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This research is a qualitative and quantitative research has objective to learn
how the communication management can be solved environmental problems of Khlong
Saen Saep, 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 200 questionnaires
to collect information on the perceptions and attitudes of Masjid Kamalulislam
community on managing communication to solve environmental problems at Khlong
Saen Saep.
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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
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The quantitative research found that most people have a heightened awareness
about environmental issues of Khlong Saen Saep, 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 effective
communication of the right community. In addition, other communities can bring those
practices as ideal planning to development of their community as well.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ประเทศไทยมี การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ อย่างรวดเร็ ว มี การประดิษฐ์ และพัฒนา
เทคโนโลยี ม าใช้ เพื่ อ อํ า นวยประโยชน์ ต่อ การดํ า รงชี วิ ต ของมนุษย์ ก่ อ ให้ เ กิ ด การขยายตัว ทัง้
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสังคมเมือง ส่งผลให้ ประชาชนส่วนใหญ่มีการใช้ ทรัพยากรโดย
ขาดความระมัดระวัง จนเกิดปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่สง่ ผลต่อ สภาพความเป็ นอยู่ของประชาชนทัง้
ทางตรงและทางอ้ อม ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมของประเทศไทยโดยเฉพาะชุมชนเมืองในปั จจุบนั ได้ แก่
ปั ญหาขยะมูลฝอย ปั ญหามลพิษทางนํ ้า ตลอดจนปั ญหามลพิษทางอากาศ ปั ญหาดังกล่าวทุก
วันนี ้มีแนวโน้ มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี หน่วยงานที่รับผิดชอบด้ าน
สิ่งแวดล้ อ มต้ อ งใช้ งบประมาณที่ค่อ นข้ างสูงและเพิ่มขึ ้นทุกปี เพื่อ การแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อ ม ซึ่ง
ลําพังเพียงหน่วยงานภายนอกไม่สามารถที่จะเข้ าถึงและจัดการปั ญหาได้ อย่างครอบคลุมทุกพื ้นที่
ดังนันจึ
้ งจําเป็ นต้ องได้ รับความร่วมมือจากคนในชุมชน หากคนในชุมชนมีจิตสํานึกและตระหนักถึง
ปั ญหาของชุมชนร่ วมกัน ตามที่ ศักดิ์สิทธิ์ แย้ มศรี (2543) กล่าวไว้ สรุ ปได้ ว่า ทุกวันนี ้ประเด็น
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมเริ่ มส่งผลกระทบต่อความเดือดร้ อนของชุมชนมากยิ่งขึ ้น ฉะนั ้นจึงมิใช่แค่เพียง
หน้ าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ องเท่านั ้นที่จะเข้ ามาจัดการ แต่ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมเป็ นเรื่ องที่ทกุ ชุมชนและประชาชนทุกคนจะต้ องหันมาให้ ความสําคัญและมีจิตสํานึกใน
การแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อม ตลอดจนประชาชนต้ องเกิดความตระหนักว่าปั ญหาสิ่งแวดล้ อมเป็ น
เรื่ องที่จะต้ องร่วมกันแก้ ไขเพราะสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นจะมีผลต่อการดํารงชีวิตของเขาเอง
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การที่จ ะทํ าให้ คนในชุมชนมี ความตระหนัก เกิ ด จิ ต สํานึก และมี ส่วนร่ ว มในการแก้ ไ ข
ปั ญหาร่วมกันได้ นนเป็
ั ้ นเรื่ องที่ยากและต้ องใช้ เวลา แต่หากชุมชนมีการจัดการการสื่อสารที่ดีและ
เหมาะสมให้ ประชาชนได้ รับรู้ และเรี ยนรู้ถึงสาเหตุและผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น และสามารถโน้ มน้ าว
จิตใจให้ คนในชุมชนรักและหวงแหนถิ่นที่อยูก่ ็จะเป็ นการซึมซับให้ เกิดความตระหนักที่จะหันมาให้
ความร่วมมือในการแก้ ไขและดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมชุมชนของตนเองอย่างยัง่ ยืน
ดังนันมิ
้ ติของการสือ่ สารจึงเปรี ยบเสมือนหัวใจสําคัญที่ช่วยในการขับเคลือ่ นให้ นําไปสูก่ าร
พัฒนา การเปลี่ยนแปลงและการแก้ ปัญหาในด้ านต่างๆ ได้ เนื่องจากการบริ หารจัดการด้ านการ
สือ่ สารที่มีประสิทธิภาพจะเป็ นแนวทางหนึง่ ที่ทําให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ แวดวงการสื่อสาร
ในยุคปั จจุบนั ได้ ขยายแขนงสาขาการสื่อสารออกไปอย่างกว้ างขวางในหลากหลายประเด็นไม่ว่า
จะเป็ น การสื่อ สารการเมื อง การสื่อ สารสุขภาพ การสื่อ สารการเกษตร การสื่อ สารกับเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนการสือ่ สารสิง่ แวดล้ อม
สําหรับประเด็นการสือ่ สารสิง่ แวดล้ อมในบริ บทสังคมไทยได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก
นับแต่วิกฤตสิ่งแวดล้ อมเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2530 เกิดปั ญหาความขัดแย้ งด้ านสิ่งแวดล้ อม ส่งผลให้
ภาควิช าด้ านการสื่อ สารพยายามที่จะแก้ ไ ขปั ญ หาความขัดแย้ ง โดยการนําการสื่อ สารเข้ ามา
เชื่อมโยงกับประเด็นสิง่ แวดล้ อม เพื่อหาวิธีการที่จะใช้ การสื่อสารในการสร้ างความเข้ าใจและการ
ยอมรั บ เพื่อ ที่ จ ะนํ าไปสู่ก ารบรรเทาความรุ น แรงของปั ญ หาและหาแนวทางในการแก้ ปั ญ หา
เหล่านั ้น อย่างไรก็ ตาม การสื่อสารสิ่งแวดล้ อมยังคงมีข้อจํ ากัดอยู่บ้าง ถึงแม้ ว่าวิธีการนําเสนอ
เนื อ้ หาสารจะมี คุณ ภาพมากเพี ย งใด หากไม่ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากกลุ่ม ผู้รั บ สารที่ ผ้ ูส่ง สาร
พยายามส่ง สารไป ถื อ ว่ า การสื่อ สารนัน้ ไม่ ป ระสบความสํา เร็ จ ด้ ว ยเหตุ นี ผ้ ้ ูวิ จัย จึ ง เล็ ง เห็ น
ความสําคัญในการจัดการการสื่อ สารสิ่งแวดล้ อม เนื่องจากเชื่อ ว่า หากมี การจัดการการสื่อสาร
และมีการถ่ายทอดเนื ้อหาสารที่ดีและเหมาะสมไปสูก่ ลุม่ ผู้รับสารจึงจะเกิดความร่ วมมือ และส่งผล
ให้ การสือ่ สารนันประสบความสํ
้
าเร็ จและนํามาซึง่ การเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้ อมที่ดีในชุมชน
ในที่นี ้ ผู้วิจยั ได้ เห็นประเด็นปั ญหาสิง่ แวดล้ อมในสังคมเมืองที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่ของคนในสังคมเมื อ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุ งเทพมหานครประสบปั ญหาสิ่งแวดล้ อ มที่
ค่อ นข้ างวิก ฤติ คื อ ปั ญ หาสิ่ง แวดล้ อ มคลองแสนแสบ ซึ่ง เป็ นคลองขุดที่ มีค วามยาวที่สุดของ
ประเทศไทย หรื อ อาจกล่า วได้ ว่า ในอดี ต คลองแสนแสบเป็ นสายนํ า้ ที่ ห ล่อ เลี ย้ งชี วิ ต ของคน
กรุงเทพมหานคร ปั จจุบนั กลับพบว่านํ ้าคลองแสนแสบไม่สามารถนํามาใช้ ประโยชน์เช่นในอดีตได้
อีกต่อไป ยังคงมีประโยชน์เพียงอย่างเดียว คือ ใช้ เป็ นเส้ นทางสัญจรทางนํ ้าด้ วยเรื อหางยาวประจํา
ทาง
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จากการเก็ บรวบรวมข้ อ มูล เบื ้องต้ น พบว่า ปั จ จุบันคลองแสนแสบประสบกับ ปั ญ หา
สิ่งแวดล้ อมหลากหลายประการ อาทิ ปั ญหานํ ้าเน่าเสีย ปั ญหาขยะมูลฝอย ปั ญหามลพิษทาง
อากาศ ปั ญหามลพิษทางเสียง ตลอดจนปั ญหาทัศนียภาพ ซึ่งปั ญหาเหล่านี ้มีสาเหตุมาจากการ
กระทําของมนุษย์และจากธรรมชาติ
อย่างไรก็ ตาม พบว่า ยัง มี ชุมชนที่ตระหนักถึงปั ญหาสิ่งแวดล้ อ มที่เกิ ดขึ ้นและให้ ความ
ร่ วมมือ ในการแก้ ไขปั ญหาอย่างจริ งจัง นัน่ คือ ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามซึ่งตั ้งอยู่ในเขตคลอง
สามวา เป็ นชุมชนของชาวไทยมุสลิมที่ตั ้งถิ่นฐานอยู่ริมคลองแสนแสบมาเป็ นระยะเวลายาวนาน
สําหรับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมที่ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามประสบมาในอดีต ได้ แก่
ปั ญหามลพิษทางนํ ้า อดีตที่ผา่ นมานํ ้าในคลองแสนแสบช่วงชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมี
คุณภาพนํา้ ที่ดีสามารถใช้ นํา้ ในชี วิตประจํ าวันได้ อ ย่างเต็มที่ ทังการอุ
้
ปโภคและบริ โภค แต่เมื่ อ
ประมาณปี พ.ศ. 2528 บ้ านเรื อนในชุมชนหนาแน่นมากขึ ้น มีการทิ ้งขยะลงแหล่งนํ ้า ปล่อยนํ ้าเสีย
จากบ้ านเรื อน ตลอดจนคราบนํ ้ามันจากเรื อหางยาวลงสูค่ ลองแสนแสบ ทําให้ นํ ้าในคลองแสนแสบ
ที่เคยใสเริ่ มเน่าเสีย ส่งกลิน่ เหม็น จนกระทัง่ คนในชุมชนไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ดงั เดิม
ปั ญหาขยะมูลฝอย เนื่องจากบ้ านเรื อน ตลาด ร้ านค้ าที่ตั ้งอยู่ริมนํ ้าในชุมชนมีการทิ ้งขยะ
ลงคลอง โดยไม่มีการจัดเก็บทําให้ มีขยะจํานวนมากในลําคลอง เกิดการหมักหมมเน่าเสียของขยะ
รวมทังมี
้ ผกั ตบชวาจํานวนมากจนเรื อหางยาวแทบจะสัญจรไปมาไม่ได้
ปั ญหาทัศนียภาพ จากสภาพนํ ้าเน่าเสีย ปริ มาณขยะและผักตบชวาในลําคลอง ส่งผลให้
คลองที่เคยเป็ นที่นงั่ เล่นพักผ่อนต้ องหมดสิ ้นไปไม่มีการนัง่ สังสรรค์เหมือนก่อน ประกอบกับต้ นไม้
ใหญ่ น้อ ยริ มสองฝั่ ง คลองถูกปล่อ ยให้ ร กรุ งรั งไม่ได้ รับการตกแต่งให้ สวยงามตา ทําให้ สูญเสีย
ทัศนียภาพที่เป็ นธรรมชาติสองฝั่ งคลองไป
ปั ญหามลพิษทางอากาศ จากปั ญหานํ ้าเน่าเสียและการหมักหมมของขยะมูลฝอยทําให้ สง่
กลิน่ เหม็นรบกวนผู้อยูอ่ าศัยบริ เวณริ มคลอง นอกจากนี ้ไอเสียและเสียงจากเรื อหางยาวที่สญ
ั จรไป
มายังก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศรวมทั ้งมลพิษทางเสียงอีกด้ วย
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวส่งผลให้ ผ้ นู ําชุมชนหรื ออิหม่ามประจํามัสยิดเล็งเห็นว่าถึงเวลา
แล้ วที่คนในชุมชนจะต้ องช่วยกันแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมของชุมชนเพื่อให้ ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และเริ่ มมีการดําเนินการจัดการกับปั ญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั กล่าวคือยึดหลัก
วิธีการในการแก้ ไขปั ญหานํ า้ เน่า เสีย และขยะมูล ฝอยโดยอาศัยความร่ วมมื อ ของคนในชุมชน
เพื่อให้ นํ ้าในคลองแสนแสบกลับมาดีดงั เดิม ให้ คนในชุมชนสามารถนํานํ ้าจากคลองแสนแสบมาใช้
ประโยชน์ ได้ เช่นในอดีต ประกอบกับมีการจัดทัศนียภาพโดยการดูแลรั กษาสภาพแวดล้ อ มของ
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ชุมชนให้ สะอาดและร่ มรื่ น แต่การแก้ ปัญ หาดังกล่าวมิใช่เรื่ องง่ายเพราะการเปลี่ยนทัศนคติและ
ความเป็ นอยู่ที่เคยอยู่อย่างสบายต้ องมาลงแรงกายแรงใจร่ วมกันในการฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมที่ มี
ปั ญ หาในขัน้ วิ ก ฤติ ใ ห้ คื น สภาพ หากขาดซึ่ง ผู้ นํ า ที่ ทุ่ ม เทด้ ว ยใจที่ แ ท้ จ ริ ง ประกอบกับ ความรู้
ความสามารถ กลยุทธ์ ที่เหมาะสมแล้ วก็จะไม่สามารถทําให้ ภารกิจนี ้สําเร็ จลงได้ อย่างแน่นอน จะมี
สักกี่ชุมชนที่ทําได้ เช่นนี ้ จนทําให้ ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามเป็ นชุมชนต้ นแบบด้ านสิ่งแวดล้ อมที่
ประสบความสําเร็ จชุมชนหนึ่งในกรุ งเทพมหานครที่ได้ รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครัง้ ที่ 9 ประจําปี
2550 โดยได้ ขึ ้นชื่อว่าเป็ นผู้ต่อลมหายใจให้ สายนํ ้า ซึ่งชุมชนที่จะได้ รับรางวัลดังกล่าวนันจะต้
้
อง
เป็ นชุมชนหรื อ เครื อข่ายชุมชนที่มีกิจกรรมที่มีความเชื่อ มโยงและมีเป้าหมายร่ วมกันในด้ านการ
อนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ท รั พ ยากรดิ น นํ า้ ป่ า โดยใช้ ความรู้ ท้ องถิ่ น อย่า งเหมาะสม ตลอดจนให้
ความสําคัญต่อการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน และมีการจัดการชีวิตตามปรัชญาความพอเพียงอีก
ด้ วย สาเหตุที่ทําให้ ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามประสบความสําเร็ จในการแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมได้
เป็ นอย่างดีนนั ้ ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะชุมชนมี การสื่อสารที่เหมาะสมและมี ประสิทธิ ภาพ โดยหัวใจ
หลักของการสือ่ สาร คือ ผู้นําชุมชนมีทกั ษะและรู้จกั ใช้ การสือ่ สารที่สามารถโน้ มน้ าวใจคนในชุมชน
ให้ เกิดจิตสํานึกและเกิดความตระหนักที่จะแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชนร่วมกัน
ผู้วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาการจัด การการสื่ อ สารสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยให้ ค รอบคลุม ในทุ ก
องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร ตัง้ แต่การศึกษาผู้ส่งสาร การศึกษาเนื ้อหาสาร การศึกษา
ช่องทางหรื อสือ่ เพื่อถ่ายทอดสาร อันได้ แก่ เทคนิคการใช้ สื่อบุคคล สื่อกระจายเสียง สื่อเฉพาะกิจ
สือ่ พื ้นบ้ าน สือ่ อินเทอร์ เน็ต ตลอดจนสือ่ มวลชน ซึง่ การเลือกใช้ สอื่ ที่ผสมผสานกับสือ่ แต่ละประเภท
ถือว่าเป็ นลักษณะของการจัดการการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยังศึกษารวมไปถึงมิติของ
ผู้รับสาร ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการรับรู้ ทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อการจัดการการสื่อสารเพื่อการ
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมอีกด้ วย ซึง่ ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามเป็ นชุมชนที่ประสบความสําเร็ จในการ
แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อ ม โดยผู้นําชุมชนได้ ใช้ เทคนิคการสื่อ สารที่สามารถโน้ มน้ าวจิตใจของคนใน
ชุมชนให้ เกิดความรั ก ความหวงแหนถิ่ นที่อยู่ ก่อ ให้ เกิ ดความร่ วมมื อกันฟื ้นคืนสภาพคลองแสน
แสบให้ ดีดงั เดิมตราบจนทุกวันนี ้ การสื่อสารที่นํามาซึ่งความสําเร็ จที่ยิ่งใหญ่ในครัง้ นี ้ได้ รับความ
สนใจจากสาธารณะชนอย่างมาก และสมควรที่จะได้ รับการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีการที่สง่ ผลให้
เกิดความสําเร็ จ เพื่อหาข้ อสรุปที่เป็ นต้ นแบบให้ แก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่อไป ด้ วยเหตุนี ้
ผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่ อง “การจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบกับการรับรู้
ของประชาชนชุ มชนมัส ยิ ดกมาลุลอิ ส ลาม” ซึ่งจะเป็ นการวิเ คราะห์ แ ละอธิ บ ายเชิ งพรรณนา
เกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารของทั ้ง 4 องค์ประกอบของกระบวนการสือ่ สาร โดยวิเคราะห์ตั ้งแต่ผ้ ู
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ส่งสาร สาร สือ่ และผู้รับสาร ตลอดจนการรับรู้และทัศนคติของคนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่
มีตอ่ การแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ

1.2 ปั ญหานําการวิจัย
1.2.1 ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการจัดการการสือ่ สารอย่างไรเพื่อแก้ ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
1.2.2 ประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการรับรู้ตอ่ การสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบแตกต่างกันหรื อไม่
1.2.3 ประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีทศั นคติตอ่ การจัดการการสือ่ สารเพื่อ
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบแตกต่างกันหรื อไม่
1.2.4 การรับรู้ตอ่ การสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบมีความสัมพันธ์ กบั
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบหรื อไม่ อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.3.1 เพื่อศึกษาการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของ
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
1.3.2 เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามต่อการสือ่ สารเพื่อ
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
1.3.3 เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามต่อการจัดการการ
สือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
1.3.4 เพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของคนในชุมชน
ที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน
1.3.5 เพื่อเปรี ยบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อม
ของคนในชุมชนที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน
1.3.6 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้กบั ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สาร
เพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
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1.4 สมมติฐานการวิจัย
1.4.1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของคนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการรับรู้
เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบแตกต่างกัน
1.4.2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของคนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีทศั นคติ
เกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ แตกต่างกัน
1.4.3 การรับรู้เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบมีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติของ
ประชาชนต่อการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ

1.5 ขอบเขตของการศึกษา
การวิจยั เรื่ อง “การจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบกับการรับรู้
ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม” ผู้วิจยั ได้ กําหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ ดังนี ้
1.5.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั ทั ้งเชิงคุณภาพและการวิจยั เชิง
ปริ มาณ ในที่นี ้จะอธิบายรายละเอียดด้ านเนื ้อหา ดังนี ้
1.5.1.1 การวิจยั เชิงคุณภาพ
ผู้วิจยั มุ่งศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน
มัสยิดกมาลุลอิสลาม โดยรวบรวมข้ อ มูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา จากเอกสารงานวิจัย การ
สํารวจและการสัมภาษณ์ เชิ งลึก โดยวิเคราะห์ ให้ เห็นความสัมพันธ์ ของบริ บทชุมชนกับปั ญหา
สิ่งแวดล้ อ มคลองแสนแสบ นอกจากนี ้ยังศึกษาเกี่ ยวกับ การจัดการการสื่อ สารเพื่ อ แก้ ปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมในพื ้นที่ชุมชนดังกล่าว โดยวิเคราะห์ทกุ องค์ประกอบของกระบวนการสือ่ สาร ดังนี ้
1) การศึกษาผู้สง่ สาร เนื่องจากผู้สง่ สารถือเป็ นบุคคลกลุม่ แรกที่ริเริ่ ม
กระบวนการการสื่อสาร และมีสว่ นสําคัญต่อการกําหนดทิศทางของข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
และยังมีสว่ นสําคัญกับการรับรู้ ของประชาชนด้ วย ในที่นี ้ผู้วิจัยวิเคราะห์เกี่ยวกับประวัติของผู้นํา
ชุมชนที่ถือ เป็ นผู้สง่ สารหลัก รวมถึงวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้นําชุมชน กลยุทธ์ ของผู้สง่ สาร เพื่อ
สะท้ อนให้ เห็นบุคลิกภาพ ความรู้และความสามารถ คุณสมบัติในการสือ่ สาร ความมีพลัง และการ
มี พื ้นฐานร่ วมกัน เพื่อ ให้ เห็นว่าผู้ส่งสารมี อิ ทธิ พลมากน้ อ ยเพียงใดที่ส ามารถโน้ มน้ าวใจคนใน
ชุมชนให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทังด้
้ านความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมด้ านสิง่ แวดล้ อม
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2) การศึกษาเนื ้อหาสาร โดยเลือ กศึกษาเฉพาะสารที่เกี่ยวกับหลัก
ศาสนากับสิง่ แวดล้ อมผ่านการสัมภาษณ์ผ้ นู ําชุมชน เนื่องจากตัวเนื ้อหาสารดังกล่าวจะเป็ นตัวแทน
ของความคิด ที่ผ้ ูส่งสารส่ง ผ่า นไปตามสื่อ ซึ่ง ผู้วิ จัย จะมุ่งวิ เคราะห์ เนื อ้ หาด้ า นหลัก คํา สอนกับ
สิ่งแวดล้ อมที่มีการบัญญัติไว้ ในคัมภีร์อัลกุรอานที่ผ้ ูสง่ สารนํามาถ่ายทอดสู่คนในชุมชนผ่านสื่อ
ต่างๆ
3) การศึกษาช่องทางหรื อสื่อ เนื่องจากการใช้ ช่องทางการสื่อ สารที่
เหมาะสมและหลากหลาย จะทํ าให้ ก ารสื่อ สารบรรลุประสิทธิ ผ ล เพราะช่ อ งทางการสื่อ สารมี
ความสัมพันธ์ กบั ผู้รับสารในการเลือกจดจํา ในที่นี ้ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกใช้ สื่ออย่าง
ผสมผสาน ไม่วา่ จะเป็ น สือ่ บุคคล สือ่ กระจายเสียง สื่อเฉพาะกิจ สื่อพื ้นบ้ าน สื่ออินเทอร์ เน็ต และ
สื่อมวลชน เพื่อ การถ่ายทอดข่าวสารและเผยแพร่ ความรู้ เกี่ ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้ อมคลองแสน
แสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
4) การศึกษาผู้รับสาร เนื่อ งจากผู้รับสารถื อ เป็ นเป้าหมายของการ
เปลีย่ นแปลงทังด้
้ านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อม ในที่นี ้ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ผ้ รู ับ
สารเกี่ ย วกับ ทัศนคติ ทัง้ ทัศ นคติ ต่อ ผู้นํ า ชุม ชน และทัศ นคติ จ ากการเลือ กใช้ สื่อ เพื่อ รั บข้ อ มูล
ข่าวสารเกี่ ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ เพื่อ สะท้ อนให้ เห็นผลต่อ การเปลี่ยนแปลง
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้ านสิง่ แวดล้ อม
1.5.1.2 การวิจยั เชิงปริ มาณ ในที่นี ้ผู้วิจยั มุ่งศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้และ
ทัศนคติของประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่มีต่อ การจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ และความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการ
การสือ่ สารที่เป็ นหัวใจหลักในการแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน ตลอดจนเปรี ยบเทียบการรับรู้
และทัศนคติของประชาชนที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน ซึ่งการวิจัยเชิ งปริ มาณนีเ้ ก็ บ
รวบรวมข้ อมูลจากการใช้ แบบสอบถาม
1.5.2 ขอบเขตด้ านประชากรผู้ให้ ข้อมูล ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้ให้ ข้อมูลประกอบด้ วย 2
ส่วน ดังนี ้
1.5.2.1 ประชากรผู้ให้ ข้อมูลในส่วนแรกเพื่อวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ โดยเป็ นผู้ให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้ อม และการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหา
สิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ ผู้ทําหน้ าที่เป็ นผู้สง่ สาร และผู้ทําหน้ าที่เป็ น
ผู้รับสาร
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1) ผู้ที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้สง่ สาร
จะเป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึง่ ผู้วิจยั ได้ เลือกสัมภาษณ์ ผ้ นู ําชุมชน หรื อ
อิหม่ามประจํ ามัสยิดกมาลุลอิ สลาม (ท่านวินยั สะมะอุน) เนื่อ งจากเป็ นผู้ที่มีความสามารถ มี
ความรอบรู้และเป็ นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน นอกจากนี ้ท่านอิหม่ามยังได้ รับรางวัลลูกโลกสี
เขียวครัง้ ที่ 11 ประจําปี 2552 ประเภทบุคคล ผู้ได้ ชื่อว่าเป็ นผู้จุดประกายความใสให้ กับคลองแสน
แสบ อีกทังยั
้ งเป็ นผู้ที่สามารถโน้ มน้ าวใจคนในชุมชนให้ เห็นความสําคัญและตระหนักถึงปั ญหา
สิ่งแวดล้ อ มของชุ มชนร่ วมกัน นอกจากสัม ภาษณ์ ผ้ ูนํา ชุม ชนแล้ ว ยังสัมภาษณ์ ผ้ ูช่ วยอิ ห ม่า ม
รวมทังผู
้ ้ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง เช่น ผู้อํานวยการโรงเรี ยนพิทยพัฒน์ศกึ ษา เป็ นต้ น
2) ผู้ที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้รับสาร
โดยเป็ นการสัม ภาษณ์ แบบกลุ่มกับเยาวชนของชุ มชนมัสยิดกมาลุล
อิสลามที่มีสว่ นร่ วมกับกิ จกรรมการฟื ้นฟูคลองแสนแสบ เนื่องจากกลุม่ ดังกล่าวถื อว่าเป็ นกลุม่ ที่
ได้ รับการปลุกจิตสํานึกด้ านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมตั ้งแต่เยาว์วยั ผู้วิจัยได้ แบ่งสัมภาษณ์ กลุม่
เยาวชนที่เป็ นนักเรี ยนจาก 2 โรงเรี ยน ดังนี ้
(1) เยาวชนจากโรงเรี ยนพิทยพัฒน์ศกึ ษา เป็ นโรงเรี ยนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาที่ก่อตังขึ
้ ้นภายในรัว้ มัสยิดโดย อิหม่ามวินยั สะมะอุน เมื่อปี พ.ศ.2552 เปิ ด
สอนในระดับชัน้ ประถมศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นเด็กภายในพื ้นที่ชุมชนกมาลุลอิ สลามและพื ้นที่
ใกล้ เคียง โดยโรงเรี ยนมี การจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิ การ
กําหนดและมีการบูรณาการนําวิชาการและคําสอนต่างๆ ของศาสนาอิสลามมาประยุกต์ใช้ ควบคู่
ไปกับหลักสูตร เพื่อให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของเด็กในท้ องถิ่นอันมุ่งเน้ นเกี่ยวกับหลักศาสนาและ
สิง่ แวดล้ อม
(2) เยาวชนจากโรงเรี ยนซาลีมนุ ยีนาน เป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนา
อิสลามโดยเฉพาะที่ก่อตังขึ
้ ้นภายในรั ว้ มัสยิ ดเช่นกันเมื่ อประมาณ ปี พ.ศ.2513 โดยเปิ ดสอนแก่
นักเรี ยนระดับชัน้ ประถมศึกษาในช่วงปิ ดเทอมภาคฤดูร้อนให้ แก่เด็กในชุมชนกมาลุลอิสลามและ
บริ เวณใกล้ เคียง
1.5.2.2 ประชากรผู้ให้ ข้อมูลในส่วนที่สองเพื่อวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณ
เป็ นประชาชนผู้ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม โดยสุม่ มาจากประชาชน
ที่กระจายอยูใ่ นชุมชนหมู่บ้านจํานวน 22 ชุมชน โดยเป็ นผู้ให้ ข้อมูลที่อยูใ่ นฐานะผู้รับสาร โดยผู้วิจยั
ใช้ แบบสอบถามในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เชิ งปริ ม าณเกี่ ย วกับประเด็น การรั บรู้ และทัศ นคติข อง
ประชาชนที่มีตอ่ การจัดการการสือ่ สารเพื่อปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน

9
1.5.3 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ ผู้วิจยั ได้ เลือกศึกษาชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เป็ นชุมชนที่
ตังอยู
้ ใ่ นเขตคลองสามวา ซึ่งเป็ นชุมชนที่อาศัยอยู่สองฝั่ งคลองแสนแสบ โดยมีทงหมด
ั้
22 ชุมชน
อีกทังยั
้ งเป็ นชุมชนที่ประสบความสําเร็ จในการจัดการปั ญหาสิง่ แวดล้ อม
นอกจากจะรวบรวมข้ อ มูล จากการลงภาคสนามแล้ ว ผู้วิ จัย ยัง ได้ ศึก ษาค้ น คว้ า และ
รวบรวมข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อนํามาสนับสนุนผลการวิจยั ในครัง้ นี ้อีกด้ วย

1.6 นิยามศัพท์ เชิงปฏิบัตกิ าร
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กําหนดคําศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาในประเด็น “การ
จัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบกับการรับรู้ ของประชาชนชุมชนมัสยิด
กมาลุลอิสลาม” ไว้ ดงั นี ้
1.6.1 ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ หมายถึง สถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมที่
เกิดขึ ้นภายในชุมชนและมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้ อมทั ้งของคนในชุมชนและต่อ
ชุมชนอื่นในละแวกใกล้ เคียง โดยอาจเป็ นปั ญหาที่เกิดจากการกระทําของคนในชุมชนเองรวมทั ้ง
อาจเป็ นปั ญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้ อมเป็ นตัวกําหนด ซึง่ ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบในที่นี ้
หมายรวมถึง ปั ญหานํ ้าเสีย ปั ญหาขยะมูลฝอย และปั ญหาทัศนียภาพ
1.6.2 การจัดการการสื่อสาร หมายถึง การวิเคราะห์ทุกองค์ประกอบของกระบวนการ
การสื่อสาร ได้ แก่ ผู้สง่ สาร สาร ช่องทางหรื อสื่อ โดยเป็ นการผสมผสานเทคนิคการใช้ สื่อรู ปแบบ
ต่างๆ เพื่อแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม หมายรวมไปถึง
เทคนิคการใช้ สอื่ บุคคล สือ่ กระจายเสียง สือ่ เฉพาะกิจ สื่อพื ้นบ้ าน สื่ออินเทอร์ เน็ต และสื่อมวลชน
ตลอดจนศึกษาผู้รับสารที่เป็ นทังเยาวชนและประชาชนในชุ
้
มชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
1.6.3 การรั บรู้ หมายถึง ระดับการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมคลอง
แสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามผ่านช่องทางสือ่ ต่างๆ อาทิ สือ่ บุคคล สือ่ กระจายเสียง สื่อ
เฉพาะกิจ สือ่ พื ้นบ้ าน สือ่ อินเทอร์ เน็ต และสื่อมวลชน ซึ่งการรับรู้ ต้ องอาศัยประสบการณ์ เดิมและ
การเรี ยนรู้ ของบุคคลที่ทําให้ เกิดกระบวนการคิด ความจํา และการเรี ยนรู้ แล้ วเกิดการตอบสนอง
ออกมาในรู ปแบบของการกระทําหรื อ ความรู้ สึกนึกคิดที่เกิ ดขึ ้นในจิ ตใจของแต่ละบุคคล และสิ่ง
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เหล่านี ้เองที่กระตุ้นให้ เกิดการตระหนักรู้ และเกิดจิตสํานึกในการร่ วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้ อม
คลองแสนแสบในชุมชนต่อไป
1.6.4 ทัศนคติ หมายถึง ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่แสดงออกถึงการสนับสนุน
หรื อ ต่อต้ านเกี่ยวกับการจัดการการสื่อ สารเพื่อ แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน
มัสยิดกมาลุลอิสลาม
1.6.5 ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม หมายถึง ชุมชนหมู่บ้านจํานวน 22 ชุมชน ที่ตั ้งถิ่น
ฐานอยูร่ ิ มคลองแสนแสบ เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นชุมชนที่มีวฒ
ั นธรรมเดียวกัน
และนับถื อ ศาสนาอิ สลามเป็ นส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ร่วมกันในพืน้ ที่หรื อ ในละแวกเดียวกัน โดยมี
มัสยิดกมาลุลอิสลามเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ซึง่ กลุม่ ประชากรของชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลามที่ผ้ วู ิจยั เลือกเก็บข้ อมูลในที่นี ้ ประกอบไปด้ วย ผู้นําชุมชน ประชาชน และเยาวชนในชุมชน
1.6.5.1 ผู้นําชุมชน หมายถึง อิหม่ามประจํามัสยิดกมาลุลอิสลาม หรื อท่านวินยั
สะมะอุน เป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็ นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน อีกทั ้งยังเป็ นผู้นํา
ทางศาสนาที่ประยุกต์ใช้ หลักศาสนากับการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมของชุมชน
1.6.5.2 ประชาชน หมายถึง คนในชุมชนหมู่บ้านทั ้ง 22 ชุมชน ที่มีมสั ยิดกมาลุล
อิสลามเป็ นศูนย์รวมจิตใจและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน
1.6.5.3 เยาวชน หมายถึง ผู้ที่ศกึ ษาอยูใ่ นระดับชั ้นประถมศึกษาของโรงเรี ยน
พิทยพัฒน์ศกึ ษา และโรงเรี ยนซาลีมนุ ยีนาน

1.7 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
การวิจยั ครัง้ นี ้คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ กลุม่ บุคคลต่างๆ ดังนี ้
1.7.1 ประชาชนผู้ที่สนใจได้ รับทราบการจัดการปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบโดยการ
จัดการสื่อแบบบูรณาการ ตลอดจนได้ ทราบถึงผลสําเร็ จในการสื่อสารของชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลามที่ถือ ว่าเป็ นชุมชนต้ นแบบด้ านสิ่งแวดล้ อม ซึ่งผลการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเป็ นแบบอย่างให้ กับ
ชุม ชนอื่ น และประชาชนกลุ่ม อื่ น ๆ ที่ ต้อ งการนํ าองค์ ค วามรู้ ดังกล่าวไปปรั บ ใช้ หรื อ นํา ไปเป็ น
แนวทางในการจัดการกับสถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชนตนเองต่อไป
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1.7.2 หน่วยงานหรื อองค์กรภายนอกที่สนใจ สามารถนําองค์ความรู้จากงานวิจยั ครัง้ นี ้
เป็ นแนวทางในการบูรณาการการสื่อสารและการเลือกใช้ สื่อเพื่อแก้ ปัญหาในมิติอื่นๆ ของสังคม
ตลอดจนสามารถปรั บใช้ รูปแบบการสื่อ สารที่ห ลากหลายเพื่อ การเผยแพร่ และประชาสัมพัน ธ์
ข้ อมูลข่าวสารให้ ประชาชนได้ รับประโยชน์และสามารถรับทราบข้ อมูลได้ อย่างทัว่ ถึง
1.7.3 สามารถนําความรู้จากงานวิจยั นี ้ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารไปเป็ น
แนวทางในการพัฒนาหรื อ นําไปปรั บใช้ กับกิ จกรรมหรื อ โครงการที่จะเกิ ดขึน้ ในอนาคตอันเป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคมโดยส่วนรวม

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “การจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบกับการรับรู้
ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม” มี วตั ถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสาร
เพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เพื่อศึกษาการรับรู้ ของ
ประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามต่อการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ เพื่อ
ศึกษาทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิลามต่อ การจัดการการสื่อ สารเพื่อ แก้ ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ เพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของ
คนในชุมชนที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน เพื่อเปรี ยบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมของคนในชุมชนที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน และเพื่อ
ศึกษาความสัม พัน ธ์ ระหว่างการรั บ รู้ กับ ทัศ นคติเกี่ ยวกับการจัด การการสื่อ สารเพื่อ แก้ ปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
ซึ่งการวิจัยครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ มีการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อ
นํามาสนับสนุนผลการวิจยั และเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
2.1 แนวคิดการสือ่ สารสิง่ แวดล้ อม
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ การสือ่ สาร
2.3 ทฤษฎีการสือ่ สารเพื่อโน้ มน้ าวใจ
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสือ่ สารและประสิทธิผลของการสือ่ สาร
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร
2.8 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

