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บทคัดย่อ
การส่งเสริมการท�ำเกษตรอินทรีย์ไม่เพียงแต่จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาท�ำเกษตรอินทรีย์เท่านั้น แต่
ยังจ�ำเป็นต้องส่งเสริมด้านการตลาดควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจว่าผลผลิตอินทรีย์จะสามารถสร้าง
ผลก�ำไรให้กับพวกเขาได้ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรได้มุ่งเน้นกระบวนการผลิตแต่ขาดประสบการณ์ทางด้านการ
ตลาด ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการสื่อสารด้านการตลาดทุเรียนอินทรีย์เชิงปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านจ�ำรุง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง จึงเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองปัญหาดังกล่าว โดยได้
น�ำแนวคิด Omni-Channel Marketing (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2017) มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมการสื่อสารด้านการตลาดทุเรียนอินทรีย์ตามสภาพที่เหมาะสมกับศักยภาพและทุนของชุมชน การวิจัยครั้ง
นี้เป็นการวิจัยแบบปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ประชากร คือ เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนอินทรีย์ จ�ำนวน 9 คน (9 สวน)
การวิจัยครั้งนี้มีนักวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักวิจัยชุมชน ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน เกษตรกร และนักวิชาการเกษตร
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2) นักวิจัยวิชาการ ได้แก่ นักศึกษาและอาจารย์   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การ
ส�ำรวจ การสังเกต การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่ม การวิจัยสรุปได้ว่า การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารด้านการ
ตลาดทุเรียนอินทรีย์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนส�ำคัญ ดังนี้ 1. การเตรียมการ 2. การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารด้าน
การตลาดทุเรียนอินทรีย์ 3. การทดลองใช้นวัตกรรมการสื่อสารด้านการตลาดทุเรียนอินทรีย์ และ 4. การประเมินผล
การเปลี่ยนแปลง การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมท�ำให้ได้แนวทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับศักยภาพและทุนชุมชน ได้
ผลผลัพธ์ท�ำให้เกษตรกรเกิดความรู้ ทัศนคติ และเข้าใจพฤติกรรมการตลาดของทุเรียนอินทรีย์ น�ำไปสู่การพัฒนา
การเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม นวัตกรรมทางการตลาด ทุเรียนอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านจ�ำรุง

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Communication Arts department, Faculty of Management Science, Phranakhon Rajabhat
University
Tel 081-638-2637 E-mail: wnathanan@gmail.com

1
1

Journal of the Association of Researchers

Vol. 25 No. 3 September – December 2020

Abstract

The promotion of organic farming not only has to encourage farmers to turn to organic
farming, but also need to promote on marketing together, for farmers to ensure that organic production can be profitable for them. All the time ago, the farmers focus on the production process
but lack the marketing experience. So, the objective of the research to create the participatory
marketing communication innovation of organic durian of Ban Jumrung community, Klaeng District,
Rayong Province, had come up to respond the problem. The concept of Omni-Channel Marketing
(Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2017) was applied to create marketing communication innovation
of organic durian that appropriate to community potential and capital. This research was a participatory action research. The population was 9 organic durian farmers (9 farms). The researchers
were divided into 2 groups: 1) Community researchers were included of community leaders, farmers and agriculture academics of Klaeng District, Rayong Province. 2) Academic researchers were
included of students and teachers. The research instruments were survey, observation, interview
and group meeting. The research conclusion showed that the creating marketing communication
innovation for organic durian were consisted of 4 important steps as follows: 1) Preparation 2)
Creating marketing communication innovation of organic durian 3) Trial of marketing communication innovation of organic durian and 4) Change evaluation. The participatory communication had
provided  communications guideline that were appropriated to community potential and capital.
The result was that farmers gain knowledge, attitude and understand in organic market behavior.
It lead to development, learning and further development in the future.
Keywords: participatory communication, marketing innovation, organic durian, Organic agriculture,
Ban Jumrung community  

