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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
จัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ การรับรู้และทัศนคติของประชาชน
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามต่อการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ 
รวมทั้งเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับอิหม่ามประจ ามัสยิดกมาลุล
อิสลาม ผู้ช่วยอิหม่าม ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มกับ
เยาวชนในชุมชนที่อยู่ในฐานะผู้รับสาร จ านวน 15 คน ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 200 ชุด เพื่อศึกษาเก่ียวกับการรับรู้และทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิดก
มาลุลอิสลามเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ 

 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ชุมชนมีผู้น าที่เข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ และมี
ทักษะการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจคนในชุมชนโดยยึดการน าหลักศาสนาอิสลามมาสอนควบคู่กับ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมประกอบกับมีการเลือกใช้สื่อที่ผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็น สื่อบุคคล สื่อ
กระจายเสียง สื่อเฉพาะกิจ สื่อพ้ืนบ้าน สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อมวลชน แสดงให้เห็นว่า ชุมชนมี
การใช้สื่อแบบบูรณาการ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ส่วนด้าน
ทัศนคติ ความรู้และพฤติกรรมของผู้รับสาร พบว่า ผลจากการใช้สื่อที่หลากหลายก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ อีกทั้งท าให้คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษา

                                                           
1นักศึกษามหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2
 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะนเิทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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สิ่งแวดล้อม อันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ให้ความร่วมมือในการฟ้ืนฟูและพัฒนา
สภาพแวดล้อมของชุมชนมากยิ่งขึ้น 

 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีการรับรู้สูงมากเกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ และในส่วนของทัศนคติ พบว่า ประชาชนมีทัศนคติที่เห็นด้วยในระดับ
มากเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 ทั้งนี้ จากผลการศึกษา ท าให้ทราบว่า ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามประสบความส าเร็จและ
เป็นชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการบริหารจัดการการสื่อสารของชุมชนที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ชุมชนอ่ืนยังสามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารครั้งนี้ไปปรับใช้หรือน าไป
เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาชุมชนต่อไปได้อีกด้วย 

ค าส าคัญ: การจัดการการสื่อสาร, ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ, ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม 
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Abstract 

 This research is a qualitative and quantitative research has objective to 
learn how the communication management can be solved environmental 
problems of KhlongSaenSaep, acquire public perceptions and attitudes of Masjid 
Kamalulislam community, and compare the perceptions and attitudes about 
communication management to solve environmental problem of the people in 
different characteristics. 

 Qualitative Research, researchers using in-depth interviews with imam of 
Masjid Kamalulislam, his Assistant, and those who have been involved. Moreover, 
it also used focus group interviews with youth groups in the community, who are 
targeted as communication receiver of 15 people. Quantitative Research, used 
200questionnaires to collect information on the perceptions and attitudes of 
Masjid Kamalulislam community on managing communication to solve 
environmental problems at KhlongSaenSaep. 

 The results of a qualitative study found that the community has a strong 
leader, competence and good communication skills which initially convince 
people based on Islamic principles taught in conjunction with environmental 
issues. In addition, the choice of communication channels whether for personal 
use, Broadcast media, traditional media, Internet and mass media shows that 
community in the use of integrated media channels had been handled to 
enhance fast track learning. Besides, the results from the use of mix media, 
causing a change in attitude. People in the community has  better understanding 
about how to care for the environment. This is leading to changes in behavior, to 
cooperate in the reconstruction and development of the environment in 
community.  

 The quantitative research found that most people have a heightened 
awareness about environmental issues of KhlongSaenSaep, while having attitude 
to large extent on managing communication to solve the environmental problems 
of the community. 

 The results of the study showed that Masjid Kamalulislam community 
achieve and become a model community with environmental management and 
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effective communication of the right community. In addition, other communities 
can bring those practices as ideal planning to development of their community as 
well. 

Keywords: Communication management, environmental problem of 
KhlongSaenSaep,  Masjid  Kamalulislam community 

 

บทน า 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสังคมเมือง อันมีผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีการใช้
ทรัพยากรอย่างขาดความระมัดระวังจนเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหามลพิษทางน้ า  ปัญหา
มลพิษทางอากาศ ตลอดจนปัญหาทัศนียภาพ เป็นต้น 

 ทุกวันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ฉะนั้นจึงมิใช่แค่เพียง
หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่จะเข้ามาจัดการเท่านั้น แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่
ประชาชนทุกคนจะต้องให้ความส าคัญและมีจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นร่วมกัน ดังค า
กล่าวของ ศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี (2543)แต่อย่างไรก็ตามการที่จะท าให้คนในชุมชนมีความตระหนัก 
เกิดจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและต้องใช้เวลา แต่หาก
ชุมชนมีการจัดการการสื่อสารที่ดีและสามารถโน้มน้าวใจคนในชุมชนให้เกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรในชุมชนก็จะช่วยให้เกิดความตระหนักที่จะหันมาให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

 อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีชุมชนที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชนต่างก็ให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง คือ ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามเป็นชุมชนชาวไทย
มุสลิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ริมคลองแสนแสบมาเป็นระยะเวลายาวนาน และประสบกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมหลายประการ อาทิ ปัญหาน้ าเน่าเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาทัศนียภาพ ตลอดจน
ปัญหามลพิษทางอากาศ จากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้น าชุมชนหรืออิหม่ามประจ ามัสยิดเริ่ม
มีการด าเนินการจัดการกับปัญหา โดยยึดหลักวิธีการในการโน้มน้าวใจคนในชุมชนเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือกัน ซึ่งผลจากความทุ่มเทของผู้น าชุมชนและคนในชุมชนที่ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมา
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั้น พรภิรมย์ ดัสกัมพล (2550)ได้ระบุว่า ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามได้
เป็นชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบความส าเร็จโดยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 9 
ประจ าปี 2550 โดยได้ข้ึนชื่อว่าเป็นผู้ต่อลมหายใจให้สายน้ า  
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 สาเหตุส าคัญที่ท าให้ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีนั้น ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง ประกอบกับชุมชนมีการ
สื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยหัวใจหลักของการสื่อสาร คือ ผู้น าชุมชนมีทักษะและมี
ความสามารถในการใช้การสื่อสารที่สามารถโน้มน้าวใจคนในชุมชนให้เกิดจิตส านึกและเกิดความ
ตระหนักท่ีจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนร่วมกัน 

