การเผยแพร่ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่ านสื่ อมวลชน
กับความเข้ าใจและการยอมรับต่ อแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
The Diffusion of Philosophy of the Economic Sufficiency
in Thai Mass Media, and Understanding and Acceptance
of People in Chiang Rai Province*
เสริ มศิริ นิลด�ำ**
คมสัน รั ตนะสิ มากูล***

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์การเผยแพร่ เนื้อหาของแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของสื่ อมวลชนไทย ซึ่งประกอบด้วยสื่ อหนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยงและโทรทัศน์
และเพื่อศึกษาระดับความเข้าใจ การยอมรับและการน�ำเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ชีวิตประจ�ำวันของประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ
ร่ วมกับเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการส�ำรวจ การวิเคราะห์เนื้อหา การสัมภาษณ์เจาะลึก และ
การสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1. การเผยแพร่ เนื้ อหาของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสื่ อมวลชนไทย
ผลการศึกษาพบว่า
1.1 สื่ อหนังสื อพิมพ์ น�ำเสนอเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นที่เป็ นเรื่ อง
ของกิจกรรมมากที่สุด โดยเนื้ อหาส่ วนใหญ่เน้นการจัดท�ำโครงการต่างๆ ซึ่ งเชื่อมโยง
แนวพระราชด�ำริ เศรษฐกิจพอเพียงและเป็ นการเทิดพระเกียรติ การให้คำ� อธิบายหรื อนิยาม
* งานวิจยั นี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
** นิเทศศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (นศ.ด.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2551) ปั จจุบนั เป็ น
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เศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็ นเพียงการน�ำเสนอเพียงระดับ เป็ นนามธรรม ผูอ้ ่านยังต้องคิด
และตีความด้วยตนเองเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในการน�ำไปประยุกต์ใช้
1.2 สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง ส่ วนใหญ่มีการน�ำเสนอในรู ปแบบรายการบรรยาย
หรื อสนทนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขยายความนิยามของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
มุมมองของกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น เกษตรกร นักธุ รกิจ ข้าราชการ ฯลฯ ให้ชดั เจนเป็ น
รู ปธรรมมากยิง่ ขึ้น น�ำเสนอในรู ปแบบของข่าวที่เน้นการรายงานข่าวกิจกรรมที่ดำ� เนิ น
โครงการต่างๆ ตามแนวพระราชด�ำริ นอกจากนั้นยังเสนอในรู ปแบบรายการสนทนา
ที่มีการน�ำบุคคลที่มีความรู ้ประสบการณ์ในแวดวงต่างๆ หรื อประชาชนทัว่ ไปที่ใช้หลัก
ความพอเพียงในการด�ำรงชีวติ มาร่ วมพูดคุยกับผูจ้ ดั รายการ เป็ นการแบ่งปันความรู ้ในการ
ปฏิบตั ิตนให้ประสบผลส�ำเร็ จเพือ่ ให้ผฟู ้ ังเห็นเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น ช่วยเสริ มความเข้าใจ
ขณะเดียวกันก็สามารถกระตุน้ ความสนใจให้เกิดแก่ผรู ้ ับสารได้
1.3 สื่ อโทรทัศน์ พบว่า น�ำเสนอรายการประเภทสารคดีที่เกี่ยวกับการประยุกต์
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรต่างๆ มากที่สุด โดยองค์กรในชุมชนที่ผผู ้ ลิต
ให้ความส�ำคัญคือ สถานศึกษา เนื้ อหาของรายการแต่ละครั้งจะมุ่งเน้นการยกตัวอย่าง
การร่ วมมือร่ วมใจขององค์กรต่างๆ กับภาคประชาชนของแต่ละชุมชนที่นำ� หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ของตนและประสบความส�ำเร็ จ โดยปัญหาจะมี
ความครอบคลุมทุกแง่มุม อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของคนในชุมชน ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ปั ญหาวัฒนธรรม ฯลฯ โดยรายการส่ วนใหญ่มีความยาวประมาณ 5 – 8 นาที
รู ปแบบการน�ำเสนอส่ วนใหญ่เป็ นสารคดีเนื่องจากมีประโยชน์ในการช่วยขยาย
ความเข้าใจของผูร้ ับสาร โดยสามารถใช้ภาพเป็ นตัวช่วยในการเล่าเรื่ อง ช่วยในการตีความ
เนื้อหาหรื อขยายแนวคิดให้ครอบคลุมทุกแง่มุมของสังคม การใช้ภาษาที่ง่ายในการเล่าเรื่ อง
การล�ำดับเรื่ องตามเวลาอย่างเป็ นขั้นตอน การขยายความเนื้อหาหรื อภาษาทางวิชาการ ศัพท์
เฉพาะที่เข้าใจยาก ฯลฯ
2. ระดับความเข้าใจของประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มีต่อแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาพรวมอยู่ในระดับที่มีความรู ้ ความเข้าใจมาก โดยเฉพาะในด้านหลัก
ความพอดี พอประมาณ มีเหตุผล และมีภมู คิ มุ ้ กันในตนเอง การพึ่งตนเองในชีวติ ประจ�ำวัน
แบ่งปั นกันในครอบครัว และกับเพื่อนบ้าน รู ้จกั เก็บออม ฯลฯ
3. ระดับการยอมรับและการน�ำเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ชีวติ ประจ�ำวัน
ของประชาชนในจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการยอมรับ
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แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะในด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ในการประกอบอาชี พและการเสริ มสร้างให้คนไทยมีพ้ืนฐานทางจิตใจที่มีคุณธรรม
ส่ วนในด้านการน�ำไปใช้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการน�ำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะในด้านการประกอบธุรกิจ การพัฒนาประสิ ทธิภาพ
ในการผลิต ปรับปรุ งสิ นค้าและคุณภาพอย่างสม�่ำเสมอ การไม่คำ� นึ งก�ำไรของตนเอง
เพียงฝ่ ายเดียว และการจัดท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อทบทวนการใช้จ่ายและออมเงิน
ค�ำส� ำคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง, ความเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียง, การยอมรับในเศรษฐกิจพอเพียง,
เศรษฐกิจพอเพียงในสื่ อมวลชน

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�ำ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นค�ำที่คนไทยเริ่ มรู ้จกั ค�ำนี้เป็ นครั้งแรกเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้มพี ระราชด�ำรัสถึงแนวคิดดังกล่าวเมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2540 เพือ่ ให้คนไทย
ใช้เป็ นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ การด�ำเนินธุรกิจ และการพัฒนา ในขณะที่ประเทศไทย
ก�ำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤติการณ์เศรษฐกิจในช่วงปี ดังกล่าว โดยเป็ นปรัชญาที่ช้ ีให้เห็นถึง
การด�ำรงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐ
ซึ่ งจะมุ่งเน้นการด�ำเนิ นไปในทางสายกลางหรื อการด�ำเนิ นชีวิตโดยอาศัยความพอเพียง
ซึ่ งความพอเพียงนั้นหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและรวมไปถึงการสร้าง
ภูมิคุม้ กันตัวเองจากสภาวะที่เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในยุคโลกาภิวตั น์ ซึ่งจะต้อง
อาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการด�ำเนินชีวติ รวมทั้ง
ต้องอาศัยหลักการของเหตุผล คุณธรรม ความอดทน ความรอบคอบ สติและปั ญญา เพื่อ
เตรี ยมพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงตรัสถึงค�ำว่าเศรษฐกิจพอเพียง
ในครั้งนั้น เป็ นต้นมา สังคมไทยก็ได้มีการกล่าวถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกันอย่างแพร่
หลาย อาจเป็ นเพราะว่าสังคมได้เริ่ มตระหนักดีวา่ เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางที่จะน�ำพา
ประเทศให้พน้ จากวิกฤตในครั้งนั้นได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวในช่วงเวลาดังกล่าวจึงได้มี
การตีความและเผยแพร่ แนวคิดดังกล่าวอย่างกว้างขวางจากคนหลายกลุม่ ทั้งจากผูถ้ วายงาน
ใกล้ชิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัฐบาล ข้าราชการ นักการเมือง นักวิชาการ
นักคิดและนักพัฒนาต่างๆ ซึ่ งการตีความของบุคคลเหล่านั้นมีความแตกต่างหลากหลาย
จนท�ำให้สงั คมเกิดความสับสนถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง กระทัง่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมีพระราชด�ำรัสเพื่ออธิ บายถึงค�ำว่า เศรษฐกิจพอเพียง อีกถึง 2 ครั้ง
คือในวันที่ 4 ธันวาคม 2550 และวันที่ 23 ธันวาคม 2542
นอกจากกลุ่มบุคคล ซึ่ งถือว่าเป็ นสื่ อบุคคลที่กล่าวในข้างต้นแล้ว สื่ อมวลชน
ยังถือเป็ นช่องทางส�ำคัญอีกช่องทางหนึ่ งซึ่ งถือว่าเป็ นช่องทางส�ำคัญที่ทำ� ให้การตีความ
และการเผยแพร่ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นไปอย่างแพร่ หลายในสังคมนั้น กล่าว
อีกนัยหนึ่งได้วา่ สื่ อมวลชนเป็ นสื่ อกลางที่สำ� คัญยิง่ ในการท�ำหน้าที่ถ่ายทอดแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการน�ำข้อมูล ข่าวสารจากกลุ่มต่างๆ ที่พูดถึงและปฏิบตั ิตาม
แนวพระราชด�ำริ เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนต่างๆ ในสังคม อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา
ของจ�ำนรรจา ชุ่มชื่น (2547) พบว่า กลุ่มผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์เป็ นประจ�ำไม่ได้รับความรู ้เรื่ อง
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เศรษฐกิจพอเพียงจากหนังสื อพิมพ์มากเท่าที่ควร ทุกคนรับรู ้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
พระราชด�ำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทีช่ ว่ ยให้คนไทยพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจ
ขณะที่ปาณิ สรา วัฒนรัตน์ (2550) ได้ศึกษาการเปิ ดรับชมรายการโทรทัศน์ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ของกลุ่มผูร้ ับสารที่นบั ถือศาสนาพุทธและอิสลาม ซึ่งเป็ นสมาชิกกองทุนหมู่บา้ น
และชุมชนเมืองแห่งชาติในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เข้าใจเรื่ องแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับปานกลาง แต่ในหลักวิธีการที่นำ� แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ภายใต้
3 ห่วง 2 เงื่อนไขนั้น กลุ่มผูร้ ับสารทั้งสองยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งเพียงพอ
นอกจากสื่ อมวลชนจะมีบทบาทส�ำคัญในการเผยแพร่ แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแล้ว สื่ อมวลชนโดยเฉพาะสื่ อโทรทัศน์ยงั มีบทบาทส�ำคัญในการท�ำหน้าที่
ในการให้การเรี ยนรู ้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั ประชาชนไปในเวลาเดียวกัน เช่น
การศึกษาของ สมพงษ์ จิตระดับ พบว่า แหล่งความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงที่เด็กและเยาวชน
ได้รับทราบสูงสุ ด คือ ผ่านรายการโทรทัศน์ 52 รายหรื อ 31.14 % รองลงมา คือ ครู อาจารย์
44 ราย หรื อ 26.35 % อินเตอร์เน็ต 18 ราย หรื อ 10.78% พ่อแม่ และคนในครอบครัว 16 ราย
หรื อ 9.85% (ไทยรัฐ, 14 เมษายน 2550)
ด้วยการเผยแพร่ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เกิดปั ญหาว่ามีผตู ้ ีความ เลือก
น�ำไปใช้อย่างหลากหลาย จนเกิ ดความเข้าใจและน�ำไปใช้อย่างผิดๆถูกๆ หรื อแปล
ความหมายผิดเพี้ยนไปจากเดิ ม จึ งได้มีความพยายามจะท�ำให้มีการสื่ อความหมาย
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความถูกต้อง เที่ยงตรง และชัดเจน ขณะเดียวกันก็สามารถ
น�ำมาสื่ อสารกับสังคมวงกว้างได้
จากการศึกษาข้างต้นท�ำให้เห็นประเด็นปั ญหาที่เชื่อมโยงกับการน�ำเสนอเนื้อหา
แนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของสื่ อมวลชน กับระดับความเข้าใจและการยอมรับ
ของประชาชน ซึ่งเป็ นผูร้ ับสาร ซึ่งจะมีส่วนส�ำคัญต่อการที่ประชาชนน�ำเอาหลักแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ มุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุล ยัง่ ยืน และมีภมู ิคุม้ กัน
เพือ่ ความอยูด่ ีมีสุข มุ่งสู่สงั คมที่มีความสุ ขอย่างยัง่ ยืน ซึ่งจ�ำเป็ นต้องอาศัยการเผยแพร่ ขอ้ มูล
และสร้างความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้นงานวิจยั เรื่ องนี้จึงต้องการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในสื่ อสารมวลชนไทย
ทั้งในรู ปแบบรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสี ยงและสื่ อหนังสื อพิมพ์ไทย
เพือ่ ศึกษาว่าสื่ อมวลชนมีความเข้าใจและสะท้อนเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงออกมาในลักษณะ
เช่นไร ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวจะส่ งผลต่อการรับรู ้และตีความของผูร้ ับสาร นอกจากนั้นงานวิจยั
เรื่ องนี้ยงั ต้องการจะศึกษาในแง่มุมของผูร้ ับสาร ซึ่ งในที่น้ ีหมายถึงคนในจังหวัดเชียงราย
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ซึ่งงานวิจยั นี้แบ่งออกเป็ น 4 ภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยง
เกี่ยวกับการน�าเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิ คือ ภาครัฐบาล ภาคครัวเรื อน ภาคการผลิต
และสถาบันการเงิน เพื่อศึกษาว่าผูร้ ับสารดังกล่าวนี้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร และน�าเอาแนวปรัชญาดังกล่าวไปปฏิบตั อิ ย่างไร ในระดับมากน้อย
เพียงใด ซึ่ งประโยชน์จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้ได้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น รวมถึงจะท�าให้ผวู ้ างแผนนโยบายทราบปัญหา
และประกอบการตัดสิ นใจได้วา่ ควรจะเพิม่ ข้อมูลหรื อเนื้อหาในลักษณะเช่นไร จึงจะท�าให้
ประชาชนเข้าใจแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้มากขึ้นและชัดเจนยิง่ ขึ้น จนกระทัง่ เกิด
การยอมรับและน�าแนวปรัชญาดังกล่าวไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์การเผยแพร่ เนื้ อหาของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
สื่ อมวลชนไทย ซึ่งประกอบด้วยสื่ อหนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยงและโทรทัศน์
2. เพือ่ ศึกษาระดับความเข้าใจของประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มีต่อแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อศึกษาการยอมรับและการน�าเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ชีวติ
ประจ�าวันของประชาชนในจังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ประโยชน์ ทคี่ ดิ ว่ าจะได้ รับ

1. ส�ำหรับวงวิชาการ งานวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ในการสร้างชุดองค์ความรู ้
ที่เกี่ยวข้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งสามารถน�ำไปเป็ นแนวทางในการเรี ยน
การสอนทั้งในระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สถาบันการศึกษา อาจจะน�ำเอาข้อมูล
เหล่านี้ ไปใช้ในแง่มุมของการสร้างหลักสู ตรที่ช่วยเติมเต็มจนประชาชนสามารถน�ำเอา
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้จริ ง
2. เป็ นประโยชน์ตอ่ ผูม้ หี น้าทีก่ ำ� หนดนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะภาครัฐ
ซึ่ งจะสามารถใช้ขอ้ มูลจากงานวิจยั ครั้งนี้ ไปพิจารณาว่าการเผยแพร่ ของสื่ อมวลชน
ขณะเดียวกันการศึกษาในแง่มุมของประชาชนก็จะท�ำให้เข้าใจว่าประชาชนเข้าใจเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับใด และยอมรับมากน้อยเพียงไร ความรู ้ดงั กล่าวจะท�ำให้ผวู ้ างแผนนโยบาย
ทราบปั ญหาและประกอบการตัดสิ นใจได้ว่าควรจะเพิ่มข้อมูลหรื อเนื้ อหาในลักษณะ
เช่นไร จึงจะท�ำให้ประชาชนเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้มากขึ้นและชัดเจนยิง่ ขึ้น
จนกระทัง่ เกิดการยอมรับและน�ำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
3. ส�ำหรับสื่ อมวลชน ซึ่ งจะเกิดประโยชน์ในแง่ของการได้ทบทวนบทบาท
การท�ำหน้าที่ในการเป็ นสื่ อกลางเผยแพร่ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง
สื่ อมวลชนเป็ นหนึ่ งในองคาพยพที่เป็ นส่ วนส�ำคัญในการท�ำหน้าที่ขบั เคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง การวิจยั ครั้งนี้จะช่วยให้คำ� ตอบได้วา่ สื่ อมวลชนมีบทบาทในการส่ งเสริ ม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมากน้อย ถูกต้องและเหมาะสมเพียงไร ข้อมูลครั้งนี้
จะช่วยท�ำให้สื่อมองเห็นภาพเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างชัดเจน จนกระทัง่ น�ำเสนอออกสู่
สาธารณะได้อย่างชัดเจนขึ้น

ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

งานวิจยั นี้มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเป็ นกรอบในการศึกษา วิเคราะห์
และอภิปรายผล ดังนี้
ทฤษฎีการเผยแพร่ นวัตกรรม
การเผยแพร่ (Diffusion) หมายถึง กระบวนการที่ทำ� ให้นวัตกรรมได้รับการยอมรับ
และถูกน�ำไปใช้โดยสมาชิกของชุมชนเป้ าหมาย ฉะนั้นการเผยแพร่ จึงเป็ นกระบวนการซึ่ง
นวัตกรรม (Innovation) จะถูกน�ำไปถ่ายทอดผ่านช่องทางของการสื่ อสาร (Communication
Channels) ในช่วงเวลาหนึ่ง (Time) กับสมาชิกที่อยูใ่ นระบบสังคมหนึ่ง (Social System)
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ให้เกิดการยอมรับ (Adoption) จากการวิเคราะห์ลกั ษณะของการเผยแพร่ พบว่ามีสิ่ง
ที่เกี่ยวข้องอยู่ 5 ประการที่มอี ทิ ธิพลในการด�ำเนินการของกระบวนการเผยแพร่ ประการแรก
ได้แก่ ตัวนวัตกรรมเอง ประการที่สองได้แก่สารสนเทศหรื อข้อมูลที่นำ� ไปใช้ในการสื่ อสาร
ในเรื่ องของนวัตกรรมนั้น ประการที่สามได้แก่ เงื่อนไขด้านเวลา ประการที่สี่ได้แก่ ธรรมชาติ
ของระบบสังคม หรื อชุ มชนที่นวัตกรรมจะน�ำไปเผยแพร่ และประการสุ ดท้ายคือ
การยอมรับ ทั้งนี้ การวิจยั ทางด้านการเผยแพร่ นวัตกรรมจะเป็ นการศึกษาถึงปัจจัย 5 ประการนี้
ว่ามีผลอย่างไร และมีปฏิสัมพันธ์กนั อย่างไรในการส่ งเสริ มให้มีการยอมรับและน�ำไป
ปฏิบตั ิ โดยแต่ละปั จจัยมีรายละเอียดดังนี้
1) นวัตกรรมหรื อ Innovation หมายถึง ความคิดใหม่ เทคนิควิธีการใหม่ หรื อ
สิ่ งใหม่ที่สามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ นวัตกรรมนั้นเป็ นสิ่ งที่สร้างความรู ้สึกว่า
เป็ นของใหม่สำ� หรับกลุ่มผูม้ ีศกั ยภาพในการยอมรับนวัตกรรม เมื่อนวัตกรรมได้รับการ
ยอมรับน�ำไปใช้จนเป็ นปกติวสิ ยั แล้วไม่มีความรู ้สึกว่าเป็ นของใหม่อีกต่อไปนวัตกรรมนั้น
จะกลายเป็ นเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะอยูใ่ นรู ปแบบของอุปกรณ์ (Hardware) วัสดุ (Software)
และเทคนิควิธี (Techniques) (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2536)
2) ช่องทางสื่ อสาร หรื อ Communication Channels โดยช่องทางของการสื่ อสาร
ที่ใช้มากคือ การใช้สื่อสารมวลชน แต่การสื่ อสารระหว่างบุคคลแบบปากต่อปากยังเป็ น
ที่ยอมรับและใช้ได้ดีอยู่ ปั ญหาคือ การประเมินผลการใช้ช่องทางหรื อสื่ อเพื่อการเผยแพร่
นั้นยังไม่มีการศึกษาผลของการใช้อย่างเป็ นระบบมากนัก ส่ วนมากยังใช้การส�ำรวจ
ความคิดเห็นจากผูใ้ ช้อยู่
3) เวลา หรื อ Time ในแต่ละขั้นตอนของการเผยแพร่ และยอมรับ อาจมีช่วง
ของระยะเวลาในแต่ละขั้นแตกต่างกัน จ�ำเป็ นต้องมีการศึกษาและคาดการณ์ไว้สำ� หรับ
งานการเผยแพร่ นวัตกรรม
4) ระบบสังคม หรื อ Social System เป็ นระบบสังคมที่มีธรรมชาติ วัฒนธรรม
ของคนในสังคมที่จะน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ ฐานะทางเศรษฐกิจของคน
ในสังคมโดยรวม และกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน สามารถยอมรับ
นวัตกรรมได้แตกต่างกัน การเมือง การปกครอง มีอำ� นาจต่อการยอมรับนวัตกรรมเป็ น
อย่างมากการศึกษาถึงอิทธิพลของระบบสังคม จะช่วยให้เข้าใจและหาวิธีการที่เหมาะสม
ในการเผยแพร่ นวัตกรรมได้
5) การยอมรับ หรื อ Adoption เป็ นกระบวนการทีเ่ กี่ยวข้องกับมนุษย์ในการยอมรับ
(หรื อปฏิเสธ) นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีพ้ืนฐานทางด้านจิตวิทยา และสังคมวิทยา
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เป็ นองค์ความรู ้สำ� คัญในการอธิบายกระบวนการในการยอมรับ (หรื อไม่ยอมรับ)
Everett M. Rogers เจ้าของทฤษฎีการเผยแพร่ นวัตกรรมจน ซึ่ งมีชื่อเสี ยงและ
เป็ นที่ยอมรับ ได้เขียนหนังสื อชื่อ Diffusion of Innovations ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1960
Rogers ได้เสนอทฤษฎีที่เริ่ มมีความชัดเจนขึ้นส�ำหรับงานการเผยแพร่ นวัตกรรม โดย
Rogers ได้ใช้ 4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งถูกน�ำไปใช้ในงานการเผยแพร่ นวัตกรรมมากที่สุด
และเป็ นฐานของการพัฒนาทฤษฎีการเผยแพร่ นวัตกรรมดังต่อไปนี้ (Rogers, 1995)
1) ทฤษฎีกระบวนการตัดสิ นใจรับนวัตกรรม (The Innovation Decision Process
Theory) ทฤษฎีน้ ี Rogers ได้ให้คำ� อธิ บายว่า การเผยแพร่ เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในช่วงของเวลาหนึ่งที่มีข้นั ตอนของการเกิด 5 ขั้น ได้แก่
1.1) ขั้นของความรู ้ (Knowledge)
1.2) ขั้นของการถูกชักน�ำ (Persuasion)
1.3) ขั้นของการตัดสิ นใจ (Decision)
1.4) ขั้นของการน�ำไปสู่การปฏิบตั ิ (Implementation)
1.5) ขั้นของการยืนยันการยอมรับ (Confirmation)
ทฤษฎีน้ ีเริ่ มจากผูท้ ี่มีศกั ยภาพที่จะรับนวัตกรรมได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับตัวนวัตกรรม
นั้น จนมีความรู ้ ความเข้าใจในนวัตกรรมอย่างดี และถูกชักน�ำโน้มน้าวให้เชื่อถือจาก
คุณงามความดีของตัวนวัตกรรมนั้น หลังจากนั้นจะมีการตัดสิ นใจว่าจะรับเอานวัตกรรมนี้
มาใช้ เมื่อตัดสิ นใจแล้วก็ลงมือปฏิบตั ินำ� เอานวัตกรรมสู่ การปฏิบตั ิและขั้นสุ ดท้ายคือ
การยืนยัน (หรื ออาจจะปฏิเสธ) การตัดสิ นใจยอมรับและใช้นวัตกรรมนั้นต่อไป
แนวคิดบทบาทหน้ าทีข่ องสื่ อมวลชน
ในสภาพสังคมยุคปั จจุบนั ที่อาจเรี ยกได้วา่ เป็ น สังคมยุคสื่ อสาร ซึ่ งความเจริ ญ
ก้าวหน้าหรื อความอยูร่ อดของสังคมขึ้นอยูก่ บั คนในสังคมได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ทันเวลา และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม สื่ อมวลชนต่างๆ จึงมีบทบาทส�ำคัญในการเสนอ
ข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจน ชี้ นำ� ความคิ ดของคนในสังคมด้วย
Schramm (1964) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสื่ อมวลชน ที่สามารถ
จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไว้ในหนังสื อ Mass Media and National Development
สรุ ปบทบาทของสื่ อมวลชนไว้ดงั นี้
1) เป็ นผูต้ รวจสอบ (Watchman) ติดตาม และรายงานเหตุการณ์ ความเคลื่อนไหว
การด�ำเนินงานต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบเป็ นระยะ
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2) ท�ำให้มีวิสัยทัศน์กว้างขึ้น เป็ นการสร้างประสบการณ์แก่ประชาชน ให้มี
ความคิดกว้างไกลยิง่ ขึ้น
3) ท�ำให้เกิดความสนใจ ชี้ให้เห็นสิ่ งที่น่าสนใจ หรื อควรน�ำมาพิจารณา เพื่อให้