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
การเติบโตของเกษตรอินทรีย์มีความเป็นมาประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา ในยุคบุกเบิกนั้นเริ่มต้นขึ้นโดยกลุ่ม
คนที่มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิถีชีวิต การกิน การท�ำเกษตร และสุขภาพ ท�ำให้เกษตรอินทรีย์กลายเป็นแรง
บันดาลใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ละเลิกจากวิถีเดิมที่ไม่ยั่งยืนทั้งด้านการผลิตและการแปรรูปมาสู่ความ
ปลอดภัยตามหลักการของเกษตรอินทรีย์ คือ ด้านสุขภาพ นิเวศวิทยา ความเท่าเทียม และความใส่ใจ ถึงแม้ว่า
ปัจจุบันเกษตรอินทรีย์แบบตรวจใบรับรองมีสัดส่วนเพียง 1% ของพื้นที่การเกษตรและสัดส่วนการบริโภคของโลก
(กรีนเนท. ตุลาคม 2017 : ออนไลน์, ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์. 2017: ออนไลน์) สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น
เนื่องจากเกษตรกังวลว่าจะได้ปริมาณผลผลิตน้อยลง กังวลในเรื่องรายได้ และกังวลเรื่องการตลาดและการจัด
จ�ำหน่าย (ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์. 2560)
เช่นเดียวกับการส่งเสริมการผลิตทุเรียนอินทรีย์เมื่อปี 2559-2560 ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน
มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธ์แทนการใช้สารเคมี สิ่งส�ำคัญของการส่งเสริมการผลิตทุเรียนอินทรีย์ คือ การแก้
ปัญหาทางการตลาด ที่ผ่านมาเกษตรกรจ�ำหน่ายทุเรียนผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเป็นผู้ก�ำหนดสเปกและราคา หรือที่
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เรียกกันว่า การจ�ำหน่ายผ่าน “ล้ง” โดยไม่มีการแยกประเภทของทุเรียนอินทรีย์และทุเรียนทั่วไป ดังนั้น การก�ำหนด
ราคาจึงยังคงเป็นรูปแบบเดิม ๆไม่มีการเพิ่มมูลค่าให้ทุเรียนอินทรีย์ ซ�้ำไปกว่านั้น “ล้ง” ยังมองว่า ทุเรียนอินทรีย์เป็น
ทุเรียนตกเกรด มีรูปลักษณ์ที่ไม่สวยงาม การประเมินราคาจึงต�่ำกว่าทุเรียนทั่วไป
การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตทุเรียนอินทรีย์ จ�ำเป็นต้องมีการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับเกษตรกรด้วย
การสร้างแนวทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจว่าการผลิตทุเรียนอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดและ
สามารถสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตได้อย่างแท้จริง การจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนได้นั้นต้องอาศัยการ
สื่อสารอย่างมีส่วนร่วมซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจส�ำคัญต่อการสร้างและยอมรับนวัตกรรมชุมชน ทั้งนี้มุ่งหวังเพื่อให้เกิด
การยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรอินทรีย์ของชุมชนบ้านจ�ำรุง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง อย่างสอดคล้องกับ
ศักยภาพและทุนชุมชน อีกทั้งเพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาและต่อยอดได้เองต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ แนวทางดัง
กล่าวยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติที่มุ่งเน้นส่งเสริมทั้งด้านการผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการตลาดทุเรียนอินทรีย์ของชุมชนบ้านจ�ำรุง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
2. เพื่อสร้างนวัตกรรมการสื่อสารด้านการตลาดทุเรียนอินทรีย์เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านจ�ำรุง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นิยามศัพท์เฉพาะ
ทุเรียนอินทรีย์ หมายถึง ทุเรียนที่ผลิตขึ้นด้วยการไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และสารเคมีใดๆ โดยเกษตรกรใน
ชุมชนบ้านจ�ำรุง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
นวัตกรรมการสื่อสารด้านการตลาดทุเรียนอินทรีย์ หมายถึง การตลาดแบบไดเร็คเซลล์และการตลาดแบบ
สื่อสังคมออนไลน์ การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดกิจกรรมการจ�ำหน่ายภายในชุมชน และการประชาสัมพันธ์
การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นนักวิจัยร่วมในการให้ข่าวสารข้อมูล ร่วมแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมในการตัดสินใจ

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดสำ�คัญของการมีส่วนร่วม การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม และการยอมรับนวัตกรรม ดังนี้
การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการด�ำรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม
ตามความจ�ำเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม และได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา ซึ่งแสดงออกในรูป
ของการตัดสินใจในการก�ำหนดชะตาชีวิตของตนเองอย่างเป็นตัวอย่างตนเอง และการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มแรกจน
กระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
การรับรู้ เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย (จินตวีร์ เกษมศุข. 2554:
89) แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมีนักวิชาการหลายส�ำนักคิดได้อธิบายไว้ ตัวอย่างแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่
ส�ำคัญ 3 ส�ำนัก (กาญจนา แก้วเทพ. ปิยะวัฒน์ บุญ-หลง และ บวร ปภัสราทร. 2559: 39-40) ดังนี้
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1. ส�ำนักการมีส่วนร่วมทางการเมือง Arnstein (1969) ได้กล่าวถึง “บันไดแห่งการมีส่วนร่วมของพลเมือง
คือ บันได 8 ขั้น ดังนี้ 1) การจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง (direct manipulation) 2) การบ�ำบัดรักษา (therapy)
3) การร่วมให้ข่าวสารข้อมูล (informing) 4) การร่วมให้ค�ำปรึกษา (consultation) 5) การร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
(placation) 6) การร่วมเป็นพันธมิตร (partnership) 7) การส่งตัวแทนเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในการตัดสินใจ (delegated
power) 8) การควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง (citizen control) ขั้นที่ 1-4 เป็นการมีส่วนร่วมแบบเทียม (pseudo-participation) ส่วนขั้นที่ 5-8 เป็นการมีส่วนร่วมแท้จริง (genuine participation)
2. ส�ำนักการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา Cohen (1996) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 4 ด้าน
ดังนี้ 1) เชิงการกระท�ำ/แรงงาน (action) 2) เชิงเงินตรา (money) 3) เชิงความรับผิดชอบ และ 4) เชิงการตัดสินใจ
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2547
ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน (planning) 2) การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม (implementation) 3)
การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ (utilization) 4) การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ (benefit-sharing) และ
5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation)
ส�ำหรับการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม แบ่งรูปแบบหรือระดับของการมีส่วนร่วม (กาญจนา แก้วเทพ กิตติ
กันภัย และปาริชาต สถาปิตานนท์. 2543 อ้างถึงใน นิษฐา หรุ่นเกษม และคณะ. 2558: 12) ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในฐานผู้รับสาร/ผู้ส่งสาร (audience/receiver/user) เป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมใน
ระดับล่างที่สุด กล่าวคือ ในกระบวนการสื่อสารตั้งแต่ต้นยังอยู่ในก�ำหนดของผู้ส่งสาร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกประเด็น
เนื้อหา วิธีการน�ำเสนอ ไปจนกระทั่งถึงการเลือกช่องทางสื่อที่จะเผยแพร่ และผู้รับสารก็ยังคงมีฐานะเป็นเพียงผู้รับ
สารแต่อย่างเดียว
2. การมีส่วนร่วมในฐานผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้ร่วมแสดง (sender/producer/co-producer/performance) เป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้นมาและจ�ำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขใหม่ ๆ เพิ่มเติม หรือต้องมี
การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเก่า ๆ ที่มีอยู่ การเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ผลิตหรือผู้ร่วมผลิตนั้น ยังแบ่งออกได้
เป็นหลายขั้นตอนตามหลักแนวคิดของการผลิตสื่อคือ ในขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นการผลิต และขั้นหลังการผลิต
3. การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและก�ำหนดนโยบาย (policy maker/planner) การมีส่วนร่วมใน
ระดับนี้ หมายถึง การวางแผนและนโยบายการใช้ส่ือที่รวมเอาชุมชนเข้ามาอยู่ในโครงสร้างการสื่อสารของชุมชน
หรือในระดับที่แคบลงมาอาจจะหมายถึง การมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแผนและนโยบายของสื่อบางประการที่จะเข้า
มาในชุมชน ทั้งนี้ เป้าหมายของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม มีดังนี้
1. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมองเห็นคุณค่าของตนเอง เช่น การน�ำภูมิปัญญาของชาวบ้านมาเผยแพร่ในวงกว้าง
2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมและเพื่อให้เห็นคุณค่าความคิดและความเชื่อของ
เขา เมื่อมีการน�ำเอาแนวคิดให้คนทั่วไปยอมรับผ่านการแสดงทัศนะผ่านสื่อ ท�ำให้ชุมชนมีความมั่นใจในคุณค่าของ
ตนเอง
3. เพื่อพิสูจน์ความเชื่อของชุมชนที่เคยคิดว่าตนเองไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ซับซ้อนได้ การเข้า
มามีส่วนร่วมฝึกฝนอบรมการผลิตสื่อจะพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นว่าพวกเขาสามารถจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้หากมี
โอกาส
4. เพื่อสร้างทักษะในการสร้างสื่อให้กับชุมชน เพื่อเป็นช่องทางที่ชุมชนจะส่งข่าวสารออกไปจากจุดยืน มุม
มอง และทัศนะของตนเอง
5. เพื่อให้ชุมชนได้แสดงความรู้สึก ปัญหา วิธีการวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาจากทัศนะของ
ตนเอง
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6. ผลจากการสื่อสารของชุมชนที่อาจจะเกิดจากการริเริ่มของบางส่วนเสี้ยวของชุมชนหรือจากชุมชนใด
ชุมชนหนึ่ง จะช่วยยกระดับความมีสติและความรับผิดชอบให้กับทั้งชุมชนของตนเองหรือชุมชนอื่น ๆ เพื่อร่วมกันแก้
ปัญหาที่เกิดขึ้น
7. เนื้อหาของการสื่อสารชุมชนเน้นเรื่องราวที่มีสาระประโยชน์ต่อชีวิตของชุมชนเอง ดังนั้น สื่อประเภทนี้
จึงช่วยเพิ่มสัดส่วนของการสร้างสื่อที่มีสาระให้แก่ชุมชนให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
การมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารท�ำให้ชุมชนได้รับประโยชน์ทั้งเป็นผู้ผลิต ผู้ร่วมวางแผน และผู้รับสาร
รวมทั้งท�ำให้เกษตรกรได้เรียนรู้ร่วมกันในชุมชนในการพัฒนาตนเองให้เป็นนักการตลาด ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ
ท�ำกิจกรรมได้ครบวงจรมากขึ้น
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างนวัตกรรมการตลาดทุเรียนอินทรีย์ โดยความหมายของนวัตกรรม
หมายถึง ความคิด การกระท�ำ  หรือวัตถุใหม่ ๆ ซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ และยังหมายถึง ความคิดหรือการปฏิบัติที่
เคยท�ำมาแล้วแต่ได้หยุดไประยะเวลาหนึ่งและต่อมาได้มีการรื้อฟื้นมาท�ำใหม่ เนื่องจากเห็นว่าสามารถช่วยแก้ปัญหา
ในขณะนั้นได้ (จินตวีร์ เกษมศุข. 2554 : 46) โดยนวัตกรรมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ (product innovation) คือ การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่าง
สิ้นเชิง โดยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ (new product) 2) นวัตกรรมด้านกระบวนการ (process innovation) คือ
การเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือวิธีการที่ผลต่อกระบวนการผลิตในรูปแบบเก่าเพื่อให้ต้นทุนต�่ำหรือคุณภาพสูงขึ้น
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือด้านกระบวนการล้วนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมหรือชุมชน ดังนั้น
การสื่อสารเพื่อให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมตามกระบวนการยอมรับนวัตกรรมของ Rogers (กาญจนา แก้วเทพ.
และคณะ. 2549 : 82, จินตวีร์ เกษมศุข. 2554 : 51) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นความรู้ 2) ขั้นการโน้มน้าว
ใจ 3) ขั้นการตัดสินใจ 4) ขั้นลงมือปฏิบัติ และ 5) ขั้นการยืนยัน ด้วยกระบวนการยอมรับนวัตกรรมท�ำให้เกิดการแบ่ง
ประเภทของการยอมรับนวัตกรรมได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มล�้ำสมัย เป็นผู้ที่ชอบเสี่ยง มีความรู้ 2) กลุ่มน�ำสมัย เป็นผู้
ชอบเป็นผู้น�ำ ชอบความใหม่ 3) กลุ่มทันสมัย เป็นผู้ที่มีความรอบคอบ ชอบสบาย ๆ ไม่เป็นทางการ 4) กลุ่มตามสมัย
เป็นผู้ที่ช่างสงสัย หัวโบราณ 5) กลุ่มยอมรับหลังสุด เป็นผู้ที่รับฟังข้อมูลจากคนรอบข้าง  
ดังนั้น วิถีชีวิตเปลี่ยนไป เกษตรกรต้องพัฒนาคนเองให้พร้อมกับการยอมรับนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ หรือกระบวนการนวัตกรรมการตลาดสมัยใหม่ จะต้องอาศัยการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกษตรกรได้
เข้ามายอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จากการวิจัยของจีระภา โตสมบุญ (2549) ได้ศึกษาการตลาดกับการค้าทุเรียน
ของไทย พบว่า ทุเรียนเป็นราชาผลไม้ที่ชาวไทยนิยมและเป็นผลไม้ส่งออกล�ำดับหนึ่งของประเทศ ก�ำลังพบกับปัญหา
ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ปัญหาของตลาดในประเทศเกิดทั้งในส่วนของผู้บริโภคและช่องทางการ
จัดจ�ำหน่าย กล่าวคือ แม้ประชากรไทยจะนิยมบริโภคผลไม้เพิ่มขึ้นแต่กลับบริโภคทุเรียนลดลง ทั้งนี้เกิดจาก
คุณสมบัติของทุเรียนที่ให้ค่าพลังงานสูงและเกิดจากปัญหาด้านสุขภาพของผู้บริโภค ส�ำหรับแนวทางการสื่อสาร
Pechrová, Lohr, & Havlícek (2015) ได้ศึกษาเรื่อง Social Media for Organic Products Promotion จุดมุ่ง
หมายคือการน�ำเสนอสื่อทางสังคมใหม่ ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับเกษตรอินทรีย์
การวิจัยประกอบด้วยการประยุกต์ใช้ค�ำแนะน�ำที่เสนอโดย Lohr (2013) ผลจากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จาก
เฟซบุ๊ค (Facebook) เพื่อส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ว่าศักยภาพของสื่อสังคมออนไลน์ส�ำหรับเกษตรกรในปัจจุบันยัง
คงสูงอยู่และยังคงรออยู่ การใช้ประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์สามารถให้บริการแก่เกษตรกรเป็นเครื่องมือทางการ
ตลาด แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เหตุผลประการหนึ่งอาจเป็นสาเหตุคือเกษตรกรไม่คุ้นเคยกับความเป็นไป
ได้หรือการขาดประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือใหม่นี้
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารของเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนอินทรีย์ ของชุมชนบ้านจ�ำรุง อ�ำเภอ
แกลง จังหวัดระยอง โดยศึกษาระหว่างปี พ.ศ.2560-2561

