหค้ดิ ดดัแปลงขา่วสารจากตน้ตอใหง้า่ยขึ�น เป็นตน้  

โรเจอร์สลูเมคเกอร์ (Rogers and Shoemaker, 1969 อ้างถึงใน วรีายา อกักะโชติกุล 
2552, น. 34) กล่าวไวว้่าในกรณีที ต้องการให้บุคคลใดๆ เกดิการยอมรบัในสารที เสนอไป หรอื
ให้การสื อสารมปีระสทิธภิาพที สุด สื อที ใชใ้นการกระตุ้นให้เกดิการตดัสนิใจยอมรบัสารนั �น ควร
ใชก้ารสื อสารระหว่างบุคคล โดยใชส้ื อบุคคลเป็นผูเ้ผยแพร่ขา่วสาร สื อบุคคลนั �นจะเป็นประโยชน์
มากในกรณีที ผูส้่งสารหวงัผลใหผู้ร้บัเกดิการเปลี ยนแปลงทศันคต ิและพฤตกิรรมในการยอมรบั
สารนั �น นอกจากนี�ยงัเป็นวธิทีี ช่วยให้ผู้รบัสารมคีวามเขา้ใจกระจ่างชดัต่อสาร และตดัสนิใจรบั
สารไดอ้ยา่งมั  นใจยิ งขึ�นดว้ย 

การสื อสารระหว่างบุคคลนั �นสามารถแบ่งออกเป็น การติดต่อสื อสารโดยตรงและการ
ตดิต่อสื อสารโดยกลุ่ม (เสถยีร เชยประทบั, 2530 อ้างถงึใน วรีายา อกักะโชตกุิล, 2552, น. 35) 
ซึ งมรีายละเอยีดดงันี� 

1) การตดิต่อสื อสารโดยตรง (Direct Contact) คอื การตดิต่อโดยตรงนี�ใช้สื อบุคคลใน
การเผยแพร่ข่าวสารโดยตรง เช่น วิธเียี ยมบ้าน วธิีนี�หากผู้รบัสารสงสยั ไม่เข้าใจก็สามารถ
ซกัถามทําความเขา้ใจได้เป็นอย่างด ีนอกจากนี�ผู้เผยแพร่ข่าวสารเพื อสรา้งความเขา้ใจ หหรอื
ชกัจงูโน้มน้าวใจจงึนิยมใชก้ารตดิต่อสื อสารโดยตรง แต่มขีอ้จาํกดัคอื การสื อสารประเภทนี�ต้อง
ใชส้ื อบุคคลเป็นจาํนวนมาก สิ�นเปลอืงเวลา และแรงงานในการเผยแพรข่า่วสาร 

2) การตดิต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of Community Public) คอื การตดิต่อโดยผ่าน
กลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อบุคคลส่วนร่วม กลุ่มต่างๆ จะช่วยให้การสื อสารของบุคคลบรรลุ
เป้าหมายได้ การตดิต่อโดยกลุ่มนี�อาจทําได้โดยการประชุม อภปิราย และสนทนาภายในกลุ่ม 
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คือ จดักลุ่มคนที มีความสนใจกันตั �งแต่ 2 คนขึ�นไปให้สนทนาแลกเปลี ยนความคิดเห็น มี
ปฏกิริยิาโตต้อ้บกนั ซึ งจะมสี่วนใหญ่ในการตดัสนิใจยอมรบั หรอืปฏเิสธขา่วสารนั �น 

สื อบุคคล ถอืว่าเป็นช่องทางที สําคญัมากสําหรบัโครงการผูกปิ นโตขา้ว เนื องจากผู้ที มี
บทบาทสําคญัคอื “แม่สื อ” ผูท้ี เป็นตวักลางความสมัพนัธร์ะหว่างชาวนาผู้ผลติ และผูบ้รโิภคซึ ง
การศึกษาถึงลกัษณะของสื อบุคคลนั �นจะสามารถเป็นแนวทางในการวเิคราะห์ผู้ส่งสารซึ งเป็น 
“แม่สื อ” ได้ อีกทั �งทางโครงการได้นําสื อบุคคลที เป็นคนดัง อย่าง นักร้อง นักแสดงมาช่วย
ประชาสมัพนัธ์โครงการดงันั �นผู้วจิยัจงึได้ทําการศึกษาสื อคนดงัซึ งมคีวามหมาย รวมถึงข้อด ี
และผลกระทบของสื อคนดงัเพื อเป็นขอ้มลูในการวเิคราะหด์งันี� 

พรีพฒัน์ ฉตัรศริกุิลชยั (2553, น. 53) สื อ Celebrity หมายถงึ บุคคลที เป็นที รูจ้กั เพราะ
ความมีชื อเสียงในความสําเร็จในเรื องใดเรื องหนึ ง โดยความสําเร็จนั �นจะรวมความถึง
ความสําเรจ็ในทุกสาขาอาชพีเช่นการแสดงละครหรอืภาพยนตร ์ดนตร ีกีฬา การเมอืง ธุรกิจ 
ศาสนา ฯลฯ ซึ งการโฆษณาโดยใช ้Celebrity ถอืว่าเป็นที นิยมอกีสื อหนึ ง เนื องมาจาก  

1) Celebrity เป็นผู้ที มีบทบาทในฐานะผู้นํากระแส (Trend Setters) ในด้าน   ต่างๆ 
ให้แก่สงัคม เช่น การแต่งกาย การใช้สนิค้าและบรกิาร หรอืการดําเนินชวีติประจําวนั เพราะ
ผูบ้รโิภคสนใจและเฝ้าตดิตามดูผู้ที มชีื อเสยีงที เขาชื นชอบอย่างใกล้ชดิ และมโีอกาสที จะปฏบิตัิ
ตามบุคคลเหล่านี�ทนัที เช่น นักกีฬาเหรยีญทองโอลิมปิกยกนํ�าหนักหญิงไทยที กลายเป็นผู้
นํากระแสความนิยมในกฬีายกนํ�าหนกัของนกัเรยีนหญงิทั  วประเทศ 

2) Celebrity เป็นบุคคลที มีล ักษณะเป็นผู้นําทางความคิด (Opinion Leaders) ของ
กลุ่มเป้าหมาย การกระทําใดๆ ของผู้ที มชีื อเสยีงจะมอีทิธพิลทางความคดิที สําคญัต่อผู้บรโิภค 
ก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบตาม ผู้ที มชีื อเสียงจงึเหมาะที จะเป็นผู้นําและผู้รบัรองในการ
โฆษณารณรงคต่์างๆ เช่น โครงการรณรงคใ์หค้นไทยดื มนมมากขึ�น 

3) ผูท้มีชีื อเสยีงเป็นเหมอืนกระจกที สะทอ้นความใฝฝ่นัของผูบ้รโิภคผ่านทางตวัของผูท้ี 
มชีื อเสยีง (The Miror of Self-Aspiration) ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคมกัจะเป็นบุคคลที มวีถิชีวีติธรรมดา
สามญัทั  วไป แต่ทุกคนก็ปรารถนาจะมชีวีติความเป็นอยู่ที สวยงามรํ ารวยหรูหรา มเีกียรติยศ
ชื อเสยีง ผู้บรโิภคมกัมคีวามสุขที เหน็ Celebrity ที ผู้บรโิภคสมมตวิ่าเป็นตวัเอง พฤตกิรรมของ 
Celebrity จงึมอีทิธพิลมากต่อความคดิและการกระทาํของผูบ้รโิภค งานโฆษณาผลติภณัฑต่์างๆ 
ที มกีารรบัรองโดย Celebrity กจ็ะประสบความสาํเรจ็ไดง้่าย 

(1) ขอ้ดขีองสื อ Celebrity 
(1.1) สรา้ง Awareness ไดเ้รว็ 
(1.2) สรา้ง Brand Positioning & Brand image ไดช้ดัเจนในระยะสั �นๆ 
(1.3) ช่วยการกระจายสนิคา้ตามช่องทางต่างๆ ไดง้า่ยขึ�น 
(1.4) เกดิการทดลองสนิคา้โดยกลุ่มเป้าหมาย 
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(2) ขอ้เสยีของสื อ Celebrity 
(2.1) ความเสื อมความนิยมใน Celebrity 
(2.2) Brand image ที ถูกผกูตดิกบั แคแรกเตอรข์อง Celebrity อยา่งแนบแน่น  
(2.3) จาํกดัในลกูคา้เป้าหมายที เป็นเฉพาะกลุ่ม 

นอกจากนี� ภสัสรนันท์ เอนกธรรมกุล (2553, น.13) ได้กล่าวถงึ ผลกระทบของการใช้
บุคคลที มชีื อเสยีง (Celebrity) เป็นผู้นําเสนอในการโฆษณา ซึ งผู้วจิยัขอนํามาเฉพาะในส่วนที 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัชิ�นนี� ดงันี� 

1) สามารถกระตุ้นความสนใจสูง (Attention Increasing) เนื องจากผู้บรโิภคมีความ
สนใจเป็นทุนเดมิอยู่แลว้ การเหน็บุคคลที มชีื อเสยีงในโฆษณาจะทาํใหต้ั �งใจดู ตดิตามอยา่งสนใจ
และจดจาํ  

2) สรา้งความน่าเชื อถอืไดสู้ง (Creditability Building) แสดงว่าสนิคา้นั �นต้องมคีุณภาพ
เป็นที น่าเชื อถอืสาํหรบัผูบ้รโิภค 

3) แนะนําตราผลติภณัฑใ์หม่ (Brand Introduction) สนิคา้ใหมท่ี ต้องการใหเ้ป็นที รูจ้กัใน
กลุ่มผูบ้รโิภคไดใ้นระยะเวลาอนัสั �น นิยมใชบุ้คคลที มชีื อเสยีงมารบัรองสนิคา้ โดยอาศยัการเป็น
ที รูจ้กัของบุคคลที มชีื อเสยีงมาทําหน้าที เป็นใบเบกิทางให้ผู้บรโิภครูจ้กัสนิค้าและตรายี ห้อมาก
ขึ�น  

การศกึษาแนวคดิของสื อบุคคลที มอีทิธพิลต่อการโน้มน้าวใจนั �นเป็นแนวทางที ผูว้จิยัได้
นําข้อมูลดงักล่าวข้างต้นไปใช้ในการวเิคราะห์ปจัจยัที ส่งผลให้เกิดการพฒันาศกัยภาพตลาด
ทางเลอืกของกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง   
 
2.5 แนวคิดเรื�องจิตอาสา 
 

จติอาสาหรอืจติสาธารณะนั �น เป็นคําที ได้ยนิกนัมานานเพราะการมจีติอาสาหรอืจติที 
คิดเห็นถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมนั �นเป็นสิ งจําเป็นอย่างมากในสังคมไทยในปจัจุบันที ยึด
ผลประโยชน์ที ตนพงึไดเ้ป็นหลกั และเป็นสงัคมแห่งการแข่งขนัสูง ดงันั �นผูว้จิยัจงึไดร้วบรวมคํา
นิยามของ จติอาสา มาพอสงัเขปดงันี� 

ประวติร พิสุทธโิสภณ (2552) กล่าวไว้ว่า จติอาสา คอื ผู้ที มจีติใจที เป็นผู้ให้ เช่น ให้
สิ งของ ใหเ้งนิ ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยกําลงัแรงกาย แรงสมอง ซึ งเป็นการเสยีสละ สิ งที ตนเองมี
แมก้ระทั  งเวลา เพื อเผื อแผ่ให้กบัส่วนร่วม…อกีทั �งยงัช่วยลด “อตัตา” หรอืความเป็นตวั เป็นตน
ของตนเองลงได้บ้าง นอกจากนั �น ประวิตร พิสุทธิโสภณ (2552) ยังกล่าวถึงการเป็น 
“อาสาสมคัร” ซึ งเป็นงานที เกิดจากผู้ที ม ีจติอาสา ซึ งมคีวามหมายอย่างมากกบัสงัคมส่วนร่วม 
เป็นผู้ที เอื�อเฟื�อ เสยีสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพื อช่วยเหลอืผู้อื น หรอืสงัคมให้เกดิประโยชน์
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และความสุขมากขึ�น การเป็นอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ก็ล้วนแล้วแต่ที ทําให้เกิด
ประโยชน์ในทางบวก ลว้นแต่เป็นสิ งที เราควรทาํทั �งสิ�น คนที จะเป็นอาสาสมคัรไดน้ั �น ไมไ่ดจ้าํกดั
ที วยั การศกึษา เพศ อาชพี ฐานะ หรอืขอ้จาํกดัใดๆทั �งสิ�น หากแต่ต้องมจีติใจที เป็น “จติอาสา” 
ที อยากจะช่วยเหลอืผูอ้ื น หรอืสงัคมเท่านั �น 

จารุณี แก้วประภา (ม.ป.ป. อ้างถึงใน วมิลพรรณ อาภาเวท และเณรศิา ชยัศุภมงคล
ลาภ, 2556, น. 28) กล่าวว่า จติอาสา (Volunteer Spirit) หมายถงึ จติแห่งการใหค้วามดงีามทั �ง
ปวงแก่เพื อนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมคัรใจ อิ มใจ ซาบซึ�งใจ ปิติสุข ที พร้อมจะเสียสละเวลา 
แรงกาย และสตปิญัญา เพื อสาธารณะประโยชน์ในการทํากจิกรรม หรอืสิ งที เป็นประโยชน์แก่
ผูอ้ื นโดยไมห่วงัผลตอบแทน และมคีวามสุขที ไดช่้วยเหลอืผูอ้ื น เป็นจติที ไมนิ่ งดดูาย เมื อพบเหน็
ปญัหา หรอืความทุกขย์ากที เกดิขึ�นกบัผูค้น เป็นจติที มคีวามสุขเมื อไดท้าํความด…ีอกีทั �งยงัช่วย
ลด “อตัตา” หรอืความเป็นตวัเป็นตนของตนเองลงไดบ้า้ง 

สรุปจากคํานิยามของคําว่าจติอาสา นั �นคอื ผูท้ี มจีติใจแห่งการให้และเสยีสละทั �งสิ งของ 
เงนิ แรงกาย แรงใจ แรงสมอง เพื อสาธารณะประโยชน์ในการทํากจิกรรมและสิ งที เป็นประโยชน์
ต่อผู้อื นโดยไม่หวงัสิ งตอบแทน อีกทั �งมจีติไม่นิ งดูดายเมื อพบเห็นปญัญาหรอืความทุกข์ของ
ผูอ้ื น การมจีติอาสาช่วยลดการมอีตัตาหรอืความเป็นตวัเป็นตนของตนเองลงไดบ้า้ง 

การศึกษาแนวคดิเรื องจติอาสานั �น เนื องจากการร่วมตวัของเหล่าแม่สื อที ผู้ก่อตั �งเกิด
จาก ความตระหนักถงึความทุกขข์องชาวนา ร่วมถงึต้องการให้เกดิสิ งดงีาม และการพฒันาขึ�น
ในสังคมไทยซึ งสอดคล้องกับความหมายของการมีจิตอาสา ดังนั �นผู้วิจ ัยจึงทําการศึกษา
ความหมายของแนวคดิขา้งต้นเพื อเป็นขอ้มลูในการวเิคราะหป์จัจยัของโครงการผูกปิ นโตขา้วที 
ส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพทางการตลาดของกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง  
 
2.6 แนวคิดเรื�องผูนํ้า 
 

พรนพ พุกกะพนัธุ์ (2544) ให้ความหมายของ ผู้นําว่า “คอื บุคคลที จะมาประสานช่วย
ให้คนทั �งหลายรวมกนั โดยที ว่าจะเป็นการอยู่รวมกนัก็ตาม หรอืทําร่วมกนัก็ตาม ให้พากนัไป
ดว้ยด ีสู่จดุหมายที ดงีาม  

สุเทพ พงศศ์รวีฒัน์ (2550) ใหค้วามหมายของ ผูนํ้า ว่า “คอืบุคคลที ไดร้บัมอบหมาย ซึ ง
อาจโดยเลอืกตั �งหรอืแต่งตั �งและเป็นที ยอมรบัของสมาชกิให้มอีิทธพิลและบทบาทเหนือกลุ่ม 
สามารถจูงใจชกันํา หรอืชี�นําให้สมาชกิของกลุ่มรวมพลงัเพื อปฏบิตัิภารกจิต่างๆ ของกลุ่มให้
สาํเรจ็” 
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จากความหมายขา้งตน้กล่าวสรุปไดว้่า ผูนํ้า คอื บุคคลที ไดร้บัมอบหมาย ซึ งอาจจะโดย
เลอืกตั �งหรอืแต่งตั �งก็ตาม หรอืเป็นบุคคลที จะมาประสานช่วยให้คนทั �งหลายรวมกนั พรอ้มทั �ง
สามารถจงูใจชกันํา ชี�นําสมาชกิในกลุ่มรวมพลงัเพื อปฏบิตัภิารกจิใหส้าํเรจ็ 

Zenger and Folkman (2007) กล่าวถงึการเป็นผูนํ้าที ด ีตอ้งมจีดุแขง็ 5 ประการ ดงันี� 
1) ลกัษณะนิสยั ผูนํ้าที ดจีะตอ้งมอุีปนิสยัต่อไปนี� 

(1) เป็นคนรกัษาคาํพดู ยดึมั  นในสญัญาที ไดใ้หไ้วก้บัผูอ้ื น 
(2) เป็นคนปฏบิตัต่ิอผูอ้ื นอยา่งใหเ้กยีรต ิโดยไมเ่ลอืกชั �น มคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน 
(3) เป็นคนที เรยีนรู้อย่างต่อเนื อง ชอบทดลองสิ งใหม่ๆ และปรบัตัวไปกับความ

เปลี ยนแปลง 
2) ความสามารถส่วนบุคคล เป็นทกัษะของบุคคลที สามารถพฒันาตนเองและผูอ้ื น 

(1) เป็นคนที สามารถเรยีนรู ้มคีวามรู ้มทีกัษะในงานที ทาํ มคีวามเชี ยวชาญ 
(2) เป็นคนที มทีกัษะในการวเิคราะหป์ญัหา การแกป้ญัหา 
(3) เป็นคนที สามารถเป็นพี เลี�ยง คอืพฒันาคนอื นต่อไปได ้
(4) เป็นคนที มทีกัษะในดา้นการสื อสารกบัผูอ้ื นไดอ้ย่างประสทิธภิาพ 
(5) เป็นคนที มคีวามพรอ้มในการรเิริ มสิ งใหม่ๆ  ไมย่ดึตดิอยูก่บัสิ งเก่า 

3) การมุ่งเน้นที ผลลพัธ ์ผู้นําที ดสีามารถเปลี ยนความคดิที เป็นนามธรรมใหอ้อกมาเป็น
รปูธรรมได ้และผลกัดนัใหเ้กดิพลงั เกดิความกระตอืรอืรน้ ใหก้จิกรรมดาํเนินต่อไปได ้

(1) เป็นคนที รูว้่าหน่วยงานมคีวามคาดหวงัอะไร 
(2) เป็นคนที มุ่งผลประโยชน์ในระยะยาว โดยทนต่อความเยา้ยวนของผลประโยชน์

ในระยะสั �นที จะส่งผลใหส้ญูเสยีประโยชน์ในระยะยาว 
(3) เป็นคนที ลงมอืทาํอยา่งรวดเรว็ จรงิจงั เพื อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายที วางไว ้

4) ทกัษะด้านมนุษย์สมัพนัธ์ เป็นทกัษะสําคญัที จะช่วยให้ทกัษะด้านอื นๆ ดําเนินไป
อยา่งราบรื น 

(1) เป็นผู้ที สื อสารอย่างมพีลงัและกระจายไปได้อย่างทั  วถึง เพื อให้คนอื นในกลุ่ม
ทราบทศิทาง และเขา้ใจวตัถุประสงค ์

(2) เป็นผู้ที กระตุ้นผู้อื นให้มผีลงานยอดเยี ยม จูงใจผู้อื นปฏบิตัติามเป้าหมายที วาง
ไว ้

(3) เป็นผูท้ี สามารถสรา้งความไวเ้นื�อเชื อใจใหก้บักลุ่ม โดยใส่ใจในความรูส้กึของคน
มากพอๆ กบัการแกป้ญัหาในเรื องงาน 

(4) เป็นผูท้ี ส่งเสรมิพฒันาผูอ้ื น เพื อใหเ้กดิทกัษะที ดขี ึ�น 
(5) เป็นผู้ที ให้ความร่วมมอืเพื อพฒันาทมีงานให้แขง็แกร่งโดยไม่แยกตวัออกจาก

สมาชกิคนอื นๆ กระตุน้ใหเ้กดิความรว่มมอืรว่มใจในกลุ่ม 



51 

5) การนําการเปลี ยนแปลงที เกิดขึ�นในองค์กร โดยการสรา้งวสิยัทศัน์และวฒันธรรม
องคก์รใหม่ๆ  ใหเ้กดิขึ�น 

(1) เป็นผูท้ี มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล 
(2) เป็นผูท้ี สามารถเปลี ยนวสิยัทศัน์เป็นวตัถุประสงคท์ี ชดัเจน 
(3) เป็นผูท้ี สามารถสรา้งสมดุลไดด้รีะหว่างความต้องการที จะนําและความต้องการ

ใหผู้อ้ื นมสี่วนรว่ม 
โครงการผูกปิ นโตขา้วมทีมีแมส่ื อผูก่้อตั �งโครงการที มศีกัยภาพในการเป็นผูนํ้าใหส้มาชกิ

ในเครือข่ายสามารถดําเนินตาม คล้อยตามได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการนําเอาความรู้
ความสามารถมาใชใ้นการปฏบิตังิานในโครงการซึ งส่งผลต่อการพฒันา รวมถงึประธานของกลุ่ม
ทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองเองนั �นก็เป็นบุคคลแรกที เริ มต้นเขา้ร่วมในโครงการ และจดัตั �งขึ�น
กลุ่มพร้อมทั �งมแีนวทางในการพัฒนา และนํากลุ่มไปในทางทีดี ดงันั �นแนวคิดของผู้นําจงึมี
ความสําคญัเพื อเป็นแนวทางในการวเิคราะหถ์งึปจัจยัของโครงการในการพฒันาศกัยภาพตลาด
ทางเลอืกของกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
 
2.7 แนวคิดเรื�องทนุทางสงัคมในการรวมตวัเป็นเครือข่าย 
 

ความหมายของทุนทางสงัคม มนีักวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวซ้ึ งสอดคลอ้งกบังานวจิยั
มดีงันี� 

Lin (1999) อธิบายว่า ทุนทางสังคม คือ ทรพัยากรที ฝงัตัวอยู่ในเครอืข่ายสังคมจะ
กลายเป็นทุนที สนับสนุนใหเ้กดิผลประโยชน์จากการกระทําร่วมกนั ประกอบด้วย (1) เครอืข่าย
สงัคมจะช่วยใหก้ารไหลของขอ้มลูข่าวสารง่ายขึ�นผ่านเครอืข่ายที ตดิต่อกนั ช่วยลดต้นทุนในการ
ถ่ายโอน เพราะเกดิความไว้ใจระหว่างกนัในสงัคม (2) ความเกี ยวพนัในสงัคมจะมอีทิธพิลต่อ
การตัดสินใจกําหนดกลยุทธ์ของสงัคม (3) ปจัเจกบุคคลสามารถเข้าถึงแหล่งทรพัยากรผ่าน
เครอืข่ายสงัคม และ (4) ความสมัพนัธ์ทางสงัคมไม่ใช่แค่เพยีงการใช้อารมณ์ในการสนับสนุน
กจิกรรมทางสงัคมเท่านั �น แต่ความสมัพนัธน์ั �นยงัเป็นการไดม้าซึ งความรูท้ี เป็นประโยชน์อกีดว้ย 

Hanifan (n.d. อ้างถงึใน กฤษณพร ประสทิธิ Jวเิศษ, 2557, น. 49) กล่าวไวว้่า ปจัเจกชน
นั �นค่อนข้างที จะมทุีนทางสงัคมน้อยโดยเฉพาะถ้าเข้าแยกตัวออกจากสงัคม แต่ถ้าเขามกีาร
ตดิต่อสมัพนัธ์กบัญาตพิี น้องของเขาและญาตพิี น้องก็มกีารตดิต่อกบัญาตคินอื นๆ อกี กจ็ะเกดิ
การสะสมทุนทางสงัคม ซึ งอาจจะตอบสนองความจําเป็นทางสงัคมให้กับเขาได้อย่างด ีและ
อาจจะทําใหเ้กดิศกัยภาพทางสงัคม ซึ งนําไปสู่การปรบัปรุงสภาวะความเป็นอยูข่องคนในชุมชน
รวมให้ดขีึ�นอย่างมปีระสทิธภิาพ ชุมชนจะได้รบัผลประโยชน์จากความร่วมมอืของคนในชุมชน
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แต่ละส่วน ในขณะที ปจัเจกนั �น กไ็ดร้บัประโยชน์จากการช่วยเหลอืกนั (Help) มคีวามคดิอกเหน็
ใจ และมคีวามรว่มมอืกนัในหมูญ่าตพิี น้อง  

จากความหมาย ของทั �งสองนิยามสรุปได้ว่า ทุนทางสงัคม คอื ความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคล หรอืกลุ่มบุคคลที ร่วมตวักนั เป็นเครอืข่ายทางสงัคมและมกีารระดมทุนที ตนมอียู่ร่วมกนั 
ช่วยเหลอืเกื�อกูลกนัภายในเครอืขา่ยเพื อใหเ้กดิประโยชน์  

นอกจากนี�ตามที  กฤษณพร ประสทิธิ Jวเิศษ (2557, น. 51) ได้กล่าวสรุปบทบาทหน้าที 
ของทุนทางสงัคมไวด้งันี� 

1) บทบาทในฐานะตวัเชื อมให้กลุ่มสมาชกิ (Bonding Social Capital) โดยจะสนับสนุน
ครอบครวั กลุ่มเพื อนและกลุ่มเพื อนบ้านที มลีกัษณะความเป็นพี น้องชาตพินัธุ์และมอีตัลกัษณ์
ทางสงัคมที ใกลช้ดิและรูจ้กักนัแลว้มารว่มมอืสรา้งสายสมัพนัธใ์หเ้ขม้แขง้ (Strong Ties) 

2) บทบาทการประสานสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มภายในและภายนอก (Bridging Social 
Capital) ซึ งเป็นกลุ่มที มคีวามแตกต่างกนัทางสงัคมที ก่อนหน้านี�ไม่รู้จกักนัมาก่อนและมสีาย
สมัพนัธท์ี อ่อนแอ (Weal Ties) มารว่มมอืเพื อเพิ มโอกาสทางเศรษฐกจิและสงัคม 

3) บทบาทในฐานะความคาดหวงั และความไวว้างใจต่อโครงสรา้งสงัคม ซึ งสมาชกิของ
สงัคมต่างมคีวามคาดหวงัต่อกนัว่า สมาชกินั �นจะปฏบิตัต่ิอตนเองเป็นไปตามภาระผูกพนัที มอบ
แก่กนัไว ้ซึ งหากสมาชกิสามารถปฏบิตัไิดต้ามที คาดหวงักจ็ะส่งผลใหเ้กดิความไวว้างใจต่อกนั 

4) บทบาทในฐานะเป็นช่องทางการไหลเวยีนของขอ้มลูขา่วสาร เนื องจากขอ้มลูขา่วสาร
มคีวามสําคญัต่อการกระทําทางสงัคม การแสวงหาและการไดม้าซึ งขอ้มลูจาํเป็นต้องอาศยัเวลา
และต้นทุน ดงันั �น ระบบความสมัพนัธ์ในสงัคมที มจีะช่วยอํานวยความสะดวกและลดต้นทุนใน
การแสวงหาและการไดม้าของขอ้มลูขา่วสาร 

5) บทบาทในการสรา้งบรรทดัฐานและขอ้ตกลงในการอยูร่่วมกนัในสงัคม (การใหร้างวลั
และการลงโทษ) นั  นคอื สงัคมจาํเป็นต้องมกีฏระเบยีบ หรอืขอ้ตกลงในการอยู่ร่วมกนัสมาชกิใน
สงัคมจงึจาํเป็นตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการกําหนดกรอบ จารตี หรอืขอ้ปฏบิตัริว่มกนั 
เนื องจากการรวมตวักนัภายในโครงการผูกปิ นโตขา้วนั �นเริ มต้นจากสมาชกิรูจ้กัผ่านทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ จงึมาร่วมตวัทํากจิกรรม และรวบร่วมทุนที แต่ละปจัเจกบุคคลมเีพื อให้เกดิประโยชน์
และบรรลุตามเป้าหมายที วางไว้ ด้วยเหตุนี�ผู้วจิยัจงึได้ทําการศกึษาเพิ มเตมิในส่วนของทุนทาง
สงัคมออนไลน์ ซึ งมคีวามหมาย และองคป์ระกอบดงันี� 

กฤษณพร ประสิทธิ Jวิเศษ (2557, น. 71) ได้สรุปทุนทางสังคมออนไลน์ไว้ว่า เป็นปรากฏการณ์
ความสมัพนัธข์องสงัคมที เกดิขึ�นผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์หรอืเวบ็ไซต์เครอืข่ายสงัคม ลกัษณะการก่อ
ตวัของทุนทางสงัคมเกดิจากการสื อสารเพื อการแลกเปลี ยนและการมปีฏสิมัพนัธ์กบัสมาชกิใน
เครอืข่าย ซึ งอาจเป็นเพื อน ครอบครวั คนแปลกหน้า หรอืคนที รูจ้กัอยูแ่ลว้ในโลกแห่งความเป็น
จรงิ ผ่านเครื องมอืที ใหบ้รกิารของเวบ็ไซด ์เช่น การกดไลท ์(Click Like) การแสดงความคดิเหน็ 
(Comment) การแบ่งปนัข้อมูล (Share) การสร้างข้อมูลตนเอง (Profile) และการสนทนา
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ออนไลน์ (Chat) เป็นต้น เพื อสรา้ง พฒันาและรกัษาความสมัพนัธ์กบัสมาชกิที อยู่ในเครอืข่าย 
โดยมเีป้าหมายเพื อแลกเปลี ยนผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมอีงค์ประกอบที สําคญัของทุนทาง
สงัคมออนไลน์ดงันี� 

พรีะ ลิ วลม (2542) กล่าวไวม้ดีงันี� 
1) ความไว้ใจ (Trust) คือ ความเชื อมั  นในผู้อื นหรือกลุ่มที ปฏิสัมพันธ์กับเราตามที 

คาดหวงั โดยมบีทบาทในการเป็นทุนทางสงัคมคอื เป็นองค์ประกอบที อํานวยให้เกดิกิจกรรม
ใหม่ๆ ร่วมกนั โดยลดเวลาและลดการใช้ทรพัยากรในการสื อสารตรวจสอบก่อนเกิดกิจกรรม
รว่มกนั (Knack & Keefer, 1997) โดยพรีะ ลิ วลม (2542) ยงัไดแ้บ่งแยกองคป์ระกอบของความ
ไวใ้จการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนัในเครอืข่ายสงัคมไว ้4 องคป์ระกอบ คอื 

(1) ความไว้ใจในตนเอง หรอืการแสดงออกของตนเองต่อผู้อื นว่ามคีวามซื อตรง
เพยีงใด 

(2) ความไวใ้จในบุคคลอื นหรอืความไวว้างใจในบุคคลอื นที มปีฏสิมัพนัธก์บัตนว่าจะ
สามารถเชื อใจไดเ้พยีงใด แตกต่างจากการพบปะบุคคลแปลกหน้าในชวีติประจาํวนัหรอืไม ่

(3) ความไวใ้จในความสมัพนัธท์ี เกดิขึ�นหรอืความรูส้กึจรงิใจในความสมัพนัธท์ี เกดิ
ผ่านสื ออนิเทอรเ์น็ตว่าเป็นความสมัพนัธ์ที เกดิขึ�นจรงิเพยีงใด หรอืรูส้กึเป็นเพยีวความสมัพนัธ์
เสมอืนจรงิ 

(4) ความไว้วางใจในสารที สื อระหว่างกัน หรอืความไว้ใจในสารที สื อถึงกันว่า มี
ความจริงเพียงใด ทั �งนี� เพราะอินเทอร์เน็ตมีเพียงตัวอักษรเพียงมิติเดียว ต่างจากสื อแบบ
เผชญิหน้าโดยตรงระดบัความไวใ้จอาจต่างกนั 

2) บรรทดัฐาน (Norms) คอื หลกัเกณฑค์วามเขา้ใจรว่มกนัของสงัคม 
3) เครอืข่ายความสมัพนัธ์ (Social Network) คอื การมปีฏิสมัพนัธาระหว่างบุคคลใน

ลักษณะใยแมงมุม ที เรียกว่า “ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใยแมงมุม” (WEBS of Social 
Relationship) เป็นความสมัพนัธท์ั �งทางตรงและทางออ้ม ซึ งมปีฏสิมัพนัธก์นัหลายรปูแบบ  

จากแนวคดิดงักล่าวข้างต้นของทั �งทุนทางสงัคม และปรากฏการณ์ใหม่ทุนทางสงัคม
ออนไลน์ ผู้วจิยัได้นําในส่วนของความหมาย บทบาท และองค์ประกอบมาเป็นข้อมูลในการ
วเิคราะหป์จัจยัของโครงการที ส่งผลต่อการพฒันาในส่วนของการรวมตวักนัเป็นเครอืข่าย  
 
2.8 แนวคิดเรื�องเกษตรอินทรีย ์และตลาดทางเลือก 
 

รฐับาลได้กําหนดแผนบูรณาการ การพฒันาเกษตรอินทรยี์ขึ�นระหว่างปี พ.ศ. 2549-
2552 เพื อเป็นกรอบแผนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานทั �งภาครฐัและเอกชน ซึ งรฐับาลได้
กําหนดให้เกษตรอนิทรยีเ์ป็นวาระแห่งชาต ิโดยให้ทุกส่วนราชการร่วมปฏบิตัอิย่างจรงิจงัและ
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ต่อเนื อง เพื อดําเนินการปรบัเปลี ยนระบบการผลติ ที พึ งพาการใช้ปุ๋ ยเคมแีละสารเคม ีมาเป็น
การพึ งตนเองในการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั 

เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming or Organic Agriculture) ตามความหมายของ
สหพนัธ์เกษตรนานาชาต ิ(Internationnal Federation of Agriculture Movement (IFOAM) นั �น
คือ ระบบการเกษตรที ผลิตอาหารและเส้นใย ด้วยความยั  งยืนทางสิ งแวดล้อม สังคมและ
เศรษฐกจิ โดยเน้นการปรบัปรุงบํารุงดนิ การเคารพต่อศกัยภาพทางธรรมชาตขิองพชืสตัวแ์ละ
ระบบนิเวศ การเกษตรอินทรยี์จงึลดการใช้ปจัจยัการผลติจากภายนอกและหลีกเลี ยงการใช้
สารเคมสีงัเคราะห์ เช่น ปุ๋ ย สารเคมกีําจดัศัตรูพืชและเวชภณัฑ์สําหรบัสตัว์ ขณะเดียวกันก็
ประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพิ มผลผลติและพฒันาความต้านทานต่อโรคของพชืและสตัวเ์ลี�ยง 
(กรนีเนท, ม.ป.ป.) 

หลกัการเกษตรอินทรยี์ตามมติรบัรองจากสหพันธ์เกษตรนานาชาติ (Internationnal 
Federation of Agriculture Movement (IFOAM) กําหนดหลกัการ 4 ข้อสําคญั คือ (กรนีเนท, 
ม.ป.ป.) 

1) มติดิา้นสุขภาพเกษตรอนิทรยีค์วรจะต้องส่งเสรมิและสรา้งความยั  งยนืใหก้บัสุขภาพ
อย่างเป็นองค์รวมของดนิ พชื สตัว ์มนุษย ์และโลก โดยที บทบาทของเกษตรอนิทรยีต์ลอดทั �ง
กระบวนการต่างก็มเีป้าหมายเพื อเสรมิสร้างสุขภาวะที ดีของระบบนิเวศและสิ งมชีวีติทั �งปวง 
เกษตรอนิทรยีจ์งึมุ่งที จะผลติอาหารที มคีุณภาพสูง และมคีุณค่าทางโภชนาการ ดงันั �นเกษตร
อนิทรยีจ์งึเป็นการทําการเกษตรที ไม่ใช้สารเคม ีสารกําจดัศตัรพูชื เวชภณัฑส์ตัว ์และสารปรุง
แต่งอาหารที อาจมอีนัตรายต่อสุขภาพ 

2) มติดิา้นนิเวศวทิยา หลกัการเกษตรอนิทรยีใ์นเรื องนี�ตั �งอยูบ่นกระบวนการทศัน์ที มอง
เกษตรอนิทรยีใ์นฐานะองคป์ระกอบหนึ งของระบบนิเวศที มชีวีติดงันั �นการผลติการเกษตรจงึตอ้ง
พึ งพาอาศยักระบวนการทางนิเวศวทิยาและวงจรของธรรมชาติโดยการเรยีนรูแ้ละสรา้งระบบ
นิเวศใหเ้หมาะสมกบัการผลติแต่ละชนิด 

3) มิติด้านความเป็นธรรมในหลักการด้านนี�ความสัมพันธ์ของผู้คนที เกี ยวข้องกับ
กระบวนการผลติและการจดัการผลผลติเกษตรอนิทรยีใ์นทุกระดบัควรมคีวามสมัพนัธก์นัอย่าง
เป็นธรรม ทั �งเกษตรกร คนงาน ผู้แปรรูป ผู้จดัจําหน่าย ผู้ค้า และผู้บรโิภค ทุกผู้คนควรได้รบั
โอกาสในการมคีุณภาพชวีตทิี ด ีและมสี่วนช่วยในการรกัษาอธปิไตยทางอาหาร และช่วยแก้ไข
ปญัหาความยากจน เกษตรอินทรยี์ควรมเีป้าหมายในการผลติอาหารและผลผลติการเกษตร
อื นๆ ที เพยีงพอ และมคีุณภาพที ด ี

4) มิติด้านการดูแลเอาใจใส่หลักการในข้อนี�การดําเนินการอย่างระมัดระวังและ
รบัผดิชอบเป็นหวัใจสําคญัของการบรหิารจดัการ การพฒันา และการคดัเลอืกเทคโนโลยทีี จะ
นํามาในเกษตรอนิทรยี ์ความรูท้างวทิยาศาสตรเ์ป็นสิ งจาํเป็นเพื อสรา้งหลกัประกนัความมั  นใจ
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ว่าเกษตรอนิทรยีน์ั �นปลอดภยัและเหมาะกบัสิ งแวดลอ้มแต่อยา่งไรกต็ามความรูท้างวทิยาศาสตร์
แต่เพยีงอยา่งไมเ่พยีงพอ ประสบการณ์จากการปฏบิตัแิละภมูปิญัญาทอ้งถิ นที สะสมถ่ายทอดกนั
มาก็อาจมีบทบาทในการแก้ปญัหาต่างๆ ได้เช่นกัน เกษตรกรและผู้ประกอบการควรมีการ
ประเมนิความเสี ยงและเตรยีมการป้องกนัจากนําเทคโนโลยต่ีางๆ มาใช ้รวมถงึจาํเป็นจะต้องมี
การปรกึษาหารอือยา่งโปรง่ใสและมสี่วนรว่ม 
 

2.8.1 แนวคิดตลาดทางเลือก 
ความหมายการตลาดทางเลอืก มผีู้นิยามความหมายของตลาดทางเลอืกไวห้ลากหลาย

ซึ งผูว้จิยัไดร้วบรวมมาดงันี� 
Schoell and Guiltinan (1990) การตลาด (Marketing) เป็นกระบวนการวางแผนและ

บริหารความคิด (Planning) and Execulting the Conception) การตั �งราคา (Pricing) การ
ส่ งเสริมการตลาด (Promotion) การจัดจําห น่าย (Distribution) สินค้า (Goods) บริการ 
(Services) และความคดิ (Ideas) เพื อสร้างให้เกิดการเปลี ยนแปลง (Exchange) โดยสามารถ
สนองความพงึพอใจของบุคคลและบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ ดงันั �นการตลาดจงึเป็นการ
ทํางานของธุรกิจที ทําให้เกิดการเคลื อนย้ายสินค้าและบรกิารจากกผู้ผลิต (Producer) ไปยงั
ผู้บรโิภค (Consumer) หรอืผู้ใช้ (User) ซึ งประเดน็สําคญัของการตลาด คอื (1) การตลาดเป็น
กจิกรรมของธุรกจิ ซึ งกค็อืกจิกรรมการตลาด หรอืหน้าที การตลาด (2) กจิกรรมธุรกจิที ทาํใหเ้กดิ
การเคลื อนย้ายสนิค้าและบรกิารจากผู้ผลติไปยงัผู้บรโิภค ทําให้เกิดการแลกเปลี ยนระหว่าง
สนิคา้หรอืบรกิารกบัเงนิหรอืสิ งมคี่าแทนเงนิ 

แนวคิดตลาดทางเลือกที ชาวนาในสมยัปจัจุบนัหันมาสนใจเพื อต้องการปรบัเปลี ยน
ความสมัพนัธท์างการตลาดใหม่ซึ งแต่เดมิเกดิความไม่เป็นธรรมของระบบตลาดกระแสหลกัต่อ
ชาวนาผูผ้ลติซึ งสาเหตุของความไม่เป็นธรรมเกดิจากการพึ งพงิทั �งระบบกระบวนการผลติตั �งแต่
ชาวนาต้องสูญเสยีต้นทุนจํานวนมากไปกบัค่าปุ๋ ยเคม ีรถไถ เมล็ดพนัธุ์ หนําซํ�ากระบวนการ
ขนส่ง และการจดัจําหน่ายยงัต้องผ่านพ่อค้าคนกลางซึ งเรยีกได้ว่าเป็นผู้เข้ามาควบคุมและ
กําหนดกระบวนการผลติแทบจะทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็น ใช้พนัธุ์อะไร สารเคมชีนิดใด เก็บเกี ยว
เมื อใด ราคาเท่าไหร ่ผูบ้รโิภคคอืใคร การบรรจภุณัฑแ์ละขนาดเป็นอยา่งไรโดยเกษตรกรแทบจะ
ไม่มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจใดๆ สุดท้ายชาวนายงัไม่สามารถขายสนิค้าได้ในราคาที เป็นธรรม 
ส่งผลเชื อมโยงปญัหาในครอบครวั หนี�สนิ การอพยพแรงงานและปญัหาอื นๆ อกีมากมาย ดงันั �น
จึงจําเป็นต้องค้นหาตลาดทางเลือกใหม่ๆ โดยมีผู้ให้ความหมายของตลาดทางเลือกไว้
หลากหลายดงันี� 

เสน่ห ์จามรกิ (2536) ตลาดทางเลอืก หมายถงึ ตลาดแบบใหมท่ี ผูบ้รโิภคไมถู่กยดัเหยดี
ขอ้มลู ซื�อเฉพาะในสิ งที ควรซื�อ มใิช่ซื�อเมื อไดร้บัโฆษณาชวนเชื อ ในขณะที ผูผ้ลติกไ็มค่วรตกอยู่
ในระบบการเกษตรแผนใหม่ที ต้นทุนสูง และควรมบีทบาทในการกําหนดราคา มอีํานาจต่อรอง
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เพิ มมากขึ�น สรา้งใหเ้กดิความสมัพนัธเ์กื�อกูลกนัระหว่างผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค ตลาดทางเลอืกเป็นสื อ
ในการทําหน้าเชื อมโยง ผูผ้ลติและผู้บรโิภคเขา้ดว้ยกนั เป็นระบบตลาดที สรา้งใหเ้กดิความเป็น
ธรรมดา้นราคา เสนอสนิคา้ที มคีุณภาพ ไมท่าํลายสิ งแวดลอ้ม และสุขภาพคน 

ประพจน์ เภตรากาศ และรชันี จนัทรเ์กษ (2553) ไดใ้ห้ความหมายของตลาดทางเลอืก
โดยผู้วจิยัได้สรุปใจความสําคญัดงันี� ตลาดทางเลอืก “…คอืองค์ประกอบที เชื อมโยงไปถงึเรื อง
ของวถิชีวีติของเกษตรกรที จะไม่ผกูพนักบัระบบการผลติแบบอุตสาหกรรมจนเกนิไปและโยงไป
ถงึสุขภาพของผูบ้รโิภค และโยงไปถงึสิ งแวดลอ้มดว้ยคอืเป็นความหมายที กวา้งขึ�น ลกึซึ�งขึ�นคอื
ถ้าเราจะมชีวีติอยู่ร่วมกนั จะต้องมลีกัษณะที เอื�อซึ งกนัและกนั และไม่ทําลายสิ งแวดลอ้ม ตลาด
ทางเลอืกนี�จงึหมายถงึ ชวีติของคนทั �งสงัคมรวมกนั ผูบ้รโิภค และผูผ้ลติกเ็อื�อกนัทั �งสองส่วนนี�ก็
เอื�อกบัระบบการผลติ และระบบสงัคมและสิ งแวดลอ้ม…” 

ดงันั �นจงึอาจสรุปได้ว่า ตลาดทางเลือก คือ การตลาดแบบใหม่ที ปรบัความสมัพันธ์
ระหว่างผูผ้ลติ และผูบ้รโิภคใหใ้กลช้ดิกนัมากขึ�น ต่างฝ่ายต่างเคารพบทบาทหน้าที ซึ งกนัและกนั
สรา้งสงัคมแห่งการแบ่งปนั เอื�อเฟื�อเผื อแผ่และเขา้ใจกนัในการซื�อขาย อกีทั �งเป็นระบบตลาดที 
สรา้งความเป็นธรรมทั �งในแง่การคา้ขาย การผลติที คํานึงถงึมติดิ้านสิ งแวดล้อม สุขภาพของทั �ง
ผู้ผลิต และผู้บรโิภคเอง โดยผู้บรโิภคต้องปรบัวิถีการผลิตใหม่จากเดิมเน้นการผลิตแบบ
อุตสาหกรรม ใช้ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงมาเป็นการผลติเพื อเน้นคุณภาพ ลดต้นทุน และคํานึงถึง
สิ งแวดลอ้ม  

เป้าหมายร่วมของการทําตลาดทางเลอืก ประกอบดว้ยเป้าหมายทั �ง 6 ขอ้ดงันี� (โอกามา 
จา่แกะ, 2550, น. 14) 

1) การปรบัปรุงวถิชีวีติความเป็นอยู่ของผู้ผลติ ต้องสนับสนุนให้เกดิการทําใน
แนวทางที สอดคลอ้งและเป็นประโยชน์กบัมาตราฐานการผลติสนิคา้ทางเลอืก และสอดคลอ้งกบั
สภาพสงัคม วฒันธรรมทอ้งถิ น ซึ งผสมผสานกบัการดาํรงชวีติมนุษยใ์นชุมชนนั �นๆ  

2) สรา้งเสรมิปรมิาณอาหารพื�นเมอืง และสนับสนุนให้เกดิความปลอดภยัทาง
อาหารในระดบัทอ้งถิ นและภาค 

3) ปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ เทคนิค/การตลาด ระบบความรูท้ี เกี ยวขอ้ง
กบัเกษตรกรรมอนิทรยี ์ตอ้งไดร้บัการเผยแพรส่นับสนุนและเสรมิสรา้งเครอืข่ายชาวบา้น เพื อให้
เกดิการประสานรว่มมอืกนั 

4) เสรมิความเข้มแขง็ ศกัยภาพในท้องถิ น มกีารพฒันากลไกการตรวจสอบ
และรบัรองขึ�นในท้องถิ น ควรสรา้งเครื องหมายทางการค้าที เกี ยวโยงกบัโครงสร้างเศรษฐกิจ 
สงัคมของผูผ้ลติ เพื อแสดงใหเ้หน็นถงึความแตกต่างจากผลติภณัฑท์ั  วๆ ไป 

5) สนบัสนุนการอนุรกัษ์สิ งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื อง ตอ้งสอดคลอ้งกบัสิ งแวดลอ้ม
มใิช่แค่ปลอดการใชส้ารเคมเีท่านั �น 
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6) สนับสนุนการคา้ และราคาสนิคา้ที เป็นธรรม การคา้ที เป็นธรรมหมายรวมไป
ถงึการควบคุมพฤติกรรมของพ่อค้า ซึ งควบคุมด้วยระบบค่านิยมของผู้บรโิภค มกีารเปิดเผย
หรอืสนับสนุนให้เกดิการแลกเปลี ยนพูดคุยในหมู่ผู้บรโิภค ที จะได้รบัผลกระทบจากการค้าที ไม่
เป็นธรรม ตอ้งสนับสนุนนโยบายเปิดเผยขอ้มลูในหมู่ผูผ้ลติ ผูแ้ปรรปู พ่อคา้และผูบ้รโิภค ผูผ้ลติ
จะต้องไดร้บัราคาผลผลติที เป็นธรรมที สามารถรกัษาระบบเกษตร และนโยบายราคาที แน่นอน ก็
คอืราคาที มาจากตน้ทุนการผลติจรงิ มใิช่มลีกัษณะขึ�นลงอนัเนื องมาจากการผกูขาดทางการคา้  
นอกจากนี�ในเรื องของราคาสนิคา้ที เป็นธรรมยงัสอดคล้องกบั สาวติร ีสะอาดเทยีน, เกรยีงกมล 
ธรีะศกัดิ Jโสภณ, อภยั มูลสาร, แสงเงนิ ไกรนคร, และสนั  น กลัปา (2553, น. 12) ที กล่าวไว้ใน
ความสําคญัของการสรา้งตลาดขา้วของการทําเกษตรกรรมไว้ว่า การที เกษตรกรเป็นผู้กําหนด
ราคาเอง หรอืมสี่วนร่วมในการกําหนดราคา หรอืรู้ราคาล่วงหน้าอย่างน้อยสามเดือน ทําให้
เกษตรกรไม่เสี ยงต่อการขาดทุน ทําใหเ้กษตรกรมคีวามมั  นใจว่าหากเขาปลูกหรอืเลี�ยงสตัวแ์ลว้
จะขายไดใ้นราคาเท่าใด เป็นการสรา้งความมั  นคงทางรายไดแ้ก่เกษตรกร  

 
2.8.2 ทางเลือกทางการตลาดกบัความเป็นธรรม 
ศจนิทร ์ประชาสนัติ J และคณะ (2556, น. 37) กล่าวถงึหลกัการของการคา้ตามแนวทาง

ของตลาดทางเลอืกว่ามอียู ่5 ขอ้สาํคญัดว้ยกนัโดยอา้งองิจากกรนีเนท ดงันี� 
1) ช่วยใหผู้ผ้ลติที ดอ้ยโอกาสไดเ้ขา้ถงึตลาดทาํใหห้่วงโซ่การคา้สั �นลง 
2) ความสัมพันธ์ทางการค้าที เท่าเทียมและยั  งยืน โดยพิจารณาถึงต้นทุน

ทั �งหมดของการผลติ รวมถงึตน้ทุนในการปกป้องทรพัยากรธรรมชาต ิและการลงทุนเพื ออนาคต 
ใหค้่าตอบแทนกบัผูผ้ลติและแรงงานที เป็นธรรม ซึ งตอ้งสงูพอที จะตอบสนองต่อความจาํเป็นทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และสิ งแวดลอ้มสามารถยกระดบัชวีติความเป็นอยูใ่นอนาคตได ้

3) การเสรมิสรา้งความสามารถและความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์รผูผ้ลติใหม้โีอกาส
เรยีนรูก้ารคา้และการตลาดเพื อใหเ้กดิการพฒันาความรู ้ทกัษะ และทรพัยากรที จะช่วยใหอ้งคก์ร
ผูผ้ลติสามารถควบคุมและจดัการวถิชีวีติของตวัเองไดม้ากขึ�น 

4) การสร้างการรบัรูก้ ับผู้บรโิภคและการรณรงค์ โดยการเชื อมโยงผู้ผลติกับ
ผู้บรโิภคได้รบัทราบถึงความยุติธรรมทางสงัคม และแนวทางในการสรา้งความเป็นธรรมทาง
สงัคม 

5) การค้าที เป็นธรรมในฐานะ “สญัญาทางสงัคม” ซึ งตั �งอยู่บนพื�นฐานของการ
พดูคุยแลกเปลี ยน ความโปร่งใสและการเคารพซึ งกนัและกนั โดยผูซ้ื�อตกลงที จะช่วยกลุ่มผูผ้ลติ 
และกลุ่มผูผ้ลติตกลงที จะใชร้ายไดเ้พิ มจากการคา้ที เป็นธรรมในการปรบัปรงุสภาพเศรษฐกจิและ
สงัคมของสมาชกิในกลุ่ม โดยเฉพาะสมาชกิที เป็นผูผ้ลติที ดอ้ยโอกาสในกลุ่ม 
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ภาพที� 2.3  หลกัการคา้ที เป็นธรรม  
แหล่งที�มา:  ศจนิทร ์ประชาสนัติ J และคณะ, 2556, น. 38. 
 

จากการศกึษาเพิ มเตมิได้มขีอ้มูลที ศกึษาเกี ยวกบัโซ่อุปทานในแบบเดมิของสนิค้าทาง
การเกษตรซึ งเป็นสาเหตุของปญัหาความยากจน หนี�สนิ และสิ งแวดลอ้มเสื อมโทรมจากการทํา
เกษตรกรรมแบบเดิม อีกทั �งยงัมีการสร้างโมเดลในรูปแบบใหม่ที สามารถเป็นทางออกของ
ปญัหาโดยโมเดลดงักล่าวนั �นเป็นไปตามแนวคดิของโครงการสามพรานโมเดล ที ผูว้จิยัของยกมา
เป็นรูปแบบตัวอย่างในการเปรยีบเทียบรูปแบบการตลาดแบบเดิม และรูปแบบการตลาด
ทางเลอืกสาํหรบัสนิคา้ขา้วอนิทรยี/์เลกิเคม ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 2.4  ปญัหา-โซ่อุปทานแบบเดมิ 
แหล่งที�มา:  ศูนยพ์ฒันาเกษตรอนิทรยีส์ุขใจ, 2557.  
 

จากภาพที  2.4 นําเสนอโมเดลการตลาดในรปูแบบเดมิ กล่าวคอื เกษตรกรเป็นผูผ้ลติที 
ยงัคงใชว้ถิกีารผลติแบบเดมิเพื อใหผ้ลผลติที มากทนัต่อความต้องการร่วมถงึนําสารเคมมีาใชใ้น
กระบวนการผลติส่งผลให้เกิดต้นทุนในการผลติที สูงขึ�น สารเคมสี่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม 
แมลงและศตัรูพชืมแีนวโน้มดื�อยาดงันั �นเกษตรกรก็ต้องใช้สารเคมเีพิ มมากขึ�นทุกปีกระทบต่อ
สุขภาพทั �งผูบ้รโิภค และเกษตรกรเอง อกีทั �งเมื อไดผ้ลผลติมากส็่งขายต่อใหพ้่อคา้คนกลาง หรอื
ตลาดในกระแสหลกัที คา้กําไรเกนิควรองิราคาตามกระแสโลก เมื อผลผลติถงึมอืผู้บรโิภคที ขาด
ความรูแ้ละผลกระทบของสารเคม ี อกีทั �งในตลาดกระแสหลกัแหล่งซื�อสนิค้าเกษตรอินทรยี์มี
น้อย และมรีาคาสูง ให้เปลี ยนไปเป็นวงจรการตลาดสนิค้าเกษตรอนิทรยีแ์นวใหม่ (ศูนยพ์ฒันา
เกษตรอนิทรยีส์ุขใจ, 2557) 
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ภาพที� 2.5  ทางออก-โซ่คุณค่า 
แหล่งที�มา:  ศูนยพ์ฒันาเกษตรอนิทรยีส์ุขใจ, 2557. 
 

จากภาพที  2.5 นําเสนอโมเดลซึ งเป็นการเปลี ยนแปลงวงจรการตลาดเกษตรอินทรยี์
แนวใหม่ซึ งถือได้ว่าเป็นทางออกของปญัหา และถือได้ว่าเป็นโซ่อุปทานที มคีุณค่า กล่าวคือ 
เกษตรกรดําเนินแนวทางวถิีการเกษตรแบบยั  งยนืเพื อคนืความสมดุลกบัสิ งแวดล้อม  ส่งต่อ
ผลผลติใหค้นกลางที มคีวามเป็นธรรม หรอืเป็นใหเ้กษตรกรไดม้โีอกาสนําผลผลติของตนไปขาย
ต่อยงัผู้บรโิภคเองโดยตรง ผู้บรโิภคเองสามารถเขา้ถงึผลผลติอนิทรยีไ์ด้ในราคาที เป็นธรรม มี
องค์ความรู้เรื องมาตราฐานและคุณประโยชน์ของสินค้าเกษตรอินทรยี์ (ศูนย์พัฒนาเกษตร
อนิทรยีส์ุขใจ, 2557) 

จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นผู้วิจยัได้นํามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปจัจยัของ
โครงการที มผีลต่อการพฒันาศกัยภาพตลาดทางเลอืกของกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ซึ ง
เป็นปจัจยัทางดา้นการปรบัเปลี ยนความสมัพนัธจ์ากการตลาดรปูแบบเดมิที ผูผ้ลติ และผูบ้รโิภค
ตดัขาดความสมัพนัธ์และการเพาะปลูกขา้วตามกระแสหลกัเพื อการคา้ยงัมุ่งเน้นการใช้สารเคมี
ส่งผลกระทบในหลากหลายส่วน สู่การตลาดในรูปแบบใหม่ที เน้นความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ผลติ 
และผู้บรโิภคที มคีวามสมัพนัธก์นันอกเหนือจากการคา้ขาย มกีารเหน็อกเหน็ใจ ผูผ้ลติคํานึงถงึ
ผู้บรโิภคและสิ งแวดล้อมโดยการหนัมาดําเนินการเพาะปลูกตามแนววถิีอินทรยี์ ร่วมถึงเป็น
รปูแบบการตลาดที จดัสมดุลใหเ้กดิความเป็นธรรมทั �งผูผ้ลติ และผูบ้รโิภค 
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2.8.3 แนวทางความอยู่รอดของสินค้าเกษตรอินทรีย ์
อาศริา พนาราม (2552) ทําการสรุปจากการระดมสมองของผูป้ระกอบการธุรกจิเกษตร

อนิทรยี ์ประกอบด้วย คุณพูลเพ็ชร สเีหลอืงอ่อน แกนนํากลุ่มเกษตรอนิทรยี์ อําเภอสนามชยั
เขต คุณพฤฒ ิเกดิชูชื นผูจ้ดัการบรษิทั แดรี โฮม จาํกดั และคุณหมอพฒันา กจิไกรลาศ เจา้ของ
ร้าน Health Me Organic Home Delivery ในหวัข้อ “เมื อได้ผลผลิตมาแล้ว จะเอาไปขายใคร 
(ขายที ไหน ขายอยา่งไร)” ไวด้งันี� 

1) สนิค้าต้องดแีละมคีุณภาพจรงิๆ ข้อนี�คอืหวัใจสําคญัอนัดบัแรกของการทํา
ธุรกิจเกษตรอนิทรยีซ์ึ งจะทําให้ผู้บรโิภคและตวัแทนจําหน่ายเปิดรบัสนิค้าได้ง่าย และเกดิการ
บอกต่อไปเรื อยๆ 

2) เปลี ยนผู้ผลติให้เป็นผู้บรโิภค เริ มต้นจากภายในชุมชนก่อนประสบการณ์
จากกลุ่มเกษตรอินทรยี์อําเภอสนามชยัเขตที เคยพบปญัหาการไม่มตีลาดใหญ่รอบรบัในช่วง
เริ มต้นจงึได้ปรบัทศิทางมาสู่การผลติเพื อบรโิภคและซื�อขายหมุนเวยีนกนัในกลุ่มก่อนจากนั �น
เมื อผู้บรโิภคภายนอกเริ มเห็นความเคลื อนไหวก็จะเริ มทยอยเข้ามาหา ทําให้เครอืข่ายค่อยๆ
ขยายออกไปเอง ทุกวนันี�กลุ่มของอําเภอสนามชยัเขตเติบโตจนมฐีานการผลติและเครอืข่าย
ตลาดที แขง็แรงมาก 

3) จากผู้บรโิภคกลายเป็นผู้ผลติ ธุรกจิบรกิารส่งสนิค้าออรแ์กนิก สนิค้าปลอด
เคม ีและสนิค้าเพื อสุขภาพของรา้น ‘Health Me Organic Home Delivery’ ไม่ได้จู่ๆ ก็เปิดรา้น
ขึ�นมาได้พวกเขาเริ มต้นจากการเป็นผูบ้รโิภคพชืผกัและผลติภณัฑอ์อรแ์กนิกก่อน ต่อมาจงึเริ ม
ปลูกรบัประทานเองในบ้านเมื อทั �งซื�อทั �งปลูกเองเยอะขึ�น ก็เริ มมเีพื อนบ้านมาฝากซื�อ ไม่นาน
คุณหมอพฒันาและภรรยา (เจา้ของรา้น HealthMe) กพ็บว่าในละแวกบ้านมผีูบ้รโิภคที ต้องการ
บรโิภคสนิค้าเหล่านี�อยู่พอสมควรจงึอาสาเป็นตวัแทนส่งสนิค้าออรแ์กนิกให้กบัสมาชกิแบบถึง
บา้น (ปจัจุบนัมสีมาชกิอยู่ 300 กว่าครอบครวัแล้ว) จากนั �นก็ได้เปิดรา้นอาหาร Health Me ขึ�น
เพื อเพิ มช่องทางการจาํหน่ายรวมทั �งเป็นจดุประชาสมัพนัธท์ี พวกเขาสามารถสาธติใหลู้กคา้เหน็
ว่าพชืผลออรแ์กนิกนั �นสามารถนําไปปรงุอาหารไดม้ากกว่าที คดิ 

4) ผลติแล้วราคาต้องเป็นธรรม คําว่า “เป็นธรรม” ในที นี�ไม่ได้หมายความว่า
ต้อง ‘ราคาถูก’ เสมอไปแต่หมายถึงการมรีาคาที สมเหตุสมผลสําหรบัทั �งผู้ผลติ คนกลาง และ
รา้นค้าปลกีทุกฝ่ายต้องพอมกีําไรให้ดําเนินธุรกจิต่อไปได้ เราอาจจะมองว่าสนิค้าออรแ์กนิกมี
ราคาสูงแต่ทั �งนี�ต้องเขา้ใจก่อนว่ามนัเป็นสนิคา้ที ผลติน้อย และเมื อผลติน้อยจงึมคี่าใชจ้า่ยประจาํ
ต่อหน่วยสูง (เมื อเทยีบกบัสนิค้าที ผลติในระบบเกษตรอุตสาหกรรม) ผูป้ระกอบการจําเป็นต้อง
อธบิายขอ้มลูเหล่านี�ใหร้า้นคา้และลกูคา้เขา้ใจเสยีก่อน 

5) ทําตลาดสวนกระแส แต่ไม่ปฏเิสธ Modern Trade แมว้่า Modern Trade จะ
เป็นช่องทางการจาํหน่ายที เขา้ถงึผูบ้รโิภคเป้าหมายไดใ้นวงกวา้ง แต่ผูผ้ลติกจ็าํเป็นต้องมคีวาม
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พร้อมในระดับสูงเสียก่อน เพราะการตลาดช่องทางนี�มีต้นทุนสูงและมีเงื อนไขทางการขาย
เพิ มขึ�นมากมาย 

ฉะนั �นผู้ผลติควรต้องพจิารณาให้รอบด้านก่อนว่าตนจะได้ประโยชน์คุ้มค่าไหม หากไม่
คุม้กอ็ยา่เพิ งทํา เพราะยงัมช่ีองทางอื นๆ อกีมากที เหมาะสมกบัสนิคา้ออรแ์กนิก เหมาะกบักําลงั
การผลติ และเหมาะกบัระดบัของธุรกจิประเภทนี�ในปจัจบุนั 

6) ต่อรอง (แกมขอร้อง) เพื อให้ได้การค้าที เป็นธรรม เงื อนไขของ Modern 
Trade โดยทั  วไปอาจไม่เอื�อต่อผู้ผลติรายย่อย (เช่น วางขาย 3 เดอืนหรอื 6 เดอืนจงึจะวางบลิ
ได)้ ดงันั �นผูป้ระกอบการจาํเป็นต้องพฒันาทกัษะการต่อรองควบคู่ไปกบัการนําเสนอขอ้มูลดา้น
คุณภาพของสนิคา้ แน่นอนว่าผูป้ระกอบการรายเลก็ย่อมไมม่อีํานาจต่อรอง จงึควรบอกไปตรงๆ 
ถงึเงื อนไขการอยู่รอดและข้อจํากดัทางการผลติ (เช่น ขอวางบลิภายใน 1 เดอืน) ในช่วงแรก
อาจจะยากมากแต่หากสินค้าได้วางขายใน Modern Trade สกัที หนึ งแล้ว ที อื นๆ ก็จะค่อยๆ 
ตามมาเอง ยิ งในตอนนี�ที กระแสการสนับสนุนสินค้าชุมชนและการอนุรกัษ์สิ งแวดล้อมเริ มมี
บทบาทมากในสงัคมโอกาสการเข้าสู่ Modern Trade ของสนิค้าเกษตรอินทรยี์ก็น่าจะเป็นไป
ไดม้ากขึ�น 

7) เข้าถึงใจผู้บรโิภคด้วยการสื อสารแม้ทุกวนันี�ผู้บรโิภคจะรู้ถึงประโยชน์ของ
การบรโิภคสนิคา้เกษตรอนิทรยีอ์ยู่แลว้พอควรแต่การใหข้อ้มูลเชงิลกึและการสื อสารกย็งัคงเป็น
สิ งสําคัญเสมอ ฉะนั �นนอกเหนือจากการออกแบบฉลากสินค้าหรือชั �นวางสินค้าให้ดีแล้ว
ผูป้ระกอบการควรหาโอกาสพาสนิคา้ไปออกรา้นและพบปะพูดคุยกบัลูกคา้ตวัจรงิบา้งเพราะการ
ให้ขอ้มูลโดยตรงกบัลูกค้านั �นจะทําให้เกดิความประทบัใจ และลูกค้าจะช่วยเผยแพร่ขอ้มูลของ
เราต่อไปแบบปากต่อปาก 

8) หาผู้บรโิภคให้เจอ ผู้ประกอบการเกษตรอินทรยี์ไม่ควรพึ งพาช่องทางการ
ขายเพยีงช่องทางเดยีวแต่ควรกระจายไปหลายๆ แห่งให้มากที สุดเท่าที จะเป็นไปได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการนําสนิค้าไปออกรา้นการเสนอสินค้าไปยงัช่องทางการขายใหม่ๆ ฯลฯ เราต้องวิ งหา
ผูบ้รโิภคของตวัเองอยา่งต่อเนื องสมํ าเสมอ 

9) สรา้งเครอืข่ายผู้บรโิภคที รบัสนิค้าของเราประจําสนิค้าของแดรี โฮมนั �นนอก
จากจะวางขายที หน้ารา้นตวัเองและตาม Modern Trade แล้วเขายงัมสีมาชกิที รบัสนิค้าส่งตรง
ถงึบ้านด้วย วธิกีารนี�ทําให้แดรี โฮมมลีูกค้าใหม่เพิ มขึ�นทุกวนั และในขณะเดยีวกนัก็ไม่สูญเสยี
ลกูคา้เก่าดว้ย 

10) รวมตวักนัเป็นเครอืข่ายธุรกจิสเีขยีว เพื อแลกเปลี ยนขอ้มลูข่าวสาร ใหก้าร
สนับสนุนและช่วยเหลอืซึ งกนัและกนัเครอืข่ายที เขม้แขง็สามารถสรา้งสรรค์ทั �งกจิกรรมการค้า
และกิจกรรมที เป็นประโยชน์ต่อสงัคมเกิดเป็นความเคลื อนไหวที มพีลงัทั �งในระดบัชุมชนและ
ระดบัประเทศได ้



63 

จากขอ้มูลการศึกษาในเรื องเกษตรอนิทรยี์ และตลาดทางเลอืกนั �นสามารถนําไปเป็น
แนวทางในการวเิคราะห์ขอ้มูลของโครงการเนื องจากวตัถุประสงค์หลกัของโครงการผูกปิ นโต
ขา้วนั �นคอืรณรงค์ให้ชาวนาทํานาข้าวอินทรยี ์หรอืเลกิเคม ีพรอ้มทั �งให้ผู้บรโิภคเห็นถึงความ
ปลอดภยัในการบรโิภคขา้วอนิทรยี ์และมุ่งเน้นช่องทางการตลาดขา้วอนิทรยีแ์บบระบบสมาชกิ 
หรอืการผูกปิ นโตขา้ว ดงันั �นขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้จงึสามารถนํามาเป็นแนวทางในการวเิคราะห์
ถงึปจัจยัของโครงการที มสี่วนช่วยในการพฒันาศกัยภาพตลาดทางเลอืกของกลุ่มทํานาเลกิเคม ี
จงัหวดัอ่างทอง 
 