เกิดการวิเคราะห์ส่ิ งต่างๆ น�ำไปสู่การเรี ยนรู ้ และพัฒนาต่อไป
4) สร้างความทะเยอทะยาน คือท�ำให้เกิดความต้องการที่จะมีสภาพที่ดีกว่าเดิม
5) สร้างบรรยากาศของการพัฒนา กระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือในการท�ำงาน
หรื อพัฒนาสิ่ งต่างๆ ให้ดีข้ ึน
6) ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ค่านิยม ที่เคยมีอยูไ่ ม่ถกู ต้อง ให้เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ถกู ต้องขึ้นโดยทางอ้อม
7) ส่ งเสริ มการสื่ อสารระหว่างบุคคล ท�ำให้ประชาชนที่ได้รับข่าวสารจาก
สื่ อมวลชนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ข่าวสารซึ่งกันและกัน
8) สร้างสถานภาพให้บุคคล ท�ำให้เกิดความสนใจในตัวบุคคล ยกย่องบุคคล
หรื อสร้างผูน้ ำ� ในการพัฒนา
9) สร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล ด้วยการท�ำให้เกิดความสนใจ วิพากษ์
วิจารณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
10) ควบคุมให้ปฏิบตั ิตามกติกาของสังคม น�ำการกระท�ำที่ไม่ถูกต้องมาตีแผ่
ให้ประชาชนทราบ เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านและน�ำไปสู่ การควบคุมให้ปฏิบตั ิตาม
บรรทัดฐานที่วางเอาไว้
11) ช่วยให้มีรสนิยมที่ดี แสดงให้เห็นการกระท�ำที่ดี มีวฒั นธรรมตามสมัยนิยม
ให้รู้จกั เลือกปฏิบตั ิหรื อแสดงออกในทางที่ถกู ที่ควร
12) ท�ำให้เจตคติฝังแน่นขึ้น จากความเชื่อหรื อเจตคติเดิมที่ดีอยูแ่ ล้วแต่ไม่ฝังแน่น
ให้เกิดความยึดมัน่ แน่นแฟ้ นขึ้น
13) ท�ำหน้าที่เป็ นครู หมายถึง สื่ อมวลชนมีบทบาทในการให้วิชาความรู ้แก่
ประชาชน ทั้งทางตรง และทางอ้อม อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ทฤษฎีน้ ี ให้ความส�ำคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู ้ (Knowledge) ทัศนคติ
(Attitude) และการยอมรับปฏิบตั ิ (Practice) ของผูร้ ับสารอันอาจมีผลกระทบต่อสังคมต่อไป
จากการรับสารนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงทั้งสามประเภทนี้ จะเกิดขึ้นในลักษณะต่อเนื่ อง
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กล่าวคือ เมื่อผูร้ ับสารได้รับสารก็จะท�ำให้เกิดความรู ้ เมื่อเกิดความรู ้ข้ ึน ก็จะไปมีผลท�ำให้
เกิดทัศนคติและขั้นสุ ดท้าย คือการก่อให้เกิดการกระท�ำ  ทฤษฎีน้ ีอธิ บายการสื่ อสารหรื อ
สื่ อมวลชนว่าเป็ นตัวแปรต้นที่สามารถเป็ นตัวน�ำการพัฒนาเข้าไปสู่ชุมชนได้ ด้วยการอาศัย
ความรู ้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการยอมรับปฏิบตั ิ (Practice) หรื อ KAP
เป็ นตัวแปรตามในการวัดความส�ำเร็ จของการสื่ อสารเพื่อการพัฒนา
ทฤษฎีความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ สามารถน�ำมาให้เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ว่า ความแตกต่างของ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อความรู ้ความเข้าใจในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อทัศนคติดา้ นการยอมรับในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการน�ำแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด�ำรงชีวิตของประชาชนที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของการเผยแพร่ แนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรื อไม่ อย่างไร
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด�ำรัส เรื่ อง “เศรษฐกิจ
พอเพียงเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540 ซึ่ งได้มีการขานรับน�ำแนวคิด
เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิหลายหน่วยงาน แต่คนส่ วนมากมักจะเข้าใจว่าเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็ นเรื่ องของเกษตรกรในชนบทเท่านั้น แต่แท้ที่จริ งผูป้ ระกอบอาชีพอื่น เช่น
พ่อค้า ข้าราชการ และพนักงานบริ ษทั ต่างๆ สามารถน�ำแนวพระราชด�ำรัสเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ โดยสรุ ปแล้วเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงในอย่างน้อย
7 ประการคือ (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2548)
1. พอเพียงส�ำหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน
2. จิตใจพอเพียง ท�ำให้รักและเอื้ออาทรคนอื่นได้ คนที่ไม่พอจะรักคนอื่นไม่เป็ น
และท�ำลายมาก
3. สิ่ งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่ งแวดล้อม ท�ำให้ยงั ชีพและ
ท�ำมาหากินได้ เช่น การท�ำเกษตรผสมผสาน ซึ่งได้ท้งั อาหารได้ท้งั สิ่งแวดล้อมและได้ท้งั เงิน
4. ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็ นชุมชนที่เข้มแข็งจะท�ำให้สามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ เช่น ปั ญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรื อปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
5. ปัญญาพอเพียง มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการปฏิบตั ิ และปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง
6. อยูบ่ นพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่ม
ที่สัมพันธ์อยูก่ บั สิ่ งแวดล้อมที่หลากหลาย ดังนั้นเศรษฐกิจจึงควรสัมพันธ์และเติบโต
12
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ขึ้นจากฐานทางวัฒนธรรม จึงจะมัน่ คง เช่น เศรษฐกิจของจังหวัดตราด ขณะนี้ไม่กระทบกระเทือน
จากฟองสบูแ่ ตก ไม่มคี นตกงาน เพราะอยูบ่ นพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิน่
ที่เอื้อต่ออาชีพการท�ำสวนผลไม้ ท�ำการประมง และการท่องเที่ยว
7. มี ความมัน่ คงพอเพียง ไม่ใช่ วูบวาบ เดี๋ ยวจนเดี๋ ยวรวยแบบกะทันหัน
เดี๋ยวตกงานไม่มีกินไม่มีใช้ ถ้าเป็ นแบบนั้นประสามนุษย์คงทนไม่ไหวต่อความผันผวน
ที่เร็ วเกิน จึงท�ำให้สุขภาพจิตเสี ย เครี ยด เพี้ยน รุ นแรง ฆ่าตัวตาย ติดยา เศรษฐกิจพอเพียง
ที่มนั่ คงจึ งท�ำให้สุขภาพจิ ตดี เมื่อทุกอย่างพอเพียงก็เกิ ดความสมดุล ความสมดุลคือ
ความเป็ นปกติ และยัง่ ยืน ซึ่ งเราอาจเรี ยกเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ
พื้นฐาน เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการ เศรษฐกิจศีลธรรม
สุ เมธ ตันติเวชกุล (2549) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวพระราชด�ำรัสเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าเป็ นปรัชญาที่ช้ ีถึงแนวการด�ำรงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้
ด�ำเนิ นไปในทางสายกลาง ความพอเพียงในแนวปรัชญานี้ หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี โดยสุ เมธยังได้กล่าวถึงทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) ว่าเป็ นการกระท�ำพอประมาณด้วยเหตุผล การพัฒนา
ต้องเป็ นไปตามล�ำดับขั้นตอน ต้องสร้างภูมิคุม้ กันในตัวเพื่อให้สามารถเผชิญและอยูร่ อด
จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ต้องมีความรอบรู ้
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการน�ำเอาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และด�ำเนินการทุกๆ ขั้นตอน ต้องเสริ มสร้างให้คนไทยมีพ้ืนฐานทางจิตใจไปในทางส�ำนึก
ในคุณธรรม และความรอบคอบ นอกจากนั้นยังต้องสร้างความสมดุลพร้อมที่จะเผชิญ
และยอมรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงพระกรุ ณาปรับปรุ งแก้ไขพระราชทานข้างต้น
เป็ นที่มาของ นิยาม "3 ห่วง 2 เงื่อนไข" ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ น�ำมาใช้ในการรณรงค์
เผยแพร่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านช่องทางต่างๆ อยูใ่ นปั จจุบนั ซึ่งประกอบด้วยความ
"พอประมาณ มีเหตุผล มีภมู คิ มุ ้ กัน" บนเงื่อนไข "ความรู ้ และ คุณธรรม" (อภิชยั พันธเสน
และคณะ, 2546)
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ระเบียบวิธีวจิ ยั

งานวิจยั นี้ ใช้วิธีการศึกษาทั้งเชิงวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
และวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยก�ำหนดวิธีการศึกษาโดยจ�ำแนก
ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1. การวิเคราะห์ การเผยแพร่ เนื้ อหาของแนวปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
ของสื่ อมวลชนไทย ซึ่ งประกอบด้วยสื่ อหนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยงและโทรทัศน์
มีวธิ ีการศึกษาตามวัตถุประสงค์น้ ีประกอบด้วย
1.1 การวิเคราะห์เนื้ อหาสื่ อ (Content Analysis) ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างสื่ อประเภทต่างๆ ที่นำ� เสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม
– 31 ธันวาคม 2551 โดยผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การสุ่ มจากสื่ อ 3 สื่ อ ดังนี้
- สื่ อหนังสื อพิมพ์ ผูว้ ิจยั ได้สุ่มหนังสื อพิมพ์ที่เน้นการน�ำเสนอข่าวหนัก
และข่าวเบามาอย่างละ 2 รายชื่อ เพื่อวิเคราะห์เนื้ อหาจากข่าวและบทความที่นำ� เสนอ
เนื้อหาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง ผูว้ จิ ยั ได้สุ่มแบบเฉพาะเจาะจงสถานีที่มีผฟู ้ ังมากที่สุด
2 อันดับแรกในจังหวัดเชียงราย เพื่อวิเคราะห์รายการประเภทข่าวและบทความที่นำ� เสนอ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ออกอากาศในแต่ละเดือน
- สื่ อโทรทัศน์ ผูว้ ิจยั สุ่ มเฉพาะเจาะจงเลือกสถานีที่มีจำ� นวนผูช้ มมากที่สุด
2 อันดับแรก เพื่อวิเคราะห์รายการประเภทสนทนาและสารคดีที่นำ� เสนอแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงที่นำ� เสนอแต่ละเดือน
1.2 การสัมภาษณ์เชิ งลึก (Depth Interview) ผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์เชิ งลึก
ผูท้ ี่รับผิดชอบเนื้ อหาหรื อผูท้ ี่ทำ� บทรายการหรื อผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเสนอ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. การศึกษาระดับความเข้าใจของประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มีต่อแนวปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียง วิธีการศึกษาคือ การส�ำรวจ (Survey) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อ
ทดสอบระดับความเข้าใจของประชาชนจังหวัดเชียงรายที่มีต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3. การศึกษาการยอมรับและการน�ำเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ชีวติ ประจ�ำวันของประชาชนในจังหวัดเชียงราย วิธีการศึกษาคือ
- การส�ำรวจ โดยใช้แบบส�ำรวจเพื่อทราบระดับการยอมรับและการน�ำเอา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
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วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

- การสนทนากลุ่ม (Focus-group Interview) จากภาครัฐ ภาคครัวเรื อน ภาค
การผลิตและสถาบันการเงิน เพื่อศึกษาการยอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการน�ำไป
ประยุกต์ใช้
ประชากร กลุ่มตัวอย่ างและข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การวิจยั นี้กำ� หนดคุณลักษณะของประชากรในการศึกษา ดังนี้
ประชากรในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือกลุ่มที่ทำ� หน้าที่เป็ น
ผูส้ ่ งสารแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ กลุ่มสื่ อมวลชน ซึ่ งประกอบด้วยเนื้ อหาสื่ อ
หนังสื อพิมพ์ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยงและสื่ อโทรทัศน์ ส่ วนกลุ่มที่สอง เป็ นกลุ่มประชาชน
