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บทคดัย่อ

	 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวเิคราะห์การเผยแพร่เน้ือหาของแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของส่ือมวลชนไทย	ซ่ึงประกอบดว้ยส่ือหนงัสือพิมพ	์วทิยกุระจายเสียงและโทรทศัน์	

และเพ่ือศึกษาระดบัความเขา้ใจ	การยอมรับและการน�าเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชชี้วิตประจ�าวนัของประชาชนในจงัหวดัเชียงราย	 โดยใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงปริมาณ

ร่วมกบัเชิงคุณภาพ	ประกอบดว้ยการส�ารวจ	การวเิคราะห์เน้ือหา	การสมัภาษณ์เจาะลึก	และ

การสนทนากลุ่ม	ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี

	 1.	 การเผยแพร่เน้ือหาของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของส่ือมวลชนไทย	 

ผลการศึกษาพบวา่	

	 	 1.1	 ส่ือหนงัสือพิมพ	์น�าเสนอเน้ือหาเศรษฐกิจพอเพียงในประเดน็ท่ีเป็นเร่ือง

ของกิจกรรมมากท่ีสุด	 โดยเน้ือหาส่วนใหญ่เนน้การจดัท�าโครงการต่างๆ	 ซ่ึงเช่ือมโยง 

แนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการเทิดพระเกียรติ	การใหค้ �าอธิบายหรือนิยาม
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เศรษฐกิจพอเพียงยงัคงเป็นเพียงการน�าเสนอเพียงระดบั	 เป็นนามธรรม	ผูอ่้านยงัตอ้งคิด

และตีความดว้ยตนเองเก่ียวกบัความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในการน�าไปประยกุตใ์ช	้

	 	 1.2	 ส่ือวทิยกุระจายเสียง	ส่วนใหญ่มีการน�าเสนอในรูปแบบรายการบรรยาย

หรือสนทนาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการขยายความนิยามของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม

มุมมองของกลุ่มอาชีพต่างๆ	 เช่น	 เกษตรกร	นกัธุรกิจ	ขา้ราชการ	ฯลฯ	 ใหช้ดัเจนเป็น 

รูปธรรมมากยิง่ข้ึน	น�าเสนอในรูปแบบของข่าวท่ีเนน้การรายงานข่าวกิจกรรมท่ีด�าเนิน

โครงการต่างๆ	ตามแนวพระราชด�าริ	นอกจากนั้นยงัเสนอในรูปแบบรายการสนทนา 

ท่ีมีการน�าบุคคลท่ีมีความรู้ประสบการณ์ในแวดวงต่างๆ	หรือประชาชนทัว่ไปท่ีใชห้ลกั

ความพอเพียงในการด�ารงชีวติมาร่วมพดูคุยกบัผูจ้ดัรายการ	เป็นการแบ่งปันความรู้ในการ

ปฏิบติัตนใหป้ระสบผลส�าเร็จเพ่ือใหผู้ฟั้งเห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน	 ช่วยเสริมความเขา้ใจ  

ขณะเดียวกนักส็ามารถกระตุน้ความสนใจใหเ้กิดแก่ผูรั้บสารได	้

	 	 1.3	 ส่ือโทรทศัน	์พบวา่	น�าเสนอรายการประเภทสารคดีท่ีเก่ียวกบัการประยกุต์

ใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองคก์รต่างๆ	มากท่ีสุด	โดยองคก์รในชุมชนท่ีผูผ้ลิต

ใหค้วามส�าคญัคือ	สถานศึกษา	 เน้ือหาของรายการแต่ละคร้ังจะมุ่งเนน้การยกตวัอยา่ง 

การร่วมมือร่วมใจขององคก์รต่างๆ	กบัภาคประชาชนของแต่ละชุมชนท่ีน�าหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใ้นการแกปั้ญหาเฉพาะพื้นท่ีของตนและประสบความส�าเร็จ	โดยปัญหาจะมี

ความครอบคลุมทุกแง่มุม	อาทิ	ปัญหาเศรษฐกิจปากทอ้งของคนในชุมชน	ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม	

ปัญหาวฒันธรรม	ฯลฯ	โดยรายการส่วนใหญ่มีความยาวประมาณ	5	–	8	นาที	

	 รูปแบบการน�าเสนอส่วนใหญ่เป็นสารคดีเน่ืองจากมีประโยชนใ์นการช่วยขยาย

ความเขา้ใจของผูรั้บสาร	โดยสามารถใชภ้าพเป็นตวัช่วยในการเล่าเร่ือง	ช่วยในการตีความ

เน้ือหาหรือขยายแนวคิดใหค้รอบคลุมทุกแง่มุมของสงัคม	การใชภ้าษาท่ีง่ายในการเล่าเร่ือง	

การล�าดบัเร่ืองตามเวลาอยา่งเป็นขั้นตอน	การขยายความเน้ือหาหรือภาษาทางวชิาการ	ศพัท์

เฉพาะท่ีเขา้ใจยาก	ฯลฯ	

	 2.	 ระดบัความเขา้ใจของประชาชนในจงัหวดัเชียงรายท่ีมีต่อแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง	ผลการศึกษาพบวา่	กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงในภาพรวมอยู่ในระดบัท่ีมีความรู้ความเขา้ใจมาก	 โดยเฉพาะในดา้นหลกั 

ความพอดี	พอประมาณ	มีเหตุผล	และมีภมิูคุม้กนัในตนเอง	การพ่ึงตนเองในชีวติประจ�าวนั	

แบ่งปันกนัในครอบครัว	และกบัเพื่อนบา้น	รู้จกัเกบ็ออม	ฯลฯ

 3.	 ระดบัการยอมรับและการน�าเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชชี้วติประจ�าวนั

ของประชาชนในจงัหวดัเชียงราย	ผลการศึกษา	พบวา่	กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการยอมรับ
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยเฉพาะในดา้นความซ่ือสตัยสุ์จริต

ในการประกอบอาชีพและการเสริมสร้างให้คนไทยมีพ้ืนฐานทางจิตใจท่ีมีคุณธรรม	 

ส่วนในดา้นการน�าไปใชพ้บวา่	กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการน�าเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปใชโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยเฉพาะในดา้นการประกอบธุรกิจ	การพฒันาประสิทธิภาพ

ในการผลิต	ปรับปรุงสินคา้และคุณภาพอยา่งสม�่าเสมอ	การไม่ค�านึงก�าไรของตนเอง 

เพียงฝ่ายเดียว	และการจดัท�าบญัชีรายรับรายจ่ายเพื่อทบทวนการใชจ่้ายและออมเงิน

ค�าส�าคญั:  เศรษฐกิจพอเพียง,	ความเขา้ใจในเศรษฐกิจพอเพียง,	การยอมรับในเศรษฐกิจพอเพียง, 

เศรษฐกิจพอเพียงในส่ือมวลชน

 

Abstract

	 The	 research	 aimed	 to	 analyze	 the	diffusion	of	philosophy	of	 the	 economic	

sufficiency	in	Thai	mass	media;	and	to	study	the	level	of	understanding	and	acceptance	

and	 apply	 the	 philosophy	 in	Chiang	Rai	 people’s	 daily	 lives.	 The	 research	was	 

completed	through	the	quantitative	and	qualitative	methodology	by	using	questionnaire	

survey,	content	analysis,	in-depth	interview	and	focus	group	interview.	The	findings	were	

as	follows:

	 1.	 Regarding	 the	 diffusion	 of	 philosophy	of	 the	 economic	 sufficiency	 in	 

Thai	mass	media,	the	results	showed	that:	

	 	 1.1	 The	 newspaper	media	 presented	 the	 content	 of	 the	 economic	 

sufficiency	 philosophy	 dealing	with	 projects	 the	most.	The	 content	was	 focused	 on 

	the	royal	practice	of	economic	sufficiency	philosophy	and	honored	His	Majesty	the	King.	

The	philosophy’s	explanation	and	definition	was	still	at	an	abstract	level.	The	readers	

had	to	think	and	interpret	the	application	of	the	philosophy.

	 	 1.2	 With	 regards	 to	 the	 radiobroadcast,	 it	mostly	 presented	 in	 a	 form	 

of	 lecture	 and	 dialogue	 involved	with	 the	 distinct	 explanation	 of	 the	 philosophy’s	 

definitions	from	various	kinds	of	people	in	different	professions,	for	example,	farmers,	

businessmen,	government	officers,	and	so	on.	In	addition,	 it	also	presented	in	a	form	 

of	 news	dealing	with	 the	 royal	 projects	 and	 the	 dialogue	 concerned	different	 kinds	 

of	 people	with	 their	 outstanding	 experiences	 or	 the	 common	 people	 applying	 
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the	philosophy	of	the	economic	sufficiency	in	their	daily	lives	were	also	invited	and	talked	

with	 the	 disc	 jockey.	They	 could	 also	 share	 their	 experiences	 and	 knowledge	 of	 

the	philosophy	clearly	and	help	 in	better	understanding	of	 the	philosophy	and	finally	

attract	the	audiences.

	 	 1.3	 With	 regards	 to	 television	media,	 it	 presented	 the	 application	 of	 

the	 philosophy	 of	 the	 economic	 sufficiency	 in	 several	 organizations	 the	most.	 

The	educational	organization	was	supported	by	the	producers	the	most.	The	programs’	

content	mainly	focused	on	the	collaboration	of	the	organizations	and	the	communities	

and	 presented	 the	 application	 of	 the	 philosophy	 as	 the	 solutions	 to	 their	 problems	 

successfully.	The	problems	were	presented	in	every	aspect,	for	example,	people’s	lives,	

environment,	culture,	and	so	on.	The	program’s	duration	was	5-8	minutes	and	mostly	

presented	 in	 the	 form	of	 documentary.	 	The	 contents	were	 useful	 and	 could	 help	 

the	people	to	understand	more.	The	pictures	could	also	tell	and	help	the	people	understand	

easily	and	extend	the	concept	in	every	aspect	of	the	society.	In	addition,	the	language	

was	also	simple	and	in	sequence	and	specific	or	academic	vocabulary	were	explained.	

	 2.	 The	people’s	level	of	understanding	of	the	economic	sufficiency	philosophy	

results	 revealed	 that	 the	 people’s	 understanding	 level	was	 overall	 at	 a	 high	 level,	 

especially	in	terms	of	sufficiency,	rationale,	self-immunity,	self-reliance,	sharing	with	

families	and	neighbors	and	saving,	and	so	on.

	 3.	 The	acceptance	and	application	of	the	philosophy	in	Chiang	Rai	people’s	

daily	 lives	 results	 revealed	 that	 the	 acceptance	 of	 the	 philosophy	 in	 daily	 lives	 

were	overall	at	a	high	level,	especially	in	terms	of	honesty	in	profession,	and	supporting	

Thai	people	in	morality.	Regarding	the	application	of	the	philosophy,	it	was	found	that	

the	application	level	 is	overall	at	a	high	level,	especially,	 in	 terms	of	doing	business,	

developing	efficiency	production,	regularly	improving	the	quality	of	products,	reasonably	

pricing,	and	accounting	for	expenditure	and	savings	review.

Keywords:	 Economic	 Sufficiency,	Understanding	 of	 the	Economic	 Sufficiency,	 

Acceptance	of	the	Economic	Sufficiency,	The	Economic	Sufficiency	in	Mass	Media
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บทน�า
	 เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นค�าท่ีคนไทยเร่ิมรู้จกัค�าน้ีเป็นคร้ังแรกเม่ือพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัไดมี้พระราชด�ารัสถึงแนวคิดดงักล่าวเม่ือวนัท่ี	4	ธนัวาคม	2540	เพ่ือใหค้นไทย

ใชเ้ป็นแนวทางในการด�าเนินชีวติ	การด�าเนินธุรกิจ	และการพฒันา	ในขณะท่ีประเทศไทย

ก�าลงัเผชิญกบัปัญหาวกิฤติการณ์เศรษฐกิจในช่วงปีดงักล่าว	โดยเป็นปรัชญาท่ีช้ีใหเ้ห็นถึง

การด�ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั	ตั้งแต่ระดบัครอบครัวไปจนถึงระดบัรัฐ	

ซ่ึงจะมุ่งเนน้การด�าเนินไปในทางสายกลางหรือการด�าเนินชีวิตโดยอาศยัความพอเพียง	 

ซ่ึงความพอเพียงนั้นหมายถึงความพอประมาณ	ความมีเหตุผลและรวมไปถึงการสร้าง

ภมิูคุม้กนัตวัเองจากสภาวะท่ีเปล่ียนแปลงของโลกและสงัคมในยคุโลกาภิวตัน	์ซ่ึงจะตอ้ง

อาศยัความรอบรู้	ความรอบคอบและความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการด�าเนินชีวติ	 รวมทั้ง

ตอ้งอาศยัหลกัการของเหตุผล	คุณธรรม	ความอดทน	ความรอบคอบ	สติและปัญญา	เพื่อ

เตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ	

สงัคม	ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอก

	 นบัตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงตรัสถึงค�าว่าเศรษฐกิจพอเพียง 

ในคร้ังนั้น	เป็นตน้มา	สงัคมไทยกไ็ดมี้การกล่าวถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกนัอยา่งแพร่

หลาย	อาจเป็นเพราะวา่สงัคมไดเ้ร่ิมตระหนกัดีวา่	เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางท่ีจะน�าพา

ประเทศใหพ้น้จากวิกฤตในคร้ังนั้นได	้ดว้ยเหตุผลดงักล่าวในช่วงเวลาดงักล่าวจึงไดมี้ 

การตีความและเผยแพร่แนวคิดดงักล่าวอยา่งกวา้งขวางจากคนหลายกลุ่ม	ทั้งจากผูถ้วายงาน

ใกลชิ้ดของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั	 รัฐบาล	ขา้ราชการ	นกัการเมือง	นกัวิชาการ	 

นกัคิดและนกัพฒันาต่างๆ	 ซ่ึงการตีความของบุคคลเหล่านั้นมีความแตกต่างหลากหลาย	

จนท�าใหส้งัคมเกิดความสบัสนถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง	กระทัง่พระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัไดท้รงมีพระราชด�ารัสเพ่ืออธิบายถึงค�าวา่	 เศรษฐกิจพอเพียง	 อีกถึง	 2	คร้ัง	 

คือในวนัท่ี	4	ธนัวาคม	2550	และวนัท่ี	23	ธนัวาคม	2542	

	 นอกจากกลุ่มบุคคล	 ซ่ึงถือว่าเป็นส่ือบุคคลท่ีกล่าวในขา้งตน้แลว้	 ส่ือมวลชน 

ยงัถือเป็นช่องทางส�าคญัอีกช่องทางหน่ึงซ่ึงถือวา่เป็นช่องทางส�าคญัท่ีท�าใหก้ารตีความ 