2.9 งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 

2.9.1 งานวิจยัด้านเครือข่ายและกลยทุธก์ารสื�อสาร 
ในส่วนของงานวจิยัดา้นเครอืข่ายนั �น ผู้วจิยัไดศ้กึษาถงึบทบาทหน้าที ภายในเครอืข่าย 

และองคป์ระกอบที ทาํใหเ้กดิเครอืขา่ยซึ งมงีานวจิยัที เกี ยวขอ้ง คอื งานวจิยัของ สญิาทพิย ์เพี�ยน
ภกัตร ์(2554) ได้ศึกษาเรื อง “เครอืข่ายการสื อสารกบัการพฒันาชุมชน กรณีศึกษา ตลาดนํ�า
อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม” การศกึษาวจิยันี�มวีตัถุประสงค์เพื อ 1) ศกึษาลกัษณะเครอืข่าย
เพื อพฒันาตลาดนํ�าอมัพวา 2) ศกึษารปูแบบการสื อสารเพื อสรา้งและขยายเครอืข่ายเพื อพฒันา
ตลาดนํ�าอมัพวา 3) ศกึษาบทบาทของเครอืข่ายการสื อสารต่อการพฒันาตลาดนํ�าอมัพวา โดยใช้
ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึผู้ให้
ขอ้มูลที สําคญั จํานวน 28 คน ผลการวจิยัพบว่า ลกัษณะเครอืข่ายเพื อพฒันาตลาดนํ�าอมัพวา 
พบว่า สมาชกิในเครอืข่ายประกอบด้วยกลุ่มหลกัๆ 8 กลุ่ม คอื แกนนําหลกั นายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบลอมัพวา กลุ่มแกนนําและกลุ่มสมาชกิประกอบด้วย เทศบาลตําบลอมัพวา ชุมชน
ตลาดอมัพวา ชุมชนวดัอมัพวนั ชุมชนคลองอมัพวา ชุมชนบางอมัพวา มอีงคป์ระกอบที สําคญั
ของความเป็นเครอืข่ายคือ 1) การรบัรู้มุมมองร่วมกัน 2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) การมี
ผลประโยชน์และความสนในร่วมกนั 4) การมสี่วนร่วมของสมาชกิในเครอืข่ายอย่างกวา้งขวาง 
5) การเสรมิสรา้งซึ งกนัและกนั 6) การพงึพงิกนั 7) การปฏสิมัพนัธเ์ชงิแลกเปลี ยน โดยแกนนํา
หลกัได้มกีารจดัประชุมร่วมกบักลุ่มแกนนํา และเปิดเวทสีาธารณะเพื อรบัฟงัแนวคดิและความ
คดิเหน็จากหลายๆ ฝ่ายซึ งเป็นจุดเริ มของการรวมกลุ่มและขยายเป็นเครอืข่ายเพื อพฒันาตลาด
นํ�าอมัพวาต่อไป  

นอกจากงานวจิยัทางด้านเครอืข่ายแล้วนั �นผู้วจิยัยงัศกึษาเพิ มเติมในส่วนของกลยุทธ์
การสื อสารทีโครงการผูกปิ นโตข้าวนํามาใช้เพื อให้เกิดการเข้าร่วมโครงการ ซึ งมงีานวิจยัที 
สอดคล้องด้านกลยุทธ์คอืงานวจิยัของ อดพิล เอื�อจรสัพนัธุ์ (2553) ที ได้ศกึษาเรื อง “เครอืข่าย
และกลยุทธก์ารสื อสารของสถาบนัพฒันาการเรยีนรูเ้กษตรอนิทรยี ์จงัหวดัสุพรรณบุร ีมลูนิธกิสิ



64 

กรรมธรรมชาติ” โดยมวีตัถุประสงค์เพื อศกึษา 1) เพื อทราบถึงกลยุทธ์การสื อสารของสถาบนั
พฒันาการเรยีนรู้เกษตรอินทรยี ์จงัหวดัสุพรรณบุร ีมูลนิธกิสกิรรมธรรมชาติ 2) เพื อทราบถึง
ลกัษณะเครอืข่ายการสื อสารของสถาบันพัฒนาการเรยีนรู้เกษตรอินทรยี์จงัหวดัสุพรรณบุร ี
มลูนิธกิสกิรรมธรรมชาต ิ3) เพื อทราบถงึปจัจยัที มผีลต่อการดํารงอยูแ่ละการพฒันาของสถาบนั
พฒันาการเรยีนรูเ้กษตรอนิทรยี์ จงัหวดัสุพรรณบุร ีมูลนิธกิสกิรรมธรรมชาติ งานวจิยันี�ได้ใช้
ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก การ
สังเกตการณ์ที มีผู้ว ิจ ัยมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส ังเกตการณ์ และการศึกษาจากเอกสาร โดย
ผลการวจิยัที มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัชิ�นนี� และผูว้จิยันํามาเป็นแนวทางในการศกึษาต่อคอื 
กลยทุธก์ารสื อสารที สถาบนัพฒันาการเรยีนรูเ้กษตรอนิทรยีใ์หแ้บ่งออกเป็น 3 กลยุทธ ์ไดแ้ก่ กล
ยทุธเ์กี ยวกบัผูส้่งสาร กลยทุธเ์กี ยวกบัสาร กลยทุธเ์กี ยวกบัการใชส้ื อ  

จากภาพรวมงานวจิยัด้านเครอืข่ายและกลยุทธ์การสื อสารดงักล่าวข้างต้นผู้วจิยัได้นํา
ประเดน็ที เกี ยวขอ้งมาศกึษาเพื อให้สอดคล้องกบังานวจิยัดงันี� ลกัษณะของเครอืข่าย บทบาท
หน้าที ภายในเครอืข่าย องค์ประกอบในการรวมตวักนัเป็นเครอืข่าย และกลยุทธใ์นการสื อสารที 
เครอืขา่ยนํามาใช ้

 
2.9.2 งานวิจยัด้านตลาดทางเลือกสินค้าเกษตรอินทรีย ์
ในส่วนของงานวิจัยด้านตลาดทางเลือกนั �น ผู้วิจ ัยได้มุ่งศึกษาแนวคิดเรื องตลาด

ทางเลอืกกบัสนิค้าดา้นเกษตรอนิทรยีว์่ามนิียาม ลกัษณะอย่างไร ซึ งมงีานวจิยัที สอดคลอ้งดงันี� 
ศจนิทร ์ประชาสนัติ J และคณะ (2556) ได้ศกึษาวจิยัเรื อง “ทางเลอืกทางการตลาดของชาวนา:
ผลกระทบเชงิโครงสรา้งต่อความไม่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์” จากผลการวจิยัชิ�นนี�
ได้แสดงรูปแบบความสมัพันธ์ทางการตลาดแบบใหม่ ซึ งมาจากความพยายามในการสร้าง
ทางเลอืกด้านการตลาดของกลุ่มชาวนาในทั �ง 4 พื�นที ศึกษา แบ่งได้เป็น 4 รูปแบบหลกั ตาม
ลกัษณะคู่สมัพนัธ์ทางการตลาดได้แก่ 1) การปรบัเปลี ยนความสมัพนัธ์ระหว่างชาวนากบัคน
กลาง 2) การเชื อมและกระชบัความสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภคโดยตรง 3) การเปิดพื�นที ความสมัพนัธ์
ทางการตลาดกบัชาวนาที แปลงนา และ 4) การปรบัเปลี ยนอตัลกัษณ์ของชาวนาเพื อสรา้งการ
ยอมรบัจากหน่วยงานภาครฐั ภายใต้รูปแบบทางการตลาดเหล่านี�ชาวนาได้ใหค้วามหมายใหม่
กบัความสมัพนัธท์ี เกดิขึ�นว่าเป็นความสมัพนัธทืี ยดืหยุ่น มสี่วนร่วมเน้นการพฒันาศกัยภาพของ
ชาวนา และคู่สมัพนัธ์มรีะบบคุณค่าที สอดคล้องหรอืใก้เคียงกัน การสร้างความสมัพนัธ์ใหม่
ดงักล่าวเกดิขึ�นจากองค์ประกอบ 4 ประการ คอื 1) การจดัองคก์รเศรษฐกจิชาวนาใหม่ 2) การ
ใช้กลไกทางสงัคมควบคู่กบั กลไกตลาด 3) การปรบัเปลี ยนสมดุลของการพึ งพาบนฐานการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของชาวนา และ 4) การสร้างความหลากหลายของรูปแบบ
ความสมัพนัธ ์
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โอกามา จ่าแกะ (2550) ได้ศกึษาวจิยัเรื อง “การจดัการตลาดทางเลอืกเกษตรอนิทรยี์: 
กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรยั  งยืนแม่ทา จํากัด ตําบลแม่ทา กิ งอําเภอแม่ออน จงัหวัด
เชยีงใหม่” มวีตัถุประสงค์เพื อศกึษาวธิกีารจดัการตลาดทางเลอืกเกษตรอนิทรยี ์ลกัษณะของ
ผูข้ายและผูบ้รโิภคผลผลติเกษตรอนิทรยี ์ตลอดจนปญัหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตลาด
ทางเลอืกเกษตรอนิทรยีข์องสหกรณ์ฯ และผลที ไดร้บัจากการดําเนินงานตลาดทางเลอืกเกษตร
อนิทรยี ์วธิกีารศกึษาเน้นการศึกษาเชงิคุณภาพ ผู้ศกึษาเป็นผู้รวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง ด้วย
วธิกีารสนทนากลุ่ม การสมัภาษณ์ และเขา้ร่วมสงัเกตการณ์อย่างมสี่วนร่วมในกจิกรรมตลาด
ทางเลอืกทุกขั �นตอนสําหรบัผลการวจิยันํามาเป็นขอ้มูลการวเิคราะห์หาปจัจยัของโครงการผูก
ปิ นโตขา้วกบัการพฒันาของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองนั �น เป็นในส่วนของ ปญัหาและ
อุปสรรคที ผู้วจิยัค้นพบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตลาดทางเลอืกคอื 1) สนิค้า
เกษตรอนิทรยีม์เีฉพาะตามฤดูกาล เกษตรกรไม่สามารถผลตินอกฤดูกาลได ้2) จดุจาํหน่ายหรอื
ตลาดนัดเกษตรอนิทรยีอ์ยู่ห่างไกลจากตลาดสดปกต ิ3) การประชาสมัพนัธย์งัไม่มปีระสทิธภิาพ
เท่าที ควร อกีทั �งผู้ศึกษามขีอ้เสนอแนะต่อสหกรณ์ฯ คอื สหกรณ์ฯ ควรมกีารส่งเสรมิการผลติ
เกษตรอนิทรยีเ์พิ มมากขึ�น เพราะตลาดยงัมคีวามต้องการอกีมาก ควรจดัการเรื องการมหีบีห่อ
ผลผลติเกษตรอนิทรยีใ์ห้สอดคล้องกบัมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์โดยใช้วสัดุธรรมชาติ และควร
ศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาผลผลติเกษตรอนิทรยี ์ประเภทเนื�อสตัว์ เพิ มขึ�น สหกรณ์ฯ
ควรผลักดันเครอืข่ายแม่กาดเกษตรอินทรยี์ หน่วยงานภาครฐัและเอกชนที มีหน้าที ในการ
ส่งเสรมิสนับสนุนดา้นเกษตรอนิทรยีใ์หจ้ดัหาสถานที จาํหน่ายผลผลติเกษตรอนิทรยีท์ี ม ั  นคงเป็น
หลักแหล่งให้กับสมาชิกเครือข่ายแม่กาดเกษตรอินทรยี์ และการทบทวนยุทธศาสตร์การ
ประชาสมัพนัธส์นิคา้เกษตรอนิทรยี ์

จากภาพรวมงานวจิยัด้านการตลาด และตลาดทางเลอืกสนิค้าเกษตรอนิทรยี ์ดงักล่าว
ขา้งต้นผู้วจิยัได้นําประเดน็ที เกี ยวขอ้งมาศกึษาเพื อให้สอดคลอ้งกบังานวจิยัและเพื อเป็นขอ้มูล
ในการศกึษาวเิคราะห์ปจัจยัของโครงการผูกปิ นโตขา้วที เกี ยวขอ้งกบัการพฒันาของกลุ่มทํานา
เลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ตามแนวทางของตลาดทางเลอืก 



 

บทที� 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจยั 
 

การศกึษาวจิยัเรื อง “เครอืข่ายการสื อสารโครงการผูกปิ นโตขา้วกบัการพฒันาศกัยภาพ
ตลาดทางเลอืกของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง” เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการวจิยัในครั �งนี� เพื อศกึษาลกัษณะเครอืข่ายการสื อสารของโครงการผูกปิ นโต
ขา้ว ศึกษากลยุทธ์การสื อสารของโครงการผูกปิ นโตขา้ว ตลอดทั �งเพื อศกึษาปจัจยัที ส่งผลต่อ
การพฒันาศกัยภาพตลาดทางเลอืกของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ซึ งในงานวจิยันี�ได้
ดาํเนินการตามขั �นตอนดงัต่อไปนี� 

3.1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
3.2 แหล่งขอ้มลูวจิยั ประชากรและผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั 
3.3 วธิกีารรวบรวมขอ้มลู 
3.4 เครื องมอืที ใชใ้นการวจิยั 
3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมอื 
3.6 การวเิคราะหข์อ้มลูและการนําเสนอขอ้มลู 

 
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

การศกึษาวจิยัเรื อง “เครอืข่ายการสื อสารโครงการผูกปิ นโตขา้วกบัการพฒันาศกัยภาพ
ตลาดทางเลอืกของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง” มุ่งศึกษาลกัษณะของเครอืข่ายการ
สื อสาร และกลยทุธก์ารสื อสารของโครงการผูกปิ นโตขา้ว รวมถงึปจัจยัที ส่งผลใหเ้กดิการพฒันา
ศกัยภาพตลาดทางเลอืกของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ผู้วจิยัจงึใช้แนวทางการศกึษา
ตามกรอบแนวคดิในการวจิยั ดงันี� 
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ภาพที� 3.1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

1. การสร้างเครือข่ายระหว่างโครงการผูก
ปิ� นโตข้าว และกลุ่มทาํนาเลิกเคมี จังหวัด
อ่างทองในระยะก่อตัว และขยายตัว 

2. กลยุทธ์การสื�อสารของโครงการผูกปิ� นโต
ข้าว ในระยะก่อตัว และขยายตัว 

1. กลยทุธ์ด้านผู้สง่สาร                                                       
- การสร้างความน่าเชื�อถือ                                             
- การถ่ายทอดเรื�องราวข้าวอินทรีย์ 
 2. กลยทุธ์ด้านการวิเคราะห์ผู้ รับสาร                                                     
- การวิเคราะห์กลุม่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ              
- การวิเคราะห์เครื�องมือที�ใช้สื�อสารตามความ
ต้องการของกลุม่เป้าหมาย                    
 3. กลยทุธ์ด้านการออกแบบสาร                                                        
- การตั -งชื�อโครงการ และใช้ชื�อเรียกแทนชาวนา 
(‘เจ้าบา่ว’) และผู้บริโภค (‘เจ้าสาว’)    
  - การกําหนดประเด็นสารที�นําเสนอผา่นเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ โครงการผกูปิ� นโตข้าว 
(https://www.facebook.com/pookpintokao) 
 - การปรับสารให้เข้าถึงคนเมือง  
  4. กลยทุธ์ด้านการเลือกใช้สื�อ 
  4.1 สื�อสงัคมออนไลน์                                
- เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
(https://www.facebook.com/pookpintokao) 
 - เว็บไซด์ (http://www.pookpintokao.com/) 
4.2 สื�อบคุคล                                                                                   
- แมส่ื�อ                                              
4.3 สื�อกิจกรรม   
 4.4 สื�อมวลชน และสื�อคนดงั 

    

3.ปัจจัยของโครงการผูกปิ� นโตข้าว  
1. ปัจจยัด้านความมีจิตอาสา  
2. ปัจจยัด้านการรวมตวัเป็นเครือข่าย 
3. ปัจจยัด้านการใช้สื�อในเครือข่าย                              

  

การพัฒนาทางด้านศักยภาพตลาดทางเลือก
ของกลุ่มทาํนาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง 

1. ผลจากความสมัพนัธ์โดยตรงระหวา่งผู้ผลิต 
และผู้บริโภคทางด้านการค้า                   
 1.1 การค้าขายที�เป็นธรรม                                                    
 1.2 การบริหารจดัการสินค้าของตนได้                                    
 1.3 การขยายชอ่งทางโดยการบอกตอ่ 
2. ผลจากความสมัพนัธ์โดยตรงระหวา่งผู้ผลิต 
และผู้บริโภคด้านความสมัพนัธ์อื�นๆนอกเหนือ
ทางการค้า     
 2.1 กําลงัใจ  
 2.2 ความภมิูใจ  
 2.3 การปรับปรุงคณุภาพสินค้าของตน
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3.2 แหล่งข้อมลูวิจยั ประชากรผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั 
 

3.2.1 แหล่งข้อมลูวิจยั (Research Resources) 
แหล่งขอ้มลูที ใชใ้นการวจิยัครั �งนี�แบ่งออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 

3.2.1.1 ประเภทรายงาน วจิยัเอกสาร (Documentary Research) โดยศกึษาจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับโครงการผูกปิ นโตข้าว และของกลุ่มทํานาเลิกเคมจีงัหวดั
อ่างทอง 

1) เอกสารขอ้มลูของโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
(1) https://www.facebook.com/pookpintokao 
(2) http://www.pookpintokao.com/ 
(3) บทสัมภาษณ์เกี ยวกับโครงการผูกปิ นโตข้าว ที ปรากฏอยู่ใน

เอกสารสิ งพิมพ์ ชีวจติ นิตยสารรายปกัษ์ 381 ปีที  16 วนัที  16 สิงหาคม 2557 ซึ งมีเนื�อหา
เกี ยวขอ้งกบัการสื อสารแนวคดิ ความเป็นมา ของโครงการผกูปิ นโตขา้ว 

(4) รายการทางโทรทศัน์ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ 
(4.1) รายการตลาดสดสนามเป้า ออกอากาศวนัที  27 กรกฎาคม 

2557 ทางททบ.5  
(4.2) รายการกาละแมร์ ออกอากาศวนัที  16 กันยายน 2557 

ทางช่อง 3 HD 
(4.3) รายการครอบครวัข่าว 3 ในช่วงบ้านพระรามสี  ออกอากาศวนัที       

9 ธนัวาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

ตารางที� 3.1 ตารางแสดงสรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลของโครงการผูกปิ นโตข้าว ประเภท
รายการโทรทศัน์ 

รายการ ประเดน็ 
ตลาดสดสนาม
เป้าช่วงคนดีศรี
ตลาด 
ออกอากาศวนัที  
27 ก.ค. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แนะนําโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
- เจา้บ่าว คอื ชาวนาเลกิอนิทรยี/์เลกิเคม ี
- เจา้สาว คอื คนกนิขา้วทุกคนทั  วประเทศ 
- แมส่ื อ คอื จติอาสาเขา้มาทาํงานในโครงการ จบัคู่เจา้บ่าวกบั

เจา้สาวและผกูสมัพนัธ ์ซื�อขายขา้วกนัโดยตรง 
2. ความตั �งใจในการก่อตั �งโครงการ  

- เกดิจากความมุง่มั  นจะทาํใหอ้าชพีชาวนาไทยอยูไ่ดอ้ย่างยั  งยนื 
3. บทบาทหน้าที ของแมส่ื อ 

- แนะนํา ชี�แจงโทษของการใชส้ารเคมใีนการเพาะปลกู 
4. ขั �นตอนการสมคัรเขา้รว่มโครงการ 

- เจา้บ่าว เจา้สาวสามารถเขา้ไปสมคัรไดใ้น Fan Page “ผกูปิ นโต
ขา้ว”  (https://www.facebook.com/pookpintokao) 

- เถา้แก่อาสาทาํการตรวจเยี ยมนาเจา้บ่าว รบัรองผลและเป็น
เจา้บ่าวในโครงการ 

- แมส่ื อจบัคู่เจา้บ่าวที เหมาะสมใหเ้จา้สาว 
5. ช่องทางตดิต่อสื อสารระหว่างกนั 

- ไลน์ และ เฟซบุ๊ก 
6. กจิกรรมเจา้สาวเยี ยมเยยีนนาเจา้บ่าว 

- ความรูส้กึของเจา้บ่าวที มคีวามสุข ที มเีจา้สาวมาหาถงึที นา 
7. ราคาขายขา้ว 

- เจา้บ่าวเป็นผูต้ ั �งราคาเองจากตน้ทุนตั �งแต่ทาํการเพาะปลกู ราคา
ถูกกว่าทอ้งตลาด ชาวนาอยู่ได ้ผูบ้รโิภคอยูไ่ด ้
8. สิ งที ไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการ 

- แมส่ื อ: เตมิเตม็ชวีติ ทาํใหม้คีวามสุข ไมเ่หนื อยเพราะเป็นผูส้รา้ง
ความสุข 

- ชาวนา: รูส้กึมคีุณค่า ใจสาวมาเยี ยมนารูส้กึภูมใิจ และใส่ใจใน
การผลติขา้วทุกขั �นตอนเพราะรูว้่าทาํใหใ้ครทาน 
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ตารางที� 3.1 (ต่อ) 

 

รายการ ประเดน็ 
กาละแมร ์ทาง
ช่อง 3 HD 
ออกอากาศวนัที  
16 ก.ย. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แนะนําโครงการ 
- เจา้บ่าว คอื ชาวนาทั  วประเทศที อยากจะเดนิตามวถิอีนิทรยี ์
- เจา้สาว คอื คนกนิขา้วทั �งประเทศ 
- โครงการผกูปิ นโตขา้วเป็นโครงการจติอาสา ที มเีหล่าอาสาสมคัร

สถาปนาตวัเองเป็นแมส่ื อ จบัชาวนาอนิทรยี/์เลกิเคม ีผกูกบั เจา้สาวผู้
กนิขา้ว เพื อ ซื�อขายกนัโดยตรง และผกูสมัพนัธไ์ปมาหาสู่กนั 
2. ชี�แจงโทษของสารเคมทีี ใชก้ําจดัแมลง และการเพาะปลกู โดยชาวนา
ในโครงการที มารว่มออกอากาศ และแมส่ื อผูก่้อตั �งโครงการ ว่า ประเทศ
ไทยนําเขา้สารเคมเีป็นอนัดบัที  � ของโลก และเป็นเหตุผลที ชาวนาไทย
ใชต้น้ทุนการผลติที สงู 
3. เรื องราววถิชีวีติการทาํนาแบบเดมิที ส่งขา้วขายโรงส ี
4. เรื องราวของชาวนาอนิทรยี ์ที มลีกูคา้เป็นกลุ่มนิยมทานขา้วแบบ
อนิทรยี ์
5. นําขา้วอนิทรยีท์ี หุงใหมอ่อกมาโชวใ์นรายการ 
6. ขั �นตอนและวธิกีารสมคัร ใหผู้ท้ ี สนใจเขา้ไปใน Fan Page “ผกูปิ นโต
ขา้ว” (https://www.facebook.com/pookpintokao) เจา้สาวกรอกใบ
สมคัรออนไลน์ เจา้บ่าวบอกเล่าเรื องราวของตนใน Inbox ใน Fan Page 
7. ขั �นตอนการทํางานของแมส่ื อเบื�องตน้ คอื จบัคู่เจา้บ่าวเจา้สาวใน
โครงการ และใหเ้จา้บ่าว เจา้สาวเชื อมสมัพนัธร์ะหว่างกนั 
8. การสื อสารระหว่างเจา้บ่าว เจา้สาว  

- สื อสารผ่านทางไลน์  
- การเยี ยมนาของเจา้สาว 

9. เป้าหมายของโครงการ 
- ผกูชวีติ ผกูหวัใจ ใหเ้ป็นหนึ งเดยีวกนัดว้ยขา้วไทย 
- ใหค้นรุน่หลงั กลบัมาช่วยพ่อแมท่าํนา และภมูใิจในอาชพีนี� 
- เป็นหน้าที ของคนไทยที ต้องตอบแทนชาวนา และตอบแทน

แผ่นดนิไทย 
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ตารางที� 3.1 (ต่อ) 

รายการ ประเดน็ 
ครอบครวัข่าว 3 
ช่วงบ้านพระราม
สี� 
ออกอากาศวนัที  
9 ธ.ค. 2557 

1. ที มาของโครงการ 
- วกิฤตการณ์จาํนําขา้ว ชาวนาเดอืดรอ้น คุณนภนีรา รกัษาสุขได้

แนวคดิจากโรงเรยีนปญัโญทยั ของลกู ที โรงเรยีนผกูปิ นโตขา้วกบั
ชาวนา เริ มเขยีนแนวคดิลงใน เฟซบุ๊กส่วนตวั เพื อนๆเขา้มาอ่านแลว้
สนใจจงึรว่มกลุ่มอาสาสมคัรเพื อนๆ ลงมอืทาํโครงการขึ�น 
2. บทบาทหน้าที ของแมส่ื อ คอื คนกลางแนะนําใหค้นปลกูขา้ว และคน
กนิขา้วมาเจอกนั 
3. ขั �นตอนการสมคัรเขา้รว่มโครงการ  

- เจา้บ่าวเขา้ไปสมคัรใน Inbox Fan Page  “ผกูปิ นโตขา้ว” 
(https://www.facebook.com/pookpintokao) เถา้แก่อาสาออกตรวจ
เยี ยมนาเพื อรบัรองผล พรอ้มทั �งเป็นเจา้บ่าวในโครงการ 

- เจา้สาว กรอกใบสมคัรออนไลน์ใน Fan Page “ผกูปิ นโตขา้ว”  
- แมส่ื อ จบัคู่เจา้บ่าว เจา้สาว ตามความเหมาะสม 

4. ประเภทของเจา้บ่าว เจา้สาว ในโครงการ 
- เจา้บ่าวเขม้แขง็ คอื เจา้บ่าวที ปลกูขา้วอนิทรยีพ์รอ้มทั �งไดก้าร

รบัรองมาตรฐานสากล คู่กบัเจา้สาวเอาชวัร ์
- เจา้บ่าวมอืใหม ่คอื เจา้บ่าวที เพิ งเริ มปลกูขา้วเลกิสารเคม ีหรอื

ปลกูขา้วอนิทรยี ์หรอืเลกิเคมมีานานแลว้ แต่ไมม่ใีบรบัรอง
มาตรฐานสากล คู่กบัเจา้สาวใจถงึ 
5. ขั �นตอนในการตดิต่อหากนั 

- แมส่ื ออาสาจะโทรแจง้เจา้สาวเมื อทาํการจบัคู่ไดแ้ลว้ ใหเ้จา้สาว
โทรตดิต่อกบัเจา้บ่าวของตน  

- เจา้บ่าวม ีกลุ่มสนทนาในไลน์ เพื อพดูคุยเชื อมความสมัพนัธก์บั
เจา้สาว 
6. ความสมัพนัธท์ี เกดิขึ�น  

- เจา้บ่าวมกีารส่งขา้วตวัอยา่งเป็นของขวญัใหเ้จา้สาวของตน
ทดลองชมิ 
7. สิ งที ไดร้บัจากการทาํโครงการผกูปิ นโตขา้ว 

- แมส่ื อ: ไดล้งมอืทาํ สุขใจ  
- แมส่ื อ: เราทาํโครงการนี�เรากค็ดิใหญ่ เรากค็ดิว่าเราอยากจะให ้
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ตารางที� 3.1 (ต่อ) 

 
2) เอกสารขอ้มลูของกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 

(1) บทสัมภาษณ์เกี ยวกับกลุ่มทํานาเลิกเคมี จงัหวัดอ่างทอง ที 
ปรากฏอยู่ในเอกสารสิ งพมิพ ์ขา้วเศรษฐกจิ รหสั 4/55/2558 ปีที  4 ซึ งมเีนื�อหาเกี ยวขอ้งกบัการ
สื อสารแนวคิด ความเป็นมา และการเข้าร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าวของกลุ่มทํานาเลิกเคม ี
จงัหวดัอ่างทอง 

(2) บทสมัภาษณ์ผู้นํากลุ่มทํานาเลกิเคมจีงัหวดัอ่างทอง คุณภราดา 
อําไพ ใน รายการห้องข่าว NBT ช่วงวถิีเกษตร วถิีพอเพยีงออกอากาศวนัที  13 พฤศจกิายน 
2557 ทางช่อง 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ประเดน็ 
 คนไทยทานขา้วอนิทรยีท์ั �งประเทศ ชาวนาเลกิใชส้ารเคมทีั �งประเทศ 

และความสมัพนัธช่์องว่างที เคยมใีหก้ลบัเขา้มาแน่นแฟ้นรกัใครก่นั
เหมอืนเดมิ  
8. เจา้สาวองคก์ร ที เขา้มาช่วยเหลอืเป็นบรษิทั หรอืองคก์รหลายๆ แห่ง
เชญิใหไ้ปแนะนําโครงการ และผกูปิ นโตขา้วรวมกนั ��� -��� กโิล ให้
เจา้บ่าวไปส่ง 
9. คนมชีื อเสยีงชื นชอบแนวคดิโครงการจงึมาช่วยประชาสมัพนัธ์
โครงการให ้ 
10. แผนในอนาคต 

- ตอ้งการใหป้ระเทศเป็นประเทศอนิทรยีท์ั �งประเทศ เริ มตน้จาก
ขา้ว 
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ตารางที� 3.2 ตารางแสดงสรุปประเดน็จากแหล่งขอ้มูลของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
ประเภทรายการโทรทศัน์ 

 
(3) ระเบยีบขอ้บงัคบัของกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
(4) รายงานการประชุมประจําเดอืน ของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดั

อ่างทอง ประจําเดอืน ตุลาคม พ.ศ 2557-มนีาคม พ.ศ. 2558 ซึ งมวีาระการประชุมที เกี ยวขอ้ง
กบัโครงการผกูปิ นโตขา้วดงันี� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ชื�อรายการ 

ห้องข่าว NBT 
ช่วงวิถีเกษตร วิถี
พอเพียง 
ออกอากาศวนัที  
13 พ.ค. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แนะนําชาวนาเลกิเคม ีและการเขา้รว่มโครงการ 
- คุณภราดา อําไพ: โครงการผกูปิ นโตขา้วเกดิขึ�น เรารูว้่านี เป็นสิ ง

เรา้ทางบวก ที สาํคญัที สุดกม็คีวามหวงัตั �งใจว่าการทํานาแบบไมใ่ช้
สารเคมมีนัจะช่วยยกลําดบัคุณภาพชวีติ ยกระดบัเศรษฐกจิ รายไดก้็
จะมากขึ�นเมื อหกัค่าใชจ้่ายที ไมต่อ้งใชส้ารเคมแีลว้ เราสามารถทาํนา
แบบนี�ที ไมต่อ้งใชส้ารเคม ีแลว้ไดผ้ลผลติดว้ย และมคีวามสุข 
2. แนะนําแมส่ื อผูก่้อตั �งโครงการ 

- คุณนภนีรา รกัษาสุข: ต่อยอดความคดิจากโรงเรยีนของลกูที ผกู
ปิ นโตขา้วกบัชาวนาที ทาํนาอนิทรยี ์พรอ้มทั �งรเิริ มโครงการในเดอืน
กุมภาพนัธ ์โดยหวัใจสาํคญัของโครงการคอื ใหเ้จา้สาวที ผกูปิ นโตขา้ว
มาเป็นกําลงัใจ อยูเ่คยีงขา้วชาวนา เป็นผูย้นืยนัว่าถงึอย่างไรกจ็ะซื�อ
ขา้วอนิทรยี ์หรอืเลกิเคมขีองชาวนาแน่นอน  
3. แนะนําขั �นตอนการผกูปิ นโตขา้ว 
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ตารางที� 3.3 ตารางแสดงวาระการประชุมของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ที เกี ยวขอ้ง
กบัโครงการผกูปิ นโตขา้ว ระหว่างวนัที  18 ตุลาคม 2557-20 ม.ีค. 2558 

 

วนั/เดือน/ปี 
ที�ประชุม 

วาระที�เกี�ยวข้อง 

18 ต.ค. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที  1: ประธานแจง้ใหท้ี ประชุมทราบ 
- เจา้สาวจะมาถบีจกัรยานเพื อสุขภาพ จะมาดนูา โดยจะมาในวนัที  14 
ธนัวาคม 2557 จาํนวน 10 คน โดยเป็นทมีคุณหมอจากกรงุเทพฯ โดยทาง
เราจะจดัทรปิแบบบา้นทุ่งกบับา้นท่า 
- ผกูปิ นโตขา้ว ใหท้างกลุ่มเราไปออกบู๊ท อาคาร SCB ที กรงุเทพฯ ในวนั
ศุกรท์ี  31 ธนัวาคม 2557 โดยจะมขีา้วที นําไปขาย 
 
ระเบยีบวาระที  3: เรื องเพื อทราบ หรอื พจิารณา 
- เจา้สาวเสนอใหท้างกลุ่มทําแผ่นไวนิล บอกประโยชน์ของขา้ว โดยบอกว่า
ขา้วมจีาํนวนเท่าไร เพื อกระตุน้แรงจงูใจในการซื�อขา้ว 
- ราคาขา้วที จะนําไปขายที  SCB   

- หอมปทุมเทพ 50 กโิล ๆ ละ 50 บาท (แบบแพค็) 40 บาทแบบถุง
ธรรมดา  

- ขา้วไรซเ์บอรี  50 กโิล ๆ ละ 80 บาท                
- ขา้วขาวตาเคลอืบ5 กโิล ๆ ละ 60 บาท       
- ขา้วหอมมะลแิดง เอาไปโชว ์ขายกโิลละ 90 บาทแบบแพค็     80 

บาทแบบถุงธรรมดา 
- ขา้วหอมนิล เอาไปโชว ์ขายกโิลละ 70 บาทแบบแพค็ 60 บาทแบบ

ถุงธรรมดา 
- การตรวจแปลงนา จะใชว้ธิ ี

- สงัคมรอบขา้ง  สอบถามคนขา้งนา 
- กรรมการกลุ่ม 
- เถา้แก่ผกูปิ นโต เยี ยมเยยีนดแูปลงนา 
- เกบ็เกี ยวเขา้ยุง้ 
- เจา้สาวมาเยี ยมดูนา 
- คุณธรรม  
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ตารางที� 3.3 (ต่อ) 
 

 
หมายเหต:ุ วาระการประชุมของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ระหว่างวนัที  18 ตุลาคม 

2557-20 ม.ีค. 2558 ฉบบัเตม็เพิ มเตมิอยูใ่นภาคผนวก ก 
 
3.2.1.2 ประเภทบุคคล ใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบเชงิลกึ (In-depth interview) กลุ่ม

ตวัอย่างที เลอืกผู้ให้ข้อมูลเป็นแบบเจาะจง (Purposive Key Informants) จํานวน 8 คน และแบบ
ลกูโซ่ (Snowball Sampling) ทั �งหมด 3 คน จาก 11 คน โดยมเีกณฑก์ารคดัเลอืกดงันี� 

วนั/เดือน/ปี 
ที�ประชุม 

วาระที�เกี�ยวข้อง 

15 พ.ย. 
2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 ธ.ค. 2557 
 
 
 
 
20 ม.ีค. 2558 

ระเบยีบวาระที  1: ประธานแจง้ใหท้ี ประชุมทราบ 
- ผลการไปออกรา้นที  ธนาคารไทยพาณิชย ์สาํนกังาน (SCB) 

- มเีจา้บ่าว 5  รายที ไปรว่ม  พจิติร ชยันาท นครปฐม โดยในงานจะมี
อาหารสุขภาพ  การที เราไปรว่มงานทําใหเ้จอแพก็เกจ็สวยๆ หลายแบบ โดย
ทางพจิติร กบัชยันาท จะมกีลยทุธใ์นการเรยีกลกูคา้ ทางกลุ่มของเรามกีาร
แจกโบวช์วัรใ์หล้กูคา้เพื อเป็นการประชาสมัพนัธ ์ 

- คุณภราดา ขอบคุณคนที ไปรว่มออกรา้น แสดงใหเ้หน็ถงึความ
เสยีสละใหก้บักลุ่ม ซึ งประกอบไปดว้ย คุณภราดา คุณรงัสรรค ์คุณเหว่า คุณ
โอ๋ คุณจา๋ 
- ทมีคุณหมอที จะมาป ั  นจกัรยาน เพื อสุขภาพ แจง้มาว่ากลบัจากประเทศ
พมา่จะมาคุยเรื องที จะมาป ั  นจกัรยาน โดยจะใหคุ้ณเฉลมิวุฒ ิเป็นแม่งาน 
ระเบยีบวาระที  3: เรื องเพื อทราบ หรอื พจิารณา 
- กจิกรรมป ั  นจกัรยานเพื อสุขภาพ ชมนา ชมสวน ไหวพ้ระ ของกลุ่มเจา้สาว
จาก กทม. กลุ่มเจา้สาวมา  8 คน เสน้ทางถบีจกัรยานจะไปไหวพ้ระวดัมว่ง 
ตอนเชา้ทานขา้วตม้บา้นคุณฉลวย ไปดนูา จ๋า โอ๋  แวะโรงส ีไปวดัมว่ง ไปวดั
วเิศษไชยชาญ แวะกนิขา้วรา้นนิรมติ กลบัมาบา้นคุณฉลวย 
ระเบยีบวาระที  1: ประธานแจง้ใหท้ี ประชุมทราบ 
-หมอที มาถบีจกัรยาน หาตลาดขา้วใหก้บักลุ่มเรา 

- ผูล้ ี�ภยัชาวปากสีถาน ส่งทุก 2 เดอืน ๆ ละ 500 กโิลกรมั 
- โรงเรยีนอนุบาลครแูอน ใชก้ลอ้ง 6 เดอืนๆ ละ 10 กโิลกรมั 
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1) แม่สื อในโครงการผูกปิ นโตข้าว ใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive Key 
Informants) รวมทั �งหมด 4 คน 

(1) รเิริ มโครงการผูกปิ นโตขา้ว และมหีน้าที ดูแลงานด้านการสื อสาร
ในโครงการจาํนวน 1 คน 

(2) ผู้ดูแลเจ้าบ่าวโดยเฉพาะกลุ่มทํานาเลิกเคมี จงัหวัดอ่างทอง 
จาํนวน 2 คน  

(3) ผู้ดูแลข้อมูล จดัการระบบข้อมูล และประสานงานของโครงการ 
จาํนวน 1 คน 

2) คณะกรรมการกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ใช้วธิแีบบเจาะจง 
(Purposive Key Informants) รวมทั �งหมดจาํนวน 4 คน 

(1) ผูเ้ริ มต้นสมคัรเขา้ร่วมโครงการผูกปิ นโตขา้ว และไดร้บัตําแหน่ง
ประธานกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 1 คน 

(2) รองประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 2 คน โดยเป็น
แกนนําในการรวบรว่มสมาชกิ และจดัตั �งเป็นกลุ่ม จาํนวน 1 คน และเป็นผูเ้ชี ยวชาญดา้นการทํา
นาไมใ่ชส้ารเคม ีจาํนวน 1 คน 

(3) เลขานุการกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ทาํหน้าที จดบนัทกึ
การประชุม และเคยเขา้เป็นตวัแทนรว่มกจิกรรมของโครงการผกูปิ นโตขา้ว จาํนวน 1 คน 

3) เจ้าสาวผู้ซื�อข้าวของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ใช้วธิแีบบ
ลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยได้รบัข้อมูลจากประธานกลุ่ม ทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
ว่าเป็นเจ้าสาวผู้ซื�อข้าวเป็นรายๆ แรกที โครงการผูกปิ นโตข้าวส่งรายชื อมา พร้อมทั �งได้มา
ดําเนินกิจกรรมเยี ยมเยียนนากับกลุ่ม อีกทั �งเป็นผู้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที โครงการจดัขึ�น 
จาํนวน 3 คน 

3.2.1.3 ก าร เข้ า ร่ วม สัง เก ต ก ารณ์ อ ย่ าง ไม่ มี ส่ ว น ร่ ว ม  (Non-participant 
Observation) ในการประชุมของลุ่มทํานาเลิกเคมี จงัหวดัอ่างทอง ประจําวนัที  18 เมษายน 
2558 ณ โรงสชุีมชนวดัน้อย จงัหวดัอ่างทอง โดยประเดน็ในการสงัเกตการณ์มดีงันี� 

1) วาระหรอืประเดน็ที เกี ยวขอ้งกบัเครอืข่ายการสื อสารของโครงการผูก
ปิ นโตขา้ว 

2) บทบาทหน้าที ของประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองในการ
ถ่ายทอดขอ้มลูขา่วสารของโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
 

3.2.2 ประชากร (Population) 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที ใช้ในการวิจยัครั �งนี�  ผู้ว ิจยัได้คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง 

(Purposive Key Informants) และแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จากคําแนะนําจากประธาน
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กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง เพื อทําการสมัภาษณ์แบบเชงิลกึ (In-depth interview)  โดย
ไดเ้ลอืกตวัแทนจากโครงการผูกปิ นโตขา้ว และจากกลุ่มทํานาเลกิเคม ีประกอบดว้ย 3 กลุ่มดงันี� 

1) แม่สื อผูก่้อตั �งโครงการและรบัหน้าที ดแูลงานดา้นๆ ของโครงการผกูปิ นโตขา้ว
ดงันี� 

(1) ทีมสื อสาร (Communication Center) และทีมเจ้าสาว (Bride Center): 
คุณนภนีรา รกัษาสุข (ผู้รเิริ มโครงการผูกปิ นโตข้าว) จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ีคณะ
มณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร และ Former Landmark Communication Course Leader 
Candidate ปจัจบุนัทาํงานที  Yindee Design 

(2) ทีม เจ้าบ่าว (Groom Center): คุณ ร่มฉัตร พัฒนศิริ บุญ เจริญ  จบ
การศกึษาระดบัปรญิญาโท สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ปจัจบุนัทํางาน
ที  แมจคิ มริาเคลิ 

(3) ทีมเจ้าบ่าว (Groom Center): คุณจนัทนา เชาวน์วิจิตร จบการศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีคณะวารสารศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และปรญิญาโทที  Oklahoma 
City University ปจัจบุนัทาํงานที  บรษิทั คดิ ดดี ี

(4) ผู้ดูแลข้อมูลของโครงการ (Data Center): คุณชุตมิา ชาล ีจบการศึกษา
ระดบัปรญิญาตรคีอมพวิเตอรธ์ุรกจิ มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม ปจัจุบนัทํางานที  บรษิัท 
ยนิดอีอกแบบ จาํกดั 

2) คณะกรรมการกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
(1) คุณภราดา อําไพ (ประธานกลุ่ม) เพศชาย อายุ 61 ปี สําเรจ็การศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ี
(2) คุณรงัสรรค์ คล้ายพนัธ์ (รองประธานกลุ่ม คนที  1) เพศชาย อายุ 47 ปี 

สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
(3) คุณเฉลมิวุฒ ิพรมทอง (รองประธานกลุ่ม คนที  2) เพศชาย อายุ 64 ปี 

สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะส่งเสรมิเกษตร วทิยาลยัพระนครศรอียธุยา 
(4) คุณปรมาภรณ์  โตสวัสดิ J (เลขานุการ) เพศหญิง อายุ 37 ปี สําเร็จ

การศกึษาระดบัปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
3) เจา้สาวผูซ้ื�อขา้วเลกิเคม ีของกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง จาํนวน 3 คน 

(1) คุณจฑุามาศ อคัควสักุล เพศ หญงิ อาย ุ27 ปี อาชพี นกัคอมพวิเตอร ์
(2) คุณรชันีกร เจวประเสรฐิพนัธุ ์เพศ หญงิ อาย ุ37 ปี อาชพี นกัวจิยั 
(3) พญ.วิมลวรรณ รตันธราธร เพศ หญิง อายุ 56 ปี อาชีพ แพทย์ (รงัสี

แพทย)์ โรงพยาบาลกรงุเทพ 
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3.2.3 การได้มาของผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั (Key Informant) 
การได้มาของผู้ใหข้อ้มูลสําคญั คอื ทําการคดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

และแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จากคําแนะนําโดยประธานกลุ่มทํานาเลิกเคม ีจงัหวดั
อ่างทอง โดยแบ่งกลุ่มสมัภาษณ์เชงิลกึ 3 กลุ่มดงัที กล่าวมาขา้งต้น โดยสมัภาษณ์แบบทางการ 
(Formal Interview) เพื อนํามารวบรวมเป็นข้อมูลในการวเิคราะห์ถงึลกัษณะของเครอืข่ายการ
สื อสาร และกลยุทธท์ี โครงการผูกปิ นโตขา้วใช ้รวมถงึปจัจยัที มผีลต่อการพฒันาศกัยภาพตลาด
ทางเลอืกของกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
 
3.3 วิธีการรวบรวมข้อมลู 
 

การวจิยัเรื อง “เครอืข่ายการสื อสารโครงการผูกปิ นโตขา้วกบัการพฒันาศกัยภาพตลาด
ทางเลอืก กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง” มลีําดบัขั �นตอนในการเข้าถึงข้อมูลในการวจิยั 
ดงันี� คอื 

1) ทําการศึกษาข้อมูลเบื�องต้นเกี ยวกับเรื องที จะทําการวิจยั โดยศึกษาจากเอกสาร    
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ และสื อต่างๆ ที เกี ยวขอ้งกบัโครงการผกูปิ นโตขา้ว และของกลุ่มทํานาเลกิเคม ี
จงัหวดัอ่างทอง 

2) ทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ีรวมถงึงานวจิยัที เกี ยวขอ้งกบัเรื องที จะทําการศกึษาเพื อ
ใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาขอ้มลูจรงิภาคสนาม 

3) เตรยีมอุปกรณ์ต่างๆ ที ใชใ้นการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) และการออก
สงัเกตการณ์ภาคสนามเพื อเกบ็ขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ กรอบการสงัเกตการณ์ เป็นตน้ 

4) เตรยีมคําถามที จะใช้ในการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
และเตรยีมกรอบสงัเกตการณ์ในการศกึษาภาคสนาม  

5) ตดิต่อประสานงานในการลงพื�นที สมัภาษณ์เชงิลกึ กบักลุ่มเป้าหมาย � กลุ่มที ผู้วจิยั
กําหนดไว ้โดยผู้วจิยัจะนัดหมายก่อนล่วงหน้าพรอ้มทั �งชี�แจงประเดน็คําถามก่อนลงสมัภาษณ์
จรงิ 

6) ลงพื�นที สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ตวัแทนแม่สื อจากโครงการผูกปิ นโตขา้วจาก 3 ฝ่ายสําคญัของโครงการ คณะกรรมการกลุ่มทํา
นาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และตวัแทนผูซ้ื�อขา้วเลกิเคมขีองกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 

7) ติดต่อประสานงานขอเข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant 
Observation) ในการประชุมของกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
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8) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศกึษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ (Document Study) การ
สมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) และการเข้าร่วมสงัเกตการณ์อย่างไม่มสี่วนร่วม (Non-
Participant Observation) เพื อนําไปวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
  
3.4 เครื�องมือที�ใช้ในงานวิจยั 
 

3.4.1 แบบสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เป็นเครื องมอืที ผูว้จิยัใชส้มัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั ซึ งไดอ้อกแบบจากการศกึษาแนวคดิ 

และทฤษฎ ีงานวจิยัที เกี ยวขอ้ง เป็นคําถามปลายเปิด (Open Ended Question) เพื อผูใ้ห้ขอ้มูล
สําคัญได้มีอิสระในการแสดงคําตอบ ซึ งแนวคําถามการสัมภาษณ์จะครอบคลุมกรอบ
แนวความคิด รวมถึงทฤษฎีและอยู่ภายใต้ขอบเขตวตัถุประสงค์งานวจิยัทั �ง 3 ข้อ โดยมแีนว
คาํถาม ดงันี� 
 
ตารางที� 3.4 ตารางแสดงแนวคาํถามสาํหรบักลุ่มตวัอยา่ง 
 

กลุ่มตวัอย่าง แนวคาํถาม 
แม่สื�อ 
1. ทีมสื อสาร และทีม
ดแูลเจา้สาว 
- คุณนภนีรา รกัษาสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ด้านกลยุทธ์การสื�อสารของโครงการผกูปิ� นโตข้าวในระยะก่อ
ตวั และระยะขยาย 
1. นโยบายและแผนการดาํเนินงานของโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
2. นโยบายและแผนประชาสมัพนัธโ์ครงการผกูปิ นโตขา้ว 
3. กลยทุธก์ารสื อสารของโครงการผกูปิ นโตขา้ว  
4. แนวทางการสรา้งการเขา้มามสี่วนรว่มในโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
5. ปญัหาดา้นการสื อสารของโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
6. แผนการดาํเนินงานในอนาคตของโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
- ด้านเครือข่ายการสื�อสารของโครงการผกูปิ� นโตข้าวในระยะก่อ
ตวั และระยะขยาย 
1. วสิยัทศัน์ของโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
2. วตัถุประสงคแ์ละสาเหตุการก่อตั �งโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
3. บทบาทหน้าที ในโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
4. สิ งที ไดร้บัจากการเขา้รว่มเครอืข่ายการสื อสาร 
5. การบรหิารจดัการโครงการ 
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ตารางที� 3.4 (ต่อ) 
 

กลุ่มตวัอย่าง แนวคาํถาม 
 
 
 
2. ทมีดแูลเจา้บ่าว 
- คุณรม่ฉตัร พฒันศริ ิ
บุญเจรญิ 
- คุณจนัทนา เชาวน์
วจิติร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ผูด้แูลขอ้มลูของ
โครงการ (Data Center) 
- คุณชุตมิา ชาล ี
 
ก ลุ่ ม ทํ า น า เลิ ก เค มี 
จงัหวดัอ่างทอง 
1.คุ ณ ภ ร า ด า  อํ า ไ พ 
(ประธานกลุ่ม) 
 

6. การตดิต่อสื อสารภายในเครอืขา่ย 
7. ปญัหาและอุปสรรคของโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
8. แผนการดาํเนินงานในอนาคตของโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
- ด้านเครือข่ายการสื�อสารของโครงการผกูปิ� นโตข้าวในระยะก่อ
ตวั และระยะขยาย 
1. วสิยัทศัน์ของโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
2. วตัถุประสงคแ์ละสาเหตุการก่อตั �งโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
3. บทบาทหน้าที ในโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
4. บทบาทหน้าที ระหว่างโครงการกบักลุ่มทําเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
5. สิ งที ไดร้บัจากการเขา้รว่มเครอืข่ายการ 
6. การติดต่อสื อสารภายในเครือข่าย และกับกลุ่มทํานาเลิกเคม ี
จงัหวดัอ่างทอง 
7. ปญัหาและอุปสรรคของโครงการและกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดั
อ่างทอง 
8. ปญัหาและอุปสรรคของโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
9. แผนการดาํเนินงานในอนาคตของโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
- ด้านกลยุทธ์การสื�อสารของโครงการผกูปิ� นโตข้าวในระยะก่อ
ตวั และระยะขยาย 
1. กลยทุธก์ารสื อสารของโครงการผกูปิ นโตขา้ว          
 
- ด้านเครือข่ายการสื�อสารของโครงการผกูปิ� นโตข้าวในระยะก่อ
ตวั และระยะขยาย 
1. การบรหิารจดัการภายในโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
 
- ด้านเครือข่ายการสื�อสารของโครงการผกูปิ� นโตข้าวในระยะก่อ
ตวั และระยะขยาย 
1. ประวตัคิวามเป็นมาของกลุ่ม 
2. วตัถุประสงคแ์ละสาเหตุการก่อตั �งกลุ่ม 
3. บทบาทหน้าที ภายในกลุ่ม 



81 

ตารางที� 3.4 (ต่อ) 
 

กลุ่มตวัอย่าง แนวคาํถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คณะกรรมการกลุ่ม 
 - คุณรงัสรรค ์คลา้ย
พนัธ ์(รองประธานกลุ่ม
คนที  1) 
- คุณเฉลมิวุฒ ิพรหม
ทอง (รองประธานกลุ่ม
คนที  2) 

4. ความเป็นมาในการเขา้รว่มโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
5. สิ งที ไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
6. บทบาทหน้าที ภายในเครอืขา่ยการสื อสารของโครงการผกูปิ นโต
ขา้ว 
7. การบรหิารจดัการของกลุ่ม 
8. การตดิต่อสื อสารภายในกลุ่ม 
9. การตดิต่อสื อสารภายในเครอืขา่ยการสื อสารของโครงการผกูปิ นโต
ขา้ว และกลุ่ม 
10. ปญัหาและอุปสรรคของกลุ่ม 
11. แผนการดําเนินงานในอนาคตของกลุ่ม 
- ด้านกลยทุธก์ารสื�อสารของโครงการผกูปิ� นโตข้าวในระยะก่อ
ตวั และระยะขยาย 
1. กลยทุธก์ารสื อสารของโครงการผกูปิ นโตขา้วกบัการเขา้รว่ม
โครงการ       
 - ด้านปัจจยัของโครงการผกูปิ� นโตข้าวที�ส่งผลต่อการพฒันา
ศกัยภาพตลาดทางเลือก 

1. ความสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ื�อและผูบ้รโิภค 
 2. ช่องทางการจดัจาํหน่ายขา้วเลกิเคมขีองกลุ่ม 
 3. ความเป็นธรรมทางดา้นราคา 
 4. ปจัจยัที มผีลต่อการพฒันาเมื อเขา้รว่มโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
 5. ปญัหาและอุปสรรคที ส่งผลต่อการพฒันา 
- ด้านเครือข่ายการสื�อสารของโครงการผกูปิ� นโตข้าวในระยะก่อ
ตวั และระยะขยาย 
1. วตัถุประสงคแ์ละสาเหตุการเขา้รว่มกลุ่ม 
2. บทบาทหน้าที ภายในกลุ่ม 
3. บทบาทหน้าที ภายในเครอืขา่ยการสื อสารของโครงการผกูปิ นโต
ขา้ว 
4. การบรหิารจดัการของกลุ่ม 
5. การตดิต่อสื อสารภายในกลุ่ม 
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ตารางที� 3.4 (ต่อ) 
 

 

กลุ่มตวัอย่าง แนวคาํถาม 
- คุณปรมาภรณ์ โต
สวสัดิ J 
(เลขานุการกลุ่ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าสาวผูซื้2อข้าวของ
กลุ่มทาํนาเลิกเคมี 
จงัหวดัอ่างทอง 
1. คุณจุฑามาศ อคัควสั
กุล 
2. รชันีกร เจวประเสรฐิ
พนัธุ ์
3. พญ.วมิลวรรณ รตั
นธราธร 

6. การตดิต่อสื อสารภายในเครอืขา่ยการสื อสารของโครงการผกูปิ นโต
ขา้ว และกลุ่ม 
7. ปญัหาและอุปสรรคของกลุ่ม 
8. แผนการดาํเนินงานในอนาคตของกลุ่ม 

 - ด้านปัจจยัของโครงการผกูปิ� นโตข้าวที�ส่งผลต่อการพฒันา
ศกัยภาพตลาดทางเลือก 
1. ความสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ื�อและผูบ้รโิภค 
2. ช่องทางการจดัจาํหน่ายขา้วเลกิเคมขีองกลุ่ม 
3. ความเป็นธรรมทางดา้นราคา 
4. ปจัจยัที มผีลต่อการพฒันาเมื อเขา้รว่มโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
5. ปญัหาและอุปสรรคที ส่งผลต่อการพฒันา 
- ด้านเครือข่ายการสื�อสารของโครงการผกูปิ� นโตข้าวในระยะก่อ
ตวั และระยะขยาย 
1. วตัถุประสงคแ์ละสาเหตุการเขา้รว่มโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
2. บทบาทหน้าที ภายในเครอืขา่ยการสื อสารของโครงการผกูปิ นโต
ขา้ว 
3. การตดิต่อสื อสารภายในเครอืขา่ยการสื อสารของโครงการผกูปิ นโต
ขา้ว 
4. ปญัหาและอุปสรรคภายในเครอืขา่ยการสื อสาร 
5. สิ งที ไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
- ด้านกลยทุธก์ารสื�อสารของโครงการผกูปิ� นโตข้าวในระยะก่อ
ตวั และระยะขยาย 
1. กลยทุธก์ารสื อสารของโครงการผกูปิ นโตขา้วกบัการเขา้รว่ม
โครงการ       

 - ด้านปัจจยัของโครงการผกูปิ� นโตข้าวที�ส่งผลต่อการพฒันา
ศกัยภาพตลาดทางเลือก 
1. ความสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ื�อและผูบ้รโิภค 
2. ความเป็นธรรมทางดา้นราคา 
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3.4.2 แบบสงัเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม 
ซึ งเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการประชุมของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง โดยแบบ

สงัเกตการณ์นั �นจะคลอบคลุมกรอบแนวความคดิ ทฤษฎีและอยู่ภายใต้ขอบเขตวตัถุประสงค์
งานวจิยัทั �ง 3 ขอ้ โดยแบบสงัเกตการณ์ประกอบดว้ยหวัขอ้ในการสงัเกตการณ์ 2 หวัขอ้ดงันี� 

1) วาระหรอืประเดน็ที เกี ยวขอ้งกบัเครอืขา่ยการสื อสารโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
2) บทบาทหน้าที ของประธานกลุ่มในการสื อสารขอ้มลูของโครงการต่อสมาชกิ 

 
3.5 การตรวจสอบคณุภาพเครื�องมือ 

 
งานวจิยัเรื อง “เครอืข่ายการสื อสารโครงการผูกปิ นโตขา้วกบัการพฒันาศกัยภาพตลาด

ทางเลอืกของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง” ก่อนที ผู้วจิยัจะนําแบบสมัภาษณ์ไปใช้ในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูนั �น ผูว้จิยัไดต้รวจสอบคุณภาพของเครื องมอืเพื อความเป็นจรงิและน่าเชื อถอื
ดงันี� 

3.5.1 แบบสัมภาษณ์ที ใช้ในการวิจยั ได้ผ่านการตรวจสอบแนวทางการสัมภาษณ์ 
รวมถงึขอ้คําถามที ใชใ้นการสมัภาษณ์จากอาจารยท์ี ปรกึษา และผูเ้ชี ยวชาญ เป็นผู้พจิารณาถงึ
ความครอบคลุมของคําถาม การสื อความหมายถงึประเดน็และตรงวตัถุประสงคข์องงานวจิยัที ตั �ง
ไว ้

3.5.2 การตรวจสอบสามเสา้ดว้ยวธิกีารรวบรวมขอ้มลู (Methodological Triangulation) 
เป็นการศกึษาค้นคว้าขอ้มูลการดําเนินกจิกรรมของโครงการผูกปิ นโตขา้ว และกลุ่มทํานาเลกิ
เคม ีจงัหวดัอ่างทอง จากเอกสารต่างๆ และการสมัภาษณ์เชงิลกึกลุ่มเป้าหมาย เพื อเป็นการ
ตรวจสอบขอ้มูลซึ งกนัและกนั และพจิารณาขอ้มลูว่าขอ้มูลที ไดร้บันั �นมคีวามสอดคลอ้ง ถูกต้อง
ตรงกนัหรอืไม่ รวมถงึการใช้วธิสีงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วมในการดําเนินกจิกรรมต่างๆ ควบคู่ไป
กบัการเกบ็ขอ้มลูดว้ย ซึ งจะสามารถช่วยเพิ มความน่าเชื อถอืใหผ้ลการวจิยัไดม้ากที สุด 

3.5.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยพิจารณาจากแหล่ง
บุคคลที สมัภาษณ์ โดยบุคคลที ใหข้อ้มลูนั �นมบีทบาทหน้าที ในการดําเนินกจิกรรมครอบคลุมใน
ประเดน็ที เกี ยวขอ้งกบังานวจิยั 

3.5.4 การตรวจสอบโดยการส่งผลการวจิยักลบัไปยงัผูใ้หส้มัภาษณ์เพื อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งแมน่ยาํ 
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3.6 การวิเคราะหแ์ละการนําเสนอข้อมลู 
 

งานวจิยัชิ�นนี�เป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจยันําข้อมูลที ได้จากการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแหล่งที มาหลากหลายรปูแบบมาวเิคราะห์ ทั �งขอ้มูลจากเอกสาร การสมัภาษณ์แบบ
เจาะลกึ และการสงัเกตการณ์อย่างไม่มสี่วนร่วม ภายใต้กรอบแนวคดิและทฤษฎีต่างๆ ทั �งนี�
ขอ้มูลทั �งหมดเป็นเชงิคุณภาพจงึไม่สามารถแจกแจงนับได้ จงึต้องสรุปแต่ละประเด็นที ศึกษา 
แลว้นํามาวเิคราะห์สรุปรวม และนําสาระสําคญัของแต่ละประเดน็มาพจิารณาและตคีวามหมาย
ข้อมูล เพื อนําไปสู่การสรุปผลการวจิยัและอภิปรายผลการวิจยัต่อไป ทั �งนี�สามารถแจกแจง
ขั �นตอนในการวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยัไดด้งันี� 

1) จากขอ้มลูที เกบ็รวบรวมมา สามารถนํามาพจิารณาว่าเป็นไปตามแนวคดิและทฤษฎี
ที มอียูห่รอืไมอ่ยา่งไร 

2) ตรวจสอบข้อมูลจากการสรุปประเด็นสําคญัว่าครบถ้วนเพยีงพอที จะสามารถตอบ
ปญัหานําวจิยัที ไดต้ั �งไวห้รอืไม ่

3) จดักลุ่มขอ้มูลที ไดม้าใหอ้ยู่ในประเดน็ต่างๆ ตามวตัถุประสงค์ของการวจิยัที กําหนด
ไว ้

4) สรา้งขอ้สรุปชั  วคราวโดยนําแนวคดิ และทฤษฎมีาเชื อมโยงกบัขอ้มูลที ได้จดักลุ่มไว้
แล้ว เพื อแสดงให้ได้เห็นผลของการพิสูจน์ข้อค้นพบเบื�องต้นว่าเป็นไปตามทฤษฎีหรอืไม ่
อยา่งไร 

ในงานวจิยัชิ�นนี�เป็นการเขยีนเชงิพรรณนา (Descriptive) โดยนําขอ้มลูที ไดม้าเขยีนสรุป
รายงานการวจิยัใหอ้ยูใ่นประเดน็ต่างๆ ตามที ตั �งวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงันี� 

1) ขอ้มลูเกี ยวกบัการสรา้งเครอืข่ายการสื อสารของโครงการผูกปิ นโตขา้ว และกลุ่มทํา
นาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 

2) ขอ้มลูเกี ยวกบักลยุทธ์การสื อสารที โครงการผูกปิ นโตขา้วใช้เพื อการสรา้งการมสี่วน
รว่มในโครงการ 

3) ขอ้มูลเกี ยวกบัปจัจยัต่างๆ ของโครงการผูกปิ นโตขา้วที มผีลต่อการพฒันาศกัยภาพ
ตลาดทางเลอืกของกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 



 

บทที� 4 
 

ผลการวิจยั 
 

การศกึษาวจิยัเรื อง“เครอืข่ายการสื อสารโครงการผูกปิ นโตขา้วกบัการพฒันาศกัยภาพ
ตลาดทางเลอืกของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง” เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการวจิยัในครั �งนี�มวีตัถุประสงค์เพื อทราบถึงลกัษณะเครอืข่ายการสื อสารของ
โครงการผูกปิ นโตข้าว และกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ศึกษากลยุทธ์การสื อสารของ
โครงการผูกปิ นโตขา้วเพื อสรา้งการมสี่วนร่วม ตลอดทั �งเพื อศกึษาปจัจยัของโครงการผูกปิ นโต
ขา้วที ส่งผลใหก้ลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองเกดิการพฒันาศกัยภาพตลาดทางเลอืกผู้วจิยั
ขอนําเสนอผลการวจิยั โดยแบ่งการนําเสนอผลการวจิยัออกเป็น 3 ส่วน ดงันี� 

4.1 ส่วนที  1 โครงการผกูปิ นโตขา้ว 
4.2 ส่วนที  2 กลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
4.3 ส่วนที  3 ผลการวจิยั ตามปญัหาการนําวจิยั ดงันี� 

4.3.1 ผลการวจิยัขอ้ที  1 การสรา้งเครอืข่ายการสื อสารของโครงการผูกปิ นโตขา้ว 
และกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 

4.3.2 ผลการวจิยัข้อที  2 กลยุทธ์การสื อสารของโครงการผูกปิ นโตขา้วเพื อสรา้ง
การมสี่วนรว่มในเครอืขา่ย 

4.3.3 ผลการวจิยัขอ้ที  3 ปจัจยัของโครงการผูกปิ นโตขา้วที ส่งผลใหก้ลุ่มทํานาเลกิ
เคม ีจงัหวดัอ่างทองเกดิการพฒันาศกัยภาพตลาดทางเลอืก 
 
4.1 ส่วนที� 1 โครงการผกูปิ� นโตข้าว 
 

4.1.1 ที�มาของโครงการผกูปิ� นโตข้าว 
การศึกษาประวตัิ ที มา บทบาทหน้าที  และการบรหิารจดัการ ตลอดทั �งช่องทางการ

สื อสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวนั �น ผู้วจิยัได้ศึกษาค้นคว้าจากเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโต
ขา้ว” (www.facebook.com/pookpintokao) และการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างทมีแมส่ื อผู้
ก่อตั �งโครงการ ผลการวิจยัพบว่า โครงการผูกปิ นโตข้าวมแีนวคิดที ได้แรงบนัดาลใจมาจาก
โรงเรยีนของลูกสาวคุณนภนีรา รกัษาสุข ชื อว่าโรงเรยีนปญัโญทยั ซึ งเป็นโรงเรยีนทางเลอืก
แนวมนุษยป์รชัญา น.พ. พร พนัธุโ์อสถ ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน ไดนํ้าทุนของโรงเรยีนไปเป็นทุน
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ทาํนาที จงัหวดับุรรีมัย ์โดยใชท้ี นารา้งซึ งมผีูใ้จดมีอบใหใ้ชป้ระโยชน์ทางโรงเรยีนจงึจา้งใหช้าวนา
ครอบครวัหนึ งใชท้ี แปลงนี�ปลูกขา้วแบบโอไดนามคิ (Biodynamic) หรอืเกษตรชวีพลวตัรคน้พบ
โดยรดูอลฟ์ สไตเนอร ์เมื อปี 1924 ซึ งเป็นแนวทางที สอดคลอ้งกบัปรชัญาของโรงเรยีน ซึ งมคีรู
ผูเ้ชี ยวชาญเป็นผูดู้แล โดยความตั �งใจของโรงเรยีนคอื ใหน้กัเรยีนไดม้ทีี นาไปปลูกขา้วเนื องจาก
เป็นหนึ งในหลกัสูตรที นักเรยีนต้องเข้าค่ายเรยีนรูก้ารปลูกข้าว รวมถึงอีกหนึ งความตั �งใจคือ
ครอบครวัของชุมชนโรงเรยีนกจ็ะไดบ้รโิภคขา้วที ปลอดภยั มพีลงัชวีติ และภูมใิจกบัขา้วที ปลูก
ดว้ยมอืลกูหลานของตวัเอง ผลผลติที ไดจ้ากนาขา้วทางโรงเรยีนจะรบัซื�อจากชาวนาครอบครวันี�
มาทั �งหมด เอามาขายที สหกรณ์โรงเรยีน โดยจํากดัผู้ซื�อให้ครอบครวัละ 1 กโิลเท่านั �น เพราะ
ผลผลติออกมาไมไ่ดม้ากนัก น.พ. พร พนัธุโ์อสถ กล่าวไวใ้นวนังานปีใหมข่องโรงเรยีนว่า (พ.ศ. 
2557) ในละแวกที นาแถวนั �นมคีรอบครวัเดยีวที ได้เงนิจากการขายขา้ว นอกนั �นไม่มใีครได้เงนิ
เลย เพราะเอาไปเขา้โครงการจาํนําขา้วหมด  