จังหวัดเชียงราย ซึ่ งมาจาก 4 ภาคส่ วน คือ ภาครัฐบาล ภาคครัวเรื อน ภาคการผลิตและ
สถาบันการเงิน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
1) ตัวอย่างที่เป็ นเนื้อหาสื่ อ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างสื่ อประเภทต่างๆ ที่นำ�
เสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งเป็ นช่วงที่มี
การน�ำเสนอแนวปรัชญาดังกล่าวในปริ มาณค่อนข้างมาก โดยผูว้ ิจยั ได้ทำ� การสุ่ มจากสื่ อ
3 สื่ อ ดังนี้
- สื่อหนังสือพิมพ์ ผูว้ จิ ยั ได้สุ่มหนังสือพิมพ์ทเี่ น้นการน�ำเสนอข่าวหนักและข่าวเบา
มาอย่างละ 2 รายชือ่ จากนั้นใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็ นระบบ (Systematic Random Sampling)
เพือ่ วิเคราะห์เนื้อหาจากข่าวและบทความที่นำ� เสนอเนื้อหาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง ผูว้ จิ ยั ได้สุ่มแบบเฉพาะเจาะจงสถานีที่มีผฟู ้ ังมากที่สุด
2 อันดับแรกในจังหวัดเชียงราย จากนั้นใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเป็ นระบบกับรายการ
ประเภทข่าวและบทความที่ออกอากาศในแต่ละเดือนเพื่อวิเคราะห์เนื้อหา
- สื่ อโทรทัศน์ ผูว้ ิจยั สุ่ มเฉพาะเจาะจงเลือกสถานี ที่มีจำ� นวนผูช้ มมากที่สุด
2 อันดับแรก โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเป็ นระบบกับรายการประเภทสนทนาและ
สารคดีที่นำ� เสนอแต่ละเดือนเพื่อวิเคราะห์เนื้อหา
2) ตัวอย่างส�ำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกผูว้ ิจยั ได้สมั ภาษณ์เชิงลึกผูท้ ่ีรับผิดชอบ
เนื้อหาหรื อผูท้ ี่ทำ� บทรายการ หรื อผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเสนอแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้จำ� นวนผูใ้ ห้ขอ้ มูล
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7 ท่านจากองค์กรสื่ อภาครัฐและเอกชนในระดับจังหวัดและระดับประเทศในต�ำแหน่งคือ
ผูผ้ ลิตรายการ ผูจ้ ดั การฝ่ ายสร้างสรรค์สื่อ นักสื่ อสารมวลชนช�ำนาญการ ผูอ้ ำ� นวยการ
สถานีวทิ ยุ หัวหน้าสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง นักจัดรายการ และผูส้ ื่ อข่าวสายเกษตร
3) ตัวอย่างส�ำหรับการส�ำรวจโดยใช้แบบสัมภาษณ์ โดยประชากรในการศึกษา
ครั้งนี้คือ ประชาชนที่อยูใ่ นจังหวัดเชียงราย จ�ำนวน 1,259,998 คน เมื่อค�ำนวณจ�ำนวน
ตัวอย่างจากวิธีของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้จำ� นวนตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คนใช้วธิ ี
การสุ่ มตัวอย่างประเภทการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Mulit-Stage Sampling) โดยมี
ขั้นตอนการสุ่ มตัวอย่างดังนี้คือ
- การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) โดยแบ่งตามขนาดประชากร
ในแต่ละอ�ำเภอซึ่ งจังหวัดเชียงรายมีท้ งั หมด 16 อ�ำเภอ และ 2 กิ่งอ�ำเภอ จึงแบ่งอ�ำเภอ
ตามขนาดประชากรออกเป็ น 3 กลุ่มได้แก่ อ�ำเภอขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ เพื่อให้ประชากร
ในการวิจยั นี้ มีโอกาสเป็ นกลุ่มตัวอย่างเท่าเทียมกัน ผูว้ ิจยั จะสุ่ มตัวอย่างจากกลุ่มอ�ำเภอ
แต่ละกลุ่มอ�ำเภอ โดยก�ำหนดตัวอย่างจ�ำนวน 50% ของแต่ละกลุ่ม รวมจ�ำนวนพื้นที่ศึกษา
ทั้งสิ้ น 10 อ�ำเภอ ได้จำ� นวนกลุ่มตัวอย่างดังนี้
- กลุ่มที่ 1: กลุ่มอ�ำเภอที่มีประชากรตั้งแต่ 100,001 คนขึ้นไป ประกอบด้วย
3 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอเมือง พาน และแม่จนั จะสุ่ มตัวอย่าง 2 อ�ำเภอ ผลจากการสุ่ มได้แก่
อ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอแม่จนั
- กลุ่มที่ 2: กลุ่มอ�ำเภอที่มีประชากรตั้งแต่ 50,001 – 100,000 คน ประกอบด้วย
7 อ�ำเภอ คืออ�ำเภอเทิง แม่สาย แม่สรวย แม่ฟ้าหลวง เวียงป่ าเป้ า เชียงของ และเชียงแสน
จะสุ่ มตัวอย่าง 4 อ�ำเภอ ผลจากการสุ่ มได้แก่ อ�ำเภอเทิง อ�ำเภอเวียงป่ าเป้ า อ�ำเภอเชียงของ
และอ�ำเภอเชียงแสน
- กลุ่มที่ 3: กลุ่มอ�ำเภอที่มีประชากรน้อยกว่า 50,001 คน ประกอบด้วย 8 อ�ำเภอ
คือ อ�ำเภอเวียงชัย พญาเม็งราย ขุนตาล เวียงแก่น แม่ลาว ป่ าแดด เวียงเชียงรุ ้ง และดอยหลวง
จะสุ่ มตัวอย่าง 4 อ�ำเภอ ผลจากการสุ่ มได้แก่ อ�ำเภอเวียงชัย อ�ำเภอเวียงแก่น อ�ำเภอแม่ลาว
และอ�ำเภอป่ าแดด
จากนั้นในการเก็บข้อมูลใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
จากประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดงั กล่าวจ�ำนวน 400 คน
4) ตัวอย่างส�ำหรับการสนทนากลุ่ม จากภาครัฐ ภาคครัวเรื อน ภาคการผลิต
และสถาบันการเงิน จ�ำนวน 25 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
งานวิจยั นี้ ใช้เครื่ องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล การทดสอบเครื่ องมือ และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์เนื้อหาสื่ อ (Content Analysis) เพื่อวิเคราะห์การน�ำเสนอเนื้อหา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของสื่ อมวลชนประเภทต่างๆ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม –
31 ธันวาคม 2551 โดยผูว้ ิจยั ได้ทำ� การสุ่ มจากสื่ อ 3 สื่ อได้แก่ สื่ อหนังสื อพิมพ์ สื่ อวิทยุ
กระจายเสี ยง และสื่ อโทรทัศน์ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังจากการลงรหัสข้อมูลแล้ว ผูว้ จิ ยั
จะน�ำมาสรุ ปเป็ นการแจงนับโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ยร้อยละ เพื่อพรรณนาให้เห็นล�ำดับ
ของกลุ่มเนื้อหาที่ได้รับการน�ำเสนอตั้งแต่ความถี่สูงสุ ดและลดลงตามล�ำดับ หลังจากนั้น
ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการพรรณนารายละเอียดเนื้อหาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สื่อแต่ละ
ประเภทน�ำเสนอ
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) เพื่อศึกษาแนวคิดของผูท้ ี่รับผิดชอบ
เนื้ อหาหรื อผูท้ ี่ทำ� บทรายการหรื อผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเสนอแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง จ�ำนวน 7 คน เครื่ องมือที่ใช้คือ ประเด็นค�ำถามสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง
โดยมีข้นั ตอนการสร้างและทดสอบเครื่ องมือ ดังนี้
การสร้างข้อค�ำถามในแบบสัมภาษณ์ : ข้อค�ำถามสัมภาษณ์สร้างขึ้นจากการทบทวน
ต�ำรา เอกสาร และงานวิจยั ที่อยูใ่ นสาขาการสื่ อสารมวลชนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีการตรวจสอบเครื่ องมือด้วยการวิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
โดยการให้ผทู ้ รงคุณวุฒิในสาขาการสื่ อสารมวลชนและนักวิชาการที่มีความรู ้เกี่ยวกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุม
ของเนื้อหา ความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษา หลังจากแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
แล้วจะน�ำข้อค�ำถามนั้นไปสัมภาษณ์กบั กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มีคุณลักษณะดังที่กำ� หนดไว้
ทั้งนี้ ภาษาในข้อค�ำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์จะมีการปรับเพื่อความเหมาะสมและ
ความเข้าใจตรงกันในการสื่ อสารกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละกลุ่ม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั จะถอดเทป
บันทึกค�ำสัมภาษณ์แบบค�ำต่อค�ำแล้วน�ำมาวิเคราะห์เนื้ อหาโดยการจัดกลุ่มเนื้ อหาหลัก
ที่มีความหมายสอดคล้องใกล้เคียงกัน (Common Theme) ตัดข้อมูลที่ซ้ ำ� ซ้อนออก เพื่อ
น�ำมาบรรยายเปรี ยบเทียบให้เห็นถึงแนวคิดของสื่ อมวลชนแต่ละประเภทต่อการผลิตเนื้อหา
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะถูกน�ำเสนอประกอบ
กับการวิเคราะห์เนื้ อหาเพื่อให้เห็นภาพรวมในการเสนอเนื้ อหาตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของสื่ อมวลชนโดยละเอียด
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3. การส�ำรวจ (Survey) เพื่อทดสอบระดับความเข้าใจของประชาชนในจังหวัด
เชียงรายทีม่ ตี อ่ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เครื่ องมือคือ แบบสัมภาษณ์ (Questionnaire)
จ�ำนวน 400 ชุด โดยมีข้นั ตอนการสร้างและทดสอบเครื่ องมือ ดังนี้
การสร้างแบบสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนเอกสารและสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการยอมรับและพฤติกรรมการใช้เนื้ อหาจากสื่ อ
จากนั้นจึ งสร้ างข้อค�ำถามที่ผูว้ ิจยั เห็ นว่าเป็ นคุณลักษณะส�ำคัญของแนวคิดดังกล่าว
โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วยค�ำถามปลายปิ ด (Close-ended Questions) แบ่งเป็ น
3 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2
การทดสอบความรู ้ความเข้าใจเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ส่ วนที่ 3 การส�ำรวจการยอมรับ
และการน�ำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
การตรวจสอบเครื่ องมือจะมีการทดสอบความตรงตามเนื้ อหาเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหา รวมถึงความชัดเจนและความเหมาะสม
ของภาษา โดยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาการสื่ อสารมวลชนและนักวิชาการที่มีความรู ้เกี่ยวกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจ�ำนวน 3 ท่าน หลังจากนั้น ผูว้ จิ ยั จึงน�ำข้อแนะน�ำมาแก้ไขปรับปรุ ง
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วน�ำไปทดลองใช้หรื อการทดสอบ
ความเที่ยง (Reliability) โดยน�ำแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา
และได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงกับประชากร
ที่ศึกษาจ�ำนวน 30 คน และน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์
โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วยโปรแกรม
ส�ำเร็ จรู ป SPSS (Statistics package for the social science) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม
โดยเฉลี่ยทุกส่ วน 0.855 จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างจริ ง
4. การสนทนากลุ่ม (Focus-group Interview) เพือ่ ศึกษาการยอมรับและการน�ำเอา
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ชีวิตประจ�ำวันของประชาชนในจังหวัดเชี ยงราย
โดยรวบรวมจากอาสาสมัครที่อยูใ่ นภาครัฐ ภาคครัวเรื อน ภาคการผลิตและสถาบันการเงิน
จ�ำนวน 25 คน ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั จะจัดแบ่งอาสาสมัครออกเป็ นกลุ่มๆ ละประมาณ 5 -7 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ กรอบค�ำถามเบื้องต้นตามวัตถุประสงค์
วิจยั โดยการสร้างข้อค�ำถามในการสนทนากลุ่มนี้ ข้อค�ำถามสร้างขึ้นจากการทบทวนต�ำรา
เอกสาร และงานวิจยั ที่อยูใ่ นสาขาการสื่ อสารมวลชนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ผ่านการวิเคราะห์ความตรงตามเนื้ อหาโดยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาการสื่ อสารมวลชน
และนักวิชาการที่มีความรู ้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 3 ท่าน
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ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั จะถอดเทปบันทึกค�ำสัมภาษณ์
แบบค�ำต่อค�ำแล้วน�ำมาวิเคราะห์เนื้อหาโดยการจัดกลุ่มเนื้อหาหลักที่มีความหมายสอดคล้อง