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม โดยศึกษา
ครอบคลุมในทุกองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร ตั้งแต่การศึกษาผู้ส่งสาร การศึกษาเนื้อหา
สาร การศึกษาช่องทางหรือสื่อ และการศึกษาผู้รับสาร นอกจากนี้ยังมุ่งศึกษาในเชิงปริมาณในมิติ
ของผู้รับสาร เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้และทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อการจัดการการ
สื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
คลองแสนแสบ การรับรู้และทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามต่อการจัดการการ
สื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ รวมทั้งเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนที่มี
ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน 

     

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแนวคิดทฤษฎีมาสนับสนุนผลการวิจัย อันประกอบไปด้วย 7 แนวคิดทฤษฎี 
คือ แนวคิดการสื่อสารสิ่งแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือโน้ม
น้าวใจ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและประสิทธิผลของการสื่อสาร แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการรับรู้ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ และแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
ของผู้รับสาร ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการด าเนินการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชนกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
มัสยิดกมาลุลอิสลาม และการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ ทั้งจาก
เอกสารและการลงภาคสนาม โดยการส ารวจ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยสัมภาษณ์
อิหม่ามประจ ามัสยิดกมาลุลอิสลาม ผู้ช่วยอิหม่าม รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
สัมภาษณ์กลุ่มเยาวชนในชุมชน 
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 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีทั้งบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มแรก เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงที่สามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามที่
ผู้วิจัยต้องการ โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เลือกสัมภาษณ์อิหม่ามประจ ามัสยิดกมาลุล
อิสลาม ผู้ช่วยอิหม่าม รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 กลุ่มสอง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในฐานะผู้รับสารเพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีต่อการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กับกลุ่มเยาวชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
จ านวน 15 คน โดยสุ่มเยาวชนจาก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนพิทยพัฒน์ศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มี
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เฉพาะรูปแบบคือมีการบูรณาการน าวิชาการและค าสอนของ
ศาสนาอิสลามมาประยุกต์ควบคู่ไปกับหลักสูตรที่เป็นวิชาบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ และ
โรงเรียนซาลีมุนยีนาน ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่ก่อตั้งขึ้นภายในรั้วมัสยิดกมาลุลอิสลาม 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เนื่องด้วยการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนดังกล่าว จึงท าให้กลุ่มเยาชนถือ
เป็นกลุ่มที่ได้รับการปลูกฝังและเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนตั้งแต่
เยาว์วัย 

 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมจากเอกสาร
และจากการลงภาคสนาม ทั้งจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาท าการจัดระเบียบข้อมูล 
เพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้นั้นมาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ให้ตรงกับ
ประเด็นหัวข้อที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจลักษณะความสัมพันธ์ของ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ในชุมชน และท้ายสุดจึงจะน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และตีความใน
รูปแบบของการพรรณนา โดยมีการน าแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ศึกษามารองรับการวิเคราะห์ในส่วน
ของผลการศึกษาให้มีความถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น 

 การวิจัยเชิงปริมาณ 

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามโดยการใช้
แบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการจัดการการ
สื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน และวิเคราะห์หาข้อสรุปผลการวิจัยด้วย
วิธีการทางสถิติ 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณนี้ เป็นกลุ่มประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่
ท าหน้าที่เป็นผู้รับสาร ซึ่งประชากรในพ้ืนที่ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีทั้งหมด 15,000 คน จาก
ทั้งหมด 22 ชุมชน 2,000 ครัวเรือน (สถิติประชากรกรุงเทพมหานคร, 2557) ซึ่งผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัว
ยอย่างโดยใช้วิธีการค านวณตามสัดส่วนประชาชน ซึ่งเลือกใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ 
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Yamane (1973) โดยก าหนดความเชื่อมั่นไว้ที่ 95% และค่าความคาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
ไว้ที่ 10% จากผลการค านวณท าให้ได้จ านวนการสุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 100 คนและด้วยชุมชนมี
ชุมชนหมู่บ้าน 22 ชุมชน ผู้วิจัยจึงเลือกเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง 
โดยสุ่มมาเพียง 11 ชุมชน จากท้ังหมด 22 ชุมชน 

 ส าหรับการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยจะท าการทดสอบความน่าเชื่อถือ โดยน า
แบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน 
และน าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์ ∞ (coefficient) เพ่ือน ามาหา
ค่าความเชื่อถือ ซึ่งภาพรวมค่าความเชื่อมั่นจะต้องได้ค่าไม่น้อยกว่า 0.7 

ส่วนสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนั้น จะประมวลผลด้วยการใช้
โปรแกรมทางสถิติ ค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจ าแนก
ตามล าดับ 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 3 บท คือ ส่วนของบริบทชุมชน ส่วนของการวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้ 

 บริบทชุมชน 

 ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามเป็นชุมชนชาวไทยมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามโดยมีผู้น าทาง
ศาสนาเป็นผู้น าชุมชนหรือที่เรียกว่า “อิหม่าม” ซึ่งชาวมุสลิมจะมีพิธีกรรมทางศาสนาที่จะต้อง
กระท าทุกวันคือการละหมาด ท าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความผูกพันกับคลองแสนแสบมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน เนื่องด้วยในอดีตน้ าจากคลองแสนแสบสามารถน ามาช าระร่างกายก่อนการท า
ละหมาดได้ ส าหรับด้านเศรษฐกิจ คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม
เป็นหลัก รวมทั้งมีการเลี้ยงสัตว์และเลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า การด าเนินชีวิต
ของคนในชุมชนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ล้วนมีส่วนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
สภาพแวดล้อมคลองแสนแสบทั้งสิ้น    

 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลอง
แสนแสบ โดยวิเคราะห์ในทุกองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร อันได้แก่ ผู้ส่งสาร เนื้อหาสาร 
ช่องทางหรือสื่อ และผู้รับสาร โดยอธิบายรายละเอียดไว้ในประเด็นต่อไปนี้ 
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การศึกษาผู้ส่งสาร 

  การศึกษาผู้ส่งสารที่อยู่ในฐานะปัจเจก ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับประวัติผู้น าชุมชน 
คุณสมบัติของผู้น าชุมชน กลยุทธ์ของผู้ส่งสาร เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าผู้ส่งสารมีอิทธิพลมากน้อย
เพียงใดที่สามารถโน้มน้าวใจคนในชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทัศนคติและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