จากแรงบนัดาลใจ และแนวคดิของโรงเรยีนปญัโญทยัส่งผลให้ คุณนภนีรา รกัษาสุข 
(คุณฝน) ได้เป็นผู้ร ิเริ มโครงการ รวบรวมอาสาสมัครทั �งหมดที มาจากหลายอาชีพใน
กรุงเทพมหานคร 13 คน ดําเนินการก่อตั �งโครงการ “ผูกปิ นโตขา้ว” ขึ�นในวนัที  14 กุมภาพนัธ ์
2557 ภายใตแ้นวคดิ การจบัคู่กนัระหว่างครอบครวัคนในเมอืงที ต้องการบรโิภคขา้วอนิทรยี/์เลกิ
เคมีให้ผูกปิ นโตซื�อขายข้าวกับครอบครวัชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรยี์/เลิกเคมีกันโดยตรง ซึ ง
โครงการผกูปิ นโตขา้วนั �นมวีตัถุประสงคห์ลกัของโครงการทั �งหมด 4 ขอ้ดว้ยกนัคอื 

1) เปิดโอกาสให้คนเมอืงได้ให้กําลงัใจชาวนาทั �งที ปลูกขา้วอนิทรยี ์และเลกิใช้
สารเคม ีพร้อมทั �งให้ความมั  นใจว่าจะมผีู้บรโิภคข้าวอินทรยี์และข้าวเลกิเคมขีองชาวนาอย่าง
แน่นอน 

2) เพื อต้องการลดช่องทางของพ่อค้าคนกลาง หรอืช่องทางการส่งขา้วอนิทรยี์
ไปขายยงัตลาดหลักซึ งส่งผลให้ราคาข้าวหรือเกษตรอินทรีย์มีราคาที สูงขึ�น มาเป็นการที 
ผูบ้รโิภคสามารถซื�อขา้วอนิทรยีจ์ากชาวนาผู้ผลติเอง สขีา้วเอง รวมถงึบรรจุหบีห่อด้วยตวัเอง
โดยตรงก่อนส่งถงึมอืผูบ้รโิภค ทาํใหช้าวนาไดร้บัผลกําไรจากการผลติขา้วโดยตรง 

3) เพื อลดช่องว่างระหว่างผูผ้ลติ และผูบ้รโิภค 
4) เพื อเตรยีมความพรอ้มการกา้วเขา้สู่การเปิดเขตการคา้เสรอีาเซยีน (ASEAN 

Free Trade Area: AFTA) หรอื สมาคมประชาชาตเิอเซยีตะวนัออกเฉียงใต้ (The Association 
of South East Asian Nations: ASEAN) โดยกลุ่มผู้ก่อตั �งเลง็เหน็ว่าขา้วจากประเทศเพื อนบา้น
จะสามารถเขา้มาขายไดอ้ย่างเสร ีและราคาจะถูกกว่าขา้วของประเทศไทยเอง เนื องจากตน้ทุนที 
ใช้ในการผลติถูกกว่า ดงันั �นขา้วของคนไทยจะขายไดน้้อยลง ส่งผลใหใ้นอนาคตจะมผีูป้ระกอบ
อาชพีชาวนาลดน้อยลง จงึกระตุ้นใหผู้้บรโิภคหนัมาเหน็ความสําคญัของขา้วอนิทรยีใ์นประเทศ
ไทยมากยิ งขึ�น 
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4.1.2 บทบาทของ “แม่สื�อ” ในโครงการผกูปิ� นโตข้าว  
 “แม่สื อ” สําหรับโครงการผูกปิ นโตข้าวนั �น มีบทบาทหน้าที เป็นตัวกลางในการ
ตดิต่อสื อสาร และจบัคู่ระหว่างคนเมอืงที ต้องการบรโิภคขา้วอนิทรยี/์เลกิเคม ีกบัชาวนาอนิทรยี/์
เลกิเคม ีมาพบกนั ซื�อขายกนั และผูกสมัพนัธก์นั โดย “แม่สื อ” ในโครงการนี�ไมม่สี่วนไดส้่วนเสยี
หรอืผลประโยชน์กับการซื�อขายไม่ว่ากรณีใดๆ เป็นเพียงผู้เริ มบทสนทนาระหว่างเจ้าบ่าว 
เจา้สาวเท่านั �น เมื อเริ มการผกูปิ นโตขา้วกนัแลว้ แม่สื อจะมหีน้าที เพยีงเฝ้าดูอยู่ห่างๆ เมื อใดเกดิ
ปญัหา หรอืฝ่ายใดต้องการความช่วยเหลอืจงึเขา้ไปร่วมช่วยแก้ปญัหา ดงัที  ร่มฉัตร พฒันศิร ิ
บุญเจรญิ (สมัภาษณ์, 22 เมษายน 2558) แมส่ื อทมีเจา้บ่าว กล่าวไวว้่า 

ประเด็นสําคัญพอเราเชื อมความสัมพันธ์กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้ว พอเขา
ตดิต่อกนัโดยตรงแลว้เนี ย เราจะไม่เขา้ไปยุ่งนะ อาจจะเป็นสิ งที คนไม่คุ้นเคย เพราะจะ
เขา้ใจว่าแม่สื อเป็นคนกลางคอยประสาน จดัการตลอด อนันี�ไม่ เราไม่ได้เป็นงั �น เราอยู่
ใกล้แบบไรต้วัตน ในเมื อเจา้บ่าวชาวนา กบัเจา้สาวคนเมอืงรูจ้กักนัแล้ว เป็นเพื อนกนั
แล้ว ก็คุยกันโดยตรง มอีะไรจะเปลี ยน เรยีนรูก้ ันไปแก้ไขกันไป…แต่ว่าถ้า มปีญัหา
อะไรพเิศษ เหนือบ่ากว่าแรงพวกเขา ก็แจง้มาที เรา เราไม่ไปไหน อยู่แลว้ล่ะ เพราะเรา
อยู่ในกรุ๊ปไลน์เรากร็ูอ้ยู่แลว้ล่ะความเป็นไปของกลุ่ม นี� กลุ่มนี� แต่ไม่ใช่เรื องที เราต้องไป
แสดงตวัตน 
 
สําหรบั “แม่สื อ” ในโครงการผูกปิ นโตขา้วนั �น แรกเริ มก่อตั �งโครงการมทีั �งหมด 13 คน 

(ปี พ.ศ. 2557) ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 คงเหลอืแม่สื อในทมีหลกัทั �งหมด 8 คน (จนัทนา เชาวน์
วจิติร, สมัภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558) เนื องจากมบีางส่วนตดิภาระไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที ได ้
โดยแม่สื อหลกัผู้ดําเนินโครงการนั �นนําโดยคุณนภีรา รกัษาสุข และเพื อนๆ จากหลากหลาย
อาชพีทั �งที เป็นเจา้ของธุรกจิ พนักงานองคก์ร นักโฆษณา นักสรา้งแบรนด ์นักฝึกอบรม นักการ
ตลาด NGO คนในวงการเพลง และหมอ เป็นตน้  

ต่อมาเมื อโครงการขยายตวัและเติบโตขึ�นได้มกีารเปิดรบัอาสาสมคัรเพื อเป็น “แม่สื อ
อาสา” และ “เถา้แก่อาสา” โดยมบีทบาทหน้าที ดงันี� 

บทบาทของ “แม่สื ออาสา” นั �นจะทําหน้าทโีทรตดิต่อกบัเจา้สาวที สมคัรเขา้ร่วมโครงการ 
(ผู้ซื�อข้าวอินทรยี์/เลิกเคมี) เพื อพูดคุยถึงความต้องการบรโิภคข้าวประเภทไหน อะไร และ
ตอ้งการผูกปิ นโตในลกัษณะใด ฯลฯ เพื อจบัคู่ใหเ้หมาะสมลงตวักบัเจา้บ่าว (ชาวนาอนิทรยี/์เลกิ
เคม)ี ซึ งคุณสมบตัเิบื�องต้นของ “แม่สื ออาสา” ตามที  เฟซบุ๊ก แฟนเพจ โครงการผูกปิ นโตขา้ว
ระบุไว ้มดีงันี� (ผกูปิ นโตขา้วอํานาจเจรญิ, 2558) 

 
 
 



88 

1) มใีจอาสา 
2) มเีวลา ที จะสามารถโทรคุยกบัเจ้าสาว (ผู้ซื�อขา้วอินทรยี์/เลกิเคม)ี ที สมคัร

เขา้ร่วมโครงการ ซึ งจะมกีารตกลงกนัภายในทมีงานในเรื องของตารางการโทรตดิต่อกบัเจา้สาว
ที สมคัรเขา้รว่มโครงการ (ผูซ้ื�อขา้วอนิทรยี/์เลกิเคม)ี 

3) สามารถจดัเวลาเพื อไปรบัสมคัรเจา้สาว (ผู้ซื�อขา้วอนิทรยี/์เลกิเคม)ี ที อยู่ใน
องคก์รต่างๆ ในวนัธรรมดาได ้

บทบาทของ “เถ้าแก่อาสา” นั �นจะเป็นผูส้มัภาษณ์พูดคุยทําความรูจ้กันิสยัใจคอของ ‘ว่า
ที เจ้าบ่าว’ (ชาวนาอินทรยี์/เลกิเคม)ี ที สมคัรเข้าร่วมโครงการ ร่วมถึงเป็นผู้ร่วมตรวจเยี ยมนา
อนิทรยี/์เลกิเคม ีเพื อคดัสรรเจ้าบ่าว (ชาวนาอนิทรยี/์เลกิเคม)ี ก่อนจบัคู่กบัเจ้าสาว (ผู้ซื�อข้าว
อินทรยี์/เลิกเคม)ี ที สมคัรเข้าร่วมโครงการ ซึ งคุณสมบตัิเบื�องต้นของ “เถ้าแก่อาสา” ตามที       
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ โครงการผกูปิ นโตขา้วระบุไว ้มดีงันี� (ผกูปิ นโตขา้วอํานาจเจรญิ, 2558) 

1) มใีจอาสา 
2) มเีวลา และชื นชอบการเดนิทางไปต่างจงัหวดัไม่ว่าจะเพื อท่องเที ยวหรอืไป

ทาํงาน 
3) เป็นผู้ติดตาม เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” ร่วมถึง เข้าใจ และมี

อุดมการณ์เดยีวกนักบัโครงการผกูปิ นโตขา้ว และตอ้งการเขา้มาเป็นส่วนหนึ งของโครงการ 
 

4.1.3 “เจ้าบ่าว เจ้าสาว” และการผกูปิ� นโตในโครงการผกูปิ� นโตข้าว 
จากวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งต้น ผูม้จีติอาสาทั �ง 13 คน จงึไดช่้วยกนัคดิสรา้งสรรคแ์นว

ทางการสรา้งโครงการเพื อหวงัจะช่วยชาวนา และช่วยผู้บรโิภคขา้วในประเทศไทยขึ�นโดยการ
กําหนดบทบาทตวัเองเป็น “แม่สื อ” ซึ งเปรยีบเสมอืนตวักลางระหว่างชาวนาอนิทรยี/์เลกิเคม ีที 
ถูกสวมบทบาทเป็น “เจา้บ่าว” และม ี“เจา้สาว” ที รบับทโดยคนเมอืงที ใส่ใจสุขภาพหนัมาบรโิภค
ขา้วอนิทรยี/์ขา้วเลกิเคม ีเพื อสุขภาพ มาเป็นผูเ้ลอืกเจา้บ่าวและพรอ้มจะผูกปิ นโตทําการส่งขา้ว
ซึ งเป็นของแทนใจทั �งสองฝา่ย  

“เจา้บ่าว” คอืชาวนาอนิทรยี/์เลกิเคม ีที เขา้ร่วมโครงการ ซึ งทางโครงการจะแบ่งชาวนา
ออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1) เจา้บ่าวมอืใหม่ คอื ชาวนาที กําลงัจะทํานาโดยเลกิใช้สารเคม ีหรอืเลกิแล้ว 
แต่ยงัไมไ่ดร้บัการบัรองจากมาตราฐานสากลว่าเป็นนาอนิทรยี ์

2) เจ้าบ่าวเข้มแข็ง คือ ชาวนาที ทํานาแบบเกษตรอินทรยี์ 100% และมกีาร
รบัรองตามมาตราฐานสากลว่าเป็นนาอนิทรยี ์ 

“เจา้สาว” คอื คนเมอืง หรอืผูท้ี สนใจซื�อขา้วจากนาอนิทรยีแ์ละนาเลกิเคม ีทางโครงการ
แบ่งเจา้สาวออกเป็น 2 ประเภท 
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1) เจา้สาวใจถงึ คอื ผู้ซื�อขา้วที ต้องการให้กําลงัใจชาวนาที กําลงัเลกิใช้เคมใีน
การทาํนา หรอืเลกิใชม้าระยะหนึ งแต่ยงัไมไ่ดก้ารรบัรองจากมาตรฐานสากล 

2) เจา้สาวเอาชวัร ์คอื ผู้ซื�อขา้วที ต้องการให้กําลงัใจชาวนาที ทํานาอนิทรยีอ์ยู่
แลว้ใหข้ยายชุมชนการทํานาอนิทรยีใ์ห้เขม้แขง็ยั  งยนืมากยิ งขึ�น รวมถงึต้องการบรโิภคขา้วจาก
นาอนิทรยีท์ี ไดก้ารรบัรองจากมาตราฐานสากล 

“การผูกปิ นโตขา้ว” คอื ชาวนาและผูซ้ื�อขา้วร่วมพูดคุยตกลงเรยีบรอ้ยในเรื องราคาขา้ว 
การจดัส่ง และผู้ซื�อขา้วตดัสนิใจซื�อขายขา้วกบัชาวนาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยทางโครงการฯมี
การแบ่งประเภทการผกูปิ นโตออกเป็น 3 ประภทดงันี� 

1) แบบผูกเป็นทีม คือ โดยผู้ซื�อข้าวที กรอกใบสมคัรเป็นหวัหน้าแก๊งค์ และ
ชกัชวนเพื อและญาตมิารว่มกลุ่มและผกูปิ นโตขา้วกบัชาวนาหนึ งครอบครวั 

2) แบบผูกเป็นธุรกิจ คือ ผู้ซื�อข้าวเป็นเจ้าของธุรกิจที ต้องการใช้ข้าว เช่น 
รา้นอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรยีน ฯลฯ โดยมตีวัแทนของหน่วยงานเป็นผู้ดูแลบรหิาร
จดัการ 

3) แบบผูกเดี ยว คอื กรณีผูซ้ื�อขา้วไม่สะดวกร่วมกลุ่ม หรอือยู่ต่างประเทศ ทาง
ทมีงานโครงการผูกปิ นโตข้าวจะเป็นผู้จดัส่งข้าวไทยจากนาอินทรยี์ หรอืนาเลกิเคมผี่านทาง
ไปรษณยี ์
  

4.1.4 ขั 2นตอนการผกูปิ� นโตข้าว 
จากการศกึษาข้อมูลจากสื อสงัคมออนไลน์ประเภท เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” 

(www.facebook.com/pookpintokao) พบว่าขั �นตอนในการดําเนินการของโครงการผูกปิ นโต
ขา้วนั �นสามารถสรปุได ้8 ขั �นตอนดงันี� 

1) “เจา้สาว” กรอกใบสมคัร ออนไลน์ผ่านทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผกูปิ นโตขา้ว” 
(www.facebook.com/pookpintokao) หรือผ่ านทาง Webpage ของโครงการ (http://www. 
pookpintokao.com/brideregister/) 
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ภาพที� 4.1  ภาพตวัอยา่งแสดงแผนภาพขั �นตอนการผกูปิ นโตขา้วขั �นที  1 
 

2) “เจา้สาว” กรอกขอ้มูลส่วนตวั พรอ้มทั �งขอ้มูลเกี ยวขอ้งกบักบัการผูกปิ นโต
ขา้ว เช่น ประเภทการผกูปิ นโต ID LINE และพนัธุข์า้วที ตอ้งการ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.2  ภาพตวัอยา่งแสดงแผนภาพขั �นตอนการผกูปิ นโตขา้วขั �นที  2 
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3) “เจ้าบ่าว” ส่งรายละเอียด ชื อ ปลูกที ไหน ปลูกข้าวพันธุ์อะไร จํานวนกี ไร ่
พรอ้มเบอรต์ดิต่อกลบัเขา้มาทางขอ้ความอนิบ๊อกซ ์(Inbox) ที  เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผกูปิ นโตขา้ว” 
(www.facebook.com/pookpintokao)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.3  ภาพตวัอยา่งแสดงแผนภาพขั �นตอนการผกูปิ นโตขา้วขั �นที  3 
 

4) ทมีงานตดิต่อ “เจา้สาว” พูดคุยถงึความต้องการและความตั �งใจที แท้จรงิใน
การสมคัรเขา้รว่มโครงการ รว่มถงึความเหมาะสมในการจบัคู่กบั “เจา้บ่าว” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.4  ภาพตวัอยา่งแสดงแผนภาพขั �นตอนการผกูปิ นโตขา้วขั �นที  4 
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5) ทมีงานตดิต่อ “เจา้บ่าว” สมัภาษณ์ให้มั  นใจถงึความต้องการในการเขา้ร่วม
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.5  ภาพตวัอยา่งแสดงแผนภาพขั �นตอนการผกูปิ นโตขา้วขั �นที  5 
 

6) ทมีงานจะเดนิทางไปตรวจเยี ยมนาของ “เจ้าบ่าว” ว่าทํานาด้วยวถิีอินทรยี ์
และนาเลกิเคม ีรวมถงึร่วมพดูคุยและดูวธิกีารทํานาไปพรอ้มกบัเรยีนรูช้วีติของ “เจา้บ่าว” (พื�นที 
ทาํนาในโครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.6  ภาพตวัอยา่งแสดงแผนภาพขั �นตอนการผกูปิ นโตขา้วขั �นที  6 
 

7) เมื อผลการตรวจเยี ยมนาที แม่สื อทมีเจา้บ่าวลงขอ้สรุปว่าผ่าน ว่าที เจา้บ่าวจะ
ไดข้ึ�นทาํเนียบเป็น “เจา้บ่าว” ตามประเภทที สมคัรมา  
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ภาพที� 4.7  ภาพตวัอยา่งแสดงแผนภาพขั �นตอนการผกูปิ นโตขา้วขั �นที  7 
 

8) ทีมงานทําหน้าที  จบัคู่ “เจ้าบ่าว” “เจ้าสาว” แนะนําให้ทั �งสองรู้จกักัน เปิด
โอกาสให้ทั �งคู่พูดคุย โดยเริ มจากเจา้สาวโทรศพัท์ตดิต่อหาเจา้บ่าวก่อนเพื อตกลงกนัเรื องราคา
และการจดัส่ง พรอ้มโอนเงนิค่าขา้ว และค่าขนส่งใหเ้จา้บ่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.8  ภาพตวัอยา่งแสดงแผนภาพขั �นตอนการผกูปิ นโตขา้วขั �นที  8 
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4.1.5 บทบาทหน้าที�ในการทาํงานของโครงการผกูปิ� นโตข้าว 
โครงการผูกปิ นโตขา้วไดแ้บ่งบทบาทหน้าที ในการทํางานหลกัเป็น 4 ทมี ที มคีวามสําคญั

โดยเริ มจาก 
1) ทมีสื อสาร (Communication Center) มหีน้าที หลกัในการดูแล เฟซบุ๊ก แฟน

เพจ “ผูกปิ นโตข้าว” (https://www.facebook.com/pookpintokao) เมื อชาวนาอินทรยี์/เลิกเคม ี
สนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการ กจ็ะรบัขอ้มลูการสมคัร และโทรศพัทส์มัภาษณ์เบื�องต้นกบัชาวนา
อนิทรยี/์เลกิเคมทีี สนใจก่อนส่งขอ้มลูชาวนาอนิทรยี/์เลกิเคมต่ีอไปยงั แม่สื อทมีเจา้บ่าว เพื อทํา
การตรวจเยี ยมเยียนนาต่อไป และเมื อการตรวจเยี ยมดูนาเสร็จสิ�น แม่สื อทีมเจ้าบ่าวจะส่ง
เรื องราวแนะนําเจา้บ่าว ขอ้มลูขา้ว และราคา มาใหท้มีสื อสารเพื อทาํการเขยีนเรยีบเรยีงเรื องราว
ของเจา้บ่าวลงใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” นอกจากนี�ทมีสื อสารยงัมบีทบาทหน้าที ที 
สําคญัคอืการสื อสารระหว่างสมาชกิภายในโครงการทั �งแม่สื อทมีต่างๆ ร่วมทั �งชาวนา เจา้สาวที 
เข้าร่วมโครงการ และบุคคลภายนอกโครงการให้เข้าใจถึงวตัถุประสงค์ การดําเนินงานต่างๆ 
ของโครงการผูกปิ นโตขา้ว ร่วมถงึประชาสมัพนัธโ์ครงการผูกปิ นโตขา้วผ่านสื อต่าง เช่น เฟซบุ๊ก 
รายการโทรทศัน์ และสิ งสิ งพมิพป์ระเภทต่างๆ เป็นตน้ ใหเ้ป็นที รูจ้กัมากยิ งขึ�น โดยทมีสื อสารจะ
ประกอบดว้ย คุณนภนีรา รกัษาสุข และคุณปรารถนา จรยิวลิาศกุล ซึ งทั �งสองมปีระสบการณ์ใน
การทํางานดา้นการสื อสารโดยที  คุณนภนีรา รกัษาสุข เป็นผูร้เิริ มโครงการผกูปิ นโตขา้ว ปจัจบุนั
ดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จดัการ (Managing Director) บริษัท ยินดีออกแบบ จํากัด จาก
การศกึษาเพิ มเตมิในส่วนของประสบการณ์ทางดา้นการสื อสารพบว่า คุณนภนีรา รกัษาสุข จบ
การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีคณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร พร้อมทั �งเข้าทํางานใน
บรษิทัโฆษณาที มชีื อเสยีง อาท ิChuo Senko และ Ogilvy หลงัจากนั �นไดอ้อกจากงานประจาํมา
ดาํเนินธุรกจิทางดา้นการออกแบบสรา้งสรรค ์และการสรา้งแบรนดแ์บบองคร์วมใหก้บักลุ่มธุรกจิ
ต่างๆ รวมทั �ง คุณนภนีรา รกัษาสุข และทมีงาน ยนิดอีอกแบบ ได้มโีอกาสเขา้ร่วมพฒันาบรรจุ
ภณัฑใ์ห้ผู้ประกอบการที เขา้ร่วมโครงการ Innovative House อาท ิBanana Society,Bau Bau,
บ้านเฮา เป็นต้น (สุวทิย์ วงศ์รุจริาวาณิชย์, 2558ก) และ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ขนาด 110 
กรมั ให้กับแบรนด์ Banana Society ซึ งเป็นแบรนด์ผลติภณัฑ์ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกล้วย
ตากบุปผา จงัหวดัพษิณุโลก ไดร้บัรางวลั Demark และ รางวลั G Mark ในปี พ.ศ 2556 ส่งผล
ให้ผลติภณัฑ์สามารถขายได้ในราคามากกว่าเดมิถงึ 3 เท่า และธุรกจิขยายกว่า 7 เท่าภายใน
เวลาไม่ถึง 2 ปี (สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์, 2558ข) นอกจากผลงานที โดดเด่นทางด้านการ
ออกแบบแล้วนั �น คุณนภนีรา รกัษาสุข ยงัมผีลงานทางดา้นการเขยีน โดยการเรยีบเรยีงเนื�อหา
จากการเขา้รว่มสมัมนาเชงิปฏบิตักิารโดย คุณชนิรณิี วรีะวุฒวิงศ ์ในหวัขอ้ “คุณคอืหมอ คนแรก
ของลูก” ออกมาเพื อให้ผู้ที ไม่ได้เขา้ร่วมอบรมได้ศึกษาเป็นข้อมูลเพิ มเติม (นภนีรา รกัษาสุข, 
2550)  
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สําหรบัสมาชิกในทีมสื อสารอีกหนึ งคน คือ คุณปรารถนา จรยิวิลาศกุล  ที 
ปรกึษาและผูเ้ชี ยวชาญอสิระดา้นการสรา้งแบรนด ์จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจากคณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั �งศึกษาต่อที  Imperial College, University of 
London โดยคุณปรารถนา จรยิวลิาศกุล ไดร้บัเชญิใหร้ว่มเป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้เกี ยวกบั
การสรา้งแบรนดม์ากมาย อาท ิการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในหวัขอ้ Creative Space Workshop: 
“Big Idea” เบื�องหลังความสําเร็จของทุกแบรนด์ โดย บริษัทโฆษณา Nude JEH (นู้ดเจ๊)      
(ชชัรพล เพญ็โฉม, 2555) และ สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ในหวัขอ้ “องค์กรทางสงัคม: ไม่มุ่งกําไร 
ทําไมต้องมแีบรนด์” จดัโดย หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตร์การตลาด 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย เมื อวนัที  8 พฤษภาคม 2558 (มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย, คณะ
นิเทศศาสตร,์ 2558) นอกจากผลงานทางด้านวทิยากรแล้ว คุณปรารถนา จรยิวลิาศกุล ยงัมี
ผลงานทางด้านการเขียนกับหนังสือ “Memory Box” จากสํานักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ ง 
(ปรารถนา จรยิวลิาศกุล, 2549)  

จากการศึกษาข้อมูลจากเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” (https://www. 
facebook.com/pookpintokao) พบว่า ทั �งคุณนภนีรา รกัษาสุข และคุณปรารถนา จรยิวลิาศกุล 
ไดม้บีทบาทหน้าที ในการเป็นผูส้ ื อสารประชาสมัพนัธโ์ครงการผูกปิ นโตขา้วสู่องคก์รภายนอกใน
หลายๆ ครั �ง อาท ิการเขา้ร่วมเป็นผู้เสวนาในงาน Sustainable Brand 2015 Bangkok ในวนัที  
19 มนีาคม 2558 (ผกูปิ นโตขา้ว, 2558ข) รว่มเสวนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.9 แมส่ื อโครงการผกูปิ นโตขา้วเขา้รว่มเสวนาในงาน Sustainable Brand 2015 

Bangkok 
แหล่งที�มา:  ผกูปิ นโตขา้ว, 2558ข. 
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2) ทีมเจ้าบ่าว (Groom Center) แม่สื อผู้ดูแล และประสานงานกับเจ้าบ่าว 
(ชาวนาอนิทรยี/์เลกิเคม)ี ซึ งมหีน้าที หลกัในระยะเริ มก่อตั �งโครงการ คอืการรบัข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์เบื�องตน้ของชาวนาอนิทรยี/์เลกิเคม ีผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการ เพื อลงพื�นที ในการตรวจ
เยี ยมนาอนิทรยี์/เลกิเคม ีพรอ้มทั �งสมัภาษณ์เชงิลกึถึงขอ้มูลในการทํานาอนิทรยี/์เลกิเคม ีและ
ประวตัคิวามเป็นมา ความตั �งใจ ฯลฯ ของชาวนาอนิทรยี/์เลกิเคม ีต่อมาเมื อโครงการขยายเพิ ม
มากขึ�นไดม้กีารรบัสมคัรเถ้าแก่อาสา เพื อมาร่วมงานในโครงการ ซึ งเถ้าแก่อาสาจะเป็นผูช่้วยลง
พื�นที ตรวจเยี ยมนา และจะส่งผลการตรวจเยี ยมและสมัภาษณ์เชงิลกึใหก้บัแม่สื อทมีเจา้บ่าวเป็น
ผู้ตรวจสอบก่อนส่งเรื องราวของชาวนาอินทรยี์/เลกิเคม ีที ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมเป็นเจ้าบ่าวใน
ประเภทต่างๆ ของโครงการต่อไปยงัทีมสื อสารเพื อทําการเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูก
ปิ นโตขา้ว” (https://www.facebook.com/pookpintokao)  นอกจากนี�แม่สื อทีมเจ้าบ่าวยงัเป็นผู้
ส่งต่อข้อมูลของเจ้าบ่าวให้ทีมอื นๆ ในโครงการ อาทิ ปริมาณข้าวที พร้อมจําหน่าย และ
สถานะการมเีจ้าสาวมาผูกปิ นโตของเจ้าบ่าวแต่ละรายเพื อส่งข้อมูลนี�ต่อไปยงั ผู้ดูแลข้อมูล 
(Data Center) ของโครงการผูกปิ นโตข้าว เป็นต้น สําหรบัสมาชิกที ทําหน้าที เป็นแม่สื อทีม
เจา้บ่าว ประกอบด้วย คุณจนัทนา เชาวน์วจิติร จบการศึกษาระดบั ปรญิญาตร ีคณะวารสาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการตลาด ที  
Oklahoma City University ปจัจุบนัดํารงตําแหน่ง Business Director  บรษิัทโฆษณา คดิ ดดี ี
จํากดั (จนัทนา เชาวน์วจิติร, สมัภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558) คุณจอมทรพัย ์วงศาโรจน์ จบ
การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีคณะวารสารศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปจัจุบนัทํางานที 
บรษิัท อารเ์อส จํากดั และ คุณร่มฉัตร พฒันศริ ิบุญเจรญิ จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจาก
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และปรญิญาโท สถาบันวิจยัประชากรและสงัคม 
มหาวทิยาลยัมหดิล ปจัจุบนัประกอบธุรกจิส่วนตวัทางด้านการจดัฝึกอบรม บรษิทั แมจคิ มริา
เคลิ จาํกดั (รม่ฉตัร พฒันศริ ิบุญเจรญิ, สมัภาษณ์, 22 เมษายน 2558) 

3) ทมีเจา้สาว (Bride Center) แม่สื อทําหน้าที ดูแลสมาชกิในทมีเจา้สาวนั �นเป็น
ทมีเดยีวกนักบัทมีสื อสาร ซึ งทําหน้าที หลกัในระยะแรกเริ มโครงการคอืการรบัขอ้มลูจากเจา้สาว
ผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการผ่านทางใบสมคัรในเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ  “ผกูปิ นโตขา้ว”   (https://www. 
facebook.com/pookpintokao) ร่วมถงึเป็นผูโ้ทรศพัทส์มัภาษณ์ขอ้มลูเชงิลกึถงึความต้องการซื�อ
ขา้วจากนาอนิทรยี/์เลกิเคม ีและเป็นผูจ้บัคู่ระหว่างเจา้บ่าวและเจา้สาว ต่อมาเมื อโครงการขยาย
ขึ�น จงึรบัสมคัรแม่สื ออาสาเพื อมาร่วมงานในโครงการ ดงันั �นเมื อแม่สื อทมีเจา้สาวรบัขอ้มูลใบ
สมคัรจากทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” หรอืจากข้อมูลแจ้งสถานะการผูกปิ นโตของ
เจา้สาวกบัเจา้บ่าวที เข้าร่วมโครงการว่าเจา้บ่าวรายใดสามารถรบัเจา้สาวได้เพิ มนั �น แม่สื อทมี
เจา้สาวจะรวบรวมขอ้มูลเหล่านี� แล้วทําการจบัคู่ผูกปิ นโตกบัเจา้บ่าวที เขา้ร่วมโครงการ พรอ้ม
ทั �งส่งขอ้มลูการจบัคู่ต่อไปยงัผูดู้แลขอ้มลู (Data Center) ของโครงการผูกปิ นโตขา้วเพื อทําการ
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แจกจ่ายให้กบัทมีแม่สื ออาสาเพื อโทรศพัทพ์ูดคุยสอบถามรายละเอยีดเพิ มเตมิพรอ้มทั �งแจง้ผล
การจบัคู่ และขอ้มลูรายละเอยีดในการตดิต่อหาเจา้บ่าวใหเ้จา้สาวที เขา้รว่มโครงการ   

นอกจากนั �นทมีเจา้สาวยงัทําหน้าที ติดต่อกบัองค์กรทั �งภาครฐัและเอกชน อาท ิ
บรษิทั LOWE THAILAND บรษิทั บ้านปู จํากดั (มหาชน) และ กรมประชาสมัพนัธ ์ที สนใจเขา้
รว่มโครงการในฐานะเจา้สาวองคก์รเมื อโครงการผูกปิ นโตขา้วเขา้สู่ระยะการขยายตวัอกีดว้ย ซึ ง
ทมีเจา้สาวประกอบดว้ย คุณนภนีรา รกัษาสุข คุณปรารถนา จรยิวลิาศกุล และ คุณเพญ็วล ีธารี
จติต ์

4) ผูดู้แลขอ้มลู (Data Center) ของโครงการผูกปิ นโตขา้ว ซึ งเป็นตวักลางในการ
จดัระบบข้อมูล อาทิ ปรมิาณข้าวที พร้อมจําหน่าย และสถานะการมเีจ้าสาวมาผูกปิ นโตของ
เจา้บ่าวแต่ละรายจากแมส่ื อทมีเจา้บ่าว และ ขอ้มลูการจบัคู่ผกูปิ นโตของเจา้สาวและเจา้บ่าวจาก
แม่สื อทมีเจา้สาว เป็นต้น หลงัจากนั �นก็จะส่งต่อให้กบัหน่วยงานที เกี ยวขอ้ง เช่น ส่งขอ้มูลการ
จบัคู่ระหว่างเจา้บ่าวเจา้สาวแจกจ่ายใหท้มีแม่สื ออาสาโทรศพัทแ์จง้ผลพรอ้มรายละเอยีดเจา้บ่าว
ให้เจ้าสาวติดต่อกลบัหาเจา้บ่าว รวมถึงรวบรวมขอ้มูลเจา้สาวที ทมีแม่สื ออาสาสามารถตดิต่อ
แจง้ผลการผูกปิ นโตไดแ้ลว้สรุปส่งใหเ้จา้บ่าวผ่านทาง E-mail ของเจา้บ่าวแต่ละรายเพื อรบัทราบ
รายชื อเจ้าสาวของตน เป็นต้น ผู้ที ทําหน้าที นี� คอื คุณชุติมา ชาล ีซึ งเคยทําหน้าที เป็นแม่สื อ
อาสาของโครงการผูกปิ นโตขา้ว โดยในปจัจุบนั คุณชุตมิา ชาล ีเป็นผู้ประสานงานบรษิทั ยนิด ี
ออกแบบ จาํกดั ของคุณนภนีรา รกัษาสุข (ชุตมิา ชาล,ี สมัภาษณ์, 13 มถุินายน 2558) 

นอกจากการแบ่งบทบาทหน้าที ออกเป็น 4 ส่วนสําคญัแลว้นั �น โครงการผูกปิ นโต
ขา้วยงัมผีู้ที ทําหน้าที ต่างๆในโครงการอกีทมี คอื ทมีสนับสนุน (Support Center) ซึ ง มหีน้าที 
ให้ความช่วยเหลือในทุกเรื อง เช่น การเป็นผู้ไปนําเสนอโครงการให้ว่าที เจ้าสาวองค์กร การ
ตดิต่อสื อสารเรื องราวการจบัคู่ใหเ้จา้สาวรายใหม่ๆ ฯลฯ โดยในทมีสนับสนุนประกอบด้วย คุณ
ศรีสรรพ์ ธเนสวิวัฒน์ และคุณอนุสรา แสงละออง (จันทนา เชาวน์วิจิตร, สัมภาษณ์ , 9 
พฤษภาคม 2558) 

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัแม่สื อในโครงการผูกปิ นโตข้าว พบว่า ถึงบทบาท
หน้าที ของแต่ละแผนกในโครงการผูกปิ นโตขา้วนั �นมจีะมกีารแบ่งเป็นทมีอย่างชดัเจน แต่เมื อมี
การประชุมวางแผนกลยทุธ ์หรอืแผนการสรา้งแนวทางของโครงการ ทมีแมส่ื อหลกัจะมาทํางาน
รว่มกนั และเอาความรูท้ี มใีนสายงานมาใช ้เพื อการดําเนินงานของโครงการจะไดไ้ปในแนวทาง
เดยีวกนัดงัที  จนัทนา เชาวน์วจิติร (สมัภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558) แม่สื อทมีเจา้บ่าว กล่าวไว้
ว่า  

ในผูกปิ นโตขา้ว จรงิๆ หลกัๆ เรากแ็บ่งเป็นแผนกเจา้บ่าว เจา้สาว แลว้กแ็ม่สื อ 
ในส่วนของการทํางานมนัจะมสีองแบบ เวลาเราลงรายละเอยีดของเราก็จะลงตามที มนั
ถูกแบ่ง แต่เวลาเราประชุมกนัในระดบัที ทําอะไรใหก้ลุ่ม ทําแบรนดข์องกลุ่มเรากจ็ะเอา
ความรูท้ี เรามใีนอาชพีมารวมกนั วางแผนระดบักลยทุธด์ว้ย ถ้าเราจะมองว่าแบรนดข์อง



98 

ผูกปิ นโตขา้วจะเป็นยงัไง แลว้ในลกัษณะ ของกลยุทธ ์ของมนัเป็นยงัไง แต่ละช่องที เรา
แบ่งโครงสรา้งไวม้นัจะไดเ้ดนิตามทางเดยีวกนั  

 
4.2 ส่วนที� 2 กลุ่มทาํนาเลิกเคมี จงัหวดัอ่างทอง 
 

4.2.1 ที�มาของกลุ่มทาํนาเลิกเคมี จงัหวดัอ่างทอง 
การศึกษาประวตั ิที มา บทบาทหน้าที  การบรหิารจดัการ และช่องทางการสื อสารของ

กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองนั �น ผูว้จิยัได้ศกึษาคน้คว้าจากเอกสารระเบยีบขอ้บงัคบัของ
กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างประธานกลุ่มทํานา
เลิกเคมี จงัหวดัอ่างทอง ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มทํานาเลิกเคม ีจงัหวดัอ่างทอง เกิดจากการ
รวมกลุ่มของเกษตรกร และผูท้ี มสี่วนเกี ยวขอ้งกบัภาคการเกษตรในพื�นที จงัหวดัอ่างทอง โดยมี
ผู้นํากลุ่ม 2 คน คือ คุณภราดา อําไพ และคุณรงัสรรค์ คล้ายพันธ์ เกษตรกรผู้มีแนวคิดทํา
การเกษตรแบบวถิอีนิทรยี ์ซึ งมกีารปลูกขา้วแบบไม่ใชส้ารเคมบีรโิภคเองในครอบครวัพรอ้มทั �ง
ขายมาตั �งแต่แรก ซึ งมกีารค้าขายแบบวถิีของตนเอง เมื อเกิดโครงการผูกปิ นโตข้าวขึ�นคุณ
ภราดา อําไพ ไดส้มคัรเขา้รว่มเป็นเจา้บ่าวในโครงการ เพราะเลง็เหน็ถงึแนวคดิของโครงการซึ ง
ตรงกบัความตั �งใจของตนและคุณรงัสรรค ์คลา้ยพนัธ ์ 

อารงัสรรคจ์ะพูดเสมอว่าอยากใหเ้กดิการร่วมกลุ่มกนั อารงัสรรคม์แีนวคดิเรื อง
กลุ่ม สหกรณ์นะ สามารถร่วมกนัก่อตั �งสหกรณ์เครดติยูเนี ยนของบ้านบ่อแร่ขึ�นมาได ้
เพราะคดิว่านอกเหนือจากนั �นมนักเ็ป็นเรื องของชาวนาที จะร่วมกลุ่มกนัได้ แล้วสิ งที อา
รงัสรรค์เขาทําด้วยตวัเขาเองอยู่คอืเรื องของผูกปิ นโต เค้าใช้คําว่าผูกปิ นโตเลยนะก่อน
โครงการผูกปิ นโตขา้วเกดิอกี อารงัสรรคใ์ชค้าํนี�ก่อนดว้ยซํ�าไป ลุงกไ็ม่รูว้่าอารงัสรรคไ์ป
รบัคํานี�มาจากใครนะ รูแ้ต่ว่ามนัโดนใจลุง ประทบัใจคําตวันี� ผูกปิ นโตเนี ย… (ประธาน
กลุ่มทาํนาเลกิเคม ีภราดา อําไพ, สมัภาษณ์, 20 มถุินายน 2558) 
 
หลังจากนั �นจงึชักชวนเกษตรกรและผู้ที มีส่วนเกี ยวข้องกับภาคการเกษตรในพื�นที 

จงัหวดัอ่างทองเขา้ร่วมจดัตั �งกลุ่มทํานาเลกิเคม ีขึ�นอยา่งเป็นทางการ หลงัจากเริ มประชุมพูดคุย
ถึงแนวคดิการร่วมกลุ่มครั �งแรก ในวนัที  17 สงิหาคม 2557 โดยความมุ่งหวงัของคุณภราดา 
อําไพ และคุณรงัสรรค์ คล้ายพนัธ์ที ต้องการให้ชาวนาหนัมาทํานาอนิทรยีห์รอืนาเลกิเคม ีและ
สรา้งเศรษฐกจิในระดบัท้องถิ น ลดการพึ งพาจากภายนอก แต่การดําเนินงานเพยีงบุคคลเดยีว
คงไม่เข้มแขง็และยั  งยนืพอจงึนําแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในเรื อง เศรษฐกิจ
ชุมชน มุ่งเน้นใหเ้กษตรกรร่วมกลุ่มกนัไมว่่าจะเป็นในรปูแบบสหกรณ์หรอืกลุ่มเพื อร่วมแรง ร่วม
ใจในการผลติ การตลาด และความเป็นอยู่พรอ้มทั �งการสรา้งเครอืข่ายองค์กรชุมชน เพื อให้คน
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ในชุมชนมสี่วนร่วมในการพฒันาและสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนั สําหรบัสมาชกิของกลุ่มทํา
นาเลิกเคม ีจงัหวดัอ่างทองนั �นมจีํานวนสมาชกิทั �งหมด 28 คน (ภราดา อําไพ, สมัภาษณ์, 4 
พฤษภาคม 2558)  

 
4.2.2 วตัถปุระสงคข์องกลุ่มทาํนาเลิกเคมี จงัหวดัอ่างทอง 
จากการศึกษาจากเอกสารข้อบังคับของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จงัหวัดอ่างทองพบว่า

วตัถุประสงคข์องกลุ่ม มดีงันี� 
1) ไมใ่ชส้ารเคมอีนัตรายในการทํานา 100% 
2) ลดตน้ทุนในการทาํนา เพื อรว่มกนัช่วยเหลอืกนั แบ่งปนักนัดว้ยความสามคัค ี
3) ปลอดภยัทั �งผูผ้ลติและผูบ้รโิภค สรา้งจติสาํนึกที ดขีองเกษตรกร 
4) เกษตรที ทาํนา สามารถพึ งพาตนเองไดอ้ยา่งยั  งยนื 
5) เชื อมโยงเครอืขา่ยการผลติ และการบรโิภค 
6) ปลกูขา้วเพื อบรโิภคและจาํหน่าย 
7) ผลติพนัธุข์า้วปลอดสารพษิ 

 
4.3 ส่วนที� 3 ผลการวิจยัในการสร้างเครือข่ายของโครงการผกูปิ� นโตข้าว และ

กลุ่มทาํนาเลิกเคมี จงัหวดัอ่างทอง 
 

จากการศึกษาวิจยัโดยวิธีการค้นคว้าจากเอกสาร และการสมัภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม
ตวัอย่างทั �งแม่สื อ ประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีและเจ้าสาวผู้ซื�อข้าวของกลุ่มพบว่า การสร้าง
เครอืข่ายนั �นเริ มที คุณภราดา อําไพ สมคัรเขา้รว่มเป็นเจา้บ่าวในโครงการผูกปิ นโตขา้ว ผ่านทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” (www.facebook.com/pookpintokao) เมื อได้รบัการคดัเลอืก
เป็นเจ้าบ่าวมอืใหม่หมายเลข 11 ในโครงการผูกปิ นโตข้าว พร้อมทั �งมเีป้าหมายร่วมกับคุณ
รงัสรรค ์คลา้ยพนัธ ์ในการจดัตั �งกลุ่ม จงึใชต้วัโครงการเป็นสิ งเรา้ทางบวกทั �งในแงข่องการสรา้ง
ความน่าเชื อถือให้กบัสมาชกิ และยงัการนัตกีบัผู้เข้าร่วมกลุ่มถึงช่องทางการขายข้าวอีกหนึ ง
ช่องทาง จงึส่งผลใหเ้กดิกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองขึ�นมา ซึ งการรวมตวักนัเป็นเครอืขา่ย
การสื อสารระหว่างโครงการผูกปิ นโตขา้ว และกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ผูว้จิยัขอสรุป
เป็นประเดน็ที ศกึษา ดงันี� ระยะก่อตวัของเครอืขา่ยโครงการผกูปิ นโตขา้ว และกลุ่มทาํนาเลกิเคม ี
จงัหวดัอ่างทอง บทบาทหน้าที ของแต่ละกลุ่มในเครอืข่าย องค์ประกอบที สามารถทําให้เกิด
เครอืขา่ย   
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4.3.1 ผลการวิจยัข้อที� 1 การสร้างเครือข่ายการสื�อสารของโครงการผกูปิ� นโตข้าว 
และกลุ่มทาํนาเลิกเคมี จงัหวดัอ่างทอง 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.10 แผนภาพแสดงระยะก่อตวัของเครอืข่ายโครงการผกูปิ นโตขา้ว และกลุ่มทํานาเลกิ

เคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
 

จากภาพที  4.10 แสดงใหเ้หน็ถงึเครอืข่ายโครงการผูกปิ นโตขา้ว และกลุ่มทํานาเลกิเคม ี
จงัหวดัอ่างทอง โดยระยะก่อตวัของเครอืขา่ย จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอยา่งทมีแมส่ื อ 
แกนนํากลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วของกลุ่ม ผูว้จิยัขอสรปุไดด้งันี� 

1) คุณภราดา อําไพ (ประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง) เป็นผู้สมคัร
เข้าร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าว ผ่านทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เนื องจากได้รบัการส่งต่อหน้าเพจ 
“ผูกปิ นโตขา้ว” (www.facebook.com/pookpintokao) มาจากเพื อนที เขา้ร่วมอบรมในมลูนิธขิา้ว
ขวญั โดยคุณภราดา อําไพ ไดบ้อกเล่าเรื องราวของตนเอง วถิชีวีติการทํานาเลกิเคม ีผ่านทาง
อนิบ๊อกซ ์(Inbox) หน้า เฟซบุ๊ก แฟนเพจ หลงัจากนั �น คุณปราถนา จรยิวลิาศกุล หนึ งในแม่สื อ
ทมีสื อสารติดต่อกลบัไปยงัคุณภราดา อําไพ ผ่านทางโทรศพัท์มอืถือเพื อสมัภาษณ์พูดคุยถึง
ความตั �งใจในการเขา้ร่วมโครงการ เมื อผ่านการสมัภาษณ์ทางโทรศพัทแ์ลว้นั �นทางโครงการจงึ



101 

ได้ส่งแม่สื อทีมเจ้าบ่าวลงมาตรวจเยี ยมดูนาของคุณภราดา อําไพ ดังที   ภราดา อําไพ 
(สมัภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2558) ประธานกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีกล่าวไวว้่า 

สมคัรเขา้ไปแจง้ในอินบ๊อกซ์เท่านั �นเองว่าอยากเป็นเจา้บ่าว เขาก็ติดต่อมา… 
คนที โทรคุยกบัลุงคอืคุณบี� (ปรารถนา จรยิวลิาศกุล) สมัภาษณ์ลุงนะ เพราะลุงไม่ไดล้ง
รายละเอียดในใบสมคัรอะไรเลย ลุงเพียงแต่บอกเบอร์โทร ข้อมูลนิดหน่อยไปทาง   
อนิบ๊อกซแ์ลว้คุณบี� (ปรารถนา จรยิวลิาศกุล) คงจะสมัภาษณ์และลงขอ้มลูในแบบฟอรม์ 
เสรจ็แลว้กใ็หคุ้ณเกด ที เป็นหนึ งในแมส่ื อกบัเพื อนเขามาสองคนมาดนูา 

 
2) การตรวจเยี ยมดูนาของแม่สื อทีมเจ้าบ่าว แม่สื อทีมเจ้าบ่าวจะเดนิทางมา

เยี ยมนาและร่วมพูดคุยเพื อตรวจสอบอีกครั �งว่านาของคุณภราดา อําไพเป็นนาเลิกเคมีจรงิ 
หลงัจากนั �นจงึได้เขา้ร่วมเป็นเจา้บ่าวมอืใหม่หมายเลข 11 ของโครงการผูกปิ นโตขา้ว ประเภท
กลุ่ม (ในตอนนั �นยงัไม่ไดจ้ดัตั �งเป็นกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองอย่างเป็นทางการ) ซึ งทมี
แม่สื อฝ ั  งเจา้บ่าวผู้ทําการมาเยี ยมเยยีนนาจะเป็นผู้เขยีนถ่ายทอดเรื องราวความเป็นมาของกลุ่ม
ทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และส่งใหก้บัทมีสื อสารเพื อทําการประกาศขึ�น เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
ของโครงการในส่วนของ ‘รายละเอยีดเจา้บ่าว (Profile ชาวนา) 

3) แม่สื อทีมเจ้าสาวจบัคู่เจ้าสาว (ผู้ซื�อข้าวที สมคัรเข้าร่วมโครงการ) ให้กับ 
เจา้บ่าว (คุณภราดา อําไพ) จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วของกลุ่ม
ทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง พบว่า มเีจา้สาวสองรายที กรอกใบสมคัรผ่านทาง เฟซบุ๊ก แฟน
เพจ “ผูกปิ นโตขา้ว” (www.facebook.com/pookpintokao) ส่วนอกีหนึ งรายสมคัรผ่านทางแม่สื อ
อาสาที ทํางานในโครงการผูกปิ นโตขา้วโดยตรง “ตอนแรก search ไปเจอในเฟซบุ๊ก เนี ยแหล่ะ 
เหน็เพื อนส่งต่อมาแลว้กเ็ลยเขา้ไปอ่านโครงการ กเ็ลยทดลอง กรอกใบสมคัรไป” (จฑุามาศ อคัค
วสักุล, สมัภาษณ์, 25 เมษายน 2558) “ยื นความจํานงไปในเฟซบุ๊กผ่านแม่สื อ และก็รอให้เขา
ตดิต่อกลบัมา พอเขาตดิต่อกลบัมาจะมขีั �นตอนต่างๆ เขาจะให้ไลน์ทางเจา้บ่าวมาแล้วก็ตกลง
กนั” (วมิลวรรณ รตันธราธร, สมัภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558) “ตดิต่อผ่านแม่สื อซึ งเป็นเพื อนพี 
เอง แม่สื อกต็ดิต่อลุงเจี�ยบ (ประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม)ี ใหลุ้งเจี�ยบ (ประธานกลุ่มทาํนาเลกิเคม)ี 
ตดิต่อกลบัมาผ่านทางไลน์พูดคุยกนัว่ามขีา้วแบบไหน ราคาอย่างไร จดัส่งแบบไหน เพื อนเป็น
แมส่ื ออาสาที เขา้รว่มโครงการ” (รชันีกร เจวประเสรฐิพนัธุ,์ สมัภาษณ์, 16 เมษายน 2558) 

เมื อเจา้สาวแสดงความจาํนงขอสมคัรเขา้รว่มโครงการ แมส่ื อทมีเจา้สาวกจ็ะเป็น
ผูค้ดัเลอืกเจา้สาวที เหมาะสม  หลงัจากนั �นจะเป็นผูโ้ทรศพัทไ์ปหาเจา้สาวเพื อถามขอ้มลูที แน่ชดั
อกีครั �งพรอ้มทั �งให้นามบตัรซึ งมขีอ้มูลรายละเอยีดต่างๆ ของเจา้บ่าว เช่น เบอรโ์ทรศพัท์ และ 
ID LINE เป็นต้น เพื อให้เจา้สาวเป็นผู้เริ มการสนทนากบัเจา้บ่าวในการตกลงราคาการซื�อขาย
ข้าว และระยะเวลาในการผูกปิ นโตข้าวโดยตรง ซึ งจะไม่ผ่านแม่สื อในเรื องนี� พร้อมทั �งเชื อม
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สมัพันธ์ฉันท์ญาติมติรระหว่างกัน ดงัที  รชันีกร เจวประเสรฐิพันธุ์ (สมัภาษณ์, 16 เมษายน
2558) เจา้สาวผูซ้ื�อขา้ว กล่าวไวว้่า 

พอเริ มต้นผูกปิ นโตขา้วแล้ว ก็เปลี ยนไปคุยกบัประธานกลุ่มทํานาเลกิเคมเีลย 
แมส่ื อพี อาจจะถามบา้งนิดๆ หน่อยตามประสาที ยงัไมเ่คยซื�ออ่ะนะว่าควรจะซื�อกี โลด ีแต่
ว่าพอมาเข้าถึงชนิดข้าวแล้วเนี ย จะซื�อข้าวอะไรยงัไง กี ปีเนี ย กี เดือน จะไปคุยกับ
เจา้บ่าวโดยตรง… 

 
 ดงันั �นจากขั �นตอนขา้งต้นเป็นระยะก่อตวัของเครอืข่ายหรอืเป็นจุดเริ มต้นของการเข้า
ร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าวของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ซึ งผู้วจิยัขอสรุปช่องทางใน
การสร้างเครอืข่ายในขั �นตอนแรก คือ การสร้างเครอืข่ายโดยผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจของ
โครงการที ทั �งเจา้บ่าว และเจา้สาวสมคัรมา มกีารใช้โทรศพัท์เพื อโทรสมัภาษณ์ยนืยนัขอ้มูลที 
ได้รบัจากพื�นที ออนไลน์ หลงัจากนั �นมกีารลงพื�นที จรงิพรอ้มทั �งใช้การสนทนากนัโดยตรงผ่าน
การตรวจเยี ยมดูนาที แม่สื อทมีเจา้บ่าวจดัขึ�นเพื อตรวจสอบให้แน่ชดัว่าตรงตามขอ้มูลที ได้จาก
การโทรสมัภาษณ์หรอืไม่ ต่อจากนั �นก็เกิดการจบัคู่ระหว่างเจ้าบ่าวและเจ้าสาว พร้อมทั �งใช้
ช่องทางสื อสงัคมออนไลน์อยา่ง ไลน์เพื อเป็นช่องทางเริ มบทสนทนาระหว่างเจา้สาว และเจา้บ่าว
ในการซื�อขายขา้ว หรอืเชื อมความสมัพนัธฉ์นัทญ์าตมิติรดว้ยการรว่มพดูคุยใหก้ําลงัใจ เป็นตน้ 
 เมื อแม่สื อทําหน้าที จบัคู่ระหว่างเจา้บ่าว เจ้าสาวได้แล้วนั �นก็จะเข้าสู่ระยะของการผูก
ปิ นโตขา้ว ซึ งผูว้จิยัจะขอกล่าวสรุปบทบาทของสมาชกิแต่ละคนในเครอืขา่ยเมื อถงึระยะของการ
ผกูปิ นโตขา้วดงันี�  
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ภาพที� 4.11  แผนภาพแสดงระยะการผกูปิ นโตขา้ว 
 

จากภาพที  4.11 แสดงให้เห็นถึงระยะการผูกปิ นโตข้าว ซึ งเป็นระยะต่อจากการสรา้ง
เครอืข่ายเสรจ็สิ�น เมื อสามารถจบัคู่ระหว่างประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีและเจา้สาวผู้ซื�อขา้วได้
แล้วนั �นก็เขา้สู่ระยะของการผูกปิ นโตขา้ว ผู้วจิยัจงึขอสรุปวธิกีารดําเนินงานของสมาชกิภายใน
เครอืข่าย ซึ งประกอบด้วย 1) แกนนําหลกั 2) แกนนําและกลุ่มสมาชกิ และ 3) กลุ่มพนัธมติร 
โดยมบีทบาทสาํคญัดงันี�  

4.3.1.1 แกนนําหลกั  
ทมีแม่สื อ ภายใต้การนําของคุณนภนีรา รกัษาสุข ซึ งถอืว่าเป็นแกนนําหลกัของ

เครอืข่ายเนื องจากมบีทบาทสําคญัในการรเิริ มก่อตั �งโครงการผูกปิ นโตขา้วขึ�น และถอืไดว้่าเป็น
จดุเริ มต้นของเครอืขา่ยการสื อสารระหว่างโครงการผูกปิ นโตขา้ว และกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดั
อ่างทอง ซึ งจากผลการวจิยัพบว่า หลงัจากแม่สื อทําหน้าที ในการคดัเลอืกคุณภราดา อําไพ เขา้
ร่วมเป็นเจา้บ่าวมอืใหม่ หมายเลข 11 ของโครงการแล้วนั �น พบว่า แม่สื อในโครงการผูกปิ นโต
ขา้วมบีทบาทที เกี ยวขอ้งกบักลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง โดยสามารถแบ่งตามพฒันาการ
ของเครอืข่ายการสื อสารระหว่างโครงการผูกปิ นโตขา้ว และกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
ดงันี� 
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ตารางที� 4.1  ตารางแสดงบทบาทหน้าที ของทมีแมส่ื อแบ่งตามพฒันาการของเครอืขา่ย  

 
บทบาทหน้าที ของ “แม่สื อ” ในระยะก่อตวั (พ.ศ. 2557-2558) ระหว่างโครงการ

ผกูปิ นโตขา้ว และกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
1) แม่สื อทําหน้าที  “คอยเฝ้าดู อยู่ห่าง” เมื อเชื อมความสมัพนัธ์ให้กบัคู่

ของเจา้บ่าว เจา้สาวไดแ้ลว้ 
ผู้วิจยัได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างแม่สื อทีมเจ้าบ่าว 2 คนถึง

บทบาทหน้าที เมื อจบัคู่ กนัระหว่างคุณภราดา อําไพ และเจา้สาวผู้ซื�อข้าวเลกิเคมไีด้แล้วนั �น 
พบว่าแม่สื อจะคอยดูอยู่ห่างๆ หากมปีญัหาถ้าเจา้บ่าวสามารถจดัการเองได้ก็จบเรื อง หากไม่
สามารถจดัการเองได้แม่สื อก็จะเขา้ไปช่วยแก้ไขขอ้ขดัแยง้ให้ ซึ งโดยส่วนใหญ่เจา้สาวหากพบ
ปญัหา เช่น ขา้วส่งไม่ตรงเวลา เจา้สาวจะเป็นผู้แจง้ผ่านทางอนิบ๊อกซ์ (Inbox) ในเฟซบุ๊ก แฟน
เพจ เพื อให้แม่สื อช่วยติดต่อสื อสารกับเจ้าบ่าว “เราดูอยู่ห่างๆ จนกระทั  งเราเริ มเห็นอะไร
บางอย่างที มนัผิดปกตินั  นแหล่ะ เราก็จะมีการโทรหากับเจ้าบ่าว มีอะไรยงัไงช่วงนี�ไหมถ้า
เจ้าบ่าวเคลยีรก์ันเองได้กับเจ้าสาวมนัก็จะจบ แต่ถ้าไม่ได้เราก็ต้องเข้าเคลยีร์กบัเจ้าสาวเอง” 
(จนัทนา เชาวน์วจิติร, สมัภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558) “เจา้สาวก็จะอนิบ๊อกซ์ (Inbox) มาแจง้
ให้เราทราบว่าเกดิปญัหาอะไรขึ�น อย่างตดิต่อเจา้บ่าวไม่ได้ หรอืส่งขา้วไม่ตรงเวลา เราก็จะไป
เคลยีรก์บัเจา้บ่าวให”้ (รม่ฉตัร พฒันศริ ิบุญเจรญิ, สมัภาษณ์, 11 ตุลาคม 2558)  
 
 

บทบาทหน้าที�ในระยะก่อตวั (พ.ศ. 2557-
2558) ระหว่างโครงการผกูปิ� นโตข้าวและ
กลุ่มทาํนาเลิกเคมี จงัหวดัอ่างทอง 

บทบาทหน้าที�ในระยะขยายตวั (พ.ศ. 
2558-ปัจจบุนั) ระหว่างโครงการผกู
ปิ� นโตข้าวและกลุ่มทาํนาเลิกเคมี 
จงัหวดัอ่างทอง 

1. แมส่ื อทาํหน้าที  “คอยเฝ้าด ูอยูห่่าง” เมื อ
เชื อมความสมัพนัธใ์หก้บัคู่ของเจา้บ่าว เจา้สาว
ไดแ้ลว้ 
2. แมส่ื อเป็นผูแ้นะนํา คุณภราดา อําไพ เขา้
รว่มกลุ่มสนทนาในไลน์ชื อว่ากลุ่ม “เจา้บ่าว
เกื�อกูล”  
3. ทมีแมส่ื อดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ของ
โครงการ อาท ิ“เรยีนรู ้ดนูา” ออกบธูแสดง
สนิคา้  และ “ป ั  น ปนั ขา้ว”   

1. แมส่ื อเป็นผูใ้หค้ําแนะนําและจดั
อบรมเชงิปฏบิตักิาร “ผกูปิ นโตขา้ว
โมเดล” ใหก้บักลุ่มทํานาเลกิเคม ี
จงัหวดัอ่างทอง 
2. ทมีแมส่ื อตดิต่อเจา้สาวองคก์ร เพื อ
ผกูปิ นโตขา้ว 
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2) แม่สื อเป็นผู้แนะนํา คุณภราดา อําไพ เขา้ร่วมกลุ่มสนทนาในไลน์ชื อ
ว่า กลุ่ม“เจา้บ่าวเกื�อกูล” “เจา้บ่าวเกื�อกูลจะเป็นกลุ่มหนึ งที เรารวบรวมเจา้บ่าวทุกคนให้มาอยู่
ด้วยกนัเพื อจะเกื�อกูลในลกัษณะของให้ขอ้มูลให้ความรู ้เพราะว่าจะมเีจา้บ่าวที ชํานาญในเรื อง
อนิทรยีแ์ตกต่างกนัเพราะฉะนั �นเขาสามารถขอขอ้มูลความรูไ้ด้ในกลุ่ม” (จนัทนา เชาวน์วจิติร, 
สมัภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558)  

ทีมแม่สื อฝ ั  งเจ้าบ่าวแนะนําให้คุณภราดา อําไพ เข้าร่วมกลุ่มสนทนา
ในไลน์โดยใชช้ื อกลุ่มว่า “เจา้บ่าวเกื�อกูล” เพื อเป็นการแลกเปลี ยนขอ้มลูความรูข้า่วสารในการทํา
นาอินทรยี์ระหว่างกนั ร่วมถงึการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารของโครงการ โดยในกลุ่มสนทนานี�จะมี
กลุ่มเจา้บ่าวในโครงการผกูปิ นโตขา้ว และแมส่ื อทมีเจา้บ่าวเขา้รว่มดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.12  ตวัอยา่งบทสนทนาในโปรแกรมไลน์ “เจา้บ่าวเกื�อกูล” 
แหล่งที�มา:  ผกูปิ นโตขา้ว, 2557ซ. 
 

3) ทมีแมส่ื อดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ของโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง

และศกึษาขอ้มูลจากเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตขา้ว” พบว่า กจิกรรมที ทางโครงการผูกปิ นโต
ข้าวได้มาจดั ร่วมไปถึงทางโครงการถูกเชิญให้เข้าร่วมจากหน่วยงานภายนอกเครอืข่ายมี
หลากหลายกจิกรรม อาท ิ
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(1) กจิกรรม “เรยีนรู ้ดนูา”  
จากการศึกษาจากแหล่งข้อมูลใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” 

พบว่า เกดิขึ�นในวนัที  7 กนัยายน 2557 ณ โรงสขีา้วชุมชนวดัน้อย และพื�นที นาของคุณรงัสรรค ์
คลา้ยพนัธ ์และคุณภราดา อําไพ โดยรายละเอยีดเกี ยวกบักจิกรรมนั �นมวีตัถุประสงค์ในการจดั
กจิกรรมเพื อ การให้ความรูเ้รื องขา้ว นาอนิทรยี ์และนาเลกิเคม ีให้แก่ แม่สื ออาสา และเถ้าแก่
อาสา ซึ งวทิยากรผูใ้หค้วามรูค้อื คุณภราดา อําไพ และคุณรงัสรรค ์คลา้ยพนัธุ ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.13  ภาพกจิกรรม “เรยีนรู ้ดนูา” 
แหล่งที�มา:  ผกูปิ นโตขา้ว, 2557ญ. 
 

(2) กจิกรรม ออกบธูแสดงสนิคา้  
จากการศึกษาจากแหล่งข้อมูลใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” 

พบว่า โครงการผูกปิ นโตขา้วได้ออกบูธแสดงสนิค้าในงาน Chevron Women Network ซึ งเป็น
งานภายในของบรษิัท เซฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลติ จํากดั โดยภายในงานจะมสีนิค้า
สุขภาพของสุภาพสตรมีาร่วมแสดง และบูธแสดงสนิค้าข้าวอินทรยี์ ขา้วเลกิเคมจีากเจา้บ่าวที 
รว่มโครงการผกูปิ นโตขา้ว รว่มไปถงึขา้วเลกิเคมจีากลุ่มทาํนาเลกิอนิทรยี ์จงัหวดัอ่างทอง  
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ภาพที� 4.14  ภาพกจิกรรมออกบธูแสดงสนิคา้ ในงาน Chevron Women Network 
แหล่งที�มา: ผกูปิ นโตขา้ว, 2557ก. 
 

(3) กจิกรรม “ป ั  น ปนั ขา้ว” 
จากการศึกษาจากแหล่งข้อมูลใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” 

พบว่า เมื อวนัที  14 กุมภาพนัธ ์2558 ทางโครงการผูกปิ นโตขา้วไดร้บัเชญิให้ไปร่วมออกบูธ ณ 
สนามเขยีว สุวรรณภูม ิ พรอ้มทั �งเขา้ร่วมกจิกรรมในงาน ป ั  น ปนั ขา้ว ซึ งเกดิจากความร่วมมอื
ของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) สมาคมจกัรยานเพื อสุขภาพไทย 
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กลุ่มบิ�กทร ีและ Bangkok Bicycle Campagin (จติเหนือ
อารมณ์, 2558) ในงานนี�ทางโครงการไดเ้ชญิคุณภราดา อําไพ เขา้ร่วมกจิกรรมนี�ในนามเจา้บ่าว
หมายเลข 11 กลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง  
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ภาพที� 4.15  ภาพกจิกรรม “ป ั  น ปนั ขา้ว”  
แหล่งที�มา:  ผกูปิ นโตขา้ว, 2557ก. 
 