และการเผยแพร่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอยา่งแพร่หลายในสงัคมนั้น	กล่าว

อีกนยัหน่ึงไดว้า่ส่ือมวลชนเป็นส่ือกลางท่ีส�าคญัยิง่ในการท�าหนา้ท่ีถ่ายทอดแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	 โดยการน�าขอ้มูล	 ข่าวสารจากกลุ่มต่างๆ	 ท่ีพูดถึงและปฏิบติัตาม 

แนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนต่างๆ	ในสงัคม	อยา่งไรกต็าม	จากการศึกษา

ของจ�านรรจา	ชุ่มช่ืน	(2547)	พบวา่	กลุ่มผูอ่้านหนงัสือพิมพเ์ป็นประจ�าไม่ไดรั้บความรู้เร่ือง
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เศรษฐกิจพอเพียงจากหนงัสือพิมพม์ากเท่าท่ีควร	 ทุกคนรับรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 

พระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี	9	ท่ีช่วยใหค้นไทยพน้จากปัญหาเศรษฐกิจ	

ขณะท่ีปาณิสรา	วฒันรัตน์	 (2550)	 ไดศึ้กษาการเปิดรับชมรายการโทรทศัน์	 “เศรษฐกิจ 

พอเพียง”	ของกลุ่มผูรั้บสารท่ีนบัถือศาสนาพทุธและอิสลาม	ซ่ึงเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้น

และชุมชนเมืองแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร	พบวา่	ส่วนใหญ่เขา้ใจเร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดบัปานกลาง	แต่ในหลกัวธีิการท่ีน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชภ้ายใต	้ 

3	ห่วง	2	เง่ือนไขนั้น	กลุ่มผูรั้บสารทั้งสองยงัเขา้ใจไม่ลึกซ้ึงเพียงพอ

	 นอกจากส่ือมวลชนจะมีบทบาทส�าคญัในการเผยแพร่แนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงแลว้	 ส่ือมวลชนโดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์ยงัมีบทบาทส�าคญัในการท�าหนา้ท่ี 

ในการใหก้ารเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหก้บัประชาชนไปในเวลาเดียวกนั	เช่น

การศึกษาของ	สมพงษ	์จิตระดบั	พบวา่	แหล่งความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเดก็และเยาวชน

ไดรั้บทราบสูงสุด	คือ	ผา่นรายการโทรทศัน	์52	รายหรือ	31.14	%	รองลงมา	คือ	ครู	อาจารย	์

44	ราย	หรือ	26.35	%	อินเตอร์เน็ต	18	ราย	หรือ	10.78%	พอ่แม่	และคนในครอบครัว	16	ราย	

หรือ	9.85%	(ไทยรัฐ,	14	เมษายน	2550)

	 ดว้ยการเผยแพร่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดเ้กิดปัญหาวา่มีผูตี้ความ	 เลือก 

น�าไปใชอ้ย่างหลากหลาย	 จนเกิดความเขา้ใจและน�าไปใชอ้ย่างผิดๆถูกๆ	หรือแปล 

ความหมายผิดเพ้ียนไปจากเดิม	 จึงไดมี้ความพยายามจะท�าให้มีการส่ือความหมาย 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความถกูตอ้ง	เท่ียงตรง	และชดัเจน	ขณะเดียวกนักส็ามารถ

น�ามาส่ือสารกบัสงัคมวงกวา้งได	้

	 จากการศึกษาขา้งตน้ท�าใหเ้ห็นประเดน็ปัญหาท่ีเช่ือมโยงกบัการน�าเสนอเน้ือหา

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของส่ือมวลชน	กบัระดบัความเขา้ใจและการยอมรับ 

ของประชาชน	ซ่ึงเป็นผูรั้บสาร	ซ่ึงจะมีส่วนส�าคญัต่อการท่ีประชาชนน�าเอาหลกัแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจ�าวนั	เพ่ือมุ่งสู่การพฒันาท่ีสมดุล	ย ัง่ยนื	และมีภมิูคุม้กนั	

เพ่ือความอยูดี่มีสุข	มุ่งสู่สงัคมท่ีมีความสุขอยา่งย ัง่ยนื	ซ่ึงจ�าเป็นตอ้งอาศยัการเผยแพร่ขอ้มลู

และสร้างความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง

	 ดงันั้นงานวจิยัเร่ืองน้ีจึงตอ้งการวเิคราะห์เน้ือหาท่ีปรากฏในส่ือสารมวลชนไทย	

ทั้งในรูปแบบรายการโทรทศัน์	 รายการวิทยุกระจายเสียงและส่ือหนงัสือพิมพไ์ทย	 

เพ่ือศึกษาวา่ส่ือมวลชนมีความเขา้ใจและสะทอ้นเน้ือหาเศรษฐกิจพอเพียงออกมาในลกัษณะ

เช่นไร	ซ่ึงเน้ือหาดงักล่าวจะส่งผลต่อการรับรู้และตีความของผูรั้บสาร	นอกจากนั้นงานวจิยั

เร่ืองน้ียงัตอ้งการจะศึกษาในแง่มุมของผูรั้บสาร	 ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงคนในจงัหวดัเชียงราย	
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ซ่ึงงานวจิยัน้ีแบ่งออกเป็น	4	ภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจ	ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยง

เก่ียวกบัการน�าเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติั	คือ	ภาครัฐบาล	ภาคครัวเรือน	ภาคการผลิต

และสถาบนัการเงิน	 เพ่ือศึกษาว่าผูรั้บสารดงักล่าวน้ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร	และน�าเอาแนวปรัชญาดงักล่าวไปปฏิบติัอยา่งไร	ในระดบัมากนอ้ย

เพียงใด	 ซ่ึงประโยชนจ์ากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชนต่์อการขบัเคล่ือนแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใหไ้ดมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน	รวมถึงจะท�าใหผู้ว้างแผนนโยบายทราบปัญหา

และประกอบการตดัสินใจไดว้า่ควรจะเพิม่ขอ้มลูหรือเน้ือหาในลกัษณะเช่นไร	จึงจะท�าให้

ประชาชนเขา้ใจแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดม้ากข้ึนและชดัเจนยิง่ข้ึน	จนกระทัง่เกิด

การยอมรับและน�าแนวปรัชญาดงักล่าวไปปรับใชใ้นชีวิตประจ�าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม	

วตัถุประสงค์ 

	 1.	 เพ่ือวิเคราะห์การเผยแพร่เน้ือหาของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ส่ือมวลชนไทย	ซ่ึงประกอบดว้ยส่ือหนงัสือพิมพ	์วทิยกุระจายเสียงและโทรทศัน์

	 2.	 เพ่ือศึกษาระดบัความเขา้ใจของประชาชนในจงัหวดัเชียงรายท่ีมีต่อแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

	 3.	 เพื่อศึกษาการยอมรับและการน�าเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชชี้วติ

ประจ�าวนัของประชาชนในจงัหวดัเชียงราย

กรอบแนวคดิ 

ภาพที ่1	กรอบแนวคิดในการวจิยั
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ประโยชน์ทีค่ดิว่าจะได้รับ 

	 1.	 ส�าหรับวงวิชาการ	 งานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ในการสร้างชุดองคค์วามรู้ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ซ่ึงสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการเรียน 

การสอนทั้งในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา	สถาบนัการศึกษา	อาจจะน�าเอาขอ้มูล

เหล่าน้ีไปใชใ้นแง่มุมของการสร้างหลกัสูตรท่ีช่วยเติมเตม็จนประชาชนสามารถน�าเอา 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดจ้ริง

	 2.	 เป็นประโยชนต่์อผูมี้หนา้ท่ีก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง	โดยเฉพาะภาครัฐ 

ซ่ึงจะสามารถใชข้อ้มูลจากงานวิจยัคร้ังน้ีไปพิจารณาว่าการเผยแพร่ของส่ือมวลชน	 

ขณะเดียวกนัการศึกษาในแง่มุมของประชาชนกจ็ะท�าใหเ้ขา้ใจวา่ประชาชนเขา้ใจเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดบัใด	และยอมรับมากนอ้ยเพียงไร	ความรู้ดงักล่าวจะท�าใหผู้ว้างแผนนโยบาย

ทราบปัญหาและประกอบการตดัสินใจไดว้่าควรจะเพ่ิมขอ้มูลหรือเน้ือหาในลกัษณะ 

เช่นไร	 จึงจะท�าใหป้ระชาชนเขา้ใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดม้ากข้ึนและชดัเจนยิง่ข้ึน	

จนกระทัง่เกิดการยอมรับและน�าแนวคิดดงักล่าวไปปรับใชใ้นชีวิตประจ�าวนัไดอ้ยา่ง 

ถกูตอ้งและเหมาะสม	

	 3.	 ส�าหรับส่ือมวลชน	 ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ในแง่ของการไดท้บทวนบทบาท 

การท�าหนา้ท่ีในการเป็นส่ือกลางเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง

ส่ือมวลชนเป็นหน่ึงในองคาพยพท่ีเป็นส่วนส�าคญัในการท�าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง	การวจิยัคร้ังน้ีจะช่วยใหค้ �าตอบไดว้า่	ส่ือมวลชนมีบทบาทในการส่งเสริม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมากนอ้ย	ถกูตอ้งและเหมาะสมเพียงไร	ขอ้มูลคร้ังน้ี

จะช่วยท�าใหส่ื้อมองเห็นภาพเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งชดัเจน	จนกระทัง่น�าเสนอออกสู่

สาธารณะไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน

ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

	 งานวจิยัน้ีมีแนวคิด	ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรอบในการศึกษา	วเิคราะห์

และอภิปรายผล	ดงัน้ี

 ทฤษฎกีารเผยแพร่นวตักรรม

	 การเผยแพร่	(Diffusion)	หมายถึง	กระบวนการท่ีท�าใหน้วตักรรมไดรั้บการยอมรับ

และถกูน�าไปใชโ้ดยสมาชิกของชุมชนเป้าหมาย	ฉะนั้นการเผยแพร่จึงเป็นกระบวนการซ่ึง

นวตักรรม	(Innovation)	จะถกูน�าไปถ่ายทอดผา่นช่องทางของการส่ือสาร	(Communication	

Channels)	ในช่วงเวลาหน่ึง	(Time)	กบัสมาชิกท่ีอยูใ่นระบบสงัคมหน่ึง	(Social	System)	
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ให้เกิดการยอมรับ	 (Adoption)	 จากการวิเคราะห์ลกัษณะของการเผยแพร่พบว่ามีส่ิง 

ท่ีเก่ียวขอ้งอยู	่5	ประการท่ีมีอิทธิพลในการด�าเนินการของกระบวนการเผยแพร่	ประการแรก

ไดแ้ก่	ตวันวตักรรมเอง	ประการท่ีสองไดแ้ก่สารสนเทศหรือขอ้มูลท่ีน�าไปใชใ้นการส่ือสาร

ในเร่ืองของนวตักรรมนั้น	ประการท่ีสามไดแ้ก่	เง่ือนไขดา้นเวลา	ประการท่ีส่ีไดแ้ก่	ธรรมชาติ

ของระบบสังคม	หรือชุมชนท่ีนวตักรรมจะน�าไปเผยแพร่	 และประการสุดทา้ยคือ	 

การยอมรับ	ทั้งน้ี	การวจิยัทางดา้นการเผยแพร่นวตักรรมจะเป็นการศึกษาถึงปัจจยั	5	ประการน้ี

วา่มีผลอยา่งไร	และมีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งไรในการส่งเสริมใหมี้การยอมรับและน�าไป

ปฏิบติั	โดยแต่ละปัจจยัมีรายละเอียดดงัน้ี

	 1)	 นวตักรรมหรือ	Innovation	หมายถึง	ความคิดใหม่	 เทคนิควธีิการใหม่	หรือ

ส่ิงใหม่ท่ีสามารถน�ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได	้นวตักรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีสร้างความรู้สึกวา่

เป็นของใหม่ส�าหรับกลุ่มผูมี้ศกัยภาพในการยอมรับนวตักรรม	 เม่ือนวตักรรมไดรั้บการ

ยอมรับน�าไปใชจ้นเป็นปกติวสิยัแลว้ไม่มีความรู้สึกวา่เป็นของใหม่อีกต่อไปนวตักรรมนั้น

จะกลายเป็นเทคโนโลย	ีซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปแบบของอุปกรณ์	(Hardware)	วสัดุ	(Software)	

และเทคนิควธีิ	(Techniques)	(กฤษมนัต	์วฒันาณรงค,์	2536)

	 2)	 ช่องทางส่ือสาร	หรือ	Communication	Channels	โดยช่องทางของการส่ือสาร

ท่ีใชม้ากคือ	การใชส่ื้อสารมวลชน	แต่การส่ือสารระหวา่งบุคคลแบบปากต่อปากยงัเป็น 

ท่ียอมรับและใชไ้ดดี้อยู	่ปัญหาคือ	การประเมินผลการใชช่้องทางหรือส่ือเพื่อการเผยแพร่

นั้นยงัไม่มีการศึกษาผลของการใชอ้ยา่งเป็นระบบมากนกั	 ส่วนมากยงัใชก้ารส�ารวจ 

ความคิดเห็นจากผูใ้ชอ้ยู่

	 3)	 เวลา	หรือ	Time	 ในแต่ละขั้นตอนของการเผยแพร่และยอมรับ	อาจมีช่วง 

ของระยะเวลาในแต่ละขั้นแตกต่างกนั	จ�าเป็นตอ้งมีการศึกษาและคาดการณ์ไวส้�าหรับ

งานการเผยแพร่นวตักรรม

	 4)	 ระบบสงัคม	หรือ	Social	System	 เป็นระบบสงัคมท่ีมีธรรมชาติ	วฒันธรรม

ของคนในสังคมท่ีจะน�านวตักรรมและเทคโนโลยีไปใช	้ ฐานะทางเศรษฐกิจของคน 

ในสงัคมโดยรวม	และกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสงัคมท่ีแตกต่างกนั	สามารถยอมรับ

นวตักรรมไดแ้ตกต่างกนั	การเมือง	การปกครอง	 มีอ�านาจต่อการยอมรับนวตักรรมเป็น 

อยา่งมากการศึกษาถึงอิทธิพลของระบบสงัคม	จะช่วยใหเ้ขา้ใจและหาวธีิการท่ีเหมาะสม 

ในการเผยแพร่นวตักรรมได้

	 5)	 การยอมรับ	หรือ	Adoption	เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยใ์นการยอมรับ	

(หรือปฏิเสธ)	นวตักรรมและเทคโนโลย	ีโดยมีพื้นฐานทางดา้นจิตวทิยา	และสงัคมวทิยา	
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เป็นองคค์วามรู้ส�าคญัในการอธิบายกระบวนการในการยอมรับ	(หรือไม่ยอมรับ)

