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สนทางการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรไทยในอนาคต
ประเด็น : “สื่อ” เพื่องานสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รองศาสตราจารยนคเรศ รังควัต
ภาควิชาสงเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
บทนํา : การสื่อสารในยุค IT
ในโลกไรพรมแดน ประเทศที่ไมใหการศึกษาและรักษาประชากรของตนไว ยอมเปนฝายแพใน
สงครามแย ง ชิ ง สมองหากเรามองย อ นดู ท างโลกตะวั น ตกจะพบการขั บ เคลื่ อ นด ว ยเทคโนโลยี แ ละ
อุตสาหกรรม และแขงขันกันกันสรางความรู ยกตัวอยางเชน สหรัฐอเมริกาใชเงินประมาณ 2 หมื่นลาน
ดอลลารทุกป เพื่อปรับปรุงฐานความรู และสราง สิทธิบัตร ขึ้นมา เมื่อมองยอนกลับมาดูประเทศของเรา
ในปจจุบัน ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับประเทศเราและประเทศที่กําลังพัฒนาเปนเรื่องเดียวกันคือการขาด
ความรู เราคงตองใหความสําคัญกับ การสรางความรู…ไมใช สรางสินคา เหมือนในปจจุบัน
ปญหาใหญ ของประเทศไทยในปจจุบัน พบวา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือวิทยาการ
ทางดานการสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว จากการวิจัยภาคสรุป พบวาการขยายตัวจากชนบทสูเมือง “ทําให
เกิด การสื่อสารมากขึ้น”อีกทั้งวิทยาการตางๆ ก็ไดถูกนํามาใชในการผลิตและสงผลตอการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมประเทศอยางกวางขวาง ในสมัยกอน เรามีความเชื่อวา ผูที่มีขอมูลขาวสารมากเปนผูที่
มีพลังอํานาจ ตอมาเราก็เชื่อวาผูที่มีความรูคือผูที่มีพลังอํานาจเหนือกวา แตปจจุบันเราตองยอมรับวา
ไมใชแคผูมีขอมูลขาวสาร หรือมีความรูเทานั้น แตจะตองเปนความรูที่มีการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังหรือ
ความรูที่มีการจัดการอยางเปนระบบ KM (Knowledge Managements) จึงจะมีพลังอํานาจสูงกวา