13

2.1 แนวคิดการสื่อสารสิ่งแวดล้ อม
การสื่อสารสิ่งแวดล้ อ มเป็ นประเด็นที่ได้ รับความสนใจมากขึ ้นภายหลังช่วงสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 เนื่องจากการผลของสงครามโลกทําให้ ประเทศต่างๆ ได้ เร่ งพัฒนาประเทศผ่านการผลิต
เชิ ง อุ ต สาหกรรม รวมทั ง้ พัฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ า งๆ ด้ วยเหตุ นี จ้ ึ ง จํ า เป็ นต้ องใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตเป็ นอย่างมาก อาทิ นํ ้ามัน แร่ ธาตุ ป่ าไม้ เป็ นต้ น ประกอบกับการ
ขยายตัวของสังคมเมืองที่เป็ นอีกสาเหตุหนึง่ ของปั ญหาสิ่งแวดล้ อม อันนํามาซึ่งปั ญหามลพิษทาง
อา กา ศ ปั ญ หา นํ า้ เสี ย ปั ญ หา ขยะ มู ล ฝอ ยและ สิ่ ง ป ฏิ กู ล รว มไ ป ถึ ง กา รลดลงขอ ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ทํ า ให้ ห ลายหน่ว ยงานตื่น ตัว และหัน มาให้ ค วามสํา คัญ กับ ประเด็ น ด้ า น
สิง่ แวดล้ อมจนเกิดหน่วยงานด้ านสิง่ แวดล้ อมขึ ้น
สําหรั บประเทศไทย ในอดีตเคยเป็ นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยทรั พยากรธรรมชาติ ที่
หลากหลาย มีระบบนิเวศที่ดี แต่หลังจากการขยายตัวด้ านการพัฒนาตามแบบแนวทางของชาติ
ตะวันตก ทําให้ ประเทศไทยในช่วงสมัยรั ชกาลที่ 5 เริ่ มมี การเร่ งขยายบ้ านเมื อง ซึ่งต้ องอาศัย
ทรั พยากรธรรมชาติต่างๆ มาใช้ ในกระบวนการผลิต อี กทังการขยายตั
้
วของชุมชนเมื องยังเป็ น
ตัวการสําคัญที่ก่อ ให้ เกิ ดปั ญหาสิ่งแวดล้ อ มอี กด้ วย อย่างไรก็ ตาม นอกจากความพยายามใน
การศึกษาปั ญหาสิง่ แวดล้ อมในเชิงวิทยาศาสตร์ แล้ ว ในมิติของการสื่อสารก็ถือว่ามีบทบาทหน้ าที่
สําคัญในการทําความเข้ าใจ รับมือ และจัดการกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมได้ เช่นเดียวกัน เนื่อ งจาก
ปั ญหาด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มเป็ นประเด็น ที่ต้อ งอาศัย ความร่ ว มมื อ กันและการสนับสนุนจากหลาย
หน่วยงานทังภาครั
้
ฐ เอกชน และภาคประชาชน (ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์, 2552)
เนื่องด้ วยคําจํากัดความของคําว่า “สิ่งแวดล้ อม” เป็ นแนวคิดที่ค่อนข้ างกว้ าง ซึ่งในที่นี ้จึง
ได้ รวบรวมนิยามของสิง่ แวดล้ อม ไว้ ดงั นี ้
คํานิยามจากทัศนะของ Dahlan (1994 อ้ างถึงใน กาญจนา แก้ วเทพ, 2540) ได้ แบ่ง
ประเภทของสิง่ แวดล้ อมออกเป็ น 3 ประเภท
2.1.1 สิ่ งแวดล้ อมตามธรรมชาติ (natural environment) หรื อ ระบบ ecosystem
ที่ประกอบด้ วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั ้งที่เกิดขึ ้นใหม่ได้ และไม่ได้ ทั ้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต สรรพสิ่ง
เหล่านี ้อยูร่ ่วมกันอย่างสมดุล มีกระบวนการ และมีวฏั จักร
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2.1.2 สิ่งแวดล้ อมที่มนุษย์ สร้ างขึน้ (man-made environment) เป็ นสิง่ แวดล้ อมที่เกิด
ขึ ้นจากการที่มนุษย์ได้ สร้ างสรรค์เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อมเพื่อสนองตอบต่อความต้ องการของตน
เช่น ถนน สะพาน ตึก ไฟฟ้า ฯลฯ ซึง่ ยังคงมีลกั ษณะกายภาพที่มองเห็นจับต้ องได้ อยู่
2.1.3 สิ่งแวดล้ อมทางสังคม (social environment) มีลกั ษณะที่ไม่ใช่ด้านกายภาพและ
เป็ นมิติเชิงคุณภาพ ประกอบด้ วยค่านิยม บรรทัดฐานของสังคม การรับรู้ ปรัชญา วัฒนธรรม และ
ผลผลิตอื่นๆ ที่เกิดจากความคิดสร้ างสรรค์ของมนุษย์
คํานิยามจากทัศนะของ Vittachi (อ้ างถึงใน Dixit, 1994) ได้ ใช้ แนวคิดที่คล้ ายคลึงกันด้ วย
การแบ่งสิ่งแวดล้ อมเป็ น 3 ส่วน ซึ่ง 2 ส่วนแรกเป็ นระดับภายนอก คือ สิ่งแวดล้ อมตามธรรมชาติ
(natural environment) และสิ่งแวดล้ อมที่มนุษย์สร้ างขึ ้นทุกอย่าง (human environment) ส่วน
ระดับที่สามเป็ นส่วนภายใน (inner environment) ได้ แก่ คุณค่าที่กําหนดแนวทางประพฤติปฏิบตั ิ
ที่เรี ยกว่า “invironment” ซึ่งอยู่ภายในจิตใจ/จิตวิญญาณของบุคคล ตัวอย่างเช่น ทัศนะที่มนุษย์
เรามีตอ่ ธรรมชาติ หรื อการอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งแวดล้ อมรอบตัวมนุษย์ทั ้งที่มีชีวิตและไร้ ชีวิตดังที่ได้
กล่าวมาแล้ ว
จากแนวคิดการแบ่งสิง่ แวดล้ อม 3 ส่วนดังกล่าวได้ โยงเข้ ามาเรื่ องสือ่ มวลชนว่า สําหรับนัก
สือ่ มวลชนที่จะเข้ ามาทํางานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมไม่ว่าจะเป็ นการรายงานข่าว การทําหนังสารคดี
การทําการ์ ตนู สอนเด็กๆ เรื่ องสิง่ แวดล้ อม หรื อการทําสปอตโฆษณาเรื่ องการรักษาสิง่ แวดล้ อม เรา
ก็จําเป็ นต้ องตังคํ
้ าถามเสียก่อ นว่า “สิ่งแวดล้ อมในใจ” (inner environment) ของนักสื่อมวลชน
เหล่านันเป็
้ นอย่างไร ทังนี
้ ้ เพราะระบบค่านิยม ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ คุณลักษณะและตัวตน
ของนัก สื่อ มวลชนเองจะเป็ นตัว กํ าหนดเนือ้ หาและวิธีการนําเสนอของงานของตนเอง รวมทัง้
อาจจะส่งผลไปถึงเรื่ อง “ความน่าเชื่อถือของผู้สง่ สาร” เนื่องจากในเรื่ องการสื่อสารสิ่งแวดล้ อมนั ้น
อาจจะเป็ นไปตามหลักการที่วา่ “ไม่มีใครจะสามารถให้ ในสิง่ ที่ตนเองไม่มีได้ ”
ในมิติของการสือ่ สารสิง่ แวดล้ อม Cox (2006 อ้ างถึงใน ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ , 2552) ได้
นิยามการสื่อสารสิ่งแวดล้ อม (environment communication) ว่า เป็ นตัวกลางเชิ งปฏิบัติการ
(pragmatic) และเชิงสถาปนา (constituitive) ในการทําความเข้ าใจและสร้ างความสัมพันธ์ ของ
เรากับโลกธรรมชาติ เปรี ยบเสมือนสือ่ สัญลักษณ์ที่เราใช้ เพื่อประกอบสร้ างปั ญหาสิ่งแวดล้ อม และ
การต่อรองการรับมื อที่แตกต่างของสังคม ซึ่งเป็ นแนวคิดเชิง symbolic action โดยมี ผ้ รู ิ เริ่ มคือ
Meads ที่เชื่ อว่าการสื่อ สารไม่ได้ เป็ นเพียงเส้ นตรงระนาบเดียวตามแบบจําลองการสื่อ สารของ
Shanon-Weaver แต่การสือ่ สารหมายรวมถึงการทํางานของภาษาและสัญลักษณ์ ที่มีมากกว่าการ
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ถ่ายทอดข้ อมูล โดยภาษาและสัญลักษณ์ ที่ทําหน้ าที่ในการกําหนดรู ปแบบของความเข้ าใจ สร้ าง
ความหมาย และช่วยให้ คนเพิ่มประสบการณ์ที่ตอ่ โลกแวดล้ อมให้ กว้ างขวางขึ ้น (Littlejohn, 2005)
นอกจากนี ้ Cox (2006) ได้ ขยายความต่อ ว่าการสื่อสารสิ่งแวดล้ อมเป็ นแนวคิดเชิงปฏิบตั ิการ
เพราะเป็ นสิ่งที่ให้ ความรู้ สร้ างความตื่นตัว โน้ มน้ าว ก่อ ให้ เกิ ดความเคลื่อนไหว และช่วยในการ
แก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อม เปรี ยบเสมือ นเครื่ องมือชนิดหนึ่ง หรื อ ที่เรี ยกกันว่า ภาคปฏิบัติของการ
สือ่ สาร (communication-in-action) ทําหน้ าที่เป็ นตัวช่วยแก้ ปัญหาการถกเถียง และมักเป็ นส่วน
หนึง่ ของการณรงค์ ให้ ความรู้ กับภาคประชาชนเสมอๆ นอกจากนี ้ยังเป็ นเชิงสถาปนา เพราะการ
สื่อสารสิ่งแวดล้ อมในระดับที่เป็ นนามธรรมมีสว่ นช่วยในการสถาปนา และการสร้ างภาพตัวแทน
ของธรรมชาติและปั ญหาสิ่งแวดล้ อ มเพื่อ ความเข้ าใจโดยทัว่ ไป และจากความสามารถในการ
สถาปนานี ้เองที่ทําให้ การสือ่ สารสิง่ แวดล้ อมสามารถกําหนดขอบเขตการรับรู้ ของคนต่อธรรมชาติ
ให้ มีลกั ษณะที่เหมือนและต่างกันไปได้ เช่น อาจทําให้ การรับรู้วา่ ป่ าเป็ นสิง่ ที่นา่ กลัวหรื อน่าพิสมัยก็
ได้ อาจทําให้ การมองธรรมชาติเพื่อเอาชนะหรื อเพื่อชื่นชมก็ได้
ในส่วนของการสือ่ สารสิง่ แวดล้ อมในประเทศไทย มี การให้ ความสําคัญกับประเด็นนี ้มาก
ขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากโครงการรณรงค์ต่างๆ ที่เป็ นทั ้งความพยายามของรัฐ เช่น รวมใจกันหารสอง
หรื อองค์กรอิสระ เช่น ตาวิเศษ อย่างไรก็ดี ในทางการวิจัยเรื่ องการสื่อสารเพื่อสิ่งแวดล้ อม ส่วน
ใหญ่จะให้ ความสนใจเกี่ยวกับการสื่อสารสิ่งแวดล้ อ มในสื่อ มวลชน (กาญจนา แก้ วเทพ, 2540)
เช่น การเปิ ดรับสือ่ เรื่ องสิง่ แวดล้ อมของคนในกรุงเทพมหานคร โดย อารยา ศุพุทธมงคล (2535) ที่
พบว่าคนกรุ งเทพฯให้ ความสําคัญกับปั ญหานี ้มากกว่าในอดีต รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับ
กระบวนการทําข่าวสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น
ถึงแม้ วา่ งานวิจยั ส่วนใหญ่ในสาขานิเทศศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ.2524-2547 จะเป็ นประเด็น
การสือ่ สารเพื่อการพัฒนาสิง่ แวดล้ อมก็ตาม (กาญจนา แก้ วเทพ และคณะ, 2549) แต่พบว่ายังคง
อยู่ภายใต้ กระบวนทัศน์ ที่มองการสื่อ สารแค่เพียงมิ ติใดมิ ติหนึ่ง คือ ผู้ส่งสาร สาร สื่อ ผู้รับ สาร
(s m c r paradigm) โดยมักจะเป็ นประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการรณรงค์และการเปิ ดรับเป็ นส่วน
ใหญ่
สําหรับในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจัยนําแนวคิดการสื่อสารสิ่งแวดล้ อมมาประยุกต์กับการวิเคราะห์
ผลการศึกษาในทุกองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร เนื่องจากการสื่อสารสิ่งแวดล้ อมถือเป็ น
หัว ใจหลัก ในการจัด การการสื่อ สารที่ เ ชื่ อ มโยงกับ ประเด็ น สิ่ง แวดล้ อ มของชุ ม ชน โดยนํ า มา
ออกแบบการวิจยั ดังนี ้
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มิติของผู้สง่ สาร เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถด้ านการสื่อสารของผู้สง่ สารว่าผู้สง่
สารมีความรู้ ความสามารถด้ านสิ่งแวดล้ อมมากน้ อยเพียงใด และสามารถใช้ การสื่อ สารเพื่อโน้ ม
น้ าวใจคนในชุมชนให้ เกิ ดจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้ อมภายในชุมชนได้
อย่างไร
มิติของเนือ้ หาสาร เพื่อวิเคราะห์ เกี่ ยวกับเนื ้อหาสาระของตัวสารเกี่ ยวกับสิ่งแวดล้ อ มที่
แทรกอยูต่ ามสือ่ ประเภทต่างๆ ของชุมชนที่ผ้ สู ง่ สารถ่ายทอดออกมา
มิติของช่องทางหรื อสือ่ เพื่อวิเคราะห์วา่ ผู้สง่ สารมีวิธีการเลือกใช้ สื่อแต่ละประเภทอย่างไร
ในการถ่ายทอดเนื ้อหาสารเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม
มิติของผู้รับสาร เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับสารที่มีต่อผู้นําชุมชน ความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อม และพฤติกรรมด้ านสิง่ แวดล้ อมของคนใน
ชุมชน ตลอดจนศึกษาระดับการรับรู้และทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อการจัดการปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
คลองแสนแสบของชุมชน
สาเหตุสาํ คัญที่ทําให้ ผ้ วู ิจยั นําแนวคิดการสือ่ สารสิง่ แวดล้ อมมาเป็ นกรอบในการศึกษาครัง้
นี ้ เนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับการสือ่ สารสิง่ แวดล้ อมจะแทรกอยูใ่ นทุกองค์ประกอบของกระบวนการ
สื่อ สาร อันมี ผลทําให้ ผ้ ูรับสารเกิ ดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อ สิ่งแวดล้ อ มของ
ชุมชน
ด้ วยเหตุนี ้ เพื่อเป็ นการขยายองค์ ความรู้ ด้ านการสื่อ สารสิ่งแวดล้ อ มให้ ครอบคลุมมาก
ยิ่ ง ขึน้ กับ ปั ญ หาสิ่ง แวดล้ อ มในยุค ปั จจุ บัน งานวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย จึ ง มุ่ง เน้ นศึ ก ษาการสื่อ สาร
สิง่ แวดล้ อม โดยศึกษาการจัดการการสือ่ สารครบทั ้ง 4 องค์ประกอบของการสื่อสาร (s-m-c-r) โดย
เริ่ มตัง้ แต่การวิเคราะห์ การจัดการสื่อ สารที่ตวั ผู้สง่ สาร การจัดการตัวเนื ้อหาสาร การจัดการการ
ช่องทางการใช้ สอื่ ตลอดจนผู้รับสาร เพื่อสะท้ อนให้ เห็นระดับความคิดเห็นและการตอบสนองของ
ผู้รับสารที่มีตอ่ การสือ่ สารสิง่ แวดล้ อมเพื่อแก้ ไขประเด็นปั ญหาของชุมชน

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ การสื่อสาร
2.2.1 ความหมายและความสําคัญ
กลยุทธ์ การสื่อ สาร (communication strategy) หมายถึง วิธีการสื่อ สารที่กําหนดขึ ้น
เพื่อ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละปั ญหา แต่ละสถานการณ์ ไม่มีสตู ร
สําเร็ จ กลยุทธ์ มกั จะสร้ างขึ ้นจากการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและแนวทางปฏิบตั ิที่เคยมีมา กลยุทธ์
ที่ใช้ จึงเป็ นสิ่งกําหนดว่าจะใช้ สื่ออะไร เมื่อไหร่ อย่างไร (พนม คลี่ฉายา, 2549) ซึ่งสอดคล้ องกับ
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การให้ ความหมายของ (ชวรัตน์ เชิดชัย และคณะ, 2546) เกี่ยวกับกลยุทธ์ การสื่อสาร ว่าหมายถึง
การผสมผสานระหว่ า งการใช้ รู ป แบบของสื่ อ สาร และแนวทางการใช้ สื่ อ ทัง้ นี เ้ พื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
2.2.2 ประเภทของกลยุทธ์ การสื่อสาร
กลยุทธ์ การสื่อสารสามารถแบ่งประเภทได้ ตามเกณฑ์ขององค์ประกอบของกระบวนการ
สื่อ สาร ได้ ดังนี ้ กลยุทธ์ เ กี่ ยวกับผู้ส่งสาร กลยุทธ์ ก ารสร้ างสาร กลยุทธ์ การใช้ สื่อ และกลยุท ธ์
เกี่ยวกับผู้รับสาร โดยมีรายละเอียดแต่ละกลยุทธ์ ดงั ต่อไปนี ้
2.2.2.1 กลยุทธ์ เกี่ยวกับผู้สง่ สาร
อิทธิพลของผู้สง่ สาร เป็ นสิง่ จําเป็ นในการวิเคราะห์ผ้ สู ง่ สารเพราะจะเป็ นแนวทาง
ในการกําหนดกลยุทธ์ ต่างๆ ซึ่งอิทธิ พลที่สําคัญของผู้สง่ สาร นั่นคือความน่าเชื่ อถื อของผู้สง่ สาร
(อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท, 2537) ได้ แก่
1) บุคลิกภาพของผู้สง่ สาร ได้ แก่ ความเป็ นผู้นํา ความมีอํานาจ
ลักษณะที่แสดงออก ลักษณะนิสยั อื่นๆ เช่น ความนอบน้ อม การปรับตัวเองให้ เข้ ากับบริ บท วุฒิ
ภาวะ ความน่าไว้ วางใจเป็ นต้ น
2) ความรู้และความสามารถของผู้สง่ สาร ได้ แก่ ระดับการศึกษาขั ้น
สูง สุด ความรู้ เกี่ ย วกั บ ผู้ รั บ สาร ความเชี่ ย วชาญ ความรู้ เกี่ ย วกั บ บริ บ ทและสิ่ ง แวดล้ อม
ประสบการณ์ในการทํางาน การฝึ กอบรม เป็ นต้ น
3) คุณสมบัติในการสือ่ สาร หรื อเชี่ยมโยงสารไปยังผู้รับสาร ได้ แก่
ความสามารถในการสือ่ สาร ไม่วา่ จะเป็ นการพูด การรับฟั ง การโน้ มน้ าวใจ เป็ นต้ น
4) ความมีพลัง หมายถึง ผู้สง่ สารที่มองดูแล้ วมีความชัดเจน
กระตือรื อร้ น ความเชื่อมัน่ และความเข้ าใจในตัวผู้รับสาร
5) การมีพื ้นฐานร่วมกัน หมายถึง พื ้นฐานร่วมกันระหว่างแหล่งสารกับ
ผู้รับสารในเรื่ อ งของค่านิยม ความเชื่ อ ทัศนคติ ความน่าสนใจ เมื่ อ ผู้รับสารรู้ ว่าสารมี พื ้นฐาน
ร่วมกันกับตน จึงสามารถคล้ อยตามได้ งา่ ย
นอกจากความน่าเชื่อถือของผู้สง่ สารแล้ ว (วิระชัย ตั ้งสกุล, 2549) ยังได้
กล่าวถึงอิทธิพลของผู้สง่ สารทางด้ านความดึงดูดใจ ซึง่ ประกอบด้ วยคุณลักษณะ 3 ประการ ได้ แก่
1) การปรากฏกาย หมายถึง ลักษณะภายนอก ได้ แก่ เพศ เชื่อชาติ
ขนาดรูปร่าง สีผิว การแต่งกาย เป็ นต้ น
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2) ความน่าชื่นชอบ หมายถึง ความรู้สกึ ดี หรื อความรู้สกึ ทางบวกต่อ
ผู้รับสาร อันอาจเกิดจากการปรากฏกายหรื อพฤติกรรมของผู้สง่ สารเอง
3) ความคล้ ายคลึง หมายถึง ความคล้ ายคลึงระหว่างผู้สง่ สารกับผู้รับ
สารทังในด้
้ านทัศนคติ พื ้นฐานชีวิตและการปรากฏกาย
2.2.2.2 กลยุทธ์ การสร้ างสาร
Power (1995 อ้ างถึงใน วิระชัย ตั ้งสกุล, 2549) กลยุทธ์ การสร้ างสาร หมายถึง
การวางแผนในการจัดการเข้ ารหัสของข้ อ มูล ซึ่งก็ คือ สารไม่ว่าจะเป็ นสัญลักษณ์ ใดๆ เช่น คํ า
ข้ อความ รูปภาพ ท่าทาง เพื่อสือ่ ไปยังผู้รับสารให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการสื่อสารที่วางไว้ ซึ่งกล
ยุทธ์ การสร้ างสารนี ้ประกอบด้ วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ ตัวสาร และวิธีการนําเสนอสาร
องค์ประกอบของกลยุทธ์ การสร้ างสาร ได้ แก่
1) วัตถุประสงค์ของการสือ่ สาร ได้ แก่ การสร้ างสารเพื่อเรี ยนรู้และ
ค้ นหา การสร้ างสารเพื่อสารความสัมพันธ์ การสร้ างสารเพื่อช่วยเหลือ การสร้ างสารเพื่อโน้ มน้ าวใจ
และการสร้ างสารเพื่อความเพลิดเพลิน
2) การกําหนดผู้รับสารเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์ลกั ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และทางจิตวิทยา
3) เนื ้อหาหลักของสาร
4) หลักฐานสนับสนุน
5) ลีลาอารมณ์ของสาร
2.2.2.3 กลยุทธ์ การใช้ สอื่
วิทยาธร ท่อ แก้ ว (2549) ได้ กําหนดแนวทางการกํ าหนดกลยุทธ์ การใช้ สื่อไว้ ว่า
เกี่ยวกับการวิเคราะห์สอื่ ซึง่ มักจะพิจารณาในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1) ด้ านความสะดวกในการเข้ าถึง โดยพิจารณาว่า สือ่ ใดที่ผ้ รู ับสาร
เป้าหมายจะเข้ าถึงได้ งา่ ยที่สดุ
2) ด้ านการครอบคลุมสือ่ หมายถึง ความสามารถหรื อประสิทธิภาพ
ของสือ่ ที่จะไปถึงผู้รับ โดยพิจารณาจากการครอบคลุมพื ้นที่หรื อบริ เวณที่ผ้ รู ับสารอาศัยอยู่
3) ด้ านประสิทธิภาพของสือ่ พิจารณาได้ จากการเรี ยกความสนใจ
การให้ ความเข้ าใจ การชักจูงใจ และการสร้ างความจดจํา
4) ด้ านความน่าเชื่อถือ โดยทัว่ ไปกล่าวกันว่า สือ่ โทรทัศน์เป็ นสือ่ ที่มี
ความน่าเชื่อถือในแง่ของข่าวสารมากที่สดุ รองลงมาคือ สือ่ หนังสือพิมพ์
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2.2.2.4 กลยุทธ์ การใช้ สอื่ แบบบูรณาการ
1) การใช้ จุดเด่นของสือ่ หนึง่ เพื่อลดข้ อจํากัดของสือ่ หนึง่ เป็ นการใช้ สอื่
ร่ วมกันเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ อ ย่างสมบูรณ์ หรื อ การใช้ สื่อ ผสมผสานเพื่อ นําเสนอเนื อ้ หาได้
อย่างครบถ้ วน
2) การใช้ สอื่ ให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ซึง่ เป็ นการใช้ สอื่ หลากหลายประเภทให้ เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย เช่น กลุม่ ที่ไม่ร้ ูหนังสือ ใช้ สอื่ ที่
มีเสียงและภาพประกอบ เป็ นต้ น
3) การใช้ สอื่ ให้ กระจายข่าวสารครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายได้ ทกุ กลุม่
กลุม่ เป้าหมายอาจจะมีแหล่งที่อยูก่ ระจายกันออกไป
4) การใช้ สอื่ หลายประเภทเสริ มแรงกระตุ้นและเรี ยนรู้เร็ ว เป็ นการใช้ สอื่
เพื่อกระตุ้นให้ กลุม่ เป้าหมายเกิดการตอบสนองหลายๆทาง
2.2.2.5 กลยุทธ์ เกี่ยวกับผู้รับสาร
แนวทางการสร้ างกลยุทธ์ ด้านผู้รับสาร ได้ แก่ การวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมาย (target
audience) ซึ่งการวิเคราะห์ ผ้ ูรับสารกลุ่มเป้าหมายนี จ้ ะทําให้ ผ้ ูสื่อ สารสามารถรู้ จักลักษณะทาง
ประชากรของผู้รับสารและจะช่วยให้ เข้ าใจและสามารถคาดคะเนพฤติกรรมการรับสารของผู้รับสาร
ไว้ ลว่ งหน้ าได้ เพราะฉะนันการสื
้
อ่ สารทุกครัง้ ผู้สอื่ สารควรวิเคราะห์ผ้ รู ับสารก่อน เพื่อเลือกผู้รับสาร
เนื ้อหาสารและช่องทางการสื่อสารได้ ตรงกับความสนใจ ความพอใจ และความต้ องการของผู้รับ
สารแต่ละกลุม่ (วิทยาธร ท่อแก้ ว, 2549) ซึ่งกลุม่ ผู้รับสารเป้าหมายในการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
คือ กลุม่ บุคคลที่ต้องการให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมตามที่กําหนด (พนม คลีฉ่ ายา, 2549)
อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2549) กล่าวว่า ลักษณะการวิเคราะห์ผ้ รู ับสารเป้าหมาย
ได้ แก่
1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วยปั จจัยด้ านต่างๆ ดังนี ้
คือ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ศาสนา รายได้ ลักษณะทางอาชี พ สถานะทางสังคม สถานภาพ
สมรส ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล เชื ้อชาติ วัฒนธรรม เป็ นต้ น
2) ลักษณะทางจิตวิทยาลักษณะทางจิตวิทยา ประกอบด้ วยปั จจัยด้ าน
ต่างๆ ดังนี ้ คือ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้ ความต้ องการ ค่านิยม แรงจูงใจ บุคลิกภาพ แนวทางใน
การดําเนินชีวิต เป็ นต้ น
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3) ลักษณะทางภูมิประเทศ และที่ตั ้งชุมชน ลักษณะทางภูมิประเทศ
และที่ตงั ้ ชุมชน ประกอบด้ วยปั จ จัยด้ านต่างๆดังนี ้ คือ ภูมิประเทศที่ตงของที
ั้
่อ าศัย ภูมิอ ากาศ
เส้ นทางคมนาคม ลักษณะที่ตงชุ
ั ้ มชนหรื อการรวมกลุม่ ชุมชน สภาพอากาศ สิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น
4) ลักษณะด้ านความรู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
และการปฏิบัติเกี่ยวกับอาชี พที่เกี่ยวข้ อ ง ความสามารถในการอ่าน การเขียน แหล่งความรู้ ใน
ท้ องถิ่น ความรู้และทัศนคติที่มีตอ่ ปั ญหาหรื อแนวทางการพัฒนา
5) ลักษณะเกี่ยวกับสือ่ ที่มีอยูใ่ นพื ้นที่ ได้ แก่ สือ่ มวลชน เช่น สถานีวิทยุ
กระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ซึ่งควรทราบถึงแผนผังรายการที่ออกอากาศ
คอลัมน์ รวมทังนั
้ กข่าว บรรณาธิการ ผู้ผลิตรายการ สือ่ ในชุมชน เช่น หอกระจายข่าว แผ่นป้ายติด
ประกาศ เป็ นต้ น
การวิ จัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ นํ าแนวคิด เกี่ ยวกับ กลยุทธ์ การสื่อ สารข้ า งต้ น มาสนับสนุนผล
การศึกษา โดยวิเคราะห์ เกี่ ยวกับวิธีการใช้ กลยุทธ์ ต่างๆ ในแต่ละองค์ ประกอบของกระบวนการ
สื่อสาร ตังแต่
้ ตวั ผู้สง่ สาร การออกแบบสาร การเลือกใช้ สื่อ เพื่อวิเคราะห์ให้ เห็นว่าผู้สง่ สารมีการ
นําเสนอสารอย่างไร ผ่านช่อ งทางใดที่ก ระตุ้น ให้ ประชาชนในชุมชนเกิ ด การตระหนักและเห็ น
ความสําคัญในการจัดการปั ญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน

2.3 ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจ
2.3.1 ความหมาย
การสือ่ สาร คือ กระบวนการที่บุคคลหนึง่ ถ่ายทอดสารไปยังอีกบุคคลหนึ่ง และบุคคลหลัง
มีปฏิกิริยาตอบโต้ ปรากฏการณ์ นี ้เป็ นเรื่ อ งของสัญลักษณ์ และมี การปฏิสมั พันธ์ นัน่ คือ การมี
ปฏิกิริยาตอบโต้ ระหว่างผู้รับสารและผู้สง่ สาร (Brembeck & Howell, 1976)
2.3.2 การโน้ มน้ าวใจ
Miller and Burgoon (1973) ให้ คําอธิบายว่า การโน้ มน้ าวใจใช้ เมื่อผู้โน้ มน้ าวใจตั ้งใจที่จะ
มีอิทธิพลเหนือผู้ได้ รับการโน้ มน้ าวใจ
Brembeck and Howell (1976) ได้ ให้ คําจํากัดความว่า การโน้ มน้ าวใจ หมายถึง ความ
ตังใจในการสื
้
อ่ สารที่จะมีอิทธิพลเหนือทางเลือก
Simon (1986) สรุ ปความหมายของการโน้ มน้ าวใจว่า หมายถึง การสื่อสารของมนุษย์ที่
สร้ างขึ ้นเพื่อให้ มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น โดยการเปลีย่ นความเชื่อ ค่านิยม หรื อทัศนคติ
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Bettinghaus (1980) ได้ สรุปการโน้ มน้ าวใจว่าเป็ นรูปแบบการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างมนุษย์ที่
เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลคนเดียวต้ องการที่จะตอบสนองเฉพาะจากบุคคลคนเดียวมากกว่า และมีความ
ตังใจที
้ ่จะได้ รับการตอบสนองผ่านการใช้ การสือ่ สาร ซึง่ เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลสองคนหรื อมากกว่า เห็น
ด้ วยกับการให้ ความร่ วมมือในการสื่อสารที่พยายามจะเข้ าถึงการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจและ
การกระทํ า การโน้ มน้ า วใจเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ใช้ การเปลี่ย นแปลงสัง คม แต่เ รามัก โต้ แ ย้ งว่ามัน มี
ประโยชน์ในการเป็ นเครื่ องมือหลักที่จะแก้ ปัญหาสังคมที่หลากหลาย
โดยสรุปกล่าวได้ วา่ การโน้ มน้ าวใจมีลกั ษณะดังนี ้
2.3.2.1 ผู้โน้ มน้ าวใจมีความตั ้งใจที่จะมีอิทธิพลบางประการเหนือผู้ถกู โน้ มน้ าวใจ
2.3.2.2 โดยปกติผ้ ถู กู โน้ มน้ าวใจจะมีทางเลือกมากกว่าหนึง่ และผู้โน้ มน้ าวใจจะ
พยายามชักจูงผู้ถกู โน้ มน้ าวใจให้ ยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ
2.3.2.3 สิง่ ที่ผ้ โู น้ มน้ าวใจต้ องการ คือ การเปลีย่ นแปลง หรื อการสร้ าง หรื อการ
ดํารงไว้ ซงึ่ ความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อของผู้ถูกโน้ มน้ าวใจ ซึ่งจะส่งผลต่อปั จจัย
อื่น อันได้ แก่ อารมณ์ พฤติกรรม เป็ นต้ น
2.3.3 การสื่อสารโน้ มน้ าวใจ (persuasive communication) หมายถึง การสือ่ สารเพื่อ
การจูงใจ ชี ้แนะ และชักชวนให้ บุคคลทําตามในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง การศึกษาเรื่ องการโน้ มน้ าวใจนั ้น
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางในการพยายามทําความเข้ าใจ และผลักดันพฤติกรรมของผู้อื่นให้
ปฏิบตั ิตามที่ต้องการ โดยอาศัยกระบวนการสือ่ สารที่มีประสิทธิผลเป็ นเครื่ องมือในการโน้ มน้ าวใจ
โดยมุ่งไปที่เป้าหมาย คือ ผู้รับสาร สถานการณ์ ข่าวสาร และช่องทางการสือ่ สาร (อรวรรณ ปิ ลันธน์
โอวาท, 2537)
สภาวะของผู้รับสารที่มีอยู่เดิมจะประกอบด้ วยความคิดเห็น ความเชื่อ และค่านิยม การ
เปลีย่ นแปลงสภาวะนี ้จะเกิดจากการเปลีย่ นแปลงการรับรู้ ซึ่งอาจจะนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงด้ าน
อารมณ์ความรู้สกึ ความนึกคิด และส่งผลไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทางพฤติกรรมในที่สดุ
ส่วนสถานการณ์ ข่าวสาร และช่องทางในการรั บสารเพื่อการจูงใจนัน้ ได้ มีการศึกษาใน
กระบวนการทางจิตวิทยา สังคมวิทยาไว้ หลายรูปแบบและหลายทฤษฎี ซึง่ จะเป็ นประโยชน์สําหรับ
การสือ่ สารเพื่อการโน้ มน้ าวใจ เช่น ทฤษฎีการเรี ยนรู้ และทฤษฎีการตัดสินด้ วยสังคม
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2.3.4 ข้ อพิจารณาในการสื่อสารโน้ มน้ าวใจ
ในการทําการสือ่ สารเพื่อโน้ มน้ าวใจนั ้น จําเป็ นที่ผ้ สู อื่ สารต้ องคํานึงถึงข้ อพิจารณาต่อไปนี ้
เพื่อให้ การโน้ มน้ าวใจบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ เร็ วขึ ้น (กรรณิการ์ อัศวดรเดชา, 2543)
2.3.4.1 วัตถุประสงค์ในการโน้ มน้ าวใจ การโน้ มน้ าวใจจะประสบความสําเร็ จ
ตามเป้าหมาย จําเป็ นต้ องมีวตั ถุประสงค์ระบุไว้ อย่างแจ่มชัดเพื่อ
1) ให้ เกิดความเป็ นเอกภาพ มีการเน้ น การยํ ้า การกระตุ้น การซํ ้า ได้
อย่างต่อเนื่อง
2) ทําให้ ผ้ สู อื่ สารสามารถเลือกใช้ ช่องสารและช่องทางการสือ่ สารได้
อย่างถูกต้ อง
3) สามารถติดตามผลการดําเนินงานโดยมีการประเมินผลเป็ นระยะ
ตามต้ องการ รวมทังพิ
้ จารณาถึงปฏิกิริยาสะท้ อนกลับแล้ วนํามาปรับปรุงการสือ่ สารครัง้ ใหม่ตอ่ ไป
4) เป็ นแนวทางและเป้าหมายในการดําเนินงาน ถือเป็ นสิง่ จูงใจสําหรับ
ผู้ทําการสือ่ สาร
5) ทําให้ ผ้ รู ับสารสามารถรับรู้ วิเคราะห์และประเมินสาร เพื่อการโน้ ม
น้ าวใจได้ ถกู ต้ อง
2.3.4.2 การถือผู้รับสารเป็ นศูนย์กลางในการโน้ มน้ าวใจ ผู้รับสาระสําคัญมาก
สํ า หรั บ การโน้ มน้ าวใจ ต้ องมี ก ารวิ เ คราะห์ อ ย่ า งแน่ ชั ด ว่ า ผู้ รั บ สารคื อ ใคร เป็ นอย่ า งไร มี
ประสบการณ์ การรับรู้ ค่านิยม ความเชื่ อ ทัศนคติ และระบบสังคมวัฒนธรรมอย่างไร เราจะไม่
สามารถโน้ มน้ าวใจผู้รับสารได้ เลย หากไม่ทําการวิเคราะห์ผ้ รู ับสารอย่างแจ่มแจ้ ง และถือผู้รับสาร
เป็ นศูนย์กลางในการเตรี ยมสารที่ถกู ต้ องเหมาะสม
2.3.4.3 กระบวนการโน้ มน้ าวใจ การโน้ มน้ าวใจเป็ นการสือ่ สารรูปแบบหนึง่ ซึง่
เป็ นกระบวนการเพราะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ดําเนินกิจกรรม
ต่อเนื่อง ไม่มีจุดเริ่ มต้ น ไม่มีจุดสิ ้นสุด กระบวนการโน้ มน้ าวใจประกอบด้ วย
1) มีวตั ถุประสงค์ตงไว้
ั ้ เด่นชัด
2) วิเคราะห์ผ้ รู ับสารอย่างถ่องแท้ เพื่อทําการเตรี ยมสาร
3) การเลือกสือ่ หรื อช่องทางส่งสารของผู้รับสาร
4) ผู้รับสารถอดรหัสของสาร และตีความสาร
5) การมีปฏิกิริยาตอบสนอง
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โดยกระบวนการโน้ มน้ าวใจจะเกี่ยวข้ อ งกับหลักจิ ตวิทยา คือ การโน้ มน้ าวใจจะ
เป็ นไปได้ ตอ่ เมื่อผู้รับสารมีความตังใจรั
้ บสารนั ้น ในการสื่อสารมีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ ที่เห็นได้ และฟั ง
ได้ เพื่อให้ สารง่ายแก่การเข้ าใจ อีกทังสารนั
้
นสามารถเร้
้
าความต้ องการและความจําเป็ นของผู้รับ
สาร และที่สาํ คัญสารนันให้
้ การตอบสนองผู้รับสารได้ ตามที่ต้องการ
2.3.4.4 ข้ อจํากัดของการโน้ มน้ าวใจ
1) การเปลีย่ นแปลงทัศนคติและพฤติกรรม อาจใช้ เวลานานกว่าจะ
มองเห็นผล
2) การโน้ มน้ าวใจขึ ้นอยูก่ บั ทักษะของผู้สง่ สาร
3) การโน้ มน้ าวใจต้ องมีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
4) มีช่องว่างระหว่างทักษะของผู้สง่ สาร และความสามารถในการ
ตอบสนองของผู้รับสาร บางครัง้ ผู้รับสารอยากจะทําตาม แต่สถานะแวดล้ อมไม่เอื ้ออํานวย
5) การโน้ มน้ าวใจในปั จจุบนั นิยมมีมากอย่างกว้ างขวาง ผู้รับสารไม่
พร้ อมที่จะรับหรื อได้ รับ แต่ไม่เชื่อไม่ทําตาม ซึง่ เป็ นสิทธิของผู้รับสารในการตัดสินใจ
2.3.4.5 องค์ประกอบทางจิตวิทยาในการโน้ มน้ าวใจ
ผู้สื่อสารโน้ มน้ าวใจ ต้ อ งพิจารณาองค์ประกอบทางด้ านจิตวิทยาของบุคคลใน
เรื่ องความสนใจและการรั บรู้ ของผู้รับสาร โดยสังเกตการณ์ เปิ ดรั บของบุคคลด้ วยอวัยวะสัมผัส
ต่างๆ อันได้ แก่ การเห็น การได้ ยิน การได้ กลิ่น การลิ ้มรส และการสัมผัส กระบวนการรับรู้ ซึ่งจะ
แปลความหมายของสิง่ ที่ได้ สมั ผัส ถ้ าคนเราไม่สนใจ ไม่เปิ ดรับ การสื่อสารจะไม่เกิดขึ ้น และจะไม่
มีการรับรู้สงิ่ ใดเลย
2.3.5 องค์ ประกอบพืน้ ฐานในการโน้ มน้ าวใจ
หากมองจากภายนอกของผู้รับสาร องค์ประกอบในการโน้ มน้ าวใจมี อยู่ 4 ประการ คือ
(ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2520)
2.3.5.1 ความแตกต่างภายในผู้สง่ สาร ผู้สง่ สารแต่ละคนมีปัจจัยต่างๆ กัน ซึง่ ทํา
ให้ มีความน่าโน้ มน้ าวใจไม่เหมื อนกัน อาทิ ความน่าเชื่อ ถือ อํ านาจทางสังคม บทบาทในสังคม
สัมพันธภาพกับผู้รับสาร และลักษณะทางประชากรอื่นๆ เช่น อายุ เพศ อาชีพ
2.3.5.2 ความแตกต่างภายในสาร สารแต่ละชนิดจะมีความน่าโน้ มน้ าวใจ
แตกต่างกัน การพูดหรื อการเขียน มีการโน้ มน้ าวใจไม่เหมือนกัน ความแตกต่างในหัวข้ อหรื อเนื ้อหา
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ของสาร ลักษณะของการโน้ มน้ าวใจที่ใช้ การจัดเรี ยบเรี ยงสาร ข้ อโต้ แย้ งที่ใช้ ภาษา ตลอดจน
ลักษณะทางท่วงทํานองลีลา
2.3.5.3 ความแตกต่างของสือ่ ความน่าโน้ มน้ าวใจของสารจะแตกต่างกัน เมื่อ
เป็ นการสือ่ สารระหว่างบุคคลเปรี ยบเทียบกับการสือ่ สารโดยผ่านสือ่ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้ น
2.3.5.4 ความแตกต่างภายในสภาพการณ์ สภาพการณ์ที่มีบุคคลใด หรื อขาด
บุคคลหนึง่ บุคคลใด ความคุ้นเคยหรื อไม่ค้ นุ เคยของผู้รับสารต่อสภาพการณ์หนึง่ ๆ การมีตวั เร้ าบวก
หรื อลบในสภาพการณ์ เช่น การโน้ มน้ าวใจให้ บริ จาคเงิน โดยสื่อมวลชนคอยถ่ายภาพรายล้ อมอยู่
อาจจะเป็ นตัวเร้ าบวกการโน้ มน้ าวใจก็เป็ นได้
สําหรับตัวผู้รับสารเอง การที่ผ้ รู ับสารคนหนึง่ ๆ จะมีความละเอียดอ่อนต่อการถูกโน้ มน้ าว
ใจเพียงใด อาจพิจารณาได้ จาก
1) ลักษณะของประชากร ได้ แก่ เพศ อายุ เชื ้อชาติ การศึกษา อาชีพ
2) ทรรศนะ และทัศนคติ
3) ความรู้ซงึ่ ผู้รับสารมีเกี่ยวกับสารนั ้นๆ
4) ลักษณะด้ านอารมณ์
5) ความสําคัญที่ผ้ รู ับสารให้ แก่หวั ข้ อหนึง่ ๆ
6) วิธีการที่ผ้ รู ับสารรับรู้สภาพการณ์หนึง่ ๆ
2.3.6 ขัน้ ตอนการตัดสินใจ
การวิเ คราะห์ กระบวนการตัด สิน ใจของบุค คลจะแบ่ง ออกเป็ น 2 ขัน้ ตอนสํา คัญ คื อ
ขั ้นตอนการตัดสินใจ และขัน้ ตอนภายหลังการตัดสินใจ แต่ในการยอมรับการกระทําใหม่ บุคคล
มักจะผ่านขันตอนมากกว่
้
า 2 ขันตอนดั
้
งกล่าว
McGuire (1989) กล่าวว่า หลังจากเกิดการสื่อ สารเพื่อโน้ มน้ าวใจ ผู้รับสารจะเกิดการ
ตอบสนอง โดยเป็ นการประมวลผลข้ อมูลข่าวสารเป็ นขั ้นตอนต่างๆ 12 ขัน้ ซึ่งกล่าวได้ ว่า ขันตอน
้
ต่างๆ เหล่านี ้ คือ ขันตอนการตั
้
ดสินใจกระทําพฤติกรรมนัน่ เอง ซึง่ ขั ้นตอนดังกล่าวมีดงั นี ้
2.3.6.1 ขันเปิ
้ ดรับข้ อมูลข่าวสาร
2.3.6.2 ขันตั
้ งใจ
้
2.3.6.3 ขันสนใจ
้
2.3.6.4 ขันเข้
้ าใจ (เรี ยนรู้วา่ เป็ นอะไร)
2.3.6.5 ขันเรี
้ ยนรู้ทกั ษะ (เรี ยนรู้วา่ ทําอย่างไร)