	 Everett	M.	Rogers	 เจา้ของทฤษฎีการเผยแพร่นวตักรรมจน	 ซ่ึงมีช่ือเสียงและ 

เป็นท่ียอมรับ	ไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ	Diffusion	of	Innovations	ตีพิมพค์ร้ังแรกเม่ือปี	ค.ศ.1960	

Rogers	 ไดเ้สนอทฤษฎีท่ีเร่ิมมีความชดัเจนข้ึนส�าหรับงานการเผยแพร่นวตักรรม	โดย	 

Rogers	ไดใ้ช	้ 4	ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง	 ซ่ึงถูกน�าไปใชใ้นงานการเผยแพร่นวตักรรมมากท่ีสุด	

และเป็นฐานของการพฒันาทฤษฎีการเผยแพร่นวตักรรมดงัต่อไปน้ี	(Rogers,	1995)

	 1)	 ทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจรับนวตักรรม	(The	Innovation	Decision	Process	

Theory)	ทฤษฎีน้ี	Rogers	 ไดใ้ห้ค �าอธิบายว่า	 การเผยแพร่เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึน 

ในช่วงของเวลาหน่ึงท่ีมีขั้นตอนของการเกิด	5	ขั้น	ไดแ้ก่

	 	 1.1)		 ขั้นของความรู้	(Knowledge)

	 	 1.2)		 ขั้นของการถกูชกัน�า	(Persuasion)

	 	 1.3)		 ขั้นของการตดัสินใจ	(Decision)

	 	 1.4)		 ขั้นของการน�าไปสู่การปฏิบติั	(Implementation)

	 	 1.5)		 ขั้นของการยนืยนัการยอมรับ	(Confirmation)

	 ทฤษฎีน้ีเร่ิมจากผูท่ี้มีศกัยภาพท่ีจะรับนวตักรรมไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัตวันวตักรรม

นั้น	 จนมีความรู้	ความเขา้ใจในนวตักรรมอยา่งดี	 และถูกชกัน�าโนม้นา้วใหเ้ช่ือถือจาก 

คุณงามความดีของตวันวตักรรมนั้น	หลงัจากนั้นจะมีการตดัสินใจวา่จะรับเอานวตักรรมน้ี

มาใช	้ เม่ือตดัสินใจแลว้ก็ลงมือปฏิบติัน�าเอานวตักรรมสู่การปฏิบติัและขั้นสุดทา้ยคือ	 

การยนืยนั	(หรืออาจจะปฏิเสธ)	การตดัสินใจยอมรับและใชน้วตักรรมนั้นต่อไป	

 แนวคดิบทบาทหน้าทีข่องส่ือมวลชน

	 ในสภาพสงัคมยคุปัจจุบนัท่ีอาจเรียกไดว้า่เป็น	สงัคมยคุส่ือสาร	 ซ่ึงความเจริญ

กา้วหนา้หรือความอยูร่อดของสงัคมข้ึนอยูก่บัคนในสงัคมไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง

ทนัเวลา	และปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม	 ส่ือมวลชนต่างๆ	 จึงมีบทบาทส�าคญัในการเสนอ

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม	ตลอดจน	 ช้ีน�าความคิดของคนในสังคมดว้ย	 

Schramm	 (1964)	 ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชน	 ท่ีสามารถ 

จะสนบัสนุนการพฒันาประเทศ	ไวใ้นหนงัสือ	Mass	Media	and	National	Development	

สรุปบทบาทของส่ือมวลชนไวด้งัน้ี	

	 1)		 เป็นผูต้รวจสอบ	(Watchman)	ติดตาม	และรายงานเหตุการณ์	ความเคล่ือนไหว	

การด�าเนินงานต่างๆ	ใหป้ระชาชนไดท้ราบเป็นระยะ



11Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.12 No.1 (January - June 2017)

	 2)		 ท�าให้มีวิสัยทศัน์กวา้งข้ึน	 เป็นการสร้างประสบการณ์แก่ประชาชน	ให้มี 

ความคิดกวา้งไกลยิง่ข้ึน

	 3)		 ท�าใหเ้กิดความสนใจ	ช้ีใหเ้ห็นส่ิงท่ีน่าสนใจ	หรือควรน�ามาพิจารณา	เพื่อให้

เกิดการวเิคราะห์ส่ิงต่างๆ	น�าไปสู่การเรียนรู้	และพฒันาต่อไป

	 4)		 สร้างความทะเยอทะยาน	คือท�าใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะมีสภาพท่ีดีกวา่เดิม	

	 5)		 สร้างบรรยากาศของการพฒันา	กระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือในการท�างาน	 

หรือพฒันาส่ิงต่างๆ	ใหดี้ข้ึน

	 6)	 ช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเจตคติ	ค่านิยม	ท่ีเคยมีอยูไ่ม่ถกูตอ้ง	ใหเ้ปล่ียนแปลง

ไปในทางท่ีถกูตอ้งข้ึนโดยทางออ้ม

	 7)	 ส่งเสริมการส่ือสารระหว่างบุคคล	ท�าให้ประชาชนท่ีไดรั้บข่าวสารจาก

ส่ือมวลชนเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ข่าวสารซ่ึงกนัและกนั

	 8)	 สร้างสถานภาพใหบุ้คคล	ท�าใหเ้กิดความสนใจในตวับุคคล	 ยกยอ่งบุคคล	 

หรือสร้างผูน้�าในการพฒันา

	 9)	 สร้างความเขา้ใจในนโยบายของรัฐบาล	ดว้ยการท�าใหเ้กิดความสนใจ	วพิากษ	์

วจิารณ์	แลกเปล่ียนความคิดเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง

	 10)	ควบคุมให้ปฏิบติัตามกติกาของสังคม	น�าการกระท�าท่ีไม่ถูกตอ้งมาตีแผ ่

ให้ประชาชนทราบ	 เพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาต่อตา้นและน�าไปสู่การควบคุมให้ปฏิบติัตาม

บรรทดัฐานท่ีวางเอาไว้

	 11)	ช่วยใหมี้รสนิยมท่ีดี	แสดงใหเ้ห็นการกระท�าท่ีดี	 มีวฒันธรรมตามสมยันิยม

ใหรู้้จกัเลือกปฏิบติัหรือแสดงออกในทางท่ีถกูท่ีควร

	 12)	ท�าใหเ้จตคติฝังแน่นข้ึน	จากความเช่ือหรือเจตคติเดิมท่ีดีอยูแ่ลว้แต่ไม่ฝังแน่น	

ใหเ้กิดความยดึมัน่แน่นแฟ้นข้ึน

	 13)	ท�าหนา้ท่ีเป็นครู	หมายถึง	 ส่ือมวลชนมีบทบาทในการให้วิชาความรู้แก่

ประชาชน	ทั้งทางตรง	และทางออ้ม	อนัจะน�าไปสู่การพฒันาตนเองและสงัคมต่อไป

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรม 

	 ทฤษฎีน้ีให้ความส�าคญักบัตวัแปร	 3	ตวั	 คือ	ความรู้	 (Knowledge)	ทศันคติ	 

(Attitude)	และการยอมรับปฏิบติั	(Practice)	ของผูรั้บสารอนัอาจมีผลกระทบต่อสงัคมต่อไป

จากการรับสารนั้นๆ	การเปล่ียนแปลงทั้งสามประเภทน้ีจะเกิดข้ึนในลกัษณะต่อเน่ือง	 



12 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

กล่าวคือ	เม่ือผูรั้บสารไดรั้บสารกจ็ะท�าใหเ้กิดความรู้	เม่ือเกิดความรู้ข้ึน	กจ็ะไปมีผลท�าให้

เกิดทศันคติและขั้นสุดทา้ย	 คือการก่อใหเ้กิดการกระท�า	ทฤษฎีน้ีอธิบายการส่ือสารหรือ

ส่ือมวลชนวา่เป็นตวัแปรตน้ท่ีสามารถเป็นตวัน�าการพฒันาเขา้ไปสู่ชุมชนได	้ดว้ยการอาศยั

ความรู้	 (Knowledge)	ทศันคติ	 (Attitude)	และการยอมรับปฏิบติั	 (Practice)	หรือ	KAP	 

เป็นตวัแปรตามในการวดัความส�าเร็จของการส่ือสารเพื่อการพฒันา	

	 ทฤษฎีความรู้	ทศันคติ	และพฤติกรรม	(KAP)	และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์	สามารถน�ามาใหเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัวา่	ความแตกต่างของ

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์	มีผลต่อความรู้ความเขา้ใจในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

ต่อทศันคติดา้นการยอมรับในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และการน�าแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชใ้นการด�ารงชีวิตของประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของการเผยแพร่แนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่	อยา่งไร

 แนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

	 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี	 9	ทรงมีพระราชด�ารัส	 เร่ือง	 “เศรษฐกิจ 

พอเพียงเม่ือวนัเฉลิมพระชนมพรรษา	 4	ธนัวาคม	 2540	 ซ่ึงไดมี้การขานรับน�าแนวคิด 

เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัหลายหน่วยงาน	แต่คนส่วนมากมกัจะเขา้ใจวา่เศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นเร่ืองของเกษตรกรในชนบทเท่านั้น	แต่แทท่ี้จริงผูป้ระกอบอาชีพอ่ืน	 เช่น	 

พ่อคา้	 ขา้ราชการ	และพนกังานบริษทัต่างๆ	สามารถน�าแนวพระราชด�ารัสเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปประยกุตใ์ชไ้ด	้โดยสรุปแลว้เศรษฐกิจพอเพียง	หมายถึง	พอเพียงในอยา่งนอ้ย	

7	ประการคือ	(จิราย	ุอิศรางกรู	ณ	อยธุยา,	2548)

	 1.		 พอเพียงส�าหรับทุกคน	ทุกครอบครัว	ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดท้ิงกนั

	 2.		 จิตใจพอเพียง	ท�าใหรั้กและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได	้คนท่ีไม่พอจะรักคนอ่ืนไม่เป็น	

และท�าลายมาก

	 3.		 ส่ิงแวดลอ้มพอเพียง	การอนุรักษแ์ละเพ่ิมพนูส่ิงแวดลอ้ม	ท�าใหย้งัชีพและ 

ท�ามาหากินได	้เช่น	การท�าเกษตรผสมผสาน	ซ่ึงไดท้ั้งอาหารไดท้ั้งส่ิงแวดลอ้มและไดท้ั้งเงิน

	 4.		 ชุมชนเขม้แขง็พอเพียง	การรวมตวักนัเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็จะท�าใหส้ามารถ

แกปั้ญหาต่างๆ	ได	้เช่น	ปัญหาสงัคม	ปัญหาความยากจน	หรือปัญหาส่ิงแวดลอ้ม

	 5.		 ปัญญาพอเพียง	มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั	และปรับตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

	 6.		 อยูบ่นพ้ืนฐานวฒันธรรมพอเพียง	 วฒันธรรม	หมายถึง	 วิถีชีวิตของกลุ่ม 

ท่ีสัมพนัธ์อยูก่บัส่ิงแวดลอ้มท่ีหลากหลาย	ดงันั้นเศรษฐกิจจึงควรสัมพนัธ์และเติบโต 
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ข้ึนจากฐานทางวฒันธรรม	จึงจะมัน่คง	เช่น	เศรษฐกิจของจงัหวดัตราด	ขณะน้ีไม่กระทบกระเทือน

จากฟองสบู่แตก	ไม่มีคนตกงาน	เพราะอยูบ่นพ้ืนฐานของส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ท่ีเอ้ือต่ออาชีพการท�าสวนผลไม	้ท�าการประมง	และการท่องเท่ียว

	 7.		 มีความมัน่คงพอเพียง	 ไม่ใช่วูบวาบ	 เด๋ียวจนเด๋ียวรวยแบบกะทนัหัน	 

เด๋ียวตกงานไม่มีกินไม่มีใช	้ถา้เป็นแบบนั้นประสามนุษยค์งทนไม่ไหวต่อความผนัผวน 

ท่ีเร็วเกิน	จึงท�าใหสุ้ขภาพจิตเสีย	เครียด	เพี้ยน	รุนแรง	ฆ่าตวัตาย	ติดยา	เศรษฐกิจพอเพียง

ท่ีมัน่คงจึงท�าให้สุขภาพจิตดีเม่ือทุกอย่างพอเพียงก็เกิดความสมดุล	ความสมดุลคือ	 

ความเป็นปกติ	และย ัง่ยนื	 ซ่ึงเราอาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออ่ืนๆ	 เช่น	 เศรษฐกิจ 

พื้นฐาน	เศรษฐกิจสมดุล	เศรษฐกิจบูรณาการ	เศรษฐกิจศีลธรรม

	 สุเมธ	ตนัติเวชกลุ	(2549)	ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัแนวพระราชด�ารัสเศรษฐกิจ 

พอเพียงวา่เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวการด�ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบั	ตั้งแต่

ระดบัครอบครัว	ระดบัชุมชน	จนถึงระดบัรัฐทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให ้

ด�าเนินไปในทางสายกลาง	ความพอเพียงในแนวปรัชญาน้ีหมายถึง	ความพอประมาณ	 

ความมีเหตุผล	รวมถึงตอ้งมีระบบภมิูคุม้กนัในตวัท่ีดี	โดยสุเมธยงัไดก้ล่าวถึงทฤษฎีเศรษฐกิจ

พอเพียง	 (Sufficiency	Economy)	วา่เป็นการกระท�าพอประมาณดว้ยเหตุผล	การพฒันา 

ตอ้งเป็นไปตามล�าดบัขั้นตอน	ตอ้งสร้างภูมิคุม้กนัในตวัเพ่ือใหส้ามารถเผชิญและอยูร่อด

จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน	ตอ้งมีความรอบรู้	 

ความรอบคอบ	และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการน�าเอาวชิาการต่างๆ	มาใชใ้นการวางแผน

และด�าเนินการทุกๆ	ขั้นตอน	ตอ้งเสริมสร้างใหค้นไทยมีพ้ืนฐานทางจิตใจไปในทางส�านึก

ในคุณธรรม	และความรอบคอบ	นอกจากนั้นยงัตอ้งสร้างความสมดุลพร้อมท่ีจะเผชิญ 

และยอมรับความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ

	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ท่ีทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไ้ขพระราชทานขา้งตน้	

เป็นท่ีมาของ	นิยาม	"3	 ห่วง	2	 เง่ือนไข"	 ท่ีคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง	

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	น�ามาใชใ้นการรณรงค์

เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผา่นช่องทางต่างๆ	อยูใ่นปัจจุบนั	ซ่ึงประกอบดว้ยความ	

"พอประมาณ	มีเหตุผล	มีภมิูคุม้กนั"	บนเง่ือนไข	"ความรู้	และ	คุณธรรม"	(อภิชยั	พนัธเสน