ความรูและขาวสารคือ พลังอํานาจ การถายทอดขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีจากแหลงความรูไป
ยังผูใชตองใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (2550 – 2554) มีแผนเนนการพัฒนาคนโดยใชกลยุทธในการ
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ถายทอดเทคโนโลยี ดังนั้นในการพัฒนาคนควรเริ่มจาก การปลูกฝงจิตสํานึก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ UNDP ที่พูดถึงกลยุทธในการปลูกฝงจิตสํานึกพอเพียง และเปลี่ยนคานิยมของคนไทย จะตองทํา
อยางไรและสื่ออะไรที่จะถูกนํามาใชในการถายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้
การสื่อสารกับการสงเสริมการเกษตร
จากกลยุทธที่กลาวมา การจะใหบรรลุไดนั้นตองอาศัยหลักการ แนวคิด การวางแผน และการวิจัย
ที่มีระบบ ซึ่งตองอาศัยบริบทของสังคมไทยเปนที่ตั้ง เพื่อใหบรรลุผลดังที่ตั้งไวกอนอื่น เราตองเขาใจคําวา
ระบบของการสื่ อ สาร โดยเฉพาะระบบของ การสื่ อ สารการเกษตร บนพื้ น ฐานของ การสื่ อ สาร
การเกษตรในประเทศไทย ดวย เพื่อใหบรรลุผลดังรูปที่ผมไดสรุปไวดังนี้
ยุคปฏิวัติสารสนเทศ
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การสื่อสารการเกษตร โดยผานชองทางการสื่อสารตางๆ นั้น (SMCR) ซึ่งประกอบไปดวย ผูสงสาร
(Sender) ขาวสาร (Message) ชองทาง (Channel) ผูรับสาร (Receiver) สอดคลองกับ วาระแหงชาติ ใน
ปจจุบันที่มุงเนน: การใชสื่อเพื่อสรางเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม (การพึ่งตนเองในความคิดและ
ชีวิตไทย รวมถึงการสรางขีดความสามารถในการแกปญหา)
จากภาพ ถามีกระบวนการสื่อสารการเกษตรที่ดีมีประสิทธิภาพ ขอมูลขาวสารที่สงผานมานั้นจะ
กลายเปนองคความรูสูชุมชน และถาชุมชนไดเกิดการเรียนรูจะสามารถสงผลทําใหเกิดเปนปญญาที่นําไปใช
ในการแกปญหาตางๆได ชุมชนจึงเปนตัวจักรสําคัญ และเปนศูนยกลางในการเริ่มการสงเสริมและการพัฒนา
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แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสื่อสารการเกษตร
สําหรับแนวคิดปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” นั้น รัฐบาลได
กําหนดเปนนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ 10 (2550-2554) ใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกา
ภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น จึงกําหนดแนว
ทางการพัฒนาประเทศโดยเสริมสรางความเขมแข็งของโครงสราง
ระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกาภิ
วัตน และสรางฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจายการพัฒนาอยางเปนธรรม
และเสริมสรางความเทาเทียมกันของคนในสังคม และความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่น พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล อม ในแนวคิ ดปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมี หั วใจสํ าคั ญ 3
ประการ คือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล และ
3) ภูมิคุมกันตนเอง เปนแนวทางปฏิบัติ
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อยางไรก็ตามที่ผานมามีหลายหนวยงานไดรณรงคสงเสริมและประชาสัมพันธทั้งเกษตรอินทรีย
และเศรษฐกิจพอเพียงสูประชาชนกลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรที่เปนคนสวนใหญของประเทศเมื่อ