สําหรบับทบาทหน้าที ของแกนนําหลกัอย่างแม่สื อในช่วงระยะก่อตวัซึ งสามารถ
ผูกปิ นโตข้าวระหว่างเจา้บ่าว ประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง กบัเจา้สาวผู้ซื�อขา้ว
ของกลุ่มได้แล้วนั �น แม่สื อทมีเจา้บ่าวเองจะชกัชวนใหป้ระธานกลุ่มเชื อมโยงเขา้กบัเจา้บ่าวราย
อื นๆ ที เข้าร่วมโครงการด้วยการสื อสารแลกเปลี ยนความรู้ ข้อมูล ประสบการณ์ด้านเกษตร
อนิทรยีผ์่านทางไลน์ รว่มถงึสรา้งเครอืขา่ยใหข้ยายออกไปดว้ยการใชส้ื อกจิกรรมอยา่งที ไดก้ล่าว
มาขา้งตน้  

บทบาทหน้าที ของ “แม่สื อ” ในระยะขยายตัว (พ.ศ. 2558-ปจัจุบัน) ระหว่าง
โครงการผกูปิ นโตขา้วและกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 

1) แม่สื อเป็นผู้ให้คําแนะนําและจดัอบรมเชงิปฏิบตัิการ “ผูกปิ นโตข้าว
โมเดล” ใหก้บักลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง  

จากการศกึษาวจิยัด้วยวธิกีารค้นควา้จากเอกสาร และการสมัภาษณ์เชงิ
ลกึกบักลุ่มตวัอย่างทมีแม่สื อพบว่า เนื องจากแนวทางดําเนินงานปี พ.ศ. 2558 ของโครงการผูก
ปิ นโตขา้วในเรื อง “ผูกปิ นโตขา้วโมเดล” ดว้ยความตั �งใจของโครงการที ต้องการใหค้นไทยผูกกนั
ทั �งประเทศ และรณรงค์ให้ทํานาตามแนววถิีอนิทรยี ์ซึ งการดําเนินงานนั �นยดึหลกัการ  ”สรา้ง
ผู้นํา ให้พลงั นําชุมชน” (จนัทนา เชาวน์วจิติร, 2558) ด้วยวธิกีารถ่ายทอดความรูเ้รื องการทํา
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โครงการผกูปิ นโตขา้ว ใหก้บัเจา้บ่าวที เขม้แขง็และมศีกัยภาพพอที จะสามารถนําเอาแนวคดิของ
การซื�อขายกันโดยตรง การผูกสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต และผู้บรโิภค ตลอดทั �งแนวทางการ
ประชาสมัพนัธ์การสื อสารเพื อขยายช่องทางการตลาด นําไปปรบัใช้ให้เข้ากับชุมชนของตน 
ดงันั �นจงึเริ มทําการทดลองในพื�นที จงัหวดัอ่างทองเป็นที แรก ดงัที  นภนีรา รกัษาสุข (สมัภาษณ์, 
30 พฤษภาคม 2558) แมส่ื อทมีสื อสาร กล่าวไวว้่า  

มนัก็เริ มเอาโมเดลอนันี� ค่ะ เจา้บ่าวที ไหน ชุมชนเขม้แขง้ในจงัหวดัไหนเนี ย เรา
อยากใหอ้นันี�มนัเกดิขึ�นในจงัหวดัเขา…ใหเ้ขาเกดิแรงบนัดาลใจกบัโมเดลนี�โดยที เขาไม่
จาํเป็นต้องทําเหมอืนเลยก็ตามนะ คอืมนัจะเป็นแบบของเขาเอง จะทํายงัไงก็ได้แหล่ะ 
แต่ว่าเขาเหน็ว่ามนัเป็นลู่ทางที จะทาํใหเ้ขาทุกอย่างมนัดขีึ�นได ้ 

 
ตอนนี�เราเริ มผูกปิ นโตข้าวโมเดล อย่างของกลุ่มทํานาเลกิเคมกี็จะเป็น

โมเดลแบบหนึ ง…มนัไม่จาํเป็นต้องเป๊ะ เอาแบบนี�ไปใส่ยงัง ั �น แต่เขาทําในแบบนั �นแล้ว
สามารถที จะผูกกนัเองในจงัหวดัใหเ้ชื อมกนัได ้ใหเ้ป็นหนึ งเดยีวกนัไดน้ั  นคอืความตั �งใจ
ของเราอ่ะ… เราก็อยากให้เจา้บ่าวเป็นศูนยก์ลางโดยที เราจะทํางานร่วมกบัผู้นําอาสา 
ใหต้วัเขาหาจติอาสา หรอืจะเป็นเจา้สาวกไ็ด…้ที อยากจะสนุบสนุนอยู่ที ทอ้งถิ น เรากจ็ะ
ทํางานร่วมกันกับผู้นําจติอาสานั �น ถ้าอยากให้เขาเข้าใจช่วงแรกเราก็จะไปอบรมให ้
(จนัทนา เชาวน์วจิติร, สมัภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558)  
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ภาพที� 4.16  ภาพจาํลองการทาํงานของแมส่ื อในโครงการเรื อง “ผกูปิ นโตขา้วโมเดล”   
แหล่งที�มา: จนัทนา เชาวน์วจิติร, 2558. 
 

ดงันั �นทางทมีแม่สื อจงึแนะนําให้ทางแกนนํากลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดั
อ่างทอง ได้ทดลองนําแนวคดินี�ไปใช ้โดยแม่สื อทมีเจา้บ่าว คุณร่มฉัตร พฒันศริ ิบุญเจรญิ และ
คุณจนัทนา เชาวน์วจิติร มาเป็นผูใ้หค้ําแนะนําในทุกขั �นตอนรว่มถงึจดัอบรมแนวทางของการทํา 
“ผูกปิ นโตข้าวโมเดล” ซึ งจดัขึ�นเมื อวนัที  7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ พื�นที จงัหวดัอ่างทอง เป็น
จาํนวน 1 วนั โดยมกีารจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารรว่มกนั  
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ภาพที� 4.17 การประชุมและอบรมเชงิปฏบิตักิาร ในวนัที  7 กุมภาพนัธ์ 2558 ณ ห้องประชุม

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลยี ลน้ จงัหวดัอ่างทอง   
 

สําหรบักลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองนั �นได้รวบรวมคณะกรรมการ
ของกลุ่มเขา้ร่วมรบัฟงัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “ผูกปิ นโตขา้วโมเดล” และไดนํ้าแนวคดิการซื�อ
ขายโดยตรงมาปรบัใชก้บักลุ่ม ดว้ยการเปิดโอกาสใหส้มาชกินําขา้วเลกิเคมทีี ตนนํามาขายใหก้บั
กลุ่มสามารถนําไปจาํหน่ายไดด้้วยตนเอง ทําให้เพิ มช่องทางในการจาํหน่ายขา้วของกลุ่มทั �งส่ง
ขายให้เจ้าสาวในโครงการผูกปิ นโตข้าว และจําหน่ายด้วยสมาชิกของกลุ่มเอง ร่วมถึงจดัทํา    
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “เกษตรคนกลา้ ชาวนาอ่างทอง” ขึ�นมาเพื อเป็นการประชาสมัพนัธก์ลุ่มใหเ้ป็น
ที รูจ้กั  

นับตั �งแต่การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเสร็จสิ�นลงเมื อวันที  7 
กุมภาพนัธ ์2558 จนมาถงึในวนัที  20 มถุินายน 2558 ผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์เชงิ
ลกึกบัประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง อกีครั �งพบว่า การนําแนวคดิผผุกปิ นโตขา้ว
โมเดลมาปรบัใช้นั �นหลงัจากที ประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ได้สรุปในที ประชุม
ประจาํเดอืนมถุินายนของกลุ่มนั �น พบว่า สมาชกิภายในกลุ่มสามารถนําขา้วออกจาํหน่ายเองได้
ดวัยตนเอง แต่ผลตอบรบัในการทําเฟซบุ๊ก แฟนเพจของกลุ่มขึ�นมายงัไม่ประสบผลสําเรจ็นัก
เนื องจากจาํนวนผูใ้ชง้านอนิเตอรเ์น็ตในจงัหวดัอ่างทองมน้ีอย จงึไม่สามารถใชช่้องทางสื อสงัคม
ออนไลน์แบบผูกปิ นโตขา้วไดใ้นจงัหวดัอ่างทอง แต่การขายขา้วของสมาชกิภายในกลุ่มดว้ยวธิี
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ปากต่อปากนั �นไดผ้ลมากกว่า ดงัที  ภราดา อําไพ (สมัภาษณ์, 20 มถุินายน 2558) ประธานกลุ่ม
ทาํนาเลกิเคม ีกล่าวไวว้่า 

ผูกปิ นโตขา้วโมเดล วนันี�เราสรุปในที ประชุม ขา้วเราก็ขายได้ ที อ่างทอง เราสี
ไปเราก็ขายได้ ขายตรงเลย ก็ให้สมาชกิรูจ้กัใครก็ให้ไปขายคนนั �น คอืทําทุกวถิทีางทํา
ยงัไงกไ็ดใ้หข้ายขา้วในจงัหวดัของตวัเองใหไ้ด ้ตามที คุยในโครงการอ่างทองโมเดลอ่ะนะ 
เจา้สาวสกัตนัหนนึ ง และขายเองในอ่างทองสกั 5 ตนั แต่ที นี�ดูท่าแล้วว่าปีหนึ งเจา้สาว
เกินตนั ขายเองน่าจะเกิน 5 ตนั ที ทําแฟนเพจขึ�นมายงัไม่ได้ผล สู่การใช้สื อขายตรง
ไม่ได ้ใช้ประชาสมัพนัธ์แบบปากต่อปากดกีว่า อาจจะเพราะ ประเดน็ของการใช้ IT ใน
จงัหวดัอ่างทองมนัน้อย…ใช้สื อแบบมุขปาฐะ ใช้ปาก ซึ งตวันี�ยงัใช้ได้ดอียู่ในพื�นที กึ ง
ชนบท กึ งเมอืง  เรามองในแง่การใชส้ื อ อ่างทองไม่สามารถเอาโมเดลของผูกปิ นโตขา้ว
มาใชไ้ดห้มด  

 
นอกจากนั �นยงัสอดคลอ้งกบัคุณปรมาภรณ์ โตสวสัดิ J เลขากลุ่มทํานาเลกิ

เคม ีจงัหวดัอ่างทอง ที ผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลูเพิ มเตมิพบว่า “คอืจรงิๆ ถ้าเกดิต่อนี� ใชล้กัษณะปาก
ต่อปากบอก อย่างพี ไปที ทํางาน หรอืเพื อน ก็จะบอกที กลุ่มมขี้าวแล้วนะ เอาไปขายที ทํางาน
เหมอืนเป็นประชาสมัพนัธ์ขา้วของกลุ่ม ไปด้วยว่าเป็นยงัไง เจอใครก็บอกว่ามขีา้วขายแล้วนะ
ของกลุ่ม” (ปรมาภรณ์ โตสวสัดิ J, สมัภาษณ์, 20 มถุินายน 2558) 
 

2) ทมีแมส่ื อตดิต่อเจา้สาวองคก์ร เพื อผกูปิ นโตขา้ว 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างตวัแทนแม่สื อ พบว่า ในปี พ.ศ. 

2558 ทางโครงการผูกปิ นโตขา้วไดมุ้่งเน้นการผูกประเภท “เจา้สาวองคก์ร” ใหม้ากขึ�นเพราะเป็น
การทํางานเชงิรุก โดยที แม่สื อจะมหีน้าที เหมอืนฝ่ายขายคอยติดต่อหาองค์กรที สนใจเขา้ร่วม
โครงการ เมื อได้องค์กรที สนใจแล้วจะตดิต่อประสานงานกบัตวัแทนขององค์กรนั �นๆ พรอ้มทั �ง
นัดวนัเพื อพาว่าที เจา้บ่าวที แม่สื อได้พจิารณาแล้วว่าเหมาะสมกบัองค์กรนี� เพื อเขา้ไปนําเสนอ
ผลงานการทาํนาตามแนววถิอีนิทรยี ์หรอืนาเลกิเคม ีพรอ้มทั �งนําเสนอพนัธุข์า้วที ม ีในขั �นตอนนี�
ทมีแม่สื อกจ็ะนําใบสมคัรไปเตรยีมไวเ้พื อใหพ้นักงานภายในองคก์รที สนใจจะผูกปิ นโตขา้ว เมื อ
ผูกปิ นโตกนัได้แล้วแม่สื อก็จะคอนแนะนําให้ตั �งกลุ่มสนทนาผ่านทางไลน์ระหว่างเจา้บ่าว และ
เจ้าสาวองค์กร เพื อเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ซื�อและผู้ขายโดยตรง ดงัที  จนัทนา 
เชาวน์วจิติร (สมัภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558) แม่สื อทมีเจ้าบ่าว กล่าวไว้ว่า “การเป็นเจ้าสาว
องคก์รเหมอืนเราบุกออกไปคอืเราเหน็โอกาส หรอืองคก์รนี� สมมตุวิ่ามคีน 100 คนขึ�นไปนี� เวลา
เราไปพูดที หนึ งมนัก็มโีอกาสว่าผูกที เดียวได้จํานวนเยอะ เหมอืนเราทํางานเหนื อยครั �งเดยีว
จาํนวนมนัเยอะ มนัไดน้านดว้ย” 
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ดงันั �นจากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัคุณจนัทนา เชาวน์วจิติร ตวัแทนแมส่ื อ 
และ แกนนํากลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง พบว่า แม่สื อไดต้ดิต่อองคก์รที สนใจเขา้รว่มผูก
ปิ นโตขา้วไวแ้ลว้ พรอ้มทั �งเลง็เหน็ถงึศกัยภาพของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง จงึอยู่ใน
ระหว่างการดําเนินงานตดิต่อประสานงาน และกจิกรรมดูตวัระหว่างองค์กร และกลุ่มทํานาเลกิ
เคม ีจงัหวดัอ่างทองดงัที  ภราดา อําไพ (สมัภาษณ์, 20 มถุินายน 2558) ประธานกลุ่มทาํนาเลกิ
เคม ีกล่าวไวว้่า  

แม่สื อผูกปิ นโตขา้ว เขามองเหน็ว่ากลุ่มของเราเนี ยมศีกัยภาพพอที จะส่งขา้วให้
เจ้าสาวในลักษณะขององค์กรได้นั  นหมายความว่า เรามีผลิตภัณฑ์ คือข้าวหลาย
ประเภทให้เลอืกสรร และมปีรมิาณพอที จะรบัใบสั  งได้ กถ็งึได้เกดิเป็นการมโีครงการที 
ใหเ้ราเนี ยเป็นเจา้บ่าวขององคก์ร 

  
4.3.1.2 แกนนําและกลุ่มสมาชกิ 
จากการศกึษาวจิยัพบว่า สามารถแบ่งแกนนําออกเป็น ประธานกลุ่มทํานาเลกิ

เคม ีจงัหวดัอ่างทอง และกลุ่มสมาชกิ ไดแ้ก่ กลุ่มเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดั
อ่างทอง ซึ งไดด้าํเนินกจิกรรมต่าง ๆ เพื อส่งผลใหเ้กดิการพฒันา โดยมรีายละเอยีดดงันี� 

1) แกนนํา คอื ประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ซึ งกลุ่มทํา
นาเลกิเคมปีระกอบดว้ยจํานวนสมาชกิทั �งหมด 28 คน โดยการบรหิารจดัการของกลุ่มได้จดัตั �ง
ประธานกลุ่ม และคณะกรรมการเพื อทาํหน้าที ขบัเคลื อนกลุ่มใหด้าํเนินงานไดอ้ย่างสมบรูณ์  

ซึ งมีรายชื อประธานและคณะกรรมการซึ งได้จากการเห็นชอบของ
สมาชกิกลุ่มในการจดัตั �งซึ งมรีายชื อดงันี� 

คณะกรรมการกลุ่ม จาํนวน 11 คน ประกอบดว้ย 
(1) นายภราดา อําไพ ประธานกลุ่ม 
(2) นายเฉลมิวุฒ ิพรหมทอง รองประธานคนที  1 
(3) นายรงัสรรค ์คลา้ยพนัธ ์ รองประธานคนที  2 
(4) นายสริภพ โอสถกระพนัธุ ์ เหรญัญกิ 
(5) นายสามารถ ชาํนาญ กรรมการ 
(6) นายอนุสรณ์ ภมูสา กรรมการ 
(7) นางสาวพไิลวรรณ โตสวสัดิ J กรรมการ 
(8) นายธนวตั แจม่วมิล กรรมการ 
(9) นายอุดม สนธเิทศ กรรมการ 
(10) นายธนิสร แจม่วมิล กรรมการ 
(11) นางสาวปรมาภรณ์ โตสวสัดิ J เลขากลุ่ม 
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กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ถอืไดว้่าเป็นการรวมกลุ่มกนัในชุมชน
เพื อหวงัผลให้เกดิการพฒันาที ม ั  นคง และสามารถอยู่ได้อย่างยั  งยนื โดยการจดัตั �งการค้าขาย
ขา้วเลกิเคมทีี ตนปลูกไวเ้พื อบรโิภค ออกมาจาํหน่ายในรปูแบบของกลุ่มนั �นเกดิจากแนวคดิของ
แกนนําหลกัของกลุ่ม 2 คน คอื คุณภราดา อําไพ และคุณรงัสรรค ์คลา้ยพนัธ ์ที มแีนวคดิในการ
ทําเกษตรอินทรยี์มาอยู่แล้ว พร้อมทั �งเป็นช่วงเวลาที คุณภราดา อําไพ ได้สมคัรเข้าร่วมเป็น
เจา้บ่าวในโครงการผูกปิ นโตข้าวพอด ีทั �งสองจงึหารอืกนัและมคีวามคดิจะตั �งกลุ่มเพื อค้าขาย
ขา้วเลกิเคม ีโดยรวบรวมสมาชกิกลุ่มที เป็นเกษตรกรในพื�นที จงัหวดัอ่างทอง รวมถงึผู้ที มสี่วน
เกี ยวขอ้งทางดา้นการเกษตรและการทํานาเขา้มาช่วยกนั ดงัที  รงัสรรค ์คลา้ยพนัธ ์(สมัภาษณ์, 
18 เมษายน 2558) รองประธานกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีกล่าวไวว้่า “ผลพวงจากผูกปิ นโตขา้ว แต่เดมิ
พอพี เจี�ยบเชื อมกับผูกปิ นโตข้าวได้ใช่ไหม ก็ชวนกันคุย เป็นไปได้ไหมถ้าจะทําเป็นรูปกลุ่ม 
เพราะถา้ทาํคนเดยีวกบัผกูปิ นโตขา้วกน่็าจะไปไดแ้หล่ะ ไปกไ็ปคนเดยีว”  

จากที กล่าวมาขา้งต้นจะเหน็ว่ากลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองมแีกน
นําของกลุ่มคอืคุณภราดา อําไพ และคุณรงัสรรค์ คล้ายพนัธ์ ซึ งเป็นผู้รเิริ มก่อตั �งกลุ่มขึ�น ทั �งนี�
คุณภราดา อําไพเป็นผู้มบีทบาทสําคญัในฐานะผูส้มคัรเขา้ร่วมเป็นเจา้บ่าว (ชาวนาอนิทรยี)์ ใน
โครงการผูกปิ นโตข้าว ซึ งหลงัจากการได้ขึ�นทะเบยีนเป็นเจ้าบ่าวมอืใหม่ หมายเลข 11 ของ
โครงการแลว้นั �น กไ็ด้ทําหน้าที เชื อมโยงระหว่างโครงการ และกลุ่มมาโดยตลอด ดงันั �นผู้วจิยัจงึ
ขอสรุปบทบาทของประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง (คุณภารดา อําไพ) ที มี
ความสําคญั หลงัจากที ไดเ้ขา้ร่วมโครงการผูกปิ นโตขา้ว โดยแบ่งตามพฒันาการของเครอืข่าย
ดงันี� 
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ตารางที� 4.2 ตารางแสดงบทบาทหน้าที ของประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองแบ่ง
ตามพฒันาการของกลุ่ม 

 

 
บทบาทหน้าที ในระยะก่อตวั (พ.ศ. 2557-2558) ของประธานกลุ่มทํานา

เลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง เมื อเขา้รว่มในโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
(1) ประธานกลุ่มเป็นผูเ้ริ มสรา้งความสมัพนัธก์บัผูซ้ื�อขา้วในโครงการ

ผกูปิ นโตขา้ว 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ พบว่า ในส่วนของการสรา้งความสมัพนัธก์บั

ผูซ้ื�อขา้วนั �นเป็นหน้าที หลกัของประธานกลุ่มอย่าง คุณภราดา อําไพ ที ทําหน้าที นี�มาตั �งแต่เกดิ
การรวมกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองขึ�นอยา่งเป็นทางการ โดยการสรา้งความสมัพนัธก์บัผู้
ซื�อขา้ว มดีงันี� 

(1.1) สรา้งความรูส้กึเสมอืนว่าเป็นความผูกพนัแบบเครอืญาต ิ
สรา้งความไวว้างใจใหค้วามรูส้กึว่าไม่ใช่พ่อคา้หวงัผลกําไร ดว้ยวธิกีารสนทนาผ่านทางไลน์ กบั
เจา้สาวผูซ้ื�อขา้วของตน จะใชบ้ทสนทนาแบบญาต ิมคีวามปรารถนาที ดใีนการใหข้่าวสารขอ้มลู
ความรูต่้างๆที อยากจะทราบ ร่วมถงึเมื อมโีอกาสพเิศษหรอืช่วงเทศกาล คุณภราดา อําไพ กจ็ะ
จดัส่งข้าวเลิกเคมีพันธุ์ที เจ้าสาวไม่ได้สั  งแถมไปด้วยเพื อเป็นของขวญั ดังที  ภราดา อําไพ 
(สมัภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2558) ประธานกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีกล่าวไวว้่า 

บทบาทหน้าที�ในระยะก่อตวั (พ.ศ.2557-
2558) เมื�อเข้าร่วมในโครงการผกูปิ� นโต
ข้าว 

บทบาทหน้าที�ในระยะขยายตวั (พ.ศ.2558-
ปัจจบุนั) เมื�อเข้าร่วมในโครงการผกูปิ� นโต
ข้าว 

1. ประธานกลุ่มเป็นผูเ้ริ มสรา้งความสมัพนัธ์
กบัผูซ้ื�อขา้วในโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
2. ประธานกลุ่ม เชญิชวนสมาชกิเขา้รว่ม
กลุ่มและเกดิกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดั
อ่างทองอยา่งเป็นทางการ 
3. ประธานกลุ่มเป็นตวักลางสื อสารส่งทอด
ขอ้มลูขา่วสารระหว่างโครงการและกลุ่ม 
4. ประธานกลุ่มเขา้รว่มกจิกรรมกบัทาง
โครงการผกูปิ นโตขา้วในนามของตวัแทน
กลุ่ม 

1. ประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีพฒันากลุ่มโดย
ผลกัดนัใหส้มาชกิในกลุ่มเป็นทั �งผูผ้ลติ และผู้
จดัจาํหน่ายไดด้ว้ยตนเอง  
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พยายามทําให้เหมอืนญาติ ก็เราคิดว่าเจ้าสาวเหมอืนลูกหลานเรา เขาอยาก
ทานอะไร คุยอะไร ทานขา้วอะไร หรอืต้องการความรูเ้รื องขา้วอะไร ลุงกจ็ะตอบเขาโดย
อาศัยช่องทางทาง ไลน์ นะ … ในใจเราคิดดีกับเขา เราก็คิดว่าเขาเป็นญาติ เป็น
ลูกหลานที เราต้องดูแล มนัต้องมาจากการเสวนา อย่างการพูดในไลน์ …บางคนที เขา
อ่านก็ต้องพจิารณาตรงนี�ด้วยว่าคําตอบที เราเขยีนไป เพราะคําพูดมนัสื อได้เนอะ มนั
สามารถที จะสื อให้เกดิความรูส้กึได้ สุภาพ และไม่มาก ไม่เยอะเกนิ และแสดงออกถึง
ความมมีติรจติมติรใจ ความเป็นมติรนะ ไม่ใช่พ่อค้าไม่ให้เค้ารู้สกึเหมอืนเป็นการค้า
ขาย…อยา่งปีใหมเ่รากจ็ะมขีา้วในพนัธุท์ี เคา้ไมไ่ดส้ั  งเป็นของขวญัช่วงปีใหมไ่ปให ้

 
รวมถึงสอดคล้องกับ วิมลวรรณ รัตนธราธร (สัมภาษณ์ , 2 

พฤษภาคม 2558)  เจา้สาวผู้ซื�อขา้วกบักลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ที กล่าวไวว้่า “ว่างๆ 
อยากจะคุยอะไร อยากจะถามความรู้สึกลึกๆ ของชาวนาไทยก็คุยกันแลกเปลี ยน กันนะ 
ส่วนมากคุยกนัในไลน์เขยีนถามไป เพราะในไลน์เขาว่างเขากอ่็าน…บางทกีเ็คยคุยเรื องการเมอืง
กบัชาวนาไทย”  

นอกจากนั �นการสรา้งความสมัพนัธใ์หเ้สมอืนญาตมิติรเพื อการคา้
ขายในระยะยาวด้วยวธิีการสนทนากันผ่านทางไลน์แล้วนั �น สิ งที ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคม ี
จงัหวดัอ่างทองต้องการมากที สุดคอืการเยี ยมเยยีนนาและการมาทํากจิกรรมร่วมกนัของเจา้สาว 
เพื อเป็นการผูกสัมพันธ์ฉันท์เครอืญาติ  อีกทั �งเป็นการสร้างความมั  นใจให้กับผู้ซื�อว่าข้าวที 
บรโิภคจากนาของกลุ่มนั �นปลอดสารเคมจีรงิ ดงัที  ภราดา อําไพ (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 
2558) ประธานกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีกล่าวไวว้่า  

เป้าหมายของเราคอืใหค้นกนิขา้วมาเยี ยมเยอืนนะ ถ้าเขามาเยี ยมเยอืนกจ็ะเกดิ
ความมั  นใจและเกดิความภกัดต่ีอสนิคา้ รวมถงึใหเ้รื องของวฒันธรรมขา้วของไทยใหม้นั
กลบัไปสู่ยุคดั �งเดมิคอืความผูกพนักนัเหมอืนญาต ิฉันต้องกนิขา้วของญาตฉิัน กนิขา้ว
ของแม่ฉัน กินข้าวของลุงฉัน ตรงนี�มนัจะยนืยาวถ้าวนัใดที คนกินข้าวเขามองลุงว่า
เหมอืนเป็นญาตนิะ เป็นพี ป้าน้าอาลุง นับถอืเป็นญาต ิถ้าเกดิเขาเกดิความรูส้กึตรงนั �น
ได ้รวมถงึสมาชกิไม่ว่าจะเป็นลุง เป็นอารงัสรรค์หรอืสมาชกิคนไหนที ถ้าเจา้สาวเขามา
หาต้องใหเ้ขาเกดิความรูส้กึแบบนั �นให้ไดว้่าจรงิใจกบัเขาเหมอืนญาต ิมนักจ็ะเกดิความ
ผกูพนั ถามว่าต้องใชเ้วลาไหม มนักไ็ดเ้กดิการพสิูจน์แลว้อย่างทมีคุณหมอยงัเงี�ย เขาก็
สามารถขยาย เอาสิ งที เขารบัรูข้ยายให้คนอื นมาผูกปิ นโตกบัเราได้ แล้วยงัคุณไอรนีที 
กนิขา้วกบัเราจาก งานป ั  น ปนั ขา้ว กต็ามไปดถูงึที และกผ็กูพนักบัเรา… 

 
(1.2) มีความซื อสัตย์ ความรบัผิดชอบในการทําการค้า ด้วย

วธิกีารสื อสารให้เจา้สาวผูซ้ื�อขา้วทราบถงึขอ้จาํกดั เนื องจากกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
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ใชก้ารสขีา้วโดยโรงสชุีมชน ยงัไม่มเีครื องจกัรที ทนัสมยั ดงันั �นคุณภาพของขา้วที ส่งไปอาจมสีิ ง
ปลอมปน เมด็ขา้วแตกหกั ลบี ซึ งถอืว่าเป็นขอ้เสยีเปรยีบและเป็นปญัหาใหญ่ของกลุ่ม ซึ งทาง
กลุ่มจงึมกีารชี�แจงผ่านทางฉลากและตดิไปกบัขา้วที ส่งใหเ้จา้สาวผูซ้ื�อทุกถุง ดงัที  ภราดา อําไพ 
(สมัภาษณ์, 20 มถุินายน 2558) ประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีกล่าวไวว้่า “…ลุงจะเขยีนไวเ้ลย ว่า
เรามขีอ้จาํกดั ที สติ�กเกอรท์ี เราตดิเขยีนไวเ้ลยว่าขอ้จาํกดัเรื องการคดัสิ งเจอืปน ก่อนบรโิภคต้อง
ตรวจดใูหแ้น่นอนอกีครั �งหนึ ง ทุกถุง บอกเขาไวเ้ลย”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.18  ภาพตวัอยา่งฉลากตดิถุงขา้วที ส่งใหก้บัเจา้สาวผูซ้ื�อขา้ว 
 

นอกจากนั �นเมื อเจ้าสาวผู้ซื�อข้าวเกิดขอ้รอ้งเรยีนถึงเรื องมดขึ�น
ขา้วในขณะขนส่งทางไปรษณียเ์นื องจากการบรรจุหบีห่อไม่รดักุม คุณภราดา อําไพ จงึกล่าวขอ
โทษและจดัส่งขา้วถุงใหม่ไปให้ทนัท ีโดยการบรรจุหบีห่อที แน่นหนากว่าเดมิเพื อป้องกนัไม่ให้
เกดิความเสยีหาย ซึ งถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบของผูค้า้ขายต่อขอ้รอ้งเรยีนของผูบ้รโิภคที  คุณ
ภราดา อําไพ ยดึหลกันี�ไว้ใช้เพื อสรา้งความสมัพนัธ์ที ยนืยาวกบัผู้บรโิภค ดงัที  ภราดา อําไพ  
(สมัภาษณ์, 20 มถุินายน 2558) ประธานกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีกล่าวไวว้่า 

มดเข้าไปกินข้าว มนัหอม แล้วเราก็แก้ไขตอนหลงัก็ไม่มปีญัหาอะไร ก็แก้ไข
ด้วยถุงพลาสติกสองชั �น ห่อ …. เราก็ขอโทษเขาแล้วก็ส่งชดเชยไปให้เขา เขาติงมา
ในไลน์ว่าเจอมด แล้วเราก็ขอโทษเขาเรามปีญัหาเรื องการขนส่งต่อไปเราจะห่อหุ้มให้
รดักุมกว่านี�  
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(2) ประธานกลุ่ม เชญิชวนสมาชกิเขา้รว่มกลุ่มและเกดิกลุ่มทาํนาเลกิ
เคม ีจงัหวดัอ่างทองอย่างเป็นทางการ “ยงัไม่เกิดการรวมกลุ่มอะไร อารงัสรรค์ก็ยงัไมรู้เรื อง 
จนกระทั  งถงึก่อนวนันัดลุงถงึบอกอารงัสรรคว์่าจะมคีนมาดูนาเราเป็นโครงการผูกปิ นโตขา้ว อา
รงัสรรค์ก็ย ังไม่รู้เรื อง…ลุงก็เล่าคร่าวๆ เกี ยวกับโครงการเท่านั �นเอง…” (ภราดา อําไพ, 
สมัภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2558)  

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัประธานกลุ่ม พบว่า ในตอนแรกยงัไม่เกดิ
การรวมกลุ่มกนัจนคุณภราดา อําไพ ไดล้องสมคัรเขา้ร่วมกบัโครงการ และทางทมีแม่สื อจะเขา้
มาตรวจเยี ยมดูนาของตน จงึได้ถ่ายทอดเรื องราวให้คุณรงัสรรค์ คล้ายพันธ์ทราบ ทั �งสองมี
ความเหน็ว่าควรจะจดัตั �งเป็นกลุ่มเพื อเขา้ร่วมโครงการจงึได้เชญิชวนสมาชกิที ตนรูจ้กัและเคย
ร่วมงานกนัมาฟงัคําแนะนําในวนัที แม่สื อมาตรวจเยี ยมดูนา พรอ้มทั �งเขา้ร่วมรบัฟงัอกีครั �งเมื อ
โครงการผกูปิ นโตขา้วเขา้มาจดักจิกรรม “เรยีนรู ้ดนูา” 

ขณะที ลุงเล่นเฟซบุ๊กกบัหลายๆ คน กม็อียู่คนหนึ ง อาจารยว์รรณาที อยู่ที วเิศษ 
กช็วนเขามาประชุมด้วย ลุงตดิต่ออาจารยล์ะเอยีด เป็นอาจารยโ์รงเรยีนมธัยม อาจารย์
ละเอยีดกไ็ปชวนพี แจ่มกบัคุณมงักรเจา้ของโรงส ีอดตีประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั
อ่างทอง อารงัสรรคก์็ไปเชญิพี ฉลวยกบัพี สุชาตทิี เป็นคนดําเนินการโรงสชุีมชนวดัน้อย 
และลุงกไ็ปเชญิคุณสามารถที เป็นผูร้บัจา้งเตรยีมนี ลุงใช้บรกิารอยู่เขามคีวามสนใจ คุณ
สามารถกไ็ปเชญิคุณหม่อง…มารบัฟงัแนวคดิของคุณเกดในเรื องโครงการผูกปิ นโตขา้ว 
ว่าจะมผีลดกีบัชาวนายงัไง (ภราดา อําไพ, สมัภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2558) 

 
หลงัจากที เขา้ร่วมกจิกรรม “เรยีนรู ้ดูนา” กบัทางโครงการ รวมถงึมี

สื อมวลชนมาร่วมทําขา่วทําใหคุ้ณภราดา อําไพ และคุณรงัสรรค ์คลา้ยพนัธเ์ป็นที น่าเชื อถอืของ
สมาชกิ หลงัจากนั �นจงึเกดิการรวมกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง อย่างเป็นทางการ และมี
ขา้วเลกิเคมจีากนาของสมาชกิในกลุ่มส่งใหก้บัเจา้สาวเป็นครั �งแรกในวนัที  1 เมษายน 2558  

พอเรยีนรู ้ดนูามนักเ็กดิคกึฮกึเหมิในหมูค่นที มาเขา้รว่มกจิกรรม ประกอบกบัลุง
มเีครอืข่ายสื อสารทางสื อมวลชน กค็อืหนงัสอืเอกราชนิวส ์เขากช่็วยส่งขา่วไปยงันกัขา่ว
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และนักข่าวโทรทัศน์ช่อง 7 ตอนที เราประชุมเช้า มาทําข่าว
ระหว่างที คุณใหญ่คุณฉัตรมากนัแล้วนะ และสมาชกิที เราเรยีกให้มาวนันั �นถ้าดูรายชื อ
เยอะรว่ม 30 คน (ภราดา อําไพ, สมัภาษณ์, 20 มถุินายน 2558) 

 
(3) แกนนํากลุ่มเป็นตัวกลางสื อสารส่งทอดข้อมูลข่าวสารระหว่าง

โครงการและกลุ่ม 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึรองประธานของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดั

อ่างทอง พบว่า ผูร้บับทบาทตวักลางในการส่งถอดขอ้มลูข่าวสารของโครงการผูกปิ นโตขา้วนั �น
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คอืคุณภราดา อําไพ หรอืประธานกลุ่ม ดงัที  เฉลมิวุฒ ิพรหมทอง (สมัภาษณ์, 31 พฤษภาคม 
2558) รองประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีคนที สอง กล่าวไว้ว่า “ทางประธานกลุ่มเป็นผู้ประสาน 
และมขีา่วครา่วอยา่งไรเขากจ็ะมาแจง้ในที ประชุม” 

รวมถึงสอดคล้องกับ รงัสรรค์ คล้ายพันธ์ (สมัภาษณ์, 18 เมษายน 
2558) รองประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี คนที หนึ ง กล่าวไว้เช่นเดียวกัน “ตอนนี�หนักสุดคือ
ประธานกลุ่มเป็นผูเ้ชื อมต่ออยู…่”   

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
คุณภราดา อําไพ พบว่า บทบาทหน้าที ในการสื อสารส่งถอดขอ้มลูข่าวสารระหว่างโครงการและ
กลุ่มนั �นเป็นหน้าที ของตน โดยที ตนมวีธิกีารสื อสารแนวคดิ หรอืแนวทางการดําเนินงานของ
โครงการผูกปิ นโตข้าวให้กับสมาชิกในกลุ่มด้วยวธิีการ ประชุม ซึ งในขณะประชุมนั �น ตนจะ
อธบิายเป็นลําดบัขั �นตอน แสดงแผนภูมกิารดําเนินงานให้สมาชกิเห็นอย่างชดัเจน ร่วมถงึการ
อธิบายจากนามธรรมเป็นรูปธรรมสู่การปฏิบัติได้จริง ดังที  ภราดา อําไพ (สัมภาษณ์, 4 
พฤษภาคม 2558) ประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีกล่าวไว้ว่า “ประชุม อธบิายโดยใช้กระดานเนี ย
แหล่ะ เป็นสเตป็ๆ เป็นแผนภูมวิ่าเออ สเตป็ของมนัเป็นยงัง ั �นนะครบั... จากนามธรรมสู่การเป็น
รปูธรรม ลุงสามารถมาสื อสารใหส้มาชกิเขาใชไ้ด…้ มนัจะเกดิผลยงังี�เป็นรปูธรรม” 

นอกจากนั �น จากการสงัเกตุการณ์แบบไมม่สี่วนรว่มในการประชุมของ
กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง เมื อวนัที  18 เมษายน 2558 พบว่า ประเด็นในการประชุม
ของกลุ่มนอกจากจะมปีระเดน็ต่างๆ ที กลุ่มหารอืร่วมกนัแลว้นั �น ยงัมปีระเดน็ที เกี ยวกบัโครงการ
ผกูปิ นโตขา้ว 2 ประเดน็ดว้ยกนัคอื 

(3.1) ประเด็นการเข้าร่วมประชุมจัดทํามาตรฐานร่วมของ
โครงการ 

(3.2) ประเด็นปญัหาที กําลงัเกิดขึ�นของโครงการผูกปิ นโตข้าว
สบืเนื องใหม้กีารหยดุรบัเจา้บ่าวเขา้รว่มโครงการ 

ซึ งประธานกลุ่มเป็นผูนํ้าเสนอประเดน็พรอ้มทั �งถ่ายทอดขอ้มลูของทั �ง
สองประเดน็ใหส้มาชกิผูเ้ขา้รว่มประชุมรบัทราบรว่มกนั 

(4) คณะกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางโครงการผูกปิ นโตข้าวใน
นามของตวัแทนกลุ่ม 

การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการผูกปิ นโตข้าวนั �น เมื อทาง
โครงการมกีจิกรรมที ต้องการใหเ้จา้บ่าวเขา้ร่วม เช่น การประชุมใหญ่ หรอืกจิกรรมป ั  น ปนั ขา้ว 
เป็นต้นนั �น ก็จะพูดคุยผ่านมาทางคุณภราดา อําไพ หลงัจากนั �นคุณภราดา อําไพ ก็จะสื อสาร
ขอ้มูลให้ทางกลุ่มรบัทราบพรอ้มทั �งเชญิชวนคณะกรรมการกลุ่มเข้าร่วมกจิกรรมของโครงการ 
หากคณะกรรมการกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้คุณภราดา อําไพก็จะเป็นผู้เข้าร่วม
กจิกรรมนั �นแทนโดยมาในนามของกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
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ภาพที� 4.19  การเขา้รว่มกจิกรรมกบัทางโครงการผกูปิ นโตขา้วในนามตวัแทนกลุ่ม 
แหล่งที�มา:  ผกูปิ นโตขา้ว, 2558ญ. 
 

บทบาทหน้าที ในระยะขยายตัว (พ.ศ. 2558-ปจัจุบัน) เมื อเข้าร่วมใน
โครงการผกูปิ นโตขา้ว 

แกนนํากลุ่มทํานาเลกิเคม ีพฒันากลุ่มโดยผลกัดนัให้สมาชกิในกลุ่มเป็น
ทั �งผูผ้ลติ และผูจ้ดัจาํหน่ายไดด้ว้ยตนเอง 

เมื อโครงการผูกปิ นโตขา้วขยายออกจนเป็นที รูจ้กัอย่างต่อเนื องแล้วนั �น 
รวมถึงกลุ่มทํานาเลิกเคมี จงัหวดัอ่างทองก็สามารถขายข้าวเลิกเคมีจากนาของกลุ่มส่งให้
เจา้สาวที เขา้ร่วมโครงการ และส่งขายช่องทางอื นๆ ไดแ้ลว้นั �น จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ พบว่า 
คุณภราดา อําไพ ไดม้แีนวทางที จะผลกัดนัและพฒันาศกัยภาพของกลุ่มตลอดทั �งศกัยภาพของ
สมาชิกในกลุ่มเองให้สามารถเป็นได้ทั �งผู้ผลิต และผู้จ ัดจําหน่ายได้ในตัว ซึ งเริ มด้วยการ
ดาํเนินการดงันี� 

(1) สมาชิกกลุ่มทํานาเลิกเคมี จงัหวัดอ่างทอง เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏบิตัิการ “ผูกปิ นโตขา้วโมเดล” โดยการนําแนวคดิการผลติเอง ขายเอง รูจ้กัการหาช่องทาง
การตลาดภายในชุมชนของตน ดงัที  ภราดา อําไพ (สมัภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2558) ประธาน
กลุ่มทํานาเลกิเคมกีล่าวไวว้่า “ที นี�พอถงึขั �นหนึ งทางแมส่ื อกม็องว่า ถ้าเขาจะรวบไวท้ี ส่วนกลางก็
คงไม่ไหวเขาควรจะกระจาย ไปตามจงัหวดัต่างๆ เขาก็เลือกทดลองที อ่างทอง ว่าจะให้ที 
อ่างทองเนี ยยนือยูไ่ดด้ว้ยลาํแขง้ตวัเองไดไ้หม” 
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(2) จดัทําช่องทางประชาสมัพันธ์กลุ่ม และขยายช่องทางการขาย
ข้าวผ่านทางสื อออนไลน์ โดยสร้างผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ใช้ชื อว่า “เกษตรคนกล้า ชาวนา
อ่างทอง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.20  ตวัอยา่งหน้าเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “เกษตรคนกลา้ ชาวนาอ่างทอง” 
แหล่งที�มา: เกษตรคนกลา้ ชาวนาอ่างทอง, 2558. 
 

(3) สร้างแบรนด์ข้าวของกลุ่มขึ�นมา โดยใช้ชื อว่า “ข้าวคุณ ” 
ความหมายคือ ข้าวที มีคุณประโยชน์ ข้าวที ผลิตขึ�นมาโดยคุณธรรมและคุณประโยชน์ต่อ
ผูบ้รโิภค รวมถงึไดม้กีารเปลี ยนชื อกลุ่มใหมเ่ป็น “เกษตรคนกลา้ ชาวนาอ่างทอง”  ซึ งสมาชกิใน
ที ประชุมลงมติในการใช้ชื อนี�เมื อการประชุมกลุ่มในวนัเสารท์ี  18 เมษายน 2558 ดงัที  ภราดา 
อําไพ (สมัภาษณ์, 20 มถุินายน 2558) ประธานกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีกล่าวไวว้่า  

แบรนด์ข้าวคุณเริ มแล้วโดยใช้ชื อว่าแบรนด์ข้าวคุณ ข้าวคุณ มาจากข้าว
คุณภาพ ข้าวที มคีุณประโยชน์ ข้าวที ผลติขึ�นมาโดยคุณธรรมที จะไม่ใช้สารเคม ีและ
ประโยชน์ก็คอืเราใช้ข้าวพนัธุ์ดี เพื อให้มคีุณประโยชน์ต่อผู้บรโิภค มคีุณค่าทางใจ มี
คุณค่าทางความสมัพนัธ์ และชื อกลุ่มก็ปรบัปรุงเป็นชื อเกษตรคนกล้าชาวนาอ่างทอง 
ตามชื อเพจ 
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ภาพที� 4.21 แบรนด์ข้าวคุณ ของกลุ่มเกษตรคนกล้า ชาวนาอ่างทอง (ทํานาเลกิเคม ีจงัหวดั

อ่างทอง) 
  

โดยกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองไดใ้ชช้ื อแบรนด ์“ขา้วคุณ” เป็น
ชื อสนิคา้ขา้วเลกิเคมขีองกลุ่ม  

(4) มุมมองในอนาคตของแกนนําในการพฒันากลุ่มโดยมแีนวคดิว่า
ต่อไปจะสรา้งเจา้บ่าวขึ�นในกลุ่มของสมาชกิเอง โดยในขณะนี�คุณภราดา อําไพ ได้มเีจา้สาวที 
ไม่ได้สมคัรผ่านทางโครงการผูกปิ นโตข้าว แต่สมคัรมาเป็นเจา้สาวและขอซื�อข้าวเลกิเคมโีดย
ผ่านทางเจ้าสาวในโครงการที ทําหน้าที เป็นแม่สื อให้อยู่จํานวนหนึ ง ซึ งในปจัจุบนัคุณภราดา 
อําไพ เป็นผู้ดูแลเจา้สาวเหล่านี�เอง แต่ในอนาคตจะจบัคู่ให้กบัสมาชกิของกลุ่มแต่ละคนเพื อให้
สมาชิกได้ทําหน้าที เป็นเจ้าบ่าวส่งข้าวจากนาของตน และเชื อมความสมัพนัธ์ร่วมพูดคุยกับ
เจา้สาวได้ด้วยตนเองดงัที  ภราดา อําไพ (สมัภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2558) ประธานกลุ่มทํานา
เลกิเคม ีกล่าวไวว้่า  

ต่อไปลุงก็มโีครงการด้วยว่าถ้ามเีจา้สาวที เพิ มเขา้มาจากโครงการผูกปิ นโตขา้ว
หรอืจากการที เราหาเองนี นะ ลุงกจ็ะกระจายไปยงัสมาชกิที มศีกัยภาพ 10 คนนี แหล่ะที 
เล่นไลน์เป็นนี แหล่ะ จะตอ้งรบัดแูลเจา้สาว เทคแครเ์จา้สาว สื อสารกบัเจา้สาว ผกูพนักบั
เจา้สาว ใหเ้หมอืนกบัที ลุงทาํ หรอืดกีว่าที ลุงทาํใหไ้ด ้
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2) กลุ่มสมาชกิ มคีวามสําคญัอีกกลุ่มหนึ งของเครอืข่ายนั  นคอื เจา้สาว 
หรอืผู้ซื�อข้าวจากนาเลกิเคม ีของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ซึ งเจา้สาวของกลุ่มที มา
จากการสมคัรผ่านทางโครงการผูกปิ นโตขา้ว และทมีแม่สื อไดจ้บัมาผูกกบักลุ่มทํานาเลกิเคม ีมี
ทั �งหมด 12 คน (ขอ้มลูณวนัที  4 พฤษภาคม 2558) ที สมคัรเขา้ร่วมในโครงการผกูปิ นโตขา้ว ซึ ง
กลุ่มตวัอย่างที ทําการวจิยัทั �งหมด 3 คน โดยมวีธิกีารสมคัรเขา้ร่วมทั �งแจง้ความจาํนงยื นผ่านใบ
สมคัรออน์ไลน์ใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” (https://www.facebook.com/pookpinto 
kao) และสมคัรโดยตรงกบัแม่สื ออาสาในโครงการ ซึ งจากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่าง
เจา้สาวผู้ซื�อขา้วของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีพบว่า การเป็นสมาชกิในเครอืข่ายนั �นต้องปฏบิตัติาม
เงื อนไขข้อตกลงของทางโครงการนั  นคือ การซื�อขายข้าวอินทรยี์/เลิกเคม ีโดยการจ่ายเงนิ
ล่วงหน้าใหก้บัชาวนาเป็นระยะเวลา 12 เดอืน และมขีอ้ตกลงร่วมกนัในการจดัส่ง ดงันั �นจงึต้อง
อาศยัความเชื อมั  น และไวว้างใจซึ งกนัและกนัจงึจะสามารถดาํรงเครอืขา่ยต่อไปได ้“ตอนแรกคุย
กบัที บา้นว่าจะสั  งไหม ที บา้นกบ็อกว่าลองดูกไ็ด ้กไ็ม่กี บาทลองดวู่ามนัจะเป็นจรงิไหม จะไดข้า้ว
จริงๆไหม ปกติก็ซื�อของออนไลน์อยู่แล้ว ก็ไม่เป็นไรลองดูก่อน” (จุฑามาศ อัคควัสกุล, 
สมัภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

เหน็ว่ามคีนเขา้ร่วมพอสมควร บางอย่างต้องไวใ้จเขาก่อนไม่ง ั �นกไ็ม่มอีะไรเกดิ
ขึ�นมาได้เลยใหม่ ต้องไว้ใจกนัและกนั เพราะอนันี�ผูกเป็นปี แต่ถ้ามอีะไรเปลี ยนแปลงก็
จะเปลี ยนหลงัจากปี ต้องมคีวามเชื อมั  นเริ มจากแมส่ื อที ออกมา Present มคีนออกมาพูด 
ดารา ที ทําให้คนเชื อมั  น แต่ยังก็ตามสําหรบัตัวเองคิดว่าบางทีเราก็ต้องยอมเสี ยง
บางอย่าง เงนิไม่กี พนับาท หรอืหมื นหนึ งอ่ะ ลองดูแล้วดูสวิ่าเป็นยงัไง (วมิลวรรณ รตั
นธราธร, สมัภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558)  

 
ส่วนการตดิต่อกบัเจา้บ่าวก็จะเป็นทางไลน์ เริ มด้วยการคุยกบัแม่สื อ เพราะว่า

ครั �งแรกที เราจะลองอ่ะถ้ารูจ้กัแบบ Face-to-Face จะเป็นไรที เกดิความมั  นใจมากกว่า 
เผอิญเพื อนกลุ่มพี เป็นแม่สื อด้วยแหล่ะ พี ก็เลยเกิดความมั  นใจว่าเขาลองมาแล้ว มนั
โอเค ไม่น่าจะเสยีหายถ้าพี จะลองบ้าง ประกอบกับช่วงนั �นเขามี เฟซบุ๊กมทีีวเีข้าไป
สมัภาษณ์ทําให้พี ม ั  นใจว่าเจา้บ่าวที เขา้ร่วมโครงการนี�เขาเคยขายขา้วให้คนอื นมาแล้ว 
(รชันีกร เจวประเสรฐิพนัธุ,์ สมัภาษณ์, 16 เมษายน 2558) 

 
ดงันั �นจงึสามารถสรุปได้ว่าความเชื อมั  นที ส่งผลให้ผู้ซื�อข้าวตดัสนิใจเข้า

โครงการและผูกปิ นโตขา้วนั �น ส่วนหนึ งเกดิจากสื อที ทางโครงการสรา้งขึ�นเพื อมาการนัตทีําให้
เกดิความมั  นใจ นอกจากนี�หลงัจากผูกปิ นโตขา้วระหว่างเจา้สาวและกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดั
อ่างทองแล้วนั �น เจา้สาวได้มบีทบาทสําคญัในเครอืข่ายอนัก่อให้เกดิการพฒันาด้านศกัยภาพ
ตลาดทางเลอืก ซึ งผูว้จิยัสรปุไดด้งันี� 
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(1) การเป็นผูบ้อกต่อ และแนะนําใหค้นรูจ้กัหนัมาบรโิภคขา้วอนิทรยี ์
และขา้วเลกิเคม ีรวมถงึมสี่วนร่วมในการลงภาพใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เกี ยวกบัขา้วเลกิเคมทีี หุง
แล้ว หรอืเมนูที สามารถนําขา้วเลกิเคมไีปเป็นส่วนประกอบต่างๆ รวมถงึเป็นผู้บอกต่อ แนะนํา
ใหค้นอื นๆ รูจ้กัโครงการผกูปิ นโตขา้ว 

เข้าร่วมเป็นเจ้าสาวบทบาทซื�อข้าว คุยกับเจ้าบ่าวว่าต้องการข้าวเดือนละ
เท่าไหร่ แลว้เรากเ็ล่าต่อใหเ้พื อนๆ เราฟงัว่าขา้วอนิทรยีม์นัดยีงัไงเล่าถงึวธิกีารซื�อที ไม่
ยุ่งยากเลย แต่ไม่ได้เขา้ไปเป็นแม่สื อ มกีารเผยแพร่ต่อ เช่น อย่างใน เฟซบุ๊ก เพื อนที 
เป็นแม่สื อหุงขา้วมาโชวใ์น เฟซบุ๊ก เรากเ็อาของเราถ่ายโชวใ์นเฟซบุ๊ก บา้ง ชวนเพื อนๆ
มาลองเขา้รว่มโครงการบา้ง (รชันีกร เจวประเสรฐิพนัธุ,์ สมัภาษณ์, 16 เมษายน 2558)  

 
“ตอนหลงัมเีพื อนที สนใจวนันั �นกค็ุยกบัลุงเจี�ยบว่าต้องผ่านแม่สื อไหม 

ตอนหลงัลุงเจี�ยบบอกว่าที อ่างทองสามารถตดิต่อได้เลยโดยตรง ก็เลยให้ไลน์ไปคุยกบัเพื อนที 
เคา้สนใจจะผกูปิ นโต” (วมิลวรรณ รตันธราธร, สมัภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558)  

(2) การเยี ยมเยียนนาของเจ้าบ่าว ซึ งถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ งที 
เจา้สาวจะสามารถผกูสมัพนัธก์บัเจา้บ่าวมากยิ งขึ�น อกีทั �งยงัเป็นช่องทางในการเรยีนรูว้ถิกีารทํา
นาไดจ้ากเจา้บ่าว ดงัเช่น คุณวมิลวรรณ รตันธราธร หนึ งในเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วของกลุ่มทํานาเลกิ
เคม ีจงัหวดัอ่างทอง ไดม้โีอกาสพากลุ่มจกัรยานที ตนเป็นสมาชกิอยู่ไปป ั  นจกัรยานเชงิท่องเที ยว 
ณ จงัหวดัอ่างทอง เมื อวนัที  14 ธนัวาคม 2557 ดังที  วิมลวรรณ รตันธราธร (สมัภาษณ์, 2 
พฤษภาคม 2558) 

เจา้สาวผูซ้ื�อขา้ว กล่าวไวว้่า 
จากการที รูจ้กักค็ุยกนัเองกบัทางเจา้บ่าวแลว้เรากท็ํากจิกรรมในกลุ่มของเราเอง

หนหนึ งคอืไปเยี ยมนา และกอ็ย่างที ชอบขี จกัรยานกบ็อกประธานกลุ่มว่าอยากเอากลุ่มขี 
จกัรยานไป ไปเที ยวที นั  น ประธานก็เลยจดัให้ มคีนดูแล มทีมี ก็สนุกสนานด ีก็ได้ไป
เยี ยมนอกจากนาไรส้ารแลว้กย็งัไปดผูกัดว้ย ไปเที ยวตามสถานที สาํคญัต่างๆ ดว้ย   

 
นอกจากนี�ผูว้จิยัไดศ้กึษาจากบนัทกึการประชุมของกลุ่มทํานาเลกิเคม ี

จงัหวดัอ่างทอง เมื อวนัที  12 ธนัวาคม 2557 พบว่า การป ั  นจกัรยานเชงิท่องเที ยว มกีําหนดการ
ดงันี� 

กจิกรรมป ั  นจกัรยานเพื อสุขภาพ ชมนา ชมสวน ไหว้พระ ของกลุ่มเจา้สาวจาก 
กทม.กลุ่มเจ้าสาวมา 8 คน เส้นทางถีบจกัรยานจะไปไหว้พระวดัม่วง ตอนเช้าทาน
ขา้วต้มบ้านคุณฉลวย ไปดูนา จ๋า โอ๋ แวะโรงส ีไปวดัม่วง ไปวดัวเิศษไชยชาญ แวะกนิ
ขา้วรา้นนิรมติ กลบัมาบา้นคุณฉลวย (ปรมาภรณ์ โตสวสัดิ J, สมัภาษณ์, 2558) 
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ซึ งกิจกรรมในครั �งนี�เจ้าสาวสามารถติดต่อกับทางเจ้าบ่าวเองได้
ด้วยตนเองไม่เป็นต้องผ่านทีมแม่สื อในโครงการ ดงัที  วมิลวรรณ รตันธราธร (สมัภาษณ์, 2 
พฤษภาคม 2558) เจา้สาวผู้ซื�อขา้ว กล่าวไว้ว่า “ตดิต่อโดยตรงเลยค่ะ อนันี�ไม่ได้ผ่านโครงการ
คุยเอง ไปกนัเอง คุยกนัเองหมดเลย ไม่ต้องผ่านแม่สื อ มคีวามรูส้กึว่าแม่สื องานเขาเยอะเนอะ 
ไมม่เีวลา” 

4.3.1.3 กลุ่มพนัธมติร 
พันธมิตร คือ หน่วยงาน หรือองค์กร บุคคล กลุ่มบุคคลที ให้การสนับสนุน

เครอืขา่ยในเรื องต่างๆ สาํหรบักลุ่มพนัธมติรที มช่ีวยสนบัสนุนกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
ที อยู่ในช่วงเขา้ร่วมโครงการผูกปิ นโตขา้ว และพนัธมติรที เกดิขึ�นเนื องมาจากกลุ่มสมาชกิเป็นผู้
แนะนํามดีงันี� 

จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างประธานกลุ่มทํานาเลิกเคม ีจงัหวัด
อ่างทอง พบว่า พันธมิตรที เข้าช่วยสนับสนุนมีทั �งหน่วยงานราชการอย่าง พาณิชย์จงัหวัด
อ่างทอง และสื อสิ งพิมพ์ประเภทนิตยสารด้านการเกษตรอย่าง นิตยสารข้าวเศรษฐกิจ ซึ ง
บทบาทของพนัธมติร มดีงันี� 

1) พาณชิยจ์งัหวดั 
หน่วยงานราชการที เขา้มาเป็นพนัธมติร คอื พาณิชยจ์งัหวดั โดยที เชญิ

กลุ่มทํานาเลกิเคมเีขา้ร่วมเป็นคณะทํางานขบัเคลื อนการผลติและการตลาดขา้วคุณภาพด ีและ
การสร้างแบรนด์ข้าวอ่างทอง (Angthong Rice) ภายใต้การควบคุมดูแลโดยพาณิชย์จงัหวดั
อ่างทอง ซึ งการเขา้ร่วมเป็นคณะทํางานนั �นเนื องจากทางพาณิชยจ์งัหวดัไดเ้ลง็เหน็ถงึศกัยภาพ
การผลิตข้าวของกลุ่มที มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ร่วมถึงมีช่องทางการตลาดผ่านทาง
โครงการผกูปิ นโตขา้วอยู่แลว้(ภราดา อําไพ, สมัภาษณ์, 20 มถุินายน 2558) โดยบทบาทหน้าที 
ของพาณิชยจ์งัหวดั คอืการมอบหมายใหผู้ช่้วยพาณิชยจ์งัหวดัดาํเนินการตดิต่อประสานงานกบั
กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง เมื อมกีารจดัอบรมสมัมนา หรอืกจิกรรมดูงานต่างๆ เพื อเป็น
การเพิ มพูนศกัยภาพ และสร้างความเข้มแขง็ให้กบักลุ่ม ดงัที  ภราดา อําไพ (สมัภาษณ์, 20 
มถุินายน 2558) ประธานกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีกล่าวไวว้่า  

ผู้ช่วยพาณิชยจ์งัหวดัมาประสานงานตวัพาณิชย ์จงัหวดัเองไม่ได้มาเองหรอก 
ผู้ช่วยพาณิชยจ์งัหวดัมาดลีกบักลุ่มว่า มปีระชุม มดีูงานอะไรเนี ย ผู้ช่วยก็จะโทรมา มี
จปิาถะ มอีบรมอะไรกเ็ราไป มงีานอะไรที พอจะเกี ยวขอ้งเขากใ็ห้เราไปบางครั �งไม่เกี ยว
กบัขา้วก็เชญิเราไป เพื อความพรอ้ม เพื อให้เกดิความเขม้แขง็ อย่างเขาให้เราไปร่วม
ประชุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จดัโดยกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย ์ที จงัหวดัสุพรรณบุร ีในหวัขอ้บทบาทขา้วไทยในตลาดอาเซยีน เขาก็เชญิเรา
มาแลว้เราไป 
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2) นิตยสารขา้วเศรษฐกจิ 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 

พบว่า สําหรบันิตยสารขา้วเศรษฐกจินั �น ตดิต่อมาขอสมัภาษณ์แกนนํากลุ่มโดยรูจ้กัผ่านทาง เฟ
ซบุ๊ก แฟนเพจ ของแกนนําเอง ที ใช้ชื อว่า “ข้าวโยนกล้า นาปลอดสาร” แกนนํากลุ่มจงึ ขอให้
ทางนิตยสารเขยีนประชาสมัพนัธโ์ครงการผูกปิ นโตขา้วใหด้ว้ย ดงัที  ภราดา อําไพ (สมัภาษณ์, 
20 มถุินายน 2558) ประธานกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีกล่าวไวว้่า  

รูจ้กัลุงจากแฟนเพจส่วนตวัของลุง เจอลุงก่อนที ลุงจะเป็นส่วนหนึ งของโครงการ
ผูกปิ นโตขา้ว พอลุงเขา้โครงการ เป็นจงัหวะเดยีวกนั เขาจะมาสมัภาษณ์เรื องขา้วโยน
กลา้ ลุงเลยบอกว่าจะมารวมกลุ่ม แลว้เขา้โครงการผูกปิ นโตขา้ว ใหช่้วยประชาสมัพนัธ ์
เราเลยอาศยัเขาเป็นสื อในการประชาสมัพนัธไ์ปดว้ย 

 
องค์ประกอบของเครอืข่าย ในงานวจิยัชิ�นนี�มุ่งศกึษาเครอืข่ายการสื อสารระหว่าง

โครงการผูกปิ นโตขา้ว กบักลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ซึ งมสีมาชกิแบ่งเป็นแกนนําหลกั
คอื ทมีแม่สื อ แกนนําและสมาชกิ คอื กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และเจา้สาวของกลุ่ม
ทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ร่วมถงึกลุ่มพนัธมติร คอื พาณิชยจ์งัหวดัอ่างทอง และนิตยสาร
ขา้วเศรษฐกจิ ซึ งแต่และกลุ่มมารวมตวัเป็นเครอืขา่ยไดอ้ยา่งไรตามองคป์ระกอบดงันี� 

1) การรบัรูม้มุมองรว่มกนั (Common Perception) 
จากการศึกษาวิจยัโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก และการค้นคว้าวิจยัจาก

เอกสารข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องพบว่า จากวตัถุประสงค์ของการก่อตั �งโครงการผูกปิ นโตข้าว 
วตัถุประสงคก์ารก่อตั �งกลุ่ม และวตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมโครงการของผูซ้ื�อขา้วนั �นมสี่วนหนึ ง
ที ตรงกนันั  นคอื ความต้องการช่วยเหลอืชาวนาไทยให้ผ่านพ้นวกิฤตพรอ้มทั �งสามารถประกอบ
อาชพีไดอ้ย่างมั  นคงยั  งยนืโดยที ชาวนาสามารถเป็นทั �งผูผ้ลติ ผูแ้ปรรปู และผูจ้ดัจาํหน่ายไดด้ว้ย
ตนเองเพื อลดช่องทางการค้าขายที ไม่เป็นธรรมจากพ่อค้าคนกลาง และต้องการเห็นวิถีชวีิต
การคา้ขายแบบดั �งเดมิที ให้ผูบ้รโิภคและชาวนามาพบกนั เชื อมความสมัพนัธ ์ช่วยเหลอืเกื�อกูล
กันมากกว่าการซื�อขายข้าว อีกทั �งเครอืข่ายผูกปิ นโตข้าวและกลุ่มทํานาเลิกเคมีมีมุมมอง
เดยีวกนัคอืต้องการรณรงค์ให้ชาวนาไทยหนัมาให้ความสําคญัของการทํานาอินทรยี์ เพื อลด
ตน้ทุนจากการใชส้ารเคม ีรว่มถงึเพื อสุขภาพที ดขีองทั �งผูบ้รโิภค ชาวนา ตลอดทั �งสิ งแวดลอ้มที 
จะดตีามมาอกีดว้ย ดงัที กลุ่มตวัอยา่งทมีแมส่ื อกล่าวไวด้งันี�  

ความตั �งใจเลกิเคม ีแต่ไม่มตีลาดรองรบัเลยลม้เลกิ เพราะปลูกเสรจ็ก็ขายโรงสี
ไป ขายใหพ้่อคา้คนกลางไป โดยที เขาไม่รูว้่าตลาดของเขาอยู่ทไีหน …เรากเ็หมอืนเป็น
กําลงัใจให้เขา เป็นคนที จะช่วยใหเ้ขามั  นใจได้ว่า เขาทําด ีทําถูกต้อง ทําที มนัปลอดภยั 
กจ็ะมคีนที รกัสุขภาพเขากอ็ยากที จะ สนบัสนุนดว้ย (จนัทนา เชาวน์วจิติร, สมัภาษณ์, 9 
พฤษภาคม 2558) 
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เราจะไมใ่ชค้ําว่าพ่อคา้คนกลาง เราไม่ไดแ้อนตี�พ่อคา้คนกลาง พวกเราแม่สื อจะ
ใช้คําว่าตดัขั �นตอนที ไม่เป็นธรรม ถ้ามาเป็นคนกลางแลว้ทําด้วยมติรจติมติรใจที ดโีอเค 
แต่ไม่เป็นธรรมเราไม่โอเค ลึกๆเราอยากให้คนไทยกลบัมารกักนัโดยที มขี้าวเป็นสื อ 
เพราะว่าใครๆก็กนิขา้ว ไม่ว่าจะสไีหน จะคุยเรื องอะไร ยงัไงก็กินขา้วเราเอาข้าวเป็น
สื ออ่ะค่ะ (รม่ฉตัร พฒันศริ ิบุญเจรญิ, สมัภาษณ์, 22 เมษายน 2558)  

 
ซึ งสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการของรองประธาน

กลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
เราต่างคนต่างมคีวามเหน็ตรงกนับา้งเรื อง 1. เราอยากใหข้า้ว ที มาของขา้วเนี ย

ปลอดสารเคม…ี ที เราเห็นตรงกนันะกบัผูกปิ นโตข้าว อนัต่อมาทาง 2. กลุ่มผูกปิ นโต
ขา้วอยู่ในฐานะผู้บรโิภค ก็ต้องการความมั  นใจแหล่งที มาของข้าว ที เขากิน การซื�อหา
ตามตลาดเขาไมม่ั  นใจ เขามั  นใจตรงที เหน็คนปลกู คนแปรรปูโดยตรง นั  นส่วนหนึ งที เขา
ทาํ ส่วนของเรานะ เรากไ็ม่อยากใหค้นกลางทําแลว้เอาไปใหค้นกนิกนิ เพราะเรารูว้่ามนั
มูลค่าในนั �น แล้วมูลค่าในนั �นน่าจะเอากลบัมาให้พวกเราในฐานะคนปลูก เพราะฉะนั �น
เราต้องพัฒนาตัวเองมาเป็นผู้แปรรูปให้ได้ (ร ังสรรค์ คล้ายพันธ์, สัมภาษณ์ , 18 
เมษายน 2558) 

 
ในส่วนของเจ้าสาวผู้ซื�อข้าวจากกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองก็มี

วตัถุประสงค์ในการเข้าร่วมเครอืข่ายเพื อที จะช่วยเหลือชาวนา ใส่ใจในสุขภาพและต้องการ
บรโิภคข้าวที ปลอดสารเคม ีร่วมถึงใส่ใจสิ งแวดล้อม ดงัที เจ้าสาวผู้ซื�อข้าวกล่าวไว้ดงันี� “เพื อ
ช่วยเหลอืชาวนาเพื อที จะไดไ้ม่ผ่านคนกลางเพื อทําใหทุ้กอย่างมนั ง่ายขึ�นดขีึ�น บวกกบัว่านาที 
เคา้มาเอาโครงการ เป็นนาที ไม่มสีารเคมดีว้ย กเ็ลยสนใจ” (วมิลวรรณ รตันธราธร, สมัภาษณ์, 2 
พฤษภาคม 2558) 

“ส่วนตวัอยากลองกนิขา้วอนิทรยีเ์พราะ 1) ช่วยชาวนา 2) ดต่ีอสุขภาพ ก็
เลยติดต่อผ่านแม่สื อซึ งเป็นเพื อนพี เอง” (รชันีกร เจวประเสรฐิพันธุ์, สมัภาษณ์, 16 เมษายน 
2558)  

“ตอนแรกเซรจิส์ (Search) ไปเจอใน เฟซบุ๊กเนี ยแหล่ะ เห็นเพื อนแชร์
แล้วก็เลยเข้าไปอ่านโครงการ แล้วก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจ ที ว่าเราจะได้กินข้าวที ปลอดภัย”  
(จฑุามาศ อคัควสักุล, สมัภาษณ์, 25 เมษายน 2558)  

“มผีลต่อสิ งแวดลอ้ม ดนินํ�า มนักป็นเปื�อน ถอืว่าเราช่วยสิ งแวดลอ้มอย่าง
หนึ ง” (รชันีกร เจวประเสรฐิพนัธุ,์ สมัภาษณ์ 16 เมษายน 2558)   
 
 



128 

2) การมวีสิยัทศัน์รว่มกนั (Commom Vision) 
จากการศึกษาวิจยัโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก และการค้นคว้าวิจยัจาก

เอกสารขอ้มลูต่างๆ ที เกี ยวขอ้งพบว่า เป้าหมายในอนาคต และการรบัรูเ้พื อจะเดนิไปในทศิทาง
เดียวกันของทั �งโครงการผูกปิ นโตข้าว และกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองที มีความ
สอดคลอ้งกนั ซึ งส่งผลใหม้ารวมตวักนัเป็นเครอืขา่ย ดงันี�  