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้มีการด�ำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรที่ผลิต
ทุเรียนอินทรีย์ของชุมชนบ้านจ�ำรุง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง จ�ำนวน 9 คน (9 สวน) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
การส�ำรวจ การสัมภาษณ์ การสังเกต และการประชุมกลุ่ม ทีมวิจัยประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ทีมวิจัยชุมชน
ประกอบด้วย ผู้น�ำท้องถิ่น เกษตรกร และนักวิชาการเกษตรอ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2) ทีมวิจัยวิชาการ ประกอบ
ด้วย อาจารย์และนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) การวิจัยครั้งนี้ตรวจ
สอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสามเส้า

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การเตรียมการอย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การศึกษาศักยภาพและทุนของชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน
และเป้าหมายของชุมชน การระดมสมอง และการฝึกอบรม
1.1 การศึกษาศักยภาพและทุนของชุมชนบ้านจ�ำรุง
1) ทุนสังคม ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี และพึ่งพาตนเอง เนื่องจากชุมชนบ้านจ�ำรุง
เป็นชุนชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยสมาชิกในชุมชนมีความเป็นเครือญาติ ท�ำให้มีแรงยึดเหนี่ยวทางสังคม
ในระดับสูง ชาวบ้านจะมีความรู้สึกผูกพันต่อกันและกัน มีความเกรงใจ มีค่านิยมผูกพันกับชุมชน และต้องการเสีย
สละเพื่อชุมชน พร้อมจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมของชุมชน

ภาพ 1 ป้ายประชาสัมพันธ์ของชุมชนบ้านจ�ำรุง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ที่มา. www.บ้านจ�ำรุง.com
2) ทุนเศรษฐกิจ ชุมชนเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ทุเรียน ซึ่งเรียกขานว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ อีก
ทั้งอ�ำเภอแกลง ก็เป็นแหล่งที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดในจังหวัดระยอง มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น หาด
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แม่ร�ำพึง สวนสุนทรภู่ เป็นต้น ท�ำให้มีผู้คนมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านจ�ำรุงเป็นจ�ำนวนมากในช่วงฤดู
ร้อน ซึ่งเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวและเป็นฤดูที่มีผลไม้มากมาย ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ดังนั้น จึงเป็นสถาน
ที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนได้ดี นอกจากนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเองท�ำให้ไม่มีภาระหนี้สิน
ในเรื่องที่ดินท�ำกิน
3) ทุนความรู้ ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกทุเรียนหลากหลายประเภท มีปราชญ์ชุมชนในด้าน
การผลิตทุเรียนนอกฤดู การผลิตทุเรียนตามแนวทางการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice--GAP)
และเริ่มด�ำเนินการผลิตทุเรียนอินทรีย์
4) ทุนสัญลักษณ์ ชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านจ�ำรุง ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องเศรษฐกิจพอ
เพียง เป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง เกษตรกรในชุมชนมีชื่อ
เสียงได้รับรางวัลการประกวดทุเรียน
5) ทุนประสบการณ์ในอดีต ชุมชนมีการจัดการเปิดศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนมาเป็นเวลานาน
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2547-2548 เริ่มกิจกรรมต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน เช่น การอบรม
ศูนย์สาธิต การจัดฐานการเรียนรู้ของชุมชน การติดต่อประสานงาน การให้บริการต่าง ๆ ท�ำให้ชุมชนมีศูนย์การเรียน
รู้ที่มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาดูงานมากถึง 50,000-60,000 คนต่อปี โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนหน้าผลไม้
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาดูงานทุกวัน ๆ ละหลายร้อยคน
1.2 การวิเคราะห์ชุมชนและเป้าหมายของชุมชน
การประชุมกลุ่มเพื่อก�ำหนดเป้าหมายของชุมชนบ้านจ�ำรุง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยผู้เข้า
ร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มต่าง ๆ เช่น ประธานกลุ่มสตรี ประธานกลุ่มปุ๋ย
อินทรีย์ สมาชิกหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบางต�ำบลเนินฆ้อ อาสาสาธารณสุข