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือราคาผลผลิตเปลี่ยนแปลงจะเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด โดยการเผยแพร
เพื่อใหเกิดการยอมรับไปปฏิบัติไดอยางถูกตองในกระบวนการของสื่อนั้นไดนําสื่อหลายประเภทมาเผยแพร
แกเกษตรกรในขั้นตอนตางๆ โดยสื่อที่ใชอาจเปนสื่อประเภทเดียวกันหรือหลายๆ สื่อผสมผสานกัน เชน
สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ที่พัฒนาและเขากันไดกับผูรับสารและ
เนื้อหาที่ตองการที่จะเผยแพร แตทั้งนี้วัตถุประสงคของหนวยงานที่จัดทําสื่อตางๆ อาจไมบรรลุผล เพราะ
ตัวเกษตรกรที่เปนผูรับสารตางๆ เหลานี้จะมีกระบวนการในการแสวงหาขาวสาร การรับรู ตีความและ
เขาใจแตกตางกันไปตามสภาพของสารที่เขาไดเปดรับมาจากสื่อตางๆ ในปริมาณและคุณภาพที่ไมเทากัน
กระบวนการสื่อสารจึงสงผลกระทบตอการยอมรับเกษตรอินทรียและเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในแต
ละคนที่จะนําไปปฏิบั ติ ไดไมเหมือนกั น ขณะเดีย วกันสื่อที่เผยแพร การประยุกตใ ชเกษตรอิน ทรียแ ละ
เศรษฐกิจพอเพียงรวมกันของเกษตรกรมีนอยหรือไมมีเลย ซึ่งพระราชดํารัสทั้งสองสวนมีความสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศและสั งคมเกษตรกรของไทยเปนอยางยิ่ ง ที่จะทําให เ กิดความยั่งยืนตอการพั ฒนา
ประเทศในระยะยาวตอไป
สื่อกับแนวคิดทฤษฏีการยอมรับ
27 ปที่ผานมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานพระราชดํารัสในแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผานทางสื่อมวลชน สูประชาชนทั้งประเทศ และโดยเฉพาะกับเกษตรกร ในเรื่องของการ
สงเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน ไมวาจะเปนวนเกษตร เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน
ทฤษฎีใหม เพื่อใหคนไทยทั้งประเทศไดนอมนําไปปฏิบัติ ในเรื่องของความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และสรางภูมิคุมกนตนเองอยางตอเนื่อง แตในแงของความเปนจริงนั้น การถายทอดผานสื่อตางๆยอมเกิด
ความแตกตางกันในเรื่องของการนําเสนอ รวมถึงความแตกตางกันของผูสื่อสาร และความเขาใจที่ไม
ตรงกันเกิดขึ้น
หากเรามองวา ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปนนวัตกรรม (INNOVATION) หรือเปน
ของใหม เปนความรูใหม ซึ่งตองทําความเขาใจ และตองการเปลี่ยนจิตสํานึก รวมถึงพฤติกรรมตางๆของ
เขาดวยแลว ก็ยอมตองมีกระบวนการตางๆเขามาเกี่ยวของอีกหลายประเด็น ยกตัวอยางเชน การที่คนเรา
จะยอมรับนวัตกรรมใหมนั้น สิ่งที่มามีอิทธิและเกี่ยวของไดแก
1. ประโยชนเปรียบเทียบ (ดูจากของเดิมที่ทําอยูดีกวาเดิมหรือไม ?)
2. สอดคลองกับของเดิมหรือไม (ไปกันไดกับที่ทําอยูหรือไม)
3. ตองทดลองได (แบงทําพื้นที่บางสวนได)
4. ตองเห็นผลได (เห็นผลไดชัดหรือมีตัวอยางใหดู)
และในการเผยแพรนวัตกรรมนั้น สิ่งที่จะมีผลตอการยอมรับนั้นอาจเปนเรื่องของบุคคล (Individual)
และยอมมีขั้นตอนในการยอมรับไปตามลําดับ (เพราะการยอมรับนั้นเปนกระบวนการและมีขั้นตอน)
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เริ่มจาก
1) การรับรู หรือความรู
2) ขั้นสนใจ และโนมนาว
3) ขั้นตัดสินใจ
4) ลงมือปฏิบัติ
5) หลังปฏิบัติเกิดการยืนยันทําตอไป
ดังนั้น “ สื่อ ” และกระบวนการสื่อสาร จึงเขามามีบทบาท ที่จะทําใหเกิดการยอมรับไดนั้นก็ตอง
อาศัยขั้นตอนและวิธีการที่เปนระบบ เพราะถาเรามองใหดีจะพบวา
การสื่อสาร สุดทายก็คือ “ คน ” เศรษฐกิจพอเพียง ก็เนนเรื่องของ “ คน ” มีงานวิจัยหลายชิ้น