จากการศึกษาข้อมูลผ่ านรายการโทรทัศน์  บ้านพระรามสี  ทาง
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีช่ีอง 3 ของคุณร่มฉัตร พฒันศิร ิบุญเจรญิ และคุณนภนีรา รกัษาสุข
ความว่า “ความตั �งใจจรงิๆ คอือยากใหท้ั �งประเทศเป็นประเทศอนิทรยี ์เริ มต้นจากขา้ว” (รม่ฉัตร 
พฒันศริ ิบุญเจรญิ, สมัภาษณ์, 8 ธนัวาคม 2557) “เราทําโครงการนี�เรากค็ดิใหญ่นะคะ เรากค็ดิ
ว่าเราอยากจะให้คนไทยทานข้าวอินทรยี์ทั �งประเทศ ชาวนาเลิกใช้สารเคมทีั �งประเทศ และ
ความสมัพนัธ์ช่องว่างที เคยมใีห้กลบัเขา้มาแน่นแฟ้นรกัใคร่กนัเหมอืนเดมิ” (นภนีรา รกัษาสุข, 
สมัภาษณ์, 8 ธนัวาคม 2557) 

แต่ละกลุ่มเขาจะมกีารพูดคุยใกล้ชดิกนัแต่อยู่ในไลน์ แต่ถ้าเกดิเขาไปเยี ยมนา
กนัมนัจะทําใหใ้กลช้ดิสนิทกนัมากขึ�นเพราะความตั �งใจของเราอยากใหก้ลุ่มของเจา้บ่าว
เจา้สาวจะสรา้งสายสมัพนัธต่์อกนัไดเ้องโดยไม่ต้องผ่านเรา คอืมนัเหมอืนกบัเราเป็นแม่
สื อใหเ้คา้สองคนไดเ้จอกนั การที เขาจะรกักนัต่อมนัตอ้งเกดิจากการเขาไวว้างใจกนั เขา
เชื อใจกนั ความผูกพนัเหล่านี�เขาต้องสรา้งขึ�นมาเองไง บางทเีราไม่คดิว่าตวัเราจะอยู่
ดว้ยตลอดแต่อยากใหค้วามสมัพนัธเ์นี�ยอยู่ดว้ยตลอด (จนัทนา เชาวน์วจิติร, สมัภาษณ์, 
9 พฤษภาคม 2558) 

 
วิสัยทัศน์ของทีมแม่สื อจากโครงการผูกปิ นโตข้าวนั �นต้องการให้ทั �ง

ประเทศเป็นประเทศที มกีารทําการเกษตรแบบอนิทรยี ์ปลอดภยัทั �งผูผ้ลติ และผูบ้รโิภค รวมถงึ
เป็นประเทศที ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคเกดิการซื�อขายกนัโดยตรงและสามารถผูกกนัเองไดท้ั �งประเทศ 
ซึ งกส็อดคลอ้งกบัทางเจา้บ่าว ชาวนาผู้ผลติกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองที มคีวามมุ่งหวงั
อยากใหเ้ป็นการคา้ขายที มกีารผูกสมัพนัธก์นัโดยตรง  รวมถงึสามารถขยายผลการทําการคา้ไป
ที ผลผลิตทางการเกษตรอื นๆ ของเกษตรกรที ปลูกเอง และมคีวามมุ่งหวงัจะพัฒนาการทํา
การตลาดใหก้บัเกษตรกรที มาร่วมกลุ่ม พรอ้มทั �งพฒันามาตรฐานขา้วของกลุ่มใหต้รงใจเจา้สาว 
ผูซ้ื�อขา้วอนิทรยี/์เลกิเคมมีากที สุด 

ถ้าเมื อใดนะ ผู้ผลิตกับผู้บรโิภคมีความสัมพันธ์กันโดยตรงมากขึ�น รูปแบบ
การคา้การขายกจ็ะเปลี ยนไป มนัอาจจะไมต่อ้งมตีลาดกลางแลว้ อยา่งกลุ่มเราถอืว่าเป็น
ผู้ผลติ เป็นพ่อค้า เป็นคนกลางเลยเป็นการตกลงกนัใหม่ไม่ต้องเอาขา้วไปวางขาย ถึง
เวลากส็่งที บา้นเลยยงังี� แลว้ถา้ความสมัพนัธม์นัเจรญิมากขึ�น พดูถงึการพฒันาต่อไปนะ 
คนปลูกขา้วบา้นเราไม่ไดป้ลกูขา้วรอ้ยเปอรเ์ซนต์หรอก บา้นอากม็มีะละกอ มสีายบวั มี
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มะเขอื มดีอกสลิด เอาไหม เนี ยมนัจะเกิดความสมัพันธ์เชื อมต่อกันไปอีก พ่อค้าคน
กลางมนัจะลดลง (รงัสรรค ์คลา้ยพนัธ,์ สมัภาษณ์, 18 เมษายน 2558) 

 
สอดคล้องจากการสมัภาษณ์ผ่านรายการโทรทศัน์ ห้องข่าว NBT ทาง

สถานีโทรทศัน์ NBT ช่อง 11 ของคุณภราดา อําไพ ความว่า 
พอโครงการผูกปิ นโตข้าวเกิดขึ�น เรารู้ว่านี เป็นสิ งเรา้ทางบวก ที สําคญัที สุดก็มี

ความหวงัตั �งใจว่าการทํานาแบบไม่ใชส้ารเคมมีนัจะช่วยยกลาํดบัคุณภาพชวีติ ยกระดบั
เศรษฐกจิ รายไดก้จ็ะมากขึ�นเมื อหกัค่าใชจ้่ายที ไม่ต้องใชส้ารเคมแีลว้ เราสามารถทํานา
แบบนี�ที ไม่ต้องใช้สารเคมี แล้วได้ผลผลิตด้วย และมีความสุขด้วย (ภราดา อําไพ, 
สมัภาษณ์, 13 พฤศจกิายน 2557) 

 
3) การมผีลประโยชน์และความสนใจรว่มกนั (Mutual Benefits) 
จากการศกึษาวจิยัโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอยา่งพบว่าการเขา้

รว่มโครงการผูกปิ นโตขา้วของเจา้บ่าวกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง เจา้สาวผูซ้ื�อขา้ว และ
ทมีแมส่ื อผูด้าํเนินโครงการ ไดร้บัผลประโยชน์รว่มกนัดงันี� 

การรวมกลุ่มชาวนาที มอุีดมการณ์มแีนวคดิทํานาแบบลดต้นทุน ภายใน
พื�นที จงัหวดัอ่างทองเป็นเรื องยาก เพราะคนในพื�นที ไม่เชื อกนัเอง ร่วมถงึการเปลี ยนวถิชีวีติที 
เคยทํากนัมานั �นหากไม่มตีวักระตุ้น หรอืสิ งเรา้จากภายนอกก็เป็นเรื องยากเช่นกนั ดงันั �นคุณ
ภราดา อําไพ จงึขอความช่วยเหลือจากแม่สื อให้มาเป็นผู้จุดกระแสในพื�นที  ร่วมถึงนําเสนอ
แนวคดิของโครงการผูกปิ นโตข้าวให้สมาชกิได้รบัรู้ร่วมกนั เพื อสรา้งความเชื อมั  นให้สมาชิก 
ดงันั �นโครงการผูกปิ นโตขา้วจงึไดต้ดัสนิใจจดักจิกรรม “เรยีนรู ้ดูนา” ในพื�นที ขึ�น อกีทั �งยงัมกีาร
เชญิสื อมวลชนที ตดิต่อขอสมัภาษณ์เกี ยวกบัโครงการมาทําข่าวในวนัจดักจิกรรม จากกจิกรรมนี�
ทาํใหเ้กดิกระแสฮกึเหมิใหก้บัสมาชกิที คุณภราดา อําไพ และคุณรงัสรรค ์คลา้ยพนัธช์วนมาร่วม
กจิกรรม ส่งผลใหเ้กดิการรว่มกลุ่มอยา่งรวดเรว็  

มนัไม่เกิดแน่ถ้าไม่มแีม่สื อ ชาวนาไม่เชื อกนัเอง ต้องอาศยัสิ งเรา้ภายนอก …
ตอ้งยอมรบัว่ากลุ่มของลุงเนี ยมนัขยบัแลว้เตบิโตขึ�นมาไดเ้นี ยส่วนหนึ งเป็นการใชส้ื อเขา้
ไปมสี่วนในการกระตุ้น การรวมกลุ่ม …หลงัจากประชุมแล้วไดเ้ดลนิิวไ์ด้ช่อง 7 แล้วใช่
มะ ก็ได้ ทางกลุ่มแม่สื อเนี ย ก็ตดิต่อโดยแม่สื อป๋อมแป๋ม ไปให้ช่อง 11 NBT ไปทําข่าว
เกษตร Hotnewsไปสมัภาษณ์ลุงไปดูนาลุงอีก มนัก็ยิ งทําให้เกิดความเชื อมั  นมากขึ�น 
(ภราดา อําไพ, สมัภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2558) 

 
อกีทั �งยงัไดร้บัประโยชน์ในดา้นของโครงการผกูปิ นโตขา้วจะเป็นตวัการนั

ต ีและสรา้งความน่าเชื อถอืใหก้บัขา้วของกลุ่มเนื องจากโครงการผูกปิ นโตขา้วเป็นที รูจ้กัของคน
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ในสงัคมเพิ มมากขึ�น ดงัที  รงัสรรค ์คลา้ยพนัธ ์(สมัภาษณ์, 18 เมษายน 2558) รองประธานกลุ่ม
ทาํนาเลกิเคม ีคนที หนึ ง กล่าวไวว้่า 

ผูกปิ นโตรู้จกัเราไว้วางใจเราหาเจ้าสาวมาให้เรา…เราก็ได้ผลพวงนะ อย่างคน
รูจ้กัผกูปิ นโตขา้วมากๆ เราไดโ้ลโก้ของผกูปิ นโตขา้วมาการนัตตีวัพวกเราอกีที หนึ ง …..
ผูกปิ นโตขา้วเป็นแม่เหลก็ เราทําตวัเป็นแม่เหลก็ในเรื องเดยีวกนั ดงึดูดพาณิชยจ์งัหวดั 
ดงึอุตสาหกรรมจงัหวดั ร่วมถงึคนอื น กลุ่มอื นมารูจ้กัเรามากขึ�นมนัก็เป็นช่องทางที ทํา
ให้เราพฒันาตนเองได้ในเรื องการผลติ การแปรรูป การขาย การบรโิภค เชื อมกนัเป็น
องคร์วม 

 
ในส่วนของเจ้าสาว หรือผู้ซื�อข้าวนั �นจะได้รบัความสุขที ได้ช่วยเหลือ

ชาวนา ไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติของชาวนาเรยีนรูก้ารทํานาจากที ได้ไปร่วมพูดคุยเยี ยมเยยีน อกีทั �งยงั
ไดบ้รโิภคขา้วที มคีุณภาพและปลอดภยั “พี ว่าเป็นความสุขนะ สุขทั �งที เหน็ชาวนาเคา้มคีวามสุข 
และกส็ุขทั �งที เรา และคนในครอบครวัได้กนิขา้วที แบบมคีุณภาพไม่มสีารเคม”ี (รชันีกร เจวประ
เสรฐิพนัธุ์, สมัภาษณ์, 16 เมษายน 2558) “เรยีนรูว้ถิชีวีติของชาวนามากขึ�น คอืขั �นตอนกว่าที 
จะทํามาใหเ้รา ปกตเิรากก็นิขา้ว เราไม่ไดอ้ะไรเท่าไหร ่แต่พอเขา้มาโครงการไดคุ้ย ไดม้อง เหน็ 
รู้สึกว่าเป็นชีวิติที น่าสนใจ จริงๆ เราควรจะลงไปช่วยเขาจริงๆ” (จุฑามาศ อัคควัสกุล,  
สมัภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

ในส่วนของทมีแม่สื อนั �น ได้รบัความสุข สนุกสนาน ความอบอุ่น และได้
เติมเต็มชวีติจากการทํางานจติอาสาในครั �งนี� ร่วมถึงได้เปิดโลกทศัน์ใหม่ๆ ได้ร่วมพูดคุยกับ
ชาวนาที มวีถิีชีวติ ความคดิที น่าสนใจ ดงัที  จนัทนา เชาวน์วจิติร (สมัภาษณ์, 9 พฤษภาคม 
2558) แมส่ื อทมีเจา้บ่าว กล่าวไวว้่า 

ไปนาแล้วมคีวามสุข รูส้กึสนุก เหมอืนเราเจอญาติ มญีาตอิยู่ทุกจงัหวดั เรามี
อะไรเราก็สามารถไปคุยไปเยี ยมไปอะไร ได้ความสุขที หาที ไหนไม่ได้ในการที ทําตรงนี�
ขึ�นมา ได้พลงั ได้เตมิเต็มสิ งที เรามตีั �งใจว่า วนัหนึ งของมนนุษยท์ี มนัต้องไป จากโลกนี� 
มีสิ งที เราจะสามารถคิดถึงได้ในโมเมนต์ที เราจากโลกนี�  เราได้ทําอะไรคืนกลับให้
ประเทศชาตเิราบา้ง…  

 
4) การเสรมิสรา้งซึ งกนัและกนั (Complementary Relationship) 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ พบว่า การเข้าร่วมโครงการผูกปิ นโตขา้วของ

กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และเชื อมโยงเป็นเครอืข่ายนั �น สิ งที ไดร้บัจากการเขา้ร่วมคอื 
การที โครงการสามารถช่วยส่งเสรมิในสิ งที ถอืว่าเป็นจุดอ่อนของกลุ่มนั  นคอื การทําการตลาด 
กําลงัใจในการดําเนินแนวทางตามวถิอีนิทรยี ์ร่วมถงึความมั  นใจว่าจะมผีูท้ ี ต้องการสนิคา้เกษตร
อนิทรยีห์รอืไม่ ซึ งในการเขา้ร่วมเป็นเครอืขา่ยผูกปิ นโตขา้วนั �นช่วยส่งเสรมิในเรื องช่องทางดา้น
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การตลาดที ขยายฐานเพิ มขึ�นจากการประชาสมัพนัธข์องกลุ่มแม่สื อ และเจา้สาวผูซ้ื�อขา้ว อกีทั �ง
ได้ความน่าเชื อถือจากผู้บริโภคในระดับหนึ งผ่านทางโครงการ และการที แม่สื อเป็นผู้มี
ประสบการณ์ทางดา้นการสื อสารนั �นมสี่วนช่วยสรา้งแรงบนัดาลใจกบัชาวนาใหเ้กดิความเชื อมั  น 
มั  นใจว่าการดําเนินตามแนววถิอีนิทรยี ์และการทําตลาดด้วยการผลติเองขายเองนั �นเป็นสิ งที ดี
แลว้  

คอืเขามคีวามรูเ้รื องของประชาสมัพนัธ์อย่างหนึ ง และก็อกีอย่างหนึ งเขาจะผูก
เรื องราวใหม้นัน่าเชื อถอื ทั �งที จรงิๆมนักน่็าเชื อถอืได ้เขาพยายามที จะเชื อมโยงกนัใหไ้ด ้
อย่างไรเราไม่มปีญัญาหรอกทําอย่างเดียว เพราะว่าบางครั �งการขายสินค้ามนัต้องมี
เรื องราวความเป็นมาอะไร ความเชื อถอืมนัจะมมีากกว่าของเราด ีแต่ว่าดยีงัไงเล่าใหเ้ขา
ฟงัไม่ได…้มนัเชื อถอื และถ้าเราไปดูตอนนี� ทั  วไปมนัการตลาดมากกว่าบางทขีองชิ�นนี� 
แค่ 20 บาทแต่บรรจุภณัฑ์กบั เรื องราวนี มนัเกนิ (เฉลมิวุฒ ิพรหมทอง, สมัภาษณ์, 31 
พฤษภาคม 2558) 

 
“ตรงนี�แต่รากแต่ฐานเราก็ไม่ต้องห่วง เพราะคุณภาพตอบได้ในกลุ่มเรา 

ถา้ไปถงึคนกนิ คนกนิที มตีวักลางคอืผกูปิ นโตขา้ว มาการนัตมีารบัรองเราอกีเนี ยกเ็สรมิใหม้ั  นใจ
ได้ว่าทั �งสองฝ่าย เราก็มั  นใจคนกิน คนกินก็มั  นใจเรา” (รงัสรรค์ คล้ายพันธ์, สัมภาษณ์, 18 
เมษายน 2558) 

คอืชาวนารูไ้หมว่าปลูกอนิทรยีแ์ลว้ด ีเขาเคยไดย้นิถามว่าเชื อไหมส่วนใหญ่ ไม่
เชื อไม่ง ั �นคงเลกิกนัไปหมดแลว้ แมว้่าเขาจะอยู่นาขา้งๆคนที ปลูกอนิทรยี ์กต็ามเขากจ็ะ
ไมเ่ชื อ เขาเชื อเมื อมคีนมาบอกว่าฉนัซื�อนะ ผกูด ิฉนัซื�อนะ ตอ้งมคีนมาบอกว่าเฮย้จรงิๆ 
ทํามาแลว้ จรงิเดอืนๆนึง ได้เยอะ เริ มมคีนซื�อ เริ มมเีจา้สาว เริ มมบีทสนทนา เริ มแบบ
ออกทวีเีฮย้ออกทวีลีุงตู่พดู …มแีม่ชาวนาท่านหนึ งเล่าฟงัว่า ลุงตู่ออกทวี ีเนี ยไปคุยสาม
บ้านแปดบ้านเนี ยลูกชายฉัน อยู่ในรายการนี� ชาวนาที อยู่ในโครงการเขาสามารถเป็น
ตวัอย่าง ให้ชาวนาคนอื นๆดําเนินรอยตามได้  เขาเป็นตวัอย่าง เหมอืนเป็น Success 
Case อ่ะค่ะ (นภนีรา รกัษาสุข, สมัภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558) 

 
5) การปฏสิมัพนัธแ์ลกเปลี ยน (Interaction) 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอยา่งทมีแมส่ื อ คณะกรรมการกลุ่มทํา

นาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง พบว่า 
การมปีฏิสมัพนัธ์แลกเปลี ยนระหว่างกนัในเครอืข่ายนั �นผ่านทางการติดต่อสื อสารในช่องทาง
ต่างๆ การประชุมสมัมนาร่วมกนั และการทํากจิกรรม ซึ งผู้วจิยัขอสรุปเพื อให้เหน็ภาพชดัเจน 
โดยแบ่งการตดิต่อสื อสารระหว่างกนัตั �งแต่ช่องทางการสื อสารหลกัภายในโครงการผูกปิ นโตขา้ว
ซึ งประกอบดว้ยการตดิต่อสื อสารระหว่างแม่สื อ เจา้บ่าวกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และ
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เจา้สาวผูซ้ื�อขา้วของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ช่องทางการสื อสารหลกัของกลุ่มทํานา
เลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ร่วมถงึการตดิต่อสื อสารกนัโดยตรงระหว่างกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดั
อ่างทองกบัเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วของกลุ่ม ดงันี� 

(1) ช่องทางการสื อสารหลักของโครงการผูก ปิ นโตข้าว จาก
การศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร และการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างทมีแม่สื อ แกนนํากลุ่ม
ทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วของกลุ่ม พบว่าช่องทางการสื อสารหลกัของ
โครงการผกูปิ นโตขา้วมดีงันี� 

(1.1) เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Fanpage) 
โครงการผูกปิ นโตข้าวดําเนินการเปิดช่องทางการสื อสารผ่าน

ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ โดยแบ่งการสื อสารผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจ เป็นแบบสาธารณะ หรอืกลุ่ม
เปิดเผย (Open Group) และกลุ่มลบั (Secret Group) โดยมรีายละเอยีดดงันี� 

(1.1.1) เฟซบุ๊ก แฟนเพจ  เป็นแบบสาธารณะ เกดิขึ�นเมื อ
วนัที  16 กุมภาพันธ์ 2557 โดยใช้ชื อว่า “ผูกปิ นโตข้าว” (www.facebook.com/pookpintokao) 
เพื อใชส้ื อสารกบัสมาชกิภายในโครงการ และคนภายนอกโครงการ  สําหรบัช่องทางการสื อสาร
ผ่านทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” (www.facebook.com/pookpintokao) นั �นเป็น
ช่องทางสําคญัในการรบัทราบขา่วสาร นโยบาย และกจิกรรมต่างๆ ของทางโครงการที ทมีแมส่ื อ
ใช้เป็นช่องทางการสื อสารที สมาชกิสามารถเขา้ชมไดต้ลอดเวลาดงัที  รชันีกร เจวประเสรฐิพนัธุ ์
(สมัภาษณ์, 16 เมษายน 2558) เจา้สาวผูซ้ื�อขา้ว กล่าวไว้ว่า “เฟซบุ๊ก มากกว่าใน เฟซบุ๊ก เขา
อพักจิกรรมเขาตลอดเวลา แนะนําอะไรใหม่ๆ ” 

(1.1.2) เฟซบุ๊ก แฟนเพจ แบบเฉพาะกลุ่ม ที ใช้สื อสารกนั
ระหว่างทีมแม่สื อหลกั โดยใช้ชื อว่า “ตั �งบุ๊ป ชนะบั �ป” มีวตัถุประสงค์เพื อติดต่อสื อสาร และ
รวบรวมขอ้มลูที เกี ยวขอ้งกบัโครงการเอาไวใ้ชร้ว่มกนัอกีดว้ย 
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ภาพที� 4.22  ภาพตวัอยา่งหน้า เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผกูปิ นโตขา้ว” 
แหล่งที�มา:  ผกูปิ นโตขา้ว, 2558ก. 
 

(1.2) ไลน์ (LINE) 
โครงการผูกปิ นโตขา้วมกีารตดิต่อสื อสารกนัภายในกลุ่มสมาชกิ

ของโครงการ ซึ งสามารถแบ่งกลุ่มการสื อสารไดด้งันี� 
(1.2.1) กลุ่มสื อสารของแม่สื อในโครงการผูกปิ นโตข้าว 

อาท ิ“กลุ่มรุมใจใส่เพจ” เป็นกลุ่มที แมส่ื อสรา้งขึ�นมาเพื อช่วยกนัสรา้งไอเดยีในการลงเรื องราวใน 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ของโครงการ รวมถงึแลกเปลี ยนขอ้มลูขา่วสารที เกดิขึ�นภายในเครอืขา่ย  

(1.2.2) กลุ่มสื อสารของเจา้บ่าว (ชาวนาอนิทรยี/์เลกิเคม)ี 
ที เข้าร่วมโครงการ และ แม่สื อ (ทีมเจ้าบ่าว) อย่าง “กลุ่มเจ้าบ่าวเกื�อกูล” ที สร้างขึ�นมาเพื อ
แลกเปลี ยนข้อมูล ข่าวสาร ในการทํานาอนิทรยี/์เลกิเคม ีหรอืเพื อการช่วยเหลอืแบ่งปนัซึ งกนั
และกนั 

(1.2.3) กลุ่มสื อสารระหว่างกลุ่มทํานาเลิกเคมี จงัหวัด
อ่างทอง และแม่สื อ (ทีมเจ้าบ่าว) อย่าง “กลุ่มผูกอ่างทอง” โดยภายในห้องสนทนานี�จะ
ประกอบดว้ยสมาชกิในกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง เพยีง 6 คน นําโดยคุณภราดา อําไพ 
และคุณรงัสรรค์ คล้ายพนัธ์ และแม่สื อทมีเจา้บ่าวจํานวน 3 คน คอื คุณร่มฉัตร พฒันศิร ิบุญ
เจรญิ คุณจนัทนา เชาวน์วจิติร และคุณจอมทรพัย ์วงศาโรจน์  
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ภาพที� 4.23  ตวัอยา่งบทสนทนาในโปรแกรมไลน์ 
 

(1.3) การประชุม  
โครงการผูกปิ นโตขา้วจะมกีารนัดประชุมทั �งที เป็นทางการ และ

ไม่เป็นทางการ โดยแบ่งเป็นการประชุมร่วมอย่างเป็นทางการของโครงการ ซึ งระยะแรกนั �นจะมี
ขึ�นในวนัจนัทรท์ี  2 (ข้อมูล ณ วนัที  22 เมษายน 2558) หลงัเวลาเลกิงานของสมาชกิแต่ละคน 
ต่อมาเมื อโครงการขยายขึ�นมสีมาชกิเพิ มมากขึ�นอกีทั �งเป็นการไม่สะดวกของสมาชกิแต่ละคนใน
การเขา้ร่วมประชุมพรอ้มเพรยีงกนั จงึแบ่งกลุ่มในการประชุมเป็นกลุ่มย่อยบา้ง เช่น การประชุม
ภายในทีมแม่สื อหลกักันเอง การประชุมกลุ่มย่อยของทีมแม่สื ออาสา หรอืเถ้าแก่อาสาทั �งนี�
ประเด็นต่างๆ ที ประชุมกนัทมีแม่สื อหลกัจะเป็นผู้รบัทราบโดยทั  วกนัเพราะสามารถติดต่อกนั
ผ่านทางไลน์ 

ต่อมาภายหลงัปรบัเปลี ยนการประชุมเป็นวนัศุกรท์ี  2 ของเดอืน 
(ข้อมูล ณ วนัที  3 ตุลาคม 2558) หลงัเวลาเลิกงานของสมาชิก โดยเป็นการประชุมร่วมกัน
ระหว่างทมีแมส่ื อหลกัผูก่้อตั �ง และแกนนําแมส่ื ออาสา  

(1.4) การประชุมสายผ่านโทรศพัทม์อืถอื  
ในระยะแรกเริ มกลุ่มแม่สื อจะมกีารนัดหมายประชุมสายร่วมกนั

ในทุกๆ คนืวนัจนัทร ์(ยกเว้นจนัทรท์ี  2 ของทุกเดอืนที มกีารนัดประชุมตามปกต)ิ ส่วนในระยะ
หลงัเมื อมกีารพูดคุยผ่านไลน์ แล้วก็มกีารยกเลกิการประชุมสายลง แต่มแีม่สื อ (ทีมเจ้าบ่าว) 
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เท่านั �นที ยงัมกีารนัดประชุมสายทุกคนืวนัศุกร ์เวลา 22.00 น. โดยจะเป็นการประชุมผ่านทาง
โทรศพัทม์อืถอื ที สามารถเชื อมต่อสายโทรศพัทไ์ดม้ากกว่า 2 คนขึ�นไป ซึ งการประชุมสายในแต่
ละครั �งจะประกอบด้วย คุณจนัทนา เชาวน์วิจติร คุณจอมทรพัย์ วงศาโรจน์ และคุณร่มฉัตร 
พัฒนศิริ บุญเจรญิ แม่สื อทีมเจ้าบ่าว สนทนาร่วมกันผ่านโทรศัพท์มือถือในทุกประเด็นที 
เกี ยวขอ้งเจา้บ่าวในโครงการเพื อเป็นการแบ่งหน้าที ความรบัผดิชอบและตดิตามผลการทํางาน 
รว่มถงึหากมปีระเดน็ที สําคญักจ็ะรวบรวมเพื อที จะนําเขา้ที ประชุมใหญ่ร่วมกนัระหว่างแม่สื อทุก
ทมี  

(1.5) สื อกจิกรรม 
กจิกรรมต่างๆ ที ทางโครงการผกูปิ นโตขา้วจดัขึ�น หรอืหน่วยงาน

ภายนอกเป็นผูจ้ดัและขอความสนับสนุนจากทางโครงการ ทั �งนี�จุดประสงค์ในการตดิต่อสื อสาร
กนัผ่านทางกจิกรรมนั �นมทีั �งเพื อประชาสมัพนัธ์โครงการให้หน่วยงานภายนอกรบัทราบ ขยาย
ช่องทางการตลาด และการแลกเปลี ยนเรยีนรูข้อ้มลูซึ งกนัและกนั โดยกจิกรรมที เป็นช่องทางใน
การติดต่อสื อสารกนัระหว่างทมีแม่สื อ และกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง อาท ิกิจกรรม 
“เรยีนรู ้ดูนา” ร่วมถึงออกบูธแสดงสนิค้าในนามของโครงการผูกปิ นโตข้าว และกจิกรรม “ป ั  น 
ปนั ขา้ว” เป็นตน้ 

จะเหน็ไดว้่าช่องทางหลกัในการตดิต่อสื อสารภายในโครงการผูก
ปิ นโตข้าวนั �นมทีั �งการใช้สื อสังคมออนไลน์ อย่างเฟซบุ๊ก และ ไลน์ ร่วมถึงมีการประชุมซึ ง
ภายหลงัไดม้กีารปรบัเปลี ยนจากการประชุมเป็นการสื อสารผ่านทางไลน์แทน เพื อตอบสนองวถิี
การสื อสารของคนในเมอืงหลวง ร่วมถึงเพื อประหยดัเวลา ลดค่าใช้จ่าย และทําให้เกิดความ
รวดเรว็ในการสื อสาร นอกจากนี�ยงัมช่ีองทางในการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนัภายในเครอืข่ายอยา่ง 
การทํากิจกรรมร่วมกันทั �งที เป็นกิจกรรมที โครงการผูกปิ นโตข้าวเป็นผู้จดัขึ�นโดยตรงหรือ 
หน่วยงานภายนอกเป็นผูจ้ดั 

(2) ช่องทางการสื อสารหลกัของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกลุ่มตวัอย่างคณะกรรมการกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง พบว่า
การสื อสารหลกัของกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองมดีงันี� 

(2.1) การประชุม 
ช่องทางการติดต่อสื อสารหลกัของกลุ่มทํานาเลิกเคม ีจงัหวดั

อ่างทอง คอืการประชุม ซึ งมทีั �งการประชุมใหญ่สามญัประจําปี ปีละ 1 ครั �ง และมกีารประชุม
ยอ่ยทุกวนัเสารท์ี  3 ของทุกเดอืน ซึ งจดัที  โรงสชุีมชนวดัน้อย จงัหวดัอ่างทอง โดยใชเ้วลาตั �งแต่ 
13.00 น . เป็นต้นไปในการประชุมกลุ่ม  รวมถึงมีการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจของ
คณะกรรมการกลุ่มทํานาเลกิเคม ีดงัที  ปรมาภรณ์ โตสวสัดิ J (สมัภาษณ์, 20 มถุินายน 2558) 
เลขากลุ่มทํานาเลกิเคม ีกล่าวไว้ว่า “ประชุมทุกเดอืนและนอกรอบเฉพาะกิจ เฉพาะกรรมการ
ต่างหาก อยา่ง ลุงเจี�ยบ พี รงัสรรค ์พี  ป้าแจม่…”   
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ภาพที� 4.24  การประชุมกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีวนัเสารท์ี  18 เมษายน 2558 
 

(2.2) โทรศพัท ์
ช่องทางการติดต่อสื อสารต่อมาของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดั

อ่างทอง คอื ติดต่อผ่านทางการโทรศพัท์ติดต่อกนัโดยตรงกบัสมาชกิในแต่ละคน เพราะส่วน
ใหญ่สมาชกิจะอยู่คนละพื�นที  ซึ งโทรศพัท์ของสมาชกิแต่ละคนก็มทีั �งโทรศพัท์เคลื อนที ส่วนตวั
ทั  วไปหรอื Basic Phone และแบบ Smart Phone (สมารท์โฟน) ที สามารถใช้การตดิต่อสื อสาร
ผ่านไลน์ได้ โดยที ข้อมูล ข่าวสาร การนัดหมายของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ก็มทีั �ง
การติดต่อสื อสารผ่านทางไลน์สําหรบัสมาชิกที อยู่ในกลุ่มไลน์ “ทํานาเลิกเคมี อ่างทอง” แต่
สมาชิกที ไม่มไีลน์ ก็จะติดต่อสื อสารผ่านทางโทรศัพท์เคลื อนที ส่วนตัวทั  วไป ดงัที  เฉลิมวุฒ ิ
พรหมทอง (สมัภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2558) รองประธานกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีคนที สอง กล่าวไว้
ว่า “ส่วนใหญ่ ใชโ้ทรศพัท ์แต่บางคนเคา้ใชไ้ลน์ แต่ผมไมม่ไีลน์ ใชโ้ทรศพัท”์ 

(2.3) ไลน์ (LINE) 
ช่องทางการตดิต่อสื อสารกนัภายในกลุ่มอกีช่องทางหนึ งคอืการ

ใชไ้ลน์ ซึ งไดต้ั �งกลุ่มสนทนาชื อว่า “ทํานาเลกิเคม ีอ่างทอง” เพื อตดิต่อสื อสารแลกเปลี ยนขอ้มูล 
หรอืแจ้งข่าวสารของกลุ่มตลอดทั �งแจ้งวาระในการประชุมของกลุ่มในแต่ละเดือน แต่การ
ติดต่อสื อสารทางช่องทางนี�มีเพียงสมาชิกบางคนเท่านั �นที เข้าร่วมกลุ่มซึ งยงัเป็นข้อจํากัด
ทางด้านการติดต่อสื อสารอย่างหนึ งระหว่างสมาชกิภายในกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
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ดงัที ภราดา อําไพ (สมัภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558) ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคม ีกล่าวไว้ว่า 
“คราวเนี�ยลุงทําวาระไปในไลน์ ก่อน คราวนี�ในไลน์ก็จะมอียู่ประมาณ 10 คนอ่ะนะที เราพอจะ
สื อสารกบัเขาได ้พอเราตั �งวาระประชุมขึ�นมาสื อสารกบัเขาแล้ว เราก็ต้องไปทําไงให้คนที เหลอื
เขารบัรู…้ ไอท้ี เล่นไลน์มนักม็ไีมก่ี คน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.25  ตวัอยา่งบทสนทนาในไลน์ของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
 

จะเหน็ได้ว่า ช่องทางการสื อสารหลกัของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองนั �น
ยงัคงเป็นวธิกีารประชุมจะเป็นการตดิต่อสื อสารที มปีระสทิธภิาพมากที สุด ส่วนการใช้สื อสงัคม
ออนไลน์อยา่งไลน์นั �นจะมสีมาชกิเพยีงไมก่ี คนในกลุ่มนั �นใชช่้องทางนี�ในการตดิต่อสื อสาร 

(3) ช่องทางการสื อสารระหว่างกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
และเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วของกลุ่ม จากการศกึษาโดยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอยา่งแกนนํา
กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วของกลุ่มพบว่า มกีารใชก้ารสื อสารผ่าน
ช่องทางดงัต่อไปนี� 

(3.1) ไลน์ (LINE) 
สาํหรบับทบาทหน้าที ในการตดิต่อสื อสารกบัเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วของ

กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองโดยตรงนั �นจะเป็นหน้าที ของแกนนํากลุ่มทํานาเลกิเคม ีโดย
ผ่านทางไลน์ซึ งนอกจากการติดต่อตกลงการซื�อ-ขาย ข้าวเลกิเคมแีล้วนั �น ยงัมกีารพูดคุยใน
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ประเดน็ที แตกต่างกนัไป เช่น การส่งภาพนาเลกิเคม ีของทางกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีมาใหเ้จา้สาวดู
เพื อเหน็ความคบืหน้า การพดูคุยแลกเปลี ยนขอ้มลูความรูต่้างๆ รว่มถงึการใหก้ําลงัใจ ฯลฯ 

ส่วนมากคุยกนัในไลน์ เขยีนถามไป เพราะในไลน์ เขาว่างเขาก็อ่าน ไม่ว่างก็ไม่
อ่าน ไม่เหมอืนโทร บางทกี็ไม่รูเ้ขาทําอะไรอยู่ บางทกี็เคยคุยเรื องการเมอืงกบัชาวนา
ไทย กย็งัรูส้กึประหลาดใจ ว่าลุงเจี�ยบมคีวามรูเ้ยอะนะ หลายอยา่งเขายงัแนะนําหนังสอื
ให้ไปอ่านเกี ยวกบัเรื อง ประวตัศิาสตร ์กบัชาวนาไทยการเมอืง (วมิลวรรณ รตันธราธร, 
สมัภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558) 

 
“ยงัไม่มกีารไปดูนา แต่ว่าในไลน์บางทลีุงกจ็ะ เพิ ม รปูนามาให้ดู

บา้งหรอืว่า เล่าให้ฟงัโน่นนี นั  นบ้าง” (รชันีกร เจวประเสรฐิพนัธุ,์ สมัภาษณ์, 16 เมษายน 2558) 
“คุยช่วงแรก เวลาลุงไปอบรมแลว้ไดร้างวลักด็ใีจดว้ยนะคะบอกใหเ้ขาสู้ๆ  อะไรยงัเงี�ย” (จฑุามาศ 
อคัควสักุล, สมัภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

(3.2) กจิกรรม 
นอกจากการตดิต่อสื อสารทางไลน์ที ดําเนินการโดยแกนนํากลุ่ม

แล้วนั �น ยงัมกีารสื อสารโดยผ่านทางกิจกรรม เช่น การเดนิทางมาเยี ยมดูนาของเจ้าสาว หรอื
กจิกรรมป ั  นจกัรยานของกลุ่มนักป ั  นจกัรยานของคุณวมิลวรรณ รตันธราธร เจา้สาวผูซ้ื�อขา้วของ
กลุ่ม “เมื อเจา้สาวเจา้บ่าวเจอกนับางครั �งเขาก ็มาเที ยวดูเราทาํนามาช่วยเราโยนขา้ว เคยมาแลว้
สองรอบสามรอบ มาไม่เกี ยวกบันาก็มมีาขอถีบจกัรยาน มาขอให้เราพาไปเที ยว มาขอขอ้มูล
บางอยา่งจากเรา” (รงัสรรค ์คลา้ยพนัธ,์ สมัภาษณ์, 18 เมษายน 2558) 

กจิกรรมในกลุ่มของเราเองหนหนึ งคอืไปเยี ยมนา และก ็อยา่งที ชอบขี จกัรยานก็
บอกลุงเจี�ยบว่าอยากเอากลุ่มขี จกัรยานไป ไปเที ยวที นั  น ลุงเจี�ยบกเ็ลยจดัให ้มคีนดูแล 
มทีมี ก็สนุกสนานด ีก็ได้ไปเยี ยมนอกจากนาไรส้ารแล้วก็ยงัไปดูผกัด้วย ไปเที ยวตาม
สถานที สาํคญัต่างๆ ดว้ย (วมิลวรรณ รตันธราธร, สมัภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558) 
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ภาพที� 4.26 กจิกรรมป ั  นจกัรยานและเยี ยมนาของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง กบักลุ่ม

นกัป ั  นของคุณวมิลวรรณ รตันธราธร  
แหล่งที�มา: “ผกูปิ นโตขา้ว,” 2557ซ. 
 

ซึ งการได้มาทํากจิกรรมร่วมกบัเจา้บ่าวกลุ่มทํานาเลกิเคมนีั �นทํา
ให้เกิดการติดต่อสื อสารกันไม่ใช่เพียงแค่เจ้าสาวผู้ซื�อข้าวของกลุ่มกับแกนนําของกลุ่มเพียง
เท่านั �น เจา้สาวยงัไดร้วมพบปะพดูคุยกบัสมาชกิคนอื นๆของกลุ่มอกีดว้ย 

(3.3) สื อเฉพาะกจิ 
ช่องทางการตดิต่อสื อสารอกีช่องทางหนึ งเพื อการประชาสมัพนัธ์

กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองนั  นคอื การใชส้ื อเฉพาะกจิอยา่ง แผ่นพบัประชาสมัพนัธข์นาด 
A4 ที กลุ่มทํานาเลกิเคมจีดัทําขึ�นมาและจดัส่งไปพรอ้มขา้วที ส่งเจา้สาว โดยแรกเริ มการจดัทํา
แผ่นพบัขึ�นมานี�เพื อใชใ้นการแจกเพื อการประชาสมัพนัธก์ลุ่มฯ เมื อตอนที เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ออกบูธกบัโครงการผูกปิ นโตข้าวที  บรษิัท เซฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลติ จํากดั ต่อมา
ภายหลงัยงัไม่ได้มกีารเขา้ร่วมกจิกรรมออกบูธร่วมกบัโครงการทางกลุ่มเลยนําแผ่นพบันี�ส่งไป
พรอ้มกบัขา้วที ทางเจา้สาวเป็นผูส้ ั  ง ส่งผลใหเ้จา้สาวบางรายไดนํ้าใบประชาสมัพนัธนี์�ไปบอกต่อ
กบัผูท้ี สนใจ ซึ งทําใหท้างกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองไดลู้กคา้เองโดยตรงเพิ มขึ�น “บางที
ก็จะมเีป็นเอกสารแผ่นพบัมาว่ามขี้าวอะไรบ้างยงัไง ของลุงเองก็จะมเีหมอืนเป็นแผ่นพบัหรอื
เอกสารมา” (รชันีกร เจวประเสรฐิพนัธุ,์ สมัภาษณ์, 16 เมษายน 2558) 
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“แผ่นพบั ระยะหลงัเนี ยไม่ได้ไปโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ที ไหนก็
ไม่ไดใ้ช ้มใีชไ้ปเยอะกต็อนช่วงที เอาแผ่นพบัมาแลว้กใ็ส่ไปใหก้บัเจา้สาวดว้ย ซึ งกม็เีจา้สาวบาง
ท่านช่วยเอาไปประชาสมัพนัธ์ต่อก็ทําให้ได้ขอ้มูล ได้ลูกค้าเพิ ม” (ภราดา อําไพ, สมัภาษณ์, 4 
พฤษภาคม 2558)  

โดยรายละเอียดเนื� อหาภายในของแผ่นพับประกอบด้วย          
1) นิยามของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และเบอรโ์ทรตดิต่อ 2) ความเป็นมาของกลุ่มทํา
นาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง เจา้บ่าวมอืใหม่หมายเลข 11 3) ขา้วพนัธุต่์างๆ ที กลุ่มฯ มจีาํหน่าย 
4) รูจ้กัที มาของขา้วเลกิเคมแีละการผกูปิ นโตขา้วในโครงการผกูปิ นโตขา้ว และ 5) คุณประโยชน์
ของขา้ว 4 สายพนัธุ์ ได้แก่ ขา้วกล้องหอมมะลแิดง ขา้วขาวตาเคลอืบ ขา้วกล้องหอมนิล และ
ขา้วกลอ้ง Rice Berry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.27  ตวัอยา่งแผ่นพบัประชาสมัพนัธท์ี ส่งไปพรอ้มกบัขา้วเลกิเคมเีพื อใหเ้จา้สาว 

 
จะเหน็ไดว้่าการปฏสิมัพนัธแ์ลกเปลี ยนภายในเครอืขา่ยนั �น มทีั �งผ่านทางการพูดคุยผ่าน

โทรศัพท์มอืถือ การพูดคุยโดยตรงในสถานที จรงิ การติดต่อผ่างทางสื อสงัคมออนไลน์ การ
ถ่ายทอดผ่านทางบุคคล การประชุม การอบรม การใช้สื อเฉพาะกจิ และการทํากจิกรรมร่วมกนั 
ซึ งส่งผลใหเ้ครอืขา่ยสามารถดาํรงอยูต่่อไปได ้
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4.3.2 ผลการวิจยัข้อที� 2 กลยุทธ์การสื�อสารของโครงการผกูปิ� นโตข้าวเพื�อสร้าง
การมีส่วนร่วมในเครือข่าย 

การศกึษาในประเดน็กลยุทธ์การสื อสารของโครงการผูกปิ นโตขา้วที สรา้งให้ทั �งเจา้บ่าว 
(กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง) และเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วจากกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง
สนใจเข้าร่วมโครงการตลอดทั �งมสี่วนร่วมในการสร้างเครอืข่าย รวมถึงปฏิบัติตามข้อตกลง
ภายในเครอืข่ายร่วมกนั ผู้วจิยัไดศ้กึษาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ที เกี ยวขอ้งกบัโครงการผูกปิ นโต
ขา้ว ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตขา้ว” (www.facebook.com/pookpintokao) รายการทาง
โทรทัศน์ประเภทต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้ ก่อตั �งโครงการผูกปิ นโตข้าว            
คุณนภนีรา รกัษาสุข  และทีมแม่สื อผู้ดูแลเจ้าบ่าว รวมทั �งสมัภาษณ์เชิงลกึกับกลุ่มตัวอย่าง
คณะกรรมการกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และกลุ่มตวัอยา่งจากเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วของกลุ่ม
ทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 

ผลการวจิยัพบว่า กลยทุธก์ารสื อสารของโครงการผกูปิ นโตขา้วสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  
4 ประเดน็คอื กลยุทธ์ด้านผู้ส่งสาร กลยุทธ์ในการวเิคราะห์ผู้รบัสาร กลยุทธ์การออกแบบสาร 
และกลยุทธใ์นการเลอืกใช้สื อ ทั �งนี�ผู้วจิยัได้ทําการสรุปขอ้มูลกลยุทธ์การสื อสารตามพฒันาการ
ของเครอืขา่ยในระยะก่อตวั และระยะขยาย ดงันี� 
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ตารางที� 4.3  ตารางสรปุขอ้มลูกลยทุธก์ารสื อสารตามพฒันาการของเครอืข่าย 
 

 
 

 
ประเดน็ 

กลยทุธแ์บ่งตามพฒันาการของเครือข่าย 
ในปี พ.ศ. 2557 -2558 

ระยะก่อตวั ระยะขยายตวั 

1. กลยทุธด์า้นผูส้่งสาร 
 
 
 
2. กลยทุธด์า้นการวเิคราะห์
ผูร้บัสาร 
 
 
 
3. กลยทุธด์า้นการออกแบบ
สาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กลยทุธด์า้นการเลอืกใช้
สื อ 

- การสรา้งความน่าเชื อถอื 
- การถ่ายทอดเรื องราวของขา้ว
อนิทรยีท์ี คนเมอืงควรรูใ้หเ้ขา้ใจ
งา่ยขึ�น 
- การวเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมายที 
เขา้รว่มโครงการโดยมุ่งเน้น
สรา้งตน้แบบเพื อเป็นแรง
บนัดาลใจใหช้าวนาอนิทรยีร์าย
อื นๆ เขา้รว่มโครงการ 
- การตั �งชื อโครงการฯ และการ
ใชช้ื อเรยีก แทน ชาวนา 
(“เจา้บ่าว”) และผูบ้รโิภค
(“เจา้สาว”)เพื อเป็นจดุดงึดดู
ความสนใจ รวมถงึเป็น
ตวักําหนดบทบาทที ชดัเจน 
- การกําหนดประเดน็สารที 
นําเสนอผ่าน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
เพื อเป็นจดุจงูใจใหเ้ขา้รว่ม 
- การปรบัสารใหเ้ขา้ถงึคนเมอืง 
- สื อสงัคมออนไลน์ อยา่ง 
เฟซบุ๊ก  เวบ็ไซต ์
- สื อบุคคล อยา่ง แมส่ื อ         
-สื อกจิกรรม อยา่ง กจิกรรม
เยี ยมเยยีนนา กจิกรรมออกบธู 
ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ 

(ดาํเนินการตามกลยทุธ ์
ในระยะก่อตวั) 
 
 
- การวเิคราะหเ์ครื องมอืที ใช้
สื อสารตามความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายที อยูใ่น
กรงุเทพมหานคร 
 
(ดาํเนินการตามกลยทุธ ์
ในระยะก่อตวั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สื อมวลชน และสื อคนดงั 
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4.3.2.1 กลยทุธด์า้นผูส้่งสาร 
จากการศกึษาพบว่าผูส้่งสารของโครงการนี� อย่างทมีแมส่ื อหลกัจาํนวน 8 คน คอื 

คุณนภนีรา รกัษาสุข คุณปรารถนา จรยิวลิาศกุล คุณจนัทนา เชาวน์วจิติร คุณจอมทรพัย ์วงศา
โรจน์ คุณร่มฉัตร พฒันศริ ิบุญเจรญิ คุณเพญ็วล ีสารจีติต์ คุณศรสีรรพ์ ธเนสววิฒัน์ คุณอนุสรา 
แสงละออง ที มบีทบาทสําคญัเป็นผู้รเิริ มโครงการ ซึ งผู้ส่งสารหลกันี�มคีุณสมบัติเฉพาะตัวที 
สามารถเป็นตวัขบัเคลื อนให้เกดิการออกแบบสาร และการเลอืกใช้สื อที เหมาะสม เพื อยงัผลให้
เกิดการเข้าร่วมโครงการ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าทีมแม่สื อใช้กลยุทธ์ในการส่งสาร
ดงัต่อไปนี� 

1) การสรา้งความน่าเชื อถอื 
จากการศึกษาพบว่า การสรา้งความน่าเชื อถือของแม่สื อนั �นเกดิจากตวั

ของแม่สื อเองเนื องด้วยอาชพีหลกั และประสบการณ์ทางด้านงานสื อสารของทมีแม่สื อหลกัผู้
รเิริ มโครงการจงึทําให้ทมีแม่สื อหลกัมทีกัษะทางด้านการสื อสาร การโน้มน้าวใจ การสรา้งสาร 
และการเลอืกใชส้ื อไดเ้ป็นอยา่งด ี

มนัเป็นสิ งที เราเอาจากงานโฆษณาที เราทําเรื องแบรนดเ์วลาที เราหาแกน ของ 
brand vision สิ งที คนอยากได้แล้วมนัยงัไม่สนองกลบัสิ งที เรานําเสนอให้เขาได้ เราก็
สรา้งตวันี�ขึ�นมาทําใหเ้รา ยนีูค กว่าคนอื น… เรามภีาพจบเดยีวกนั begin with the end 
in mind เป็นภาพที อยากให้คนไทยเค้ารกักนั เป็นหนึ งเดยีวกนัเชื อมโยงรากเหงา้ของ
คนไทยของเรา ใหใ้จถงึใจกนั มนัไปถงึลูกหลานเรา เราเป็นแรงบนัดาลใจใหค้นไดเ้วลา
ที คนต่างประเทศมา เฮ้ย เขาทําแบบนี� คุณก็สามารถเอากลบัไปทําที ประเทศคุณได้...” 
(จนัทนา เชาวน์วจิติร, สมัภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558) 

 
นอกจากอาชพีหลกั และประสบการณ์งานดา้นการสื อสารที แม่สื อหลกัทํา

แลว้นั �นยงัมสี่วนต่างๆ ที ส่งผลทาํใหเ้กดิความน่าเชื อถอืของผูส้่งสารดงันี� 
(1) การเปิดเผยตัวตนของทีมแม่สื อผู้ปฏิบัติงานในทีมต่างๆ ของ

โครงการผกูปิ นโตขา้ว 
จากการสมัภาษณ์เชงิลึกกับกลุ่มตัวอย่างแม่สื อพบว่า ทีมแม่สื อได้

จดัทาํขอ้ความแนะนําตวัเองลงใน  เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผกูปิ นโตขา้ว”   (https://www.facebook. 
com/pookpintokao) และถ่ายรปูพรอ้มกบัขอ้ความแนะนําสั �นๆ เพื อบอกขอ้มลูของตวัเองเพื อให้
คนภายนอกไดรู้ว้่าทมีแมส่ื อมตีวัตนจรงิ เป็นใครมาจากไหน และทาํหน้าที อะไรในโครงการฯ 

เป็นเรื องของการสื อสาร จะไดต้อบคําถามว่าเป็นใคร เพราะหลายคนกส็งสยัว่า
เป็นใคร มอีะไรแอบแฝงหรอืเปล่า เพราะฉะนั �นจะไดเ้คลยีรว์่าใครเป็นใครยงั ไง มตีวัตน
เป็นคนธรรมดาๆ ที แบบกอ็ยูใ่นสงัคมปกต ิทาํงานปกต ิกเ็หมอืนเจา้สาวนั  นแหล่ะดงันั �น
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คุณก็สามารถทําอะไรแบบนี�ได้เหมอืนกนั (ร่มฉัตร พฒันศิร ิบุญเจรญิ, สมัภาษณ์, 22 
เมษายน 2558) 

 
“แม่สื อคอืใคร ไมไ่ดบ้อกอะไรเกี ยวกบัตวัเราเลยอ่ะค่ะ แต่ที ลงเนี ย คอืเรากแ็บบ 

เป็นคนในเมืองแหล่ะทํามาหากิน แต่มาทํางานจิตอาสา ไม่ต้องกลัว” (นภนีรา รกัษาสุข, 
สมัภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.28  รายชื อทมีแม่สื อในโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
แหล่งที�มา:  จนัทนา เชาวน์วจิติร, 2558. 
 

(2) การสรา้งพลงั และการสรา้งจดุเด่นที แตกต่างจากโครงการอื น 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างแม่สื อพบว่า ทีมแม่สื อมี

เป้าหมาย และวสิยัทศัน์ในการจดัตั �งโครงการชดัเจน ทําให้มพีลงัขบัเคลื อนในตวั อกีทั �งมคีวาม
มั  นใจในศกัยภาพของสมาชกิในเครอืขา่ยว่าสามารถพฒันาตนเองได ้ซึ งถอืไดว้่าเป็นจดุเด่นที ทํา
ใหโ้ครงการผกูปิ นขา้วแตกต่างจากโครงการการช่วยเหลอือื นๆ 

ของเราคือเราไม่ได้ทําแบรนด์ข้าวแต่ชาวนาเขามแีบรนด์ของเขาเองเราช่วย
สนับสนุนใหเ้ขา ทําแบรนดข์องเขาเองมนัเขม้แขง็ เราเชื อมั  น เราเคารพ คอืเราต้องการ
จะเชดิชูความเป็นชาวนานั  นแหล่ะ เคา้มสีิ งที ดอียู่แลว้ไม่ต้องเอาความเป็นชาวเมอืงเขา้
ไปจบัยดั เค้าดอียู่แล้ว การที ชาวนากบัคนเมอืง รูจ้กักนัมนัมคีวามสมัพนัธ์ที ดเีกดิขึ�น 
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อะไรกต็ามที หายไป จากประเทศเรา มนักก็ลบัคนืมาได ้(นภนีรา รกัษาสุข, สมัภาษณ์, 
30 พฤษภาคม 2558) 

 
2) การถ่ายทอดเรื องราวของขา้วอนิทรยีท์ี คนเมอืงควรรูใ้หเ้ขา้ใจง่ายขึ�น 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่า บทบาทหน้าที ของผูส้่งสารคอื แม่สื อหลกั

จะมหีน้าที ถ่ายทอดเรื องราวของข้าวอนิทรยี์ และโทษของสารเคมใีห้คนเมอืงได้รบัรูเ้นื องจาก
ตามทศันของคุณนภนีรา รกัษาสุขเหน็ว่าคนเมอืงโดยทั  วไปไมค่่อยใหค้วามสนใจในเรื องของการ
บรโิภคขา้วอนิทรยีห์รอืขา้วเลกิเคมเีท่าที ควร ดว้ยอาจจะเป็นเพราะเป็นเรื องที เขา้ใจยาก ซึ งทํา
ใหเ้ป็นอกีบทบาทหนึ งของแม่สื อเมื อไดร้ว่มพดูคุยกบัชาวนาอนิทรยี ์หรอืเลกิเคม ีรว่มถงึการเขา้
รบัฟงัการอบรมสมันาในโอกาสต่างๆกจ็ะนํามาถ่ายทอดดว้ยวธิกีารใชภ้าษาที เขา้ใจงา่ยลงใน เฟ
ซบุ๊ก แฟนเพจ “ผกูปิ นโตขา้ว” (https://www.facebook.com/pookpintokao) 

คือตัวพี เองกินข้าวกล้อง กินข้าวอินทรีย์อยู่แล้วอ่ะ ก็ซื�อจากเลมอนฟาร์ม
โครงการหลวงไปเรื อยๆ กจ็ะรูอ้ยูว่่ามนัดแีต่สิ งที ไม่รูเ้ลยคอืว่าคนจาํนวนมากไมรู่ว้่ามนัด ี
และขา้วกล้อง ต่างจากขา้วขาวยงัไง และขา้วอนิทรยี ์คอือะไร อ่ะไม่รูห้รอ อ่ะไม่รูเ้ราก็
ต้องบอก อย่างเรื องยาฆ่าแมลงในแต่ละกระบวนการที เขาทํา โอ้โห! ฟงัแล้วแบบ
บา้ป่ะเนี ย คอืคุณต้องรู…้ ก็เป็นเรื องใหม่หมดเลยนะสําหรบัคนเมอืง เพราะคนเมอืงไม่
ค่อยรู ้(นภนีรา รกัษาสุข, สมัภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558) 

 
บางทไีปฟงัสมัมนามาอย่างที  ม.เกษตร อ่ะ แบบได้ขอ้มลูมาเยอะมาก พี ฝนว่า

มนัคงเป็นบทสนทนาที ชาวอนิทรยีม์กีนัอยู่แล้ว แต่เราไม่เคยได้ยนิไง เราไม่เคยเขา้ไป
นั  งอยู่ในวงเขาพอเราเขา้ไปนั  งในวงเขา โอ้โหเราไดไ้อ้นี มาแลว้ มนัเป็นหน้าที ของเราที 
เราขยายให้คนข้างนอกรู้แบบง่ายๆ ว้าย! น่ากลวัว่ะ ง่ายๆอ่ะ… (นภนีรา รกัษาสุข, 
สมัภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558) 

 
จากข้อมูลข้างต้นนั �นสามารถสรุปได้ว่า ผู้ส่งสารของโครงการผูกปิ นโต

ข้าว คือแม่สื อหลกัผู้ก่อตั �งโครงการทั �ง 8 คน ที มหีน้าที ในการสื อสารแนวคิด วิสยัทัศน์ของ
โครงการไปยงัผูร้บัสารซึ ง ผูส้่งสารของโครงการนั �นสรา้งความน่าเชื อถอืจากการเปิดเผยตวัตน
บนพื�นที ออนไลน์ รวมถึงเป็นผู้สรา้งพลงั และจุดเด่นที แตกต่างจากโครงการอื นๆ ร่วมถงึผู้ส่ง
สารยงันําความรูค้วามสามารถที ตนมทีางด้านการสื อสารมาใช้ในการถ่ายทอดเรื องราวของขา้ว
อนิทรยีอ์ยา่งงา่ยเพื อใหค้นเมอืงรบัรู ้
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4.3.2.2 กลยทุธด์า้นการวเิคราะหผ์ูร้บัสาร 
1) การวเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมายเขา้รว่มโครงการ 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่า เมื อทีมแม่สื อประชุมแนวคดิในการทํา

โครงการผูกปิ นโตขา้วและเริ มลงมอื แต่ยงัไม่มเีจา้บ่าวผูท้ํานาอนิทรยีเ์ขา้รว่มโครงการ คุณนภนี
รา รกัษาสุข ผูร้เิริ มโครงการจงึไดเ้ดนิทางไปหาชาวนาเพื อเขา้รว่มโครงการ โดยเริ มจากชาวนา
ที มาชุมนุมประท้วงในโครงการรบัจํานําข้าวของรฐับาลในปี พ.ศ. 2557 ณ กระทรวงพาณิชย ์
และสอบถามความคดิเหน็ของชาวนาพรอ้มทั �งชกัชวนเขา้ร่วมโครงการผูกปิ นโตขา้ว ซึ งการได้
ร่วมสอบถามพูดคุยกบัชาวนาที มาประท้วงในครั �งนี�ทําให้คุณนภนีรา รกัษาสุข และทีมแม่สื อ
พบว่าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที จะสามารถจะเข้าร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าวได้ จึงเปลี ยน
กลุ่มเป้าหมายใหม่นั  นคอื กลุ่มชาวนาที ทํานาอนิทรยีอ์ยู่แล้ว หรอืมคีวามตั �งใจจะเปลี ยนจากนา
เคมมีาเป็นนาเลกิเคม ีหรอืนาอินทรยี ์มาเขา้ร่วมกลุ่มแทนด้วยการเสาะหาจากคนรูจ้กัใกล้ตวั
ของทมีแม่สื อเองที เคยร่วมงานกัน หรอืเป็นเพื อนเป็นคนรูจ้กักนัในทมีแม่สื อ เพื อมาเป็นแรง
บนัดาลใจใหช้าวนาคนอื นๆ แทน 

ครั �งแรกเราไม่มเีจา้บ่าว พี ฝนก็ไปที กระทรวงพาณิชย ์ไปสอบถามชาวนาที มา
ประทว้ง เป็นชาวนาภาคกลางไปนั  งคุยกะเขา พี เปลี ยนเป็นปลูกอนิทรยีส์ ิถ้ามโีครงการ
แบบนี�  หาคนมาช่วยซื�อเอาไหม คืออันนั �นทําให้พี รู้ว่าเราจะไม่ไปหาคนที ไม่สนใจ 
เพราะว่ามนัเป็นโลกอกีโลกหนึ ง ในการที คนทํานาเคมแีลว้บอกใหเ้ขาทาํนาอนิทรยี ์ไกล
จากปากท้องมาก เขามาประท้วงมาชุมนุมเพื อที เขาจะได้เงนิไปเลี�ยงปากเลี�ยงท้อง แต่
อนิทรยีจ์ะยิ งทําให้เขาไม่ได้เงนิเลี�ยงปากเลี�ยงท้องเขา้ไปใหญ่ เขาก็ไม่สนใจฟงัสิ งที เรา
เสนอนะ แต่เราได้ฟงั ว่าเขาเป็นยงัไงบ้าง… เขาก็เล่าให้เราฟงั หลายอย่าง เราก็เห็น
ปญัหาหลายอย่างมนัเยอะมนัสะสมจนเขายอมแพ้กนัไปหมดแล้ว …คราวนี�เราก็เลย
เคลยีรว์่าจะไม่ไปหาชาวนาที ไม่สนใจ ปลูกเคมอียู่ เราจะไม่ไปโน้มน้าว (Convince) เขา
แบบนั �นเลย เราจะหาคนที ปลูกอินทรยี์อยู่เพื อจะเอามาเป็นแรงบันดาลใจว่า ปลูก
อนิทรยีม์นัขายได ้แลว้มนัเชื อมโยงกบัคนกนิได ้แลว้ทุกคนมคีวามสุขมชีวีติที ดขี ึ�น อนันี�
มนัจะเป็นโมเดลมากขึ�นๆ จนกระทั  งเขาเหน็ คนที ไม่ได้ทําอยากจะทําบา้งอะไรอย่างนี�
ค่ะ… (นภนีรา รกัษาสุข, สมัภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558) 

 
ถ้าเป็นภาษาฝรั  งมนัคือกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ไม่ใช่

กระบวนการโน้มน้าว (Convincing) เหมอืน ถ้าเขาจะมาร่วม เขาต้องอยากมาด้วยตวั
เขาเองไมใ่ช่ฟงัคนอื นแลว้แบบ คอืถ้าเขายงัไม่อยากมนัจะมป้ีอมอยู่ คอืถ้าไม่อยากกไ็ม่
เป็นไรพี  คอืเราเอาผลลพัธ์มาคุยกนั เหมอืนมคีนปลูกอนิทรยีอ์ยู่นี  แล้วเราเอาสปอรต์
ไลท์ ไปฉายที ผลลพัธ์ของคนที ปลูกอนิทรยี์มานานแล้วก็คอืเขม้แขง็ใช่ไหมคะ กบัเพิ ง
เลกิเนี ย เราเอาสปอรต์ไลท ์ไปส่อง เฮ้ยชวีติเขามนัไม่ธรรมดานะ ดนีะ ไดร้บัการชื นชม 
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เงนิกม็ชีวีติดงีามมาก คนที อยู่ที เฝ้ามองที สปอรต์ไลทเ์นี ย ใครลุกขึ�นมาก่อนคนนั �นอ่ะได ้
(นภนีรา รกัษาสุข, สมัภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558) 

 
2) การวเิคราะหเ์ครื องมอืที ใชส้ ื อสารตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบว่า เมื อโครงการผูกปิ นโตข้าวเข้าสู่ระยะ

ขยายตวัเริ มเป็นที รูจ้กัมากยิ งขึ�น มเีจา้สาวผู้สนใช้ซื�อข้าวอินทรยี์ และข้าวเลกิเคมเีข้ามาอ่าน
รายละเอยีดและสนใจสมคัรมากยิ งขึ�น ทางทมีแม่สื อก็พบกบัขอ้เสนอแนะว่าใบสมคัรในการเขา้
รว่มเป็นเจา้สาวมรีายละเอยีดมากมายและยุ่งยาก ทางทมีแม่สื อจงึมกีารปรบัใบสมคัรในการเป็น
เจา้สาวให้อ่านง่ายขึ�น รายละเอยีดกระชบั และสามารถเขา้ร่วมสมคัรได้อย่างสะดวกมากยิ งขึ�น 
“ปรบั อย่างใบสมคัร แม่เจา้โวย้ ยงักบัอ่านวทิยานิพนธ ์ตอนหลงักป็รบัใบสมคัร  อย่างใบสมคัร
ล่าสุดเป็นรูปง่ายๆ อ่ะปรบั ใบสมคัรอ่ะเป็น impact เยอะสุด…” (นภนีรา รกัษาสุข, สมัภาษณ์, 
30 พฤษภาคม 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.29  ตวัอยา่งใบสมคัรแบบเดมิ 
แหล่งที�มา:  ผกูปิ นโตขา้ว, 2557ง. 
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ภาพที� 4.30  ตวัอยา่งใบสมคัรแบบใหม ่
แหล่งที�มา: ผกูปิ นโตขา้ว, 2557จ. 
 