   ก. ประวัติผู้น าชุมชน 

   ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีผู้น าชุมชนที่เป็นผู้น าทางศาสนา ซึ่งคนใน
ชุมชนต่างเรียกว่า “อิหม่าม” หรือ “ท่านวินัย สะมะอุน” จากการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับประวัติของ
ท่าน ท าให้ทราบว่า ท่านมีความสนใจและใฝ่ศึกษาด้านหลักค าสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่วัยเด็ก 
ท่านไม่เพียงแต่รอบรู้ด้านค าสอนอิสลามเท่านั้น ยังมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ข้อบัญญัติและหลัก
ปฏิบัติ รวมทั้งค าสอนต่างๆ ส าหรับผู้ที่จะเป็นผู้สืบทอดศาสนาอิสลาม ภายหลังท่านได้เริ่มท างาน
เป็นครูสอนศาสนาอิสลามที่ปอเนาะต่างๆ ทั้งในภาคใต้และในกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล้เคียง จนกระทั่งท่านได้รับความไว้วางใจให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย และเป็นเลขาธิการจุฬาราชมนตรี ซึ่งจากประสบการณ์การท างานท าให้ท่านมีโอกาส
ได้แปลคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทย ท าให้ท่านมีความเข้าใจในหลักศาสนาอิสลามอย่างถ่องแท้ 
และด้วยประวัติการศึกษาและการท างานของท่านจึงท าให้ท่านเป็นที่ยอมรับและเป็นที่พ่ึงให้แก่อิส
ลามิกชน จนกระทั่งในปี พ.ศ.2528 ท่านได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งอิหม่ามประจ ามัสยิดกมาลุล
อิสลาม นอกจากท่านจะเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนแล้ว ท่านยังได้รับความไว้วางใจให้
ท างานนอกชุมชนอีกด้วย ทั้งด้านการเมือง ท่านด ารงต าแหน่งเป็นวุฒิสมาชิก และได้เป็นวิทยากร
และอาจารย์พิเศษจากภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตลอดจนมีผลงานการเขียนหนังสือและบทความด้านศาสนา
อิสลามและด้านการพัฒนาอีกเป็นจ านวนมาก 

   ข. คุณสมบัติของผู้น าชุมชน 

   ท่านอิหม่ามถือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็น
อิหม่ามประจ ามัสยิดกมาลุลอิลสาม ตามที่ อุทัย หิรัญโต (2521)ได้อธิบายข้อบัญญัติในศาสนา
อิสลามส าหรับผู้ที่จะได้รับต าแหน่งอิหม่ามว่าจะต้องมีลักษณะต่อไปนี้ เป็นผู้มีความรู้ในเรื่อง
ศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่อ่านคัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกต้องชัดเจน เป็นผู้ที่จ าอัลกุรอานได้
มาก เป็นผู้ที่สามารถน าละหมาดญะมาอะฮ์ได้อย่างสมบูรณ์ เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม 
รักหมู่คณะ และเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติศาสนกิจตามค าสอนของอิสลาม  

   ค. กลยุทธ์ของผู้ส่งสาร 
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   ผู้วิจัยได้น าประเด็นกลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสารมาวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
ของผู้น าชุมชน ตามที่ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2537) ได้อธิบายไว้ อันสะท้อนให้เห็นอิทธิพลที่
ส าคัญของผู้ส่งสารทั้งด้านบุคลิกภาพ ความรู้และความสามารถ คุณสมบัติในการสื่อสาร พบว่า 
บุคลิกภาพของผู้ส่งสาร ท่านอิหม่ามเป็นคนเรียบร้อย สุขุม สุภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ ใจดี มีเมตตา 
โอบอ้อมอารี อารมณ์ดี ยิ้มง่าย และเป็นผู้น าชุมชนที่อุทิศตนเพ่ือชุมชนจึงเป็นที่รักและเชื่อฟังของ
คนในชุมชน รวมทั้งท่านเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานด้านสิ่ งแวดล้อม 
ประกอบกับมีความสามารถในการถ่ายทอดข่าวสาร ส าหรับคุณสมบัติในการสื่อสาร ท่านมี
ความสามารถในการพูด ความสามารถในการรับฟัง ตลอดจนความสามารถในการโน้มน้าวใจ ซึ่ง
โดยรวมแล้วกลยุทธ์ที่ท่านอิหม่ามใช้ในการสื่อสารที่น ามาสู่ความส าเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนและท าให้ได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้เป็นอย่างดีนั้น 
ท่านยึดการใช้หลักค าสอนศาสนาอิสลามเพื่อหล่อหลอมและโน้มน้าวจิตใจของคนในชุมชน 

   ท่านอิหม่ามถือเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้น าทางศาสนาของชุมชนที่มีพลังแห่ง
ความส าเร็จ ตามท่ี ประณม ถาวรเวช (2550)กล่าวว่า ผู้ที่ประสบความส าเร็จจะต้องสร้างพลังแห่ง
ความส าเร็จ 5 ประการ คือ พลังแห่งการคิด พลังแห่งการกระท า หรือพลังแห่งผลงาน พลังแห่งกุศ
โลบายในการมัดใจผู้อ่ืน หรือพลังแห่งมนุษยสัมพันธ์ พลังแห่งการพูดและ พลังแห่งบุคลิกภาพ ซึ่ง
นับว่าอิหม่ามเป็นผู้ที่มีพลังแห่งความส าเร็จจึงผลักดันให้ประสบความส าเร็จในการจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึนแก่ชุมชนได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับ 

  การศึกษาเนื้อหาสาร 

  เนื้อหาสารจัดว่าเป็นตัวแทนทางความคิดของผู้ส่งสารที่ส่งไปยังกลุ่มผู้รับสารผ่าน
ช่องทางสื่อต่างๆ ซึ่งท่านอิหม่ามได้เป็นผู้ออกแบบเนื้อหาสาระของสารเพ่ือเผยแพร่ไปสู่คนใน
ชุมชน โดยท่านอิหม่ามได้น าหลักค าสอนศาสนาอิสลามมาเป็นหลักและสอดแทรกด้านสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้คนในชุมชนน าค าแนะน าเหล่านั้นไปปฏิบัติตาม ส าหรับหลักศาสนาอิสลามเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมนั้นจะมีระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งอิหม่ามได้เป็นผู้แปลเป็นฉบับภาษาไทยไว้เพ่ือให้
เข้าใจง่าย จากเนื้อหาหลักค าสอนศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยได้
น ามาวิเคราะห์ในประเด็นกลยุทธ์การสร้างสาร ตามที่ Power (1995) ได้อธิบายไว้ในแนวคิดกล
ยุทธ์การสื่อสารสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

   วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร จากหลักค าสอนที่สอดแทรกประเด็น
สิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นเป้าประสงค์ของท่านอิหม่ามอย่างชัดเจนที่ต้องการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม
คลองแสนแสบ โดยเริ่มจากการพัฒนาคน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหา
ร่วมกัน ซึ่งท่านอิหม่ามได้น าหลักค าสอนด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นหลักส าคัญในการสื่อสารเพ่ือ
น าไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยปลุกจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่คนในชุมชน 
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   การก าหนดผู้รับสารเป้าหมาย เนื่องจากผู้รับสาร คือคนในชุมชนกมาลุล
อิสลามซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ที่ต่างก็เคร่งครัด ศรัทราและเกรงกลัวบาปต่อพระเจ้า ท่าน
อิหม่ามจึงได้น าหลักค าสอนศาสนาอิสลามที่แปลจากคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยน ามาถ่ายทอด
สู่คนในชุมชน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับผู้รับสารเป้าหมาย เพราะเป็นการง่ายที่เขา
เหล่านั้นจะยินยอมฟังและปฏิบัติตามค าสอนนั้น 

   เนื้อหาหลักของสาร จากหลักค าสอนศาสนาอิสลามกับสิ่งแวดล้อมล้วน
เป็นการสอนให้รู้จักดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งจากคัมภีร์อัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทยของท่าน
อิหม่ามสะท้อนให้เห็นเนื้อหาหลักของสารที่สอนให้มุ่งเน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการรักษา
ความสะอาด การบ ารุงรักษา ความประหยัด และการรู้จักแก้ไข 

   หลักฐานสนับสนุน สาเหตุส าคัญที่ท าให้ทุกคนปฏิบัติตาม เนื่องจาก
เนื้อหาสารนั้นมาจากคัมภีร์อัลกุรอานที่ท่านอิหม่ามได้แปลเป็นภาษาไทยและน ามาพูดให้คนใน
ชุมชนฟังในภาษาที่เข้าใจได้ง่ายผ่านสื่อกระจายเสียงของชุมชน และด้วยความที่คนอิสลามจะมี
ความเคร่งครัด เลื่อมใสศรัทธา และมีความเกรงกลัวต่อพระเจ้าของเขาอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องยากที่
ทุกคนจะให้ความร่วมมือ 

   การศึกษาช่องทางหรือส่ือ 

  ช่องทางหรือสื่อเป็นส่วนที่ท าให้ตัวเนื้อหาสารที่ผู้ส่งสารต้องการถ่ายทอดไป
ปรากฏแก่กลุ่มผู้รับสารนั้นๆ หรือกล่าวได้ว่าสื่อเป็นตัวกลางที่จะท าให้ผู้คนสามารถสื่อสารกันได้ 
ส าหรับชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการใช้ช่องทางสื่อที่ผสมผสานสื่อแต่ละประเภทเพ่ือถ่ายทอด
เนื้อหาสารไปสู่คนนุชมชนได้อย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อบุคคล สื่อกระจายเสียง สื่อเฉพาะกิจ 
สื่อพ้ืนบ้าน สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อมวลชน 

   ก. สื่อบุคคล 

   ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนได้ สาเหตุหลักอันเนื่องมาจากมีการใช้สื่อบุคคลเป็นหลักใน
การถ่ายทอดข่าวสารเพ่ือให้ผู้รับสารในชุมชนเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของชุมชน
ร่วมกัน ซึ่งกลยุทธ์การใช้สื่อบุคคลของท่านอิหม่าม คือ ท่านอิหม่ามเน้นการติดต่อสื่อสารแบบ
เผชิญหน้า ซึ่งการสื่อสารลักษณะดังกล่าวจะมีลักษณะง่ายๆ การพูดคุยระหว่างผู้ส่งสารกับกลุ่ม
ผู้รับสารจะมีความเป็นกันเอง ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ง่ายต่อการโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารเกิดความคล้อย
ตาม นอกจากนี้ท่านอิหม่ามยังมีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น ส าหรับกลวิธีที่
ท่านอิหม่ามใช้ในการพัฒนาชุมชน คือ เน้นการสร้างงานและสร้างคน โดยเริ่มที่การพัฒนาคนให้
เป็นคนดี มีจิตส านึกที่ดี นั่นคือ เป็นการให้การศึกษาเพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความรู้ มีศักยภาพที่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้เนื่องจากท่านอิหม่ามเชื่อว่าการพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั้นจะส่งผลให้ชุมชน
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เกิดการพัฒนาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ท่านอิหม่ามยังใช้กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือการ
พัฒนาชุมชนอีกด้วย 

   ข. สื่อกระจายเสียง 

   สื่อกระจายเสียง หรือที่คนในชุมชนเรียกว่าเสียงตามสาย ถือเป็นสื่อที่มี
บทบาทมากท่ีสุดของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม โดยเป็นสื่อที่คนในชุมชนร่วมกันเป็นผู้ผลิตขึ้นเพ่ือ
รับรู้ข่าวสารจากท่านอิหม่าม ซึ่งโครงการเสียงตามสายนี้จัดเป็นโครงการที่ช่วยอบรมค าสอนทาง
ศาสนา สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คนในชุมชน และยังมีส่วนช่วยในการปลุกจิตส านึกด้าน
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งในทุกเช้าๆ ท่านอิหม่ามจะใช้เสียงตามสายเพ่ือสอนหลักศาสนาแก่คนใน
ชุมชนโดยถ่ายทอดออกมาในภาษาที่เข้าใจง่ายและแทรกสถานการณ์ต่างๆ ของชุมชน กล่าวได้ว่า 
การใช้สื่อกระจายเสียงถือว่ามีความส าคัญต่อชุมชนกมาลุลอิสลามในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
คลองแสนแสบเป็นอย่างมากและถือเป็นช่องทางสื่อหลักที่มีส่วนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม 

   ค. สื่อเฉพาะกิจ 

   สื่อเฉพาะกิจที่ปรากฏในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เป็นลักษณะของสื่อ
กิจกรรมและป้ายค าขวัญต่างๆ ซึ่งการใช้สื่อลักษณะนี้ถือเป็นสื่อเสริมที่กระตุ้นให้คนในชุมชนให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน อีกทั้งการใช้สื่อเฉพาะกิจนี้ยังผลักดันให้คน
ในชุมชนเกิดความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน ส าหรับสื่อที่เป็นป้ายค า
ขวัญถือเป็นการสื่อสารทางเดียวที่เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ง่ายที่สุด เนื่องจากหากได้อ่านหรือพบ
เห็นบ่อยครั้งก็สามารถซึมซับความรู้สึก เกิดการกระตุ้นและเปลี่ยนทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใน
การปฏิบัติในระยะยาวได้ และยิ่งป้ายค าขวัญบางป้ายเป็นข้อความที่แสดงเหตุชักน าให้เห็นถึงผลที่
จะตามมาก็จะยิ่งเป็นการเร้าให้เกิดการปฏิบัติมากข้ึน 