พูดถึงการใชสื่อเพื่อพัฒนานั้นตองอาศัย การผสมผสานสื่อ แตจะผสมอยางไร และในกระบวนการของ
การสื่อสาร (SMCR) นั้น ในแตละสวนก็ยังมีการวิจัยที่ไมกวางขวางนัก
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เศรษฐกิจพอเพียง : กระแสทุนนิยมโลก
ขอดอยของคนไทยเราประการหนึ่งคือ เรามองวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของ คนทําการเกษตรกรรม
เปนเรื่องของการเกษตร แตแทจริงแลวเปนเรื่องระดับโลกที่บางครั้งเรามองขามไป ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา ทานไดเคยเขียนบทความถึงความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงทีเปนกระแสทุน
นิยมโลก ซึ่งผมสรุป ประเด็นสําคัญมานําเสนอบางสวน ดังนี้
สหประชาติ (UN) เห็นดวยกับแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
จะเห็นไดจากในสมัยกอนที่จะดูวาประเทศใดรวยกวากันจะวัดจากคา GDP (Gross Domestic Product) หรือ
เรียกวาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และใชเปนตัววัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชากรประเทศนั้นๆ แต
กลับมีปญหามากมายเกิดขึ้นในประเทศที่รํารวยไมวาจะเปน ความปลอดภัยในทรัพย สิน ยาเสพติด และ
อาชญากรรม ตอมาในหลายประเทศ เริ่มหันกลับมามอง ดานคุณภาพชีวิตที่ดี มากกวา ดู GDP ภายในประเทศ
และมีหลายบทความกลาวถึง GDP/GNH เพราะ GNH (Gross National Happiness) อาจแปล
ไดวาการวัดความสุขของประชาชน การมีคุณภาพชีวิติที่ดี มีสุขอนามัยไรสารเคมี รวมถึงบริการของรัฐ
และสภาพแวดลอมที่ดี ทั้ง น้ํา และ อากาศ ซึ่งในหลายประเทศก็ใหความสําคัญในประเด็นนี้ อยางประเทศ
ภูฎาน, สแกนดิเนเวีย, นิวซีแลนด เปนตน
เมื่อยอนมองกลับกลับดูประเทศไทย เราไมสามารถแขงขัน ทางดานเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
กับตางชาติได เราก็ควรมีหลักและแนวคิดเปนของตนเอง
เมื่อโลกหมุนกลับ สูงสุดกลับสูสามัญ นานาชาติเริ่มเนนที่จิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม คนเริ่มโหยหา
อาหารที่มีคุณภาพ กระแสอาหารปลอดภัยและผักปลอดสารพิษ หรือผักอนามัยตางๆไดรับการตอบรับเปน
อยางดี และขายไดแพงกวาปกติถึง 30% และผูบริโภคก็เปนกลุมคนที่มีรายไดสูงดวย
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ทุกคนกลัวตายทั้ งคนจนคนรวย ทุกอยางในเรื่ องอุ ปโภคและบริ โภคเริ่มปรับ ตัวเขาสู คุณภาพ
สมัยกอนคนรวยกินขาวขาว คนจนกินขาวซอมมือ แตปจจุบันกลับมากินแบบคนจน สินคาที่มีคุณภาพก็
ตองทําดวยมือ ( Hand made)
จากบทความที่ผมสรุปมาถึงเวลาแลวที่เราจะตองปลุกจิตสํานึกของคนไทย และสรางความเขาใจ
กับภาคการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรใหเห็นความสําคัญของ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไมใช
เรื่องลาสมัยอีกตอไป แตเปนเรื่องที่ตองตระหนัก โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารการเกษตร ที่จะเขามามี
บทบาทในการถายทอดองคความรูดังกลาว เพื่อใหเกิดการเรียนรู และการยอมรับมีความเขาใจตรงกัน และ
นําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การวิจัยทางดานสื่อสารการเกษตร
จากบทสรุปเรือ่ งการวิเคราะหประเด็นเรื่องสื่อ ในการวิจัยทางดานสื่อสารการเกษตรนั้น พบวา
ยังมีคําถามที่ตองการหาคําตอบเพิ่มเติมอยู
สื่อประเภทไทยไดผลดีกวากัน
ประเด็นเดิม
ประเด็น
เรื่องสื่อ