ภาพ 2 การวิเคราะห์ชุมชนและเป้าหมายชุมชน
จากการประชุมกลุ่ม พบว่า เป้าหมายส�ำคัญประการหนึ่งของชุมชน คือ การสร้างแหล่งรายได้เพิ่มให้กับ
ชุมชน และมองเห็นว่าเกษตรอินทรีย์เป็นจุดเด่นจุดขายในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับชุมชน เป็นจุดถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวคิดการมีสุขภาพที่ดี เนื่องมาจากการ
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บริโภคผักและผลไม้ปลอดสารเคมี  
แหล่งรายได้หลักของคนส่วนใหญ่ในชุมชน คือ การท�ำสวนยางพารา การท�ำสวนผลไม้ และการมีศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชนบ้านจ�ำรุง ทั้งสามส่วนมีสภาวะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน สิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาศึกษาดูงานที่ศูนย์
การเรียนรู้ของชุมชนบ้านจ�ำรุง ในช่วงฤดูร้อน คือ ผลไม้และสินค้าแปรรูปต่าง ๆ ของชุมชน เนื่องจากเป็นฤดูผลไม้ที่
ส�ำคัญของพื้นที่ คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง อย่างไรก็ตาม รายได้ตลอดทั้งปีของเกษตรกรสวนผลไม้ มีเพียงครั้ง
เดียวในรอบปี คือในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ลั ก ษณะของจุ ด แข็ ง ของชุ ม ชน ได้ แ ก่ ทุ น สั ง คม ทุ น เศรษฐกิ จ ทุ น ความรู ้ ทุ น สั ญ ลั ก ษณ์ และทุ น
ประสบการณ์ในอดีต เป็นจุดแข็งที่ส�ำคัญของชุมชนบ้านจ�ำรุง ด้วยศักยภาพของชุมชนท�ำให้การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดถือเป็นแนวทางหนึ่งที่สอดคล้องกับทุนของชุมชน ขณะที่จุดอ่อนของชุมชน คือ การขาดการเชื่อมต่อระหว่าง
รุ่นสู่รุ่น เกิดช่องว่างในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ภายในชุมชนไปสู่คนรุ่นใหม่
1.3 การระดมสมองสร้างนวัตกรรมการสื่อสารด้านการตลาดของชุมชนบ้านจ�ำรุง
แนวทางที่ชุมชนต้องการในการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารด้านการตลาด การระดมสมองระหว่างชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการหมู่บ้าน ที่ปรึกษานายกเทศบาลต�ำบลเนินฆ้อ เกษตรกร นักศึกษาและคณาจารย์ ดังนี้
1) การตลาดแบบไดเร็คเซลล์ ด้วยการใช้บูรณาการช่องทางการตลาดทั้งการตลาดออฟไลน์และ
การตลาดออนไลน์ ได้แก่ 1) การจ�ำหน่ายภายในชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมา 2) การจ�ำหน่ายผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ด้วยการสั่งซื้อทางเฟซบุ๊ค
2) การสื่อสารการตลาดด้วยการสื่อสังคมออนไลน์และเครื่องมือสื่อสารการตลาด ได้แก่ 1) การ
จัดกิจกรรมพิเศษ ด้วยการจัดกิจกรรมจ�ำหน่ายทุเรียนในชุมชน 2) การประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สื่อป้ายไวนิล และแผ่น
พับ 3) การสื่อสารโดยบุคคล เจ้าของสวนผลไม้เป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำนักท่องเที่ยว
4) การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการใช้ “เฟซบุ๊คเพจ” เพื่อใช้เป็นช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์
1.4 การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฎิบัติการ การสื่อสารการตลาด ด้วยสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค
2. การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารด้านการตลาดทุเรียนอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตสื่อ 1) ตั้งแต่ก่อนเริ่มผลิตสื่อ ด้วยการให้ข้อมูล การส�ำรวจบริเวณ
ชุมชน จ�ำนวนและสถานที่ตั้งของสวนทุเรียนแต่ละสวนในชุมชน ด�ำเนินการจัดสวนให้สวยงามเหมาะกับการผลิตสื่อ
และจัดกิจกรรมพิเศษ เกษตรกรให้ข้อคิดเห็นและแนวทางของเนื้อหาสื่อ 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในระหว่างการ
ผลิตสื่อ โดยเฉพาะกรณีสื่อวิดีทัศน์ ชาวชุมชนเป็นผู้ให้สัมภาษณ์และร่วมแสดงในวิดีทัศน์ สร้างบทพูดบางส่วนด้วย
ตัวของชาวชุมชนเอง ส่วนในกรณีเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ได้แนะแนวทางการเลือกใช้สีแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละสวน โดยสื่อ
สิ่งพิมพ์จะเน้นการใช้สีที่แตกต่างกัน 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนหลังจากการผลิตสื่อ มีการน�ำสื่อให้กับชุมชนได้
ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเนื้อหาก่อนน�ำไปเผยแพร่ 4) ชุมชนผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่  
3. การทดลองใช้แนวทางสื่อสารด้านการลาดทุเรียนอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม
การทดลองใช้แนวทางการสื่อสารด้านการตลาด มุ่งเน้นการตระหนักรู้ของผู้บริโภคในเรื่อง “ทุเรียน
อินทรีย์ บ้านจ�ำรุง อร่อย ปลอดภัยจากสารเคมี” การสร้างความน่าเชื่อถือโดยการสร้างเพจ “บ้านจ�ำรุง แฟร์” เป็น
ช่องทางออนไลน์ และการจัดกิจกรรมทางการตลาด “จ�ำรุง แฟร์” ทุเรียน 9 สวน เป็นช่องทางออฟไลน์ ด�ำเนินการ
ควบคู่กันไปด้วยแนวคิด Omni Channel Marketing เป็นการบูรณาการช่องทางการตลาดและการสื่อสารการ
ตลาดเป็นหนี่งเดียวทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การทดลองใช้ช่องทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดเป็นความ
ร่วมมือของชุมชนในการด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อ
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ภาพ 3 ป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทางเข้าชุมชน (26 เมษายน 2561)
บุคคล เพจบ้านจ�ำรุง แฟร์ ส่วนนักวิชาการได้จัดจ�ำหน่ายผ่านเพจออนไลน์ โดยใช้ social connection สนับสนุน
ได้แก่ กลุ่มเพื่อนในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดทางออนไลน์
การทดลองใช้เพจ “บ้านจ�ำรุง แฟร์” ด้วยการแนะน�ำกิจกรรม 9 สวน มีการประชาสัมพันธ์เพจ ด้วย
กิจกรรมการเล่นเกม แจกรางวัล กดไลท์ กดแชร์ เพื่อให้มีจ�ำนวนผู้ติดตามมากขึ้น เนื่องจากเป็นเพจใหม่ จึงต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์เพจด้วยช่องทางสื่อสารออนไลน์อื่น ๆ เช่น ไลน์ (LINE) การใช้เฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นช่องทางน�ำไปสู่การ
เข้าไปติดตามในเพจ “บ้านจ�ำรุง แฟร์” ซึ่งหลังจากประชาสัมพันธ์เพจแล้ว มีผู้สนใจสั่งจองทุเรียนอินทรีย์ทางเพจ
บ้านจ�ำรุง แฟร์ ต่อจากนั้น เมื่อมีการจ�ำหน่ายเรียบร้อยแล้ว มีการน�ำรีวิวของลูกค้าผู้บริโภคทุเรียนอินทรีย์ เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าที่ต้องการสั่งจองสินค้าออนไลน์ต่อไป
การทดลองจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นช่องทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดออฟไลน์ หลังจาก
สื่อสารผ่านทางสื่อออนไลน์ และท�ำการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ ท�ำให้มีผู้สนใจเข้ามาซื้อ
ทุเรียนในชุมชนมากกว่าปกติ