   ส าหรับสื่อที่เป็นกิจกรรม เกิดจากความร่วมมือของ 3 องค์กรในชุมชน 
คือ บ้าน โรงเรียน และมัสยิด เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีสถาบันศาสนา คือ มัสยิดกมาลุล
อิสลาม เป็นจุดเริ่มต้นในการชักชวนให้คนในชุมชนมารวมตัวกันเพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใน
ชุมชนในวันส าคัญต่างๆ ซึ่งกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นมีทั้งกิจกรรมบทบนและกิจกรรมในน้ า ส าหรับ
กิจกรรมที่จัดขึ้นบนบกจะใช้พ้ืนที่ของมัสยิดในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการ การ
จัดกิจกรรมประกวดวาดรูปชุมชนในฝัน การแข่งตอบปัญหา การจัดจ าหน่วยสินค้า OTOP และ
สินค้าปลอดสารพิษจากคนในชุมชน ส่วนกิจกรรมทางน้ า จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็น
คุณค่าและความส าคัญของน้ าในคลองแสนแสบ เช่น การแข่งขันเรือรีโมท แข่งว่ายน้ า แข่งพายเรือ 
แข่งชกมวยทะเล นอกจากนี้ในทุกๆ ปี ทางชุมชนยังได้มีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า
บริเวณคลองแสนแสบ จัดให้มีการปล่อยพันธุ์ปลา โดยท่านอิหม่ามได้ขอความร่วมมือจากกรม
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ประมงเพ่ือขอพันธุ์ปลามาปล่อยบริเวณชุมชนและได้เชิญหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
มาร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาด้วย 

   ง. สื่อพ้ืนบ้าน 

   สื่อพ้ืนบ้านที่ปรากฏในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีทั้งที่เป็นพิธีกรรม
และบทเพลงของชุมชนอันเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ าและธรรมชาติของชุมชน ส าหรับพิธีกรรมของ
ชุมชนที่ส าคัญของชาวมุสลิม คือ การละหมาด โดยการละหมาดจะท าทุกวัน วันละ 5 ครั้ง และใน
ทุกวันศุกร์จะเป็นการท าละหมาดใหญ่ โดยก่อนการท าละหมาดทุกครั้งจะต้องมีการช าระร่างกาย
โดยการใช้น้ าสะอาด ด้วยเหตุนี้เองพิธีการท าละหมาดที่มีอยู่คู่กับชุมชนของชาวมุสลิมที่มีมาอย่าง
ยาวนานจึงท าให้ทุกคนมีความผูกพันกับน้ าในคลองแสนแสบ  

   ส าหรับสื่อพ้ืนบ้านที่เป็นบทเพลง ถือเป็นเพลงประจ าท้องถิ่นของชุมชน
หรือที่คนในชุมชนเรียนกันว่า “เพลงมาร์ชชมคลอง” โดยเป็นเพลงที่ถูกแต่งขึ้นโดยสัปปุรุษใน
ชุมชนที่อยากมีเพลงของชุมชนไว้เพ่ือให้รุ่นลูกหลานและคนในชุมชนได้เกิดความซึมซับและเกิด
ความรักและหวงแหนทรัพยากรในชุมชน โดยเนื้อหาของบทเพลงจะเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชน
ร่วมกันพัฒนาและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ซึ่งสื่อพ้ืนบ้านนี้ล้วนมีส่วนผลักดันให้คนใน
ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคีและตระหนักถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

   จ. สื่อใหม่ 

   สื่อใหม่ หรือที่เรียกว่า สื่ออินเทอร์เน็ต ส าหรับชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลามมีการสร้างเว็บไซต์ของชุมชน และมีการสร้างเพจบนเฟซบุ๊ค ซึ่งในส่วนของเว็บไซต์จะมีไว้
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์แก่คนภายนอกชุมชนที่ต้องการติดตามข่าวสาร ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
ตลอดจนมีการเผยแผ่บทความที่ตีพิมพ์โดยท่านอิหม่ามด้วย ส าหรับในส่วนของเฟซบุ๊คจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงมีการอัพคลิปวีดิโอของชุมชนที่เคยได้รับการน าไป
ถ่ายทอดออกสื่อมวลชนมาเผยแพร่ ซึ่งช่องทางการติดต่อผ่านสื่อใหม่อย่างระบบอินเตอร์เน็ตถือ
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่าง
วัยรุ่นในชุมชน จัดว่าเป็นช่องทางการใช้สื่อที่มุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

   ฉ. สื่อมวลชน 

   สื่อมวลชน หรือ สื่อโทรทัศน์ ส่วนใหญ่เกิดจากหน่วยงานภายนอก โดย
หน่วยงานราชการประสานงานกับภาคสื่อมวลชนเข้ามาท าสารคดีเพ่ือเผยแพร่ออกทางรายการ
โทรทัศน์ โดยมีจุดประสงค์หลักคือ เพ่ือให้ชุมชนอ่ืนๆ ที่อาศัยอยู่ติดแม่น้ าหรือริมคลองให้
ความส าคัญกับการอนุรักษ์แหล่งน้ าของชุมชนเพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของคน
ในชุมชน ซึ่งชุมชนกมาลุลอิสลามได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตผลงานรายการด้าน
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สิ่งแวดล้อมหลายรายการด้วยกัน อาทิ สารคดีโทรทัศน์ช่อง 11 ตอน “พลิกฟ้ืน แสนแสบ” 
รายการคนหวงแผ่นดิน ตอน สายน้ าแห่งศรัทธา รายการสารคดีเชิงข่าว รายการน้ าใสใจจริง 
รายการชาวกรุง ทาง Nation Channel เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการถ่ายท าวิดีโออีกหลากหลาย
ประเด็นที่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนเป็นทั้งผู้ร่วมแสดงและเป็นผู้ด าเนินรายการเอง 
อีกทั้งด้วยผลงานของท่านอิหม่ามที่เป็นที่ยอมรับของสังคมจึงได้มีโอกาสเขียนบทความเกี่ยวกับ
เรื่องสิ่งแวดล้อมเผยแพร่ลงในคอลัมน์หนังสือพิมพ์อย่างหนังสือพิมพ์บ้านเมืองและหนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้ประชาชนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองและยังคง
ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นชุมชนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