ใกล้เคียงกัน ตัดข้อมูลที่ซ้ ำ� ซ้อนออก เพือ่ น�ำมาบรรยายให้เห็นถึงการยอมรับและการน�ำเอา
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ชีวิตประจ�ำวันของประชาชนในจังหวัดเชียงรายทั้ง
4 ภาคส่ วน
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา คือ การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ การแจกแจงจ�ำนวน
และค่าร้อยละเพื่อให้ขอ้ มูลประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะการแจกแจง
ของตัวแปร โดยการค�ำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
แต่ละข้อความ
2. สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance
หรื อ ANOVA) โดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05 หากพบความแตกต่างในข้อใดจะท�ำการ
ทดสอบด้วยการเปรี ยบเทียบภายหลังเป็ นรายคูโ่ ดยใช้วธิ ีของ Scheffe รวมทั้งใช้การวิเคราะห์
ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Correlation)

ผลการวิจยั

ตอนที่ 1 การเผยแพร่ เนือ้ หาของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสื่อมวลชนไทย
ผลการศึกษาพบว่า เนื้ อหาของสื่ อมวลชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ที่เผยแพร่ เนื้อหาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1.1 สื่ อหนังสื อพิมพ์
จากการวิเคราะห์เนื้ อหาข่าว บทความและสารคดีที่มีการกล่าวถึงเศรษฐกิจ
พอเพียง พบประเด็นที่สื่อหนังสื อพิมพ์นำ� เสนอเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1.1.1 สื่ อหนังสื อพิมพ์นำ� เสนอเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นที่เป็ นเรื่ อง
ของกิจกรรมมากที่สุด โดยเนื้ อหาส่ วนใหญ่เน้นการจัดท�ำโครงการต่างๆ ซึ่ งเชื่อมโยง
แนวพระราชด�ำริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เข้ามา โดยมีจุดประสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูท้ ี่ทำ� หน้าที่แสวงหาข้อมูลและน�ำเสนอเนื้ อหา
พบว่า ข่าวหรื อบทความต่างๆ ของสื่ อหนังสื อพิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็ นการรายงานโครงการ
หรื อจัดกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ซึ่งกิจกรรมนั้นเกี่ยวข้องหรื อเชื่อมโยงกับสถาบัน
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พระมหากษัตริ ยด์ งั เช่นโครงการตามแนวพระราชด�ำริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ซึ่งหน่วยงานเหล่านั้นมักจะจัดขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ในการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทั้งนี้ ผสู ้ ื่ อข่าวและผูเ้ ขียนบทความน�ำเรื่ องราวดังกล่าวมา
เผยแพร่ สู่ ประชาชน เนื่ องจากมีคุณค่าข่าวหรื อองค์ประกอบของเหตุการณ์ที่สมควร
ถูกน�ำเสนอเป็ นข่าวหลายประการ อาทิ ความเด่นหรื อความมีชอื่ เสียงของบุคคล ความใกล้ชดิ
ผลกระทบ ฯลฯ
1.1.2 การให้คำ� อธิบายหรื อนิยามเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็ นเพียงการน�ำเสนอ
เพียงระดับ เป็ นนามธรรม ซึ่ งการนิยามแบ่งได้ 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ เศรษฐกิจพอเพียง
หมายถึง (1) การอยูแ่ บบพอประมาณหรื อพออยูพ่ อกิน และ (2) การพึ่งพาตนเอง แต่อย่างไร
ก็ตาม ผูอ้ ่านยังต้องคิดและตีความด้วยตนเองเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการน�ำไปประยุกต์ใช้
1.1.3 ข้อเสนอแนะของวิธีการน�ำเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ สื่ อมวลชน
ส่ วนใหญ่กำ� หนดเป้ าหมายผูร้ ับสาระส�ำคัญคือ กลุ่มเกษตรกร ซึ่ งบางส่ วนเป็ นข้อเสนอ
ที่ค่อนข้างเป็ นรู ปธรรม ขณะที่บางส่ วนเป็ นการน�ำเสนอกิจกรรมที่เกษตรกรท�ำอยูแ่ ล้ว
มีเพียงส่ วนน้อยที่พดู ถึงการใช้ในชีวติ ประจ�ำวันด้านอื่นๆ หรื อทางธุรกิจ แต่กเ็ ป็ นค�ำอธิบาย
ในระดับแนวคิด ที่ขาดการเสนอแนะอย่างเป็ นรู ปธรรมในการน�ำเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ให้เกิดผลจริ ง
1.2 สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง
ผลการวิเคราะห์รายการประเภทข่าวและบทความที่นำ� เสนอแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ออกอากาศในแต่ละเดือนของสถานีวทิ ยุทอ้ งถิ่นในจังหวัดเชียงราย พบว่า
1.2.1 สื่ อวิทยุกระจายเสี ยงส่ วนใหญ่มีการน�ำเสนอในรู ปแบบรายการบรรยาย
หรื อสนทนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขยายความหรื อตีความนิยามของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามมุมมองของกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น เกษตรกร นักธุรกิจ ข้าราชการ ฯลฯ
จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกผูร้ ับผิดชอบในการผลิตเนื้ อหา พบว่า สื่ อวิทยุ
มีวตั ถุประสงค์ในการน�ำเสนอเนื้อหาที่มุ่งขยายความค�ำอธิบายหรื อนิยามเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ชดั เจนเป็ นรู ปธรรมมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากสิ่ งที่ เป็ นหลักการอาจจะเข้าใจได้ยาก
ส�ำหรับประชาชนในท้องถิ่น แต่เมื่อประชาชนเกิดความเข้าใจแล้วจะประยุกต์ใช้ได้ง่าย
เพราะสอดคล้องกับวิถีการด�ำรงชีวติ ของประชาชนในภาคการเกษตรและท้องถิ่นอยูแ่ ล้ว
โดยกลุ่มผูฟ้ ังเป้ าหมายหลักที่กำ� หนดไว้คือ เกษตรกร รองลงมาคือ ประชาชนทัว่ ไป
1.2.2 สื่ อวิทยุกระจายเสี ยงน�ำเสนอเนื้ อหาเศรษฐกิ จพอเพียงในรู ปแบบ
ของข่าวที่เน้นการรายงานข่าวกิจกรรมที่ดำ� เนินโครงการต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงแนวพระราชด�ำริ
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เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยมีจุดประสงค์เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกิ จกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นโดยหน่ วยงานภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งมีการแจ้งผูส้ ื่ อข่าวให้ทราบเพื่อให้เสนอเป็ นข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
1.2.3 สื่ อวิทยุกระจายเสี ยงน�ำเสนอเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในรู ปแบบรายการ
สนทนาที่มีการน�ำบุคคลที่มีความรู ้ประสบการณ์ในแวดวงต่างๆ หรื อผูท้ ี่ปฏิบตั ิตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วประสบความส�ำเร็จ หรื อประชาชนทัว่ ไปที่ใช้หลักความพอเพียง
ในการด�ำรงชีวิตมาร่ วมพูดคุยกับผูจ้ ดั รายการ เป็ นการแบ่งปั นความรู ้ในการปฏิบตั ิตน
ให้ประสบผลส�ำเร็ จเพือ่ ให้ผฟู ้ ังเห็นเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น ซึ่งกลุ่มผูฟ้ ังเป้ าหมายที่ผจู ้ ดั รายการ
ก�ำหนดไว้จะเป็ นกลุ่มเกษตรกรเป็ นหลัก รองลงมาคือ กลุ่มประชาชนทัว่ ไป
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูร้ ับผิดชอบในการผลิตเนื้อหา พบว่า รู ปแบบรายการ
สนทนาที่มีการน�ำบุคคลที่มีความรู ้ประสบการณ์ในแวดวงต่างๆ หรื อผูท้ ี่ปฏิบตั ิตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงแล้วประสบความส�ำเร็ จ หรื อประชาชนทัว่ ไปที่ใช้หลักความพอเพียงใน
การด�ำรงชีวติ มาร่ วมพูดคุยกับผูจ้ ดั รายการ มีประโยชน์อย่างยิง่ ในการช่วยเสริ มความเข้าใจ
ขณะเดียวกันก็สามารถกระตุน้ ความสนใจให้เกิดแก่ผรู ้ ับสารได้ เพราะเป็ นการพูดคุย
ออกอากาศสดและประชาชนสามารถมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นในรายการได้
1.3 สื่ อโทรทัศน์
จากการวิเคราะห์เนื้ อหารายการประเภทสนทนาและสารคดีที่นำ� เสนอแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในสื่ อโทรทัศน์ ผลการศึกษาพบดังนี้
1.3.1 สื่ อโทรทัศน์นำ� เสนอรายการประเภทสารคดีที่เกี่ยวกับการประยุกต์
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรต่างๆ มากที่สุด โดยองค์กรในชุมชนที่ผผู ้ ลิต
ให้ความส�ำคัญคือ สถานศึกษา เนื่องจากเห็นว่าเยาวชนคือ กลุ่มที่ยงั สามารถหล่อหลอม
ทัศนคติและความคิดได้ และเป็ นรากฐานส�ำคัญของการสื บสานแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสังคมไทย
เนื้อหาของรายการแต่ละครั้งจะมุ่งเน้นการยกตัวอย่างการร่ วมมือร่ วมใจของ
องค์กรต่างๆ กับภาคประชาชนของแต่ละชุมชนที่นำ� หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
แก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ของตนและประสบความส�ำเร็ จ โดยปั ญหาจะมีความครอบคลุม
ทุกแง่มุม อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของคนในชุมชน ปัญหาสิ่ งแวดล้อม ปัญหาวัฒนธรรม
ฯลฯ โดยรายการส่ วนใหญ่มีความยาวประมาณ 5 – 8 นาที
จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกผูท้ ี่รับผิดชอบเนื้ อหาหรื อผูท้ ี่ทำ� บทรายการหรื อ
ผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเสนอแนวเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า รู ปแบบรายการสารคดี
Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.12 No.1 (January - June 2017)

21

ส่ วนใหญ่จะเป็ นการรับจ้างผลิตจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงต่างๆ ส�ำนักงาน
ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ มูลนิธิอานันทมหิ ดล ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ฯลฯ โดยในกระบวนการก่อนการผลิต ผูร้ ับผิดชอบจะพยายามค้นคว้า
รวบรวมและตีความหลักความและหลักปฏิบตั ิตามแนวคิดดังกล่าวให้ชดั เจนถูกต้อง
มากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสื่ อสารสู่ สงั คม ส่ วนการใช้รูปแบบสารคดี
เนื่องจากรู ปแบบดังกล่าวมีประโยชน์ในการช่วยขยายความเข้าใจของผูร้ ับสาร โดยสามารถ
ใช้ภาพเป็ นตัวช่วยในการเล่าเรื่ อง เพราะแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็ นรู ปธรรม
สูง ผูผ้ ลิตจึงต้องการช่วยในการตีความเนื้อหาหรื อขยายแนวคิดให้ครอบคลุมทุกแง่มุมของ
สังคม การใช้ภาษาที่ง่ายในการเล่าเรื่ อง การล�ำดับเรื่ องตามเวลาอย่างเป็ นขั้นตอน การขยาย
ความเนื้อหาหรื อภาษาทางวิชาการ ศัพท์เฉพาะที่เข้าใจยาก ฯลฯ สิ่ งเหล่านี้มุ่งเน้นการสนอง
การเพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจของประชาชนให้มากที่สุด
1.3.2 สื่ อโทรทัศน์นำ� เสนอเนื้ อหาเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นที่เป็ นเรื่ อง
ของสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวในเรื่ องของการยกย่องแนว
พระราชด�ำริ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรายการจะน�ำเสนอพระราชกรณี ยกิจหรื อพระจริ ยาวัตร
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวเพื่อเป็ นการให้แนวคิดและเป็ นแบบอย่างของการ
ด�ำรงชีวติ แก่ประชาชน
ตอนที่ 2 ระดับความเข้ าใจของประชาชนในจังหวัดเชียงรายทีม่ ตี ่ อแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการศึกษาระดับความเข้าใจของประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มีต่อแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พบผลการศึกษาดังนี้
2.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะประชากรด้านเพศพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ในด้าน
อายุของกลุม่ ตัวอย่างมีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มากที่สุด รองลงมาคือ อายุระหว่าง 36 – 45 ปี
ในด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รองลงมา
คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และในด้านอาชีพพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือ ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
ในด้านการเปิ ดรับสื่ อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการเปิ ดรับสื่ อที่เสนอเนื้ อหา
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่ อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ สื่ อวิทยุ ส่ วนสื่ อ
ที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับการเปิ ดรับสื่ อที่เสนอเนื้ อหาเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
น้อยที่สุดคือ สื่ อบุคคล
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จุดประสงค์ในการเปิ ดรับเนื้ อหาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่ อต่างๆ ของ
กลุ่มตัวอย่างโดยรวมทั้ง 3 อันดับได้แก่ วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความรู ้ทว่ั ไป รองลงมา
คือ เพื่อเป็ นแหล่งความรู ้ในการประกอบอาชีพ/ชีวิตประจ�ำวัน ขณะที่การเปิ ดรับเนื้อหา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินมีค่ารวมน้อยที่สุด
จากการสนทนากลุ่มพบว่า การเปิ ดรับเนื้อหาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นเพราะความต้องการความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวพระราชด�ำริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทีพ่ ระราชทานให้แก่คนไทย เนื่องจากเป็ นผูท้ สี่ งั คมไทยเคารพเทิดทูน ขณะเดียวกัน
สังคมไทยเผชิญกับปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจมานาน ประชาชนคาดหวังว่าแนวพระราชด�ำริ
ดังกล่าวจะให้แง่คิดหรื อแนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมและท�ำให้สงั คมไทยอยูร่ อด
2.2 ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงจ�ำแนกตามรายข้อได้ดงั นี้ กลุ่มตัวอย่างตอบค�ำถามได้ถกู ต้องว่า แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงยึดหลักความพอดี พอประมาณ มีเหตุผล และมีภมู ิคุม้ กันในตนเอง มีจำ� นวนมาก
ที่สุด รองลงมาคือ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ่งตนเองในชีวติ ประจ�ำวัน แบ่งปันกัน
ในครอบครัว และกับเพื่อนบ้าน รู ้จกั เก็บออม ส่ วนค�ำถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบได้ถูกต้อง
น้อยที่สุดคือ ในการปฏิบตั ิตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นการจ้างงานเป็ นหลัก
โดยไม่นำ� เทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน ยกเว้นในกรณี ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผลิตภัณฑ์
เมื่อพิจารณาค่าคะแนนโดยรวมพบว่า ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่มีความรู ้ความเข้าใจมาก
จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ ของประชากร
กับความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ประชากรที่เพศ และ
อายุแตกต่างกันมีระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน
แต่ในลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ นระดับการศึกษาและอาชีพ พบว่า ประชากร
ที่มีระดับการศึกษาและอาชีพ แตกต่างกันมีระดับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยในด้านระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
การศึกษาระดับอนุปริ ญญา/ปวส.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ขณะที่
ตัวแปรด้านอาชีพพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพ่อบ้าน/แม่บา้ น
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ตอนที่ 3 ระดับการยอมรับและการน�ำเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ชีวติ ประจ�ำวันของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการยอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างยอมรับในข้อที่วา่ ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริ ตในการประกอบอาชีพมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อที่กล่าวว่าด้วยการเสริ ม
สร้างให้คนไทยมีพ้ืนฐานทางจิตใจที่มีคุณธรรมเป็ นสิ่ งจ�ำเป็ น และข้อที่กล่าวว่าการด�ำเนิน
ชีวติ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้ได้กบั คนทุกอาชีพ
ในด้านการน�ำไปใช้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการน�ำเอาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
มากที่สุดในข้อที่วา่ การประกอบธุรกิจจะต้องพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการผลิต ปรับปรุ ง
สิ นค้าและคุณภาพอย่างสม�่ำเสมอ และในการประกอบธุ รกิจจะมิได้คำ� นึ งก�ำไรของ
ตนเองเพียงอย่างเดียว แต่จะค�ำนึงพนักงาน-ลูกค้าด้วย รองลงมาคือ ข้อที่กล่าวว่าในการ
ประกอบธุรกิจ ไม่ควรค�ำนึงถึงแต่ส่วนตนอย่างเดียว แต่ตอ้ งค�ำนึงสิ่ งแวดล้อม
จากการสนทนากลุ่มพบว่า ประชาชนในทุกภาคส่วนมีการน�ำแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ โดยการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการผลิต ปรับปรุ งสิ นค้าและคุณภาพ
อย่างสม�่ำเสมอ และการด�ำเนินธุรกิจโดยไม่คำ� นึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนแต่เพียงฝ่ ายเดียว
ส่ วนในด้านการจัดท�ำบัญชี รายรับรายจ่ายเพื่อทบทวนการใช้จ่ายและออมเงิน พบว่า
ประชาชนมีการน�ำเอาแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการด�ำเนิ นชีวิตในครัวเรื อน โดยเป็ น
การท�ำบัญชีครัวเรื อนทั้งแบบรายวันและรายเดือน ซึ่ งต่างให้ขอ้ สรุ ปสอดคล้องกันว่า
ผลจากการท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายสามารถช่วยในการควบคุมการใช้จ่ายเงินของตนเอง
และครอบครัว การมีเงินออม ลดภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายสิ้ นเปลือง ตลอดจนช่วยเพิ่ม
กระบวนการคิดพิจารณาก่อนการตัดสิ นใจใช้จ่ายเงินซื้อสิ นค้า
จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ ของประชากร
กับการยอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ประชากรที่เพศ และอายุแตกต่างกัน
มีการยอมรับในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกัน แต่ในลักษณะประชากรศาสตร์
ด้านระดับการศึกษาและอาชีพ พบว่า ประชากรที่มีระดับการศึกษาและอาชีพ แตกต่างกัน
มีการยอมรับในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยในด้านระดับ
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อสูงกว่ามีการยอมรับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ขณะที่ตวั แปรด้านอาชีพพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
24

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

ลูกจ้างของรัฐมีการยอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างจากกลุม่ ตัวอย่างทีป่ ระกอบอาชีพ
รับจ้างทัว่ ไป
ด้านการน�ำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ พบว่า จากการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ของประชากรกับการน�ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
พบว่า ประชากรที่เพศและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการน�ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ไม่แตกต่างกัน แต่ในลักษณะประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุและอาชีพ พบว่า ประชากร
ที่มีอายุและอาชีพ แตกต่างกันมีการน�ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แตกต่างกันอย่าง
มีนยั ส�ำคัญ โดยในด้านอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีการน�ำเอาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 46 - 55 ปี มีการ
น�ำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี
ขณะที่ตวั แปรด้านอาชีพพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ลูกจ้างของรัฐมีการน�ำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่
ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป
ผลการทดสอบระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านความรู ้ความเข้าใจ
การยอมรับ และการน�ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้พบว่า ความรู ้ความเข้าใจในแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของประชากรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติกบั
การยอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชากรโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สัมพันธ์เท่ากับ
0.36 ความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชากรมีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติกบั การน�ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ของประชากร
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สมั พันธ์เท่ากับ 0.45 และด้านการยอมรับในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชากรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติกบั การน�ำแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ของประชากรโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สมั พันธ์เท่ากับ 0.64

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาพบประเด็นส�ำคัญที่ตอ้ งอภิปรายดังนี้
1. การเผยแพร่ เนือ้ หาของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสื่ อมวลชนไทย
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็ นแนวคิดส�ำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 9 พระราชทานให้กบั คนไทย ในสภาวะที่สงั คมไทยก�ำลังเผชิญกับปั ญหาวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวเป็ นหนทางที่จะท�ำให้คนไทยสามารถปรับตัวและ
เผชิญอยูไ่ ด้ในสภาวะดังกล่าว ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีแนวนโยบายที่จะให้ประชาชน
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น�ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน โดยสื่ อมวลชนคือ กลไกส�ำคัญ
ในการเผยแพร่ แนวคิดดังกล่าวสู่ สังคม จากผลการศึ กษา เมื่ อเปรี ยบเที ยบเนื้ อหา
ของสื่ อมวลชนที่เผยแพร่ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีประเด็นส�ำคัญพบว่า สื่ อหนังสื อพิมพ์
จะเน้นน�ำเสนอเนื้ อหาเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นที่เป็ นเรื่ องของกิจกรรม การจัดท�ำ
โครงการต่างๆ ซึ่ งเชื่อมโยงแนวพระราชด�ำริ เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ขณะที่สื่อวิทยุกระจายเสี ยงเน้นการน�ำเสนอ
ในรู ปแบบรายการบรรยายหรื อสนทนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขยายความหรื อตีความนิยาม
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามมุมมองของกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น เกษตรกร นักธุรกิจ
ข้าราชการ ฯลฯ ส่ วนสื่ อโทรทัศน์เน้นการน�ำเสนอรายการประเภทสารคดีที่เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กรต่างๆ มากที่สุด โดยองค์กรในชุมชน
ที่ผผู ้ ลิตให้ความส�ำคัญคือ สถานศึกษา เนื่ องจากเห็นว่าเยาวชนคือ กลุ่มที่ยงั สามารถ
หล่อหลอมทัศนคติและความคิดได้ และเป็ นรากฐานส�ำคัญของการสื บสานแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย
เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมของสื่ อสารมวลชนทั้งหมดในการน�ำเสนอเนื้ อหาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า การน�ำเสนอเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงมีลกั ษณะเป็ นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ขณะที่คำ� อธิ บายเนื้ อหาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็ น
ลักษณะนามธรรม โดยเน้นให้เห็นถึงการอยูแ่ บบพอประมาณหรื อพออยูพ่ อกินและ
การพึ่งพาตนเอง แต่ไม่ได้ภาพความเข้าใจเกี่ยวกับค�ำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็ นรู ปธรรม
สาเหตุที่สื่อมวลชนโดยรวมน�ำเสนอเช่นนี้อาจจะเป็ นเพราะผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั ท�ำเนื้อหาสื่ อ
ขาดความเข้าใจอย่างเพียงพอในเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงหรื ออาจจะยังมีความเข้าใจที่จำ� กัด
เกี่ ยวกับแนวคิดดังกล่าวจึ งท�ำให้การน�ำเสนอเนื้ อหาของสื่ อออกมามี ลกั ษณะขาด
ความชัดเจน ขาดแบบอย่างของการประยุกต์ใช้ในการด�ำรงชีวติ หรื อการประกอบวิชาชีพ
ต่างๆ ซึ่งย่อมส่ งผลต่อการท�ำความเข้าใจของประชาชนตามไปด้วย ดังจะเห็นได้จากเนื้อหา
ที่อธิ บายถึงเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏในสื่ อต่างๆ จะมุ่งเน้นไปที่เกษตรกรเป็ นหลัก
ทั้งๆ ที่ในความเป็ นจริ งแล้ว แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
สามารถน�ำไปปรับใช้ได้ในทุกอาชีพ โดยไม่จำ� เป็ นต้องจ�ำเพาะเจาะจงไปที่เกี่ยวกับการเกษตร
ขณะเดียวกัน เนื้ อหาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายที่กว้างดังจะเห็นได้จาก นิ ยาม
"3 ห่วง 2 เงื่อนไข" ที่ได้ทรงพระกรุ ณาปรับปรุ งแก้ไขพระราชทานมาและคณะอนุกรรมการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
น�ำมาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านช่องทางต่างๆ อยูใ่ นปัจจุบนั
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ซึ่ งประกอบด้วยความ "พอประมาณ มี เหตุผล มี ภูมิคุม้ กัน" บนเงื่ อนไข "ความรู ้
และ คุณธรรม"
แต่อย่างไรก็ตาม ผูร้ ับสารยังต้องคิดและตีความด้วยตนเองเกี่ยวกับความหมาย
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการน�ำไปประยุกต์ใช้ ข้อเสนอแนะของวิธีการน�ำเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ สื่ อมวลชนส่ วนใหญ่กำ� หนดเป้ าหมายผูร้ ับสารกลุ่มส�ำคัญคือ กลุ่มเกษตรกร
ซึ่งบางส่ วนเป็ นข้อเสนอที่ค่อนข้างเป็ นรู ปธรรม ขณะที่บางส่ วนเป็ นการน�ำเสนอกิจกรรม
ที่เกษตรกรท�ำอยูแ่ ล้ว มีเพียงส่ วนน้อยที่พดู ถึงการใช้ในชีวติ ประจ�ำวันด้านอื่นๆ หรื อทาง
ธุรกิจ แต่กเ็ ป็ นค�ำอธิบายในระดับแนวคิด ที่ขาดการเสนอแนะอย่างเป็ นรู ปธรรมในการน�ำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดผลจริ ง
2. ระดับความเข้ าใจของประชาชนในจังหวัดเชี ยงรายที่มีต่อแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จากผลการศึกษาทีพ่ บว่า จุดประสงค์ในการเปิ ดรับเนื้อหาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
จากสื่ อต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดได้แก่ เพื่อแสวงหาความรู ้ทว่ั ไป รองลงมาคือ
เพือ่ เป็ นแหล่งความรู ้ในการประกอบอาชีพ/ชีวติ ประจ�ำวัน โดยมีเหตุผลเนื่องมาจากต้องการ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวพระราชด�ำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่พระราชทาน
ให้แก่คนไทย เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่สงั คมไทยเคารพเทิดทูน ขณะเดียวกัน สังคมไทยเผชิญกับ
ปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจมานาน ประชาชนคาดหวังว่าแนวพระราชด�ำริ ดงั กล่าวจะให้แง่คิด
หรื อแนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมและท�ำให้สงั คมไทยอยูร่ อด ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้อง
กับทฤษฎีการเผยแพร่ นวัตกรรมที่กล่าวถึง การยอมรับนวัตกรรมซึ่งในที่น้ ีคือ แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดย Rogers (1995) ได้กล่าวว่า บุคคลจะตัดสิ นใจรับนวัตกรรมโดยใช้
ฐานของการรับรู ้รับทราบถึงคุณสมบัติของนวัตกรรม (Perceived Attributes) อาทิ นวัตกรรม
นั้นสามารถสังเกตผลที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน (Observeability) นวัตกรรมนั้นมีขอ้ ดีกว่า
หรื อเห็นประโยชน์ได้ชดั เจนกว่าสิ่ งอื่นๆ มีอยูใ่ นขณะนั้น หรื อสิ่ งที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
(Relative Advantage) นวัตกรรมนั้นไม่มีความซับซ้อน ง่ายต่อการน�ำไปใช้ (Complexity)
และสอดคล้องกับการปฏิบตั ิและค่านิยมที่เป็ นอยูข่ ณะนั้น (Compatibility) โดยแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงถือว่าเป็ นแนวคิดที่พฒั นามาจากฐานรากเดิมของสังคมไทย ประชาชน
สนใจที่จะเปิ ดรับเพราะเป็ นแนวพระราชด�ำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รวมทั้ง
ผลของการน�ำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กไ็ ม่มีข้ นั ตอนซับซ้อนในการปฏิบตั ิ สามารถเห็นผล
ได้ชดั เจน และสอดคล้องกับหลักการทางศาสนาและวิถีชีวติ ของสังคมไทย
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ในด้านความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง
ในด้านการยึดหลักความพอดี พอประมาณ มีเหตุผล และมีภมู ิคุม้ กันในตนเอง รองลงมา
คือ การมีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ่งตนเองใน
ชีวิตประจ�ำวัน แบ่งปั นกันในครอบครัว และกับเพื่อนบ้าน รู ้จกั เก็บออม เมื่อพิจารณา
ค่าคะแนนโดยรวมพบว่า ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม
ของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่มีความรู ้ความเข้าใจมาก ผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดของเรื่ องความรู ้ (Knowledge) ของ Bloom (1971) ที่กล่าวว่า ความรู ้
ของบุคคลอาจได้มาจากการสื่ อสาร เนื่องจากสื่ อต่างๆ สามารถตอบข้อสงสัย (Ambiguity
Resolution) ของบุคคลได้ ผูร้ ับสารจึงมักแสวงหาสารสนเทศโดยการอาศัยสื่ อทั้งหลาย
เพื่อตอบข้อสงสัยและความสับสนของตน นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
Zimbardo and Leippe (1991) ที่กล่าวว่า การเปิ ดรับข่าวสารมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรม
ของผูร้ ับสารได้ เนื่องจากการเปิ ดรับข่าวสารนั้นบ่อยครั้งผ่านสื่ อต่างๆ จะท�ำให้เกิดความ
คุน้ เคย (Repetition to Create Familiarity) กับการสื่ อสารนั้น จนก่อให้เกิดความสนใจ
การเข้าใจ และการยอมรับ แต่ส่ิ งที่จะต้องค�ำนึงถึงคือ การน�ำเสนอเนื้อหาสารนั้นจะต้องมี
ความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิเคราะห์เนื้ อหา
ของสื่ อมวลชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศที่เผยแพร่ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่พบว่า มีรูปแบบการน�ำเสนอที่หลากหลาย อาทิ ข่าว บทความ สารคดี ฯลฯ เนื้ อหา
เหล่านี้ถกู น�ำเสนอซ�้ำๆ ผ่านสื่อต่างๆ ในรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับผูร้ บั สารแต่ละกลุม่ ในสังคมไทย
ความรู ้ความเข้าใจในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
จึงอยูใ่ นระดับที่ดีมาก
ปัจจัยหนึ่งที่ผลการศึกษาตัวแปรด้านความรู ้ความเข้าใจในแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชนในจังหวัดเชี ยงรายอยู่ในระดับที่ดีมากอาจเป็ นเพราะตัวแปร
เรื่ องภูมิหลังของผูร้ ับสารเองก็อาจจะมีผลต่อความเข้าใจและการยอมรับแนวคิดต่างๆ
เช่นกัน อาทิ ภูมิหลังด้านการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ สิ่ งแวดล้อมของบุคคล ฯลฯ
เนื่ องจากลักษณะประชากรด้านอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่พบ
ในการศึกษาครั้งนี้มีความสัมพันธ์อย่างยิง่ กับผลสัมฤทธิ์ ต่อการสื่ อสารเรื่ องแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มากที่สุด
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 36 – 45 ปี ส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รองลงมา
คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และในด้านอาชีพพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
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ประกอบอาชีพเกษตรกร ตัวแปรด้านภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างจึงมีผลอย่างยิง่ ต่อระดับ
ความเข้าใจในเนื้อหาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสื่ อมวลชน
3. ระดับการยอมรั บและการน�ำเอาแนวปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ชีวติ ประจ�ำวันของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการยอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับหลักการด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ในการประกอบอาชีพและยอมรับในแนวคิดการเสริ มสร้างให้คนไทยมีพ้ืนฐานทางจิตใจ
ที่มีคุณธรรมเป็ นสิ่ งจ�ำเป็ น ขณะที่ดา้ นการน�ำไปใช้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการน�ำเอา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเห็นด้วยว่าสมควรน�ำแนว
ปรัชญาดังกล่าวไปใช้ในการประกอบธุรกิจ พัฒนาประสิ ทธิภาพในการผลิต ปรับปรุ งสิ นค้า
และคุณภาพอย่างสม�่ำเสมอ ไม่คำ� นึงก�ำไรของตนเองเพียงอย่างเดียว แต่จะค�ำนึงพนักงาน
– ลูกค้า และค�ำนึงสิ่ งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังมีพฤติกรรมในการจัดท�ำบัญชีรายรับรายจ่าย
เพื่อทบทวนการใช้จ่ายและออมเงิน
จากการสนทนากลุ่มพบว่า ประชาชนในทุกภาคส่วนมีการน�ำแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ โดยการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการผลิต ปรับปรุ งสิ นค้าและคุณภาพ
อย่างสม�่ำเสมอ และการด�ำเนินธุรกิจโดยไม่คำ� นึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนแต่เพียงฝ่ ายเดียว
ส่ วนในด้านการจัดท�ำบัญชี รายรับรายจ่ายเพื่อทบทวนการใช้จ่ายและออมเงิน พบว่า
ประชาชนมีการน�ำเอาแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการด�ำเนินชีวติ ในครัวเรื อน โดยเป็ นการ
ท�ำบัญชีครัวเรื อนทั้งแบบรายวันและรายเดือน ซึ่ งต่างให้ขอ้ สรุ ปสอดคล้องกันว่า ผลจาก
การท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายสามารถช่วยในการควบคุมการใช้จ่ายเงินของตนเองและครอบครัว
การมีเงินออม ลดภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายสิ้ นเปลือง ตลอดจนช่วยเพิ่มกระบวนการคิด
พิจารณาก่อนการตัดสิ นใจใช้จ่ายเงินซื้อสิ นค้า
ในการยอมรับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การใช้จ่ายเงิน การท�ำบัญชีรายรับรายจ่าย การเก็บออม ฯลฯ อาจท�ำให้บุคคลต้องเปลี่ยนแปลง
ความเคยชินของตนเอง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยความสมัครใจจะต้องมา
จากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเสี ยก่อน ซึ่ งจากการสนทนากลุ่มพบว่า ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการยอมรับแนวคิดดังกล่าวเพราะเห็นตัวอย่าง
ที่ประสบความส�ำเร็ จจากสื่ อมวลชน จึงมีความต้องการทดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนเองเพื่อควบคุมฐานะการเงินของตนเองและครอบครัว เพื่อการมีเงินออม ลดภาระ