25
2.3.6.6 ขันยอมรั
้
บ และเปลีย่ นแปลงทัศนคติ
2.3.6.7 ขันจดจํ
้ าเนื ้อหา
2.3.6.8 ขันแสวงหาข้
้
อมูลข่าวสาร และนึกขึ ้นได้
2.3.6.9 ขันตั
้ ดสินใจ
2.3.6.10 ขันปฏิ
้ บตั ิตามการตัดสินใจ
2.3.6.11 ขันสนั
้ บสนุนการกระทํา
2.3.6.12 ขันยื
้ นยันภายหลังการกระทํา
จากทฤษฎี การสื่อ สารเพื่ อ โน้ ม น้ า วใจข้ างต้ น ผู้วิ จัย ได้ นํา ประเด็น ข้ อ พิจ ารณาในการ
สื่อ สารโน้ ม น้ า วใจมาเป็ นแนวทางในการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการโน้ ม น้ า วใจ
กระบวนการโน้ มน้ าวใจ ตลอดจนข้ อจํากัดของการโน้ มน้ าวใจ ซึ่งการสื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจนั ้นถือ
เป็ นส่ว นหนึ่ง ของการจัด การการสื่อ สารที่ ผ้ ูส่ง สารนํ า มาใช้ ในการถ่ า ยทอดเนื อ้ หาสารไปยัง
กลุม่ เป้าหมายที่ต้องการให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ฉะนั ้นผู้วิจัยจึงนําทฤษฎี
ดังกล่าวมาสนับสนุนผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลอง
แสนแสบ