และคณะ,	2546)



14 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

ระเบียบวธีิวจิยั 

	 งานวิจยัน้ีใชว้ิธีการศึกษาทั้งเชิงวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	Research)	

และวธีิการวจิยัเชิงปริมาณ	 (Quantitative	Research)	 โดยก�าหนดวธีิการศึกษาโดยจ�าแนก

ตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษา	ดงัน้ี

	 1.	 การวิเคราะห์การเผยแพร่เน้ือหาของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของส่ือมวลชนไทย	 ซ่ึงประกอบดว้ยส่ือหนงัสือพิมพ	์วิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน์	 

มีวธีิการศึกษาตามวตัถุประสงคน้ี์ประกอบดว้ย	

	 	 1.1	 การวิเคราะห์เน้ือหาส่ือ	 (Content	Analysis)	 ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่ม 

ตวัอยา่งส่ือประเภทต่างๆ	ท่ีน�าเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	ในช่วงระหวา่งวนัท่ี	1	มกราคม	

–	31	ธนัวาคม	2551	โดยผูว้จิยัไดท้ �าการสุ่มจากส่ือ	3	ส่ือ	ดงัน้ี	

	 	 -		 ส่ือหนงัสือพิมพ	์ผูว้ิจยัไดสุ่้มหนงัสือพิมพท่ี์เนน้การน�าเสนอข่าวหนกั 

และข่าวเบามาอยา่งละ	 2	 รายช่ือ	 เพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาจากข่าวและบทความท่ีน�าเสนอ 

เน้ือหาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	

	 	 -		 ส่ือวทิยกุระจายเสียง	ผูว้จิยัไดสุ่้มแบบเฉพาะเจาะจงสถานีท่ีมีผูฟั้งมากท่ีสุด	

2	อนัดบัแรกในจงัหวดัเชียงราย	เพื่อวเิคราะห์รายการประเภทข่าวและบทความท่ีน�าเสนอ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีออกอากาศในแต่ละเดือน

	 	 -		 ส่ือโทรทศัน์	ผูว้ิจยัสุ่มเฉพาะเจาะจงเลือกสถานีท่ีมีจ�านวนผูช้มมากท่ีสุด	 

2	อนัดบัแรก	เพื่อวเิคราะห์รายการประเภทสนทนาและสารคดีท่ีน�าเสนอแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีน�าเสนอแต่ละเดือน

	 	 1.2	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (Depth	 Interview)	 ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เชิงลึก 

ผูท่ี้รับผิดชอบเน้ือหาหรือผูท่ี้ท�าบทรายการหรือผลิตรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน�าเสนอ 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	

	 2.		 การศึกษาระดบัความเขา้ใจของประชาชนในจงัหวดัเชียงรายท่ีมีต่อแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	 วิธีการศึกษาคือ	การส�ารวจ	 (Survey)	 โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เพ่ือ 

ทดสอบระดบัความเขา้ใจของประชาชนจงัหวดัเชียงรายท่ีมีต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

	 3.	 การศึกษาการยอมรับและการน�าเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช	้ 

ชีวติประจ�าวนัของประชาชนในจงัหวดัเชียงราย	วธีิการศึกษาคือ	

	 -	 การส�ารวจ	 โดยใชแ้บบส�ารวจเพ่ือทราบระดบัการยอมรับและการน�าเอา 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชข้องประชาชนในจงัหวดัเชียงราย	
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	 -	 การสนทนากลุ่ม	 (Focus-group	 Interview)	จากภาครัฐ	ภาคครัวเรือน	ภาค 

การผลิตและสถาบนัการเงิน	เพื่อศึกษาการยอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการน�าไป

ประยกุตใ์ช้

 ประชากร กลุ่มตวัอย่างและข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา

	 การวจิยัน้ีก�าหนดคุณลกัษณะของประชากรในการศึกษา	ดงัน้ี

 ประชากรในการศึกษา

		 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	 คือกลุ่มท่ีท�าหนา้ท่ีเป็น 

ผูส่้งสารแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 คือ	กลุ่มส่ือมวลชน	 ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาส่ือ

หนงัสือพิมพ	์ ส่ือวทิยกุระจายเสียงและส่ือโทรทศัน์	 ส่วนกลุ่มท่ีสอง	 เป็นกลุ่มประชาชน

จงัหวดัเชียงราย	 ซ่ึงมาจาก	4	ภาคส่วน	 คือ	ภาครัฐบาล	ภาคครัวเรือน	ภาคการผลิตและ

สถาบนัการเงิน

	 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา

	 1)	 ตวัอยา่งท่ีเป็นเน้ือหาส่ือ	ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งส่ือประเภทต่างๆ	ท่ีน�า

เสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	ในช่วงระหวา่งวนัท่ี	1	–	31	ธนัวาคม	2550	ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมี

การน�าเสนอแนวปรัชญาดงักล่าวในปริมาณค่อนขา้งมาก	โดยผูว้ิจยัไดท้ �าการสุ่มจากส่ือ	 

3	ส่ือ	ดงัน้ี	

	 -		 ส่ือหนงัสือพิมพ	์ผูว้จิยัไดสุ่้มหนงัสือพิมพท่ี์เนน้การน�าเสนอข่าวหนกัและข่าวเบา

มาอยา่งละ	2	รายช่ือ	จากนั้นใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบ	(Systematic	Random	Sampling) 

เพ่ือวเิคราะห์เน้ือหาจากข่าวและบทความท่ีน�าเสนอเน้ือหาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	

	 -		 ส่ือวทิยกุระจายเสียง	ผูว้จิยัไดสุ่้มแบบเฉพาะเจาะจงสถานีท่ีมีผูฟั้งมากท่ีสุด	 

2	อนัดบัแรกในจงัหวดัเชียงราย	จากนั้นใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบกบัรายการ

ประเภทข่าวและบทความท่ีออกอากาศในแต่ละเดือนเพื่อวเิคราะห์เน้ือหา	

	 -		 ส่ือโทรทศัน์	 ผูว้ิจยัสุ่มเฉพาะเจาะจงเลือกสถานีท่ีมีจ�านวนผูช้มมากท่ีสุด	 

2	อนัดบัแรก	โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเป็นระบบกบัรายการประเภทสนทนาและ

สารคดีท่ีน�าเสนอแต่ละเดือนเพื่อวเิคราะห์เน้ือหา

	 2)	 ตวัอยา่งส�าหรับการสมัภาษณ์เชิงลึกผูว้ิจยัไดส้มัภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้รับผดิชอบ

เน้ือหาหรือผูท่ี้ท�าบทรายการ	หรือผลิตรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน�าเสนอแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียง	โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	ไดจ้ �านวนผูใ้หข้อ้มลู	 
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7	ท่านจากองคก์รส่ือภาครัฐและเอกชนในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศในต�าแหน่งคือ	

ผูผ้ลิตรายการ	ผูจ้ดัการฝ่ายสร้างสรรคส่ื์อ	นกัส่ือสารมวลชนช�านาญการ	ผูอ้ �านวยการ 

สถานีวทิย	ุหวัหนา้สถานีวทิยกุระจายเสียง	นกัจดัรายการ	และผูส่ื้อข่าวสายเกษตร	

	 3)	 ตวัอยา่งส�าหรับการส�ารวจโดยใชแ้บบสมัภาษณ์	โดยประชากรในการศึกษา

คร้ังน้ีคือ	ประชาชนท่ีอยูใ่นจงัหวดัเชียงราย	จ�านวน	1,259,998	คน	 เม่ือค�านวณจ�านวน

ตวัอยา่งจากวธีิของทาโร	ยามาเน	(Taro	Yamane)	ไดจ้ �านวนตวัอยา่งทั้งส้ิน	400	คนใชว้ธีิ

การสุ่มตวัอยา่งประเภทการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน	(Mulit-Stage	Sampling)	โดยมี

ขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ีคือ

	 -	 การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น	(Stratified	Sampling)	โดยแบ่งตามขนาดประชากร

ในแต่ละอ�าเภอซ่ึงจงัหวดัเชียงรายมีทั้งหมด	16	อ�าเภอ	และ	2	 ก่ิงอ�าเภอ	 จึงแบ่งอ�าเภอ 

ตามขนาดประชากรออกเป็น	3	กลุ่มไดแ้ก่	อ �าเภอขนาดเลก็-กลาง-ใหญ่	เพื่อใหป้ระชากร

ในการวิจยัน้ีมีโอกาสเป็นกลุ่มตวัอยา่งเท่าเทียมกนั	ผูว้ิจยัจะสุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มอ�าเภอ 

แต่ละกลุ่มอ�าเภอ	โดยก�าหนดตวัอยา่งจ�านวน	50%	ของแต่ละกลุ่ม	รวมจ�านวนพื้นท่ีศึกษา

ทั้งส้ิน	10	อ�าเภอ	ไดจ้ �านวนกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี

	 -	 กลุ่มท่ี	 1:	กลุ่มอ�าเภอท่ีมีประชากรตั้งแต่	 100,001	คนข้ึนไป	ประกอบดว้ย	 

3	อ�าเภอ	 คือ	อ�าเภอเมือง	พาน	และแม่จนั	จะสุ่มตวัอยา่ง	 2	อ�าเภอ	ผลจากการสุ่มไดแ้ก่	 

อ�าเภอเมือง	และอ�าเภอแม่จนั	

	 -	 กลุ่มท่ี	2:	กลุ่มอ�าเภอท่ีมีประชากรตั้งแต่	50,001	–	100,000	คน	ประกอบดว้ย	

7	อ�าเภอ	คืออ�าเภอเทิง	แม่สาย	แม่สรวย	แม่ฟ้าหลวง	เวยีงป่าเป้า	เชียงของ	และเชียงแสน	

จะสุ่มตวัอยา่ง	4	อ�าเภอ	ผลจากการสุ่มไดแ้ก่	อ �าเภอเทิง	อ�าเภอเวยีงป่าเป้า	อ �าเภอเชียงของ	

และอ�าเภอเชียงแสน

	 -	 กลุ่มท่ี	3:	กลุ่มอ�าเภอท่ีมีประชากรนอ้ยกวา่	50,001	คน	ประกอบดว้ย	8	อ�าเภอ	

คือ	อ�าเภอเวยีงชยั	พญาเมง็ราย	ขนุตาล	เวยีงแก่น	แม่ลาว	ป่าแดด	เวยีงเชียงรุ้ง	และดอยหลวง	

จะสุ่มตวัอยา่ง	4	อ�าเภอ	ผลจากการสุ่มไดแ้ก่	อ �าเภอเวยีงชยั	อ �าเภอเวยีงแก่น	อ�าเภอแม่ลาว	

และอ�าเภอป่าแดด

	 จากนั้นในการเกบ็ขอ้มูลใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ	(Accidental	Sampling)	

จากประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ีดงักล่าวจ�านวน	400	คน

		 4)	 ตวัอยา่งส�าหรับการสนทนากลุ่ม	จากภาครัฐ	ภาคครัวเรือน	ภาคการผลิต 

และสถาบนัการเงิน	จ�านวน	25	คน	โดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)



17Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.12 No.1 (January - June 2017)

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล

	 งานวิจยัน้ีใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล	การทดสอบเคร่ืองมือ	และ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล	ดงัน้ี

	 1.	 การวเิคราะห์เน้ือหาส่ือ	(Content	Analysis)	เพื่อวเิคราะห์การน�าเสนอเน้ือหา

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของส่ือมวลชนประเภทต่างๆ	ในช่วงระหวา่งวนัท่ี	1	มกราคม	–	 

31	ธนัวาคม	2551	โดยผูว้ิจยัไดท้ �าการสุ่มจากส่ือ	 3	 ส่ือไดแ้ก่	 ส่ือหนงัสือพิมพ	์ ส่ือวิทยุ

กระจายเสียง	และส่ือโทรทศัน	์ในการวเิคราะห์ขอ้มูลหลงัจากการลงรหสัขอ้มลูแลว้	ผูว้จิยั

จะน�ามาสรุปเป็นการแจงนบัโดยใชส้ถิติหาค่าเฉล่ียร้อยละ	 เพ่ือพรรณนาใหเ้ห็นล�าดบั 

ของกลุ่มเน้ือหาท่ีไดรั้บการน�าเสนอตั้งแต่ความถ่ีสูงสุดและลดลงตามล�าดบั	หลงัจากนั้น 
ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการพรรณนารายละเอียดเน้ือหาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส่ือแต่ละ

ประเภทน�าเสนอ

	 2.	 การสมัภาษณ์เชิงลึก	(Depth	Interview)	เพื่อศึกษาแนวคิดของผูท่ี้รับผดิชอบ

เน้ือหาหรือผูท่ี้ท�าบทรายการหรือผลิตรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน�าเสนอแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียง	จ�านวน	7	คน	 เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ	ประเดน็ค�าถามสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง	 

โดยมีขั้นตอนการสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ	ดงัน้ี	

	 การสร้างขอ้ค�าถามในแบบสมัภาษณ์	:	ขอ้ค�าถามสมัภาษณ์สร้างข้ึนจากการทบทวน

ต�ารา	เอกสาร	และงานวจิยัท่ีอยูใ่นสาขาการส่ือสารมวลชนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	

โดยมีการตรวจสอบเคร่ืองมือดว้ยการวิเคราะห์ความตรงตามเน้ือหา	 (Content	Validity)	 

โดยการใหผู้ท้รงคุณวุฒิในสาขาการส่ือสารมวลชนและนกัวิชาการท่ีมีความรู้เก่ียวกบั

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจ�านวน	3	 ท่าน	ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครอบคลุม 

ของเน้ือหา	ความชดัเจนและความเหมาะสมของภาษา	หลงัจากแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ

แลว้จะน�าขอ้ค�าถามนั้นไปสัมภาษณ์กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีคุณลกัษณะดงัท่ีก�าหนดไว	้ 

ทั้งน้ี	 ภาษาในขอ้ค�าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์จะมีการปรับเพ่ือความเหมาะสมและ 

ความเขา้ใจตรงกนัในการส่ือสารกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลแต่ละกลุ่ม

	 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์	ผูว้ิจยัจะถอดเทป

บนัทึกค�าสัมภาษณ์แบบค�าต่อค�าแลว้น�ามาวิเคราะห์เน้ือหาโดยการจดักลุ่มเน้ือหาหลกั 

ท่ีมีความหมายสอดคลอ้งใกลเ้คียงกนั	 (Common	Theme)	ตดัขอ้มูลท่ีซ�้ าซอ้นออก	 เพ่ือ 

น�ามาบรรยายเปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงแนวคิดของส่ือมวลชนแต่ละประเภทต่อการผลิตเน้ือหา

ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	ทั้งน้ี	ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกจะถกูน�าเสนอประกอบ

กบัการวิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือให้เห็นภาพรวมในการเสนอเน้ือหาตามแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียงของส่ือมวลชนโดยละเอียด 



18 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

	 3.	 การส�ารวจ	(Survey)	เพื่อทดสอบระดบัความเขา้ใจของประชาชนในจงัหวดั

เชียงรายท่ีมีต่อแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โดยใชเ้คร่ืองมือคือ	แบบสมัภาษณ์	(Questionnaire)	

จ�านวน	400	ชุด	โดยมีขั้นตอนการสร้างและทดสอบเคร่ืองมือ	ดงัน้ี

	 การสร้างแบบสมัภาษณ์	ผูว้จิยัไดท้บทวนเอกสารและส่ิงพิมพต่์างๆ	 ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	 แนวคิดการยอมรับและพฤติกรรมการใชเ้น้ือหาจากส่ือ	 

จากนั้นจึงสร้างขอ้ค�าถามท่ีผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นคุณลกัษณะส�าคญัของแนวคิดดงักล่าว	 

โดยแบบสอบถามจะประกอบดว้ยค�าถามปลายปิด	 (Close-ended	Questions)	แบ่งเป็น	 

3	 ส่วนคือ	 ส่วนท่ี	 1	ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม	 ส่วนท่ี	 2	 

การทดสอบความรู้ความเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง	 ส่วนท่ี	 3	การส�ารวจการยอมรับ 

และการน�าเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชข้องประชาชนในจงัหวดัเชียงราย	

	 การตรวจสอบเคร่ืองมือจะมีการทดสอบความตรงตามเน้ือหาเพ่ือตรวจสอบ 

ความถูกตอ้งและความครอบคลุมของเน้ือหา	 รวมถึงความชดัเจนและความเหมาะสม 

ของภาษา	โดยผูท้รงคุณวฒิุในสาขาการส่ือสารมวลชนและนกัวชิาการท่ีมีความรู้เก่ียวกบั

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจ�านวน	3	ท่าน	หลงัจากนั้น	ผูว้จิยัจึงน�าขอ้แนะน�ามาแกไ้ขปรับปรุง

แบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ	แลว้น�าไปทดลองใชห้รือการทดสอบ

ความเท่ียง	 (Reliability)	 โดยน�าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา	

และไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช	้(Try	out)	กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีคลา้ยคลึงกบัประชากร

ท่ีศึกษาจ�านวน	30	คน	และน�าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาความเท่ียงของแบบสัมภาษณ์ 

โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	ดว้ยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป	SPSS	(Statistics	package	for	the	social	science)	ไดค่้าความเท่ียงของแบบสอบถาม

โดยเฉล่ียทุกส่วน	0.855	จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใชเ้กบ็ขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่งจริง	

	 4.	การสนทนากลุ่ม	(Focus-group	Interview)	เพ่ือศึกษาการยอมรับและการน�าเอา

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชชี้วิตประจ�าวนัของประชาชนในจงัหวดัเชียงราย	 

โดยรวบรวมจากอาสาสมคัรท่ีอยูใ่นภาครัฐ	ภาคครัวเรือน	ภาคการผลิตและสถาบนัการเงิน	

จ�านวน	25	คน	ทั้งน้ีผูว้จิยัจะจดัแบ่งอาสาสมคัรออกเป็นกลุ่มๆ	ละประมาณ	5	-7	คน

	 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูไดแ้ก่	กรอบค�าถามเบ้ืองตน้ตามวตัถุประสงค์

วจิยั	โดยการสร้างขอ้ค�าถามในการสนทนากลุ่มน้ี	ขอ้ค�าถามสร้างข้ึนจากการทบทวนต�ารา	

เอกสาร	 และงานวิจยัท่ีอยูใ่นสาขาการส่ือสารมวลชนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	 

ท่ีผ่านการวิเคราะห์ความตรงตามเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาการส่ือสารมวลชน 

และนกัวชิาการท่ีมีความรู้เก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	จ�านวน	3	ท่าน	
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	 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม	ผูว้จิยัจะถอดเทปบนัทึกค�าสมัภาษณ์

แบบค�าต่อค�าแลว้น�ามาวเิคราะห์เน้ือหาโดยการจดักลุ่มเน้ือหาหลกัท่ีมีความหมายสอดคลอ้ง

ใกลเ้คียงกนั	ตดัขอ้มูลท่ีซ�้ าซอ้นออก	เพ่ือน�ามาบรรยายใหเ้ห็นถึงการยอมรับและการน�าเอา

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชชี้วิตประจ�าวนัของประชาชนในจงัหวดัเชียงรายทั้ง	 

4	ภาคส่วน

 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล

	 1.	 สถิติเชิงพรรณนา	คือ	การวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน	ไดแ้ก่	การแจกแจงจ�านวน

และค่าร้อยละเพ่ือใหข้อ้มูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง	และลกัษณะการแจกแจง 

ของตวัแปร	โดยการค�านวณหาค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของ 

แต่ละขอ้ความ

	 2.	 สถิติเชิงอา้งอิง	ไดแ้ก่	การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งประชากร	

ใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	 (One-way	Analysis	 of	Variance	 

หรือ	ANOVA)	โดยก�าหนดระดบันยัส�าคญัท่ี	0.05	หากพบความแตกต่างในขอ้ใดจะท�าการ

ทดสอบดว้ยการเปรียบเทียบภายหลงัเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของ	Scheffe	รวมทั้งใชก้ารวเิคราะห์

ค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั	(Pearson	Correlation)

ผลการวจิยั 

 ตอนที ่1 การเผยแพร่เนือ้หาของแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของส่ือมวลชนไทย 

	 ผลการศึกษาพบวา่	 เน้ือหาของส่ือมวลชนทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 
ท่ีเผยแพร่เน้ือหาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มีประเดน็ท่ีน่าสนใจดงัน้ี

	 1.1	ส่ือหนงัสือพิมพ์

	 จากการวิเคราะห์เน้ือหาข่าว	บทความและสารคดีท่ีมีการกล่าวถึงเศรษฐกิจ 

พอเพียง	พบประเดน็ท่ีส่ือหนงัสือพิมพน์�าเสนอเน้ือหาเศรษฐกิจพอเพียง	ดงัน้ี

	 	 1.1.1	 ส่ือหนงัสือพิมพน์�าเสนอเน้ือหาเศรษฐกิจพอเพียงในประเดน็ท่ีเป็นเร่ือง

ของกิจกรรมมากท่ีสุด	 โดยเน้ือหาส่วนใหญ่เนน้การจดัท�าโครงการต่างๆ	 ซ่ึงเช่ือมโยง 

แนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเขา้มา	โดยมีจุดประสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	

	 	 จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้ท�าหนา้ท่ีแสวงหาขอ้มูลและน�าเสนอเน้ือหา

พบวา่	ข่าวหรือบทความต่างๆ	ของส่ือหนงัสือพิมพส่์วนใหญ่จะเป็นการรายงานโครงการ

หรือจดักิจกรรมท่ีหน่วยงานต่างๆ	จดัข้ึน	ซ่ึงกิจกรรมนั้นเก่ียวขอ้งหรือเช่ือมโยงกบัสถาบนั
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พระมหากษตัริยด์งัเช่นโครงการตามแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วั	ซ่ึงหน่วยงานเหล่านั้นมกัจะจดัข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั	ทั้งน้ีผูส่ื้อข่าวและผูเ้ขียนบทความน�าเร่ืองราวดงักล่าวมา 

เผยแพร่สู่ประชาชน	 เน่ืองจากมีคุณค่าข่าวหรือองคป์ระกอบของเหตุการณ์ท่ีสมควร 

ถกูน�าเสนอเป็นข่าวหลายประการ	อาทิ	ความเด่นหรือความมีช่ือเสียงของบุคคล	ความใกลชิ้ด	

ผลกระทบ	ฯลฯ

	 	 1.1.2	 การใหค้ �าอธิบายหรือนิยามเศรษฐกิจพอเพียงยงัคงเป็นเพียงการน�าเสนอ

เพียงระดบั	 เป็นนามธรรม	 ซ่ึงการนิยามแบ่งได	้ 2	ประเดน็ใหญ่ๆ	 คือ	 เศรษฐกิจพอเพียง	

หมายถึง	(1)	การอยูแ่บบพอประมาณหรือพออยูพ่อกิน	และ	(2)	การพ่ึงพาตนเอง	แต่อยา่งไร

ก็ตาม	ผูอ่้านยงัตอ้งคิดและตีความดว้ยตนเองเก่ียวกบัความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการน�าไปประยกุตใ์ช	้

	 	 1.1.3	 ขอ้เสนอแนะของวิธีการน�าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช	้ ส่ือมวลชน 

ส่วนใหญ่ก�าหนดเป้าหมายผูรั้บสาระส�าคญัคือ	กลุ่มเกษตรกร	 ซ่ึงบางส่วนเป็นขอ้เสนอ 

ท่ีค่อนขา้งเป็นรูปธรรม	ขณะท่ีบางส่วนเป็นการน�าเสนอกิจกรรมท่ีเกษตรกรท�าอยูแ่ลว้	 

มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีพดูถึงการใชใ้นชีวติประจ�าวนัดา้นอ่ืนๆ	หรือทางธุรกิจ	แต่กเ็ป็นค�าอธิบาย

ในระดบัแนวคิด	 ท่ีขาดการเสนอแนะอยา่งเป็นรูปธรรมในการน�าเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปใชใ้หเ้กิดผลจริง	

	 1.2	ส่ือวทิยกุระจายเสียง	

	 ผลการวิเคราะห์รายการประเภทข่าวและบทความท่ีน�าเสนอแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียงท่ีออกอากาศในแต่ละเดือนของสถานีวทิยทุอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงราย	พบวา่

	 	 1.2.1	 ส่ือวทิยกุระจายเสียงส่วนใหญ่มีการน�าเสนอในรูปแบบรายการบรรยาย

หรือสนทนาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการขยายความหรือตีความนิยามของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามมุมมองของกลุ่มอาชีพต่างๆ	เช่น	เกษตรกร	นกัธุรกิจ	ขา้ราชการ	ฯลฯ

	 	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูรั้บผิดชอบในการผลิตเน้ือหา	พบว่า	 ส่ือวิทย ุ

มีวตัถุประสงคใ์นการน�าเสนอเน้ือหาท่ีมุ่งขยายความค�าอธิบายหรือนิยามเศรษฐกิจพอเพียง

ให้ชดัเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน	 เน่ืองจากส่ิงท่ีเป็นหลกัการอาจจะเขา้ใจไดย้าก 

ส�าหรับประชาชนในทอ้งถ่ิน	แต่เม่ือประชาชนเกิดความเขา้ใจแลว้จะประยกุตใ์ชไ้ดง่้าย

เพราะสอดคลอ้งกบัวถีิการด�ารงชีวติของประชาชนในภาคการเกษตรและทอ้งถิ่นอยูแ่ลว้	

โดยกลุ่มผูฟั้งเป้าหมายหลกัท่ีก�าหนดไวคื้อ	เกษตรกร	รองลงมาคือ	ประชาชนทัว่ไป	

	 	 1.2.2	 ส่ือวิทยุกระจายเสียงน�าเสนอเน้ือหาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ 

ของข่าวท่ีเนน้การรายงานข่าวกิจกรรมท่ีด�าเนินโครงการต่างๆ	ซ่ึงเช่ือมโยงแนวพระราชด�าริ
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เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว	 โดยกิจกรรมดงักล่าวจะจดัข้ึนโดยหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชน	ซ่ึงมีการแจง้ผูส่ื้อข่าวใหท้ราบเพื่อใหเ้สนอเป็นข่าวประชาสมัพนัธ์องคก์ร

	 	 1.2.3	 ส่ือวทิยกุระจายเสียงน�าเสนอเน้ือหาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบรายการ

สนทนาท่ีมีการน�าบุคคลท่ีมีความรู้ประสบการณ์ในแวดวงต่างๆ	หรือผูท่ี้ปฏิบติัตาม 

หลกัเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ประสบความส�าเร็จ	หรือประชาชนทัว่ไปท่ีใชห้ลกัความพอเพียง

ในการด�ารงชีวิตมาร่วมพดูคุยกบัผูจ้ดัรายการ	 เป็นการแบ่งปันความรู้ในการปฏิบติัตน 

ใหป้ระสบผลส�าเร็จเพ่ือใหผู้ฟั้งเห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน	ซ่ึงกลุ่มผูฟั้งเป้าหมายท่ีผูจ้ดัรายการ

ก�าหนดไวจ้ะเป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นหลกั	รองลงมาคือ	กลุ่มประชาชนทัว่ไป	

	 จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูรั้บผดิชอบในการผลิตเน้ือหา	พบวา่	 รูปแบบรายการ

สนทนาท่ีมีการน�าบุคคลท่ีมีความรู้ประสบการณ์ในแวดวงต่างๆ	หรือผูท่ี้ปฏิบติัตามหลกั

เศรษฐกิจพอเพียงแลว้ประสบความส�าเร็จ	หรือประชาชนทัว่ไปท่ีใชห้ลกัความพอเพียงใน

การด�ารงชีวติมาร่วมพดูคุยกบัผูจ้ดัรายการ	มีประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการช่วยเสริมความเขา้ใจ	

ขณะเดียวกนัก็สามารถกระตุน้ความสนใจให้เกิดแก่ผูรั้บสารได	้ เพราะเป็นการพดูคุย 

ออกอากาศสดและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้

	 1.3	ส่ือโทรทศัน์

	 จากการวิเคราะห์เน้ือหารายการประเภทสนทนาและสารคดีท่ีน�าเสนอแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงในส่ือโทรทศัน	์ผลการศึกษาพบดงัน้ี

	 	 1.3.1	 ส่ือโทรทศัน์น�าเสนอรายการประเภทสารคดีท่ีเก่ียวกบัการประยกุต ์

ใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองคก์รต่างๆ	มากท่ีสุด	โดยองคก์รในชุมชนท่ีผูผ้ลิต

ใหค้วามส�าคญัคือ	สถานศึกษา	 เน่ืองจากเห็นวา่เยาวชนคือ	กลุ่มท่ียงัสามารถหล่อหลอม

ทศันคติและความคิดได	้และเป็นรากฐานส�าคญัของการสืบสานแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงในสงัคมไทย	

	 	 เน้ือหาของรายการแต่ละคร้ังจะมุ่งเนน้การยกตวัอยา่งการร่วมมือร่วมใจของ 

องคก์รต่างๆ	กบัภาคประชาชนของแต่ละชุมชนท่ีน�าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ 

แกปั้ญหาเฉพาะพ้ืนท่ีของตนและประสบความส�าเร็จ	 โดยปัญหาจะมีความครอบคลุม 

ทุกแง่มุม	อาทิ	ปัญหาเศรษฐกิจปากทอ้งของคนในชุมชน	ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม	ปัญหาวฒันธรรม	