   การศึกษาผู้รับสาร 

  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผู้รับสารเกี่ยวกับทัศนคติจากการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของคน
ในชุมชนเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ เนื่องจากการเปิดรับสารจะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ในที่นี้ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์เกี่ยวกับผู้รับสารในประเด็นต่อไปนี้ 

   ทัศนคติต่อผู้น าชุมชน จากทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อท่านอิหม่าม
สะท้อนให้เห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและนับถือจากคนในชุมชน เนื่องด้วยท่านเป็นผู้
ที่มีบุคลิกภาพที่เป็นมิตร มีเมตตา ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของอิหม่ามอย่างดีที่สุดและยังรวมไปถึงการ
กระท าเพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ด้วยลักษณะดังกล่าวคนในชุมชนจึงรักและศรัทธา อันเห็น
ได้จากคนในชุมชนต่างให้ความร่วมมือและไม่ปฏิเสธค าร้องขอใดๆ ของท่านอิหม่ามที่ให้ช่วยกัน
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ และยังคงให้ความร่วมมือมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ 

   ทัศนคติต่อการเลือกใช้สื่อ สื่อที่คนในชุมชนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นประจ าทุกวัน คือ สื่อกระจายเสียง หรือการพูดเสียงตามสายของท่านอิหม่าม 
ส่งผลให้เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทุกคนสามารถรับข่าวสาร
ได้อย่างพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งยังพบว่าสื่อกระจายเสียงเป็นสื่อที่คนในชุมชนสามารถร่วมแสดง
ความคิดเห็นได้ โดยใครที่มีเรื่องอยากให้ประชาสัมพันธ์หรือมีเรื่องร้องทุกข์สามารถส่งความคิดเห็น
เหล่านั้นมาได้และท่านอิหม่ามก็จะน ามาออกเสียงตามสาย ส่วนสื่อที่คนในชุมชนเลือกเปิดรับ
ข่าวสารน้อยที่สุดคือ สื่ออินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นสื่อที่ต้องใช้เทคโนโลยีและคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี
ความรู้เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต ประกอบกับข่าวสารที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของชุมชนไม่ค่อยมีการ
อัพเดทหรือปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย จึงท าให้สื่อใหม่หรือสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางสื่อที่คนใน
ชุมชนน้อยคนนักจะเลือกเข้าไปเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
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อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า สื่อทุกประเภทที่ปรากฏในชุมชนมัสยิดก
มาลุลอิสลาม ล้วนแต่เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน
ทั้งสิ้น บางสื่ออาจมิได้เป็นสื่อที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติโดยทันทีแต่มุ่งเน้นให้เกิดการรับรู้ที่บ่อยครั้ง 
จนกระท่ังเกิดการจดจ า ตลอดจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลจากการ
สื่อสารท าให้คนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ
กับปัญหาน้ าเน่าเสีย การจัดการปัญหาขยะในชุมชน รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมของชุมชนให้
ร่มรื่นน่าอยู่ ซึ่งความรู้ที่คนในชุมชนได้รับเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ วิธีการท าน้ า
หมักและปุ๋ยชีวภาพ การท าบ่อดักไขมัน ตลอดจนการจัดการกับปัญหาขยะ 

พฤติกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบกลุ่มกับเยาวชนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ผลการเก็บข้อมูลสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า เยาวชนในชุมชนมักจะถูกซึมซับให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน ซึ่งพฤติกรรมการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนนั้นเป็นเพราะกลุ่มเยาวชนส่วน
ใหญ่ได้รับข่าวสารจากคนในครอบครัว คุณครู ตลอดจนการฟังเสียงตามสายของชุมชนที่มีท่าน
อิหม่ามเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 ผลการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 200 ชุด ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์หาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ในส่วนที่ 1 
ส าหรับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงมีอายุระหว่าง 21-40 ปี มี
การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ และอาศัยอยู่ในชุมชนเป็น
ระยะเวลา 30 ปีขึ้นไป 

 ผลการวิเคราะห์ในส่วนที่ 2 เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเห็นสภาพคลองแสนแสบในอดีตที่มีสภาพเน่าเสียและมีวัชพืชจนไม่สามารถ
น าน้ าจากคลองมาใช้ประโยชน์ได้ แต่สถานการณ์สิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบบริเวณชุมชนใน
ปัจจุบัน พบว่า สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น ว่ายน้ า รดน้ าต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งสาเหตุที่คลองในชุมชน
มีสภาพที่ดีขึ้น เนื่องจากคนในชุมชนปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้น าชุมชนหรือท่านอิหม่าม ซึ่งโดย
ภาพรวมแล้วสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่พบว่าเคยวิกฤตมาก
ที่สุด คือ ปัญหาน้ าคลองแสนแสบเน่าเสีย และปัญหาที่วิกฤตน้อยที่สุดคือ ปัญหาทัศนียภาพของ
ชุมชน 
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ผลการวิเคราะห์ในส่วนที่ 3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสน
แสบของชุมชนพบว่า การรับรู้ข่าวสารจากช่องทางสื่อต่างๆ ในชุมชนนั้น คนในชุมชนส่วนใหญ่รับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากเสียงตามสายมากที่สุดส าหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยภาพรวม พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนในระดับสูงมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ
ค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้ในประเด็นต่างๆ พบว่า ระดับการรับรู้ที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ การรับรู้หลัก
ค าสอนศาสนาอิสลามกับสิ่งแวดล้อม 

 ผลการวิเคราะห์ในส่วนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวก ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยได้แบ่ง
ทัศนคติออกเป็น ทัศนคติต่อผู้ส่งสาร ทัศนคติต่อเนื้อหาสาร ทัศนคติต่อช่องทางการสื่อสาร และ
ทัศนคติต่อตัวผู้รับสาร ในด้านทัศนคติต่อผู้ส่งสาร เมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยสูงสุด
เป็นรายข้อ พบว่า คนในชุมชนมีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุดว่าผู้น าชุมชนคือบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ
ของคนในชุมชน ด้านทัศนคติต่อเนื้อหาสาร พบว่า คนในชุมชนมีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุดว่า
ชุมชนมีการสอนเกี่ยวกับหลักค าสอนทางศาสนากับสิ่งแวดล้อม ด้านทัศนคติต่อช่องทางการ
สื่อสาร พบว่า คนในชุมชนมีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุดว่าท่านอิหม่ามเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสารที่มี
ความน่าเชื่อถือ และในด้านทัศนคติต่อตัวผู้รับสาร พบว่า คนในชุมชนมีทัศนคติที่เห็นด้วยมากที่สุด
ว่าตนเองได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการสื่อสารในชุมชน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มีการรับรู้และทัศนคติต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ 0.001 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าลักษณะทางประชากรของผู้รับสารที่ต่างกันมีผลต่อ
ระดับการรับรู้และทัศนคติต่อการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของ
ชุมชน   