ประเด็นใหม

ประเด็นเรื่องการเขาถึงสื่อ
(Accessibility)
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สื่อผสมดีแนแต
ผสมอยางไร
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ประเด็นเดิมๆ ที่มักพูดถึงกันก็คือ สื่อมวลชนเขาถึงเกษตรกรไดมากที่สุด ยกตัวอยางเชน จาก
งานวิจัยของพรทิพย และคณะพบวา เกษตรกรเปดรับขาวสารเรื่องทฤษฎีใหมจากสื่อโทรทัศนถึง 90% แต
แทจริงแลวไดแคสรางความสนใจเทานั้น อาจมีเหตุผลมาจากเรื่องของเวลาที่มีจํากัด บอกไดแคหลักการ
ทั่วๆ ไป แตไมลงลึกถึงการปฏิบัติ และโทรทัศนก็ไมไดบอกแหลงขอมูลเพิ่มเติมที่เกษตรกรจะสามารถตาม
ไปแสวงหาขาวสารเพิ่มเติมไดอีก
สวนสื่อมวลชนประเภทอื่นๆ นั้น เชน วิทยุ หนังสือพิมพ และนิตยสารมีบทบาทนอยมากในเรื่อง
การสื่อสารการเกษตร มักเปนเรื่องราวของการรายงานผล การศึกษาดูงาน การเยี่ยมชมแปลงสาธิตและ
เปาหมายก็เพียง แจงใหทราบ แตไมเพียงพอที่จะไปปฏิบัติได
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สวนสื่อบุคคล บทสรุปก็พบกับอุปสรรคอยูเสมอ ปญหาก็คือ การเขาถึง ของเกษตรกร และจาก
การวิจัยของกมลรัฐ และคณะ พบวา เรื่องของศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีระดับตําบล (เกษตรตําบล)
ในป พ.ศ. 2547 ก็ยังคงมีปญหาเชิงโครงสรางของศูนยบริการวามีกําลังคนจํากัด และรูปแบบการสื่อสาร
ของเจาหนาที่ก็เปนแบบทางเดียว เชน เยี่ยมเยียน เรียกประชุม และมักจะเลือกสื่อสารขาวสารการเกษตร
และเทคโนโลยีใหมๆ กับเกษตรกรที่ร่ํารวยหรือเกษตรกรรายใหญ (ซึ่งมีโอกาสสูงในการยอมรับทดลอง
นวัตกรรมใหมๆ) และที่สําคัญที่สุดคือ ผลประโยชนของเกษตรกรและเจาหนาที่นั้นไมเปนไปอยาง
รวมกัน และเกษตรกรจะบนวา เกษตรตําบลมาสงเสริมใหปลูกชนิดตางๆ เมื่อไมมีตลาดหรือราคาตกก็เปน
ภาระของเกษตรกรฝายเดียว
บทสรุปที่ไดจากการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบสารและสื่อเกษตรทฤษฎีใหม ภายใตการสื่อสาร
การเกษตรในประเทศไทย พบวา ควรมีลักษณะเปนสื่อผสม แตที่นาสนใจและนาศึกษาคนควาตอไปก็คือ
ในกระบวนการการสื่อสาร S M C R นั้น M (Message) เนื้อหาของสาร ควรเปนเชนไร จากเรื่องทฤษฎี
ใหมในประเด็นตางๆ ไดแก หลักการเกษตรทฤษฎีใหม การนําไปใช การสนับสนุนและงบประมาณ และ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวของและสําหรับสื่อที่เหมาะสมกับการสื่อสารเรื่องเกษตรทฤษฎีใหมนั้น ไดแก สื่อบุคคล
สื่อคูมือประกอบการอบรม การสาธิต สื่อภาพชุด สื่อ VDO หรือ VCD สื่อเทปวิทยุ และสื่อแบบจําลอง แตก็
ยังพบจุดออนอยูหลายประเด็น ดังนั้นควรมีการศึกษาทั้งระบบของการสื่อสารอยางจริงจัง
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แนวคิดดานการแพรกระจายการสื่อสารการเกษตร
(Agricultural Communication Process )
รายบุคคล/กลุม/มวลชน
ควรมีลกั ษณะเปนเชนไร
-ใคร/สื่ออะไร
-นาเชื่อถือ
-รูจริง
-ถายทอดได
-เขากับคนในพืน้ ที่ได