ฯลฯ	โดยรายการส่วนใหญ่มีความยาวประมาณ	5	–	8	นาที	

	 	 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้รับผิดชอบเน้ือหาหรือผูท่ี้ท�าบทรายการหรือ 

ผลิตรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน�าเสนอแนวเศรษฐกิจพอเพียง	พบวา่	รูปแบบรายการสารคดี
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ส่วนใหญ่จะเป็นการรับจา้งผลิตจากหน่วยงานภาครัฐ	 เช่น	กระทรวงต่างๆ	ส�านกังาน

ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย	์มูลนิธิอานนัทมหิดล	ส�านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ	(สสส.)	ฯลฯ	โดยในกระบวนการก่อนการผลิต	ผูรั้บผดิชอบจะพยายามคน้ควา้

รวบรวมและตีความหลกัความและหลกัปฏิบติัตามแนวคิดดงักล่าวให้ชดัเจนถูกตอ้ง 

มากท่ีสุด	 เพ่ือไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดในการส่ือสารสู่สงัคม	 ส่วนการใชรู้ปแบบสารคดี

เน่ืองจากรูปแบบดงักล่าวมีประโยชนใ์นการช่วยขยายความเขา้ใจของผูรั้บสาร	โดยสามารถ

ใชภ้าพเป็นตวัช่วยในการเล่าเร่ือง	เพราะแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นรูปธรรม

สูง	ผูผ้ลิตจึงตอ้งการช่วยในการตีความเน้ือหาหรือขยายแนวคิดใหค้รอบคลุมทุกแง่มุมของ

สงัคม	การใชภ้าษาท่ีง่ายในการเล่าเร่ือง	การล�าดบัเร่ืองตามเวลาอยา่งเป็นขั้นตอน	การขยาย

ความเน้ือหาหรือภาษาทางวชิาการ	ศพัทเ์ฉพาะท่ีเขา้ใจยาก	ฯลฯ	ส่ิงเหล่าน้ีมุ่งเนน้การสนอง

การเพิ่มพนูความรู้ความเขา้ใจของประชาชนใหม้ากท่ีสุด

	 	 1.3.2	 ส่ือโทรทศัน์น�าเสนอเน้ือหาเศรษฐกิจพอเพียงในประเดน็ท่ีเป็นเร่ือง

ของสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวในเร่ืองของการยกยอ่งแนว 

พระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง	 ซ่ึงรายการจะน�าเสนอพระราชกรณียกิจหรือพระจริยาวตัร

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเพ่ือเป็นการให้แนวคิดและเป็นแบบอยา่งของการ 

ด�ารงชีวติแก่ประชาชน	

 ตอนที ่ 2 ระดบัความเข้าใจของประชาชนในจงัหวดัเชียงรายทีม่ต่ีอแนวปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

	 ผลการศึกษาระดบัความเขา้ใจของประชาชนในจงัหวดัเชียงรายท่ีมีต่อแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	พบผลการศึกษาดงัน้ี

	 2.1	ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง

	 ลกัษณะประชากรดา้นเพศพบว่า	กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 ในดา้น 

อายขุองกลุ่มตวัอยา่งมีอายรุะหวา่ง	26	–	35	ปีมากท่ีสุด	รองลงมาคือ	อายรุะหวา่ง	36	–	45	ปี	

ในดา้นระดบัการศึกษา	กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี	 รองลงมา 

คือ	 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	และในดา้นอาชีพพบวา่	กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกร	รองลงมาคือ	ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน	

	 ในดา้นการเปิดรับส่ือพบวา่	กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการเปิดรับส่ือท่ีเสนอเน้ือหา 

เก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือโทรทศันม์ากท่ีสุด	รองลงมาคือ	ส่ือวทิย	ุส่วนส่ือ

ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการเปิดรับส่ือท่ีเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

นอ้ยท่ีสุดคือ	ส่ือบุคคล	
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	 จุดประสงคใ์นการเปิดรับเน้ือหาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากส่ือต่างๆ	ของ 

กลุ่มตวัอยา่งโดยรวมทั้ง	3	อนัดบัไดแ้ก่	วตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาความรู้ทัว่ไป	รองลงมา

คือ	 เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ในการประกอบอาชีพ/ชีวิตประจ�าวนั	ขณะท่ีการเปิดรับเน้ือหา

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลินมีค่ารวมนอ้ยท่ีสุด

	 จากการสนทนากลุ่มพบวา่	การเปิดรับเน้ือหาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นเพราะความตอ้งการความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัท่ีพระราชทานใหแ้ก่คนไทย	เน่ืองจากเป็นผูท่ี้สงัคมไทยเคารพเทิดทูน	ขณะเดียวกนั	

สงัคมไทยเผชิญกบัปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจมานาน	ประชาชนคาดหวงัวา่แนวพระราชด�าริ 

ดงักล่าวจะใหแ้ง่คิดหรือแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสมและท�าใหส้งัคมไทยอยูร่อด

	 2.2	ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

	 ผลการศึกษาพบวา่	กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงจ�าแนกตามรายขอ้ไดด้งัน้ี	กลุ่มตวัอยา่งตอบค�าถามไดถ้กูตอ้งวา่	แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงยดึหลกัความพอดี	พอประมาณ	มีเหตุผล	และมีภมิูคุม้กนัในตนเอง	มีจ�านวนมาก

ท่ีสุด	รองลงมาคือ	แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ่งตนเองในชีวติประจ�าวนั	แบ่งปันกนั

ในครอบครัว	และกบัเพ่ือนบา้น	 รู้จกัเกบ็ออม	 ส่วนค�าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอบไดถู้กตอ้ง

นอ้ยท่ีสุดคือ	 ในการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะเนน้การจา้งงานเป็นหลกั 

โดยไม่น�าเทคโนโลยมีาทดแทนแรงงาน	ยกเวน้ในกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผลิตภณัฑ	์

เม่ือพิจารณาค่าคะแนนโดยรวมพบวา่	ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียงในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัท่ีมีความรู้ความเขา้ใจมาก	

	 จากการทดสอบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชากร 

กบัความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	พบวา่	ประชากรท่ีเพศ	และ

อายแุตกต่างกนัมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกนั

	 แต่ในลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษาและอาชีพ	พบวา่	ประชากร

ท่ีมีระดบัการศึกษาและอาชีพ	แตกต่างกนัมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญั	โดยในดา้นระดบัการศึกษาพบวา่	กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี 

การศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส.มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

แตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้	ขณะท่ี

ตวัแปรดา้นอาชีพพบวา่	กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพอ่บา้น/แม่บา้น
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 ตอนที่ 3 ระดับการยอมรับและการน�าเอาแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใช้ 

ชีวติประจ�าวนัของประชาชนในจงัหวดัเชียงราย

	 ผลการศึกษา	พบวา่	กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการยอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่	กลุ่มตวัอยา่งยอมรับในขอ้ท่ีวา่ดว้ย

ความซ่ือสตัยสุ์จริตในการประกอบอาชีพมากท่ีสุด	รองลงมาคือ	ขอ้ท่ีกล่าววา่ดว้ยการเสริม

สร้างใหค้นไทยมีพ้ืนฐานทางจิตใจท่ีมีคุณธรรมเป็นส่ิงจ�าเป็น	และขอ้ท่ีกล่าววา่การด�าเนิน

ชีวติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชไ้ดก้บัคนทุกอาชีพ

	 ในดา้นการน�าไปใชพ้บว่า	 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการน�าเอาแนวคิดเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปใชโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่	กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ย

มากท่ีสุดในขอ้ท่ีวา่การประกอบธุรกิจจะตอ้งพฒันาประสิทธิภาพในการผลิต	ปรับปรุง

สินคา้และคุณภาพอยา่งสม�่าเสมอ	และในการประกอบธุรกิจจะมิไดค้ �านึงก�าไรของ 

ตนเองเพียงอยา่งเดียว	แต่จะค�านึงพนกังาน-ลูกคา้ดว้ย	รองลงมาคือ	ขอ้ท่ีกล่าววา่ในการ 

ประกอบธุรกิจ	ไม่ควรค�านึงถึงแต่ส่วนตนอยา่งเดียว	แต่ตอ้งค�านึงส่ิงแวดลอ้ม	

	 จากการสนทนากลุ่มพบวา่	ประชาชนในทุกภาคส่วนมีการน�าแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช	้ โดยการพฒันาประสิทธิภาพในการผลิต	ปรับปรุงสินคา้และคุณภาพ 

อยา่งสม�่าเสมอ	และการด�าเนินธุรกิจโดยไม่ค�านึงถึงผลประโยชนส่์วนตนแต่เพียงฝ่ายเดียว	

ส่วนในดา้นการจดัท�าบญัชีรายรับรายจ่ายเพ่ือทบทวนการใชจ่้ายและออมเงิน	พบว่า	

ประชาชนมีการน�าเอาแนวทางดงักล่าวไปใชใ้นการด�าเนินชีวิตในครัวเรือน	โดยเป็น 

การท�าบญัชีครัวเรือนทั้งแบบรายวนัและรายเดือน	 ซ่ึงต่างให้ขอ้สรุปสอดคลอ้งกนัว่า	 

ผลจากการท�าบญัชีรายรับรายจ่ายสามารถช่วยในการควบคุมการใชจ่้ายเงินของตนเอง 

และครอบครัว	การมีเงินออม	ลดภาระหน้ีสินและค่าใชจ่้ายส้ินเปลือง	ตลอดจนช่วยเพิ่ม

กระบวนการคิดพิจารณาก่อนการตดัสินใจใชจ่้ายเงินซ้ือสินคา้

	 จากการทดสอบความแตกต่างระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชากร 

กบัการยอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	พบว่า	ประชากรท่ีเพศ	และอายแุตกต่างกนั 

มีการยอมรับในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกนั	แต่ในลกัษณะประชากรศาสตร์

ดา้นระดบัการศึกษาและอาชีพ	พบวา่	ประชากรท่ีมีระดบัการศึกษาและอาชีพ	แตกต่างกนั

มีการยอมรับในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญั	โดยในดา้นระดบั

การศึกษาพบวา่	กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่มีการยอมรับแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	

ขณะท่ีตวัแปรดา้นอาชีพพบวา่	กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/
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ลกูจา้งของรัฐมีการยอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพ

รับจา้งทัว่ไป

	 ดา้นการน�าเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช	้พบวา่	จากการทดสอบความแตกต่าง

ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชากรกบัการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช	้

พบวา่	ประชากรท่ีเพศและระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ใชไ้ม่แตกต่างกนั	แต่ในลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นอายแุละอาชีพ	พบวา่	ประชากร 

ท่ีมีอายแุละอาชีพ	แตกต่างกนัมีการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแ้ตกต่างกนัอยา่ง 

มีนยัส�าคญั	 โดยในดา้นอายพุบว่า	กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีการน�าเอาแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชแ้ตกต่างกนั	 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง	 46	 -	 55	 ปี	 มีการ 

น�าเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแ้ตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายรุะหวา่ง	15	–	25	ปี	

ขณะท่ีตวัแปรดา้นอาชีพพบวา่	กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/

ลูกจา้งของรัฐมีการน�าเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแ้ตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี 

ประกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป

	 ผลการทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดา้นความรู้ความเขา้ใจ	 

การยอมรับ	และการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชพ้บวา่	ความรู้ความเขา้ใจในแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงของประชากรมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติกบั 

การยอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชากรโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์เท่ากบั	

0.36	ความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชากรมีความสัมพนัธ์ใน 

เชิงบวกอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติกบัการน�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชข้องประชากร

โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์เท่ากบั	0.45	และดา้นการยอมรับในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ของประชากรมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติกบัการน�าแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชข้องประชากรโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์เท่ากบั	0.64

อภปิรายผล 

	 จากผลการศึกษาพบประเดน็ส�าคญัท่ีตอ้งอภิปรายดงัน้ี

 1. การเผยแพร่เนือ้หาของแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของส่ือมวลชนไทย 

	 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนบัเป็นแนวคิดส�าคญัท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

รัชกาลท่ี	9	พระราชทานใหก้บัคนไทย	ในสภาวะท่ีสงัคมไทยก�าลงัเผชิญกบัปัญหาวกิฤต

ทางเศรษฐกิจ	 ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวเป็นหนทางท่ีจะท�าให้คนไทยสามารถปรับตวัและ 

เผชิญอยูไ่ดใ้นสภาวะดงักล่าว	ขณะเดียวกนัรัฐบาลก็มีแนวนโยบายท่ีจะให้ประชาชน 
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น�าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใ้นชีวติประจ�าวนั	 โดยส่ือมวลชนคือ	กลไกส�าคญั

ในการเผยแพร่แนวคิดดงักล่าวสู่สังคม	 จากผลการศึกษา	 เม่ือเปรียบเทียบเน้ือหา 

ของส่ือมวลชนท่ีเผยแพร่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีประเดน็ส�าคญัพบวา่	ส่ือหนงัสือพิมพ์

จะเนน้น�าเสนอเน้ือหาเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นท่ีเป็นเร่ืองของกิจกรรม	การจดัท�า

โครงการต่างๆ	 ซ่ึงเช่ือมโยงแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	ขณะท่ีส่ือวทิยกุระจายเสียงเนน้การน�าเสนอ

ในรูปแบบรายการบรรยายหรือสนทนาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการขยายความหรือตีความนิยาม

ของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามมุมมองของกลุ่มอาชีพต่างๆ	เช่น	เกษตรกร	นกัธุรกิจ	

ขา้ราชการ	ฯลฯ	 ส่วนส่ือโทรทศัน์เนน้การน�าเสนอรายการประเภทสารคดีท่ีเก่ียวกบัการ

ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองคก์รต่างๆ	มากท่ีสุด	โดยองคก์รในชุมชน

ท่ีผูผ้ลิตให้ความส�าคญัคือ	สถานศึกษา	 เน่ืองจากเห็นว่าเยาวชนคือ	กลุ่มท่ียงัสามารถ 

หล่อหลอมทศันคติและความคิดได	้และเป็นรากฐานส�าคญัของการสืบสานแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในสงัคมไทย	

	 เม่ือวิเคราะห์ภาพรวมของส่ือสารมวลชนทั้งหมดในการน�าเสนอเน้ือหาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	พบวา่	การน�าเสนอเน้ือหาเศรษฐกิจพอเพียงมีลกัษณะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว	 ขณะท่ีค�าอธิบายเน้ือหาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็น 