ส าหรับผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติ พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การรับรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบและทัศนคติที่ประชาชนมีต่อการ
จัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก 

การอภิปรายผลการวิจัย 

จากที่ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการบริหารจัดการการสื่อสารที่เหมาะสมทั้งการมีผู้น า
ชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสามารถในการออกแบบเนื้อหาสาร มีการเลือกใช้ช่องทางในการเผยแพร่
ข่าวสารที่ครอบคลุม สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นประสิทธิผลของการสื่อสาร เนื่องจากสิ่งที่ได้จากการ
จัดการการสื่อสารของชุมชน คือ การเกิดปฏิกิริยาและพฤติกรรมของกลุ่มคนในชุมชนหลังจากที่มี
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การสื่อสาร ตามท่ี จุมพล รอดค าดี (2532)ได้กล่าวถึงประสิทธิผลของการสื่อสารไว้ดังนี้การสื่อสาร
จะต้องสามารถท าให้ผู้รับสารเกิดความรู้ และมีความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้นการสื่อสารจะต้องสามารถ
กระตุ้นให้ผู้รับสารเกิดความอยากรู้อยากเห็นเพ่ิมมากขึ้นการสื่อสารจะต้องสามารถโน้มน้าวใจให้
ผู้รับสารเกิดการเปลี่ยนทัศนคติได้และการสื่อสารจะต้องท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้รับสาร 

ส าหรับผลจากการศึกษาเกี่ยวกับผู้รับสารนั้น แสดงให้เห็นว่า การจัดการการสื่อสารของ
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ มีผลให้คนในชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติ และด้านพฤติกรรม อันสอดคล้องกับแนวคิดของ Roger 
(1978)ในเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิผล หรืออาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารก่อให้เกิดการพัฒนา
และยังมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามถือเป็นชุมชนที่มีการใช้การสื่อสารในระดับท้องถิ่นหรือใน
ระดับชุมชน โดยเป็นลักษณะของการเลือกใช้สื่อภายในท้องถิ่นเพ่ือให้สอดรับกับวิถีการด าเนินชีวิต
ของคนในชุมชน ถือเป็นอีกลักษณะหนึ่งของการบริหารจัดการการสื่อสารโดยไม่อาศัยสื่อจาก
ส่วนกลางในระดับประเทศ แต่ก็สามารถใช้สื่อในชุมชนเป็นช่องทางในการสื่อสารกันระหว่างคนใน
ชุมชนหรือในท้องถิ่นเดียวกันได้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการสื่อสารร่วมกันและโยงใยความเป็นชุมชน
เดียวกันให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนสามารถใช้การสื่อสารเพ่ือการแก้ไขและพัฒนาชุมชนได้อย่าง
ประสบความส าเร็จและเป็นชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 

 จากการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่มีกล
ยุทธ์การสื่อสารที่หลากหลายตามที่อธิบายข้างต้นนั้น สะท้อนให้ว่า อิทธิพลของการสื่อสารมี
ความส าคัญกับการพัฒนาไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม ซึ่งจากกรณีศึกษาชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามนี้
ท าให้เห็นได้ว่าการมีสื่อบุคคลที่เข็มแข็งและเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในชุมชนถือว่าเป็นส่วน
ส าคัญที่ช่วยท าให้เกิดการหลอมรวมคนในชุมชน อีกท้ังยังถือว่าเป็นการใช้สื่อบุคคลที่ก่อให้เกิดการ
ความร่วมมือของคนในชุมชนอีกด้วย อย่างไรก็ตามนอกจากสื่อบุคคลจะมีอิทธิพลหลักแล้ว ผู้น า
ชุมชนยังได้ใช้กลยุทธ์สื่ออ่ืนอีก เช่น สื่อกระจายเสียงเพ่ือการกระจายเสียงและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ ของชุมชน ฉะนั้นลักษณะการใช้กลยุทธ์สื่อแต่ละประเภทจึงมีผลอย่างมากที่ท าให้
การพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามประสบความส าเร็จและ
เป็นชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมจวบจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งผลที่ได้จากการสื่อสารของชุมชนมัสยิดก
มาลุลอิสลามในการพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบก่อให้เกิดผลส าเร็จ ส่งผลให้คลองแสน
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แสบมีสภาพที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดวันอนุรักษ์คูคลอง ชุมชนได้รับรางวัลแห่งความส าเร็จ และได้เป็น
ชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 

 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน
มัสยิด กมาลุลอิสลาม เนื่องจากชุมชนมีความหลากหลายทางประชากรดังนั้นเพ่ือให้สามารถเข้าถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมายผู้ส่งสารจึงมีการใช้การสื่อสารแบบบูรณาการ ด้วยช่องทางการสื่อสารแต่ละ
ประเภทมีข้อดีและข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน  ผู้ส่งสารจะต้องค านึงถึงการเลือกใช้เนื้อหาสารและสื่อที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสารเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการด าเนินการสื่อสารจึงไม่ใช่เรื่องที่
ง่าย การที่จะด าเนินการให้ส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นย่อมต้องพบกับปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินการ 

 ส าหรับการสื่อสารภายในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม ด้วยชุมชนมีชุมชนหมู่บ้านทั้งสิ้น 22 
ชุมชน ซึ่งทั้งชุมชนไม่ได้มีเฉพาะชาวไทยมุสลิมเท่านั้น แต่ยังมีศาสนาอ่ืนรวมอยู่ด้วย เช่น พุทธ 
คริสต์ ซึ่งอาจมีอยู่เป็นจ านวนน้อย ดังนั้นการที่ชุมชนเน้นการสื่อสารโดยน าหลักค าสอนศาสนา
อิสลามมาเผยแพร่นั้น บางครั้งก็เป็นอุปสรรคที่จะน าไปสื่อสารให้คนในชุมชนที่ต่างศาสนาเข้าใจ
และปฏิบัติตาม 