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและประสิทธิผลของการสื่อสาร
วันทนีย์ ศิริสขุ (2539) กล่าวว่า การสื่อสารเป็ นพื ้นฐานของกระบวนการทางสังคมของ
มนุษย์ ซึ่งการที่มนุษย์ สามารถรวมตัวกันเป็ นกลุม่ เป็ นสังคม นับตังแต่
้ สงั คมขนาดเล็กในระดับ
ครอบครัวจนกระทัง่ ถึงการรวมตัวกันเป็ นสังคมขนาดใหญ่ในระดับประเทศนั ้น จําเป็ นต้ องอาศัย
การสือ่ สารเป็ นปั จจัยพื ้นฐานในการติดต่อสือ่ สาร เพื่อทําให้ เกิดความเข้ าใจซึง่ กันและกันของคนใน
สังคม ตลอดจนการใช้ การสื่อสารเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างกฎระเบียบ เพื่อ การอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุขและเป็ นที่ยอมรับกันระหว่างสมาชิกในสังคม
2.4.1 ความหมายของการสื่อสาร
คํ า ว่า “การสื่อ สาร” หรื อ เรี ย กในภาษาอัง กฤษว่า “Communication” นัน้ ได้ มี ผ้ ูใ ห้
ความหมายไว้ ตา่ งๆ กัน ดังนี ้
Roger and Shoemaker (1971) กล่าวว่า การสือ่ สาร คือ กระบวนการซึ่งสารถูกส่งจากผู้
ส่งสารไปยังผู้รับสาร
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Schramm (1974) กล่าวว่า การสื่อสาร คือ การมีความเข้ าใจร่ วมกันต่อเครื่ องหมายที่
แสดงข่าวสาร (information signs)
ปรมะ สตะเวทิน (2540) กล่าวว่า การสื่อ สาร คือ กระบวนการถ่ายทอดสารจากบุคคล
ฝ่ ายหนึ่ง ซึ่งเรี ยกว่า ผู้สง่ สาร (source) ไปยังบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ง ซึ่งเรี ยกว่า ผู้รับสาร (receiver)
โดยผ่านสือ่ (channel)
2.4.2 องค์ ประกอบของการสื่อสาร
การสือ่ สารประกอบด้ วยองค์ประกอบที่สําคัญ 4 องค์ประกอบ คือ ผู้สง่ สาร สาร สื่อ และ
ผู้รับสาร (ปรมะ สตะเวทิน, 2540)
2.4.2.1 ผู้สง่ สาร (Source) หมายถึง บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลที่ต้องการจะทําการ
สือ่ สารความคิด ความรู้สกึ ความต้ องการ ข่าวสารและวัตถุประสงค์ของตน ดังนั ้น ผู้สง่ สารจึงอาจ
เป็ นคนๆ เดียว หรื อคนหลายคนก็ได้
2.4.2.2 สาร (Message) หมายถึง ผลผลิตของผู้สง่ สารที่ถ่ายทอดความคิดความ
รู้สกึ ความต้ องการ ข่าวสาร และวัตถุประสงค์ของตนที่ปรากฏออกมาในรู ปของรหัส เช่น เมื่อเรา
พูด สารก็คือ ถ้ อยคําที่เราพูด เมื่อเราเขียน สารก็คือ ตัวหนังสือทีเราเขียนเป็ นคําเป็ นประโยค เมื่อ
เราแสดงกิริยา สารก็ปรากฏอยูใ่ นกิริยาท่าทางที่เราแสดงออกมา
2.4.2.3 สือ่ (Channel) หมายถึง สิง่ ที่นําหรื อถ่ายทอดสารของผู้สง่ สาร เช่น เมื่อ
เราพูด สื่อ ก็คือ คลื่นเสียงในอากาศ เมื่ อ เราอ่านหนังสือ พิมพ์ คลื่นแสงในอากาศและกระดาษ
หนังสือพิมพ์เป็ นสือ่ เมื่อเราดูวิทยุโทรทัศน์ สือ่ ก็คือ คลืน่ แสง คลืน่ เสียง และจอโทรทัศน์
2.4.2.4 ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลที่รับสารของผู้รับ
สาร ดังนัน้ ผู้รับสารจึงอาจเป็ นคนๆ เดียวกัน หรื อบุคคลหลายคนก็ได้
ลาสเวลล์ (Lasswell,1948) ได้ กล่าวว่า การศึกษากระบวนการสื่อสาร มักจะเน้ น
ที่จะตังคํ
้ าถามเหล่านี ้ คําถามใดคําถามหนึ่ง ผู้ที่ศึกษาตัวผู้สง่ สารก็จะศึกษาถึงปั จจัยต่างๆ ที่เป็ น
แรงดลใจและกํ าหนดพฤติก รรมในการสื่อ สารของผู้ส่งสาร ซึ่ง เรี ยกว่า การวิ เคราะห์ ผ้ ูส่งสาร
(sender analysis) ผู้ที่ศึกษาเนื ้อหาสาระก็ จะทําการวิเคราะห์สาร (content analysis) พวกที่
ศึกษาอิ ทธิ พลข้ อ ดีข้ อ เสียของสื่อ ต่างๆ ก็ เรี ยกการศึกษานี ้วา การวิเคราะห์ อิ ทธิ พลการสื่อ สาร
(media analysis) อีกทังยั
้ งมีการศึกษาถึงอิทธิพลของการสือ่ สารที่มีต่อผู้รับสาร (effect analysis)
ซึง่ สําหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการจัดการการสือ่ สารที่ม่งุ วิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสารทั ้ง 4
องค์ประกอบข้ างต้ น ตลอดจนวิเคราะห์ผลจากการสือ่ สารที่มีตอ่ ผู้รับสารอีกด้ วย
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2.4.3 วัตถุประสงค์ ของการสื่อสาร
การติดต่อสื่อสาร ทังผู
้ ้ สง่ สารและผู้รับสาร ต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการสื่อ สาร โดยทัว่ ไป
วัตถุประสงค์ของการสือ่ สารสามารถจําแนกได้ ดงั นี ้ (Schramm, 1974)
2.4.3.1 เพื่อแจ้ งให้ ทราบ
เป็ นวัตถุประสงค์ที่ผ้ ูสง่ สาร ต้ อ งการเผยแพร่ หรื อ บอกกล่าวเรื่ องราวเหตุการณ์
ต่างๆ กิจกรรม นโยบาย ความเคลือ่ นไหว ฯลฯ ของตนเอง หรื อหน่วยงานให้ ผ้ รู ับสารได้ ทราบ ผู้รับ
สารก็มีความประสงค์ที่จะได้ รับทราบข่าวสาร เพื่อนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน หรื อเป็ นข้ อมูลสําหรับ
การตัดสินใจ
2.4.3.2 เพื่อให้ การศึกษา
เป็ นวัตถุประสงค์ ที่ผ้ สู ่งสาร ต้ อ งการให้ ผ้ ูรับสารได้ เรี ยนรู้ และเกิดความเข้ าใจที่
ลึกซึ ้งมากกว่าได้ รับทราบ และผู้รับสารก็มีความประสงค์ที่จะเรี ยนรู้และศึกษา
2.4.3.3 เพื่อโน้ มน้ าวใจ
เป็ นวัตถุประสงค์ที่ผ้ ูสง่ สาร ต้ องการให้ ผ้ รู ับสารเกิดความรู้ สึกชอบใจ สนใจหรื อ
คล้ อยตาม สนับสนุนและต้ องการที่จะปฏิบตั ิตาม ส่วนผู้รับสารทําการสื่อสารเพื่อต้ องการที่จะได้
ข้ อมูลสําหรับการตัดสินใจ การสือ่ สารที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการโน้ มน้ าวในหรื อชักจูงใจ ได้ แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา เป็ นต้ น
2.4.3.4 เพื่อความบันเทิง
เป็ นวัตถุประสงค์ที่ผ้ สู ง่ สารต้ องการให้ ผ้ รู ับสารเกิดความพึงพอใจ สนุกสนาน ใน
ส่วนผู้รับสารเองต้ องการได้ รับความพอใจ เพลิดเพลินใจ หรื อสนุกสนานเช่นกัน
2.4.4 ประสิทธิภาพของการสื่อสาร
เดวิท เบอร์ โล (Berlo, 1960) ได้ เสนอรายละเอียดในองค์ ประกอบของการสื่อ สาร ซึ่ง
รายละเอียดปลีกย่อยนี ้จะเป็ นตัวบ่งชี ้ว่า การสื่อสารจะมีประสิทธิ ภาพมากเพียงไร หรื อได้ ผลตาม
วัตถุประสงค์หรื อไม่ ต้ องคํานึงถึงการสือ่ สาร 6 ประการ คือ แหล่งสาร ผู้เข้ ารหัส สาร ช่องทางหรื อ
สือ่ ผู้ถอดรหัส และผู้รับสาร
เบอร์ โล ได้ นําเอาแหล่งสาร และผู้เข้ ารหัสมารวมไว้ ในองค์ประกอบเดียวกัน คือ source
และได้ นําเอาผู้ถอดรหัสกับผู้รับสารมารวมเป็ น receiver
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2.4.4.1 ผู้สง่ สาร หรื อแหล่งสาร หมายถึง แหล่งกําเนิดของสาร หรื อผู้เลือกสรร
ข่าวสารเกี่ยวกับความคิด เหตุการณ์ ต่างๆ สิ่งแวดล้ อมที่มีอยู่ ส่งต่อไปยังผู้รับสาร ผู้สง่ นี ้อาจเป็ น
คนเพียงคนเดียว หรื อบุคคลหลายคน เช่น สถาบัน องค์กร สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เป็ นต้ น ซึ่ง
Source ควรมีลกั ษณะที่ดีดงั นี ้
1) ทักษะในการสือ่ สาร หมายถึง ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญในการ
สือ่ สาร ซึง่ จะทําให้ ผ้ สู ง่ สารสามารถวิเคราะห์จุดประสงค์และความต้ องการในการสือ่ สารได้ รวมถึง
รู้จกั เลือกสือ่ และภาษาที่เหมาะสมกับผู้รับสารแต่ละกลุม่
2) ทัศนคติ เป็ นความรู้สกึ นึกคิดที่บุคคลมีตอ่ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ซึง่ อาจ
เปลีย่ นแปลงได้ โดยทัศนคติ แบ่งออกเป็ น
(1) ทัศนคติตอ่ ตนเอง เป็ นการที่ผ้ สู ง่ สารประเมินตนเอง กล่าวคือ
ผู้สง่ สารอาจมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อตนเอง ซึ่งถือเป็ นทัศนคติในทางลบ แต่ในทางตรงกันข้ ามผู้สง่ สาร
อาจมีทนั คติที่ดีตอ่ ตนเองก็ได้ ทัศนคติตอ่ ตนเองเป็ นผลสืบเนื่องมาจากบุคลิกภาพด้ วยและยังมีผล
ต่อการสร้ างสารอย่างมาก
(2) ทัศนคติตอ่ เนื ้อหา เป็ นทัศนคติที่ผ้ สู ง่ สารจะมีตอ่ เนื ้อหาของ
สารที่เขาจะส่ง
(3) ทัศนคติตอ่ ผู้รับสาร หรื อบุคคลอื่นๆ ในกระบวนการสือ่ สาร
กล่าวคือ ถ้ าผู้สง่ สารมีทศั นคติที่ดี หรื อไม่ดีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็จะทําให้ การสื่อสารแตกต่าง
กันออกไป
3) ระดับความรู้ ผู้สง่ สารจะต้ องมีความรู้และความเข้ าใจในข่าวสารที่
จะส่งออกไปก่อน เพือ่ สามารถถ่ายทอดข่าวสารไปยังผู้รับได้
4) ระบบสังคมและวัฒนธรรม หรื อพื ้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม
บุคคลที่มีพื ้นฐานทางสังคมต่างกัน วัฒนธรรมต่างกันจะมีการสื่อสารต่างกันไปด้ วย เช่น ค่านิยม
ความเชื่ อ ตํ า แหน่ ง หน้ าที่ ก ารงานของผู้ ส่ง สาร จะเป็ นตัว กํ า หนดรู ป แบบของการสื่ อ สาร
นอกจากนัน้ ผู้สง่ สารยังจะต้ องทราบถึงพื ้นฐานทางสังคม และวัฒนธรรมของผู้รับสารเสียก่อนจึง
จะสามารถทางการสือ่ สารได้ ผลดี
2.4.4.2 สาร หมายถึง สิง่ ที่ผ้ สู ง่ สารให้ ผ้ รู ับสาร โดยสารจะเป็ นตัวแทนของความ
คิดที่สง่ ผ่านไปตามสือ่ และไปกระตุ้นความหมายให้ เกิดแก่ผ้ รู ับ ไม่วา่ จะเป็ นคําพูด การเขียน ภาพ
เสีย งเพลง ฯลฯ ก็ นับ ว่า เป็ นสาร ซึ่ง สารที่ ดี จ ะต้ อ งเป็ นสารที่ เ รี ย กร้ องความสนใจ ทํ า ให้ เ กิ ด
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ประสบการณ์ร่วมกัน และสารนันจะต้
้
องตรงกับความต้ องการของผู้รับสารด้ วย แต่อย่างไรก็ตาม
สารนี ้จะไม่มีความหมาย ถ้ าผู้รับสารไม่มีความสามารถในการอ่านหรื อแปลความต่อสารนั ้น
2.4.4.3 ช่องทางในการสือ่ สารหรื อสือ่ ในกระบวนการสือ่ มวลชน ช่องทางการ
สื่อสารที่ร้ ู จักโดยทัว่ ไป ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ เป็ นต้ น ความ
เหมาะสมของสือ่ ที่จะใช้ จะต้ องสอดคล้ องกับการรับรู้ของผู้รับสาร
การใช้ ช่ อ งทางการสื่อ สารที่ เ หมาะสม จะทํา ให้ ก ารสื่อ สารบรรลุป ระสิท ธิ ผ ล
เพราะช่องทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์ กับผู้รับสารในการเลือกจดจํา เช่น เมื่ อผู้สง่ สารเปลี่ยน
ความเร็ วในการพูด ระดับเสียง และคุณภาพเสียง ผู้รับสารก็จะเลือกจดจําเนื ้อหาของสารได้ มาก
แต่ถ้าผู้สง่ สารเฉยเมยต่อการใช้ ช่องทางการสื่อสาร ย่อมทําให้ ผ้ รู ับสารไม่อาจจําสารนันได้
้ ความ
คล่องตัวในการใช้ ช่องทางการสือ่ สารกับผลสัมฤทธิ์ ในการสื่อสารมักไปด้ วยกัน และวิธีการสื่อสาร
ที่ดี มักจะชักจูงใจผู้รับสารได้ ดีด้วย
2.4.4.4 ผู้รับสารหรื อผู้ถอดรหัส หมายถึง ผู้ที่รับข่าวสารจากแหล่งสาร เป็ นจุด
มุ่งหมายปลายทางที่สารส่งไปถึง อาจเป็ นบุคคลที่กําลังรับฟั ง ดู หรื ออ่านข่าวสาร หรื อเป็ นสมาชิก
ของกลุม่ เช่น ผู้ฟังคําบรรยาย หรื อมวลชน ซึ่งโดยปกติแล้ ว ผู้รับสารจะทําหน้ าที่เป็ นคนถอดรหัส
ข่าวสารที่ม าจากแหล่งข่าวสารด้ ว ยตนเอง ยกเว้ น บางกรณี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับการสื่อ สารมวลชน
(mass communication) ผู้รับสารอาจไม่สามารถถอดรหัสได้ ต้ องอาศัยบุคคลอื่นๆ เช่น คนอ่าน
หนังสือไม่ได้ ต้องอาศัยบุคคลอื่นอ่านให้ ฟัง เป็ นต้ น
ผู้รับสาร ก็เช่นเดียวกับผู้สง่ สาร คือ จะต้ องมีองค์ประกอบต่อไปนี ้รวมอยู่ด้วย จึง
จะทําให้ การสือ่ สารได้ ผล
1) ทักษะในการสือ่ สาร ประกอบด้ วย ความสามารถในการฟั ง การ
อ่าน และการคิด ถ้ าผู้รับสารไม่มีทกั ษะเหล่านี ้ เขาจะไม่สามารถรับและถอดรหัสได้ ดังนั ้น จะเห็น
ได้ วา่ สังคมใดก็ตามที่มีผ้ อู ่านออกเขียนได้ น้อย สังคมนันจะพั
้
ฒนาค่อนข้ างช้ า
2) ทัศนคติ ผู้รับสารจะถอดรหัสของสารได้ ขึ ้นอยูก่ บั ทัศนคติที่เขามี
ต่อตนเอง ทัศนคติที่มีต่อผู้รับสาร และทัศนคติที่ดีต่อเนื ้อหาของสาร คือ ผู้รับสารที่จะถอดรหัสได้
อย่างมีประสิทธิ ภาพนัน้ จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องไม่ดูถูกตนเอง ไม่มีอคติต่อข่าวสารที่จะรั บ และ
ต้ องให้ ความเชื่อถือต่อผู้สง่ สาร
3) ระดับความรู้ การสือ่ สารจะได้ ผลดีหรื อไม่ ขึ ้นอยูก่ บั ผู้รับสารว่าจะ
มีความเข้ าใจสัญลักษณ์ เนื ้อหาสาร ธรรมชาติของการสื่อสารแค่ไหน ถ้ าหากว่าผู้รับสารไม่เข้ าใจ
แล้ ว จะทําให้ การรับสารผิดไป ไม่ตรงกับที่ผ้ สู ง่ สารต้ องการที่จะให้ ผ้ รู ับสารได้ รับ
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4) ระบบสังคมและวัฒนธรรม บุคคลที่มีวฒ
ั นธรรม ตําแหน่งในสังคม
สถานภาพ กลุ่ม สมาชิ ก การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ แ ตกต่า งกัน ออกไป ย่อ มจะทํ า ให้ ก ารรั บ และแปล
ความหมายของสารผิดไป การเปลี่ยนแปลงทางสังคมย่อมจะทําให้ วิธีทางการสื่อ สารเปลี่ยนไป
ด้ วย
องค์ ป ระกอบทัง้ 4 องค์ ป ระกอบข้ า งต้ น นี ้ มี ค วามสัม พัน ธ์ ซึ่ง กัน และกัน มี
ผลกระทบซึ่งกันและกัน รวมทังมี
้ ผลต่อการสื่อสารด้ วย ดังนั ้นหากผู้สง่ สารมีประสิทธิ ภาพ แต่สื่อ
และผู้รับสารด้ อยประสิทธิภาพ ก็จะทําให้ ประสิทธิผลของการสื่อสารด้ อยลงไป ในทํานองเดียวกัน
หากผู้สง่ สารด้ อยประสิทธิ ภาพ หากสารไม่ชัดเจน แม้ จะมีสื่อและผู้รับสารที่มีประสิทธิ ภาพ การ
สื่ อ สารก็ ยัง ด้ อยประสิ ท ธิ ภ าพเช่ น กั น และยิ่ ง หากทัง้ ผู้ ส่ง สาร สาร สื่ อ และผู้ รั บ สารด้ อย
ประสิทธิภาพด้ วยแล้ ว การสือ่ สารก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็ จน้ อยที่สดุ ดังนั ้นองค์ประกอบของ
กระบวนการสือ่ สารเหล่านี ้เป็ นตัวกําหนดประสิทธิ ผลของการสื่อสาร นอกจากนัน้ ปั จจัยทางด้ าน
ทัศนคติของผู้รับสารทังต่
้ อตนเอง ต่อสาร และผู้สง่ สาร เป็ นปั จจัยอีกประการหนึ่งที่สามารถเพิ่ม
หรื อลดประสิทธิผลของการสือ่ สารได้
ดัง นัน้ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความสํา คัญ ขององค์ ป ระกอบในกระบวนการสื่อ สาร
ดังกล่าวแล้ ว งานวิจัยครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยจึงได้ มุ่งวิเคราะห์เกี่ ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหา
สิ่ ง แวดล้ อ มคลองแสนแสบโดยวิ เ คราะห์ ทั ง้ ตั ว ผู้ ส่ ง สาร สาร สื่ อ และผู้ รั บ สาร เนื่ อ งจาก
องค์ ประกอบทัง้ 4 มีความเชื่อ มโยงและสัมพันธ์ กัน การที่จะสื่อสารให้ ประสบความสําเร็ จนั ้น
องค์ประกอบหลักที่จะทําให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสือ่ สาร คือ การมีการจัดการการสือ่ สารที่
ดี
David (อ้ างถึงใน วิรัช ลภิรัตนกุล, 2532) อธิ บายถึงกฎ 5 ข้ อ ของการสื่อสารว่า
เมื่อผู้สง่ สารสื่อสารไปยังผู้รับสารนัน้ ผู้สง่ สารย่อมมีวตั ถุประสงค์ที่คาดหวังไว้ 5 ขันตอน
้
ต่อผู้รับ
สาร เรี ยกว่า กฎ 5 ข้ อแห่งการสือ่ สาร คือ การรับสารนั ้นได้ การเข้ าใจสารนัน้ การยอมรับ การเกิด
การปฏิบตั ิ การมีปฏิกิริยาตอบกลับ
ดังนัน้ ในการสื่อ สารทุกประเภท ถ้ าผู้รับสารสามารถบรรลุถึงกฎ 5 ข้ อ ตาม
ขั ้นตอนนี ้แล้ วย่อมถือได้ วา่ เป็ นการสือ่ สารที่ประสบผลสําเร็ จ
Roger and Shoemaker (1971) ได้ ให้ ความเห็นว่า การส่งสารซํ ้าๆ หลายครัง้ จะ
ทําให้ สารนันถู
้ กยอมรับโดยผู้รับสารมากขึ ้น ซึง่ จะทําให้ ผ้ รู ับสารจําเนื ้อสารได้ ดีขึ ้นและสารนั ้นจะมี
ประสิทธิภาพในการจูงในเพิ่มขึ ้นด้ วย
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Kotler and Roberto (1989) ได้ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการจดจํา
สาร (memorability factors) ของผู้รับสาร ว่า ต้ องประกอบด้ วยตัวสนับสนุนให้ สารน่าจดจํา (idea
reinforcement) คือ การนํา เสนอสารซํ ้าๆ กัน จะเป็ นตัวช่ว ยให้ สารเป็ นที่จดจํ าได้ มากโดยใช้
ความถี่ ซึง่ หมายถึง อัตราความบ่อยครัง้ ที่กลุม่ เป้าหายได้ รับสาร และการยํ ้า คือ การยํ ้าเตือนเป็ น
ระยะๆ เพื่อผู้รับสารจะได้ ไม่ลมื สารนั ้นๆ ตลอดจนความต่อเนื่องในการให้ ข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ
ด้ วย
2.4.5 สื่อและประสิทธิภาพของสื่อ
สื่อ คือ พาหนะที่นําพาข่าวสารจากผู้สง่ สารไปยังผู้รับสาร ซึ่งในการเผยแพร่ ข่าวสารนั ้น
การเลือกใช้ สอื่ ให้ เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย จึงเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญประการหนึง่ ซึ่งโดยทัว่ ไป อาจ
สามารถจําแนกประเภทของสือ่ ได้ ดงั นี ้ คือ
2.4.5.1 สือ่ มวลชน (mass media) หมายถึง สือ่ ที่ทําให้ ผ้ รู ับสาร ซึง่ อาจจะเป็ น
บุคคลเดียว หรื อกลุม่ บุคคลสามารถส่งข่าวสารข้ อมูลไปยังผู้รับเป้าหมายจํานวนมาก และอยู่กัน
อย่างกระจัดกระจายได้ ในเวลารวดเร็ ว
สื่อ มวลชนในกระบวนการสื่อ สารมวลชน เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการสื่อ สาร ซึ่งมี
ลักษณะโดยทัว่ ไปที่แตกต่างจากการสือ่ สารในรูปแบบอื่นๆ 2 ประการ คือ
1) กลุม่ ผู้รับสาร จะต้ องเป็ นกลุม่ ชนขนาดใหญ่ ซึง่ ไม่ใช่ผ้ ทู ี่อยูใ่ นสังคม
หรื อมีประสบการณ์ร่วมกัน แต่เป็ นกลุม่ ชนที่มีความหลากหลาย และมีลกั ษณะที่แตกต่างกันไป ไม่
จําเป็ นต้ องรู้จกั หรื อมีประสบการณ์คล้ ายคลึงกันมาก่อน
2) สือ่ ที่ใช้ ในการสือ่ สารมวลชน จะเป็ นประเภทที่สมั ผัสได้ ด้วยการมอง
เห็น เช่น หนังสือ พิมพ์ นิตยสาร สื่อที่สมั ผัสได้ ด้วยการฟั ง เช่ น วิทยุ และสื่อ ที่สมั ผัสได้ ด้วยการ
มองเห็นและการฟั ง ได้ แก่ โทรทัศน์ เป็ นต้ น
2.4.5.2 อิทธิพลของสือ่ มวลชน
Klapper (อ้ างถึง ใน ปรมะ สตะเวทิน, 2540) ได้ เสนอแนวความคิด เกี่ ยวกับ
อิทธิพลของสือ่ มวลชนประเภทต่างๆ ที่มีตอ่ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้ านต่างๆ ของประชาชนไว้ ดงั นี ้
1) อิทธิพลของสือ่ มวลชนที่มีตอ่ ประชาชนนั ้น ไม่ใช่อิทธิพลโดยตรงแต่
เป็ นอิทธิพลโดยอ้ อม เพราะมีปัจจัยต่างๆ ที่สกัดกั ้นอิทธิพลของสือ่ มวลชน ปั จจัยดังกล่าว ได้ แก่
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(1) ความมีใจโน้ มเอียงของผู้รับสาร (predispositions)
ประชาชนจะมีความคิดเห็น ค่านิยม และมีความโน้ มเอียง ที่จะประพฤติปฏิบตั ิ อย่างใดอย่างหนึ่ง
อยูก่ ่อน ซึ่งได้ รับอิทธิ พลจากการคบหาสมาคมกับคนอื่น และสถาบันสังคมที่ตนเป็ นสมาชิก เมื่อ
บุคคลนันสั
้ มผัสกับสือ่ มวลชน ก็จะนําเอาทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมเหล่านี ้ติดมาด้ วย
(2) การเลือกของผู้รับสาร (selective processes) ประชาชนจะ
เลือกรับสารที่สอดคล้ องกับความคิดเห็นและความสนในของตนเอง และจะหลีกเลี่ยงไม่ยอมรั บ
สารที่ไม่สอดคล้ องหรื อขัดแย้ งกับความคิดเห็น และความสนใจของตนเอง ประชาชนจะพยายาม
ตีความสารตามความเชื่ อ และค่านิ ยมที่ ตนมี อ ยู่เดิม และจะเลือ กจดจํ า เฉพาะสิ่งที่ สนับ สนุน
ความคิดและความเชื่อของตน
(3) อิทธิพลของบุคคล (personal influence) ข่าวสารจากสือ่
มวลชน อาจไม่ได้ ไปถึงประชาชนในทันที แต่จะผ่านสือ่ บุคคล หรื อผู้นําความคิดเห็น ก่อนจะไปถึง
ประชาชนผู้นําความคิดเห็น มักสอดแทรกความรู้ สึกนึกคิดของตนเข้ าไปด้ วย ผู้นําความคิดเห็น
มักจะเป็ นคนที่ได้ รับความเชื่อถือ เลือ่ มใส และไว้ วางใจจากประชาชน จึงเป็ นผู้มีอิทธิ พลต่อความ
คิดเห็นและการตัดสินใจของประชาชน
(4) ลักษณะของธุรกิจด้ านสือ่ มวลชน (economic aspects)
การดํา เนินธุ ร กิ จ ด้ า นสื่อ มวลชนในสังคมเสรี นิ ยม ซึ่ง มี ระบบเศรษฐกิ จแบบเสรี นัน้ สื่อ มวลชน
สามารถแข่งขันกันได้ โดยเสรี ต่างฝ่ ายต่างเสนอความคิดเห็นและค่านิยมที่แตกต่างกันออกไป และ
ประชาชนก็ มีเ สรี ภาพในการที่จ ะเลือ กเชื่ อ ถื อ ความคิด เห็นหนึ่งได้ และตัด สินใจว่าควรจะเชื่ อ
สือ่ มวลชนไหนดี
2) อิทธิพลที่สอื่ มวลชนมีตอ่ ประชาชนเป็ นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั ้น คือ
สือ่ มวลชนจะสนับสนุนทัศนคติ ค่านิยม ความมีใจโน้ มเอียง ตลอดจนแนวโน้ มด้ านพฤติกรรมของ
ประชาชนให้ มีความเข้ มแข็ง และพร้ อมที่จะแสดงให้ ปรากฏออกมา เมื่อมีแรงจูงใจเพียงพอ หรื อ
เมื่อมีโอกาสเหมาะสม
3) สือ่ มวลชนอาจทําหน้ าที่เป็ นผู้เปลีย่ นแปลงประชาชนได้ เช่นกัน แต่
จะเกิดขึน้ ต่อ เมื่อ บุคคลมี ความโน้ มเอี ยงที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ก่อ นแล้ ว จากสื่อมวลชนสามารถ
เสนอสิ่งที่สอดคล้ อ งกับความต้ อ งการของเขา เขาก็ จะเปลี่ย นแปลงทัศนคติและพฤติก รรมได้
สือ่ มวลชนจึงทําหน้ าที่เป็ นเพียงผู้เสนอหนทางในการเปลีย่ นแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเท่านั ้น
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4) สือ่ มวลชนสามารถสร้ างทัศนคติและค่านิยมใหม่ให้ เกิดแก่
ประชาชนได้ ในกรณีที่บุคคลนันๆ
้ ไม่เคยมีความรู้หรื อประสบการณ์เกี่ยวกับสิง่ นั ้นมาก่อน ทัศนคติ
และค่านิยมใหม่นี ้จะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื่อบุคคลนันรั
้ บสารที่เสนอเรื่ อ งราวในแนวเดียวกันบ่อ ยๆ เป็ น
อิทธิพลในลักษณะสะสม มิใช่อิทธิพลที่ก่อให้ เกิดผลได้ ทนั ทีทนั ใด หรื อในระยะเวลาอันสัน้
2.4.2.3 สือ่ บุคคล (interpersonal media) หมายถึง ตัวบุคคลผู้นําพาข่าวสาร
จากบุคคลหนึง่ ไปยังบุคคลหนึง่ โดยอาศัยการติดต่อแบบตัวต่อตัว ระหว่างบุคล 2 คนหรื อมากกว่า
2 คนขึ ้นไป
1) การสือ่ สารระหว่างบุคคล (interpersonal communication)
ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล Roger and Shoemaker (1971) ได้
กล่าวไว้ ว่า ในกรณี ที่ต้อ งการให้ บุคคลใดๆ เกิดการยอมรั บในสารที่เสนอไป หรื อ การสื่อสารที่มี
ประสิทธิ ภาพมากที่สดุ ที่ใช้ ในการกระตุ้นให้ เกิ ดการตัดสินใจยอมรั บสารนัน้ ควรใช้ การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล โดยใช้ สอื่ บุคคลเป็ นผู้เผยแพร่ขา่ วสาร สือ่ บุคคลนั ้นจะเป็ นประโยชน์มาก ในกรณีที่
ผู้ส่ง สารหวัง ผลให้ ผู้รั บ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ และพฤติ ก รรมในการยอมรั บ สารนัน้
นอกจากนี ้ ยังเป็ นวิธีที่ช่วยให้ ผ้ รู ับสารมีความเข้ าใจกระจ่างชัดต่อสารและตัดสินใจรับข่าวสารได้
อย่างมัน่ ใจยิ่งขึ ้นด้ วย
2.4.2.4 ประสิทธิภาพของสือ่ บุคคล
การสื่อ สารระหว่างบุ คคลเป็ นการสื่อ สารแบบสองทาง ผู้ส่ง สารและผู้รั บสาร
สามารถซักถามทําความเข้ าใจ และมีผลกิริยาโต้ ตอบซึ่งกันและกันได้ โดยทันที จัดเป็ นลักษณะที่
เป็ นประโยชน์ มากในการใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ชักจูงใจโน้ มน้ าวใจผู้รับสาร ดังที่ เสถี ยร เชยประทับ
(2525) ได้ กล่าวถึงประสิทธิภาพของสือ่ บุคคล ไว้ ดงั นี ้
1) สามารถทําให้ เกิดการแลกเปลีย่ นข่าวสารแบบยุคลวิถี ถ้ าผู้รับสาร
ไม่เข้ าใจก็สามารถไต่ถาม หรื อขอข่าวสารเพิ่มเติมจากผู้สง่ สารได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว ส่วนผู้สง่ สารก็
สามารถปรับปรุงแก้ ไขสารที่สง่ ออกไปให้ กบั ความต้ องการและความเข้ าใจของผู้รับสารได้ ในเวลา
อันรวดเร็ วเช่นกัน การที่ช่องสารที่เป็ นสื่อระหว่างบุคคลมีระดับปฏิกิริยาตอบสนอง หรื อปฏิกิริยา
สะท้ อนกลับสูงสามารถทําให้ ลดอุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดจากการเลือกรับสาร การเลือกแปล
หรื อตีความสาร และการเลือกจดจําสารได้
2) สามารถจูงใจบุคคลให้ เปลีย่ นแปลงทัศนคติที่ฝั่งรากลึกได้ การ
สือ่ สารระหว่างบุคคลนี ้แบ่งออกเป็ น การติดต่อสือ่ สารโดยตรง และการติดต่อสื่อสารโดยกลุม่ ดังนี ้
(เสถียร เชยประทับ, 2525)
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(1) การติดต่อโดยตรง (direct contact) การติดต่อโดยตรงนี ้ใช้ สอื่
บุคคลในการเผยแพร่ ข่าวสารโดยวิธีเยี่ยมบ้ าน เพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีกับประชาชน วิธีนี ้หาก
ประชาชนหรื อผู้รับสารสงสัยไม่เข้ าใจ ก็สามารถซักถามทําความเข้ าใจได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ผู้
เผยแพร่ขา่ วสารยังสามารถสํารวจข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับตัวผู้รับสารได้ ด้วย ฉะนัน้ ในกิจการเผยแพร่
ข่าวสาร สร้ างความเข้ าใจ หรื อชักจูงโน้ มน้ าวใจ จึงนิยมใช้ การติดต่อสื่อสารโดยตรง แต่มีข้อจํากัด
คือ การสื่อ สารประเภทนีต้ ้ อ งใช้ สื่อ บุค คลเป็ นจํ า นวนมาก สิ ้นเปลือ งเวลาและแรงงานในการ
เผยแพร่ขา่ วสาร
(2) การติดต่อโดยกลุม่ (group contact of community public)
คือการติดต่อโดยผ่านกลุม่ กลุม่ จะมีอิ ทธิ พลต่อบุคคลส่วนรวม กลุม่ ต่างๆ จะช่วยให้ การสื่อสาร
ของบุคคลบรรลุเป้าหมายได้ ดังที่ Blumer (1996) กล่าวไว้ ว่า “สังคมมนุษย์ประกอบด้ วยกลุม่ ที่
ต่างชนิดกัน ส่วนใหญ่ชีวิตที่รวมกันอยูท่ งหมดจะประกอบกั
ั้
นเป็ นแบบแผนปฏิบตั ิ และมีพฤติกรรม
ร่วมกันของบุคคล เมื่อกลุม่ มีความสนใจไปในทางนั ้นด้ วย” การติดต่อโดยกลุม่ นี ้อาจทําได้ โดยการ
ประชุม อภิปราย การสนทนาภายในกลุม่ คือ จัดกลุม่ คนที่มีความสนใจกันตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป ให้
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มี ปฏิกิริยาโต้ ตอบกัน ซึ่งจะมีส่วนในการตัดสินใจยอมรับหรื อ
ปฏิเสธข่าวสาร
สําหรับประสิทธิ ของสื่อมวลชนและสื่อบุคคลนัน้ นักวิชาการทางการสื่อสารส่วน
ใหญ่ตา่ งเห็นพ้ องต้ องกันว่า สื่อมวลชนจะมีประสิทธิ ภาพมากกว่าสื่อบุคคล ในการให้ ข่าวสารแก่
คนจํ านวนมาก เพื่อ ก่อ ให้ เกิ ดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ อ งหนึ่งอย่างถูกต้ อ ง ส่วนสื่อ บุคคลจะมี
ประสิทธิ ภาพมากกว่าในการชักจูงให้ บุคคลมีทศั นคติต่อเรื่ องนันๆ
้ ตามแนวทางที่ม่งุ หวัง ดังเช่น
Roger (1978) ได้ กล่าวเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของสือ่ มวลชนและสือ่ บุคคล โดยผลจากการวิจัย
ต่างๆ พบว่า สือ่ มวลชนเปลีย่ นแปลงการรับรู้ ซึง่ หมายถึงการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ แต่การสื่อสารระหว่างบุคคลนันมี
้ ประสิทธิ ภาพมากกว่า เมื่อวัตถุประสงค์ของผู้สง่
สารอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เพราะข่าวสารที่ถ่ายทอดจากสื่อมวลชนเพียงอย่างเดียว ไม่
สามารถก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติที่ฝั่งแน่น หรื อเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมได้
2.4.2.5 สือ่ เฉพาะกิจ (special media) ได้ แก่ สือ่ ประเภทโสตทัศนูปกรณ์ และสือ่
สิง่ พิมพ์ เช่น เสียงตามสาย สไลด์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว เทป เป็ นต้ น
สําหรับคุณลักษณะที่ดีของสือ่ เฉพาะกิจนั ้น ปรมะ สตะเวทิน (2540) ได้ อธิ บายว่า
ในการใช้ สื่อเฉพาะกิจเพื่อการพัฒนา ผู้ใช้ สามารถนําข่าวสารของการพัฒนาเฉพาะเรื่ องใดเรื่ อ ง
หนึง่ ของโครงการพัฒนาที่ต้องการรณรงค์เฉพาะเรื่ องไปยังประชากรกลุม่ เป้าหมาย และการใช้ สื่อ