ภาพ 4 นักท่องเที่ยวมารับประทานทุเรียนในสวน (19 พฤษภาคม 2561)
4. การประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
4.1 การเปลี่ยนแปลงความรู้
การผลิตทุเรียนอินทรีย์โดยการท�ำเป็นชุมชน ท�ำให้เกษตรกรมีการปรึกษาหารือกันในการแก้
ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดการเรียนรู้ในเรื่องช่องทางการตลาดการขายตรงไปสู่ผู้บริโภคด้วยการสั่งจองล่วงหน้า เป็นการ
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จ�ำหน่ายล่วงหน้าได้ ท�ำให้เกิดการเรียนรู้การใช้ช่องทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ได้แก่ สื่อสังค
มออนไลน์เฟซบุ๊ค เกิดการเรียนรู้ในการสื่อสารการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วม ด้วย
การร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจกัน
4.2 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการขยายตัวกลุ่มทุเรียนอินทรีย์
จากการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการวิจัย ชุมชนให้ข้อเสนอแนะว่า รู้สึกชอบการไปดูงาน
เพราะท�ำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นภาพการท�ำเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจนขึ้น รับรู้แนวคิดของผู้ที่ท�ำเกษตร
อิ น ทรี ย ์ ใ นสวน 500 ไร่ และท�ำให้เห็น ว่าการท�ำเกษตรอิ น ทรี ย ์ ส ามารถขยายเป็ น การท� ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์ เชิ ง
อุตสาหกรรมได้ ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตทุเรียนอินทรีย์จ�ำหน่ายแบบเกษตรรายย่อยหรือเกษตรพอเพียง ซึ่งแต่เดิมชุมชน
บ้านจ�ำรุง มีแนวคิดว่าการท�ำเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถท�ำรายได้อย่างเพียงพอ สรุปได้ 3 ค�ำว่า “ยุ่งยาก ผลผลิตน้อย
ไม่คุ้มเสี่ยง” ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมไม่ยอมท�ำเกษตรอินทรีย์ ประกอบกับ หน่วยงานราชการทางการ
เกษตรได้ส่งเสริมการท�ำ  GAP หรือเกษตรปลอดภัย สามารถใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงได้ แต่ใช้อย่างปลอดภัยตาม
ข้อก�ำหนด ด้วยเหตุนี้เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมท�ำเกษตรปลอดภัย ด้วยเชื่อว่าน่าจะเพียงพอต่อความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคแล้ว แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการวิจัยฯ ครั้งนี้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติและพฤติกรรมของ
เกษตรกร นั่นคือ “เกิดการขยายตัว” ของกลุ่มทุเรียนอินทรีย์ ได้มีการขยายความร่วมมือไปจากกลุ่มทุเรียนอินทรีย์
ของบ้านจ�ำรุง ไปสู่กลุ่มทุเรียนอินทรีย์จังหวัดระยอง เป็น “วิสาหกิจชุมชนทุเรียนอินทรีย์จังหวัดระยอง” ต่อไป

ภาพ 5 การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างนวัตกรรมการตลาดทุเรียนอินทรีย์