นอกจากนี�เครื องมอืที ใชส้ื อสารภายในเครอืข่ายอย่างไลน์ นั �นมคีวามจาํเป็นอย่าง
ยิ งสําหรบัเจา้บ่าวผูผ้ลติขา้วอนิทรยี ์เนื องจากเป็นช่องทางหลกัในการสื อสารกนัระหว่างเจา้บ่าว
ผูผ้ลติขา้วอนิทรยี ์กบั เจา้สาวผูซ้ื�อขา้ว ดงันั �นภายหลงัแม่สื อจงึคดัเลอืกเจา้บ่าวที สามารถใชไ้ลน์
ไดเ้พื อใช้ตดิต่อระหว่างกนั “ถ้าพูดถงึเรื องไลน์เมื อก่อนเราไม่ไดก้ําหนดว่าเจา้บ่าวต้องเล่นไลน์
แต่ตอนนี� เรากําหนดเพราะเจ้าสาวเล่นไลน์” (ร่มฉัตร พัฒนศิริ บุญเจริญ, สัมภาษณ์, 22 
เมษายน 2558) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์เกี ยวกับผู้รบัสารของ
โครงการผูกปิ นโตข้าวนั �นคือ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที เข้าร่วมโครงการ คือ ชาวนาผู้
เพาะปลูกข้าวอินทรยี์อยู่แล้วพรอ้มทั �งได้ใบรบัรองตามมาตราฐานสากล กับชาวนาที เพิ งเริ ม
เพาะปลูกขา้วอนิทรยีเ์พื อนํามาสรา้งแรงบนัดาลใจและเป็นตวัอย่างใหช้าวนา หรอืผูซ้ื�อขา้วราย
อื นๆ ร่วมถงึมกีารปรบัเปลี ยนใบสมคัรออนไลน์แบบใหม่ให้สั �น ง่าย กระชบั เพื อตอบรบัความ
ต้องการใชง้านของผู้รบัสาร ร่วมถงึมกีารนําการสื อสารผ่านทางไลน์มาเป็นช่องทางการสื อสาร
หลกั ดงันั �นจงึมกีารคดัเลอืกชาวนาที เขา้ร่วมโครงการว่าต้องเป็นชาวนาที สามารถใช้โปรแกรม
ไลน์ไดเ้พื อใชใ้นการตดิต่อกบัผูซ้ื�อขา้วที อยูใ่นเมอืง 
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4.3.2.3 กลยทุธด์า้นการออกแบบสาร 
1) การตั �งชื อโครงการ และใช้ชื อเรยีกแทน ชาวนา (“เจ้าบ่าว”) และ

ผูบ้รโิภค (“เจา้สาว”) 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่า การตั �งชื อโครงการผูกปิ นโตขา้วนั �นเกิด

มาพรอ้มกบัแนวคดิของโครงการ และความคดิเหน็ของกลุ่มที ชื นชอบความหมายของคําว่า “ผูก
ปิ นโต” “ผูกปิ นโตข้าวเป็นชื อที แว่บขึ�นมาพรอ้มกบัภาพร่างของโครงการค่ะ ผูกปิ นโต เท่ากบั 
สมยัก่อนเรามกีารผูกปิ นโตฝากทอ้งไวก้บัรา้นอาหารที เราไวใ้จ ผูกมนัมคีวามหมายมากกว่าซื�อ
ขายแต่เป็นการฝากทอ้ง ฝากชวีติฝากครอบครวัไวทุ้กวนัค่ะ” (นภนีรา รกัษาสุข, สมัภาษณ์, 30 
พฤษภาคม 2558) “เริ มที คําว่าผูกนั  นแหล่ะ เราชอบคําว่าผูก ผูกกนัทั �งประเทศ มคีําว่าขา้ว นึก
ถึงสมยัเด็กๆ ที ผูกปิ นโตเจ้านั �นเจ้านี� เราก็ได้คํานี�มาอัตโนมตัิ” (ร่มฉัตร พฒันศิร ิบุญเจรญิ, 
สมัภาษณ์, 22 เมษายน 2558) 

สําหรบัคําว่า “ผูกปิ นโตข้าว” ยงัมสี่วนทําให้คุณภราดา อําไพ ประธาน
กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองสนใจในความหมายของคํานี� และสนใจเข้าร่วมสมคัรเป็น
เจ้าบ่าวในโครงการผูกปิ นโตข้าว เนื องจากคําว่า “ผูกปิ นโตข้าว” นั �นโดยส่วนตัวคุณภราดา 
อําไพ ประทบัใจอยู่แลว้หลงัจากที เคยไดย้นิคํานี�จากคุณรงัสรรค ์คลา้ยพนัธ ์ร่วมถงึคุณรงัสรรค ์
คลา้ยพนัธไ์ดใ้ชว้ธิผีกูปิ นโตในการขายขา้วเลกิเคมขีองตนอยูก่่อนแลว้ 

ลุงก็จําไม่ได้แล้วว่ามีเพื อนในข้าวขวัญคนไหนที  Share Page นี�มาที หน้า 
Timeline ของลุง แล้วลุงก็สนใจเพราะว่ามนัไปตรงกบัคําว่าผูกปิ นโตขา้ว ที อารงัสรรค์
พูดเสมอๆ ลุงกเ็ขา้ไป Comment แลว้ก้เขา้ไปศกึษา ลุงกเ็ริ มศกึษามาตั �งแต่เริ มเปิดตวั 
ตั �งแต่ปี 57… (ภราดา อําไพ, สมัภาษณ์, 20 มถุินายน 2558) 

 
ส่วนคําว่า “แม่สื อ” “เจ้าบ่าว และ “เจ้าสาว” นั �นเป็นคําที คุณปรารถนา 

จรยิวลิาศกุล หนึ งในทมีแมส่ื อเป็นผูค้ดิขึ�นเมื อเพื อใหม้องเหน็ถงึบทบาทของการเป็นผูเ้ริ มบทสท
นาระหว่างชาวนาอนิทรยี/์เลกิเคม ีผู้ผลติ กบัผู้ซื�อขา้วที อยู่ในเมอืง รวมถงึคําว่า “เจา้บ่าว” กบั 
“เจ้าสาว” ก็สอดคล้องกับบทบาทในการเป็นแม่สื อ และเป็นจุดดึงดูดความสนใจให้เข้าร่วม
โครงการ “ส่วนบ่าวสาวมาจากบทบาทของโครงการเราที เราเป็นแม่สื อค่ะ ส่วนบ่าวสาวและ 
ลกูเล่น อื นๆ ตามมาหลงัจากนั �นค่ะ” (นภนีรา รกัษาสุข, สมัภาษณ์, 30พฤษภาคม 2558) “ส่วน 
ของ แมส่ื อ เจา้บ่าว เจา้สาวเนี ยกเ็หมอืนเราเป็นแมส่ื อ พอเป็นแมส่ื อกต็อ้งมเีจา้บ่าว เจา้สาว มนั
กง็่ายในทางการสื อสารในทาง Mass แลว้เราก็ไม่ใช้คนกนิขา้ว คนกนิ คนปลูกขา้วมนัเบื อ เรา
มนัตอ้งมอีะไรเก๋ คอืทาํเพื อดงึดดู” (ฉตัร พฒันศริ ิบุญเจรญิ, สมัภาษณ์, 22 เมษายน 2558) 

นอกจากนั �นผู้วจิยัสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วจาก
กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองถงึความคดิเหน็ในการใช้คําว่า “แม่สื อ” “เจา้บ่าว” “เจา้สาว” 
พบว่าการใชค้ําเหล่านี�เป็นตวักระตุ้นให้เกดิความสนใจในโครงการ และแสดงถงึบทบาทหน้าที 
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ของแต่ละคนในโครงการได้เป็นอย่างด ีรวมถึงเป็นคําที ทั �งคนเมอืงและคนชนบทก็รูจ้กัเข้าใจ
ตรงกนั 

งง ตอนเพื อนพี มาชวนเรามาเป็นเจา้บ่าวเจา้สาวกนัเถอะ คอือะไรหรอ แต่ว่าพอ
แม่สื อเคา้เล่าใหฟ้งัว่าเป็นอะไร กเ็ออเขากค็ดิด ี… กระตุ้นอยากจะใหเ้รารูว้่ามนัคอือะไร 
ทําไมต้องเป็นเจ้าสาว แม่สื อ เจา้บ่าว มเีจา้บ่าวแบบไหนบ้างแล้วเราเป็นเจา้สาวแบบ
ไหนบา้ง พี ว่ากด็นีะ เพราะเจา้บ่าว เจา้สาว แมส่ื อ เป็นอะไรททุีกคนรูจ้กั ไม่ว่าจะเป็นใน
เมอืงหรอืชนบททุกคนต้องรูจ้กัเจา้บ่าว เจา้สาว แมส่ื อ…แมส่ื อเชื อมระหว่างเจา้บ่าว เจา้
สาวเนอะ เจ้าบ่าวก็คือคนให้ เจ้าสาวก็คือคนรบัมันก็คือทําให้เรานํามาผูกโยงกับ
ชีวติประจําวนัได้เข้าใจมากขึ�น (รชันีกร เจวประเสรฐิพันธุ์, สมัภาษณ์, 16 เมษายน 
2558) 

 
2) การกําหนดประเดน็สารที นําเสนอผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ พบว่า การสรา้งสารใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูก

ปิ นโตข้าว” (https://www.facebook.com/pookpintokao) นั �น คุณนภนีรา รกัษาสุข เน้นการส่ง
สารใหค้นในสงัคมเมอืงมากกว่าชาวนาอนิทรยี/์เลกิเคม ีเนื องจากต้องการดําเนินโครงการไปใน
แบบของ “ผกูปิ นโตขา้ว” และเมื อชาวนาอนิทรยี/์เลกิเคม ีเหน็ถงึวตัถุประสงคแ์ละความตั �งใจของ
การทําโครงการกส็ามารถสมคัรเขา้ร่วมโครงการได ้“เราไม่ได้ตั �งใจส่งสารอะไรให้เจา้บ่าวอยาก
เข้าร่วมโครงการเลย เราถือว่า คนที เขาเห็นเราทําแบบนี�แล้ว แล้วเขา เห็นว่าตัวเขาอยู่ใน
เส้นทางนี�ดว้ย เตม็ใจที จะอยู่แบบว่า มนัใช่สําหรบัเขาจะมาเอง” (นภนีรา รกัษาสุข, สมัภาษณ์, 
30 พฤษภาคม 2558) 

นอกจากนั �นสารที แม่สื อส่งออกมานั �น มีลักษณะตรงไปตรงมา แสดง
เจตนารมยใ์นการช่วยเหลอือย่างชดัเจน และแสดงออกถงึความจรงิใจ ตั �งใจในการทําโครงการ
ผุกปิ นโตขา้วเพื อช่วยเหลอืชาวนาไทยใหด้ขีึ�น ดงัที  

สิ งที เราทําออกไปช่วงนั �นเป็นสิ งที คนไทยหาอะไรบางอย่างที เราปรบัเป็นจุด
เดยีวกนัเพื อที จะทาํใหป้ระเทศไทยเราดขีึ�น ที นี�สิ งที เราสรา้งตรงนั �น Mood and Tone ที 
พูดตรงไปตรงมาจรงิใจ รอ้งขอกบัคนไทยแบบตรงไปตรงมาเลยแหล่ะที ว่ามาช่วยกนั
ยงัไง มนัไม่ได้มอีะไรซ่อนอยู่ พี ว่า เขาก็สมัผสัได้ว่าเราทําตรงนั �นคอืเราทําจรงิ ด้วย
ความจรงิใจ… (จนัทนา เชาวน์วจิติร, สมัภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558) 

 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัแม่สื อทมีสื อสารพบว่า แม่สื อได้วางเนื�อหา

สารที ตอ้งการจะสื อสารไวใ้น เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผกูปิ นโตขา้ว” (https://www. facebook.com/ 
pookpintokao) โดยแม่สื อมี 4 ประเด็นหลักที นําเสนอในทุกๆ วนั ซึ งลกัษณะการถ่ายทอด
เนื�อหาสารทั �ง 4 ประเดน็ที มคีวามโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของโครงการ คอืการเล่าเรื องราวที มี
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ความยาวของเนื�อหา แต่สามารถเขา้ใจง่าย ซึ งเนื�อหาสาร 4 ประเดน็หลกัที โครงการต้องการจะ
สื อสารมดีงัต่อไปนี� 

สารที ส่งไปให้เจ้าสาวมเีรื องหลกัๆ คอื 1 ขู่ให้กลวั เคม ีไม่ว่าจะเป็นสิ งที เข้า 
ปาก หรอือนาคตของชาวนาถ้าเรายงัปล่อยให้เป็นอย่างนี�ต่อไป หรอื ขั �นตอนอะไรบา้ง 
ที เคมมีนัใชอ่้ะ คอืเอาขอ้มลูจรงิๆ มนัน่ากลวัอยู่แลว้ พูดว่า ขู่ใหก้ลวัจะไดเ้หน็ภาพชดัๆ 
2. ความยอดเยี ยมของเจ้าบ่าว คือเวลาเราลง แบบเจ้าบ่าวเบอร์นี� เบอร์นั �นอ่ะจะมี
เรื องราวของเขาอยู่ ซึ งมนัจะมคีนชอบอ่าน ต่อสู้กนัมายงัไง แต่ละคนก็เล่ามายงังี�โอ้ย
นํ�าตาจะไหล 3. เป็นเรื องที แบบมนัน่ารกัในสงัคมไทยที มนักดิขึ�น นอกนั �น กจ็ะเป็นเรื อง
ที เราแชรว์่าเราไปออกสื อนี�มา เอามา repost เพื อใหแ้บบคนที เขาเขา้มา แทนที จะอ่าน
เยอะๆ ดูรายการสกั 10 นาทกี็จะเขา้ใจ อ่ออกีเรื องหนึ งคอื แม่สื อคอืใคร เจา้สาวคนดงั 
มกีารขนส่งยงัไง สั �นๆ (นภนีรา รกัษาสุข, สมัภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558) 

 
(1) ขูใ่หก้ลวั  
จุดเริ มต้นแรกของการส่งสารของโครงการผูกปิ นโตข้าว คือการ

นําเสนอความจรงิในเรื องอนัตรายจากสารเคมทีี ใช้ในการทํานา คุณภาพของขา้วไทย อนาคต
ของขา้วไทยและชาวนาไทย รวมถงึประโยชน์ของขา้วอนิทรยี/์ขา้วเลกิเคม ีด้วยการหาขอ้มูลที 
เป็นสถานการณ์ที เกดิขึ�นจรงิ ตามขา่วสารต่างๆ หรอืขอ้มลูสถติจิากแหล่งขอ้มลูที น่าเชอืถอื 
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ภาพที� 4.31 ตวัอย่างภาพใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตขา้ว” นําเสนออนัตรายจากสารเคมทีี 

ใชใ้นการทาํนา และประโยชน์ของขา้วอนิทรยี/์ขา้วเลกิเคม ี
แหล่งที�มา:  ผกูปิ นโตขา้ว, 2557ค, 2557ฉ. 
 

(2) ความยอดเยี ยมของเจา้บ่าว 
เนื�อหาสารที อยู่ใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตขา้ว” นั �นทมีแม่สื อยงั

นําเสนอเรื องราวของเจา้บ่าวที เขา้ร่วมโครงการ ซึ งได้ขอ้มูลมาจากการไปเยี ยมนาของเจา้บ่าว 
หรอืการทาํกจิกรรมต่างๆ เช่น เรยีนรูด้นูา กจิกรรมออกบธู ฯลฯ 
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ภาพที� 4.32 ตัวอย่างภาพใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว”  อลับั �ม รายละเอียดเจ้าบ่าว 

(Profile ชาวนา)  
แหล่งที�มา: ผกูปิ นโตขา้ว, 2557ช. 
 

นอกจากนั �นผู้วจิยัสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างเจา้สาวผู้ซื�อขา้ว
จากกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ถงึความคดิเหน็ว่าสารใดที ส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการ
ผูกปิ นโตขา้วมากที สุด พบว่าการนําเสนอเรื องราวแบบเล่าเรื องของชาวนา ทําให้เกดิความรูส้กึ
เขา้ถึงวถิีชวีติของชาวนามากยิ งขึ�น และอกีส่วนหนึ งการสื อสารเรื องราวของชาวนา หรอืว่าที 
เจา้บ่าวที เขา้ร่วมโครงการทําให้เกดิความเชื อถอื และทําให้ผู้ซื�อเกดิความไวว้างใจในโครงการ 
และเจา้บ่าวที จะซื�อขา้วอนิทรยี/์เลกิเคม ีอกีดว้ย 

การสื อสารที ทําให้อยากเข้ามามสี่วนร่วมน่าจะเป็นเรื องของการเขยีนเล่าเรื อง
ของชาวนา คอืเวลาเขาไปเยี ยมกนัเขาจะกลบัมาเล่าว่าเจออะไรบ้าง บางทเีราเข้าไป
อ่านแลว้รูส้กึว่า มนัทาํใหเ้ราเขา้ถงึเขามากขึ�นเหน็วธิกีารใชช้วีติของเขา การทํางานของ
เขา จากการดูภาพ ทําให้เราไว้ใจ ว่าได้มคีนไปเจอเขามาจรงิๆ ทําให้เราไว้ใจได้ส่วน
หนึ งว่าชาวนาคนนี� โอเคนะ (จฑุามาศ อคัควสักุล, สมัภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

 
(3) เรื องราวน่ารกัในสงัคมไทยระหว่างเจา้บ่าว และเจา้สาว และแม่

สื อในโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
เนื�อหาอีกส่วนที ทีมแม่สื อนําเสนอนั �นเป็นเรื องราวความผูกพันกัน

ระหว่างเจา้บ่าว และเจา้สาวในโครงการ หรอืความมนํี�าใจ เอื�อเฟื�อ ช่วยเหลอืกนัระหว่างสมาชกิ
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ในโครงการผูกปิ นโตขา้ว เช่น ชาวนาอนิทรยี ์จากจงัหวดัลําปาง สกรนีเสื�อฟรมีามอบให้ทมีแม่
สื อ  หรอื ความสมัพนัธ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมระหว่างเจา้บ่าว เจา้สาว เป็นต้น ดงัที  นภนีรา 
รกัษาสุข (สมัภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558) แม่สื อทมีสื อสาร กล่าวไว้ว่า “พอ เขาเป็นเจา้บ่าว
เจา้สาวกนัแล้วพอเขาผูกกนั เอ้ยเอาขา้วมาฝากอนันี�หรอืแบบบางคนที เขา…คุณชายที ลําปาง
สกรนีเสื�อมาให้เรา ฟร ีคือมนัเป็นความน่ารกัและเป็นนํ�าใจที มนัเกิดขึ�น ระหว่างทางการทํา
โครงการ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.33 ตวัอยา่งภาพแสดงใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผกูปิ นโตขา้ว”  อลับั �ม เรื องเล่าประทบัใจ 
แหล่งที�มา: ผกูปิ นโตขา้ว, 2557ซ. 
 

(4) เรื องราวที ทมีแม่สื อเผยแพร่ลงใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ในการออก
สื อต่างๆ และเรื องราวสั �นๆ ของแมส่ื อ เจา้บ่าว เจา้สาว และการจดัส่งขา้ว ฯลฯ  

ส่วนที เหลอืของเนื�อหาที ทมีแม่สื อสื อสารออกมานั �นคอื การเผยแพร่
ขอ้มูลที ทางโครงการผูกปิ นโตข้าวได้ไปร่วมออกอากาศทางรายการโทรทศัน์ และสื อนิตยสาร
ต่างๆ เพื อเป็นการประชาสมัพนัธโ์ครงการให้เป็นที รูจ้กัเพิ มมากยิ งขึ�น รวมถงึเนื�อหาแนะนําตวั
แม่สื อ เจา้บ่าว เจา้สาว ว่าคอืใครมบีทบาทหน้าที อย่างไร ขั �นตอนการผูกปิ นโต การจดัส่งขา้ว 
และเรื องราวจปิาถะต่างๆ 
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ภาพที� 4.34 ตวัอย่างภาพแสดงใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว”  อลับั �ม สื อต่างๆ ที ช่วย

แชรโ์ครงการ 
แหล่งที�มา: ผกูปิ นโตขา้ว, 2557 ฌ. 
 

3) การปรบัสารใหเ้ขา้ถงึคนเมอืง 
การสื อสารของโครงการผูกปิ นโตข้าว เกิดจากคนที อาศัยอยู่ในสงัคม

เมอืง ซึ งจากการสมัภาษณ์เชงิลกึกลุ่มตวัอยา่งแมส่ื อทมีสื อสาร และเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วของกลุ่มทํา
นาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง พบว่า ทมีแม่สื อออกแบบสารเพื อให้คนเมอืงสามารถเขา้ถงึเนื�อหา
ของขา้วอนิทรยี ์ไดอ้ย่างง่าย เนื องจากในทศันของคุณนภนีรา รกัษาสุข เหน็ว่าการสื อสารของ
ชาวนาที เป็นอนิทรยี ์หรอืพวก NGO เขา้ถงึยากสําหรบัคนในสงัคมเมอืง จงึนําขอ้มูลข่าวสารที 
ได้รบัมาถ่ายทอดในแบบการสื อสารแบบสังคมเมืองส่งผลให้สามารถเชื อมการสื อสารแบบ
เกษตรอนิทรยีใ์หเ้ขา้ถงึคนในสงัคมเมอืงไดอ้ยา่งงา่ยยิ งขึ�น 

เพราะว่าอย่างหนึ งเนี ยความเป็นอนิทรยี ์ความเป็น NGO หรอืชาวนาเนี ย บาง
ทโีดยส่วนใหญ่มนัจะมท่ีาท ีค่อนขา้งส่วนตวั ปิดนิดนึง มนัจะเป็นสไตล์ๆ  เดยีวกนักแ็บบ 
ไม่ค่อยสนุกมาแบบธรรมชาติๆ  ซึ งถ้าคนเมอืงเหน็เขาจะตดัสนิตั �งแต่แรกเนี ยไม่ใช่ฉัน 
แต่ว่าพอเราทําเพจในฐานะที คนเมอืงทาํ เออจะมแีบบตุ๊กกะตุ่นตุ๊กกะตา คําพูด คําจา ที 
ทาํใหเ้ขา้ถงึคนเมอืงได ้มคีนดงัมา สนุกสนานเฮฮาโป็งซึ ง คอืคนอนิทรยี ์แท้ๆ  เขาไมไ่ด้
ยเูรก้าแบบนี� กเ็หมอืน กบัท่าทขีองเรามนักเ็ป็นตวัเชื อมระหว่างคนสองฝ ั  งเหมอืนกนันะ 
(นภนีรา รกัษาสุข, สมัภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558) 
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สอดคลอ้งกบัคุณรชันีกร เจวประเสรฐิพนัธุ ์เจา้สาวผู้ซื�อขา้วของกลุ่มทํา
นาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง “พี ชอบตวัการต์ูนที ถอืรวงขา้วสกรนีบนเสื�อยดื บางทกีเ็ป็นรปูหวัใจ 
มนัทาํใหด้เูหมอืนกบัเชื อมสมัพนัธร์ะหว่างเราบางทเีป็นรปูเจา้บ่าวเจา้สาวชาวนาอะไรเงี�ย มนัทํา
ให้ดูว่ารกั สามัคคี เชื อมโยง ช่วยเหลือกัน…”  (รชันีกร เจวประเสรฐิพันธุ์, สัมภาษณ์, 16 
เมษายน 2558) 

จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งต้นสามารถสรุปไดว้่า โครงการผูกปิ นโตขา้วใชก้ล
ยุทธ์การออกแบบสารนั �นเริ มต้นจากการตั �งชื อโครงการ ใช้คําเรยีกแทนบทบาทหน้าที ของ
สมาชกิเพื อสรา้งจุดดงึดูดความสนใจให้เขา้ร่วมอกีทั �งมกีารเล่าเรื องผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ร่วม
ถงึมกีารปรบัสาร ตกแต่งสารใหเ้ขา้ใจงา่ย และเขา้ถงึกลุ่มผูร้บัสารที เป็นคนในเมอืงหลวง 

4.3.2.4 กลยทุธด์า้นการเลอืกใชส้ื อ 
1) สื อสงัคมออนไลน์ 

(1) เฟซบุ๊ก (Facebook) 
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบว่า จุดกําเนิดเริ มแรกของโครงการผูก

ปิ นโตขา้วคอืการถ่ายทอดแนวคดิของคุณนภนีรา รกัษาสุขลงไปใน เฟซบุ๊กส่วนตวัของคุณนภนี
ราเอง เมื อเพื อนๆเขา้มาอ่านแนวคดินี�และมคีวามคดิที ตรงกนั ซึ งคุณร่มฉัตร พฒันศริ ิบุญเจรญิ 
ได้เป็นผู้ประสานตดิต่อรวบรวมสมาชกิคนอื นๆเขา้มาร่วมประชุมเพื อดําเนินงานโครงการนี�ให้
เกดิขึ�นเป็นรปูเป็นรา่ง เมื อโครงการผกูปิ นโตขา้วเกดิขึ�นสื อที ทางทมีแม่สื อเลอืกมาใชเ้ป็นสื อแรก
จงึเป็น เฟซบุ๊กเพราะเป็นช่องทางที สามารถขบัเคลื อนกระแสต่างๆ ในสงัคมได้เป็นอย่างด ี
รวมถงึเป็นสื อที เขา้ถงึไดง้า่ย ไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย 

จุดเริ มต้นแรก เราถ่ายทอดความคดิ ไปใน เฟซบุ๊ก พี ฉัตรเป็นมอืประสานเหน็
ว่าดเีลยคดิจะทาํชวนคนโน้นคนนี�มา นั  งประชุม เริ มแรกในการทํา คดิถงึ เฟซบุ๊ก เพราะ
คนรุ่นเราไม่ได้เล่น อินสตาแกรม (Instagram) แล้ว เฟซบุ๊ก มนัขบัเคลื อนอะไรหลาย
อย่างในสงัคมได้เยอะ ทุกคนม ีบญัชรีายชื อในเฟซบุ๊กอยู่แล้ว และมนัก็ส่งต่อง่าย อีก
อย่างเราไม่มเีงนิ ก็เลยอะไรที มนัไม่เสยีใจ ก็เริ มจาก เฟซบุ๊ก ก่อน (นภนีรา รกัษาสุข, 
สมัภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558)  

 
“ในช่วงแรกเราก็ใช ้เฟซบุ๊ก เริ มต้นจากแม่สื อกระหนํ าดงึเพื อนมากด 

like ขึ�น   เฟซบุ๊กมนัก็ง่ายใช่ป่ะ พวกพี ทํากนัเป็น ง่ายทําเป็น ไม่มตี้นทุน” (ร่มฉัตร พฒันศิร ิ
บุญเจรญิ, สมัภาษณ์, 22 เมษายน 2558)  
 

จากการศกึษาขอ้มลูเพิ มเตมิจากใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตขา้ว” 
(https://www.facebook.com/pookpintokao) พบว่า เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ของโครงการผูกปิ นโต
ขา้วนี�ถอืว่าเป็นประเภท “ชุมชน” (Community) เป็นช่องทางการสื อสารหลกัระหว่างโครงการ 
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และผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดทั �งสงัคมภายนอก โดยเนื�อหาของ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโต
ขา้ว” ประกอบดว้ย 1) บทความ “รูจ้กั ผกูปิ นโตขา้ว สั �นๆ งา่ยๆ เชญิทางนี�ค่ะ” (1)  โครงการผูก
ปิ นโตขา้วคอือะไร (2) รายละเอยีดของแม่สื อ (3) ผูกปิ นโตขา้วมคีวามตั �งใจอย่างไร (4) ทําไม
ตอ้งเป็นอนิทรยี ์(5) ใครคอืเจา้บ่าว ใครคอืเจา้สาว (6) ทําไมต้องจบัคู่ (7) อยากเป็นเจา้สาวต้อง
ทาํอยา่งไร (8) ขั �นตอนการผูกปิ นโตขา้ว และ (9) งานนี�รบีไหมไวค้่อยทําไดร้เึปล่า 2) เนื�อหาใบ
สมคัรของเจ้าสาว และใบสมคัร 3) โทษของข้าวเคม ีสารเคม ีและ ประโยชน์ของข้าวอินทรยี ์
รวมถงึเรื องราวต่างๆของขา้วอนิทรยี ์4) ขอ้มลูเจา้บ่าวในโครงการ (1) ประวตัคิวามเป็นมาของ
เจา้บ่าว (2) พนัธข์า้วและราคา (3) การรบัรอง ม/ีไมม่ ีและ (4) รายละเอยีดและใบสมคัรการเป็น
เจา้สาว 5) เจา้สาวคนดงั 6) อาสาและพนัธมติร (1) บทบาทหน้าที ของแม่สื ออาสา และเถ้าแก่
อาสา (2) คุณสมบตัิของแม่สื ออาสา และเถ้าแก่อาสา และ (3) แม่สื ออาสาองค์กร 7) อตัราค่า
ขนส่งไปรษณีย ์8) สื อที ช่วยแชรโ์ครงการ 9) กจิกรรม 10) เรื องเล่าประทบัใจ และ 11) เมนูขา้ว
อนิทรยี ์

นอกจากนั �นผู้วจิยัสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างเจา้สาวผู้ซื�อขา้ว
จากกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง พบว่าช่องทางการสื อสารของโครงการผูกปิ นโตขา้วที 
สามารถทําให้เกดิความรูส้กึเป็นส่วนหนึ งของโครงการ อยากมสี่วนร่วมในกจิกรรม ซึ งเป็นการ
ลงภาพในทุกๆ วนั 

เฟซบุ๊ก เราตดิตามกด Like ในเพจผูก เราก็จะเหน็เขาอพัเดทเรื องราวของเขา
บ่อยๆ กจิกรรมเขาไปทําอย่างไรที ไหนบ้าง มโีครงการแม่สื ออาสา ที ต้องมาพบคุยกนั 
แม่สื อไปเยี ยมเจา้บ่าว เหน็ อพัเดท ทุกวนั เรื องราวที น่าประทบัใจ ทําให้เราอยากเป็น
ส่วนหนึ ง (รชันีกร เจวประเสรฐิพนัธุ,์ สมัภาษณ์, 16 เมษายน 2558) 

 
นอกจากนั �นผูว้จิยัสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างแกนนํากลุ่มทํานา

เลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง พบว่า การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารของทางโครงการ และเป็นจดุเริ มต้นใหต้น
ตดัสนิใจสมคัรเขา้รว่มโครงการ กผ็่านทางสื อ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผกูปิ นโตขา้ว” (https://www. 
facebook.com/pookpintokao) “เฟซบุ๊ก ชัดเจน ตัวเดียว ไม่ได้รบัรู้จากทางอื นเลยนอกจาก   
เฟซบุ๊ก…สารของโครงการก็ตรงกบัที เราคดิ ตรงกบัวตัถุประสงค์ที อยู่ในใจของเรา” (ภราดา 
อําไพ, สมัภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2558)  
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ภาพที� 4.35  แสดงตวัอยา่งหน้า เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผกูปิ นโตขา้ว” 
แหล่งที�มา:  ผกูปิ นโตขา้ว, 2558ก. 
 

(2) เวบ็ไซต ์(Website) 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึพบว่า นอกจาก เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผกูปิ นโต

ขา้ว” (https://www.facebook.com/pookpintokao) แลว้นั �นทางทมีแม่สื อไดม้กีารระดมทุนจดัทํา 
เว็บไซต์ “ผูกปิ นโตข้าว” (http://www.pookpintokao.com/) ขึ�นมา เพื อจดัสรรข้อมูลให้มรีะบบ 
และเพิ มความน่าเชื อถอืมากยิ งขึ�น 

พอม ีเฟซบุ๊กขอ้มลูมนักระจดักระจาย ก็เลยม ีเวบ็ไซต์ ขึ�นมา แต่ไม่ค่อยมใีคร
เข้าหรอก เพราะ เฟซบุ๊ก มันอ่านง่ายกว่า มนัมีคอมเม้นท์ เราต้องอ่านคอมเม้นท ์
เวบ็ไซต์ มนัต้องมไีวเ้ป็นพื�นฐานแหล่ะ เหมอืนกบัว่า ใครจะแบบอยากไดข้อ้มลูทั �งหมด 
พี ไปดูในเว็บไซต์เลยค่ะ คอืทําที เดยีว (นภนีรา รกัษาสุข, สมัภาษณ์, 30 พฤษภาคม 
2558) 

 
“ต่อมาขอ้มลูมนัเยอะมนัต้องม ีเวบ็ไซต์เพื อเพิ มความน่าเชื อถอื และก็

ขอ้มูลไม่กระจดักระจาย จะได้รวมกลุ่มได้ ก็ลงทุนเรื อง เวบ็ไซต์” (ร่มฉัตร พฒันศริ ิบุญเจรญิ, 
สมัภาษณ์, 22 เมษายน 2558)  

2) สื อบุคคล 
แมส่ื อ จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วจากกลุ่ม

ทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง พบว่า ตัวแม่สื อเองก็มบีทบาทสําคญัในการเป็นช่องทางการ
สื อสารอย่างหนึ งของโครงการผูกปิ นโตข้าว เนื องจากจุดเริ มต้นของการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการอย่างแรกคอื การไดย้นิเรื องราวของโครงการจากแม่สื อ และแม่สื ออาสา นอกจากการ
เล่าเรื องแลว้บางครั �งแม่สื อยงัเป็นผูท้ดลองหุงขา้วอนิทรยี/์เลกิเคมจีากชาวนามาใหล้องชมิ หรอื
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การถ่ายภาพที ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ รวมถึงการที แม่สื อทําหน้าที จบัคู่ระหว่าง
เจา้สาว เจา้บ่าว ต้องใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลที ดใีนการเลอืกจบัคู่ที เหมาะสม สิ งต่างๆ เหล่านี�จงึ
ส่งผลใหเ้กดิแรงกระตุน้ในการเขา้รว่มโครงการมากยิ งขึ�น 

เริ มแรกจากเพื อนพี เป็นแม่สื ออยู่ในโครงการนี�แล้วมาเล่าให้ฟงั ทํา
อะไรบา้งในโครงการนี� ขอ้ดขีองโครงการว่าจะสามารถช่วยชาวนาอย่างไร ขา้วที เกดิจากอนิทรยี์
มนัมขีอ้ดอีย่างไร  ต่อสุขภาพ เขาก็หุงขา้วอนิทรยีม์าให้ลองชมิ….สําคญัตรงที พี ว่าเขาคอยมา
อพัเดทใหเ้ราฟงัดว้ย มนัเป็นกจิกรรมทดี ีใหเ้ล่าถงึความลําบากของชาวนาใหฟ้งัว่ากว่าจะทาํนา
ได้อนันี�อนันั �น…อยากให้กําลงัใจ อยากสนับสนุนให้เขาทําดต่ีอไป ก็เลยทําให้เราอยากมาเข้า
มารว่มโครงการเพิ มมากขึ�น (รชันีกร เจวประเสรฐิพนัธุ,์ สมัภาษณ์, 16 เมษายน 2558) 

แมส่ื อนี สาํคญันะ ถ้าเขาทํางานมปีระสทิธภิาพ เขาจะช่วยแนะนําเราได ้บอกเรา
ว่าอะไรเป็นยงัไง ประชาสมัพนัธก่์อน และกอ็ธบิายขั �นตอนว่าจะเลอืกนาไหนอะไรยงัไง 
แม่สื อนี สําคญันะ ต้องดูออก อ่ะว่าเจา้สาวอนันี�อาจจะเหมาะกบัเจา้บ่าวแบบนี�นาข้าว
แบบไหนอะไรยงัไง อันนี�สําคัญ (วิมลวรรณ รตันธราธร, สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 
2558) 

 
นอกจากนี�ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วของ

กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองที นอกจากเป็นเจ้าสาวแล้วยงัเข้าสมคัรเป็นแม่สื ออาสาใน
โครงการผกูปิ นโตขา้ว ในเรื องสื อที มสี่วนทาํใหเ้ขา้ร่วมโครงการ พบว่า บทบาทแม่สื อยงัมผีลต่อ
การตดัสนิใจเขา้รว่มโครงการของเจา้สาว 

สาํคญันะคะ เพราะว่าบางทเีจา้สาวจะถามขอ้มลูลกึ เหมอืนกบัเชค็ ว่าเรารูเ้ร ื อง
จรงิรเึปล่าเราอยู่ในโครงการจรงิรเึปล่า การที บางทีเจ้าสาวเขาลังเลแม่สื อก็คอยคุย
เพื อให้ความมั  นใจเขาอ่ะค่ะ เมื อเขาเริ มมั  นใจเขาก็จะเขา้ร่วมโครงการ แล้วก็สมคัรกบั
เจา้บ่าวสูง เพราะว่า เขายงัไม่เจอเจา้บ่าว เขาได้แต่คุยกบัเรา เหน็ไลน์เรา เขาเหน็เรา
เป็นด่านแรกก่อน (จฑุามาศ อคัควสักุล, สมัภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

 
3) สื อกจิกรรม 
จากการศึกษาข้อมูลเพิ มเติมจากใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว”  

(https://www.facebook.com/pookpintokao) พบว่านอกจากสื อๆที กล่าวมาข้างต้นแล้วนั �น 
โครงการผูกปิ นโตข้าวยงัมสีื อกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ อาทิ การออกบูธจดักิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆเพื อการประชาสมัพนัธ ์และการจดักจิกรรมประเภทใหค้วามรูอ้บรมผูท้ี สมคัรเขา้
มาเป็นเถ้าแก่อาสา หรอืแม่สื ออาสา รวมถึงกิจกรรมที แม่สื อต้องการให้เกิดขึ�นเองเพื อเชื อม
ความสมัพนัธ์ระหว่างเจา้บ่าว เจ้าสาวในโครงการ อย่าง การเยี ยมนาของเจา้สาว เป็นต้น ซึ ง
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ตรงกบัที  ร่มฉัตร พฒันศริ ิบุญเจรญิ (สมัภาษณ์, 22 เมษายน2558) แม่สื อทมีเจา้บ่าว กล่าวไว้
ว่า  

แต่สําหรบัพี เจา้บ่าวมาเจอเจา้สาวที อยู่ในเมอืงโอเคมนัก็ได้ออกงานทํา
กจิกรรมรว่มกนั แต่พี มองว่าถ้าเจา้สาวยกขโยงไปที นาของเจา้บ่าวมนัง่ายมากกว่ามนัไดเ้ตมิเตม็
กนั มนัมากกว่า มาออก event ในเมอืง ไดไ้ปเหยยีบดนิจรงิๆ อยากเป็นยงัง ั �นมากกว่า” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.36  ตวัอยา่ง กจิกรรมที หน่วยงานภายนอกเชญิใหโ้ครงการเขา้รว่ม 
แหล่งที�มา:  ผกูปิ นโตขา้ว, 2557ก. 
 

4) สื อมวลชน และสื อคนดงั 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างแม่สื อทมีสื อสารพบว่า สื อที ทํา

ให้โครงการผูกปิ นโตขา้วเป็นที รูจ้กัเพิ มมากยิ งขึ�น และขยายออกสู่วงกวา้งคอื สื อมวลชน ไม่ว่า
เป็น ขา่ว  รายการโทรทศัน์ นิตยสารทั �งไทยและต่างประเทศ หนงัสอืพมิพ ์เป็นตน้ 

โดยสื อมวลชนแรกที เข้ามา คือ สื อโทรทัศน์ Thai PBS ซึ งส่งผลให้
ชาวนาอนิทรยี/์เลกิเคม ีใหค้วามสนใจกบัโครงการผูกปิ นโตขา้ว และสมคัรเขา้ร่วมโครงการเป็น
จาํนวนมากดงัที  นภนีรา รกัษาสุข (สมัภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558) แม่สื อทมีสื อสาร กล่าวไว้
ว่า 

พอโครงการนี�ออกไปสื อกเ็ยอะตอนแรกก็จะเป็นสื อหวัเรว็มาขอสมัภาษณ์ตอน
แรกก็ Thai PBS เป็นสื อแรกที ทําให้ชาวนารูจ้กัเราเยอะมาก เขาก็เขยีนมาหาบอกว่า
อยากร่วมโครงการทํายงัไง ก็ชาวนาสมคัรเขา้มาเยอะ ออกสื อมากขึ�น ชาวนาก็เขา้มา
เยอะขึ�น 
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ภาพที� 4.37  ตวัอยา่ง สื อมวลชนที ใหค้วามสนใจในโครงการผกูปิ นโตขา้ว 
แหล่งที�มา:  ผกูปิ นโตขา้ว, 2557ฌ. 
 

เมื อมผีู้สนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการเพิ มมากขึ�นทั �งผูต้้องการซื�อขา้ว และ
ชาวนาผู้ผลิตแม่สื อจะทําการคัดเลือกตามขั �นตอนการผูกปิ นโตข้าวของโครงการ โดยการ
คดัเลอืกเจา้บ่าวแมส่ื อจะทําการอ่านประวตั ิและความต้องการเขา้รว่มโครงการที เจา้บ่าวพมิพส์่ง
มาในอนิบ๊อกซ ์และโทรศพัทส์มัภาษณ์พรอ้มทั �งตรวจเยี ยมนา ส่วนเจา้สาวนั �นแม่สื อจะอ่านจาก
ใบสมคัรออนไลน์ถงึความตอ้งการขา้วของเจา้สาว รว่มถงึความตั �งใจสมคัรเขา้รว่มโครงการหาก
ลงตวักบัสต๊อกขา้วที ในโครงการมอียู่หรอืตรงกบัคุณสมบตัขิองเจา้บ่าวที เขา้รว่มโครงการแม่สื อ
กจ็บัคู่ใหท้นัท ีโดยที ผ่านมากจ็ะรบัผูซ้ื�อขา้วที สมคัรเขา้มาทั �งหมด 

นอกจากนี�ยงัมสีื อที ทําให้เกิดความน่าเชื อถือ และเป็นที รบัรู้ได้รวดเรว็
ยิ งขึ�นคอื สื อคนดงั โดยที การนําคนดงัทั �งในวงการบนัเทงิ วงการเพลงมาช่วยประชาสมัพนัธ์
โครงการนั �นส่วนใหญ่จะเป็นคนรูจ้กัของแม่สื อเอง เช่น คุณพชัรศร ีเบญจมาศ หรอื กาละแมร ์
เป็นรุ่นน้องของคุณปรารถนา จรยิวลิาศกุล ที นิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หรอื คุณ
ชนกวนันท์ รกัชพี หรอื ตุ๊ก เป็นเพื อนของคุณนภนีรา รกัษาสุข  แม่สื อหลกัที ทําหน้าที ในทมี
สื อสาร เป็นต้น ซึ งคนดงัที รว่มประชาสมัพนัธโ์ครงการบางรายกเ็ขา้รว่มเป็นเจา้สาวในโครงการ
ผูกปิ นโตข้าวอีกด้วย รวมถึงจากการส่ง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ของโครงการในเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ส่งผลให้โครงการผูกปิ นโตขา้วได้ถูกยกให้เป็นประเดน็เพื อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์
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โอชา นายกรฐัมนตร ีกล่าวในรายการคนืความสุขให้คนในชาต ิโดยเนื�อหาหลกัเป็นการกล่าว
ชมเชยถงึแนวคดิของโครงการผกูปิ นโตขา้ว  

ออกสื อมากขึ�นเจ้าสาวก็เข้ามาเยอะขึ�น คือเราก็คิดว่าต้องมคีนดงัมาช่วยจุด
กระแส เพราะเวลาที ออกข่าวตามไรเนี�ยอยู่แค่ในวงการของคนที รูข้่าวไง แต่ถ้า มนัจะ 
เป็น Mass มนักต็้องมคีนดงั คนแรกกเ็ป็นพี บอย โกสยิพงศ์ คอืไปหาพี บอย พี บอยช่วย
แต่งเพลงใหห้น่อย พี บอยบอกตายแลว้มนัต้องช่วยกนั แกกด็มีาก ใหแ้กถอืป้ายเจา้สาว 
คนรูจ้กัเยอะมาก…กาละแมร ์กเ็ป็นรุน่น้องที นิเทศ กช็วนเราไปออกรายการ พอไปออก
รายการกเ็จอ หลงัเวทกีเ็จอชมพู่ เจอครสิหอวงั เจอครลูลิลี …ส่วนใหญ่คนดงัที ไดม้ากค็อื
รูจ้กัอย่าง พี ตุ๊กชนกวนันทเ์นี ยพี ฝนรูจ้กั พี กอ้ง พี บี�เคยทาํงานดว้ยในคอนเสริต์ หรอืเรา
รูจ้กักบัใครกช่็วยแชรใ์หห้น่อย (นภนีรา รกัษาสุข, สมัภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558) 

 
“…จนกระทั  งลุงตู่พูดถึง เรารูม้าทหีลงัว่าเสธของลุงตู่คอืเขาเหมอืนกับ

แชรไ์ปแชรม์าแลว้เขากเ็ขา้มาอ่านในเพจ  แลว้เขากเ็อาไปเลยไปใหลุ้งตู่พดู” (นภนีรา รกัษาสุข, 
สมัภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 4.38  ตวัอยา่ง สื อคนดงัที ช่วยประชาสมัพนัธโ์ครงการผกูปิ นโตขา้ว 
แหล่งที�มา:  ผกูปิ นโตขา้ว, 2557ข. 
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ มเติมกับกลุ่มตัวอย่างตัวแทนแม่สื อใน
โครงการผกูปิ นโตขา้วในเรื องประสทิธภิาพของสื อใดที ส่งผลต่อการเขา้มามสี่วนรว่มในโครงการ 
พบว่า สื อที มปีระสิทธิภาพที สุดคือ สื อคนดงั และสื อรายการโทรทัศน์ “ตลาดสดสนามเป้า” 
เนื องจากมฐีานผู้ชมรายการเยอะ ส่งผลให้เป็นที รู้จกัเพิ มมากขึ�นในวงกว้าง ร่วมถึงมผีู้สนใจ
สมคัรเขา้ร่วมเป็นเจา้สาวในโครงการ ซึ งถอืว่าเป็นกลุ่มเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วที สมคัรเขา้รว่มโครงการ
ในช่วงระยะขยายของโครงการ กลบักนัสื อโทรทศัน์อย่าง Thai PBS  หรอื Nation เจา้สาวผูซ้ื�อ
ขา้วที สมคัรเขา้มาจะเป็นเจา้สาวในช่วงระยะแรกเริ มโครงการ และมคีวามเขา้ใจในวตัถุประสงค ์
วสิยัทศัน์ ของโครงการ ดงัที  นภนีรา รกัษาสุข (สมัภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558) แม่สื อทีม
สื อสาร กล่าวไวว้่า 

สิ งที ได้ผลที สุดคือ Celeb อเมซิ งอีกอนัพอๆ กนัคอืตลาดสดสนามเป้า คอืถ้า
เป็นทวีมีนัต้องเป็นทวีทีี มฐีานคนดู เยอะมากซึ งตลาดสดสนามเป้ามนัสนุกรายการดมีี
คุณภาพจรงิๆ ทําดจีรงิๆ ทีมงานดมีากสมควรที จะได้ ตลาดสดสนามเป้าปุ๊ บคนรู้จกั
เยอะมาก พี ยกใหต้ลาดสดสนามเป้า คอืตอนแรกเรายงัไม่ได ้Mass มากใช่ไหมทวีทีี ไป
ออกเป็น Thai PBS หรอืว่า Nation ก็จะเป็นคนที แบบชอบศกึษาชอบความรู ้คนกลุ่ม
แรกจะเป็นคนที  Early Adopter คอืคนที มคีวามสนใจ เขา้ไปอ่านไม่ขี�เกียจอ่าน …อิน
ชอบนี คอืเจา้สาวคุณภาพเลย กบั พอเริ มจุดตดัเป็นตลาดสดสนามเป้า เป็น Mass และ
คนที เริ มเขา้มา อยากสั  งขา้วคะทําไงคะ เขยีนมาในเพจ เราต้องเอา link แปะใหม้นัเป็น
ยงัไง เรากไ็มรู่ห้รอกนะว่าเขาสมคัรไหมนะ ดว้ยความที เขาไมเ่ตม็ใจอ่านมนัทั �งหมด…. 

 
สําหรบัสื อคนดงัที มปีระสทิธภิาพสามารถส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการ

มากที สุด คอื “ชมพู่” อารยา เอ ฮารเ์ก็ต โดยที สื อคนดงัมสี่วนช่วยในการสรา้งความรบัรูไ้ด้เรว็ 
และสร้างความน่าเชื อถือให้กับโครงการผูกปิ นโตข้าวมากยิ งขึ�น ดังที  นภนีรา รกัษาสุข 
(สมัภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558) แมส่ื อทมีสื อสาร กล่าวไวว้่า 

ส่วน Celeb เนี ยชมพู่ ลงเสรจ็บุ๊ป มคีนเอาไปลง pantip กระปุก เพจโน้นเพจนี�
เอาไปลงชมพู่เป็นเจา้สาว โน่นนี นั  น ดงัมาก คนก็เรยีกว่าชมพู่เป็นนางฟ้าของชาวนา 
คนก็ชม ชมพู่ใจดจีงัเลยช่วยชาวนาไม่มขี่าวลบเลยนะ ดมีาก ตอนแรกที เขาสมคัรใช่
ไหมเขาอาจจะรูค้นเดยีว คนอื นไมรู่จ้กัโครงการนี� ใหเ้พื อนไปอ่านโหยยาวไม่อ่านว่ะ แต่
พอชมพู่ออกมา เฮย้นี ไงโครงการที ฉันกนิอยู่ จรงิหรอืเปล่า สมคัรบา้ง มนัใหร้บัรูไ้ด้เรว็
ขึ�นเขา้ใจไดง้า่ยขึ�น น่าเชื อถอื  

 
สําหรบัการนําคนดงัมาถอืป้ายร่วมเป็นเจา้สาวในโครงการผูกปิ นโตขา้ว

นั �น คนดงัอย่าง คุณบอย โกสยิพงศ์ และคุณ “ชมพู่” อารยา เอ ฮารเ์กต็ นั �นส่งผลต่อยอดคนชื น
ชอบผ่านการกดไลคห์น้า แฟนเพจ “ผูกปิ นโตขา้ว” (https://www.facebook.com/pookpintokao) 
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เป็นจํานวนเพิ มขึ�นคนละ 10,000 ภายในระยะเวลา 2-3 วัน (ร่มฉัตร พัฒนศิริ บุญเจริญ, 
สมัภาษณ์, 30 ตุลาคม 2558)  

นอกจากนี�ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วกลุ่ม
ทํานาเลิกเคม ีจงัหวดัอ่างทอง พบว่า เจ้าสาวผู้ซื�อข้าวบางรายสนใจเข้าร่วมโครงการเพราะ
สื อมวลชน และสื อคนดงั และบางรายคดิว่าไม่มผีลต่อการเขา้รว่มโครงการ แต่แสดงทศันว่าเป็น
อีกช่องทางหนึ งของโครงการผูกปิ นโตข้าวที จะช่วยประชาสมัพนัธ์เพิ มเติมเพื อเป็นจุดดึงดูด
ความสนใจ 

เหน็การประชาสมัพนัธท์ี มอียู่ในหนงัสอืพมิพ ์และกห็นังสอืมตชินสุดสปัดาห ์ใน
คอลมัน์ที คุณกาละแมรเ์ขยีน แลว้กไ็ปเปิดอ่านต่อใน เฟซบุ๊กกเ็หน็เรื องจุดประสงคข์อง
โครงการว่าเขาจดัเพื ออะไร…อาจจะอยู่ที คนที  Present ด้วยนะคะ อย่างคุณกาละแมร์
เขากพ็ดู เก่ง เขาเขยีนลงคอลมัน์ในมตชิน ปกตอ่ิานมตชินสุดสปัดาห ์อยูแ่ลว้ แลว้กเ็จอ
ในคอลมัน์ที เขาเขยีน เขาก็พูดเชญิชวนก็เลยทําให้รู้จกั อนันี�ก็มสี่วน (วมิลวรรณ รตั
นธราธร, สมัภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558) 

 
สื อดาราไม่มอีทิธพิล กบัพี  กแ็ค่อ้อ คนนี�เขากก็นิขา้วอนิทรยีเ์หมอืนกนั แต่ไม่มี

ผลต่อการตดัสนิใจเขา้ร่วมโครงการ แต่กบัคนอื นอาจจะม ี…บางทเีขาไม่ไดอ่้านเฟซบุ๊ก 
ของผูกปิ นโตข้าวหรอก แต่ตามดาราคนนี� แล้วก็เห็น ก็รูว้่ามโีครงการนี�อยู่นะ แล้วก็
สนใจเข้าไปดูว่ามนัเป็นอะไร นั  นอาจเป็นอีกช่องทางหนึ งเนอะ (รชันีกร เจวประเสรฐิ
พนัธุ,์ สมัภาษณ์, 16 เมษายน 2558) 

  
จากผลการวิจยัที กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า โครงการผูกปิ นโตข้าวนั �นสามารถดึงดูด

ความสนใจใหส้มาชกิเขา้ร่วมโครงการไดน้ั �นเนื องจากมกีารนําสื อสงัคมออนไลน์อยา่งเฟซบุ๊กมา
ใชพ้รอ้มทั �งจบักลุ่มเป้าหมายในการส่งสารคอื คนในกรงุเทพมหานคร อกีทั �งนําสื อคนดงัมาสรา้ง
กระแสการรบัรู้มากยิ งขึ�น ร่วมไปถึงการปรบัสารที เกี ยวกบัเกษตรอินทรยี์ให้ผู้รบัสารที ไม่ใช่
เกษตรกรเขา้ใจง่ายและไดร้บัรูเ้ร ื องราว แนวคดิของโครงการผ่านการเล่าเรื องบนพื�นที ออนไลน์ 
ส่วนชาวนาที เข้าร่วมโครงการนั �นเริ มจากนําชาวนาที ดําเนินตามวิถีชีวิตเกษตรอินทรยี์และ
ประสบความสําเรจ็มาเป็นเจา้บ่าวในโครงการเพื อสรา้งแรงบนัดาลใจใหช้าวนาคนอื นๆสนใจเขา้
ร่วมโครงการ เมื อเกิดการขยายตวัของโครงการเนื องจากพลงัของสื อสงัคมออนไลน์ และจาก
ประสบการณ์จรงิของผู้เขา้ร่วมโครงการที นํามาบอกต่อนั �น ส่งผลให้เป็นที สนใจของสื อมวลชน
แขนงต่างๆ ทาํใหโ้ครงการผกูปิ นโตขา้วเป็นที รูจ้กัเพิ มมากยิ งขึ�น 
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4.3.3 ผลการวิจยัข้อที� 3 ปัจจยัของโครงการผกูปิ� นโตข้าวที�ส่งผลให้กลุ่มทํานา
เลิกเคมี จงัหวดัอ่างทองเกิดการพฒันาศกัยภาพตลาดทางเลือก 

นับตั �งแต่แกนนํากลุ่มทํานาเลิกเคมี จงัหวัดอ่างทองสมัครเข้าร่วมเป็นเจ้าบ่าวใน
โครงการผูกปิ นโตขา้ว หลงัจากนั �นกเ็กดิกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองขึ�นอยา่งเป็นทางการ 
ตลอดระยะเวลาตั �งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558 ที อยู่ในโครงการผูกปิ นโตข้าว กลุ่มทํานาเลิกเคม ี
จงัหวดัอ่างทองเกดิการพฒันาศกัยภาพทางดา้นตลาดหลายอยา่ง เช่น การไดต้ดิต่อผูกสมัพนัธ์
โดยตรงกบัผู้ซื�อขา้ว ความสามารถทางด้านการบรหิารจดัการการซื�อขายขา้วด้วยตนเอง การ
ได้รบัความเชื อถอื รวมถงึเกิดความมั  นใจในการทํานาแบบวถิีอนิทรยี์ และความภาคภูมใิจใน
การเป็นผูผ้ลติขา้วปลอดภยั และมคีุณภาพส่งถงึมอืผูบ้รโิภค ซึ งการพฒันาเหล่านี�เกดิจากปจัจยั
ที สําคัญของโครงการที ผู้ว ิจยัสรุปข้อมูลจากการศึกษาด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง และศกึษาเพิ มเตมิจากหน้าแฟนเพจ “ผกูปิ นโตขา้ว”  (www.facebook.com/pookpinto  
kao) คอื ปจัจยัดา้นความมจีติอาสา ปจัจยัดา้นการรวมตวัเป็นเครอืขา่ย และปจัจยัดา้นการใชส้ื อ
ในเครอืขา่ย โดยทั �งสามปจัจยัมรีายละเอยีดดงันี� 

4.3.31 ปจัจยัดา้นความมจีติอาสา 
จากการศึกษาจากแฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” (www.facebook.com/pookpinto 

kao) พบว่า จุดเริ มต้นของการเขา้ร่วมกลุ่มและกลายเป็นโครงการผูกปิ นโตขา้วนั �นแรกเริ มเกดิ
จากการรวมตวักนัของกลุ่มเพื อน 13 คนที มาจากหลากหลายอาชพี แต่มวีตัถุประสงค์เดยีวกนั
คอืต้องการช่วยเหลอืชาวนาให้สามารถพึ งพาตวัเองได้โดยเป็นผู้ผลติ แปรรปู และขนส่งสนิค้า
ถงึมอืผู้บรโิภคดว้ยตนเองเพื อลดกระบวนการคนกลางที ไม่เป็นธรรม รวมถงึต้องการรณรงค์ให้
ชาวนาปลูกขา้วอนิทรยีเ์พื อลดต้นทุนในการผลติ และเพื อความปลอดภยัทั �งผูบ้รโิภค และผูผ้ลติ
เอง โดยทางกลุ่มผู้ดําเนินโครงการได้บอกเล่าความเป็นมา บทบาทหน้าที  และความตั �งใจของ
กลุ่มที รวมตัวกันทําโครงการโดยทางกลุ่มไม่ได้มสี่วนได้ส่วนเสยีกับการซื�อขายข้าวระหว่าง 
“เจา้บ่าว” “เจา้สาว” ผ่านทางแฟนเพจ “ผูกปิ นโตขา้ว” (www.facebook.com/pookpintokao/) ซึ ง
ผูว้จิยัขอนํามาบางเนื�อหาที มคีวามเกี ยวขอ้งกบังานวจิยัดงันี� 

โครงการนี�ไม่ได้อยู่ในรูปของบรษิัท หรอืแม้แต่ Social Enterprise ไม่ได้เป็น 
CSR ของหน่วยงานใดทั �งสิ�น โครงการเราอยู่ในรปูของชุมชนเลก็ๆ ขนาด 13 คน ที จดั
เวลามาทํางานนี�ร่วมกนั (ตอนนี�งานโครงการเริ มเยอะกว่างานประจาํแว้ว) ประชุมหลงั
เลกิงาน สื อสารกนัทางไลน์ และมารวมตวักนัทาํงานในวนัหยดุ 

…เราเหล่านาง 13 รู้จกักนัมาก่อน มากน้อยคนละหลายปี เรยีกว่าเป็นเพื อน
ตอนโต พวกเรามทีั �งเป็นเจา้ของธุรกจิ ทั �งพนักงานองคก์ร มทีั �งนักโฆษณา นักสรา้งแบ
รนด ์นกัฝึกอบรม นกัการตลาด NGO หมอ วศิวกร คนในวงการเพลง คนทาํไอท ี- สิ งที 
เรามเีหมอืนกนัคอื เรามคีวามตั �งใจที จะทําอะไรให้ประเทศของเรามากกว่านี� เราคุยกนั



166 

ว่ามารวมกนัทําโครงการเพื อบ้านเรากนัเถอะ ใครมอีะไรน่าสนใจเสนอมา และโครงการ
นี�กเ็ป็นโครงการแรกที เราเริ มทาํ 

…ค่าใชจ้า่ยที เราม ีเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเอกสาร ค่าเดนิทาง ไปลงพื�นที  พวกเรา
ออกกนัเอง (พี ๆ ที มทีรพัยห์นากว่าน้องๆ กอ็อกมากกว่า) และไดร้บัความเอื�อเฟื�อจาก
เพื อนพี น้องที สนิทกนัสมทบทุนมาให ้ส่วนเงนิค่าซื�อขายขา้วนั �น คนเมอืงและชาวนาจะ
จา่ยกนัเองโดยตรง เราไมไ่ดเ้ป็นตวักลางในเรื องนั �น เงนิจะไมผ่่านมอืเราเลยค่ะ  

 
จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งต้นนั �นแสดงใหเ้หน็ว่า กลุ่มผูด้ําเนินโครงการผูกปิ นโตขา้ว

นั �นมารวมตวักนัดว้ยจติอาสา หรอืจติสาธารณะ ร่วมถงึสมาชกิที เขา้ร่วมโครงการอย่างเจา้สาว 
หรอืผู้ซื�อข้าวของกลุ่มทํานาเลิกเคม ีจงัหวดัอ่างทองนั �น จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในหัวข้อ
คําถามถงึวตัถุประสงค์และสาเหตุการเขา้ร่วมโครงการนั �นพบว่า กลุ่มตวัอย่างเจา้สาวผู้ซื�อขา้ว
ของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง คําตอบสอดคลอ้งกนัว่าวตัถุประสงคข์อ้แรกของการเขา้
รว่มโครงการนั �นเพื อตอ้งการช่วยเหลอืชาวนา ตอ้งการใหก้ําลงัใจชาวนา ดงันั �นจงึไม่ปฏเิสธการ
ซื�อขายข้าวกับกลุ่มหากราคาข้าวของกลุ่มรวมค่าขนส่งจะมรีาคาสูงกว่าในท้องตลาด ดังที  
รชันีกร เจวประเสริฐพันธุ์ (สัมภาษณ์, 16 เมษายน 2558) เจ้าสาวผู้ซื�อข้าว กล่าวไว้ว่า 
“เพื อที จะช่วยชาวนา พี ไม่ชเีรยีสกบัเรื องราคาขา้วเนอะ คอืลุงบอกราคามาเท่าไหร่พี ก็โอเคอ่ะ
ไมไ่ด ้ว่าจะตอ้งต่อ”   

อีกทั �งผู้วิจยัได้สอบถามกับเจ้าสาวผู้ซื�อข้าวของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จงัหวัด
อ่างทองเพิ มเตมิในเรื องของการสั  งซื�อขา้วกบักลุ่มว่ามั  นใจได้อย่างไรว่าเป็นขา้วปลอดสารเคม ี
และน่าเชื อถอื พบว่า ทางโครงการมทีมีงานอาสาที ออกตรวจสอบมาตรฐานขา้วอยู่แล้ว อกีทั �ง
ตนมคีวามไวว้างใจเนื องจากเป็นโครงการที เกดิจากจติอาสา และไม่แสวงหาผลกําไร ดงัที  วมิล
วรรณ รตันธราธร (สมัภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558) เจา้สาวผู้ซื�อขา้ว กล่าวไว้ว่า “เนื องจากว่า
ทางกลุ่มแม่สื อเขาว่ามเีถ้าแก่ ที ออกไปตรวจสอบไปอะไรให้ เราก็ต้องไว้ใจเขาด้วยเพราะเป็น
งานที เขาทาํโดยไมไ่ดห้วงัผลกําไร เป็นงานอาสาสมคัร” 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้นนั �นสามารถสรุปได้ว่า จุดเริ มต้นของการมารวมตวักนั
เป็นกลุ่มและดําเนินโครงการนั �นเกิดจากกลุ่มคนผู้มีจติอาสา ต้องการช่วยเหลือชาวนาและ
ประเทศชาติ อีกทั �งเจ้าสาวหรอืผู้ซื�อข้าวนั �นเข้าร่วมโครงการเพราะเล็งเห็นถึงแนวคิดของ
โครงการที สอดคล้องกับตนที ต้องการช่วยเหลอืชาวนา ดงันั �นจงึมคีวามเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ 
และความไวว้างใจในการซื�อขายขา้วจากกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ซึ งเป็นปจัจยัที ช่วย
ส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูผ้ลติและผูบ้รโิภคในระบบการคา้โดยตรง 
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4.3.3.2 ปจัจยัดา้นการรวมตวักนัเป็นเครอืขา่ย 
การเขา้มาร่วมตวักนัเป็นเครอืข่ายระหว่างโครงการผูกปิ นโตขา้ว และกลุ่มทํานา

เลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองนั �นก่อใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพทางการตลาดทางเลอืกใหก้บักลุ่ม ซึ ง
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างคณะกรรมการกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และ
เจา้สาวผู้ซื�อขา้ว พบว่า กลุ่มสามารถพฒันาทางด้านการตลาด และการคา้ขายขา้วเลกิเคมขีอง
กลุ่มได้นั �นเนื องจาก ความรูค้วามสามารถของแกนนําเครอืข่ายอย่าง แม่สื อ และแกนนํากลุ่ม 
ร่วมถงึเนื องจากการได้สรา้งความสมัพนัธ์โดยตรงกบัผู้ซื�อขา้วของกลุ่ม ซึ งรายละเอียดผู้วจิยั
สามารถสรปุไดด้งันี� 

1) ความรูค้วามสามารถของแกนนําเครอืขา่ย  
แกนนําของเครือข่ายประกอบด้วย แกนนําหลักอย่างทีมแม่สื อผู้ ก่อตั �ง

โครงการ และแกนนํากลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ซึ งแกนนําทั �งสองนั �นมคีุณลกัษณะ
ความเป็นผู้นําที ดีในแง่การนําเอาความรู้ความสามารถทางด้านการสื อสารมาใช้เพื อให้เกิด
ประโยชน์ในการพฒันาเครอืข่าย รวมถึงการมคีุณลกัษณะที ดใีนการเป็นผู้นําความคดิเหน็ ซึ ง
ส่งผลใหเ้กดิการพฒันาทางดา้นศกัยภาพตลาดทางเลอืกดงันี� 

(1) ความรูค้วามสามารถของแมส่ื อ 
จากการศึกษาข้อมูลเพิ มเติมจากเอกสารข้อมูลประวตัิผลงาน และ

ข้อมูลการทํางานของแม่สื อหรอืกลุ่มแกนนําผู้ดําเนินโครงการ พบว่า กลุ่มแกนนําผู้ดําเนิน
โครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ที มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทางด้านการสื อสาร การทํา
การตลาด และการสรา้งแบรนดร์่วมถงึจากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอยา่งแม่สื อทมีสื อสาร
และผูก่้อตั �งโครงการ รวมถงึคณะกรรมการกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง พบว่า แม่สื อได้
นําเอาความรู้ และประสบการณ์ที ตนประกอบอาชีพ มาใช้ในการสร้างการรบัรู้ให้กับคนใน
กรุงเทพมหานครเกี ยวกบัโครงการผูกปิ นโตขา้วโดยใช้สื อทุกช่องทางเพื อให้ง่ายต่อการเขา้ถึง 
ไม่ว่าจะเป็น การใชส้ื อสงัคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก ส่งผลใหเ้กดิกระแสส่งต่อหน้าเฟซบุ๊กการนํา
สื อคนดงัที ตนเคยร่วมงานมาช่วยประชาสมัพนัธ์โครงการจนเป็นที สนใจของสื อสงัคมออนไลน์ 
และสื อมวลชน ทําให้โครงการผูกปิ นโตขา้วเป็นที รูจ้กั สิ งนี�ทําให้ผู้ซื�อขา้วเกดิความมั  นใจในตวั
เจ้าบ่าวที เข้าร่วมโครงการไปด้วย ดังนั �น เมื อกลุ่มทํานาเลิกเคมี จงัหวัดอ่างทอง เข้าร่วม
โครงการ ตราสญัลกัษณ์ และชื อของโครงการผกูปิ นโตขา้วสามารถนํามาการนัตขีา้วของกลุ่มทํา
นาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ไดว้่า สะอาด ปลอดภยั และเป็นขา้วที มคีุณภาพ ส่งผลใหเ้กดิความ
น่าเชื อถอื ได้ในระดบัหนึ ง ร่วมถงึเป็นเครื องหมายการนัตใีนการทําตลาดขา้วของกลุ่มอกีด้วย 
ซึ งสอดคล้องกับ ภราดา อําไพ (สมัภาษณ์, 20 มถุินายน 2558) ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคม ี
กล่าวไวว้่า 
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ลูกค้าเราในเมอืง เขาไม่ได้ซื�อเพราะว่ายี ห้อขา้ว แบรนด์ของเราหรอก เขาซื�อ
เพราะว่าเป็นแบรนดผ์ูกปิ นโตขา้ว เขารบัรูม้ายงัง ั �น การรบัรูข้องสงัคม เพราะว่า เขาใช้
สื อทุกอย่างออกมาให้สงัคมรบัรู ้คนยอมรบัไปแล้ว เราก็ต้องใช้ตรงนั �นมนัเป็นจุดแขง็
ของขา้วของเรา ถา้ไมม่โีครงการผกูปิ นโตขา้ว มนักท็าํตลาดยาก 

 
รวมถึงสอดคล้องกบั ปรมาภรณ์ โตสวสัดิ J (สมัภาษณ์, 20 มถุินายน 

2558)เลขากลุ่มทาํนาเลกิเคม ีกล่าวไวว้่า 
อนัดบัหนึ งต้องบอกว่าภาพลกัษณ์ของเขา หรอืแบรนด์ผูกปิ นโตขา้ว เนี ยมนัก็

เหมอืนกบัการนัตเีราอย่างหนึ งว่าขา้วเราเนี ยปลอดสารพษิ กนิขา้วแลว้ปลอดภยั การนั
ตีได้อย่างหนึ งละ ชื อเสยีงของผูกปิ นโตตอนนี�คนรู้จกัทั  วประเทศแล้วมนัก็ช่วยเราได้
อย่างหนึ งละ กช่็วยไดม้ากแหล่ะ เหมอืนแบบมาจากผูกปิ นโตขา้วนะ เขากจ็ะเริ มอ๋อรูจ้กั
แหล่ะ  

 
นอกจากการนําเอาความรู้ทางด้านการสื อสารมาสร้างการรู้จ ัก 

ยอมรบั และน่าเชื อถือให้โครงการแล้วนั �น แม่สื อทีมเจ้าบ่าวยงัได้นําเอาความรู้ทางด้านการ
อบรมสมัมนามาใช้ในการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารให้ความรู ้ประสบการณ์ในการทําโครงการผูก
ปิ นโตข้าวกับสมาชิกกลุ่มทํานาเลิกเคมี จงัหวัดอ่างทอง ตามแนวทางการดําเนินงานของ
โครงการผูกปิ นโตข้าวในปี พ.ศ. 2558 ที มุ่งเน้นการทําผูกปิ นโตข้าวโมเดลในพื�นที จงัหวัด
อ่างทอง ทั �งนี�การดําเนินงานของอ่างทองโมเดล นั �นประสบผลสําเรจ็ทางด้านการผลกัดนัให้
สมาชกิของกลุ่มจาํหน่ายขา้วภายในจงัหวดัอ่างทองดว้ยตนเอง ดงัที  ภราดา อําไพ (สมัภาษณ์, 
20 มถุินายน 2558) ประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีกล่าวไวว้่า “หลงัจากการอบรมเสรจ็สิ�น วนันี�เรา
สรุปในที ประชุม ขา้วเราก็ขายได้ ที อ่างทอง เราสไีปเราก็ขายได้ ขายตรงเลย ก็ให้สมาชกิรูจ้กั
ใครกใ็หไ้ปขายคนนั �น คอืทาํทุกวถิทีางทาํยงัไงกไ็ดใ้หข้ายขา้วในจงัหวดัของตวัเองใหไ้ด…้”  