35
เฉพาะกิจจะทําให้ ประชาชนกลุม่ เป้าหมายได้ รับทราบข่าวสารความรู้ โดยตรงและถูกต้ อง ช่วยให้
เกิดการตัดสินใจและลงมือปฏิบตั ิได้ ถกู วิธี
2.4.2.6 สือ่ กิจกรรม ในที่นี ้ ณรงค์ สมพงษ์ (2535) ได้ อธิบายคําว่า “สือ่ ” หมาย
รวมไปถึ ง กิ จ กรรม (activites) หรื อ วิ ธี ก าร (methods) ที่ นํ า มาสนับ สนุน หรื อ จั ด การให้
กลุม่ เป้าหมายได้ รับรู้ สิ่งต่างๆ ด้ วยประสาทสัมผัสทั ้ง 5 รวมทังได้
้ มีสว่ นร่ วมในการแสดงออกใน
กิจกรรมนันๆ
้ ซึง่ เป็ นสือ่ ที่นบั ได้ ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริ มและเผยแพร่ เนื่องจากได้
เรี ยนรู้ จากสิ่งเร้ าหลายทาง สื่อ เหล่า นี อ้ าจจัดอยู่ในรู ป ของกลุ่มหรื อ มวลชนก็ ไ ด้ ตามลักษณะ
กิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการหรื อการแสดงสาธิ ต เป็ นต้ น ดังนันอาจกล่
้
าวได้ ว่า “สื่อกิจกรรม”
เป็ นการรวบรวมเอาอุปกรณ์ หรื อสื่อหลายประเภทมาใช้ ร่วมกัน โดยคุณลักษณะที่สําคัญต่อการ
สือ่ สาร คือ
1) ช่วยรวมวัสดุ อุปกรณ์หรื อสือ่ ต่างๆ ไว้ ในที่แห่งเดียว เช่น การจัด
นิทรรศการ
2) ส่งเสริ มให้ กลุม่ เป้าหมายได้ มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถ
ของตนเองทําให้ เกิดกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน เช่น การจัดประกวด แข่งขันตอบปั ญหา
3) เร่งเร้ าให้ มีการยอมรับปฏิบตั ิได้ เร็ วขึ ้น
4) ช่วยให้ มีการพบปะสังสรรค์กนั ระหว่างบุคคลในฝ่ ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
5) สือ่ กิจกรรมสร้ างการรับรู้ที่เป็ นรูปธรรมมาก เนื่องจาก
กลุม่ เป้าหมายได้ มีโอกาสสัมผัสด้ วยตนเอง บางอย่างได้ ทดลองด้ วยตนเองอีกด้ วย
2.4.6 ประสิทธิผลของการสื่อสาร
จุมพล รอดคําดี (2532) กล่าวถึง เรื่ องการทดสอบประสิทธิ ผลของสื่อ คือการวัดปฏิกิริยา
และพฤติกรรมของกลุม่ บุคคลเป้าหมาย หลังจากการใช้ สอื่ ไปแล้ วว่า สือ่ นั ้น
2.4.6.1 สามารถทําให้ เกิดความรู้ และความเข้ าใจเพิ่มขึ ้นหรื อไม่
2.4.6.2 สามารถกระตุ้นให้ เกิดความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มขึ ้นหรื อไม่
2.4.6.3 สามารถโน้ มน้ าวใจให้ เปลีย่ นทัศนคติได้ หรื อไม่
2.4.6.4 สามารถทําให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมได้ หรื อไม่
ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Roger (1978) ในเรื่ องการสื่อสารที่มีประสิทธิ ผลว่า
จะต้ องก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อเกิดผลบางประการในตัวผู้รับสาร โดยเกิดจากความตังใจ
้
ของแหล่งสารใน 3 ประเด็น คือ
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1) การเปลีย่ นแปลงในระดับความรู้ (change in receiver’s
knowledge)
2) การเปลีย่ นแปลงทัศนคติ (change in receiver’s attitude)
3) การเปลีย่ นแปลงด้ านพฤติกรรม (change in receiver’s behavior)
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ นําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและประสิทธิ ผลของการ
สื่อ สารข้ างต้ น มาสนับสนุนผลการศึกษา โดยวิเคราะห์ เกี่ ยวกับองค์ ประกอบการสื่อ สารทัง้ 4
องค์ประกอบข้ างต้ น ว่ามีการจัดการอย่างไร ไม่วา่ จะเป็ นการศึกษาที่ตวั ผู้สง่ สาร การศึกษาเนื ้อหา
สารที่ต้องการเผยแพร่ สกู่ ลุม่ ผู้รับสาร การศึกษาช่อ งทางการใช้ สื่อแต่ละประเภท และผู้รับสารมี
ทัศนคติอย่างไร ตลอดจนวิเคราะห์ในประเด็นประสิทธิ ภาพของการสื่อสารที่ผ้ สู ง่ สารมีการบูรณา
การการสื่อสารเพื่อนํามาจัดการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลาม

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรั บรู้
การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเลือกรับเอาสารสนเทศหรื อสิง่ เร้ าเข้ ามาจัดระเบียบ
และทําความเข้ าใจ โดยอาศัยประสบการณ์ เป็ นเครื่ องมือ จากนันจึ
้ งมีปฏิกิริยาตอบสนอง การที่
ผู้บริ โภคสองคนได้ สิ่งเร้ าอย่างเดี ยวกัน และตกอยู่ภายใต้ สถานการณ์ เดี ยวกัน แต่มี ปฏิกิ ริย า
ตอบสนองแตกต่างกันอันเนื่องมาจากการรับรู้ที่แตกต่างกัน
การรับรู้ของบุคคลแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ที่ได้ รับและการประเมินค่าสิ่งที่รับรู้ ก็
จะแตกต่า งกัน ออกไปด้ ว ย การรั บ รู้ ของบุค คลมัก เกิ ด จากการได้ ยิ นและได้ เ ห็น สิ่งต่า งๆ เป็ น
ความรู้สกึ ที่เกิดจากประสาทสัมผัสโดยอาศัยอวัยวะสัมผัส ซึ่งแต่ละบุคคลจะประเมินค่าจากสิ่งที่
รับรู้โดยอาศัยประสบการณ์และภูมิหลังของตน (นิสากร โลกสุทธิ, 2551)
กาญจนา เลิศลาภวศิน (2543) ได้ รวบรวมความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ ของ
ผู้รับสารที่นา่ สนใจไว้ ดงั ต่อไปนี ้
การรั บ รู้ หมายถึง กระบวนการในการจดจํ า เลือ ก รวบรวม และตี ความสิ่ง เร้ าต่า งๆ
เพื่อที่จะให้ สามารถเข้ าถึงสิง่ ที่อยูร่ อบๆ ตัวเรา (Harrell, 1986)
Assael (1998) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า “การรับรู้ ” หมายถึง กระบวนการซึ่งผู้รับสารเลือก
รับ จัดองค์ประกอบ และแปลความหมายสิง่ เร้ าต่างๆ ออกมาเพื่อให้ มีความหมายเข้ าใจได้ และยัง
ได้ อ ธิ บายเพิ่มเติมว่า สิ่งเร้ าจะมี ความเป็ นไปได้ ที่จะได้ รับการรับรู้ มากขึ ้น หากสิ่งเร้ าเหล่านันมี
้
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ลักษณะดังนี ้ คือ สอดคล้ อ งกับประสบการณ์ ที่ผ่านมาของผู้รับสาร สอดคล้ อ งกับความเชื่ อ ใน
ปั จ จุบนั ของผู้รับสาร ไม่มีความสลับซับซ้ อนมากจนเกิ นไป เชื่ อ ถือ ได้ มี ความสัมพันธ์ กับความ
จําเป็ นหรื อความต้ องการในปั จจุบนั และไม่ก่อให้ เกิดความกลัวและความกังวลในมากจนเกินไป
Fill (1995) ได้ กล่าวว่า การรับรู้เป็ นเรื่ องทีเกี่ยวข้ องกับวิธีการที่แต่ละคนมองและทําความ
เข้ าใจต่อสิง่ แวดล้ อมรอบๆ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่เกี่ยวกับการเลือก การรวบรวม และตีความสิ่งเร้ าต่างๆ โดย
บุคคลแต่ละคน ซึง่ จะทําให้ เกิดความเข้ าใจที่แตกต่างกันไปแต่ละบุคคล
2.5.1 กระบวนการรับรู้
การรับรู้ เป็ นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในตัวบุคคล ซึ่งไม่สามารถสังเกตได้ โดยตรง การรับรู้ เป็ น
กระบวนการซึง่ ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ ดังนี ้
Schcmenhorn, Hunt and Osborn (1982) ได้ กล่าวถึง กระบวนการรั บรู้ ว่าเป็ น
กระบวนการทางจิตวิทยาเบื ้องต้ นในการตีความสิ่งเร้ าที่สมั ผัสต่าง ๆ เพื่อสร้ างประสบการณ์ ที่มี
ความสําคัญสําหรับผู้ร้ ู การรับรู้เป็ นสิง่ ที่ทําให้ บุคคลมีความแตกต่างกันเมื่อบุคคลได้ รับสิ่งเร้ าก็จะ
ประมวลสิง่ รับรู้นนเป็
ั ้ นประสบการณ์ที่มีความหมายเฉพาะตนเอง