ลกัษณะนามธรรม	 โดยเนน้ให้เห็นถึงการอยูแ่บบพอประมาณหรือพออยูพ่อกินและ 

การพ่ึงพาตนเอง	แต่ไม่ไดภ้าพความเขา้ใจเก่ียวกบัค�าวา่เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งเป็นรูปธรรม	

สาเหตุท่ีส่ือมวลชนโดยรวมน�าเสนอเช่นน้ีอาจจะเป็นเพราะผูผ้ลิตและผูจ้ดัท�าเน้ือหาส่ือ

ขาดความเขา้ใจอยา่งเพียงพอในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาจจะยงัมีความเขา้ใจท่ีจ�ากดั

เก่ียวกบัแนวคิดดงักล่าวจึงท�าให้การน�าเสนอเน้ือหาของส่ือออกมามีลกัษณะขาด 

ความชดัเจน	ขาดแบบอยา่งของการประยกุตใ์ชใ้นการด�ารงชีวติหรือการประกอบวชิาชีพ

ต่างๆ	ซ่ึงยอ่มส่งผลต่อการท�าความเขา้ใจของประชาชนตามไปดว้ย	ดงัจะเห็นไดจ้ากเน้ือหา

ท่ีอธิบายถึงเศรษฐกิจพอเพียงท่ีปรากฏในส่ือต่างๆ	จะมุ่งเนน้ไปท่ีเกษตรกรเป็นหลกั	 

ทั้งๆ	ท่ีในความเป็นจริงแลว้	แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

สามารถน�าไปปรับใชไ้ดใ้นทุกอาชีพ	โดยไม่จ�าเป็นตอ้งจ�าเพาะเจาะจงไปท่ีเก่ียวกบัการเกษตร	

ขณะเดียวกนั	 เน้ือหาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายท่ีกวา้งดงัจะเห็นไดจ้าก	 นิยาม	 

"3	ห่วง	2	เง่ือนไข"	ท่ีไดท้รงพระกรุณาปรับปรุงแกไ้ขพระราชทานมาและคณะอนุกรรมการ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	

น�ามาใชใ้นการรณรงคเ์ผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผา่นช่องทางต่างๆ	อยูใ่นปัจจุบนั	



27Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.12 No.1 (January - June 2017)

ซ่ึงประกอบดว้ยความ	 "พอประมาณ	 มีเหตุผล	 มีภูมิคุม้กนั"	บนเง่ือนไข	 "ความรู้	 

และ	คุณธรรม"

	 แต่อยา่งไรกต็าม	ผูรั้บสารยงัตอ้งคิดและตีความดว้ยตนเองเก่ียวกบัความหมาย

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการน�าไปประยกุตใ์ช	้ ขอ้เสนอแนะของวิธีการน�าเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปใช	้ส่ือมวลชนส่วนใหญ่ก�าหนดเป้าหมายผูรั้บสารกลุ่มส�าคญัคือ	กลุ่มเกษตรกร	

ซ่ึงบางส่วนเป็นขอ้เสนอท่ีค่อนขา้งเป็นรูปธรรม	ขณะท่ีบางส่วนเป็นการน�าเสนอกิจกรรม

ท่ีเกษตรกรท�าอยูแ่ลว้	มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีพดูถึงการใชใ้นชีวติประจ�าวนัดา้นอ่ืนๆ	หรือทาง

ธุรกิจ	แต่กเ็ป็นค�าอธิบายในระดบัแนวคิด	ท่ีขาดการเสนอแนะอยา่งเป็นรูปธรรมในการน�า

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้หเ้กิดผลจริง	

 2. ระดับความเข้าใจของประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มีต่อแนวปรัชญา 

เศรษฐกจิพอเพยีง

	 จากผลการศึกษาท่ีพบวา่	จุดประสงคใ์นการเปิดรับเน้ือหาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จากส่ือต่างๆ	ของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดไดแ้ก่	 เพ่ือแสวงหาความรู้ทัว่ไป	รองลงมาคือ	 

เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ในการประกอบอาชีพ/ชีวติประจ�าวนั	โดยมีเหตุผลเน่ืองมาจากตอ้งการ

มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัท่ีพระราชทาน

ใหแ้ก่คนไทย	เน่ืองจากเป็นผูท่ี้สงัคมไทยเคารพเทิดทูน	ขณะเดียวกนั	สงัคมไทยเผชิญกบั

ปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจมานาน	ประชาชนคาดหวงัวา่แนวพระราชด�าริดงักล่าวจะใหแ้ง่คิด

หรือแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสมและท�าใหส้งัคมไทยอยูร่อด	ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้ง

กบัทฤษฎีการเผยแพร่นวตักรรมท่ีกล่าวถึง	การยอมรับนวตักรรมซ่ึงในท่ีน้ีคือ	แนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	โดย	Rogers	(1995)	ไดก้ล่าววา่	บุคคลจะตดัสินใจรับนวตักรรมโดยใช้

ฐานของการรับรู้รับทราบถึงคุณสมบติัของนวตักรรม	(Perceived	Attributes)	อาทิ	นวตักรรม

นั้นสามารถสงัเกตผลท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน	 (Observeability)	นวตักรรมนั้นมีขอ้ดีกวา่	

หรือเห็นประโยชนไ์ดช้ดัเจนกวา่ส่ิงอ่ืนๆ	มีอยูใ่นขณะนั้น	หรือส่ิงท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั	

(Relative	Advantage)	นวตักรรมนั้นไม่มีความซบัซอ้น	ง่ายต่อการน�าไปใช	้(Complexity)	

และสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัและค่านิยมท่ีเป็นอยูข่ณะนั้น	(Compatibility)	โดยแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงถือวา่เป็นแนวคิดท่ีพฒันามาจากฐานรากเดิมของสงัคมไทย	ประชาชน

สนใจท่ีจะเปิดรับเพราะเป็นแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	 รวมทั้ง 

ผลของการน�าแนวคิดดงักล่าวมาใชก้ไ็ม่มีขั้นตอนซบัซอ้นในการปฏิบติั	สามารถเห็นผล

ไดช้ดัเจน	และสอดคลอ้งกบัหลกัการทางศาสนาและวถีิชีวติของสงัคมไทย



28 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

	 ในดา้นความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	ผลการศึกษา 

พบวา่	กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีถูกตอ้ง 

ในดา้นการยดึหลกัความพอดี	พอประมาณ	มีเหตุผล	และมีภมิูคุม้กนัในตนเอง	รองลงมา

คือ	การมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือการพ่ึงตนเองใน 

ชีวิตประจ�าวนั	แบ่งปันกนัในครอบครัว	และกบัเพ่ือนบา้น	 รู้จกัเก็บออม	 เม่ือพิจารณา 

ค่าคะแนนโดยรวมพบวา่	ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม

ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัท่ีมีความรู้ความเขา้ใจมาก	ผลการศึกษาดงักล่าว

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเร่ืองความรู้	(Knowledge)	ของ	Bloom	(1971)	ท่ีกล่าววา่	ความรู้

ของบุคคลอาจไดม้าจากการส่ือสาร	เน่ืองจากส่ือต่างๆ	สามารถตอบขอ้สงสยั	(Ambiguity	

Resolution)	ของบุคคลได	้ผูรั้บสารจึงมกัแสวงหาสารสนเทศโดยการอาศยัส่ือทั้งหลาย 

เพ่ือตอบขอ้สงสัยและความสับสนของตน	นอกจากนั้น	 ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ	 

Zimbardo	and	Leippe	(1991)	ท่ีกล่าววา่	การเปิดรับข่าวสารมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรม

ของผูรั้บสารได	้ เน่ืองจากการเปิดรับข่าวสารนั้นบ่อยคร้ังผา่นส่ือต่างๆ	จะท�าใหเ้กิดความ

คุน้เคย	 (Repetition	 to	Create	Familiarity)	กบัการส่ือสารนั้น	จนก่อใหเ้กิดความสนใจ	 

การเขา้ใจ	และการยอมรับ	แต่ส่ิงท่ีจะตอ้งค�านึงถึงคือ	การน�าเสนอเน้ือหาสารนั้นจะตอ้งมี

ความถูกตอ้ง	ชดัเจน	และเขา้ใจง่าย	 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหา 

ของส่ือมวลชนทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศท่ีเผยแพร่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ีพบวา่	 มีรูปแบบการน�าเสนอท่ีหลากหลาย	อาทิ	 ข่าว	บทความ	สารคดี	ฯลฯ	 เน้ือหา 

เหล่าน้ีถกูน�าเสนอซ�้าๆ	ผา่นส่ือต่างๆ	ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บสารแต่ละกลุ่มในสงัคมไทย	

ความรู้ความเขา้ใจในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจงัหวดัเชียงราย 

จึงอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก

	 ปัจจยัหน่ึงท่ีผลการศึกษาตวัแปรดา้นความรู้ความเขา้ใจในแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของประชาชนในจงัหวดัเชียงรายอยู่ในระดบัท่ีดีมากอาจเป็นเพราะตวัแปร 

เร่ืองภูมิหลงัของผูรั้บสารเองก็อาจจะมีผลต่อความเขา้ใจและการยอมรับแนวคิดต่างๆ	 

เช่นกนั	อาทิ	ภูมิหลงัดา้นการศึกษา	อาชีพ	ประสบการณ์	 ส่ิงแวดลอ้มของบุคคล	ฯลฯ	

เน่ืองจากลกัษณะประชากรดา้นอาย	ุ ระดบัการศึกษา	และอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีพบ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีความสมัพนัธ์อยา่งยิง่กบัผลสมัฤทธ์ิต่อการส่ือสารเร่ืองแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	กล่าวคือ	กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง	 26	 –	 35	 ปีมากท่ีสุด	 

รองลงมาคือ	อายรุะหวา่ง	36	–	45	ปี	ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี	รองลงมา

คือ	ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	และในดา้นอาชีพพบวา่	กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
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ประกอบอาชีพเกษตรกร	ตวัแปรดา้นภูมิหลงัของกลุ่มตวัอยา่งจึงมีผลอยา่งยิง่ต่อระดบั 

ความเขา้ใจในเน้ือหาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของส่ือมวลชน

 3.  ระดับการยอมรับและการน�าเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

ชีวติประจ�าวนัของประชาชนในจงัหวดัเชียงราย

	 ผลการศึกษา	พบวา่	กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการยอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยกลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับหลกัการดา้นความซ่ือสตัยสุ์จริต

ในการประกอบอาชีพและยอมรับในแนวคิดการเสริมสร้างใหค้นไทยมีพื้นฐานทางจิตใจ

ท่ีมีคุณธรรมเป็นส่ิงจ�าเป็น	ขณะท่ีดา้นการน�าไปใชพ้บวา่	กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการน�าเอา

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยเห็นดว้ยวา่สมควรน�าแนว

ปรัชญาดงักล่าวไปใชใ้นการประกอบธุรกิจ	พฒันาประสิทธิภาพในการผลิต	ปรับปรุงสินคา้

และคุณภาพอยา่งสม�่าเสมอ	ไม่ค�านึงก�าไรของตนเองเพียงอยา่งเดียว	แต่จะค�านึงพนกังาน	

–	ลกูคา้	และค�านึงส่ิงแวดลอ้ม	นอกจากนั้น	ยงัมีพฤติกรรมในการจดัท�าบญัชีรายรับรายจ่าย

เพื่อทบทวนการใชจ่้ายและออมเงิน

	 จากการสนทนากลุ่มพบวา่	ประชาชนในทุกภาคส่วนมีการน�าแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช	้ โดยการพฒันาประสิทธิภาพในการผลิต	ปรับปรุงสินคา้และคุณภาพ 

อยา่งสม�่าเสมอ	และการด�าเนินธุรกิจโดยไม่ค�านึงถึงผลประโยชนส่์วนตนแต่เพียงฝ่ายเดียว	

ส่วนในดา้นการจดัท�าบญัชีรายรับรายจ่ายเพ่ือทบทวนการใชจ่้ายและออมเงิน	พบว่า	

ประชาชนมีการน�าเอาแนวทางดงักล่าวไปใชใ้นการด�าเนินชีวติในครัวเรือน	โดยเป็นการ

ท�าบญัชีครัวเรือนทั้งแบบรายวนัและรายเดือน	 ซ่ึงต่างใหข้อ้สรุปสอดคลอ้งกนัวา่	ผลจาก

การท�าบญัชีรายรับรายจ่ายสามารถช่วยในการควบคุมการใชจ่้ายเงินของตนเองและครอบครัว	

การมีเงินออม	ลดภาระหน้ีสินและค่าใชจ่้ายส้ินเปลือง	ตลอดจนช่วยเพิ่มกระบวนการคิด

พิจารณาก่อนการตดัสินใจใชจ่้ายเงินซ้ือสินคา้

	 ในการยอมรับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อาทิ	การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

การใชจ่้ายเงิน	การท�าบญัชีรายรับรายจ่าย	การเกบ็ออม	ฯลฯ	อาจท�าใหบุ้คคลตอ้งเปล่ียนแปลง

ความเคยชินของตนเอง	ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดว้ยความสมคัรใจจะตอ้งมา 

จากการเปล่ียนแปลงทศันคติเสียก่อน	 ซ่ึงจากการสนทนากลุ่มพบวา่	ประชาชนมีความรู้

ความเขา้ใจในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มีการยอมรับแนวคิดดงักล่าวเพราะเห็นตวัอยา่ง

ท่ีประสบความส�าเร็จจากส่ือมวลชน	 จึงมีความตอ้งการทดลองปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ของตนเองเพื่อควบคุมฐานะการเงินของตนเองและครอบครัว	เพื่อการมีเงินออม	ลดภาระ
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หน้ีสินและค่าใชจ่้ายส้ินเปลือง	ฯลฯ	พฤติกรรมการยอมรับดงักล่าวสะทอ้นถึงความส�าคญั

ในองคป์ระกอบของกระบวนการส่ือสาร	โดยเฉพาะคุณสมบติัของผูส่้งสารหรือแหล่งสาร	

(Source)	วา่มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมได	้ส�าหรับแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงน้ีเป็นแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี	 9	 

ซ่ึงหากพิจารณาในฐานะผูส่้งสารยอ่มมีคุณสมบติัท่ีสามารถโนม้นา้วใหเ้กิดการยอมรับได	้

ซ่ึงตามแนวคิดความน่าเช่ือถือของผูส่้งสารพบวา่	การยอมรับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อาจไดรั้บอิทธิพลจากส่ือบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือสูงเพราะบุคคลท่ีมาเผยแพร่แนวคิดต่างๆ	

ทั้งท่ีผ่านส่ือมวลชนและส่ือบุคคลในทอ้งถ่ินส่วนใหญ่เป็นนกัพฒันาหรือนกัวิชาการ 

ท่ีมีความสามารถหรือความช�านาญมีความน่าไวว้างใจและยงัเป็นคณะท�างานจากโครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 จึงท�าใหมี้ภาพลกัษณ์ท่ีดีอยูใ่นลกัษณะของความเป็นตวัแทน