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

S

เนื้อหาที่ควรเปน
1.
2.
3.
4.

M

C

เกษตรกร

ประโยชนเปรียบเทียบ
สอดคลองกับของเดิมหรือไม
ตองทดลองได
ตองเห็นผลได

R

สื่อแยก สื่อผสม (MIX)
-คน * แบบใด?
-คูมือ
-อบรม
-สาธิต
-ทัศนะศึกษา
-TV/VDO/DVD
-หอกระจายขาว
-แบบจําลอง

* การจําแนก
-ลักษณะเฉพาะตัว/แยกประเภท
-จิตสํานึก
-ความตระหนัก
- ความตองการ

จากแนวคิดการแพรกระขาวสารในประเด็นแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยกระบวนการ
สื่อสารนั้น พบวามีปจจัยที่เกี่ยวของตั้งแตตนทาง คือ ผูสง (S = Sender) ตองมีขาวสาร (M = Message) โดย
อาศัยชองทาง (C = Chanel) ไปยังผูรับสาร (R = Reciever) และสุดทายปลายทางก็คือ เกษตรกรนั้นเอง
(Unit of Analysis = บุคคลเปาหมาย = เกษตรกร)
การแพรกระจายขาวสารนั้นโดยเฉพาะในกระบวนการสื่อสารถือวาเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยใหการ
สงเสริมประสบผลสําเร็จ ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยหรือการหาองคความรูใหมๆเพื่อนํามาปรับใช ควรมี
การศึกษาทั้งระบบ จากภาพดังกลาวเราจะพบวาแคเรื่องผูสงสารอยางเดียวยังมีเรื่องราวและประเด็นให
ศึกษาในหลายจุด เชนวา ควรเปนใครและมีลักษณะเปนอยางไรที่ทําใหเกษตรกรเกิดการยอมรับได ใน
จากแนวคิดการแพรกระจายสารในประเด็นแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยกระบวนการ
สื่อสารนั้น พบวามีปจจัยที่เกี่ยวของตั้งแตตนทาง คือ ผูสง (S = Sender) ตองมีขาวสาร (M = Message) โดย
อาศัยชองทาง (C = Chanel) ไปยังผูรับสาร (R = Receiver) และสุดทายปลายทางก็คือ เกษตรกร นั้นเอง (Unit
of Analysis = บุคคลเปาหมาย = เกษตรกร)
การแพรกระจายขาวสารนั้นโดยเฉพาะในกระบวนการสื่อสารถือวาเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยใหการ
สงเสริมประสบผลสําเร็จ ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยหรือการหาองคความรูใหมๆ เพื่อนํามาปรับใช ควรมี
การศึกษาทั้งระบบ จากภาพดังกลาวเราจะพบวาแคเรื่องผูสงสารอยางเดียวยังมีเรื่องราวและประเด็นให
ศึกษาในหลายจุด เชนวา ควรเปนใครและมีลักษณะเปนอยางไรที่ทําใหเกษตรกรเกิดการยอมรับไดในดาน
เนื้อหาของสารนั้น ถามองในแงของสิ่งที่มีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรมใหมนั้น ยอมขึ้นอยูกับวามี
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ประโยชนหรือไมหรือสอดคลองกับของเดิมหรือไมและสามารถแบงทดลองไดหรือไม สวนในประเด็นของ
ชองทางการสื่อสารนั้นซึ่งมีอยู 3 รูปแบบใหญๆ คือ รายบุคคล เปนกลุม หรือ แบบมวลชน นั้นแบบใด
เขาถึงและเกษตรกรเองมีพฤติกรรมการเปดรับไดดีที่สุด หรือถาจะผสมผสานกันควรเปนแบบใด สวนใน
ประเด็นของผูรับสารนั้นอาจตองมีการจําแนกผูรับสารออกเปนแตละประเภทของการยอมรับ เพราะวาการ
ยอมรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเปนลักษณะเฉพาะตัวบุคคลของเขา รวมถึงการศึกษาถึง จิตสํานึก ความ
ตระหนัก และ ความตองการที่แทจริงของเขากอนการสงเสริมเพื่อใหเกิดการยอมรับไดอยางแทจริง
ดังที่กลาวมาถาจะใหประสบผลสําเร็จ ตองไมศึกษาเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งแตตองใหครอบคลุมทั้ง
กระบวนการสื่อสาร (S M C R) โดยเปาหมายสุดทายก็เพื่อใหเกษตรกรเกิดการยอมรับแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติและทําอยางไรจะไดมาซึ่งแบบจําลอง (Model) ที่มองเห็นทั้งระบบ เห็นถึง
จุดออนจุดเข็งในแตละตัวของกระบวนการสื่อสาร
ดังนั้น ในความเปนจริงยังมีปจจัยทางการสื่อสารอีกหลายประเด็นที่นาศึกษาโดยเฉพาะ ปจจัย
ทางการสื่อสารเฉพาะกระบวนการของการสื่อสารทั้งระบบคือ ผูสง (S) ขาวสาร (M) ชองทาง (C) และผูรับ
(R) โดยเฉพาะผูรับที่เปนเกษตรกร เกษตรกรที่อาศัยอยูในทองถิ่นชนบทและประกอบอาชีพทางดานการ
เกษตรกรรมมาตั้งแตดั้งเดิม อาจยังไมมีความรู ความเขาใจในวิทยาการสมัยใหม (INNOVATION) ไมได
รับทราบขาวสารความเคลื่อนไหวทางดานการเกษตร รวมถึงขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ ที่จะนํามาปรับใช
ใหเกิดประโยชนกับตัวเอง ซึ่งอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการผลิตของผลิตผลของเกษตรกรเองได
ถึงแมวา รัฐบาลและหนวยงานตางๆ จะไดเล็งเห็นความสําคัญของการสื่อสาร และพยายามใชสื่อ
หลายประเภทเปนเครื่องมือชวยในการถายทอดความรูก็ตาม แตก็ยังคงพบวา ความรู ความเขาใจ และการ