(2) ความรู้ความสามารถของแกนนํากลุ่มทํานาเลิกเคมี จงัหวัด
อ่างทอง 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับคณะกรรมการทํานาเลิกเคมี จงัหวัด
อ่างทอง พบว่า แกนนํากลุ่มทํานาเลกิเคม ีมคีุณลกัษณะทางดา้นผูนํ้าที มคีวามรู ้ประสบการณ์ 
เป็นผูม้เีครอืข่ายที กวา้งขวาง รวมถงึเป็นผูม้คีวามสามารถทางดา้นการสื อสารถ่ายทอดความคดิ
ที ด ีรวมถงึขอ้มลูข่าวสารที เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม และมศีกัยภาพในการจดัการกลุ่มที ดสี่งผลให้
โครงการผูกปิ นโตข้าวเล็งเห็นถึงความเข้มแขง็ของกลุ่มจงึเลอืกกลุ่มทํานาเลกิเคม ีเป็นพื�นที 
ตวัอยา่งในการทาํ “ผกูปิ นโตขา้วโมเดล” 
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ประธานกลุ่มพยายามหาโน่นหานี มาให้กลุ่มและก็จะส่งข้อมูลทางไลน์ และก็
เป็นผู้ตดิต่อประสานทางโน้นทางนี� แล้วก็จะมาอธบิาย ว่าอะไรเป็นอะไร เขาทําให้เหน็ 
ทําให้เกิดความเชื อมั  น เช่น การจดัการ การติดต่อ อย่างที ผ่านมาหลายๆ โครงการที 
เขามคีนมาดูกลุ่มเราเหมอืนเขาจะติดต่อผ่านตวัประธานอยู่แล้ว มนัก็แสดงให้เห็นถึง
ศกัยภาพของทางประธานเราว่าเขามคีวามสามารถ ขนาดผูกปิ นโตขา้วเขายงัเลอืกกลุ่ม
เราเลยที มาทาํโมเดลอ่ะ (ปรมาภรณ์ โตสวสัดิ J, สมัภาษณ์, 20 มถุินายน 2558) 

 
สอดคลอ้งกบั เฉลมิวุฒ ิพรหมทอง (สมัภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2558) 

รองประธานคนที สอง กล่าวไวว้่า “ผูนํ้ากลุ่มมปีระสบการณ์ มคีวามรู ้มเีครอืขา่ยที กวา้งขวาง” 
2) ความสมัพนัธโ์ดยตรงระหว่างผูผ้ลติ และผูซ้ื�อ 

จากการได้เข้าร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าว และเชื อมความสัมพันธ์เป็น
เครอืข่ายระหว่างผูผ้ลติ และผูซ้ื�อโดยการตดิต่อสื อสารกนัโดยตรงซึ งไม่ผ่านพ่อคา้คนกลางแบบ
วิถีการค้าขายแบบเดิม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านศักยภาพตลาดทางเลือกซึ งผู้วิจยั
สามารถสรปุไดด้งันี� 

(1) ผู้ซื�อข้าวเข้าใจถึงกระบวนการผลิตทุกขั �นตอนส่งผลต่อราคาที 
เป็นธรรม 

เมื อแม่สื อสามารถผกูเจา้สาวใหก้บักลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง
ได้แล้วนั �นจะเกดิการตดิต่อซื�อขายกนัโดยตรงในระบบสมาชกิ ซึ งการได้สื อสารกนัโดยตรงนั �น
ทาํใหเ้จา้สาวผูซ้ื�อขา้วสามารถพูดคุยต่อรองเรื องปรมิาณการส่งขา้วในแต่ละเดอืนได ้รวมถงึการ
ไดไ้ปเยี ยมนาของกลุ่มทําใหเ้จา้สาวผูซ้ื�อขา้วเขา้ใจถงึขั �นตอนทุกกระบวนการในการผลติขา้วเลกิ
เคม ีตั �งแต่การเพาะปลกู ดแูลผลผลติ กระบวนการแปรรปู ตลอดทั �งกระบวนการจดัส่ง ส่งผลต่อ
ความรูส้กึทางดา้นความคุม้ค่าและเป็นธรรมต่อราคา  

บางทเีรามคีําถามเหมอืนกนัว่าทําไมขา้วแพง แต่กโ็อเค เรายิ งไดไ้ปดู มนัทําให้
รูว้่าขั �นตอนในการที เขาต้องดูแลผลผลติเขา ซึ งถ้าเขาทําเคมเีขาได้มาเลย 100% แล้ว
เขากข็ายไดห้มด อนันี�มนัยุง่ยากกว่าเรากนิแลว้มนักด็กีว่า โดยส่วนหนึ งเรากเ็ขา้ใจเรื อง
ราคา อย่างค่าขนส่งเราก็เขา้ใจนะ บางคนอาจจะไม่เขา้ใจ อย่างเจา้บ่าวอยู่ไกลๆ มนัมี
ค่าขนส่ง เขากต็อ้งแพค็ส่งมาดีๆ  (จฑุามาศ อคัควสักุล, สมัภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

 
(2) กลุ่มสามารถกําหนดราคาซื�อขายข้าวด้วยตนเอง และบรหิาร

จดัการการส่งขา้วของตนเองได ้ 
นอกจากนี�กลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองเองยงัสามารถเป็นผูก้ําหนด

ราคาซื�อขายขา้วดว้ยตนเองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง หรอืหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้กําหนด
ซึ งองิจากตลาดขา้วกลาง หรอืตลาดขา้วของโลก อกีทั �งยงัสรา้งความมั  นใจให้เกษตรว่ามผีู้ซื�อ
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ขา้วเลกิเคมขีองตนแน่นอนในราคาที ตกลงกนัไว ้รวมถงึสามารถบรหิารจดัการขา้วในส่วนต่างๆ
ไดง้า่ยขึ�น 

มนัยั  งยนืกว่าประกนัขา้ว รบัจาํนําขา้ว เพราะพวกนั �นต้ององิตลาดโลกองิตลาด
อะไรก็ไม่รู ้ไปองิพ่อค้าคนกลางที เป็นคนกําหนดราคาอกี แต่ยงัเงี�ย ก็เราตกลงเชื อมั  น
แลว้กบัคนที กนิขา้วเราทุกเดอืน อยา่งปีนี�กําหนดไดเ้ลยโลละ 40 บาททั �งปี ขา้วจะขึ�นจะ
ลงยงัไงไม่รู้ เรามขี้าวเปลอืกแล้วที มนัมั  งคงกว่านั �นคอืเราในฐานะ คนปลูกมขี้าวของ
ตนเองกนิทั �งปี เรามทีี ดนิ จบัผลดัจบัผลูหนูกนินํ�าแห้งแล้งเราก็มขีา้วกนิเราจะวางแผน
ตวัเองได ้(รงัสรรค ์คลา้ยพนัธ,์ สมัภาษณ์, 18 เมษายน 2558) 

 
นอกจากสามารถบรหิารจดัการด้านราคา และด้านการผลติได้ด้วย

ตนเองแลว้นั �น การพูดคุยโดยตรงระหว่างผู้ผลติและผู้ซื�อนั �นยงัส่งผลให้ทางกลุ่มทํานาเลกิเคมี
สามารถบรหิารจดัการดา้นการขนส่ง และจดัจาํหน่ายขา้วของกลุ่มไดอ้กีดว้ย ดงัที  รชันีกร เจวป
ระเสรฐิพนัธุ ์(สมัภาษณ์, 16 เมษายน2558) เจา้สาวผูซ้ื�อขา้ว กล่าวไวว้่า 

บางทเีดอืนเมษาหยดุเยอะ ปีใหมก่นิขา้วนอกบา้นเยอะ พี กบ็อกเจา้บ่าวใหเ้ลื อน
ส่งเป็นเดอืนหน้าแทนได้ไหม เขาก็โอเค คอืถ้าเกิดเป็นชื�อข้าวจากบรษิัทอะไรยงัเงี�ย 
แลว้เราฟิตส่งต้องส่ง 5 กโิลทุกเดอืนๆ เราคงต่อรองอะไรไมไ่ด ้สุดทา้ยกต็้องเอามาเกบ็
สะสมไว้ แต่เนี ย ที เราซื�อโดยตรงจากชาวนาเราสามารถพูดคุยได้ เดือนนี�ข้าวเหลือ
ปารต์ี� เยอะ เจา้บ่าวกจ็ะหยุดการส่งเอาไวใ้ห ้แต่คอืตอ้งบอกล่วงหน้าเกอืบเดอืน เดอืนนี�
ยงัไมต่อ้งส่งขอเลื อนไปอกีเดอืน กโ็อเค 

 
(3) เพิ มช่องทางการขายขา้วดว้ยการ “บอกต่อ” 
เมื อเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วของกลุ่มไดพู้ดคุย ผูกสมัพนัธก์บัเจา้บ่าวกลุ่มทํา

นาเลิกเคมี จังหวัด อ่างทอง แล้วนั �นก็ เกิดกระแสการแนะนํา หรือการบอกต่อให้กับ
บุคคลภายนอกเครอืข่ายใหรู้จ้กักบัโครงการผกูปิ นโตขา้ว หรอืรูจ้กักบักลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดั
อ่างทอง ซึ งส่งผลใหม้ผีูส้นใจเขา้รว่มสมคัรเป็นเจา้สาวในโครงการ และกลุ่มไดผู้ซ้ ื�อขา้วเพิ มมาก
ขึ�นจากการแนะนําของเจา้สาวของตน “บอกต่อ ก็มเีพื อนหลายคน เล่าทั �งด้วยปาก ส่งไลน์ไป
แบ่งปนั ก็มหีลายคนมาสมคัรเป็นเจา้สาว” (วมิลวรรณ รตันธราธร, สมัภาษณ์, 2 พฤษภาคม 
2558) 
  

“ครูแอน ครูแอนนี คุณหมอเป็นคนหาให้ อนันั �นก็ไม่ใช่โครงการผูกปิ นโตข้าว
เป็นคนหาให้ มาจากเจา้สาวเป็นคนหาให้ก็มคีรูแอนเพิ มเขา้มา” (ภราดา อําไพ, สมัภาษณ์, 4 
พฤษภาคม 2558) 
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(4) สรา้งกําลงัใจใหช้าวนา และเพิ มความมั  นใจใหผู้บ้รโิภค  
หลงัจากเกิดกิจกรรมที เจา้สาวผู้ซื�อข้าวเป็นคนจดัขึ�นคอืการได้ไปเยี ยม

เยยีนนาของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ส่งผลใหเ้กดิความเชื อมั  น มั  นใจในขา้วเลกิเคมี
ของกลุ่ม รวมถึงยงัส่งผลให้เกิดกําลงัใจ พรอ้มทั �งความมั  นใจให้แก่ชาวนากลุ่มทํานาเลกิเคม ี
จงัหวดัอ่างทองในระดบัหนึ งอกีดว้ย ซึ งถอืไดว้่าเป็นความตั �งใจสูงสุดของโครงการผูกปิ นโตขา้ว
ที ตอ้งการใหเ้จา้สาวผูซ้ื�อขา้วไดไ้ปเยี ยมนา พบปะ และทาํกจิกรรมระหว่างกนักบัชาวนาอนิทรยี/์
เลกิเคม ี

เรามองว่าเหมอืนเขาเป็นคนรูจ้กักนั เพราะเหมอืนเราไปดูนาด้วยยงัไง เขาก็
มองเราเหมอืนทาํใหค้นในบา้นกนิ และก ็เรารูส้กึว่าเราจ่ายเงนิใหเ้ขาโดยตรงเหมอืนเรา
ให้เงนิชาวนาโดยตรง ดกีว่าการที มาซื�อขา้งนอก รูล้่ะว่าเขาบวกแต่เราไม่รูว้่าชาวนาได้
จรงิเท่าไหร่… เขาทํามาเผื อแผ่เราด้วย…ก่อนเข้าโครงการก็ไม่รู้จริงๆ แต่พอเข้า
โครงการก็รู้…ทราบว่านาลุงก็ยังไม่ใช่เป็นอินทรีย์ 100% แต่ดู เขาตั �งใจที จะทํา 
(จฑุามาศ อคัควสักุล, สมัภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

 
เขาก็มาเยี ยมบ่อยเหมอืนกันนะ มขีี จกัรยานมาอะไรมา เขามาดูว่าเราทําจรงิ

อะไรจรงิ มาให้กําลงัใจ เราทําถูกทางแล้วล่ะ มาทางนี�ก็ดใีจนะเขามาให้กําลงัใจเรา มี
กําลงัที จะทาํได ้เหมอืนแลกเปลี ยนขอ้มลูดว้ย …เจา้สาวเขามกีารเคลื อนไหวยงัไงเพราะ
เขากพ็ยายามที จะหาสมาชกิเจา้สาวใหม้นัมากขึ�นเพื อที จะระบายของของเราใหม้นัมาก
ด้วย... หาช่องทางการตลาดให้ หาลูกค้า อีกทางถ้าคิดอีกมุมเพื อความมั  นใจของ
ผู้บรโิภคเขาก็มาดูว่าเออ เราส่งไปของจรงิหรอืของปลอมอ่ะนะ (เฉลมิวุฒ ิพรหมทอง, 
สมัภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2558) 

 
(5) สรา้งความภาคภมูใิจใหแ้ก่ชาวนา  
นอกจากนั �นการได้สนทนากนัโดยตรงเป็นการสรา้งความภูมใิจให้กบั

ชาวนาที ได้เห็นผู้ซื�อข้าวได้รบัประทานข้าวที ปลอดสารเคม ีรวมถึงผู้ซื�อเองสามารถที จะให้
ขอ้เสนอแนะ ชื นชม หรอืแสดงความรูส้กึได้โดยตรง เพื อนําไปสู่การพฒันาปรบัปรุง ผลติภณัฑ์
ของตน ดงัที  รชันีกร เจวประเสรฐิพนัธุ ์(สมัภาษณ์, 16 เมษายน 2558) เจา้สาวผู้ซื�อขา้ว กล่าว
ไวว้่า 

ความรูส้กึที เขาไดเ้ล่าใหน้ะพี ก็รูส้กึไปกบัเขาด้วยนะ ดูเขาภูมใิจที เขาได้เหน็นา
อนิทรยีข์องเขา แล้วก็รูส้กึดใีจที เรากนิขา้วเขา กนิแลว้เป็นยงัไงช่วยกนัคอมเมนท์ดว้ย
นะครบั รูส้กึว่าเขามคีวามสุขที เหน็คนเหมอืนพวกพี ไดก้นิขา้วอนิทรยี ์ไม่ใช่ขายแลว้จบ
เลย ถามว่ากนิเป็นยงัไง มกีารบอกได ้ตไิด ้เพื อปรบัปรงุ  
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4.3.3.3 ปจัจยัดา้นการใชส้ื อในเครอืขา่ย 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างทั �งทมีแม่สื อ แกนนํากลุ่มทํานาเลกิเคม ี

จงัหวัดอ่างทอง และเจ้าสาวผู้ซื�อข้าวของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จงัหวัดอ่างทอง พบว่า การ
เชื อมโยงใหค้นในกรงุเทพมหานครมาซื�อขา้ว และผกูสมัพนัธก์บัชาวนาอนิทรยี/์เลกิเคม ีผูผ้ลติที 
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอยู่ในพื�นที ชนบท วธิกีารที เอื�อต่อการสรา้งปฏสิมัพนัธท์ี ง่าย รวดเรว็ และ
ไม่เสยีค่าใช้จ่าย คอื การนําสื อสงัคมออนไลน์มาใช้ ซึ งทมีแม่สื อผู้รเิริ มโครงการจงึได้ออกแบบ
ช่องทางในการตดิต่อสื อสารระหว่างกนัโดยใช ้การตดิต่อสื อสารผ่านทางไลน์ซึ งส่งผลใหเ้จา้บ่าว
ชาวนาอินทรยี์/เลิกเคมแีละเจ้าสาวผู้ซื�อข้าวสามารถพูดคุยซื�อขาย แลกเปลี ยนความคดิเห็น 
ตลอดจนการแลกเปลี ยนความรูต่้างๆ กนัได้โดยตรง ดงัที  จนัทนา เชาวน์วจิติร (สมัภาษณ์,9 
พฤษภาคม 2558) แมส่ื อทมีเจา้บ่าว กล่าวไวว้่า  

ต่อไปนี�ถ้าไม่มไีลน์ เราก็จะไม่รบัเจา้บ่าว เพราะเรารูส้กึว่าหลายคนเลยที แบบ
เหมอืนกบัเขาไม่สามารถเชื อมได ้เพราะเจา้สาวกย็งัไม่ไดม้เีวลาหรอืตดัสนิใจที อยากจะ
ไปเยี ยมนาได้ทุกคน เพราะฉะนั �นเนี ยมนัมไีลน์ ตามคอนเซปต์ มนัยิ งไลน์ยิ งใกล้ พี ว่า
มนัใช่ ถา้มไีลน์ มนัจะทาํใหส้ิ งที เราตั �งไวต้รงนี�บรรลุเรว็มากกว่า 

 
นอกจากการตดิต่อสื อสารกนัระหว่างผูซ้ื�อขา้วในกรุงเทพมหานคร และชาวนาอนิทรยี/์

เลกิเคมใีนชนบทผ่านทางไลน์แล้วนั �น ทมีแม่สื อก็ได้นําวธิกีารสื อสารนี�มาใช้เป็นช่องทางการ
สื อสารหลกัระหว่างกนัเครอืขา่ย อย่างการประชุมกนัผ่านทางไลน์ของกลุ่มแม่สื อ หรอืการพูดคุย
แลกเปลี ยนความรู ้ขอ้มลู การทําเกษตรอนิทรยีข์องเจา้บ่าวที เขา้ร่วมโครงการ ซึ งการรวมกลุ่ม
สรา้งหอ้งสนทนาร่วมกนัในกลุ่มไลน์นั �นส่งผลต่อการพฒันาในดา้นการแลกเปลี ยนองคค์วามรูใ้น
การทําเกษตรอนิทรยี ์รวมถงึยงัเป็นช่องทางหนึ งที ทําใหผู้ป้ระกอบอาชพีเดยีวกนัไดใ้หก้ําลงัใจ
ซึ งกนัและกนัหากเกดิปญัหา ดงัที  ร่มฉัตร พฒันศิร ิบุญเจรญิ (สมัภาษณ์, 22 เมษายน 2558) 
แม่สื อทมีเจา้บ่าว กล่าวไว้ว่า “กลุ่มไลน์เจา้บ่าวเกื�อกูล เป็นกลุ่มไลน์รวมเจา้บ่าว เวลาคุยกนัจะ
ทําใหเ้ราทราบขอ้มลูของเจา้บ่าวว่าสามารถทําอะไรยงัไงไดบ้า้งเป็นขอ้ดขีองการตั �งกลุ่มไลน์คุย
กนั เพื อเป็นขอ้มลูประโยชน์ในการช่วยเหลอืกนั” 

นอกจากนี�สิ งสําคญัที ทาํใหโ้ครงการผูกปิ นโตขา้วขยายเครอืข่ายออกสู่วงกวา้ง มผีูส้นใจ
เข้าร่วมโครงการเพิ มขึ�น และทําให้กลุ่มทํานาเลิกเคม ีจงัหวดัอ่างทองเป็นที รู้จกั รวมไปถึง
สามารถขยายช่องทางการคา้ขา้วเลกิเคมใีหก้ลุ่มไดน้ั �น คอื การสรา้งโครงการผูกปิ นโตขา้วผ่าน
สื อสงัคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก ทําให้ผู้ที มแีนวคดิ ทศันคติ และความนิยมเหมอืนกนัเข้าถึง
โครงการนี�ได้ง่าย อกีทั �งยงัเป็นการขยายช่องทางการขายขา้วที ประหยดัค่าใช้จ่าย และสะดวก
รวดเรว็อกีดว้ย ดงัที  รงัสรรค ์คลา้ยพนัธ ์(สมัภาษณ์, 18 เมษายน 2558) รองประธานกลุ่มทาํนา
เลกิเคม ีคนที หนึ ง กล่าวไวว้่า  
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โซเซียลมีประโยชน์ต่อกลุ่ม โครงการเขาจุดประกายให้ ซึ งแต่เดิมที อาคิด
สมยัก่อนว่าจะทํา ต้องมขีา้วตวัอย่าง ต้องไปเจาะหากลุ่มคนกนิ หาโอกาสใหเ้ราไดพู้ด
โปรโมทเอา ซึ งอาไม่ทนัคดิ เพราะไม่ค่อยได้เล่น พอรูก้็อ๋อคนพวกเนี�ยเดี�ยวเนี�ยเขา   
โปรโมทผ่านโซเซยีล เพราะเขาอ่านตลอด แทนที เราจะทําเหมอืนสมยัก่อนหิ�วขา้วสบิ
กว่าโลไปใหเ้ขาด ูนี รปูการมนัเปลี ยนมกีารโปรโมทผ่านโซเซยีล 

 
ในส่วนของปจัจยัด้านการใช้สื อในเครอืข่ายนั �น เป็นที น่าสนใจว่าได้มกีารนําสื อสงัคม

ออนไลน์มาใชใ้นการตดิต่อสื อสารภายในเครอืข่ายระหว่างสมาชกิ ร่วมถงึนําสื อสงัคมออนไลน์
มาเป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธโ์ครงการใหเ้ป็นที รูจ้กัเพิ มมากยิ งขึ�น ซึ งเอื�อต่อการพฒันา
ศกัยภาพทางดา้นการซื�อขายขา้วโดยตรงกบัผูบ้รโิภค 

จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า ปจัจยัของโครงการผูกปิ นโตข้าวที ส่งผลต่อการพฒันา
ศกัยภาพตลาดทางเลอืกของกลุ่มทํานาเลกิเคมนีั �น คอื ปจัจยัดา้นความมจีติอาสาของแกนนําซึ ง
ทําให้เกดิโครงการผูกปิ นโตขา้ว และความมจีติอาสาของเจา้สาวผู้ซื�อขา้วของกลุ่มซึ งทําใหเ้กดิ 
ความเหน็อกเหน็ใจ และความไวว้างใจในการซื�อขายขา้วจากกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
ร่วมถงึยงัเป็นปจัจยัที ช่วยส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูผ้ลติและผู้บรโิภคในระบบการค้า
โดยตรง  ปจัจยัด้านการรวมตวัเป็นเครอืข่ายซึ งเป็นการระดมความรูค้วามสามารถของแกนนํา
โครงการทางด้านการสื อสารส่งผลต่อความน่าเชื อถือให้กับกลุ่ม ร่วมถึงเกิดการพัฒนาองค์
ความรู้ทางการตลาดให้กับกลุ่ม และการมีความเป็นผู้นํา ผู้มีเครือข่ายกว้างขวาง และ
ความสามารถในการถ่ายทอดความคดิของแกนนํากลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองส่งผลให้
กลุ่มเกิดการพฒันาอย่างต่อเนื อง ตลอดจนการรวมตวักนัเป็นเครอืข่ายนั �นเปิดโอกาสในการ
สื อสารกนัโดยตรงระหว่างผูผ้ลติ และผูซ้ื�อขา้วซึ งส่งผลต่อการพฒันาตามแนวทางดา้นการตลาด
ทางเลอืก  อกีทั �งปจัจยัดา้นการใชส้ื อในเครอืข่าย เกดิจากประสบการณ์ทางดา้นการสื อสารของ
แกนนําโครงการผูกปิ นโตข้าวซึ งนําเอาสื อสงัคมออนไลน์มาใช้เป็นช่องทางการสื อสารหลกั
ภายใน และภายนอกเครอืข่ายส่งผลให้เพิ มประสิทธภิาพทางการสื อสารและทําให้เครอืข่าย
ขยายออกไดอ้ยา่งรวดเรว็ 



 

บทที� 5 
 

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศกึษาวจิยัเรื อง “เครอืข่ายการสื อสารโครงการผูกปิ นโตขา้วกบัการพฒันาศกัยภาพ
ตลาดทางเลอืกของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง” เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative 
Research) ทั �งนี�ไดส้รปุผลการวจิยัตามวตัถุประสงคด์งันี� 

5.1 สรปุผลการวจิยั 
5.1.1 การสรา้งเครอืข่ายการสื อสารของโครงการผูกปิ นโตขา้วและกลุ่มทํานาเลกิ

เคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
5.1.2 กลยทุธก์ารสื อสารของโครงการผกูปิ นโตขา้วเพื อสรา้งการมสี่วนรว่ม 
5.1.3 ปจัจัยของโครงการผูกปิ นโตข้าวที ส่งผลให้กลุ่มทํานาเลิก เคมีจังหวัด

อ่างทองเกดิการพฒันาศกัยภาพตลาดทางเลอืก 
5.2 อภปิรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรปุผลการวิจยั 
 

5.1.1 การสร้างเครือข่ายการสื�อสารของโครงการผกูปิ� นโตข้าว และกลุ่มทํานา
เลิกเคมี จงัหวดัอ่างทอง 
1) จดุเริ มตน้ของเครอืขา่ย 
พบว่าโครงการผูกปิ นโตข้าวเกิดจากกลุ่มผู้มีจิตอาสาที มีพื�นฐานความรู้

ความสามารถในการ สร้างเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว”(www.facebook.com/pookpinto 
kao) ขึ�น และมบีทบาท “แม่สื อ” ในการจบัคู่และเริ มต้นบทสนทนาระหว่างผู้ผลติข้าวอินทรยี ์
(“เจา้บ่าว”) กบัผูบ้รโิภค (“เจา้สาว”) มาซื�อขายพรอ้มทั �งสรา้งสมัพนัธร์ะหว่างกนันอกเหนือจาก
การซื�อขาย 

สําหรบักลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองนั �นเกดิจากการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ที มแีนวคิดทําการเกษตรแบบวถิีอินทรยี์ และผู้ที มสี่วนเกี ยวข้องกับภาคการเกษตรในพื�นที 
จงัหวดัอ่างทองจาํนวนทั �งสิ�น 28 คน จดัตั �งเป็นกลุ่มผลติและจดัจําหน่ายขา้วเลกิเคมอีย่างเป็น
ทางการหลงัจากที แกนนํากลุ่มเขา้รว่มโครงการผกูปิ นโตขา้ว โดยการเขา้รวมโครงการนั �นเริ ม 
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จากประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง (“เจา้บ่าว”) ที รูจ้กัโครงการจากการส่งต่อหน้า
เพจของเพื อนที เขา้รว่มอบรมในมลูนิธขิา้วขวญัดว้ยกนั 

ในส่วนของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร (“เจ้าสาว”) ที สมคัรเข้าร่วมโครงการ
เพราะตระหนักถงึปญัหาของชาวนาไทยและต้องการช่วยเหลอื ร่วมถึงเพื อรกัษาสุขภาพ โดย
รูจ้กัโครงการผกูปิ นโตขา้วจากการส่งต่อหน้าเพจของโครงการ รว่มถงึจากสื อบุคคลและสื อคนดงั 

2) บทบาทของสมาชกิในเครอืขา่ย 
พบว่าบทบาทที สําคญัในการพฒันา คอื กลุ่มแกนนํา และสมาชกิ โดยมบีทบาท

ดงันี�กลุ่มแกนนําประกอบดว้ยแมส่ื อ และประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง (“เจา้บ่าว”) 
โดยแม่สื อเป็นตวักลางเชื อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มทํานาเลกิเคมผีูผ้ลติขา้วที อยู่ในพื�นที 
จงัหวดัอ่างทอง และผู้บรโิภคที มีรายได้สูงในกรุงเทพมหานคร (“เจ้าสาว”) รวมถึงเป็นผู้ให้
คําแนะนําและถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มทํานาเลิกเคมีเพื อเสริมสร้างองค์ความรู้และเปิด
ประสบการณ์ในการทําการตลาด สําหรบัประธานกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง (“เจา้บ่าว”) 
มบีทบาทสําคญัคอืสรา้งความสมัพนัธโ์ดยตรงระหว่างผูบ้รโิภค (“เจา้สาว”) ที มาจากโครงการผูก
ปิ นโตขา้วดว้ยลกัษณะฉันทเ์ครอืญาตไิม่มุง่คา้กําไรเกนิควร รว่มถงึมคีวามซื อสตัยใ์นการคา้ขาย 
นอกจากนั �นยงัมหีน้าที ส่งทอดข้อมูลข่าวสารของโครงการให้กบัสมาชกิในกลุ่ม ร่วมถึงเป็นผู้
ผลกัดนัใหส้มาชกิในกลุ่มสามารถเป็นทั �งผูผ้ลติและผูจ้ดัจาํหน่ายไดด้ว้ยตนเอง  

ส่วนบทบาทของสมาชกิในเครอืข่ายอย่างกลุ่มบรโิภค (“เจ้าสาว”) นั �นมบีทบาท
สําคญัคอืเป็นผู้แนะนําบอกต่อให้สมาชกิภายนอกเครอืข่ายซื�อขายข้าวของกลุ่ม รวมถึงมกีาร
เยี ยมเยยีนนาในพื�นที ส่งผลให้เกิดปฏิสมัพันธ์แบบเผชญิหน้าซึ งเป็นปจัจยัที สําคญัต่อความ
ไวว้างใจ ความน่าเชื อถอื และการเหน็อกเหน็ใจระหว่างผูผ้ลติและผูบ้รโิภค 

3) องคป์ระกอบในการรวมตวัเป็นเครอืขา่ย 
พบว่ามทีั �งหมด 5 องคป์ระกอบคอื การรบัรูม้มุมองรว่มกนั การมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั 

การมผีลประโยชน์และความสนใจร่วมกนั การเสรมิสรา้งซึ งกนัและกนั ร่วมถงึการมปีฏสิมัพนัธ์
แลกเปลี ยนระหว่างกนัในเครอืขา่ย ทั �ง 5 องคป์ระกอบนี�ส่งผลต่อการขบัเคลื อนเครอืขา่ยใหด้าํรง
อยู่และเกดิการพฒันาโดยเฉพาะประเด็นที สําคญัคอืการมปีฏสิมัพนัธ์แลกเปลี ยนระหว่างกนัที 
ช่องทางการสื อสารที มีประสิทธิภาพแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มโดยการสื อสารผ่านพื�นที 
ออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก และไลน์มปีระสทิธภิาพกบัแกนนําผู้ดําเนินงานโครงการผูกปิ นโตข้าว 
(“แม่สื อ”) ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร (“เจ้าสาว”)  และประธานกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดั
อ่างทอง (“เจ้าบ่าว”) รวมถึงสมาชิกบางคนในกลุ่มที สามารถเข้าถึงสื อสงัคมออนไลน์ในสอง
ประเภทนี�ได ้สําหรบัการประชุมร่วมกนัมปีระสทิธภิาพสูงสุดสําหรบัการสื อสารภายในของกลุ่ม
ทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง นอกจากนี�กจิกรรมเยี ยมเยยีนนาที ผู้บรโิภค (“เจา้สาว”) พบปะ
ผู้ผลติ(“เจ้าบ่าว”) ในพื�นที นา ทําให้เกิดการติดต่อสื อสารที ไม่ใช่เพียงผ่านประธานกลุ่มเพียง
อยา่งเดยีวแต่ยงัไดม้ปีฏสิมัพนัธร์ว่มกบัสมาชกิคนอื นๆ ในกลุ่มอกีดว้ย 
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5.1.2 กลยทุธก์ารสื�อสารของโครงการผกูปิ� นโตข้าวเพื�อสร้างการมีส่วนร่วม 
ผลการวจิยัพบว่า กลยุทธก์ารสื อสารของโครงการผูกปิ นโตขา้วเพื อสรา้งการมสี่วนรว่ม

นั �น มี 4 ประเด็น  คือ กลยุทธ์ด้านผู้ส่ งสาร โดยการสร้างความน่าเชื อถือจากความรู้
ความสามารถทางดา้นการสื อสารของแม่สื อ ในส่วนของกลยุทธด์า้นการวเิคราะหผ์ูร้บัสารนั �นจะ
มุ่งเน้นการสื อสารไปยงักลุ่มผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร สําหรบักลุ่มผู้ผลติ (ชาวนาอินทรยี์/
เลกิเคม)ี ใช้วธิกีารสรา้งแรงบนัดาลใจโดยการนําเอาชาวนาที ดําเนินชวีติตามวถิเีกษตรอนิทรยี์
และประสบความสําเรจ็มาเป็นต้นแบบเจ้าบ่าวในโครงการ ร่วมถึงเมื อเข้าระยะขยายตวัของ
โครงการได้มกีารปรบัใช้เครื องมอืที ใช้สื อสารของโครงการให้ตอบสนองกบัการใชง้านมากที สุด 
เช่น การปรบัใบสมคัรเขา้ร่วมโครงการของผู้ซื�อขา้ว (เจา้สาว) แบบออนไลน์ให้เขา้ถงึง่าย สั �น
กระชบั เป็นต้น สําหรบักลยุทธ์ดา้นการออกแบบสารนั �นใชว้ธิกีารสรา้งสารให้ดงึดูดความสนใจ 
รว่มทั �งมกีารกําหนดประเดน็สารที ใชส้ื อสารในพื�นที ออนไลน์เพื อเป็นจุดจงูใจใหเ้ขา้รว่ม และปรบั
เนื�อหาสารให้เข้าถึงกลุ่มผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ประเด็นสุดท้ายคือ กลยุทธ์ด้านการ
เลอืกใชส้ื อโดยเน้นสื อที สามารถเขา้ถงึกลุ่มผูร้บัสารมากที สุด และไม่เสยีค่าใชจ้่าย พรอ้มทั �งเอื�อ
ใหเ้กดิการมปีฏสิมัพนัธโ์ดยตรงระหว่างผูผ้ลติและผูบ้รโิภคมากที สุด 
 

5.1.3 ปัจจยัของโครงการผูกปิ� นโตข้าวที� ส่งผลให้กลุ่มทํานาเลิก เคมีจงัหวัด
อ่างทองเกิดการพฒันาศกัยภาพตลาดทางเลือก 

พบว่าปจัจยัของโครงการที มีผลต่อการพัฒนาประกอบด้วย 3 ปจัจยั คือ ปจัจยัด้าน
ความมจีติอาสา ของแกนนํา (“แม่สื อ”) ทําให้เกดิโครงการผูกปิ นโตขา้วขึ�น ร่วมถงึการรวมตวั
ของผูม้จีติอาสาหรอืจติสาธารณะของสมาชกิในเครอืขา่ยเป็นปจัจยัหนึ งซึ งก่อใหเ้กดิความสมดุล
และความเป็นธรรมทางด้านการค้า ปจัจยัด้านการรวมตวัเป็นเครอืข่าย โดยการระดมทุนทาง
สงัคมที ปจัเจกชนมไีม่ว่าจะเป็นความรูค้วามสามารถทางด้านการสื อสารของแกนนํา (“แม่สื อ”) 
ในโครงการส่งผลต่อความน่าเชื อถอืใหก้บักลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง (“เจา้บ่าว”) รว่มถงึ
เกดิการพฒันาองค์ความรูท้างด้านการตลาดให้กบักลุ่มด้วย อีกทั �งประธานของกลุ่มทํานาเลกิ
เคม ีจงัหวดัอ่างทองมคีวามเป็นผูนํ้า มเีครอืขา่ยกวา้งขวาง รวมถงึความสามารถในการถ่ายทอด
ความคดิ ส่งผลให้กลุ่มเกดิการพฒันาได้อย่างต่อเนื อง ตลอดจนการรวมตวัเป็นเครอืข่ายเปิด
โอกาสและสรา้งความสมัพนัธ์โดยตรงระหว่างผู้ผลติและผู้บรโิภค ปจัจยัด้านการใช้สื อ ซึ งเกิด
จากประสบการณ์ทางด้านการสื อสารของแกนนําผู้ก่อตั �งโครงการ (“แม่สื อ”) ที นําเอาสื อสงัคม
ออนไลน์มาใชส้่งผลใหเ้พิ มประสทิธภิาพทางการสื อสาร 
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5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
  

การอภปิรายผลเรื อง “เครอืข่ายการสื อสารโครงการผูกปิ นโตขา้วกบัการพฒันาศกัยภาพ
ตลาดทางเลอืกของกลุ่มทํานาเลิกเคม ีจงัหวดัอ่างทอง” นั �นจากผลการวจิยัในด้านการสร้าง
เครอืข่ายระหว่างโครงการผูกปิ นโตข้าว กับกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ช่องทางการ
สื อสารของเครอืข่าย และกลยุทธท์างการสื อสารของโครงการ รวมถงึปจัจยัของโครงการที ส่งผล
ต่อการพฒันาศักยภาพตลาดทางเลอืกนั �น สามารถนํามาอภิปรายได้ทั �งหมด 4 ประเด็น คือ 
ประเด็นจิตอาสาของโครงการผูกปิ นโตข้าวกับการระดมทุนทางสังคมเพื อสร้างเครือข่าย 
บทบาทในการรวมตัวเป็นเครอืข่าย การเลือกใช้สื อในเครอืข่าย และความสมัพันธ์โดยตรง
ระหว่างผูผ้ลติและผูบ้รโิภค ทั �ง 4 ประเดน็นั �นส่งผลต่อการพฒันาตลาดทางเลอืกของกลุ่มทํานา
เลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองดงันี� 
 

 
ภาพที� 5.1 แผนภาพแสดงปจัจยัของโครงการผูกปิ นโตข้าวที ส่งผลต่อการพฒันาในแนวทาง

ตลาดทางเลอืกของกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
 

5.2.1 จิตอาสากบัการระดมทุนทางสงัคมเพื�อสร้างเครือข่าย 
การเกิดเครอืข่ายการสื อสารระหว่างโครงการผูกปิ นโตข้าว และกลุ่มทํานาเลิกเคม ี

จงัหวดัอ่างทองจากผลการวิจยัพบว่า เกิดจากกลุ่มผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครกลุ่มหนึ งที 
ตระหนักถึงปญัหาในวกิฤติการณ์รบัจํานําข้าวในปี พ.ศ. 2557 ที ผ่านมา พร้อมทั �งร่วมตัวกัน
ดาํเนินโครงการผูกปิ นโตขา้วโดยทาํหน้าที เป็นผูเ้ชื อมโยงผูผ้ลติ และผูบ้รโิภคเขา้หากนั (แมส่ื อ) 
ซึ งการดําเนินงานในโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2557-2558) แม่สื อผู้ทําหน้าที เป็น
ตวักลางการเชื อมโยงการซื�อขายขา้วอนิทรยี/์เลกิเคม ีระหว่างกนันั �นไมไ่ดม้สี่วนไดส้่วนเสยี หรอื
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ผลกําไรที เป็นตวัเงนิ แต่การมาร่วมตวักนันั �นเรยีกได้ว่าเป็นการรวมตวักนัด้วยการมจีติอาสา 
หรอืจติสาธารณะ ร่วมถงึมจีติมุ่งหวงัให้ได้เป็นส่วนหนึ งในการแก้ไข และบรรเทาปญัหาความ
เป็นอยู่ของชาวนาในสงัคมไทย ดงัที  นันทยา กลัป์ยาศิร ิและอภชิาติ พงษ์ศรหีดุลชยั (2553,  
น. 26) ได้อธบิายถงึการก่อรูปของเครอืข่าย (Network Forming) ที เกดิจากภาคประชาชนเป็น
แกนนําในการจดัตั �ง ซึ งเกดิจากการรเิริ มสรา้งสรรค์ของกลุ่มประชาชนเองที เกดิความตระหนัก
และตื นตัวในปญัหา และรวมตวักันเป็นกลุ่มเพื อดําเนินการแก้ไขปญัหาให้ลุล่วงไป และจาก
การศกึษาวตัถุประสงค ์ในการก่อตั �งโครงการจากทมีแม่สื อ และความตั �งใจเขา้รว่มโครงการของ
ผู้บรโิภคที อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร มคีวามสอดคล้องกนัคอืต้องการช่วยเหลอืสนับสนุน
พรอ้มทั �งใหก้ําลงัใจชาวนาในสงัคมไทย โดยการเขา้ร่วมเป็นเครอืข่ายโครงการผูกปิ นโตขา้วนั �น
เนื องมาจากความมจีติอาสา หรอืจติสาธารณะ ของสมาชกิโดยตามความหมาย ของคําว่าจติ
อาสาที สอดคลอ้งกบัลกัษณะของแกนนําผูก่้อตั �งโครงการ และสมาชกิผูเ้ขา้รว่มนั �นดงัเช่น จารุณ ี
แก้วประภา (ม.ป.ป.อา้งถงึใน วมิลพรรณ อาภาเวท และเณรศิา ชยัศุภมงคลลาภ, 2556, น. 39) 
กล่าวว่า จติอาสา (Volunteer Spirit) หมายถงึ จติแห่งการให้ความดงีามทั �งปวงแก่เพื อนมนุษย ์
โดยเต็มใจ สมคัรใจ อิ มใจ ซาบซึ�ง ปิตสิุข ที พรอ้มจะเสยีสละเวลา แรงกาย และสตปิญัญา เพื อ
สาธารณะประโยชน์ในการทํากจิกรรม หรอืสิ งที เป็นประโยชน์แก่ผู้อื นโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
และมคีวามสุขที ไดช่้วยเหลอืผู้อื นเป็นจติที ไม่นิ งดูดาย เมื อพบเหน็ปญัหาหรอืความทุกขย์ากที 
เกดิขึ�นกบัผูค้น…อกีทั �งยงัช่วยลด “อตัตา” หรอืความเป็นตวัเป็นตนของตนเองลงไดบ้า้ง   

การเชื อมโยงเครอืข่ายระหว่างโครงการผูกปิ นโตข้าวกับกลุ่มทํานาเลิกเคม ีจงัหวดั
อ่างทองส่งผลเกดิประโยชน์ระหว่างกนัโดยเฉพาะดา้นการตลาดที ถอืว่าเป็นจุดอ่อนของภาคการ
ผลติ การร่วมเป็นเครอืขา่ยส่งผลใหก้ลุ่มผูผ้ลติเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดร้วดเรว็ ผูบ้รโิภคมคีวามเชื อมั  น
ในผลผลติในภาคอนิทรยี ์เกดิความไวว้างใจเหน็อกเหน็ใจซึ งกนัและกนั ที สําคญัการระดมทุน
ระหว่างผู้ผลติและผู้บรโิภคจะส่งผลให้เกิดการพฒันาผลติภณัฑ์ได้ตรงตามความต้องการของ
ผูบ้รโิภคซึ งเปิดโอกาสใหก้ลุ่มทํานาเลกิเคมไีดเ้ขา้ถงึวธิกีารทําการตลาด สามารถบรหิารจดัการ
ผลผลติของตนเองไดเ้นื องจากสามารถรบัรูข้อ้มลูการสั  งขา้วโดยตรงจากผูบ้รโิภคเอง ขอ้มลูองค์
ความรูท้ ั �งการผลติ แปรรูป และจดัจาํหน่ายถูกส่งผ่านได้อย่างง่ายจากอกีพื�นที หนึ งถงึอกีพื�นที 
มากกว่าการอยู่แยกเป็นปจัเจก เช่น การเขา้ร่วมสนทนาแลกเปลี ยนองคค์วามรูร้ะหว่างแกนนํา
กลุ่มทาํนาเลกิเคมจีงัหวดัอ่างทองกบัชาวนาอนิทรยีใ์นพื�นที ต่างๆ ที เขา้ร่วมโครงการ สอดคลอ้ง
กบัการสรา้งทุนทางสงัคมให้เกิดขึ�นเพื อให้เกิดการพฒันาตามความหมายของทุนทางสงัคมที  
Lin (1999) อธบิายว่า ทุนทางสงัคมนั  นคอืทรพัยากรที ฝงัตวัอยู่ในเครอืข่ายสงัคมจะกลายเป็น
ทุนที สนับสนุนให้เกดิผลประโยชน์จากการกระทําร่วมกนั ประกอบด้วย (1) เครอืข่ายสงัคมจะ
ช่วยใหก้ารไหลของขอ้มลูขา่วสารงา่ยขึ�นผ่านเครอืข่ายที ตดิต่อกนั ช่วยลดตน้ทุนในการถ่ายโอน 
เพราะเกดิความไวใ้จระหว่างกนัในสงัคม (2) ความเกี ยวพนัในสงัคมจะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
กําหนดกลยุทธ์ของสงัคม (3) ปจัเจกบุคคลสามารถเขา้ถงึแหล่งทรพัยากรผ่านเครอืข่ายสงัคม 



179 

และ (4) ความสมัพนัธท์างสงัคมไม่ใช่แค่เพยีงการใชอ้ารมณ์ในการสนับสนุนกจิกรรมทางสงัคม
เท่านั �น แต่ความสมัพนัธน์ั �นยงัเป็นการไดม้าซึ งความรูท้ี เป็นประโยชน์อกีดว้ย  
 

5.2.2 บทบาทในการรวมตวัเป็นเครือข่าย 
ในการรวมตวัเป็นเครอืข่ายระหว่างแม่สื อในโครงการผูกปิ นโตข้าว กลุ่มทํานาเลกิเคม ี

จงัหวดัอ่างทองเจา้บ่าวผู้ผลติขา้วเลกิเคม ีและเจา้สาวที เขา้ร่วมโครงการผู้ซื�อขา้วของกลุ่มนั �น 
สมาชิกทุกกลุ่มที กล่าวมาต่างมบีทบาทหน้าที ที สําคญัในเครอืข่ายซึ งสามารถทําให้เครอืข่าย
ขยายตวัเพิ มมากขึ�น รว่มถงึดํารงอยู่ไดแ้ละพฒันาต่อไป โดยลกัษณะการรวมตวัเป็นเครอืข่ายนี�
ตรงกับความหมายของเครือข่ายทางสังคมที  Marin and Wellmam (2011) กล่าวไว้ว่า 
เครอืข่ายทางสงัคม หมายถงึ กลุ่มของสมาชกิเครอืข่าย (Nodes) ที มคีวามเกี ยวขอ้งเชื อมโยง
กนัโดยมคีวามสมัพนัธ์และปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมในรูปแบบต่างๆ เช่น ความเป็นเพื อน ญาติพี 
น้อง ผู้ร่วมงาน การพูดคุย การให้คําแนะนํา การให้ความไว้วางใจ การแลกเปลี ยนสารสนเทศ 
การตดิต่อสื อสารผ่านอเีมลแ์ละสื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) การใหค้วามรว่มมอื เป็นตน้  

องค์ประกอบที สําคญัของการรวมตวัเป็นเครอืข่ายนี�เมื อเปรยีบเทยีบกบัองค์ประกอบ
ของความเป็นเครอืขา่ยที สําคญัจากงานวจิยัของ สญิาทพิย ์เพี�ยนภกัตร ์(2554) ที ไดศ้กึษาเรื อง 
“เครอืข่ายการสื อสารกบัการพฒันาชุมชน กรณีศกึษา ตลาดนํ�าอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม”  
ที มดีว้ยกนั 7 ขอ้คอื 1) การรบัรูมุ้มมองรว่มกนั 2) การมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั 3) การมผีลประโยชน์
และความสนในร่วมกัน 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครอืข่ายอย่างกว้างขวาง 5) การ
เสรมิสรา้งซึ งกนัและกนั 6) การพงึพงิกนั 7) การปฏสิมัพนัธเ์ชงิแลกเปลี ยน ผลการวจิยัที ได้ใน
ครั �งนี�มอีงค์ประกอบไม่ครบตามงานวจิยัข้างต้น จงึไม่อาจเทียบเคียงกันได้หมด แต่มหีลาย
องคป์ระกอบที สอดคลอ้งกนัดงันี�โครงการผูกปิ นโตขา้ว และกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง
มารวมตวักนัได้นั �นจากผลการวจิยัพบว่า มแีนวทางการรบัรู้มมีุมมองและวสิยัทศัน์ร่วมกนั มี
ผลประโยชน์และความสนใจร่วมกนั เมื อมาอยู่เป็นเครอืข่ายเกดิการเสรมิสรา้งซึ งกนัและกนั อกี
ทั �งมปีฏสิมัพนัธแ์ลกเปลี ยนกนัอยูเ่สมอภายในเครอืข่าย  

หากพจิารณาจากการวเิคราะห์บทบาทหน้าที ในเครอืข่ายทางการสื อสารนั �นผลการวจิยั
พบว่า มีบทบาทหน้าที ของการเป็นจุดเชื อมต่อ (Nodes) ในเครอืข่ายนี�  เป็นที น่าสงัเกตุว่า
เครอืข่ายผูกปิ นโตข้าวมีจุดเชื อมต่อ (Nodes) ข้อมูลและปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัทั �งผ่านสื อสงัคม
ออนไลน์ประเภท Web 2.0 อย่างเฟซบุ๊ก และไลน์ ร่วมถงึผ่านสื อออฟไลน์ประเภทต่างๆ เช่น 
โทรศพัท์ การสนทนาโดยตรงในพื�นที นา การทํากจิกรรมร่วมกนั โดยเครอืข่ายนี�มจีุดเชื อมต่อ 
(Nodes) ที สําคญัคอื “แม่สื อ” ที เป็นผูเ้ชื อมต่อกบัแกนนํากลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองทั �ง
สื อออนไลน์และออฟไลน์ เป็นผู้เชื อมต่อกับกลุ่มผู้ซื�อข้าวในโครงการผ่านสื อออนไลน์ และ
ออฟไลน์ประเภทโทรศพัทส์มัภาษณ์ขอ้มลูก่อนตดัสนิใจจบัคู่ซื�อขายระหว่างกนั อกีทั �งยงัเป็นจดุ 
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เชื อมต่อสาํคญัใหเ้กดิกจิกรรมเยี ยมพื�นที นาจรงิของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ผ่านการ
เล่าเรื อง พรอ้มภาพประกอบกิจกรรมบนพื�นที หน้าเพจเฟซบุ๊กของโครงการซึ งเป็นตวักระตุ้น
ช่วยใหเ้กดิปฏสิมัพนัธโ์ดยตรงแบบเผชญิหน้าโดยไมผ่่านพื�นที ออนไลน์ลดความไมแ่น่ใจระหว่าง
กนัลงได้ ต่อจากนั �นทั �งแกนนํากลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง และผู้ซื�อขา้วของกลุ่มต่างก็
เป็นจุดเชื อมต่อ (Nodes) ในแต่ละกลุ่มสมาชิกกล่าวคือ แกนนํากลุ่มทํานาเลิกเคมี จงัหวัด
อ่างทองเป็นผู้ส่งทอดข้อมูลข่าวสารที ได้รบัจากแม่สื อมาถ่ายทอดให้กบัสมาชิกที อยู่ในสงัคม
เกษตกรคนอื นๆ ภายในกลุ่ม ซึ งข้อมูลบางส่วนสมาชกิที สามารถเข้าถึงเฟซบุ๊กของโครงการ 
หรอืกลุ่มสนทนาระหว่างแมส่ื อกบักลุ่มผ่านทางไลน์ไดก้พ็อจะรบัรู ้แต่เป็นหน้าที ของแกนนํากลุ่ม
ที ต้องเป็นผูนํ้าเสนอขอ้มลูอยา่งเป็นทางการใหส้มาชกิทุกคนไดรู้ท้ ั  วกนั อกีทั �งผูซ้ื�อขา้วของกลุ่ม
ทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองยงัเป็นจุดเชื อมต่อ (Nodes) ผ่านพื�นที ในเฟซบุ๊ก และการแนะนํา
บอกต่อให้กบัสมาชกิคนอื นๆภายนอกเครอืข่ายให้เข้ามาร่วมในเครอืข่ายส่งผลให้ขนาดของ
เครอืข่ายขยายออกอีกด้วย ซึ งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการวิเคราะห์หาจุดเชื อมต่อใน
เครอืข่ายของ อดพิล เอื�อจรสัพนัธุ์ (2553, น. 26) ที กล่าวว่า การค้นหากลุ่มบุคคลในเครอืข่าย
การสื อสาร เป็นขอ้มลูเบื�องตน้ที สามารถทําใหเ้ขา้ใจเกี ยวกบั “ภาพร่าง” ของเครอืขา่ย ซึ งในการ
คน้หากลุ่มบุคคลในเครอืข่ายนั �น นักวชิาการดา้นการสื อสารใหค้วามสนใจกบัการคน้หาจุดต่างๆ
ที เชื อม ต่ อกัน ใน เครือข่าย (Nodes) ตัว ต่ อระหว่ างจุด ต่ างๆ  (Hubs) กลุ่ มย่อย ต่ างๆ 
(Cliques/Subgroup) ขนาดของเครอืข่าย (Size) และกฏเกณฑ์ต่างๆ (Rules) ของสมาชกิใน
เครอืข่าย ซึ งคําว่า Nodes หรอื “จุดต่างๆ ที เชื อมต่อกันในเครอืข่าย” มกัปรากฏคู่กับคําว่า 
“เสน้ทางในการตดิต่อ” (Line) เมื อภาพร่างของเครอืข่ายตรงกบัขอ้มลูขา้งต้น ปจัจยัที สําคญัอนั
ส่งผลในการพฒันาศกัยภาพตลาดทางเลอืกของกลุ่มทํานาเลกิเคมนีั �นคอืบทบาทหน้าที ของ
สมาชกิภายในเครอืข่ายตามผลการวจิยันั �นพบว่า เครอืข่ายนี�ประกอบไปด้วยบทบาทการเป็น
แกนนําเครอืข่าย สมาชกิเครอืข่าย และพนัธมติร  ซึ งทั �งสามบทบาทนั �นสอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ อดพิล เอื�อจรสัพนัธุ ์(2553, น. 29) ที ไดก้ล่าวถงึบทบาทเชงิการสื อสารของบุคคลต่างๆ ใน
เครอืข่าย สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 1) แกนนําเครอืข่าย ซึ งเป็นส่วนหนึ งของการรเิริ ม
เครอืข่าย เป็นบุคคลที มบีทบาทในการตดัสนิกจิกรรมต่างๆ ของเครอืข่าย 2) สมาชกิเครอืข่าย 
คือบุคคลที เป็นส่วนหนึ งของเครอืข่าย ทั �งในด้านการทํากิจกรรมต่างๆการร่วมเสนอความ
คิดเห็น และมสี่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ตลอดจนร่วมรบัผิดชอบกับผลต่างๆ ที เกิดขึ�น
ภายหลงัจากการตดัสนิใจ 3) พนัธมติร บุคคลที มไิด้เป็นส่วนหนึ งของเครอืข่าย แต่มสี่วนช่วย
สนับสนุนเครอืข่ายในเรื องต่างๆ อาท ิการแลกเปลี ยนขอ้มูล หรอืขอ้คดิเห็นต่างๆ การอํานวย
ความสะดวกในดา้นการตดิต่อประสานงานกบับุคคลอื นๆ การสนบัสนุนนโยบาย ฯลฯ  

สําหรบับทบาทที สําคญัต่อการพฒันาในฐานะการเป็นแกนนําของเครอืข่ายทั �ง แม่สื อ 
และแกนนํากลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง นั �นจากผลการวิจยัพบว่าเกิดจากความรู้
ความสามารถของแกนนําทั �งสอง กล่าวคอื กลุ่มแม่สื อผู้มบีทบาทแกนนําหลกัในเครอืข่ายนั �น
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เป็นกลุ่มคนชนชั �นกลาง เป็นผู้บรโิภคหลกัที อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร อีกทั �งจากข้อมูล
การศึกษาพบว่าเป็นผู้มคีวามรู้และประสบการณ์ทางด้านการสื อสารเป็นอย่างมาก เช่น นัก
สื อสารแบรนด์ ผู้สรา้งแบรนด์ วทิยากร นักจดัอบรม ฯลฯ ดงันั �นจงึนําเอาความรูท้ี ได้จากการ
ประกอบอาชีพมาใช้ในการ ดําเนินงานโครงการผูกปิ นโตข้าว ทั �งการเป็นผู้ส่งสารที มคีวาม
น่าเชื อถือ ตามที  อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2549) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติในการสร้างความ
น่าเชื อถือของผู้ส่งสาร ได้แก่ 1) บุคลกิภาพของผู้ส่งสาร ได้แก่ ความเป็นผู้นํา ความมอีํานาจ 
ลกัษณะที การแสดงออก ลกัษณะนิสยัอื นๆ เช่น ความนอบน้อม การปรบัตวัเองใหเ้ขา้กบับรบิท 
วุฒิภาวะ ความน่าไว้วางใจ เป็นต้น 2)ความรู้และความสามารถของผู้ส่งสาร ได้แก่ ระดับ
การศึกษาขั �นสูงสุด ความรู้เกี ยวกับผู้รบัสาร ความเชี ยวชาญ ความรู้เกี ยวกับบรบิทและ
สิ งแวดล้อม ประสบการณ์การทํางาน การฝึกอบรม เป็นต้น 3) คุณสมบตัิในการสื อสาร หรอื
เชื อมโยงสารไปยงัผู้รบัสาร ได้แก่ ความสามารถในการสื อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูด การรบัฟงั 
การโน้มน้าวใจ เป็นต้น 4) ความมีพลัง หมายถึง ผู้ส่งสารที มองดูแล้วมีความชัดเจน 
กระตอืรอืรน้ ความเชื อมั  น และความเขา้ใจในตวัผูร้บัสาร 5) การมพีื�นฐานรว่มกนั ระหว่างแหล่ง
สารกับผู้รบัสารในเรื องค่านิยม ความเชื อ ทัศนคติ ฯลฯ เมื อผู้รบัสารรู้ว่าผู้ส่งสารมพีื�นฐาน
ร่วมกันกับตน จึงสามารถคล้อยตามได้ง่าย อีกทั �งยังมีคุณลักษณะการเป็นผู้นําอันเป็น
คุณลกัษณะที นํามาใช้ในการพฒันาศกัยภาพของสมาชกิในกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 
ซึ งคุณลกัษณะการเป็นผูนํ้าที แม่สื อมแีละเหน็ได้ชดัเจนจากขอ้มูลการวจิยันั �นซึ งสอดคล้องตาม
ลกัษณะจุดแข็งของผู้นําที ดีที  Zenger and Folkman (2007) กล่าวไว้ คอื ความสามารถส่วน
บุคคลกล่าวคอื เป็นผูท้ี มทีกัษะในดา้นการสื อสารกบัผูอ้ื นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถเป็นพี 
เลี�ยง และพฒันาคนอื นต่อไปได้ ร่วมถึงมทีกัษะด้านมนุษยสมัพนัธ์ทางด้านการสื อสารอย่างมี
พลงัและกระจายไปได้อย่างทั  วถงึ เพื อให้คนอื นในกลุ่มทราบทศิทางและเขา้วตัถุประสงค์ และ
เป็นผู้ที กระตุ้นผู้อื นให้มผีลงานยอดเยี ยม จูงใจผู้อื นปฏบิตัิตามเป้าหมายที วางไว้ โดยการเป็น
ผู้สนับสนุนความต้องการในการเกิดกลุ่มอย่างเป็นทางการของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จงัหวัด
อ่างทอง และการมสี่วนช่วยใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพการเป็นทั �งผูผ้ลติ ผูแ้ปรรปู และขายขา้ว
เลกิเคมไีดโ้ดยไมต่อ้งผ่านพ่อคา้คนกลาง  

ทางดา้นความสามารถทางด้านการสื อสารของแม่สื อตามผลการวจิยัชี�ให้เหน็ว่าแม่สื อมี
ความสามารถทางดา้นการสรา้งสาร ที เป็นจดุเด่นของโครงการคอืการสรา้งสารโดยการเล่าเรื อง
ซึ งส่งใหเ้กดิการเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ งของเครอืข่าย ร่วมถงึเกดิการส่งต่อเรื องราวของโครงการ
จากสมาชกิภายในเครอืข่ายเอง โดยสอดคล้องกบัความหมายของการเล่าเรื องในแง่การตลาด   
(Molek, 2558) ที กล่าวไว้ว่า Storytelling เป็นรูปแบบการเล่าเรื องแบบหนึ ง ที ใช้กระบวนการ
เล่าเหมอืนนิทานหรอืเรื องราวนิยาย เรื องเล่า รอ้ยต่อกนั และสรา้งอารมณ์รว่มใหค้นนั �นสนใจ ให้
ความตั �งใจและจดจาํเรื องราวเหล่านั �นขึ�นมา ซึ งการเล่าเรื องแบบ Storytelling ทําใหผู้บ้รโิภคนั �น
รูส้กึเหมอืนได้เดนิทางไปกบัเรื องเล่านั �น ทําให้คนนั �นจดจําเรื องแล้วของเนื�อหานั �นได้มากกว่า 
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และที ส่งผลคือการทําให้คนที บรโิภคการเล่าเรื องนั �นสามารถกลบัมาดูหรอืฟงัใหม่ได้ ส่งต่อ
ขอ้ความหรอืเอาไปเล่าต่อได ้และสรา้งความผูกพนัเพิ มเตมิ โดยการสรา้งสารจากการเล่าเรื อง
นั �นดําเนินการโดยแม่สื อทมีสื อสารที มคีวามสามารถทางการถ่ายทอดเนื�อหาเพื อสรา้งแรงจงูใจ
ใหเ้กดิการเขา้ร่วมเครอืข่ายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึ งหากพจิารณาจากขอ้มลูในงานวจิยักลยุทธ์
การสรา้งสารที แมส่ื อทมีสื อสารดาํเนินการนั �นมอียู่ 3 ประเดน็หลกัคอื 1) ขูใ่หก้ลวัโทษของการใช้
สารเคมใีนการทํานา 2) ความยอดเยี ยมของเจา้บ่าวซึ งเป็นการนําเสนอเรื องราวของเจา้บ่าวที 
เข้าร่วมโครงการ 3) เรื องราวความน่ารกัในสงัคมไทยระหว่างเจ้าบ่าว เจ้าสาว และแม่สื อใน
โครงการ ทั �ง 3 ประเด็นหลกัสอดคล้องกับการสร้างสารโดยใช้แรงจูงจูงใจในสารที  อรวรรณ 
ปิลนัธน์โอวาท (2549, น. 229) กล่าวไว้ว่า จุดจูงใจในสารที ใช้กนัทั  วไปม ีจุดจงูใจโดยใชค้วาม
กลวั จุดจูงใจโดยใช้อารมณ์ และจุดจูงใจโดยใช้แรงจูงใจในความรกัชาต ิความรกัเพื อนมนุษย ์
ค่านิยมมาใช้ อกีทั �งจากผลการวจิยัการถ่ายทอดเรื องราวภาษาที โครงการผูกปิ นโตขา้วใชน้ั �นมี
ผลใหส้มาชกิเขา้รว่มเครอืขา่ย นอกจากนี� การสื อสารผ่านการเล่าเรื องจงึมคีวามสาํคญัอยา่งมาก
ต่อโครงการผูกปิ นโตข้าว เนื องจากทําให้ผู้บรโิภคเกิดความน่าเชื อถือต่อโครงการ และต่อ
ชาวนาอนิทรยี์/เลกิเคม ีที เขา้ร่วมโครงการ ที สําคญัที สุดเรื องเล่ายงัสรา้งมูลค่าเพิ มให้แก่ข้าว
อนิทรยี/์เลกิเคมไีดอ้กีดว้ย โดยแนวทางนี�สอดคลอ้งกบัฤทยัชนก จรงิจติร (2556, น. 3) ที กล่าว
ไว้ในบทความเรื อง เจาะลกึ “Smart Farmer” แค่แนวคดิใหม่ หรอืจะพลกิโฉมการเกษตรไทย 
ตอนหนึ งว่าในมุมมองของศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(NECTEC) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สําหรบัการจดัทํานโยบายและการ
ดําเนินการร่วมระหว่างหน่วยงาน แนวคดิหลกัของสมารท์ฟารม์คอื การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร ์รวมถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสาร ในการพฒันาทั �ง
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรรวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสรา้งเรื องราว (Story) เพื อเพิ มมูลค่าให้กบัสนิค้า ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นสื อในการสร้างตราสินค้าและพัฒนา
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุน่ใหม ่ 

นอกจากความเชี ยวชาญทางด้านการสื อสาร และทกัษะทางด้านการเป็นผู้นําในการ
พฒันาแลว้นั �นแมส่ื อยงัเป็นผูม้บีทบาทที สาํคญัในการเชื อมโยงใหก้ลุ่มทํานาเลกิเคม ีและเจา้สาว
ผูซ้ื�อขา้วมาพบกนั รว่มถงึทาํหน้าที ชกัชวนแกนนําใหเ้ขา้รว่มกลุ่ม “เจา้บ่าวเกื�อกูล” กลุ่มสนทนา
ในไลน์เพื อแลกเปลี ยนความรูท้างดา้นการทาํเกษตรอนิทรยีร์ะหว่างเจา้บ่าวในโครงการ ซึ งถอืว่า
แม่สื อ เป็นผู้ที ถอืว่าแสดงบทบาทหน้าที ของการเป็นทุนทางสงัคม อนัสอดคล้องกบั กฤษณพร 
ประสิทธิ Jวิเศษ (2557, น. 51) ได้กล่าวสรุปบทบาทหน้าที ของทุนทางสังคมบางประการที 
เกี ยวข้องกับผลการวิจยัว่า เป็นบทบาทในฐานะตัวเชื อมให้กลุ่มสมาชิก (Bonding Social 
Capital) โดยจะสนับสนุนครอบครวั กลุ่มเพื อนและกลุ่มเพื อนบ้านที มลีกัษณะความเป็นพี น้อง
ชาติพันธุ์และมีอัตลกัษณ์ทางสงัคมที ใกล้ชิดและรู้จกักันแล้วมาร่วมมอืสร้างสายสมัพันธ์ให้
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เข้มแข็ง (Strong Ties) บทบาทในการประสานสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มภายในและภายนอก 
(Bridging Social Capital) ซึ งเป็นกลุ่มที มคีวามแตกต่างกนัทางสงัคมที ก่อนหน้านี�ไม่รูจ้กักนัมา
ก่อนและมสีายสมัพนัธท์ี อ่อนแอ (Weal Ties) มาร่วมมอืเพื อเพิ มโอกาสทางเศรษฐกจิและสงัคม 
บทบาทในฐานะความคาดหวงั และความไวว้างใจต่อโครงสรา้งสงัคม ซึ งสมาชกิของสงัคมต่างมี
ความคาดหวงัต่อกนัว่า สมาชกินั �นจะปฏบิตัต่ิอตนเองเป็นไปตามภาระผูกพนัที มอบแก่กนัไว ้ซึ ง
หากสมาชกิสามารถปฏบิตัไิดต้ามที คาดหวงักจ็ะส่งผลให้เกดิความไวว้างใจต่อกนั และบทบาท
ในฐานะเป็นช่องทางการไหลเวยีนของขอ้มูลข่าวสาร เนื องจากขอ้มูลข่าวสารมคีวามสําคญัต่อ
การกระทาํทางสงัคม การแสวงหาและการไดม้าซึ งขอ้มลูจาํเป็นตอ้งอาศยัเวลาและต้นทุน ดงันั �น 
ระบบความสมัพนัธใ์นสงัคมที มจีะช่วยอํานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการแสวงหาและการ
ไดม้าของขอ้มลูขา่วสาร 