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมาช่วยเหลือ	พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเป็นสญัลกัษณ์

ของความน่าเช่ือถือท่ีมีความหมายและความส�าคญัมากและลึกกว่าส่ิงท่ีเป็นอยู	่ ทั้งน้ี 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่าเป็นผลเน่ืองจากความน่าเช่ือถือน้ี	 จึงท�าให้แนวคิดดงักล่าวไดรั้บ 

การยอมรับและน�าไปปฏิบติัตาม

	 นอกจากนั้น	การถ่ายทอดเผยแพร่แนวคิดยงัมาจากภาคส่วนต่างๆ	ทั้งองคก์รภาครัฐ

และเอกชน	 ซ่ึงมีคุณลกัษณะของผูส่้งสารท่ีมีความน่าเช่ือถือไดสู้ง	 ในกระบวนการผลิต

เน้ือหามีการน�าบุคคลท่ีประสบความส�าเร็จในการน�าแนวคิดดงักล่าวไปปรับใชท้ั้งในการ

ด�าเนินชีวติ	การประกอบธุรกิจ	ภาคการเกษตร	ฯลฯ	จึงส่งผลใหก้ารยอมรับในแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัสูง	สอดคลอ้งกบัท่ี	อรวรรณ	ปิลนัธโอวาท	(2546)	กล่าวไวว้า่	

ความน่าเช่ือถือของผูส่้งสาร	 (Source	Credibility)	 เป็นคุณลกัษณะภายนอกของผูส่้งสาร 

ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของผูรั้บสาร	ความน่าเช่ือถือข้ึนอยูก่บัปัจจยั	2	ประการคือ	ความสามารถ

หรือความช�านาญ	(Competence	or	Expertness)	และความน่าไวว้างใจ	(Trustworthiness)	

ปัจจยัทั้ง	2	ประการน้ีผูรั้บสารตอ้งรับรู้	(Perceive)	วา่มีอยูใ่นตวัผูส่้งสาร	ความน่าเช่ือถือน้ี

ไม่ใช่ส่ิงท่ีผูส่้งสารจะประกาศใหผู้อ่ื้นทราบแลว้ไดรั้บการยอมรับ	หากแต่เป็นส่ิงท่ีผูรั้บ

สารมองเห็น	รับรู้	และเกิดความเช่ือ	ทั้งน้ีจากการวจิยัท่ีพบนั้นผูส่้งสารเป็นองคป์ระกอบส�าคญั

ของกระบวนส่ือสารท่ีท�าให้งานการเผยแพร่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบ 

ความส�าเร็จเน่ืองจากมีทั้งความรู้ความช�านาญในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการ	ความน่าไวว้างใจ

และการไดรั้บความศรัทธาท�าใหก้ารส่ือสารท่ีเกิดข้ึนมีประสิทธิภาพ	
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้

	 1.	 จากการวิเคราะห์เน้ือหาส่ือสารมวลชนพบว่า	 ส่ือมวลชนโดยภาพรวมยงั 

น�าเสนอเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียงในลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมและเนน้ให ้

ความส�าคญักบัคนท่ีเป็นเกษตรกร	ขณะท่ีการน�าเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใ้นอาชีพต่างๆ	

ยงัคงมีนอ้ยมาก	ดงันั้น	ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง	อาทิ	 รัฐบาลซ่ึงเป็นผูว้างนโยบายใหค้นไทย 

น�าแนวปรัชญาน้ีไปปรับใชใ้นชีวติประจ�าวนั	ฯลฯ	ควรจะใหค้วามรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง

เก่ียวกบัแนวปรัชญาดงักล่าวให้กบัคนผลิตส่ือ	 โดยเฉพาะการเผยแพร่แนวคิด	 3	 ห่วง	 

2	 เง่ือนไขและวิธีการน�าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้ห้เกิดผลเป็นรูปธรรม	 

เพราะเม่ือผูผ้ลิตส่ือเกิดความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งยอ่มจะท�าใหก้ารผลิตส่ือออกมาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ดว้ยเช่นกนั	ซ่ึงจะส่งผลใหป้ระชาชนรับรู้แนวปรัชญาดงักล่าวไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามไปดว้ย	

จนสามารถน�าไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม	

	 2.	 รัฐบาลควรจะสนบัสนุนใหส่ื้อสารมวลชนน�าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัเศรษฐกิจ

พอเพียงมากข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยู	่โดยอาจจะใชว้ธีิการซ้ือเวลาของสถานีโทรทศัน	์วทิยกุระจายเสียง 

และหนงัสือพิมพ	์ซ่ึงอาจจะเป็นลกัษณะขอความร่วมมือและเสียค่าใชจ่้ายร่วมกนั	โดยอาจ

จะก�าหนดรายการท่ีมีความยาวไม่มากนกั	แต่มีความถ่ีในการน�าเสนอสูง	 ซ่ึงอาจจะแทรก

อยู่ในช่วงเวลาท่ีมีคนรับชมสูง	ทั้งน้ีเพ่ือให้ประชาชนไดมี้โอกาสเรียนรู้และซึมซับ 

แนวปรัชญาดงักล่าวไดม้ากข้ึน

	 3.	 จากการศึกษาพบวา่	ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง

อยูใ่นระดบัมาก	โดยแหล่งขอ้มูลท่ีประชาชนตอบวา่แหล่งขอ้มูลส่วนมากมาจากส่ือมวลชน	

ขณะท่ีส่ือบุคคลมีนอ้ย	ทั้งท่ีจากการวเิคราะห์เน้ือหาส่ือแลว้พบวา่	ส่ือมวลชนใหค้วามเขา้ใจ

เก่ียวกบัแนวปรัชญาดงักล่าวไดน้อ้ยมากและเน้ือหาท่ีส่ือน�าเสนอกเ็ป็นเชิงนามธรรม	ทั้งน้ี

อาจจะเป็นไปไดว้า่กลุ่มผูต้อบส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร	 ซ่ึงเน้ือหาในส่ือไดมุ่้งไปท่ีกลุ่มน้ี

เป็นหลกั	ขณะเดียวกนัความรู้ความเขา้ใจในแนวปรัชญาดงักล่าวแมจ้ะอยูใ่นระดบัดี	แต่ก็

เป็นระดบัเดียวกบัท่ีส่ือน�าเสนอ	หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเช่น

เดียวกบัท่ีส่ือเขา้ใจนัน่เอง	ดงันั้น	ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรจะสนบัสนุนใหส่ื้อมีการน�าเสนอ

แนวปรัชญาดงักล่าวไปใหค้รอบคลุมเน้ือหากลุ่มอาชีพต่างๆ	

	 4.	 ผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่	กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับและน�าเอาแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นระดบัมาก	โดยมีความเห็นวา่สมควรน�าแนวปรัชญาดงักล่าวไป

ใชใ้นการประกอบธุรกิจ	พฒันาประสิทธิภาพในการผลิต	ปรับปรุงสินคา้และคุณภาพ 



32 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

อยา่งสม�่าเสมอ	ไม่ค�านึงก�าไรของตนเองเพียงอยา่งเดียว	แต่จะค�านึงพนกังาน	–	ลูกคา้	 

และค�านึงส่ิงแวดลอ้ม	ทั้งน้ีลกัษณะของการยอมรับและน�าเอาไปใชย้งัคงเป็นลกัษณะ 

ท่ีเป็นนามธรรม	 ซ่ึงยงัขาดความชดัเจนวา่แลว้จะน�าไปปรับใชจ้ริงใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม

ไดอ้ยา่งไร	อาจจะสืบเน่ืองไปจากเหตุผลในเบ้ืองตน้ท่ีส่ือสารมวลชนยงัไม่สามารถน�าเสนอ

วิธีการดงักล่าวไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม	การน�าเสนอจากส่ือจึงท�าให้กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ว่า 

แนวปรัชญาดงักล่าว	 ดี	 มีประโยชน์และควรน�ามาปรับใชใ้นการด�าเนินชีวิต	แต่ในชีวิต

ความเป็นจริงไม่รู้ว่าควรจะท�าอยา่งไร	ดงันั้น	ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งนอกจากจะตอ้งให ้

ความส�าคญักบัการท�าความเขา้ใจกบัผูผ้ลิตส่ือใหม้ากข้ึนแลว้	หน่วยงานภาครัฐยงัควร 

จะตอ้งท�าการศึกษาวิจยัถึงแนวทางการใชแ้นวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้กิดผลเป็น 

รูปธรรมใหไ้ดแ้ละเผยแพร่วธีิการดงักล่าวผา่นส่ือ	ขณะเดียวกนักใ็ชส่ื้อสารมวลชนร่วมกบั

ส่ือบุคคล	 เช่น	 ส่ือโมบายเคล่ือนท่ี	การขอร่วมมือกบัวทิยชุุมชน	การใชส่ื้อพ้ืนบา้นต่างๆ	

เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่แนวปรัชญาดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน

	 5.	 เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า	 แหล่งสาร	 (Source)	 เป็นองคป์ระกอบส�าคญั 

ของการส่ือสารท่ีจะสามารถส่งผลต่อความส�าเร็จในการโนม้นา้วใจให้สังคมสนใจ	 

เกิดการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร	 มีทศันคติในทางบวก	และเกิดพฤติกรรมตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	ดงันั้น	 ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงจึงควรใหค้วามส�าคญัในการเลือกสรรส่ือบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะท่ีมีความน่าเช่ือถือ	 

มีความรู้ความเช่ียวชาญ	 มีคุณลกัษณะดึงดูดใจ	 มีพฤติกรรมส่วนตวัท่ีเหมาะสม	ฯลฯ	 

และใชส่ื้อต่างๆ	ท่ีหลากหลาย	เช่น	ส่ือกิจกรรมหรือการพาไปดูงานยงัแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ	

เพ่ือใหก้ารส่ือสารแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ

ประสบความส�าเร็จในการส่ือสาร

 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป

	 1.	 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของส่ือสารมวลชน

ในการเผยแพร่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการน�าเสนอ

ของส่ือสารมวลชน	แต่ยงัไม่ไดศึ้กษาถึงประสิทธิภาพต่อการรับรู้และเขา้ใจ	ซ่ึงการศึกษา

ดงักล่าวจะท�าใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน

	 2.	 ควรจะมีการวเิคราะห์รูปแบบรายการท่ีน�าเสนอเน้ือหาแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในส่ือมวลชนประเภทต่างๆ	วา่รูปแบบใดส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนไดดี้ท่ีสุด	

ทั้งในดา้นการสร้างความสนใจ	สร้างความรู้ความเขา้ใจ	การยอมรับ	และการน�าไปประยกุต์
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ใช	้ เพ่ือเป็นการศึกษาแนวทางในการผลิตเน้ือหาแก่ส่ือมวลชนอ่ืนๆ	และส่ือมวลชน 

ระดบัทอ้งถ่ินต่อไป

	 3.	 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความเขา้ใจและการยอมรับต่อ 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจงัหวดัเชียงราย	เพ่ือใหก้ารศึกษาครอบคลุม

ตวัแปรในผูรั้บสารมากยิง่ข้ึน	การศึกษาคร้ังต่อไปจึงน่าจะมีการศึกษาตวัแปรดา้นความ 

พึงพอใจท่ีมีต่อการน�าเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และความ

พึงพอใจท่ีมีต่อการใชข้อ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ	 เพ่ือจะไดส้ามารถน�ามาเป็นแนวทาง 

ในการพฒันาปรับปรุงการเผยแพร่เน้ือหาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหต้รงกบั 

ความตอ้งการใชป้ระโยชนข์องประชาชนมากท่ีสุด

	 4.	 เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจยัดา้นส่ือบุคคล	 ไดแ้ก่	 ผูส่้งสารหรือ 

แหล่งสาร	 (Source)	 เป็นองคป์ระกอบส�าคญัของการส่ือสาร	การศึกษาต่อไปจึงควรมี 

การศึกษาวิจยัเจาะลึกถึงความส�าคญัของบทบาทของส่ือบุคคลท่ีจะส่งผลต่อความส�าเร็จ 

ในการเผยแพร่	การสร้างความรู้ความเขา้ใจ	การยอมรับ	ฯลฯ	ในแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 โดยอาจมีการศึกษาคุณลกัษณะของผูส่้งสารท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

แต่ละกลุ่ม	 เพ่ือสามารถน�าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกสรรส่ือบุคคลท่ีมี 

ความเหมาะสมในการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายต่อไป



34 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

รายการอ้างองิ

กฤษมนัต	์วฒันาณรงค.์	(2536).	 เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา.	กรุงเทพมหานคร	:	ส�านกัพิมพ์

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ.

จิราย	ุ อิศรางกรู	ณ	อยธุยา.	 (2548).	การขับเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง. วำรสำรเศรษฐกิจ 

และสังคมส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ.  

ปีท่ี	42	ฉบบัท่ี	6.

ปาณิสรา	วฒันรัตน.์	(2550).	การเปิดรับชม ความรู้ ทศันคตแิละพฤตกิรรมการปฏิบัตติน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจากรายการโทรทัศน์. วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต	 

บณัทิตวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.

สุเมธ	ตนัติเวชกลุ.	 (2542).	การด�าเนินชีวติในระบบเศรษฐกจิพอเพยีง “แบบพอเพยีง”  

ตามแนวทางพระราชด�าริ.	กรุงเทพมหานคร.	วำรสำรน�ำ้ กำรประปำ-ส่วนภมิูภำค. 

ธนัวาคม	2541	–	มกราคม	2542.

	 อภิชยั	พนัธเสน	และคณะ.	 (2546). การประยุกต์พระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงกับ

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม. กรุงเทพมหานคร	 :	ส�านกังานกองทุน

สนบัสนุนการวจิยั.

อรวรรรณ	 ปิลนัธน์โอวาท.	 (2546).	การส่ือสารเพือ่การโน้มน้าวใจ.	 กรุงเทพมหานคร	 :	 

ส�านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.

Bloom,	Benjamin.,	Thomas,	 J.,	 and	Madus,	G.	 (1971).	Handbook on Formative  

and Sumative Evaluation of Student Learning.	New	York	:	MacGraw-Hill	

Book	Company.	

Rogers,	 Everett.	M.	 (1995).	Diffusion of Innovations.	 4th	 ed.	New	York,	NY:	 

The	Free	Press.

Schramm,	Wilbur.	 (1964).	Mass media and National Development	 :	 the Role of  

Information in the Developing Countries. California	:	Stanford	University	Press.

Zimbardo,	P.	G.,	 and	Leippe,	M.	 (1991).	The Psychology of Attitude Change and 

Social Influence.	3rd	ed.	New	York:	McGraw-Hill.