 แนวทางการแก้ไขการจัดการการสื่อสารดังกล่าว ท่านอิหม่ามได้พยายามอธิบายให้ทุก
ศาสนาเข้าใจ และพยายามให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างไร้ความขัดแย้ง ซึ่งการที่จะใช้การ
สื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจคนในชุมชนให้มีความร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
จะยากที่ทุกคนจะเห็นพ้อง จ าเป็นต้องใช้เวลา มีความอดทนและมีความตั้งใจจริง ไม่ท้อถอย 
ดังเช่นที่ท่านอิหม่ามได้ด าเนินการตั้งแต่ในอดีตจนกระท่ังปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นความส าเร็จที่ชุมชนให้
ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง 

 

 ข้อเสนอแนะ 

 1.  การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบเป็นปัญหาที่มิใช่จะจัดการให้ส าเร็จลงได้
เพียงกลุ่มคนกลุ่มเดียวหรือเพียงชุมชนเดียว จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกกลุ่มคนทั้งที่
อาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบและไม่ได้อยู่ริมคลอง ซึ่งการจะร่วมกันจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ 
จ าเป็นต้องได้รับการประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และชุมชนในละแวก
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ใกล้เคียงควรศึกษารูปแบบการจัดการการสื่อสารของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามหรือชุมชนที่
ประสบความส าเร็จแล้ว และน าแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะของชุมชน
ตนเองอันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 2.  ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพ่ือการ
เผยแพร่ข่าวสาร แต่ปัจจุบันพบว่า สื่อบางประเภทไม่สามารถตอบสนองต่อกลุ่มผู้รับสารในชุมชน
ได้เท่าที่ควร เช่น สื่อเพลงประจ าท้องถิ่น สื่ออินเทอร์เน็ต ฉะนั้น เพ่ือให้ทุกสื่อสามารถเข้าถึงผู้รับ
สารได้จ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการน าเสนอเนื้อหาสารที่ทันสมัย แปลกใหม่ มีการเพ่ิม
ลูกเล่น เพื่อให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจและสามารถโน้มน้าวคนในชุมชนได้ทุกกลุ่มทุกวัย 

 3.  ด้านการรับรู้และทัศนคติของคนในชุมชน กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญกับการรับรู้
และทัศนคติในด้านต่างๆ ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากรของผู้รับสาร เนื่องจากผู้รับสารแต่ละกลุ่มมีความแตกต่าง ย่อมส่งผลให้มีทัศนคติที่
แตกต่างกันตามไปด้วย ดังนั้นผู้น าชุมชนหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสื่อสาร จ าเป็นต้องมี
การส ารวจความต้องการของคนในชุมชนว่าต้องการอะไร มีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์
ต่างๆ ภายในชุมชน เพ่ือให้สามารถน ามาปรับแนวทางการบริหารจัดการการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

 4.  จากต้นแบบการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม 
หน่วยงานภาครัฐควรน าไปขยายผลต่อยังชุมชนที่ เป็นชาวไทยมุสลิม เนื่องจากการใช้หลักค าสอน
ทางศาสนาอิสลามจะเป็นหัวใจส าคัญที่มีส่วนช่วยโน้มน้าวให้คนในชุมชนปฏิบัติตามค าแนะน าและ
ให้ความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาภายในชุมชน 

รายการอ้างอิง 

ภาษาไทย 
 

กาญจนาแก้วเทพ. 2540.สื่อมวลชนกับสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร: คณะนิเทศศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

กาญจนา แก้วเทพ และคณะ.  2549.  สื่อสารเพื่อโลกสวย: บทเรียนจากการสื่อสารเพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน.  กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

คัมภีร์อัลกุรอาน.  2556.  ค้นเมื่อ  18 มีนาคม 2558 จาก http://guru.sanook.com/2288/ 

จุมพล รอดค าดี.  2532.สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 



 
35 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2558) 

 

ดุษฎี โยเหลา และคณะ.  2543.  ความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ า :
กรณีศึกษาชุมชนคลองแสนแสบ.  รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปรมะ สตะเวทิน.  2546.หลักนิเทศศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 10.  กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ภาพพิมพ์. 

ประณม ถาวรเวช. 2550. ค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2558 จาก 
http://dnfe5.nfe.go.th/localdata/webimags/story261individuality.html 

ประวัติและผลงานนายวินัย สะมะอุน.  2553.  ค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2558 จาก 
http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?page=sub&catego 

ประยูรศักดิ์ ชลายเดชะ.  2531. มุสลิมในประเทศไทย. มัสยิดต้นสน. 

พรภิรมย์ ดัสกัมพล. 2550. ค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558 จาก 
http://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/2550/community-09.html 

มัสยิดกมาลุลอิสลาม ทรายกองดิน.  2553.  สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2558 จาก 
http://kamalulyouth.blogspot.com/2010/03/blog-post.html 

มัสลัน  มาหะมะ.  ม.ป.ป..  อิสลามกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.  ค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2558 จาก 
http://www.islammore.com/main/content.php?page=content&category=55
&id=1005 

วินัย สะมะอุน.  2524.  คัมภีร์อัลกุรอาน ฉบับภาษาไทย. 

วินัย สะมะอุน.  2543.เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของชุมชนกมาลุลอิสลาม.
กรุงเทพมหานคร. 

วินัย สะมะอุน.  อิหม่ามประจ ามัสยิดกมาลุลอิสลาม.  [สัมภาษณ์].10 มีนาคม 2558. 

ศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี.  2543.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าจัดขยะในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี .  วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย: รายงานสถิติจ านวนประชากร 
และบ้านรายจังหวัด รายอ าเภอ และรายต าบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557. ค้นเมื่อ 9 
มีนาคม 2558จาก http://203.155.220.230/info/esp/population_Dec54.htm 

เสาวนีย์ จิตต์หมวด.  2527.  หน้าที่ของมัสยิดต่อสังคมในภาคกลาง.  วิทยานิพนธ์ สม.ม.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



 
36 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 3 (September – December) 

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.  2537.การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อามีน ดาแหม็ง.  ม.ป.ป..  ข่าวสารอิสลามศึกษา.  ค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2558 จาก
http://cdn.islamicbma.org/news1/news5612.pdf  

อาลี เสือสมิง.  2554.  คลองแสนแสบและบรรพชนมุสลิมเชื้อสายต่างๆ.  ค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2558 
จาก http://www.alisuasaming.com 

อุทัย หิรัญโต.  2521.  มุสลิมในประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 

ภาษาอังกฤษ 

Roger, Everett M. and Shoemaker, F Floyd. 1978.Communication of Innovation : 
A Cross-Cultural Approach. New York: The Free Press. 

 

 