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หนี้สินและค่าใช้จ่ายสิ้ นเปลือง ฯลฯ พฤติกรรมการยอมรับดังกล่าวสะท้อนถึงความส�ำคัญ
ในองค์ประกอบของกระบวนการสื่ อสาร โดยเฉพาะคุณสมบัติของผูส้ ่ งสารหรื อแหล่งสาร
(Source) ว่ามีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมได้ ส�ำหรับแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ เป็ นแนวพระราชด�ำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
ซึ่งหากพิจารณาในฐานะผูส้ ่ งสารย่อมมีคุณสมบัติที่สามารถโน้มน้าวให้เกิดการยอมรับได้
ซึ่งตามแนวคิดความน่าเชื่อถือของผูส้ ่ งสารพบว่า การยอมรับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อาจได้รับอิทธิพลจากสื่ อบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือสูงเพราะบุคคลที่มาเผยแพร่ แนวคิดต่างๆ
ทั้งที่ผ่านสื่ อมวลชนและสื่ อบุคคลในท้องถิ่นส่ วนใหญ่เป็ นนักพัฒนาหรื อนักวิชาการ
ที่มีความสามารถหรื อความช�ำนาญมีความน่าไว้วางใจและยังเป็ นคณะท�ำงานจากโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จึงท�ำให้มีภาพลักษณ์ที่ดีอยูใ่ นลักษณะของความเป็ นตัวแทน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาช่วยเหลือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เป็ นสัญลักษณ์
ของความน่ าเชื่ อถือที่มีความหมายและความส�ำคัญมากและลึกกว่าสิ่ งที่เป็ นอยู่ ทั้งนี้
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ว่าเป็ นผลเนื่ องจากความน่ าเชื่ อถือนี้ จึ งท�ำให้แนวคิดดังกล่าวได้รับ
การยอมรับและน�ำไปปฏิบตั ิตาม
นอกจากนั้น การถ่ายทอดเผยแพร่ แนวคิดยังมาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐ
และเอกชน ซึ่ งมีคุณลักษณะของผูส้ ่ งสารที่มีความน่าเชื่อถือได้สูง ในกระบวนการผลิต
เนื้อหามีการน�ำบุคคลที่ประสบความส�ำเร็ จในการน�ำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ท้ งั ในการ
ด�ำเนินชีวติ การประกอบธุรกิจ ภาคการเกษตร ฯลฯ จึงส่ งผลให้การยอมรับในแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่ นระดับสูง สอดคล้องกับที่ อรวรรณ ปิ ลันธโอวาท (2546) กล่าวไว้วา่
ความน่าเชื่อถือของผูส้ ่ งสาร (Source Credibility) เป็ นคุณลักษณะภายนอกของผูส้ ่ งสาร
ซึ่งเป็ นที่ยอมรับของผูร้ ับสาร ความน่าเชื่อถือขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย 2 ประการคือ ความสามารถ
หรื อความช�ำนาญ (Competence or Expertness) และความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness)
ปั จจัยทั้ง 2 ประการนี้ผรู ้ ับสารต้องรับรู ้ (Perceive) ว่ามีอยูใ่ นตัวผูส้ ่ งสาร ความน่าเชื่อถือนี้
ไม่ใช่ส่ิ งที่ผสู ้ ่ งสารจะประกาศให้ผอู ้ ื่นทราบแล้วได้รับการยอมรับ หากแต่เป็ นสิ่ งที่ผรู ้ ับ
สารมองเห็น รับรู ้ และเกิดความเชื่อ ทั้งนี้จากการวิจยั ทีพ่ บนั้นผูส้ ่งสารเป็ นองค์ประกอบส�ำคัญ
ของกระบวนสื่ อสารที่ทำ� ให้งานการเผยแพร่ แนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงประสบ
ความส�ำเร็ จเนื่องจากมีท้ งั ความรู ้ความช�ำนาญในเรื่ องเกี่ยวกับหลักการ ความน่าไว้วางใจ
และการได้รับความศรัทธาท�ำให้การสื่ อสารที่เกิดขึ้นมีประสิ ทธิภาพ
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ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
1. จากการวิเคราะห์เนื้ อหาสื่ อสารมวลชนพบว่า สื่ อมวลชนโดยภาพรวมยัง
น�ำเสนอเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับเศรษฐกิ จพอเพียงในลักษณะที่เป็ นรู ปธรรมและเน้นให้
ความส�ำคัญกับคนที่เป็ นเกษตรกร ขณะที่การน�ำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในอาชีพต่างๆ
ยังคงมีนอ้ ยมาก ดังนั้น ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ รัฐบาลซึ่ งเป็ นผูว้ างนโยบายให้คนไทย
น�ำแนวปรัชญานี้ไปปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ฯลฯ ควรจะให้ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับแนวปรัชญาดังกล่าวให้กบั คนผลิตสื่ อ โดยเฉพาะการเผยแพร่ แนวคิด 3 ห่ วง
2 เงื่อนไขและวิธีการน�ำแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ให้เกิ ดผลเป็ นรู ปธรรม
เพราะเมื่อผูผ้ ลิตสื่ อเกิดความเข้าใจที่ถกู ต้องย่อมจะท�ำให้การผลิตสื่ อออกมาได้อย่างถูกต้อง
ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะส่ งผลให้ประชาชนรับรู ้แนวปรัชญาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามไปด้วย
จนสามารถน�ำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
2. รัฐบาลควรจะสนับสนุนให้สื่อสารมวลชนน�ำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้นกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ โดยอาจจะใช้วธิ ีการซื้อเวลาของสถานีโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง
และหนังสื อพิมพ์ ซึ่งอาจจะเป็ นลักษณะขอความร่ วมมือและเสี ยค่าใช้จ่ายร่ วมกัน โดยอาจ
จะก�ำหนดรายการที่มีความยาวไม่มากนัก แต่มีความถี่ในการน�ำเสนอสูง ซึ่งอาจจะแทรก
อยู่ในช่ วงเวลาที่มีคนรับชมสู ง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้และซึ มซับ
แนวปรัชญาดังกล่าวได้มากขึ้น
3. จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
อยูใ่ นระดับมาก โดยแหล่งข้อมูลที่ประชาชนตอบว่าแหล่งข้อมูลส่ วนมากมาจากสื่ อมวลชน
ขณะที่สื่อบุคคลมีนอ้ ย ทั้งที่จากการวิเคราะห์เนื้อหาสื่ อแล้วพบว่า สื่ อมวลชนให้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปรัชญาดังกล่าวได้นอ้ ยมากและเนื้อหาที่สื่อน�ำเสนอก็เป็ นเชิงนามธรรม ทั้งนี้
อาจจะเป็ นไปได้วา่ กลุ่มผูต้ อบส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร ซึ่ งเนื้อหาในสื่ อได้มุ่งไปที่กลุ่มนี้
เป็ นหลัก ขณะเดียวกันความรู ้ความเข้าใจในแนวปรัชญาดังกล่าวแม้จะอยูใ่ นระดับดี แต่ก็
เป็ นระดับเดียวกับที่สื่อน�ำเสนอ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจเช่น
เดียวกับที่สื่อเข้าใจนัน่ เอง ดังนั้น ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องควรจะสนับสนุนให้สื่อมีการน�ำเสนอ
แนวปรัชญาดังกล่าวไปให้ครอบคลุมเนื้อหากลุ่มอาชีพต่างๆ
4. ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับและน�ำเอาแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับมาก โดยมีความเห็นว่าสมควรน�ำแนวปรัชญาดังกล่าวไป
ใช้ในการประกอบธุ รกิจ พัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการผลิต ปรับปรุ งสิ นค้าและคุณภาพ
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อย่างสม�่ำเสมอ ไม่คำ� นึ งก�ำไรของตนเองเพียงอย่างเดียว แต่จะค�ำนึ งพนักงาน – ลูกค้า
และค�ำนึ งสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ ลกั ษณะของการยอมรับและน�ำเอาไปใช้ยงั คงเป็ นลักษณะ
ที่เป็ นนามธรรม ซึ่ งยังขาดความชัดเจนว่าแล้วจะน�ำไปปรับใช้จริ งให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม
ได้อย่างไร อาจจะสื บเนื่องไปจากเหตุผลในเบื้องต้นที่สื่อสารมวลชนยังไม่สามารถน�ำเสนอ
วิธีการดังกล่าวได้อย่างเป็ นรู ปธรรม การน�ำเสนอจากสื่ อจึงท�ำให้กลุ่มตัวอย่างรับรู ้ว่า
แนวปรัชญาดังกล่าว ดี มีประโยชน์และควรน�ำมาปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิต แต่ในชีวิต
ความเป็ นจริ งไม่รู้ว่าควรจะท�ำอย่างไร ดังนั้น ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากจะต้องให้
ความส�ำคัญกับการท�ำความเข้าใจกับผูผ้ ลิตสื่ อให้มากขึ้นแล้ว หน่วยงานภาครัฐยังควร
จะต้องท�ำการศึกษาวิจยั ถึงแนวทางการใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลเป็ น
รู ปธรรมให้ได้และเผยแพร่ วธิ ีการดังกล่าวผ่านสื่ อ ขณะเดียวกันก็ใช้สื่อสารมวลชนร่ วมกับ
สื่ อบุคคล เช่น สื่ อโมบายเคลื่อนที่ การขอร่ วมมือกับวิทยุชุมชน การใช้สื่อพื้นบ้านต่างๆ
เพื่อเป็ นช่องทางในการเผยแพร่ แนวปรัชญาดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5. เนื่ องจากผลการศึกษาพบว่า แหล่งสาร (Source) เป็ นองค์ประกอบส�ำคัญ
ของการสื่ อสารที่จะสามารถส่ งผลต่อความส�ำเร็ จในการโน้มน้าวใจให้สังคมสนใจ
เกิดการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร มีทศั นคติในทางบวก และเกิดพฤติกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงควรให้ความส�ำคัญในการเลือกสรรสื่ อบุคคลที่มีคุณลักษณะที่มีความน่าเชื่อถือ
มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญ มีคุณลักษณะดึงดูดใจ มีพฤติกรรมส่ วนตัวที่เหมาะสม ฯลฯ
และใช้สื่อต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น สื่ อกิจกรรมหรื อการพาไปดูงานยังแหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ
เพื่อให้การสื่ อสารแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ประสบความส�ำเร็ จในการสื่ อสาร
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษาถึงประสิ ทธิภาพของสื่ อสารมวลชน
ในการเผยแพร่ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการน�ำเสนอ
ของสื่ อสารมวลชน แต่ยงั ไม่ได้ศึกษาถึงประสิ ทธิภาพต่อการรับรู ้และเข้าใจ ซึ่งการศึกษา
ดังกล่าวจะท�ำให้เกิดความเข้าใจมากยิง่ ขึ้น
2. ควรจะมีการวิเคราะห์รูปแบบรายการที่นำ� เสนอเนื้อหาแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสื่ อมวลชนประเภทต่างๆ ว่ารู ปแบบใดส่ งผลต่อการรับรู ้ของประชาชนได้ดีที่สุด
ทั้งในด้านการสร้างความสนใจ สร้างความรู ้ความเข้าใจ การยอมรับ และการน�ำไปประยุกต์
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ใช้ เพื่อเป็ นการศึกษาแนวทางในการผลิตเนื้ อหาแก่สื่อมวลชนอื่นๆ และสื่ อมวลชน
ระดับท้องถิ่นต่อไป
3. การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเกี่ ยวกับความเข้าใจและการยอมรั บต่อ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดเชียงราย เพือ่ ให้การศึกษาครอบคลุม
ตัวแปรในผูร้ ับสารมากยิง่ ขึ้น การศึกษาครั้งต่อไปจึงน่าจะมีการศึกษาตัวแปรด้านความ
พึงพอใจที่มีต่อการน�ำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความ
พึงพอใจที่มีต่อการใช้ขอ้ มูลข่าวสารจากสื่ อต่างๆ เพื่อจะได้สามารถน�ำมาเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุ งการเผยแพร่ เนื้ อหาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ตรงกับ
ความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนมากที่สุด
4. เนื่ องจากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านสื่ อบุคคล ได้แก่ ผูส้ ่ งสารหรื อ
แหล่งสาร (Source) เป็ นองค์ประกอบส�ำคัญของการสื่ อสาร การศึกษาต่อไปจึงควรมี
การศึกษาวิจยั เจาะลึกถึงความส�ำคัญของบทบาทของสื่ อบุคคลที่จะส่ งผลต่อความส�ำเร็ จ
ในการเผยแพร่ การสร้างความรู ้ความเข้าใจ การยอมรับ ฯลฯ ในแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยอาจมีการศึกษาคุณลักษณะของผูส้ ่ งสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
แต่ละกลุ่ม เพื่อสามารถน�ำผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการเลือกสรรสื่ อบุคคลที่มี
ความเหมาะสมในการสื่ อสารเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายต่อไป
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