นําไปปฏิบัติ อาจยังไมบรรลุผล ซึ่งอาจเปนเพราะ พฤติกรรมการรับขาวสาร พฤติกรรมการเรียนรู และการ
ยอมรับของเกษตรกรมีความแตกตางกันไปตามปจเจกบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความรู ความเขาใจ ใน
เรื่องของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดกลาวมาแตเบื้องตนนั้น ปจจัยทางการสื่อสารจะมีอิทธิพล
หรือไมอยางไร จึงเปนเรื่องที่นาศึกษา
ในการวิ เ คราะห ถึ ง การยอมรั บ แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยนั ย เป น นวั ต กรรมตั ว หนึ่ ง
(INNOVATION) ซึ่งมีเกษตรกรไดนอมนําไปประยุกตปฏิบัติใชกันอยางแพรหลายในเกือบทุกพื้นที่ แต
ปญหาก็คือ เกษตรกรเหลานั้น มีความรู ความเขาใจ และการนําไปปฏิบัติไดถูกหลักการ วิธีการ และเปน
ประโยชนตอตัวเองหรือไม และปจจัยทางการสื่อสารในภาพรวมของกระบวนการสื่อสาร (S M C R) นั้น
ประเด็นใดที่มามีอิทธิพลชวยใหเกิดกระบวนการยอมรับ หรืออาจกลาวไดวา กระบวนการทางการสื่อสารใน
ประเด็นตางๆ นั้น มีความสัมพันธกับการยอมรับ
หรือไม อยางไร เพื่อที่ จะได นําข อมู ล ดังกล า วไป
เปนแนวทางประกอบการพิจารณา การวางแผน
ในการส ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู ด า นเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยผาน กระบวนการสื่อสารดังกลาว ได
อยางถูกจุด และเกิดประโยชนสูงสุดแกเกษตรกร
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บทสรุป
งานวิจัยที่ควรทําในอนาคต ทางดานการสื่อสารการเกษตรอาจทําในรูปแบบของ
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
เพื่อหาขอมูลในแตละสวนของ SMCR รวมถึงการวัดความรู ทัศนคติ และการยอมรับของ
เกษตรกรจัดทําเปนขอมูลพื้นฐาน (Secondary
data) สําหรับประกอบในการวางแผนงานสงเสริม
การเกษตรรวมถึงการวางแผนการใชสื่อรวมถึงการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ
ของตัวแปรดานตางๆที่มีอิทธิพลตอการยอมรับ
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ควรมีการศึกษาวิจัย เนนที่ผูรับสารโดยเฉพาะเกษตรกร ในประเด็นการเขาถึงสื่อ แตละประเภท
ความตระหนัก ความเขาใจ การนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ รวมถึงการวิจัยแบบ Action
Research เพื่อสรางแบบจําลองในชุมชน
3. การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบสื่อแตละชนิด โดยเฉพาะชองทางการสื่อสาร (C = Channel) โดย
เลื อกสื่ อที่ ส ามารถถ า ยทอดองคค วามรู ไ ด ดีที่ สุด แลว ผลิ ต สื่ อชนิด นั้ น เปรีย บเที ย บผลของการใชสื่อ ที่
แตกตางกัน รวมถึงการผสมผสานสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งแบบจําลอง (Model) ที่สามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริงในรูปแบบของการวัด KAP (Knowledge / Attitude / Practice)
4. การวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method Research)
เปนการผสมผสานรูปแบบการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงทดลอง โดยนําจุดออน
ของงานวิจัยในแตละแบบดังกลาวมาหาคําตอบซึ่งจะชวยใหไดคําตอบจากผลการวิจัยที่มีรายระเอียดที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นภาพชัดขึ้น
ถาเราเชื่อมั่นวาความรูที่ถูกนําไปใชไดนั่นมีประสิทธิภาพสูงสุดจะทําใหเกิดมุมมองใน2มิติคือ
1. เกษตรกรและชุมชนไดนําความรูนั้นไปใชโดยนําเอาหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใชใหเขากับตัวเองได ก็จะเกิดผลตอตัวเองและครอบครัวซึ่งสงผลไปจนถึงชุมชนในที่สุด
2. ถาไดนําองคความรูจากงานวิจัยใหมๆไปใช เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเองรูจักนําแนวคิดใน
เรื่องของการใชสื่อเพื่อไปถายทอดใหกับเกษตรกรไดตรงเปาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ความรูไดถูกนําไปใชอยางจริงจังในมิติตางๆ ไมวาใครจะนําไปใชก็ตาม
ในฐานะผูสงสาร ( S = Sender) นําความรูที่มีอยูไปใชในการถายทอดเทคโนโลยีดานตางๆ ในฐานะผูรับ
สาร (R = Receiver) ก็ไดนําความรูและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช ซึ่งถาทั้งสองฝายทําได
ดั่งที่กลาวมาแลว “เสนทางการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรไทยในอนาคต ยอมสดใสแนนอน”

นคเรศ รังควัต
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