อภิปรายผล
การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารทางด้านการตลาดทุเรียนอินทรีย์ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
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1. การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการตลาด
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างนวัตกรรมการตลาดทุเรียนอินทรีย์ของชุมชนบ้านจ�ำรุง อ�ำเภอแกลง
จังหวัดระยอง เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริง ซึ่งมีความหมายถึง การที่เกษตรกรของชุมชนบ้านจ�ำรุง
รวมถึงอาจารย์และนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้มีการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างนวัตกรรมการตลาด ด้วยการสร้างช่องทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดทุเรียนอินทรีย์อย่างส่วนร่วม
ในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มแรกขั้นเตรียมการจนกระทั่งถึงการประเมินผล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ เรียนรู้
การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชุมชนและเกษตรกรทุเรียน สอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วน
ร่วม (กาญจนา แก้วเทพ. ปิยะวัฒน์ บุญ-หลง และ บวร ปภัสราทร. 2559: 39-40) ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วม
ในการวางแผน (planning) 2) การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม (implementation) 3) การมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์ (utilization) 4) การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ (benefit-sharing) 5) การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล (evaluation)  
2. การมีส่วนร่วมในการสื่อสาร (กาญจนา แก้วเทพ กิตติ กันภัย และปาริชาต สถาปิตานนท์. 2543 อ้างถึง
ใน นิษฐา หรุ่นเกษม และคณะ. 2558 : 12) ใน 3 ระดับ 1) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ส่งสาร (audience/
receiver/user) เป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในระดับล่างที่สุด กล่าวคือ ในกระบวนการสื่อสารตั้งแต่ต้นยังอยู่ใน
ก�ำหนดของผู้ส่งสาร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกประเด็นเนื้อหา วิธีการน�ำเสนอ ไปจนกระทั่งถึงการเลือกช่องทางสื่อที่จะ
เผยแพร่ 2) การมีส่วนร่วมในฐานผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้ร่วมแสดง (sender/producer/co-producer/performance) เป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้นมา การเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ผลิตหรือผู้ร่วมผลิตนั้น
ด้วยการเลือกหัวข้อการจัดอบรม เกษตรกรมีความสนใจในเรื่องการสร้างช่องทางการตลาดและการสื่อสารการ
ตลาดด้วยสื่อเฟซบุ๊ค เพื่อจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ส่งสารและผู้ผลิตสาร  3) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผน
และก�ำหนดนโยบาย (policy maker/planner) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ถือได้ว่าเป็นรูปแบบสูงสุดของการมีส่วน
ร่วม มีข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ ยิ่งระดับของการมีส่วนร่วมสูงขึ้นมากเท่าใด สัดส่วนของชุมชนที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมได้ก็จะเล็กลง กล่าวคือ ในระดับของผู้รับสาร คนในชุมชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ แต่เมื่อขึ้นมาถึงขั้นการ
ผลิตก็อาจจะมีคนบางกลุ่มในชุมชนเท่านั้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ ระดับการวางแผน
และนโยบายนี้ก็คงมีตัวแทนบางคนเท่านั้นจากชุมชนที่จะเข้ามาด�ำเนินกิจกรรมในระดับนี้ การวิจัยครั้งนี้มีการระดม
สมองความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมการตลาดทุเรียนอินทรีย์ ชุมชนเลือกใช้ช่องทางการตลาดและการ
สื่อสารการตลาดทุเรียนอินทรีย์ให้เหมาะสมกับศักยภาพและทุนชุมชน
กิจกรรมทางการตลาดจะมีทั้งผู้ที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้รับสารเพียงอย่างเดียว ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนหนี่งจะมี
ส่วนร่วมในการออกแบบสื่อ ร่วมให้ข้อมูล ร่วมออกแบบสื่อ ร่วมแสดง และร่วมประเมินผลสื่อ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะท�ำ
หน้าที่วางแผน ด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาด การสื่อสารออนไลน์และการสื่อสารออฟไลน์ ร่วมโพสต์ ร่วมแชร์ ดังนั้น
ในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการมีทั้ง 3 ระดับของการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ผลของการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
นวัตกรรมการตลาดทุเรียนอินทรีย์ของชุมชนบ้านจ�ำรุง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของเกษตรกร  
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม เป็นการใช้แนวคิดการสื่อสารสองทาง (two-way communication) การรับรู้
ข่าวสารให้กับผู้น�ำชุมชน นักวิชาการเกษตรอ�ำเภอแกลง เกษตรกรสวนทุเรียนชุมชนบ้านจ�ำรุง มีการรับรู้ข่าวสาร
ผ่านสื่อบุคคลในชุมชน ผ่านผู้น�ำชุมชน ด้วยการประชุมเพื่อชี้แจงก่อนด�ำเนินโครงการ ระหว่างด�ำเนินโครงการ ความ
ก้าวหน้าของโครงการ และการประชุมเพื่อสรุปโครงการ การสื่อสารสองทางในรูปแบบของเวทีประชุม การประชุม
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กลุ่มย่อย การเข้าพบปะเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ท�ำให้เกิดความเข้าใจในโครงการ การวางแผน การตัดสินใจ การด�ำเนินกิจกรรม รวมถึงการประชุมเพื่อคืนข้อมูลให้
กับชุมชน ในแต่ละขั้นตอนของการด�ำเนินงาน เพื่อให้ทีมวิจัยชุมชนและทีมวิจัยวิชาการท�ำงานร่วมกัน และมีการ
ตรวจทานข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างความร่วมมือกันภายในชุมชน จากการวิจัยพบว่า
เกษตรกรทุเรียนอินทรีย์ที่ได้เข้ามาร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม มีความเข้าใจในแนวทางการ
ตลาดใหม่ ๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้เต็มที่และพัฒนากันในชุมชนอย่างทั่วถึง ควรมีการพัฒนา
ศักยภาพให้กับเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
สินค้าเกษตรอินทรีย์มีการวางต�ำแหน่งของสินค้าและมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ แนวทางการตลาดออนไลน์
เป็นแนวทางส�ำคัญในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะการใช้ช่องทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดต้องมีความ
เฉพาะเช่นกัน ดังนั้น ควรพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านสื่อดิจิทัล/สื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เป็นเกษตรกรสามารถ
ด�ำเนินงานตั้งแต่กระบวนการผลิตไปถึงกระบวนการตลาด และสามารถพึ่งพาตนเองได้
ข้อเสนอนแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
1. ควรมีการวิจัยในการส่งเสริมการตลาดในแนวทางอื่น ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ในชุมชน ขณะเดียวกันสามารถเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
และการจ�ำหน่ายในชุมชนได้  
2. ควรมีการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์เพื่อให้เกิดการเก็บรักษาและเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่แปลกใหม่ขึ้น
3.ควรมีการวิจัยเพื่อขยายปริมาณการท�ำเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสร้างแนวทางการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไป
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