สําหรบับทบาทหน้าที ของแกนนําเครอืข่ายอย่าง แกนนํากลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดั
อ่างทองตามผลการวจิยัพบว่า แกนนําเป็นผูร้เิริ มสมคัรเขา้ร่วมโครงการผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟน
เพจ เป็นผู้มคีวามคดิในการจดัตั �งกลุ่มและดําเนินการจดักลุ่มในชุมชนได้สําเรจ็ เป็นผู้เชื อมโยง
การสื อสารระหว่างโครงการผกูปิ นโตขา้วกบักลุ่ม รว่มถงึมวีสิยัทศัน์ในอนาคตที จะพฒันาสมาชกิ
ใหม้ศีกัยภาพทางการตลาดที เพิ มขึ�น ซึ งหากพจิารณาตามขอ้มลูในผลการวจิยันั �นพบว่า แกนนํา
มลีกัษณะของผูนํ้าทางความคดิเนื องจากเป็นผูม้ปีระสบการณ์ความรูท้างดา้นการเกษตรอนิทรยี ์
เป็นผู้มีเครอืข่ายกว้างขวางทั �งที รู้จกัผ่านทางสื อมวลชนท้องถิ น และผ่านสื อสงัคมออนไลน์
ประเภทเฟซบุ๊ก โดยข้อมูลในส่วนนี�หากศึกษาตามแนวคิดของผู้รบัสารตามการยอมรบั
นวตักรรมจดัไดว้่าแกนนํากลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองเป็นกลุ่มผู้รบัเรว็ (Influential) เป็น
ผูนํ้าความคดิเหน็ที มอีทิธพิลต่อการยอมรบันวตักรรมของกลุ่มอื นๆ ร่วมถงึความสมัพนัธใ์นทาง
สงัคมมรีะดบัของการเป็นผูนํ้าทางความคดิมากที สุด (จนัทมิา เขยีวแก้ว, 2554) จงึส่งผลใหเ้กดิ
การเปิดรบัสารที โครงการผกูปิ นโตขา้วส่งมาผ่านทางเฟซบุ๊กไดง้่าย ซึ งความรูค้วามสามารถของ
แกนนํากลุ่มนี�นําไปสู่การพฒันาทางการตลาดของกลุ่มในแง่มมุของการเป็นผูนํ้าความคดิเหน็ที มี
คุณลกัษณะ บางประการที สอดคลอ้งตามที  เบอเรลสนั ลาชารล์เฟลด ์และแมคฟี (n.d. อา้งถงึใน 
อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2549, น. 124) ว่ามลีกัษณะเป็นต้นแบบ (Model) ของสมาชกิในกลุ่ม 
เป็นผูท้ี สมาชกิตามความคดิเหน็ของเขาและเขาจะใหค้าํแนะนํา มกัมสีถานภาพทางสงัคมสูงกว่า
ผู้ตามความคดิ ได้รบัการถ่ายทอดข่าวสารที เขาเป็นผู้นําความคดิในเรื องนั �นซึ งเขาเป็นผู้นํา
ดกีว่าบุคคลอื นๆ รบัสื อมวลชนมากกว่าบุคคลอื นๆ ได้รบัความรู้จากเนื�อหาของสื อมวลชนที 
เกี ยวกบัหวัขอ้หรอืเรื องที สมาชกิไดร้บัอทิธพิลอยูด่กีว่าสมาชกิ อกีทั �งยงัมคีุณลกัษณะในการเป็น
ผูนํ้าสอดคลอ้งกบัลกัษณะจดุแขง็ของผูนํ้าที ดทีี  Zenger and Folkman (2007) กล่าวไว ้คอื เป็น
ผูนํ้าการเปลี ยนแปลงโดยการสรา้งวสิยัทศัน์และวฒันธรรมองคก์รใหม่ๆ ให้เกดิขึ�น ซึ งเป็นผูท้ี มี
วสิยัทศัน์กวา้งไกล เป็นผู้ที มคีวามสามารถส่วนบุคคลในด้านการสื อสารกบับุคคลอื น เป็นคนที 
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สามารถเรยีนรู้ มคีวามรูม้ทีกัษะในงานที ทํามคีวามเชี ยวชาญร่วมถึงสามารถเป็นพี เลี�ยงและ
พฒันาคนอื นๆ ต่อไปได ้
 

5.2.3 การเลือกใช้สื�อในเครือข่าย 
การเลอืกใชส้ื อของเครอืข่ายนั �น โดยโครงการผูกปิ นโตขา้วไดม้กีารเลอืกใช้สื อ เฟซบุ๊ก 

ในการสรา้งเครอืขา่ยเนื องจากเป็นสื อที สามารถขบัเคลื อนกระแสสงัคม สรา้งชุมชน และที สาํคญั
ไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่ายเนื องจากเป็นโครงการจติอาสา และจากผลการวจิยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างแกน
นํากลุ่มทํานาเลิกเคมี จงัหวดัอ่างทองรู้จกัโครงการนี�ผ่าน แฟนเพจ เฟซบุ๊ก ‘ผูกปิ นโตข้าว’ 
(https://www.facebook.com/pookpintokao) จากการส่งต่อหน้าเพจมาจากเพื อนที เข้าร่วม
อบรมมูลนิธขิ้าวขวญั ร่วมถงึเฟซบุ๊ก แฟนเพจนี�ก็ยงัถูกใช้เป็นสื อกลางที แม่สื อเลอืกใช้ในการ
สมคัรเขา้รว่มโครงการของสมาชกิทั �งแกนนํากลุ่ม และเจา้สาวผูซ้ื�อขา้ว เป็นช่องทางการสื อสาร
หลกัของโครงการกบัสมาชกิในเครอืข่าย ร่วมถงึประชาสมัพนัธ์โครงการให้ภายนอกได้รบัรูถ้งึ
แนวคดิของโครงการเพื อใหผู้ท้ ี สนใจและมแีนวคดิตรงกนัเขา้รว่มเครอืขา่ย ซึ งกล่าวไดว้่าเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจเป็นจุดเริ มต้นของเครอืขา่ยดว้ยลกัษณะของเวบ็ไซดเ์ครอืข่ายอยา่งเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ที 
สําคญัและสอดคล้องกบัผลการวจิยัตามที  Lovetoknow (2011 อ้างถึงใน กฤษณพร ประสทิธิ J
วเิศษ, 2557, น. 23) กล่าวว่า เวบ็ไซด์เครอืข่ายเป็นตวัขบัเคลื อนชุมชน (Community-Driven) 
เนื องจากเว็บไซต์เครอืข่ายสังคมสร้างขึ�นและเติบโตมาจากแนวคิดของเว็บไซต์ชุมชน ซึ ง
หมายความว่า ชุมชนหรอืกลุ่มสงัคมจะก่อตวัมาจากความเชื อหรอืความสนใจที คล้ายกนั ตาม
ผลการวจิยัสมาชกิที เขา้ร่วมเครอืข่ายนั �นต่างมวีตัถุประสงค ์ทศันคตเิดยีวกนั และเขา้มาร่วมตวั
กนัในเครอืข่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ก่อนที จะได้มาพบปะพูดคุยพรอ้มทํากจิกรรมร่วมกนั
ในฐานะที เป็นชุมชนชุมชนหนึ ง 

นอกจากการใช้เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เพื อสร้างเครอืข่ายแล้วนั �นจากผลการวิจยัพบว่า
ช่องทางการสื อสารหลกัของเครอืข่ายที น่าสนใจคอื การสื อสารผ่านทางไลน์ซึ งผลการวจิยัพบว่า
ไลน์เป็นช่องทางการสื อสารที สําคญัมากของเครอืข่ายนี�เพราะช่วยทําให้แกนนํากลุ่มและผู้ซื�อ
ข้าวได้มีโอกาสพูดคุยและมีปฏิสมัพันธ์กันได้ตลอดเวลา และไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั �งยงัเป็น
ช่องทางช่วยทําใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการในการเชื อมความสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ื�อขา้วกบั
กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง อกีทั �งไลน์ยงัเป็นช่องทางการสื อสารที เปิดโอกาสใหแ้กนนํา
กลุ่มใชแ้ลกเปลี ยนองคค์วามรูด้า้นเกษตรอนิทรยีก์บัเจา้บ่าวรายอื นๆ ในพื�นที ต่างๆ ทั  วประเทศ 
โดยการนําประโยชน์ในการสื อสารทางไลน์มาใชน้ั �นเรยีกไดว้่าสอดคลอ้งกบั ศุภศลิป์ กุลจติตเ์จอื
วงศ์ (2556, น. 48) ที ได้กล่าวถึงบทบาทสําคญัของไลน์และมขี้อที สอดคล้องร่วมถึงสามารถ
อธบิายบทบาทหน้าที ของไลน์ตามผลการวจิยัไดว้่า เป็นการสื อสารสองทางโดยผูส้่งสารสามารถ
ส่งขอ้ความ รปูภาพ เอกสาร หรอืขอ้มลูข่าวสารตามวตัถุประสงคข์องผูส้่งสารเพื อก่อใหเ้กดิการ
รบัรู้ และพฤติกรรมที ผู้ส่งสารต้องการ อีกทั �งผู้รบัสารยงัสามารถแสดงปฏิกริยาตอบกลับ 
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(Feedback) โดยตรงไดท้นัททีําใหผู้ส้่งสารสามารถวดัผลของการสื อสารไดท้นัท ีและยงัสามารถ
สรา้งกลุ่มการสื อสารได้เฉพาะกลุ่ม เมื อผูใ้ชต้้องการพื�นที สําหรบัสมาชกิที คุน้เคยกนัโดยเฉพาะ 
ผู้ใช้สามารถตั �งค่าการใช้งานของไลน์ด้วยวธิกีารสร้างกลุ่มเฉพาะในแวดวงสนทนาที มคีวาม
เกี ยวข้องกันระหว่างบุคคลหลายบุคคลให้สามารถเชื อมต่อและสื อสารกันภายในกลุ่ม ที 
สาํคญัไลน์นั �นสามารถสื อสารไดต้ลอดเวลา รว่มถงึสามารถส่งรปูแบบสารไดห้ลากหลายไม่ว่าจะ
เป็นขอ้ความ รปูภาพ เสยีง เป็นตน้ 

จากขอ้มลูขา้งต้นผู้วจิยัสรุปได้ว่าโครงการผูกปิ นโตขา้วนั �นไดใ้ชป้ระโยชน์ของสื อสงัคม
ออนไลน์ในประเดน็การสรา้งเครอืข่าย และอกีประเดน็ที น่าสนใจคอืการใชส้ื อสงัคมออนไลน์ของ
โครงการผูกปิ นโตขา้วนั �นเป็นปจัจยัหนึ งที ช่วยพฒันาศกัยภาพทางด้านการทําตลาดทางเลอืก
ของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองในส่วนการสรา้งความสมัพนัธ์กบัผู้ซื�อขา้ว ตามที สรกิจ 
ธนสารโสภณ (2554, น. 6) กล่าวว่าการสื อสารผ่านสื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) นั �นเปิด
โอกาสให้ผู้รบัสารได้มกีารโต้ตอบ มปีฏิสมัพันธ์ ซึ งเป็นรูปแบบของการสื อสารแบบสองทาง 
(Two-Way Communication) โดยเมื อมกีารโต้ตอบกนัไปเรื อยๆกจ็ะเกดิความสมัพนัธ์ที คุน้เคย
ระหว่างกนั ดงันั �นจงึเหน็ไดว้่า Social Media นั �นเป็นเครื องมอืที มปีระสทิธภิาพอยา่งมากในการ
ช่วยเชื อมโยงองค์กรธุรกิจกบัผู้บรโิภค ซึ งจุดนี�เององค์กรต่างๆสามารถนํามาใช้ในการบรหิาร
ความสมัพนัธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) ได ้และสอดคล้องกบั นพพร ชุบ
ทอง (2554, น. 69) ที ไดก้ล่าวถงึขอ้ดขีองสื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ในแงข่องการคา้ไว้
ว่า จะสามารถเป็นที สําหรบัใช้ในการซื�อขายแลกเปลี ยนขอ้มูลสนิค้าผ่านทางเครอืข่าย ร่วมถึง
เป็นเครื องมอืในการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ เพราะสามารถสรา้งความเป็นกนัเองกบัลูกค้า 
อกีทั �งยงัสามารถแลกเปลี ยนขอ้มลู และเขา้ถงึลูกคา้โดยไม่จาํเป็นต้องมาหายุ่งยาก เพราะความ
เป็นกนัเองที มใีหก้บัลูกคา้ผ่านการสื อสารโดยสื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ทาํใหส้ามารถที 
จะทราบความต้องการ รวมไปถงึความคดิของลูกค้าได้ง่ายเพราะลูกค้ากล้าที จะเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนตวั   

อกีทั �งการนําสื อสงัคมออนไลน์มาใช้เป็นช่องทางการสื อสารกบัผู้ซื�อขา้วนี�สามารถช่วย
ปิดช่องว่างผลการศกึษาในงานวจิยัของ โอกามา จา่แกะ (2550) ทําการศกึษาเรื อง “การจดัการ
ตลาดทางเลอืกเกษตรอนิทรยี:์ กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรยั  งยนืแม่ทา จํากดั ตําบลแม่ทา 
กิ งอําเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่” ในประเด็น ปญัหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตลาด
ทางเลอืกในส่วนของ จดุจาํหน่ายหรอืตลาดนัดเกษตรอนิทรยีอ์ยู่ห่างไกลจากตลาดสดปกต ิและ 
การประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที ควร โดยการนําเอาสื อสังคมออนไลน์มาใช้
ตดิต่อสื อสารเชื อมโยงระหว่างเกษตรกรผู้ผลติและผูซ้ื�อด้วยการสั  งซื�อขา้วเคมผี่านการสนทนา
ในไลน์รวมถงึใช ้เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เป็นช่องทางการสื อสารประชาสมัพนัธส์นิคา้เกษตรอนิทรยี ์
ด้านของกลยุทธ์สื ออื นๆ ที โครงการผูกปิ นโตข้าวนํามาใช้เพื อให้เกดิการเขา้ร่วมโครงการของ
สมาชกินั �น นอกเหนือจากสื อสงัคมออนไลน์และสื อกจิกรรมนั �น ยงัมสีื อดาราและคนดงั ที แม่สื อ
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ทมีสื อสารนํามาใชใ้นการประชาสมัพนัธ์โครงการ เนื องจากเป็นโครงการจติอาสา ดาราและคน
ดังที มาช่วยประชาสัมพันธ์ก็เป็นคนที รู้จ ักกับแม่สื อทีมสื อสารอยู่แล้วเมื อฟงัแนวคิดและ
วตัถุประสงคข์องโครงการจงึอาสาช่วยเป็นสื อหนึ งในการประชาสมัพนัธโ์ครงการ โดยสื อดารา 
และคนดงันั �นมสี่วนช่วยเพิ มความน่าเชื อถือของโครงการ ร่วมถึงทําให้เข้าถึงผู้รบัสารได้ง่าย
ยิ งขึ�น อกีทั �งยงัเป็นสื อที มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้รว่มโครงการเช่นเดยีวกนั ซึ งสอดคลอ้งกบั
ผลดขีองการนําสื อคนดงัมาใช้ตามที  ภสัสรนันท์ เอนกธรรมกุล (2553, น. 13) กล่าวสรุปไว้ว่า 
สื อคนดงัสามารถกระตุน้ความสนใจสงูและเป็นสื อที สรา้งความน่าเชื อถอืไดส้งูอกีดว้ย 

ดา้นสื ออกีสื อหนึ งซึ งถอืว่ามคีวามสําคญัต่อการเขา้ร่วมโครงการ และการขยายเครอืขา่ย
ของโครงการผูกปิ นโตข้าวนั  นคือ “แม่สื อ” ซึ งถือว่าเป็นสื อบุคคล จากผลการวจิยัพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างผู้ซื�อข้าวของกลุ่มทํานาเลิกเคม ีจงัหวดัอ่างทอง 1 ใน 3 คน ตัดสินใจสมคัรเข้าร่วม
โครงการเพราะได้รบัขอ้มูลข่าวสารและคําแนะนําจากเพื อนที เป็นแม่สื ออาสาในโครงการ ดงัที  
สมทิธิ J บุญชุตมิา (ม.ป.ป., น. 1) กล่าวไว้ว่า สื อบุคคลเป็นสื อที มคีุณประโยชน์มากที สุดในงาน
เครอืข่าย รวมทั �งงานพฒันาทุกประเภท สื อบุคคลนั �นสามารถทําหน้าที แบบที วทิยุ โทรทศัน์ 
โทรศพัท ์คอมพวิเตอรท์ําได ้(แมจ้ะไม่เท่าเทยีมทั �งหมด) และยงัทําหน้าที ปลอบขวญัใหก้ําลงัใจ 
พดูใหค้ดิ ดดัแปลงข่าวสารจากต้นตอใหง้่ายขึ�น เป็นต้น รว่มถงึสื อบุคคลอย่างแมส่ื อยงัเป็นสื อที 
มปีระสทิธภิาพในการตดัสนิใจเขา้รว่มโครงการของผูซ้ื�อขา้วอกีดว้ย ซึ งสอดคลอ้งกบั โรเจอรส์ลู
เมคเกอร ์(Rogers and Shoemaker, 1969 อ้างถงึใน วรีายา อกักะโชตกุิล 2552, น. 34) กล่าว
ไว้ว่าในกรณีที ต้องการให้บุคคลใดๆ เกิดการยอมรบัในสารที เสนอไป หรอืให้การสื อสารมี
ประสทิธภิาพที สุด สื อที ใช้ในการกระตุ้นให้เกดิการตดัสนิใจยอมรบัสารนั �น ควรใช้การสื อสาร
ระหว่างบุคคล โดยใชส้ื อบุคคลเป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวสาร สื อบุคคลนั �นจะเป็นประโยชน์มากในกรณี
ที ผู้ส่งสารหวงัผลให้ผู้รบัเกิดการเปลี ยนแปลงทศันคติ และพฤติกรรมในการยอมรบัสารนั �น 
นอกจากนี�ยงัเป็นวธิทีี ช่วยให้ผู้รบัสารมคีวามเข้าใจกระจ่างชดัต่อสาร และตัดสนิใจรบัสารได้
อยา่งมั  นใจยิ งขึ�นดว้ย 

ดา้นผลการวจิยัที เกี ยวกบัช่องทางการสื อสารในเครอืขา่ยที มคีวามแตกต่างกนั และเป็น
ประเดน็ที น่าสนใจคอื ช่องทางการสื อสารที เป็นที นิยมใช้ระหว่างแม่สื อและสมาชกิในโครงการ
ผูกปิ นโตขา้วคอื การสนทนาผ่านไลน์ แต่ช่องทางการสื อสารหลกัและมปีระสทิธภิาพมากที สุด
ของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง คือ การประชุม โดยการสื อสารผ่านทางไลน์นั �นยงัมี
สมาชิกเพียงไม่กี คนในกลุ่มใช้การติดต่อสื อสารผ่านทางไลน์ ร่วมถึงผลจากการอบรมเชิง
ปฏบิตักิารในส่วนของการเพิ มช่องทางการประชาสมัพนัธก์ลุ่มและการขายขา้วเลกิเคมผี่านทาง
เฟซบุ๊ก แฟนเพจนั �นในส่วนของพื�นที จงัหวดัอ่างทองยงัไม่ได้ผลเท่าการบอกปากต่อปาก และ
การขายเองโดยตรงของสมาชกิภายในกลุ่มเอง เนื องจากคนในพื�นที จงัหวดัอ่างทองยงัใชเ้ฟซบุ๊ก
กนัน้อย ซึ งผลการวจิยัในส่วนนี�น่าจะเป็นไปไดต้ามที  นพพร ชุบทอง (2554, น. 69) ไดก้ล่าวถงึ
ข้อจํากัดการเข้าถึงสื อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ในสงัคเกษตรว่า มคีวามแตกต่างทาง
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สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การให้ความสําคัญหรอืความจําเป็นในการใช้สื อสังคม
ออนไลน์คงมแีต่คนในสงัคมเมอืงเท่านั �นที สามารถเข้าถึงช่องทางการสื อสารรูปแบบนี� อีกทั �ง
สื อมวลชนยงัคงเป็นสื อหลกัในการนําเสนอขา่วสาร สื อมวลชนอยา่ง โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสอืพมิพ ์
แผ่นพบั ใบปลวิ ยงัคงถูกนํามาใชใ้นการสื อสารเป็นหลกั นอกจากนี�ความเชื อถอืในสื อหลกัคน
ส่วนใหญ่ในสงัคมยงัคงมพีฤตกิรรมในการเปิดรบัขอ้มลูขา่วสารต่างๆ จากสื อหลกัหรอืสื อมวลชน
อย่างต่อเนื องและสมํ าเสมอ เนื องจากสื อหลกัสามารถเข้าถึง สร้างความครอบคลุมคนในทุก
ระดบัชั �นทั  วประเทศ ร่วมไปถึงอินเทอร์เน็ตยงัไม่คลอบคลุมทุกพื�นที แม้ว่าพฤติกรรมการใช้
อนิเทอรเ์น็ตในสงัคมไทยจะมอีตัราเพิ มมากขึ�น จนกลายเป็นช่องทางขยายการตลาดออนไลน์ 
ทั �งบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตและเครอืข่ายโทรศัพท์มอืถือ แต่ศักยภาพของเครอืข่ายก็ยงัไม่
ครอบคลุมไปทั  วประเทศ ยงัคงมอีกีหลายพื�นที ที ยงัไม่สามารถเขา้ถงึได ้หรอืหากเขา้ถงึแลว้ ก็
ยงัไม่สามารถใช้ศกัยภาพของเครอืข่ายเหล่านี�ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันั �นเพื อให้สมาชกิใน
เครอืข่ายทุกคนโดยเฉพาะสมาชิกที อยู่ในสงัคมเกษตรได้รบัข่าวสารเท่าเทียมกัน ในเวลา
เหมอืนกนัจาํเป็นอยา่งมากที ต้องฝึกการใชส้ื อออนไลน์ประเภท Web 2.0 ที มคีวามจาํเป็นในการ
ตดิต่อสื อสารในสงัคมสมยันี� 
 

5.2.4 ความสมัพนัธใ์นรปูแบบตลาดทางเลือก 
การรวมตวัเป็นเครอืข่ายระหว่างโครงการผูกปิ นโตขา้ว และกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดั

อ่างทองพร้อมทั �งมแีม่สื อเป็นตัวกลางในการเชื อมโยงเริ มความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าบ่าวหรอื
ชาวนาเลกิเคม ีกบัเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วที สมคัรเขา้ร่วมโครงการ จากขอ้มลูงานวจิยัพบว่าการดาํเนิน
โครงการผูกปิ นโตขา้วเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ซ้ื�อขา้วมาพบกบัชาวนาผูผ้ลติโดยตรงตามแนวคดิ
และวตัถุประสงคข์องโครงการ ที ตอ้งการเปิดโอกาสใหค้นเมอืงไดใ้หก้ําลงัใจชาวนาทั �งที ปลกูขา้ว
อนิทรยี ์และเลกิใช้สารเคมพีรอ้มทั �งให้ความมั  นใจว่าจะมผีู้บรโิภคขา้วอินทรยีแ์ละขา้วเลกิเคมี
ของชาวนา พรอ้มทั �งต้องการลดช่องทางคนกลางที ไม่เป็นธรรมก่อนส่งขา้วอนิทรยี/์เลกิเคม ีถงึ
มือผู้บริโภคอันส่งผลกระทบทางด้านต้นทุนต่อชาวนา ร่วมถึงผู้บริโภคด้วย อีกทั �งยังมี
จุดประสงค์เพื อที ให้ชาวนาได้เพิ มศกัยภาพของตวัเองจากเป็นเพยีงผู้ผลติเพยีงอย่างเดยีวให้
สามารถเป็นได้ทั �งผู้ผลติ ผู้แปรรูป และเป็นผู้ส่งสินค้าให้ถึงมอืผู้บรโิภคเอง โดยโครงการผูก
ปิ นโตข้าวได้เข้ามาปรบัเปลี ยนลกัษณะรูปแบบการตลาดแบบเดมิตามที  ศูนย์พฒันาเกษตร
อินทรยี์สุขใจ (2557) ได้กล่าวว่า เกษตรกรเป็นผู้ผลิตที ยงัคงใช้วิถีการผลิตแบบเดิมเพื อให้
ผลผลติที มากทนัต่อความต้องการรว่มถงึนําสารเคมมีาใชใ้นกระบวนการผลติส่งผลใหเ้กดิตน้ทุน
ในการผลติที สงูขึ�น สารเคมสี่งผลกระทบต่อสิ งแวดลอ้ม แมลงและศตัรพูชืมแีนวโน้มดื�อยาดงันั �น
เกษตรกรก็ต้องใชส้ารเคมเีพิ มมากขึ�นทุกปีกระทบต่อสุขภาพทั �งผูบ้รโิภค และเกษตรกรเอง อกี
ทั �งเมื อไดผ้ลผลติมากส็่งขายต่อใหพ้่อคา้คนกลาง หรอืตลาดในกระแสหลกัที คา้กําไรเกนิควรองิ
ราคาตามกระแสโลก เมื อผลผลติถงึมอืผู้บรโิภคที ขาดความรูแ้ละผลกระทบของสารเคม ีอกีทั �ง



188 

ในตลาดกระแสหลักแหล่งซื�อสินค้าเกษตรอินทรยี์มีน้อย มีราคาสูง ให้เปลี ยนไปเป็นวงจร
การตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรยีแ์นวใหม่ ตามที  ศูนยพ์ฒันาเกษตรอนิทรยีส์ุขใจ (2557) ไดก้ล่าว
ว่า เกษตรกรดําเนินแนวทางวถิกีารเกษตรแบบยั  งยนืเพื อคนืความสมดุลกบัสิ งแวดลอ้ม  ส่งต่อ
ผลผลติใหค้นกลางที มคีวามเป็นธรรม หรอืเป็นใหเ้กษตรกรไดม้โีอกาสนําผลผลติของตนไปขาย
ต่อยงัผู้บรโิภคเองโดยตรง ผู้บรโิภคเองสามารถเขา้ถงึผลผลติอนิทรยีไ์ด้ในราคาที เป็นธรรม มี
องคค์วามรูเ้รื องมาตราฐานและคุณประโยชน์ของสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ 

เมื อกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองเขา้รว่มโครงการผูกปิ นโตขา้วส่งผลใหก้ลุ่มมช่ีอง
ทางการจดัจําหน่ายข้าวเพิ มขึ�นจากผู้ซื�อข้าวที สมคัรผ่านโครงการ เมื อมกีารจบัคู่ซื�อขายกัน
โดยตรงได้เกิดความสมัพนัธ์ที นอกเหนือจากการซื�อขายขา้วโดยที ผู้ซื�อข้าวยงัมโีอกาสได้ร่วม
พูดคุยแลกเปลี ยนเรื องราวต่างๆ เพิ มมากขึ�น อกีทั �งเจา้สาวผู้ซื�อขา้วบางรายยงัมโีอกาสได้มา
เยี ยมเยยีนแกนนําและกลุ่มที แปลงนาโดยตรง ซึ งความสมัพนัธท์ี เกดิขึ�นระหว่างผูผ้ลติและผูซ้ื�อ
นั �นมมีากกว่าการคา้ขายตามวถิกีารตลาดแบบเดมิซื�อขายและจบไป แต่เป็นความสมัพนัธ์แบบ
เครอืญาต ิเพื อนฝงู พี น้องในแบบความสมัพนัธใ์หม่ตามแนวทางของโครงการผูกปิ นโตขา้วซึ ง
สอดคล้องกับแนวทางการตลาดทางเลือกที เสน่ห์ จามรกิ (2536) ตลาดทางเลือก หมายถึง 
ตลาดแบบใหม่ที ผู้บรโิภคไม่ถูกยดัเหยยีดข้อมูล ซื�อเฉพาะในสิ งที ควรซื�อ มิใช่ซื�อเมื อได้รบั
โฆษณาชวนเชื อ ในขณะที ผูผ้ลติกไ็ม่ควรตกอยูใ่นระบบการเกษตรแผนใหม่ที ต้นทุนสูง และควร
มบีทบาทในการกําหนดราคา มอีํานาจต่อรองเพิ มมากขึ�น สรา้งให้เกดิความสมัพนัธ์เกื�อกูลกนั
ระหว่างผู้ผลติ ผู้บรโิภค ตลาดทางเลอืกเป็นสื อในการทําหน้าเชื อมโยง ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคเขา้
ด้วยกัน เป็นระบบตลาดที สร้างให้เกิดความเป็นธรรมด้านราคา เสนอสินค้าที มคีุณภาพ ไม่
ทาํลายสิ งแวดลอ้ม และสุขภาพของคน  

ดา้นการปรบัเปลี ยนความสมัพนัธใ์หม่ระหว่างผูผ้ลติและผู้บรโิภคนั �น จากผลการวจิยัที 
แสดงใหเ้หน็ว่าแกนนํากลุ่มเป็นผูพู้ดคุยโดยตรงกบัเจา้สาวผูซ้ื�อขา้วผ่านทางไลน์ ร่วมถงึเจา้สาว
ผูซ้ื�อขา้วมโีอกาสไดม้าเยี ยมเยยีน และจดักจิกรรมป ั  นจกัรยานกบักลุ่มของเจา้สาวเองที พื�นที นา 
และสถานที ท่องเที ยวต่างๆ ในจงัหวดัอ่างทอง ซึ งกจิกรรมเยยีมเยยีนนานั �นเป็นความต้องการ
สงูสุดที แกนนํากลุ่มทํานาเลกิเคม ีและแม่สื อโครงการผูกปิ นโตขา้วนั �นต้องการใหเ้กดิ จากขอ้มลู
ขา้งต้นส่งผลให้กลุ่มเกดิการพฒันาในหลายๆ ดา้นกล่าวคอื ผูซ้ื�อขา้วเขา้ใจถงึกระบวนการผลติ
ทุกขั �นตอนส่งผลต่อราคาที เป็นธรรม ร่วมถงึกลุ่มสามารถกําหนดราคาซื�อขายด้วยตนเองและ
บรหิารจดัการการส่งขา้วของตนเองได้ นั �นสอดคลอ้งกบัความสําคญัของการสรา้งตลาดขา้วใน
การทําเกษตรกรรมยั  งยนื ตามที  สาวติร ีสอาดเทยีน, เกรยีงกมล ธรีะศกัดิ Jโสภณ, อภยั มลูสาร, 
แสงเงนิ ไกรนรา, และสนั  น กลัปา (2553, น. 12) กล่าวไวใ้น รายงานวจิยั เรื องการพฒันาตลาด
ทางเลอืกอย่างมสี่วนรว่มตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง: กรณีศกึษาขา้วปลอดภยับา้นวงัหวั
เรอื ตําบลวงัตะเคยีน อําเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท การที เกษตรเป็นผู้กําหนดราคาเอง 
หรอืมสี่วนร่วมในการกําหนดราคา หรอืรูร้าคาล่วงหน้าอย่างน้อยสามเดอืน ทําให้เกษตรกรไม่



189 

เสี ยงต่อการขาดทุน ทําใหเ้กษตรกรมคีวามมั  นใจว่าหากเขาปลูกหรอืเลี�ยงสตัวแ์ล้วจะขายได้ใน
ราคาเท่าใด เป็นการสรา้งความมั  นคงทางรายไดแ้ก่เกษตรกร ร่วมถงึ การเน้นรปูแบบการตลาด
แบบขายตรงนั �น เพื อให้เกษตรได้มโีอกาสในการแลกเปลี ยน เรยีนรู้ข้อมูลข่าวสารภายนอก
ชุมชน ไดพ้บปะเพื อนเกษตร ไดเ้รยีนรูค้วามตอ้งการของผูบ้รโิภคเพื อจะไดก้ลบัไปพฒันาความ
หลากหลายในไร่นา และในขณะเดยีวกนัผู้บรโิภคก็ได้เรยีนรูป้ญัหาของเกษตรกร ได้เรยีนรูใ้น
กระบวนการผลติ ความยากงา่ยในการทาํการเกษตร และเกดิความเขา้ใจที ดต่ีอกนัมากขึ�นทําให้
เกษตรกรและผูบ้รโิภคมเีพื อนใหม่ เป็นการเชื อมโยงและหนุนช่วยกนัระหว่างคนในเมอืงและคน
ในชนบท 

นอกจากความสามารถในการบรหิารจดัการด้านการผลิต การกําหนดราคาเอง และ
ความเป็นธรรมระหว่างกนัในด้านราคาข้าวแล้วนั �นการรวมตวักนัเป็นเครอืข่ายก่อให้เกิดการ
บอกต่อ แบ่งปนัและส่งถอดข้อมูลของเจ้าสาวผู้ซื�อข้าวหลงัจากที เข้าร่วมโครงการและมกีาร
ตดิต่อสื อสารพูดคุยระหว่างกนั ทํากจิกรรมร่วมกนักบักลุ่ม ทําให้เกดิความประทบัใจจงึชกัชวน
สมาชกิที อยู่นอกเครอืข่ายมาเขา้ร่วม ทําให้กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองมลีูกคา้ผูซ้ื�อขา้ว
เพิ มมากขึ�นจากการบอกต่อ ซึ งสอดคล้องกบั อาศิรา พนาราม (2552) ได้ทําการสรุปจากการ
ระดมสมองของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรยี ์ในหวัขอ้ “เมื อได้ผลผลติมาแล้ว จะเอาไป
ขายใคร (ขายที ไหน ขายอย่างไร)” เป็นที น่าสงัเกตุว่า มบีางขอ้ที สอดคล้องกนั คอื ผู้ผลติต้อง
เข้าถึงใจผู้บรโิภคด้วยการสื อสาร แม้ทุกวนันี�ผู้บรโิภคจะรู้ถึงประโยชน์ของการบรโิภคสนิค้า
เกษตรอนิทรยีอ์ยู่แล้วพอควร แต่การให้ขอ้มูลเชงิลกึและการสื อสารก็ยงัคงเป็นสิ งสําคญัเสมอ 
ฉะนั �น นอกเหนือจากการออกแบบฉลากสนิคา้หรอืชั �นวางสนิคา้ใหด้แีลว้ ผูป้ระกอบการควรหา
โอกาสพาสนิคา้ไปออกรา้นและพบปะพูดคุยกบัลูกคา้ตวัจรงิบา้ง เพราะการใหข้อ้มลูโดยตรงกบั
ลูกคา้นั �นจะทําใหเ้กดิความประทบัใจ และลูกคา้จะช่วยเผยแพร่ขอ้มลูของเราต่อไปแบบปากต่อ
ปาก 

สําหรบัการทํากิจกรรมร่วมกนัโดยตรงระหว่างเจ้าสาวผู้ซื�อขา้วกบักลุ่มทํานาเลกิเคม ี
จงัหวัดอ่างทองนั �นถือได้ว่าเป็นลักษณะการทําการตลาดในรูปแบบใหม่ที ต่างจากการทํา
การตลาดในกระแสหลกัซึ งสอดคล้องกบั ผลจากงานวจิยัของ ศจนิทร ์ประชาสนัติ J และคณะ 
(2556) ที ได้ศึกษาวจิยัเรื อง “ทางเลอืกทางการตลาดของชาวนา: ผลกระทบเชงิโครงสรา้งต่อ
ความไม่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์” ผลการวจิยัในส่วนของรูปแบบความสมัพนัธ์
ทางการตลาดแบบใหม่ ซึ งมาจากความพยายามในการสรา้งทางเลอืกด้านการตลาดของกลุ่ม
ชาวนาในทั �ง 4 พื�นที ศกึษา ในส่วนของ 1) การปรบัเปลี ยนความสมัพนัธ์ระหว่างชาวนากบัคน
กลาง 2) การเชื อมและกระชับความสัมพันธ์กับผู้บริโภคโดยตรง และ 3) การเปิดพื�นที 
ความสมัพนัธ์ทางการตลาดกบัชาวนาที แปลงนา ร่วมถงึศจนิทร ์ประชาสนัติ J และคณะ (2556) 
ได้อธิบายต่อว่า ภายใต้รูปแบบทางการตลาดเหล่านี� ชาวนาได้ให้ความหมายใหม่กับ
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ความสมัพนัธ์ที เกดิขึ�นว่าเป็นความสมัพนัธ์ที ยดืหยุ่น มสี่วนร่วมเน้นการพฒันาศกัยภาพของ
ชาวนา และคู่สมัพนัธม์รีะบบคุณค่าที สอดคลอ้งหรอืใกลเ้คยีงกนั 

จากผลการวจิยัพบว่า การเขา้ร่วมเป็นเครอืข่ายร่วมระหว่างโครงการผูกปิ นโตขา้ว กบั
กลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง นอกจากจะเกดิการปรบัเปลี ยนความสมัพนัธ์ทางการตลาด
แบบเดมิมาเป็นการตลาดทางเลอืกแลว้นั �น กลุ่มยงัเกดิการพฒันาในอกีหลายๆ ดา้นไมว่่าจะเป็น
เกดิการร่วมกลุ่มของเกษตรกร และผู้ที เกี ยวขอ้งกบัการทํานาเลกิเคมใีนพื�นที จงัหวดัอ่างทอง
อย่างเป็นทางการ เพิ มช่องทางการตลาดข้าวเลกิเคมใีห้กบักลุ่มนอกจากขายข้าวเลกิเคมใีน
พื�นที  ยงัส่งขายใหก้บัเจา้สาวในโครงการผกูปิ นโตขา้ว และนอกโครงการที สมคัรซื�อขา้วโดยตรง
กบักลุ่ม อกีทั �งยงัเพิ มพูนความรูป้ระสบการณ์การทําการตลาด และการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื อ
สงัคมออนไลน์ซึ งถือว่าเป็นจุดอ่อนของเกษตรกรด้วยการอบรมเชิงปฏิบตัิการจากแม่สื อใน
โครงการผูกปิ นโตขา้ว ร่วมถงึเปิดโอกาสใหแ้กนนํากลุ่มทํานาเลกิเคมไีด้แลกเปลี ยนองค์ความรู้
ดา้นการทําเกษตรอนิทรยีก์บัเจา้บ่าวรายอื นๆ ในโครงการดว้ยการเขา้รว่มสนทนาผ่านทางไลน์
กบักลุ่ม “เจ้าบ่าวเกื�อกูล” จากผลดงักล่าวนั �นสอดคล้องกับแนวทางหลกัการของการค้าตาม
แนวทางของตลาดทางเลือกของ ศจินทร์ ประชาสันติ J และคณะ (2556, น. 37) ในหัวข้อที 
เด่นชดัตามผลการวจิยัดงันี� การตลาดทางเลอืกจะช่วยใหผู้ด้้อยโอกาสได้เขา้ถงึตลาดทําใหห้่วง
โซ่การค้าสั �นลง มกีารเสรมิสรา้งความสามารถและความเขม้แขง็ให้องค์กรผูผ้ลติให้ได้มโีอกาส
เรยีนรูก้ารคา้และการตลาดเพื อใหเ้กดิการพฒันาความรู ้ทกัษะและทรพัยากรที จะช่วยใหอ้งคก์ร
ผูผ้ลติสามารถควบคุมและจดัการวถิชีวีติของตวัเองไดม้ากขึ�น สรา้งการรบัรูก้บัผูบ้รโิภคและการ
รณรงค ์โดยการเชื อมโยงผูผ้ลติกบัผูบ้รโิภคไดร้บัทราบถงึความยุตธิรรมทางสงัคม และแนวทาง
ในการสรา้งความเป็นธรรมทางสงัคม 

จากข้อค้นพบทั �ง 4 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ปจัจยัที ส่งผลต่อการพัฒนา
ศกัยภาพตลาดทางเลอืกของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองทั �งด้านการค้า และนอกเหนือ
การค้านั �นมีจุดเริ มต้นจากกลุ่มผู้มีจิตอาสามาร่วมกันระดมทุนทั �งทางความคิด ความรู้
ความสามารถรวมตวักนัเป็นเครอืข่าย อกีทั �งนําความรูค้วามสามารถที มใีนด้านการสื อสารนํา
ประโยชน์ของสื อต่างๆ โดยเฉพาะสื อสงัคมออนไลน์ และสื อบุคคลมาใชช่้วยใหเ้กดิประสทิธภิาพ
ทางการสื อสารของเครอืข่าย ด้วยประสทิธภิาพของสื อและการรวมกลุ่มเป็นเครอืข่ายนั �นเป็น
ปจัจยัที ส่งผลให้เกิดความสมัพันธ์โดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บรโิภค ซึ งนําไปสู่การพฒันา
ดงักล่าว (ดงัภาพที  5.1 แสดงปจัจยัของโครงการผูกปิ นโตขา้วที ส่งผลต่อการพฒันาในแนวทาง
ตลาดทางเลอืกของกลุ่มทาํนาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง) 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยัไปประยุกตใ์ช้ 
1) ผลการวิจยัพบว่า การมจีติอาสาหรอืจติสาธารณะของกลุ่มผูกปิ นโตข้าวที 

มาร่วมตวักนัเพื อระดมทุนที ปจัเจกชนมอียู่ เช่น ความรูค้วามสามารถด้านการสื อสาร และการ
ถ่ายทอดความรูท้างด้านการตลาด ร่วมถงึการนําสื อสงัคมออนไลน์ประเภท Web 2.0 อย่างเฟ
ซบุ๊ก และไลน์มาใช้สื อสารภายในเครอืข่ายร่วมถึงเป็นสื อช่วยประชาสมัพนัธ์ถ่ายทอดแนวคดิ
ของโครงการและเป็นพื�นที รวบรวมองค์ความรูเ้รื องขา้วอนิทรยีต์ลอดกระบวนการทั �งผลติ แปร
รปู ตลอดจนจดัส่งถงึมอืผู้บรโิภค ที กล่าวมาข้างต้นเป็นปจัจยัที ก่อให้เกดิการพฒันาศกัยภาพ
ตลาดทางเลอืกของกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทอง ดงันั �นในการพฒันาตลาดทางเลอืกใหก้บั
สนิค้าเกษตรอินทรยี์ประเภทต่างๆ หรอืสําหรบัเครอืข่ายอื นๆ ที มคีวามเกี ยวข้องกบัเกษตร
อนิทรยีส์ามารถนําไปปรบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 

2) ผลการวจิยัพบว่า สื อสงัคมออนไลน์ประเภท Web 2.0 อย่างเฟซบุ๊ก และไลน์
มีความสําคัญ และเป็นเครื องมือที สามารถเชื อมต่อระหว่างผู้ผลิต และผู้บรโิภคได้สะดวก 
รวดเรว็ยิ งขึ�น แต่ยงัมชีาวนาในกลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองบางส่วน ร่วมถงึชาวนาทั  วๆ 
ไปที ไมม่คีวามชํานาญ หรอืความรูใ้นการใชส้ื อสงัคมออนไลน์ ดงันั �น ควรใหค้วามรูเ้พิ มเตมิ หรอื
จดัฝึกอบรมสมัมนา เพื อถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่ชาวนาเรื องการใช้สื อสงัคมออนไลน์ในการทํา
การตลาดเพิ มขึ�น 

3) ผลการวจิยัพบว่า การสรา้งความสมัพนัธใ์นลกัษณะเครอืญาตไิมใ่ช่พ่อคา้หวงั
ผลกําไร มคีวามซื อสตัยค์วามรบัผดิชอบในการทําการค้า และปฏสิมัพนัธ์รวมกนัโดยตรงจาก
การเยี ยมเยยีนนา ประเดน็ดงักล่าวขา้งต้นนี�เป็นปจัจยัสําคญัต่อการปรบัสมดุลทางการคา้ที เป็น
ธรรม ดงันั �นสามารถนําวธิกีารดงักล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการรกัษาความสมัพันธ์ระหว่าง
ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคของการคา้รปูแบบต่างๆ ได ้
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครั 2งต่อไป 
1) การศึกษาในครั �งนี�  เป็นการศึกษาเฉพาะเครอืข่ายการสื อสารโครงการผูก

ปิ นโตขา้ว กบักลุ่มทํานาเลกิเคม ีจงัหวดัอ่างทองเท่านั �น ในการศกึษาครั �งต่อไปจงึควรศกึษาถงึ
เครอืข่ายการสื อสารโครงการผูกปิ นโตข้าวกับ ชาวนาที เข้าร่วมโครงการรายอื นๆ ในพื�นที 
จงัหวดัต่างๆ ด้วย เพื อจะได้นําผลการศึกษามาเปรยีบเทียบเพื อค้นหาแนวทางการพัฒนา
เครอืขา่ยการสื อสารและการทาํการตลาดทางเลอืกต่อไป 

2) การศึกษาครั �งนี�มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะ บทบาทหน้าที ของกลุ่มแม่สื อผู้ก่อตั �ง
โครงการผูกปิ นโตข้าว และกลยุทธ์การสื อสารของโครงการต่อการมสี่วนร่วมเท่านั �น ซึ งผู้วจิยั
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ค้นพบว่า ภายในโครงการยงัมกีารบรหิารจดัการขอ้มูลต่างๆ ที น่าสนใจ รวมถงึบทบาทหน้าที 
ของแมส่ื ออาสา เถา้แก่อาสา ดงันั �น การศกึษาครั �งต่อไปควรศกึษาเรื องการบรหิารจดัการภายใน 
พรอ้มทั �งบทบาทหน้าที หน่วยงานต่างๆ ภายในโครงการผูกปิ นโตขา้วเพื อให้ได้รายละเอยีดที 
ชดัเจนของโครงการมากยิ งขึ�น 
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รายงานการประชุมกลุ่มทาํนาเลิกเคมี จงัหวดัอ่างทอง 

 

รายงานการประชุม 

กลุ่มทาํนาเลิกเคมี จงัหวดัอ่างทอง 

วนัท่ี 18 ตลุาคม 2557 เวลา 09.00 น. 

 

เริม่ประชุมเวลา 09.00 น.  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

 เจา้สาวจะมาถบีจกัรยานเพื่อสุขภาพ จะมาดูนา โดยจะมาในวนัที ่14 ธนัวาคม 2557 

จาํนวน 10 คน โดยเป็นทมีคุณหมอจากกรงุเทพฯ โดยทางเราจะจดัทรปิแบบบา้นทุ่งกบับา้นท่า 

 ผูกป่ินโตข้าว ให้ทางกลุ่มเราไปออกบู๊ท อาคาร SCB ที่กรุงเทพฯ ในวนัศุกร์ที่ 31 

ธนัวาคม 2557 โดยจะมขีา้วทีนํ่าไปขาย 

 ประธานเอาแพค็เกจ็ขา้ว มาใหด้วู่ามหีลายแบบ 

 ทาํสติก๊เกอรส์เีพื่อตดิถุงขา้ว 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีผ่่านมา 

ไมม่ ี

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรือ่งเพื่อทราบ/พจิารณา  

 เจา้สาวเสนอใหท้างกลุ่มทาํแผ่นไวนิล บอกประโยชน์ของขา้ว โดยบอกว่าขา้วมจีาํนวน

เท่าไร เพื่อกระตุน้แรงจงูใจในการซือ้ขา้ว 

ราคาขา้วทีจ่ะนําไปขายที ่SCB 

- หอมปทุมเทพ 50 กโิลๆ ละ 50 บาท แบบแพค็ 40 บาท แบบถุงธรรมดา 

- ขา้วไรซเ์บอรี ่50 กโิลๆ ละ 89 บาท 

- ขา้วขาวตาเคลอืบ 5 กโิลๆ ละ 60 บาท 

- ขา้วหอมมะลแิดง เอาไปโชว ์ขายกโิลละ 90 บาท แบบแพค็ 80 บาทแบบถุง

ธรรมดา 
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- ขา้วหอมนิล เอาไปโชว์ ขายกโิลละ 70 บาท แบบแพค็ 60 บาทแบบถุง

ธรรมดา 

โรงพยาบาลอ่างทองจะสัง่ขา้วเดอืนละ 1,475 กโิลกรมัต่อเดอืน โดยเริม่เดอืนกุมภาพนัธ ์

2558) 6 เดอืน–12 เดอืน (โดยทางประธานไดส้อบถามว่าใครสามารถปลูกขา้วหอมปทุม ไดค้น

ละกีไ่ร ่ 

- โอ๋  5 ไร ่ เริม่ปลกู พ .ย.  

- อนุสรณ์ 5 ไร ่ เริม่ปลกู ต .ค.  

- สามารถ 5 ไร ่ เริม่ปลกู พ .ย.  

- ประสาร 5 ไร ่ เริม่ปลกู พ .ย.  

- สริภพ 2 ไร ่ เริม่ปลกู ธ .ค.  

- สาํอางค ์ 5 ไร ่ เริม่ปลกู ธ .ค.  

- หมอ่ง 5 ไร ่ เริม่ปลกู พ .ย.  

- เหว่า 5 ไร ่ เริม่ปลกู ธ .ค.  

- อุไร  5 ไร ่ เริม่ปลกู พ .ย.  

- ธนวตัร 5 ไร ่ เริม่ปลกู พ .ย.  

- อนุสรณ์ 5 ไร ่ เริม่ปลกู พ .ย.  

- ทุเรยีน 5 ไร ่ เริม่ปลกู พ .ย.  

- ประสาน 5 ไร ่ เริม่ปลกู พ .ย.  

- ระววีรรณ 5 ไร ่ เริม่ปลกู พ .ย.  

การตรวจแปลงนา จะใชว้ธิ ี

- สงัคมรอบขา้ง  สอบถามคนขา้งนา 

- กรรมการกลุ่ม 

- เถา้แก่ผกูป่ินโต เยีย่มเยยีนดแูปลงนา 

- เกบ็เกีย่วเขา้ยุง้ 

- เจา้สาวมาเยีย่มดนูา 

- คุณธรรม 

การดาํเนินงาน )การรบัซือ้ขา้ว(  

- ขา้วหอมปทุม  

ความชืน้ 15  %รบัซือ้ 11,000 บาท 

ความชืน้ 28  %รบัซือ้ 10,200 บาท 

โดยคาํนวณ ขา้วเปลอืก 1,000 โล จะสเีป็นขา้วกลอ้งได ้500 โล โดยแจกแจง 

รายละเอยีด ตน้ทุนต่างๆ ดงัน้ี  
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ถุงธรรมดา แพค็ถุง  

เกบ็ (ใส่ถุง, ตาก) 400 400 บาท 

จดัเกบ็, ทาํความสะอาด 1,000 1,000 บาท 

สขีา้ว (2000 บาทต่อตนั) 2,000 2,000 บาท 

บรรจ ุ(ธรรมดา) (สุญญากาศ) 3,500 5,000 บาท 

สติก๊เกอร ์ 1,000 1,000 บาท 

รวมเป็นเงนิ 7,900 9,400 บาท 

  ดงันัน้ ตน้ทุนเฉลีย่  +ความเสีย่ง 15 %=  8,650  +1,297  = 9,947 

    ขายขา้ว – ราคาทุนเฉลีย่    = 20,000 – 9,947  = 10,053 

เรื่องการถอืหุน้สามญั สมาชกิจะต้องถอืหุน้ไม่ตํ่ากว่า 3 ปี  จงึจะถอนเงนิคนืได ้และจะ

ถอืหุน้สงูสุดไมเ่กนิ 200 หุน้ เป็นเงนิ 20,000 บาท 

 

มติท่ีประชุม 

รบัรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่งอื่นๆ )ถา้มี (  

ดร.ไพศาลเขา้ร่วมประชุมกบัผูว้่าราชการจงัหวดั โดยในทีป่ระชุมแจง้ว่าจะไม่มน้ํีาทํานา 

ถา้จะทาํ ใหท้าํน้อย 

ประชุมครัง้ต่อไปวนัที ่15 พฤศจกิายน 2557 

 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

 

 

)ลงชื่อ(                                     

  ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

        (นางสาวปรมาภรณ์ โตสวสัดิ)์ 

 

 (ลงชื่อ) 

  ผูต้รวจรายงานการประชุม  

       (นายภราดา  อําไพ) 
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รายงานการประชุม 

กลุ่มทาํนาเลิกเคมี จงัหวดัอ่างทอง 

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. 

 

เริม่ประชุมเวลา   09.00 น . 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

ผลการไปออกรา้นที ่ธนาคารไทยพาณชิย ์สาํนกังาน) SCB) 

- มเีจา้บ่าว 5 รายที่ไปร่วม พจิติร ชยันาท นครปฐม โดยในงานจะมอีาหาร

สุขภาพ การทีเ่ราไปรว่มงานทาํใหเ้จอแพก็เกจ็สวยๆ หลายแบบ โดยทางพจิติร กบัชยันาท จะมี

กลยทุธใ์นการเรยีกลกูคา้ ทางกลุ่มของเรามกีารแจกโบวช์วัรใ์หล้กูคา้เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ ์

- คุณภราดา ขอบคุณคนที่ไปร่วมออกรา้น แสดงให้เหน็ถงึความเสยีสละใหก้บั

กลุ่ม ซึง่ประกอบไปดว้ย คุณภราดา คุณรงัสรรค ์คุณเหว่า คุณโอ๋ คุณจา๋ 

ผลการตดิต่อของการซื้อขา้วของโรงพยาบาลอ่างทอง โดยคุณภราดา และคุณรงัสรรค ์

เข้าไปคุยแล้ว ผลสรุปแล้วทางโรงพยาบาลต้องการข้าวขาว ราคากิโลละ 26 บาท แต่ทาง

โรงพยาบาลกส็ัง่ซือ้ขา้วกลอ้งหอมปทุม เดอืนละ 20 กโิลกรมั 

ทมีคุณหมอที่จะมาป ัน่จกัรยาน เพื่อสุขภาพ แจ้งมาว่ากลบัจากประเทศพม่าจะมาคุย

เรือ่งทีจ่ะมาป ัน่จกัรยาน โดยจะใหคุ้ณเฉลมิวุฒ ิเป็นแมง่าน 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลยัเกษตร ปี 4 จะมาขอข้อมูลเพื่อทําสารนิพนธ์เกี่ยวกับ

โครงการรบัจํานําข้าว และทางรอดของชาวนา โดยจะมาสํารวจ และทําแบบสอบถาม โดย

แนะนําใหน้กัศกึษามาในวนัประชุม และใหส้มาชกิเรากรอกขอ้มลูในแบบสอบถาม 

คุณมงักรแจง้ว่ามคีนญี่ปุ่นสนใจการปลูกขา้วแบบกลุ่มเรา โดยต้องการให้กลุ่มเราปลูก

ขา้วญีปุ่น่ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีผ่่านมา 

รบัรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรือ่งเพื่อทราบ/พจิารณา  

ระเบยีบและขอ้บงัคบักลุ่ม 

แจง้แปลงนาทีจ่ะเขา้รว่ม พรอ้มทัง้กําหนดวนั เวลา พนัธุข์า้ว และทีต่ ัง้ แปลงนา 

พาณชิยจ์งัหวดัเชญิสมาชกิกลุ่มเราเขา้รว่มศกึษาดงูานจาํนวน 2 คน ทีก่ลุ่มวสิาหกจิ 

ชุมชนหนองโสน อ.สามง่าม จงัหวดัพจิติร วนัที ่18-19 พฤศจกิายน 2557 
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- คุณรงัสรรค ์

- คุณธงชยั 

ชีแ้จงรายรบั และค่าใชจ้่ายประจาํเดอืน )ยกยอดไปเทีย่วหน้า(  

คุณรงัสรรค ์แจง้ว่าสหกรณ์เครดติยเูน่ียน 40 ไรไ่พรฟ้่า ทีจ่งัหวดัปทุมธานี  โดยใหพ้วก

เราไปออกรา้น ในวนัที ่28 พฤศจกิายน 2557  

คุณเหว่า เสนอใหท้าํป้ายโฆษณาในจงัหวดัอ่างทอง เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ ์ใหค้น

ในจงัหวดัอ่างทองไดรู้จ้กักลุ่มเรา  และไดบ้อกว่าทางเกษตรจงัหวดัมาตดิต่อซือ้พนัธุข์า้วทีป่ลอด

สารเคม ีโดยขา้วหอมปทุม ราคาเกวยีนละ 9,000 บาท โดยมแีนวทางใหค้นทํานาซือ้ขา้วเราไป

ปลกูโดยสรา้งแบรนดใ์หก้บักลุ่มเราเอง 

คุณเหว่าเสนอใหท้าํป้ายทีแ่ปลงนาทุกแปลงทีเ่ขา้รว่มโครงการ  ป้ายขนาด กวา้ง 1 

เมตร ยาว 2 เมตร 

คุณรงัสรรค ์แจง้ว่า เราจะต้องไปเขา้กลุ่ม และตอ้งยอมรบัการตรวจของคณะกรรมการ

ของจงัหวดั โดยเสนอใหเ้ราทาํพนัธุข์า้วใชก้นัเองในกลุ่ม 

คุณเฉลมิวุฒ ิบอกว่า จงัหวดัไมไ่ดท้ําขอ้ตกลง ดงันัน้ไม่มัน่ใจว่าเมือ่ปลกูขา้วไดแ้ลว้ 

เดีย๋วจะไมม่ทีีข่าย ทาํใหต้อ้งกลบัไปขายโรงสเีหมอืนเดมิ 

เปิดจดุขายขา้ว 

- โดยคุณมงักรเสนอใหข้ายตามโรงพยาบาล 

- คุณเฉลมิวุฒใิหต้ดิต่อพานิชยจ์งัหวดัเพราะเขาจะมกีารจดับู๊ทตามทีต่่างๆ  

เปิดบญัชธีนาคารกรงุไทย สาขาวเิศษชยัชาญ โดยมอบหมายใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผู้

มอีํานาจเบกิจ่ายเงนิฝากธนาคาร 

- นายรงัสรรค ์ คลา้ยพนัธ ์

- นางสาวปรมาภรณ์  โตสวสัดิ ์

- นายสริภพ  โอสถกระพนัธ ์

มติท่ีประชุม  

รบัรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่งอื่นๆ (ถา้ม)ี 

สมคัรสมาชกิสามญั และสมาชกิสมทบ 

- วนัน้ีวนัสุดทา้ย 

ค่าใชจ้า่ยทีไ่ปออกรา้นที ่SCB 

- ค่าตะกรา้ 390  บาท 

- ค่าป้ายไวนิล 90  บาท 

- ค่าถ่ายเอกสาร 110  บาท 



207 

- ค่ากระดาษรกัษ์โลก 240  บาท 

- ค่าขาตัง้ธงญีปุ่น่ 500  บาท 

รวมเป็นเงนิ 1,330  บาท 

ขอใหช่้วยพจิารณาแกไ้ข แผ่นประชาสมัพนัธ ์

ครัง้ต่อไปจะพจิารณาเรือ่งแพค็เกจ็สุญญากาศทีจ่ะใชบ้รรจขุา้ว 

- เน้นถุงละ 1 กโิล  เน้นราคาถูก  

 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 

 

 

)ลงชื่อ(                                     

  ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

        (นางสาวปรมาภรณ์ โตสวสัดิ)์ 

 

 (ลงชื่อ) 

  ผูต้รวจรายงานการประชุม  

       (นายภราดา  อําไพ) 
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รายงานการประชุม 

กลุ่มทาํนาเลิกเคมี จงัหวดัอ่างทอง 

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 เวลา 09.00 น. 

 

เริม่ประชุมเวลา   09.00 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

1.1 ผลการไปสมัมนาทีป่า่โมก วนัที ่1 ธนัวาคม 2557 

พดูคุยกนัเรือ่งขา้ว โดยจะทาํใหข้า้วของคนอ่างทองเป็นแบรนดข์องจงัหวดัอ่างทอง โดย

มกีลุ่มข้าวที่ไป เช่น วดัขุมทอง กลุ่มคลองครมึ ถ้าโครงการน้ีสําเร็จ เราจะต้องปลูกข้าวให้

โครงการของจงัหวดั ไม่ใช่ปลูกข้าวให้ผูกป่ินโตข้าวอย่างเดียว จะทําให้เรามีตลาดที่ม ัน่คง  

ประธานเสนอว่า จะตอ้งแบ่งขา้วออกเป็น สองกลุ่ม ขา้วปลอดภยั กบัขา้วไรเ้คม ี

1.2 ผลการไปช่วยออกรา้น วนัที ่28 พฤศจกิายน 2557  

มกีารพูดคุยแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกนัในช่วงเช้า ช่วงบ่าย ดร.สุนิตกบัดร.นกกบมา

ระดมสมองสมองเพื่อกําหนดเกณฑม์าตรฐาน เพื่อใชเ้ป็นคู่มอืในการตรวจนาขา้ว 

1.3 ผลการไปดงูานทีจ่งัหวดัพจิติร 

คุณรงัสรรค ์ชี้แจง ใหฟ้งัว่า เป็นสถาบนัการเงนิท้องถิน่ ที่จงัหวดัพจิติร โดยมธีนาคาร 

ธกส. เป็นพีเ่ลีย้งโดยเอา 90 หมู่บา้นมาร่วมกนัเป็นสถาบนัการเงนิ โดยทําต่างกบัทีอ่ื่น คอืเวลา

กูจ้ะไมใ่หเ้งนิ แต่จะใหเ้ป็นของ เช่น ปุ๋ ย ขา้ว โดยปจัจบุนัเขามโีรงสขีา้ว ส่งขายออกต่างประเทศ  

หลงัจากนัน้กพ็าไปรูจ้กัสมาชกิกลุ่ม เขาเอาขา้วไปแปรรปู และพาไปดูการทํากลว้ยตาก ทําขาย

วนัหน่ึงเป็นตนัๆ  ผลติภณัฑต่์อเน่ืองจากขา้วเขาขายหมด ไม่ว่าจะเป็นราํทีเ่อามาหบีแลว้มาอดั

เป็นแคปซลู คลา้ยๆ น้ํามนัตบัปลา   

ตาแจ่ม บอกว่าที่ตําบลวงักระทุ่ม เขาจะทํากล้วยตากพนัธุ์มะลอ่ิอง มโีรงงาน 12 

โรงงาน ใชแ้บรนด ์แมต่ะเพยีน  เตน้ท ์โรงงานกลว้ยตาก เขาจะมหีน้ารา้นเอง โดยมสีนิคา้อย่าง

อื่นมาขายดว้ย เตน้ทเ์สนอใหก้ลุ่มเรามหีน้ารา้นของเราเอง 

1.4 คุณรงัสรรค ์อธบิายถงึการไปที ่สีส่บิแปดไรไ่พร่ฟ้า จงัหวดัปทุมธานี โดยมกีารเปิด

พืน้ทีข่ายของ ทางกลุ่มกเ็อาขา้ว ผกั ไข ่ไปขาย  

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีผ่่านมา 

รบัรอง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรือ่งเพื่อทราบ/พจิารณา  

เลอืกคณะกรรมการกลุ่มเพิม่เตมิ 

อุดม  สนธเิทศ กรรมการ 

อนุสรณ์  ภมูลา กรรมการ 

ธนวฒัน์  แจ่มวมิล กรรมการ 

ธนิศร  แจม่วมิล กรรมการ 

เลอืกหวัหน้าฝา่ย 

- ตรวจแปลงนา 

ภราดา 

- รบัขา้ว 

- ตรวจขา้ว 

ตาก 

เกบ็ 

- ตรีาคาขา้ว 

- แปรรปู 

รงัสรรค ์ฉลวย สุชาต ิ

- บรรจุ 

- การเงนิ 

ปรมาภรณ์ สริภพ รงัสรรค ์

- เอกสาร 

ปรมาภรณ์  พไิลวรรณ 

- จดัส่ง 

ภราดา 

กจิกรรมป ัน่จกัรยานเพื่อสุขภาพ ชมนา ชมสวน ไหวพ้ระ ของกลุ่มเจา้สาวจาก กทม. 

กลุ่มเจา้สาวมา  8 คน เสน้ทางถบีจกัรยานจะไปไหวพ้ระวดัมว่ง ตอนเชา้ทานขา้วตม้บา้นคุณ

ฉลวย ไปดนูา จ๋า โอ๋  แวะโรงส ีไปวดัมว่ง  ไปวดัวเิศษไชยชาญ แวะกนิขา้วรา้นนิรมติ กลบัมา

บา้นคุณฉลวย 

ขอ้บงัคบักลุ่ม )ต่อเน่ืองจากครัง้ทีแ่ลว้(  

 

มติท่ีประชุม  

รบัรอง 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืนๆ )ถ้ามี (  

ค่าใชจ้า่ยไปออกรา้น ปทุมธานี 

ประธานไปประชุมทีเ่ขาใหญ่เรือ่ง เกษตรอนิทรยีก์บัการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์วนัที ่  

17-19 ธนัวาคม 2557 

คุณรงัสรรค ์แจง้ว่าอยากใหก้ลุ่มเราแบ่งกนัไปประชุมจะไดส้ลบักนัไป 

คุณรงัสรรค ์เสนอว่าควรจะทาํน้ําหมกัไวท้ีต่รงกลาง นัดหมายกนัมาทํา เช่น พชืสดหน่อ

กล้วย  ผลไม ้กลว้ย เปลอืกสบัปะรด เปลอืกมะม่วง แตงโม เปลอืกไข่ น้ํามะพรา้ว ไส้ปลา หวั

ปลา เกลด็ปลา  

ประชุมครัง้หน้า วนัที ่17 มกราคม 2557 

ประชุมครัง้ต่อไปจะเป็นเสารท์ีส่ามของเดอืน 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

)ลงชื่อ(                                     

  ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

        (นางสาวปรมาภรณ์ โตสวสัดิ)์ 

 

 (ลงชื่อ) 

  ผูต้รวจรายงานการประชุม  

       (นายภราดา  อําไพ) 
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รายงานการประชุม 

กลุ่มทาํนาเลิกเคมี จงัหวดัอ่างทอง 

วนัท่ี 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. 

  

เริม่ประชุมเวลา   09.00 น. 

  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

1. คุณภาพของขา้ว เปรยีบเทยีบกบัของอาจารยเ์ชาวฒัน์ จะได้ไม่เท่ากนัแต่ต้นทุนเรา

จะถูกกว่า 

2. ประธานให้ดูหนังสอืขา้วเศรษฐกจิ ที่มาสมัภาษณ์ประชาชนในฐานะกลุ่มทํานาเลกิ

เคม ีและแนะนําว่าจะใชว้ธิ ี “ดาํตุม้ ”โดยจะลดตน้ทุนเมลด็พนัธุ์  

3. มหาวทิยาลยัราชมงคลลา้นนา จะมาทําการวจิยั โดยจะมาสมัภาษณ์สมาชกิ 28 คน  

4. หนงัสอืขา้วเศรษฐกจิขอรบัการสนับสนุนจากกลุ่ม 600 บาท 

5. คุณหมอทีม่าถบีจกัรยาน หาตลาดขา้วใหก้บักลุ่มเรา 

- ผูล้ ีภ้ยัชาวปากสีถาน ส่งทุก 2 เดอืนๆ ละ 500 กโิลกรมั 

- โรงเรยีนอนุบาลแอน ใชก้ลอ้ง 10 เดอืนๆ ละ 6 กโิลกรมั 

6. โครงการผกัเพื่อคนเมอืง เน่ืองจากปลูกขา้วแล้วมองหากบัขา้วให้คนเมอืงด้วย โดย

ประธานจะเป็นคนเอาผกัไปส่งลกูคา้ ท่านใดสนใจปลกูแจง้ใหท้างกลุ่มทราบดว้ย 

7. รา่งมาตรฐานเกษตรอนิทรยีแ์บบมสี่วนรว่ม )รายละเอยีดตามเอกสารแนบ(.  

8. ท่านใดสนใจจะไปประชุมทีส่ํานกังานเกษตรจงัหวดัวนัที ่21 เมษายน 2558 เกีย่วกบั 

GAP จะไดร้บัพนัธุข์า้วปทุมธานี 20 กโิลกรมั 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีผ่่านมา 

รบัรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรือ่งเพื่อทราบ/พจิารณา  

การพจิารณาเกี่ยวกบัการตัง้ราคาขายขา้ว โดยมวีธิคีดิดงัน้ี   
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คดิตน้ทุนต่อขา้ว 1 กโิลกรมั 

 

ตน้ทุน ถุงธรรมดา ถุงแพค็ 

ค่าสลาก 5 5 

ค่าเกบ็  ,ค่าขนมาสี  5 5 

ค่าสขีา้ว 2 2 

ค่าถุง  ,ค่าแพค็  5 8 

ค่าคดัขา้วสารแยกสิง่ปลอมปน 2 2 

รวม 19 22 

ขา้วหอมปทุม (11,000 ÷500) 22 22 

ขา้วไรซเ์บอรี ่(21,000 ÷500) 42 42 

รวมตน้ทุนทัง้หมดขา้วหอมปทุม 41 44 

รวมตน้ทุนทัง้หมดขา้วไรซเ์บอรี ่ 61 64 

 

หมายเหต ุ ตน้ทุนขา้วหอมปทุมถุงธรรมดา (22+19) = 41 ถุงแพค็ (22+22) = 44 

 ตน้ทุนขา้วไรซเ์บอรีถุ่งธรรมดา (42+19) = 61 ถุงแพค็ (42+22) = 64 

 

มติท่ีประชุม 

รบัรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่งอื่นๆ )ถา้มี (  

ประชุมครัง้หน้า วนัที ่18 เมษายน 2558 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

)ลงชื่อ(                                     

  ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

        (นางสาวปรมาภรณ์ โตสวสัดิ)์ 

 

 (ลงชื่อ) 

  ผูต้รวจรายงานการประชุม  

       (นายภราดา  อําไพ) 



 
 

ประวติัผู้เขียน 
 

ช่ือ ช่ือสกลุ นางสาวณภสันันท ์อําไพ 

 

ประวติัการศึกษา ศกึษาศาสตรบณัฑติ  

 (สาขาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา) 

 เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 

 คณะศกึษาศาสตร ์

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

 ปีทีส่าํเรจ็การศกึษา พ.ศ. 2552 

 

ประสบการณ์การทาํงาน พ.ศ. 2552 – 2553 

 เจา้หน้าทีห่ลกัสตูรสายการศกึษา 

 พ.ศ. 2553 – 2558 

 เจา้หน้าทีฝึ่กอบรม ฝา่ยฝึกอบรมการศกึษา 

 พ.ศ. 2559 – ปจัจบุนั 

 เจา้หน้าทีอ่าวุโส (ผช.) ฝา่ยฝึกอบรมการศกึษา 

 บรษิทั ปญัญธารา จาํกดั  

 (บรษิทัในเครอืซพีอีอลล ์จาํกดั (มหาชน) 
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