ภาพที่ 2.1 กระบวนการรับรู้
แหล่ งที่มา: Schcmenhorn, Hunt and Osborn, 1982.
สําหรับกระบวนการรับรู้จะเกี่ยวข้ องกับขันตอนสํ
้
าคัญๆ 3 ขันตอน
้
คือ (จุฑามาศ
สิทธิขวา, 2542)
ขันตอนที
้
่ 1 การเลือก (selection) การเลือกจะเกี่ยวข้ องทั ้งการเลือกโดยจงใจและไม่จงใจ
กล่าวคือ การตัดสินใจบางครัง้ จะกระทําการเลือกว่าเราจะรับสิ่งกระตุ้นใดขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลาย
อย่าง เช่น ปั จจัยทางด้ านกายภาพ (characteristic) ปั จจัยทางด้ านที่ตั ้ง (physical location)
ความสนใจ (interest) ประสบการณ์ที่ผา่ นมา (past experience)
ขันตอนที
้
่ 2 การรวบรวม ในด้ านการรับรู้สงิ่ ต่าง ๆ เรามักมีแนวโน้ มที่จะรวบรวมตัวกระตุ้น
ต่างๆ เข้ าเป็ นรู ป แบบต่า งๆ หลัก ในการรวบรวมตัว กระตุ้นมี หลายประการ เช่ น รวบรวมโดย
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พิ จ ารณาจากการอยู่ใ กล้ เ คี ย ง (proximity) รวบรวมโดยพิ จ ารณาจากความคล้ า ยคลึง กั น
(resemblance) รวบรวมโดยพิจารณาจากการกระทําไปทางเดียวกัน (common fate) รวบรวม
โดยพิจารณาถึงการต่อเติมส่วนที่ขาดไป
ขันตอนที
้
่ 3 การตีความ (interpretation) เป็ นการแปลความหมาย ประสบการณ์ ต่างๆ ที่
ได้ รับในการแปลความหมายนีอ้ าจทําได้ หลายลักษณะ เช่น แปลความหมายตามสถานการณ์
(context) แปลความหมายโดยพิจารณาถึงเจตนาของบุคคล (intent) แปลความหมายโดยยึดเอา
บุคลิกลักษณะของตนเองเป็ นหลัก (projection)
ดังนัน้ การรับรู้ ของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกันออกไป และสิ่งนี ้ส่งผลต่อประสิทธิ ผลของ
การสือ่ ความเข้ าใจและพฤติกรรมที่แสดงออก ถ้ าการรับรู้ของบุคคลสองคนต่อสิง่ เดียวกันใกล้ เคี ยง
กัน โอกาสที่จะเข้ าใจกันและลงรอยกันจะเกิดได้ มาก ในขณะเดียวกัน ถ้ าการรับรู้ ของบุคคลสอง
คนต่อสิง่ ของสิง่ เดียวกันเป็ นไปคนละทิศทางก็อาจก่อให้ เกิดปั ญหาและก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการ
ทํางานร่วมกันได้ ในที่สดุ
2.5.2 ความสําคัญของการรับรู้
ความสําคัญของการรับรู้ แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ (สิทธิโชค วรานุสนั ติกลู , 2546)
2.5.2.1 การรับรู้มีความสําคัญต่อการเรี ยนรู้ โดยที่การรับรู้ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้
ถ้ าไม่มีก ารรั บรู้ จะเกิ ด การเรี ยนรู้ ไม่ ได้ ในทํานองเดีย วกัน การเรี ย นรู้ มี ผลต่อ การรั บรู้ ครั ง้ ใหม่
เนื่องจากความรู้ประสบการณ์เดิม จะแปลความหมายให้ ทราบว่าคืออะไร
2.5.2.2 การรับรู้มีความสําคัญต่อเจตคติ อารมณ์ และแนวโน้ มพฤติกรรม เมื่อ
รับรู้แล้ วย่อมเกิดความรู้สกึ และมีอารมณ์ พัฒนาเป็ นเจตคติ แล้ วเกิดพฤติกรรมตามมาในที่สดุ
2.5.3 ปั จจัยที่มีผลต่ อการรับรู้
ปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู้ แบ่งเป็ น 2 ประการ คือ (จุฑามาศ สิทธิขวา, 2542)
2.5.3.1 ลักษณะของสิง่ เร้ า โดยสิง่ เร้ าเป็ นปั จจัยภายนอกที่ทําให้ เกิดความสนใจ
ที่จะรับรู้ หรื อทําให้ การรับรู้คาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริ ง ซึ่งลักษณะของสิ่งเร้ าที่ก่อให้ เกิดการ
รับรู้ได้ นนต้
ั ้ องเป็ นสิง่ เร้ าที่นา่ สนใจ มีขนาดใหญ่ มีการเคลือ่ นไหว มีการเร้ าซํ ้าบ่อย ๆ และสิง่ เร้ านั ้น
มีความแตกต่างจากสิง่ เร้ าอื่น ๆ จะกระตุ้นให้ เกิดการรับรู้ ได้ ดีและรวดเร็ ว เช่น การประชาสัมพันธ์
โดยผ่านสือ่ วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้ น
2.5.3.2 ลักษณะของผู้รับรู้ ซึง่ มีปัจจัยด้ านกายภาพ และปั จจัยด้ านจิตวิทยา
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1) ด้ านกายภาพ ได้ แก่ สมรรถภาพของอวัยวะสัมผัส เช่น หู ตา จมูก
ลิ ้น ผิว กายต้ อ งสมบูรณ์ หากลักษณะของผู้รั บรู้ ผิด ปกติ จะทํา ให้ การรั บรู้ ต่อ สิ่งเร้ าที่ม าสัมผัส
ผิดเพี ้ยนไปจากความเป็ นจริ ง นอกจากนั ้น ก็เป็ นเรื่ อง เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา จะมี
ผลต่อการรับรู้ด้วย
2) ด้ านจิตวิทยา เป็ นสิง่ ที่ผ้ รู ับเลือกที่จะสัมผัสเฉพาะที่ ต้ องการและ
แปลความหมายให้ กับตัวเอง โดยมี อิ ทธิ พลจากความรู้ เดิม หรื อ ประสบการณ์ ในอดีต ความจํ า
ความต้ องการ อารมณ์ เจตคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี ความตังใจ
้ ความคาดหวัง เป็ นต้ น
2.5.4 ประโยชน์ ของการรับรู้
2.5.4.1 การสร้ างความประทับใจแก่ผ้ อู ื่น (impression) เมื่อเรารู้จกั ใครเป็ นครัง้
แรกเราควรสร้ างความประทับใจให้ เกิดขึ ้น ความประทับใจระหว่างบุคคลเมื่อพบกันครัง้ แรกจะตรึ ง
อยูใ่ นความรู้สกึ เป็ นเวลานาน และยากที่จะลบไปง่ายๆ เมื่อเรารู้ จักใครเป็ นครัง้ แรกจะเกิดการรั บรู้
และความประทับใจกับบุคคลนันไม่
้ วา่ จะเป็ นแง่บวกหรื อแง่ลบ ดังนั ้นการสร้ างความประทับใจครัง้
แรกจึงมีความสําคัญต่อบุคคลค่อนข้ างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ าเราคาดหวังถึงคุณสมบัติของ
เขาและความสัมพันธ์ ที่จะเกิดในอนาคต
2.5.4.2 ใช้ เป็ นตัวสนับสนุนในการตัดสินใจ ข้ อมูลบางอย่างที่ได้ จากการรับรู้
สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจได้ โดยเฉพาะเมื่อมีเวลาในการตัดสินใจ
ค่อนข้ างน้ อยและข้ อมูลที่ได้ รับมามีไม่มากพอ
จากแนวคิ ด ดัง กล่า วสรุ ป ได้ ว่ า การรั บ รู้ คื อ กระบวนการภายในตัว บุ ค คลในการให้
ความหมายข้ อมูลที่ได้ รับจากการสัมผัสสิง่ เร้ าของประสาทสัมผัสต่าง ๆ โดยใช้ สมอง ประสบการณ์
และสภาพจิตใจของบุคคลให้ ความหมาย สิง่ ที่รับรู้และเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมตามการรับรู้
นันโดยแสดงออกเป็
้
นการกระทําความนึกคิด
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจัยสามารถนําแนวคิดนี ้มาใช้
เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่มีต่อการ
สือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน นอกจากนี ้ยังได้ นําแนวคิดดังกล่าวมา
เป็ นแนวทางในการกําหนดตัวแปรเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ ของประชาชน เพื่อสะท้ อน
ให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างการจัดการการสือ่ สารกับการรับรู้ของประชาชน
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2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
2.6.1 ความหมายของทัศนคติ
ราชบัณ ฑิ ตยสถาน (2546) ได้ แ สดงความหมายของคํ า ว่า “ทัศ นคติ ” ว่า หมายถึ ง
แนวความคิดเห็น ซึง่ ตรงกับคําว่า “Attitude” ในภาษาอังกฤษ
ดารา ทีปะปาล (2546) ได้ ให้ ความหมายของทัศนคติไว้ ว่า ทัศนคติ คือ แนวทางที่เราคิด
รู้ สกึ หรื อมีท่าทีที่จะกระทําต่อบางสิ่งบางอย่างในสิ่งแวดล้ อมรอบตัวเรา โดยทัศนคติจะแสดงให้
เห็นถึงทิศทางความรู้สกึ ต่อสิง่ เหล่านี ้ว่าเรามีความรู้สกึ อย่างไร ซึง่ อาจรู้ สึกในทางบวกหรื อลบ ชอบ
หรื อไม่ชอบ ดีหรื อไม่ดี พอใจหรื อไม่พอใจ เป็ นต้ น
ธงชัย สันติวงษ์ (2546) ได้ ให้ ความหมายของทัศนคติไว้ ว่า เป็ นลักษณะของแนวโน้ ม
ตามปกติของตัวบุคคลในการที่จะชอบหรื อเกลียดสิง่ ของ บุคคล และปรากฏการณ์ ต่างๆ กล่าวคือ
ทัศนคติจะเป็ นลักษณะของระบบซึง่ มีแนวโน้ มที่จะประเมินสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เสมอ และสําหรับแต่ละคน
ทัศนคติของแต่ละคนก็คือโลกแห่งความเป็ นจริ งของเขานัน่ เอง
2.6.2 คุณลักษณะของทัศนคติ
ทัศนคติเป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นภายในตัวบุคคล เป็ นการจัดระเบียบของความคิด ความเชื่อ
อุปนิสยั และสิง่ จูงใจที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เสมอ ซึง่ คุณลักษณะของทัศนคติ อาจสรุ ปได้ ดังนี ้
(ธงชัย สันติวงษ์ , 2546)
2.6.2.1 ทัศนคติเป็ นสิง่ ที่มีอยูภ่ ายใน กล่าวคือ เป็ นเรื่ องของระเบียบความนึกคิด
ที่เกิดขึ ้นภายในแต่ละคน
2.6.2.2 ทัศนคติจะมิใช่สงิ่ ที่มีมาแต่กําเนิด ตรงกันข้ ามทัศนคติจะเป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ เรื่ องราวต่างๆ ที่ตนได้ เกี่ยวข้ องอยู่ด้วยในภายนอก และทัศนคติจะก่อตัว
จากการประเมินหลังจากที่ได้ เกี่ยวข้ องกับสิง่ ภายนอกดังกล่าวแล้ ว ทั ้งหมดนี ้ย่อมแสดงว่าทัศนคติ
ที่มีอยูจ่ ะเป็ นผลที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการเรี ยนรู้ ดังเช่นที่ Myers and Reynolds (อ้ างถึงใน ธงชัย
สันติวงษ์ , 2546) ได้ เน้ นว่า เป็ นผลของการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นจากที่บุคคลนั ้นๆ ได้ เกี่ยวข้ องกับคนอื่นๆ
ปั จ จัยที่มีผลในการกํ ากับเป็ นทัศนคติดังกล่าวนัน้ ส่วนสําคัญมักจะเกิ ดจากอิ ทธิ พลของกลุ่มที่
เกี่ยวข้ องด้ วย ที่บุคคลนันๆ
้ ได้ รับข่าวสารข้ อมูลมา กลุม่ ที่สําคัญก็คือ กลุม่ ครอบครั ว และเพื่อ น
ร่ วมงาน หรื อกลุม่ ทางสังคมที่ได้ ไปเกี่ ยวข้ อ งด้ วย นอกจากนี ้ทัศนคติยงั ขึน้ อยู่กับบุคลิกลักษณะ
ท่าทาง ซึง่ เป็ นผลของการเรี ยนรู้ที่ได้ จากการปฏิบตั ิตอบต่อโลกภายนอกอีกด้ วย
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2.6.2.3 ทัศนคติจะมีลกั ษณะมัง่ คงถาวร กล่าวคือ ภายหลังจากที่ทศั นคติได้ ก่อ
ตัวขึ ้นมาแล้ ว ทัศนคติดังกล่าวจะไม่เป็ นภาวะที่เกิ ดขึ ้นเป็ นการชั่วคราว หากแต่จะมีความมั่งคง
ถาวรตามสมควร และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในทันทีทนั ใดที่ได้ รับตัวกระตุ้นที่แตกต่างไป ทังนี
้ ้
เพราะทัศนคติที่ก่อตัวขึ ้นนัน้ จะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปจัดระเบียบเป็ นความ
เชื่อ การเปลีย่ นแปลงย่อมต้ องใช้ เวลาเพื่อปรับตามกระบวนการดังกล่าวด้ วย
2.6.2.4 ทัศนคติจะมีความหมายอิงถึงตัวบุคคลและสิง่ ของเสมอ ความหมายใน
ที่นี ้คือ ทัศนคติจะมิใช่เกิดขึ ้นมาได้ เองจากภายใน หากแต่เป็ นสิง่ ที่ก่อตัว หรื อเรี ยนรู้เอามาจากสิ่งที่
มีตวั ตนที่อ้างอิงได้ สิง่ ที่ใช้ อ้างอิงเพื่อการสร้ างทัศนคติอาจะเป็ นตัวบุคคล กลุม่ คน สถาบัน สิ่งของ
ค่านิยม เรื่ องราวทางสังคม หรื อแม้ แต่ความนึกคิดต่างๆ
2.6.3 หน้ าที่ของทัศนคติ
ดารา ทีปะปาล (2546) ได้ อ ธิ บายถึง หน้ าที่ของทัศนคติว่า สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4
หน้ าที่ ดังนี ้
2.6.3.1 หน้ าที่ในการปรับตัว (adjustment function) ทัศนคติจะช่วยให้ เราปรับ
ตัวเข้ าหาวัตถุ (สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา) ที่จะช่วยให้ ได้ รับความพึงพอใจ หรื อ ได้ รับรางวัล และจะ
หลีกเลีย่ งต่อวัตถุที่คิดว่าจะให้ โทษ หรื อเป็ นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ นัน่ คือ ยึดถือแนวคิดเพื่อก่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองมากที่สดุ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะให้ โทษให้ เกิ ดขึ ้นน้ อยที่สุด เนื่องจากผู้บริ โภค
ได้ รับประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสินค้ า บริ การหรื อองค์กร ที่ได้ รับความพอใจและไม่ได้ รับความพอใจ
ดังนันทั
้ ศนคติของผู้บริ โภคต่อสิง่ เหล่านี ้จึงมีลกั ษณะแปรผันขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ที่ได้ รับมา
2.6.3.2 หน้ าที่ในการป้องกันตนเอง (ego-defensive function) ทัศนคติจะช่วย
ปกป้ องภาพลัก ษณ์ แ ห่ง ตนต่อ ความขัด แย้ งที เ กิ ด ขึน้ ภายในจิ ตใจ หรื อ อัน ตรายที่ เกิ ด ขึน้ จาก
ภายนอก ซึ่งจุด มุ่งหมายของทัศนคติในลักษณะนี ้ก็ เพื่อ ที่จ ะป้องกันส่วนขาดหรื อ ส่วนเสียของ
ตนเองให้ เกิดความสบายใจ
2.6.3.3 หน้ าที่ในการแสดงออกค่านิยม (value-expressive function) ในขณะที่
ทัศนคติเพื่อ ปกป้องตนเองได้ สร้ างขึ ้นเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ ตนเอง เพื่อปิ ดบังลักษณะที่แท้ จริ ง
ไม่ให้ ปรากฏ ในทางตรงกันข้ ามทัศนคติที่ทําหน้ าที่การแสดงออกค่านิยมจะพยายามแสดงลักษณะ
ที่แท้ จริ งของตนให้ ปรากฏแทน
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2.6.3.4 หน้ าที่ในการแสดงออกถึงความรู้ (knowledge function) บางครัง้ เรี ยก
ว่า หน้ าที่ในการประเมินวัตถุ เพราะว่าบุคคลจําเป็ นจะต้ องเกี่ยวข้ องกับวัตถุต่างๆ ในสิ่งแวดล้ อม
รอบข้ าง จึงจําเป็ นต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจว่าวัตถุเหล่านี ้เกี่ยวกับอะไร และเป็ นลักษณะพื ้นฐาน
ของมนุษย์ที่จ ะแสวงหาความรู้ ความชัดเจนเพื่อ ความเข้ าใจ และเพื่อ เกิ ดความสามารถในการ
ทํานายการกระทําของตนเองและผู้อื่นได้ และเมื่ อบุคคลได้ ทําความเข้ าใจในวัตถุที่มีปัญหาครั ง้
หนึง่ แล้ ว ก็จะพัฒนาเป็ นความรู้มารวมกับประสบการณ์ ที่มีอยู่เดิมและด้ วยวิธีดงั กล่าว จะช่วยให้
สามารถเข้ าใจโลกและสิง่ แวดล้ อมได้ งา่ ยขึ ้น เพราะความรู้ ความเข้ าใจอันเกิดจากประสบการณ์ ที่
สัง่ สม จะช่วยสร้ างทัศนคติในการมองโลกว่าอะไรควรรับรู้ ให้ ความสนใจ อะไรควรหลีกเลี่ยง เป็ น
ต้ น
หน้ าที่ทงั ้ 4 อย่างนี ้ นับว่าให้ ประโยชน์ต่อบุคคลที่จะช่วยปกป้อง และเสริ มสร้ าง
ภาพลักษณ์ของตนเองให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ตนยึดถือ กล่าวง่ายๆ ก็คือ หน้ าที่เหล่านี ้มีพื ้นฐาน
เกิดการจูงใจ เป็ นแรงผลักดันให้ เกิดทัศนคติในทางบวกต่อวัตถุต่างๆ ที่จะตอบสนองทําให้ ได้ รับ
ความพอใจ หรื อเกิดทัศนคติทางลบต่อวัตถุตา่ งๆ ที่ให้ โทษ หรื อเสีย่ งต่อที่จะเกิดอันตรายขึ ้น
2.6.4 การก่ อตัวของทัศนคติ
ทัศนคติจะก่อตัวเกิดขึ ้นมาและเปลีย่ นแปลงไป เนื่องจากปั จจัยหลายประการด้ วยกัน คือ
(ธงชัย สันติวงษ์ , 2546)
2.6.4.1 การจูงใจทางร่างกาย (biological motivations) ทัศนคติจะเกิดขึ ้นเมื่อ
บุคคลบุคคลหนึง่ กําลังดําเนินการตอบสนองความต้ องการ หรื อแรงผลักดันทางร่ างกาย ตัวบุคคล
จะสร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ บุคคล หรื อสิง่ ของที่สามารถช่วยให้ เขามีโอกาสตอบสนองความต้ องการของ
ตนได้ และในทางตรงกั น ข้ า มจะสร้ างทัศ นคติ ที่ ไ ม่ ดี ต่อ สิ่ง ของหรื อ บุ ค คลที่ ขัด ขวางมิ ใ ห้ เ ขา
ตอบสนองความต้ องการได้
2.6.4.2 ข่าวสารข้ อมูล (information) ทัศนคติจะมีพื ้นฐานมาจากชนิดและขนาด
ของข่าวสารข้ อมูลที่แต่ละคนได้ รับมา รวมทั ้งขึ ้นอยู่กับลักษณะของแหล่งที่มาของข่าวสารข้ อมูล
อีกด้ วย ด้ วยกลไกของการเลือกเฟ้นในการมองเห็นและเข้ าใจปั ญหาต่างๆ ข่าวสารข้ อมูลบางส่วน
ที่เข้ ามาสูบ่ ุคคลนัน้ จะทําให้ บุคคลนันเก็
้ บไปคิด และสร้ างเป็ นทัศนคติขึ ้นมาได้
2.6.4.3 การเข้ าเกี่ยวข้ องกับกลุม่ (group affiliation) ทัศนคติบางอย่างอาจมา
จากกลุ่มต่างๆ ที่บุคคลเกี่ ยวข้ อ งอยู่ทงโดยทางตรงและทางอ้
ั้
อ ม เช่น ครอบครัว วัด กลุ่มเพื่อ น
ร่วมงาน กลุม่ กีฬา กลุม่ สังคมต่างๆ โดยกลุม่ เกล่านี ้ไม่เพียงแต่เป็ นแหล่งรวมของค่านิยมต่างๆ แต่
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ยัง มี การถ่ ายทอดข้ อ มูล ให้ แ ก่ บุ คคลในกลุ่ม ซึ่งทํ า ให้ ส ามารถสร้ างทัศ นคติ ขึน้ ได้ โดยเฉพาะ
ครอบครัวและกลุม่ เพื่อนร่วมงาน เป็ นกลุม่ ที่สาํ คัญที่สดุ ที่จะเป็ นแหล่งสร้ างทัศนคติให้ แก่บุคคลได้
2.6.4.4 ประสบการณ์ (experience) ประสบการณ์ของคนที่มีตอ่ วัตถุสงิ่ ของย่อม
เป็ นส่วนสําคัญที่จะทําให้ บุคคลต่างๆ ตีคา่ สิ่งที่เขาได้ มีประสบการณ์มาจนกลายเป็ นทัศนคติได้
2.6.4.5 ลักษณะท่าทาง (personality) ลักษณะท่าทางหลายประการต่างก็มีสว่ น
ทางอ้ อมที่สาํ คัญในการสร้ างทัศนคติให้ กบั บุคคล
ปั จจัยต่างๆ ของการก่อตัวของทัศนคติเท่าที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ ในความเป็ นจริ ง
จะมิได้ มีการเรี ยงลําดับตามความสําคัญแต่อย่างใดเลย ทั ้งนี ้เพราะปั จจัยแต่ละทางเหล่านี ้ตัวใดจะ
มีความสําคัญต่อการก่อตัวของทัศนคติมากหรื อน้ อย ย่อมสุดแล้ วแต่ว่าการพิจารณาสร้ างทัศนคติ
ต่อสิง่ ดังกล่าวจะเกี่ยวข้ องกับปั จจัยใดมากที่สดุ
2.6.5 องค์ ประกอบของทัศนคติ
นักวิชาการส่วนใหญ่ ได้ จัดแบ่งองค์ประกอบของทัศนคติออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
(Hawkins, Best & Coney, 1998)
2.6.5.1 องค์ประกอบทางด้ านความรู้ (cognitive component: learn)
ประกอบด้ วยความเชื่อของผู้บริ โภคเกี่ยวกับวัตถุอย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ ความเชื่อนี ้ไม่จําเป็ นจะต้ อง
ถูกต้ องหรื อเป็ นความจริ งเสมอไป
2.6.5.2 องค์ประกอบทางด้ านความรู้สกึ (affective component: feel) คือ
ปฏิกิริยาทางด้ านความรู้สกึ หรื ออารมณ์ที่มีตอ่ วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง อันแสดงถึงระดับความชอบ
หรื อไม่ชอบว่ามีมากน้ อยเพียงไร
2.6.5.3 องค์ประกอบทางด้ านพฤติกรรม (behavioral component: do)
หมายถึง แนวโน้ มที่จะตอบสนองในลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อวัตถุหรื อกิจกรรม
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ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบของทัศนคติและลักษณะที่แสดง
แหล่ งที่มา: Hawkins, Best, and Coney, 1998.
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติจากที่ได้ อธิบายไปข้ างต้ นนั ้น ในที่นี ้ผู้วิจัยได้ นํามา
เป็ นเกณฑ์ในการวัดเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่มีต่อการจัดการ
การสื่อ สารเพื่ อ แก้ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มคลองแสนแสบ โดยนํ า ปั จจัย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ทัศ นคติ แ ละ
องค์ ป ระกอบของทัศ นคติ ม าเป็ นแนวทางในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผ่ า นแบบสอบถามกั บ
กลุม่ เป้าหมายที่กําหนดไว้

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร
ผู้รั บสารแต่ล ะคนจะมี ล ักษณะที่ แตกต่างกันในหลายๆ ด้ า น โดยเฉพาะลัก ษณะทาง
ประชากร ซึง่ จําแนกได้ ตาม อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และศาสนา เป็ น
ต้ น
2.7.1 อายุ
อายุเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทําให้ คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องความคิด พฤติกรรม โดยทัว่ ไป
แล้ วคนที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรี นิยมยึดถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดีกว่าคนที่อายุ
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มาก ผู้ที่มีอายุมากมักเป็ นคนที่ยึดถือการปฏิบตั ิ มีความระมัดระวัง และมีความคิดอนุรักษ์ นิยม
มากกว่าคนที่มีอายุน้อย นอกจากความแตกต่างเรื่ องความคิดแล้ ว อายุยงั กําหนดความแตกต่าง
ในเรื่ องความยากง่ายในการชกจูงใจด้ วย ซึง่ มีการวิจยั ทางจิตวิทยา พบว่า คนเราเมื่ออายุเพิ่มมาก
ขึ ้น โอกาสที่จะเปลีย่ นในหรื อถูกชักจูงใจจะน้ อยลง นอกจากนั ้นกลุม่ คนที่อายุต่างกันลักษณะการ
ใช้ สอื่ มวลชนก็แตกต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช้ สอื่ มวลชนเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่า
เพื่อความบันเทิง
2.7.2 เพศ
การวิจัยทางจิ ตวิทยาได้ แสดงให้ เห็นว่า ผู้หญิ งกับผู้ชายมีความแตกต่างกันมากในเรื่ อ ง
ความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทังนี
้ ้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของ
คนสองเพศไว้ ต่างกัน ผู้หญิ งมักจะเป็ นคนที่จิตใจอ่อนไหว มักถูกจูงใจได้ ง่ายกว่าผู้ชาย ผู้ชายใช้
เหตุผลและจดจํ าข่า วได้ ม ากกว่า ผู้หญิ ง ผู้ชายมี ความสามารถในการคาดคะเนความสัมพัน ธ์
ระหว่างบุคคลได้ มากกว่าผู้หญิง และยังพบอีกว่าผู้หญิงมีแนวโน้ มและมีความต้ องการที่จะส่งและ
รับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้ มีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารแต่เพียง
อย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความต้ องการที่จะสร้ างความสัมพันธ์ อันดีให้ เกิดจากการรับข่าวสารนั ้น
ด้ วย Goidhaborsadore and Yates (อ้ างถึงใน กิ่งแก้ ว ทรัพย์พระวงศ์ , 2546) ระดับการเปิ ดรับ
สือ่ มวลชนเพศหญิงมักจะใช้ เวลาในการดูโทรทัศน์และฟั งวิทยุมากกว่าเพศชาย โดยนิยมดูรายการ
ละคร ในขณะที่เพศชายนิยมอ่านหนังสือพิมพ์มากกว่า
2.7.3 การศึกษา
เป็ นลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อผู้รับสาร ดังนั ้นคนที่ได้ รับการศึกษาใน
ระดับที่ ต่า งกันในยุค สมัยที่ ต่า งกัน ในระบบการศึก ษาที่ต่า งกัน ในสาขาวิชาที่ต่างกัน ย่อ มมี
ความรู้สกึ นึกคิด อุดมการณ์ และความต้ องการที่แตกต่างกันไป คนที่มีการศึกษาสูง หรื อมีความรู้
ดี จะได้ เปรี ยบอย่างมากเพราะคนเหล่านี ้มีความกว้ างขวางหลายเรื่ อง มีความเข้ าใจสารได้ ดีแต่มัก
เป็ นคนไม่ค่อ ยเชื่ อ อะไรง่ายๆ โดยทั่วไปคนที่มีการศึกษาสูงมักจะใช้ สื่อ มวลชนมากกว่าคนที่มี
การศึกษาตํ่ากว่า และคนที่มีการศึกษาสูงมักจะใช้ สื่อ ประเภทสิ่งพิมพ์ ในขณะที่คนที่มีไม่ได้ มี
การศึกษาในระดับสูงนักมักจะใช้ สอื่ ประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ ฯลฯ
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2.7.4 สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
สถานภาพทางสัง คมและเศรษฐกิ จ หมายถึ ง อาชี พ รายได้ เชื อ้ ชาติ และชาติ พัน ธุ์
ตลอดจนภูมิหลังครอบครั ว ซึ่งการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ได้ ชี ้ให้ เห็นว่า สถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิ จ ของผู้รับสารมี อิ ทธิ พ ลอย่างมากต่อ ปฏิกิริยาของผู้รั บสารที่มี ต่อ ผู้ส่ง สาร นอกจากนี ้
สถานภาพทางสัง คมและเศรษฐกิ จยังทําให้ คนมี วัฒนธรรมที่ต่างกัน มี ประสบการณ์ ทัศนคติ
ค่านิยม และเป้าหมายที่ตา่ งกัน คนที่มีพื ้นฐานทางครอบครัวต่างกันย่อมมีค่านิยมความคิด ความ
เชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมที่ต่างกัน คนที่มีอาชีพต่างกันย่อมมองโลก มีแนวความคิด อุดมการณ์ มี
ค่านิยมต่อสิง่ ต่างๆ แตกต่างกัน
2.7.5 ศาสนา
ความแตกต่างในการนับถือศาสนา เป็ นลักษณะอีกประการหนึ่งของผู้รับสารที่มีอิทธิ พล
ต่อตัวผู้รับสารทังในด้
้ านความคิด ทัศนคติ และค่านิยม คนที่นบั ถือศาสนาต่างกันจะมีความคิด
ความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างกัน
ลักษณะทางประชากรเป็ นการมองพฤติกรรมของผู้รับสารว่าเกิดจากแรงผลักดันภายนอก
แต่เ พีย งอย่า งเดีย ว การที่ ตัว แปรอายุ การศึก ษา เพศ และรายได้ จะสามารถใช้ เ ป็ นตัว บ่ง ชี ้
พฤติกรรมของการรั บสารได้ นนั ้ ไม่น่าจะเกิดจากการที่ตวั แปรเหล่านี ้มีอิทธิ พลโดยตัวของมันเอง
กล่าวคือ แต่ละกลุม่ ของผู้รับสารที่มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสารแตกต่างกันนั ้น น่าจะมาจากตัวแปร
สําคัญตัวอื่นๆ ประกอบด้ วยซึง่ อาจเป็ นโอกาสในการเปิ ดรับสือ่
นอกจากนี ้ ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งผู้ รั บ สาร ในที่ นี ส้ ามารถแบ่ง ผู้รั บ สารออกได้ เ ป็ น 2
ประเภท (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) คือ
2.7.5.1 ผู้รับสารที่เป็ นเป้าหมาย (intended receivers) คือ ผู้รับสารที่เป็ นเป้า
หมายของผู้สง่ สาร ผู้สง่ สารต้ องการทําการสื่อสาร ต้ องการส่งสารไปยังบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลนั ้น
ต้ องการให้ บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลนันได้
้ รับสาร ต้ องการที่จะมีอิทธิ พลต่อบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลนั ้น
ในทางการสือ่ สารมวลชน เราเรี ยกผู้รับสารที่เป็ นเป้าหมายว่า target audience
2.7.5.2 ผู้รับสารที่ไม่ได้ เป็ นเป้าหมาย (unintended receivers) คือ ผู้รับสารที่ไม่
ได้ เป็ นเป้าหมายของผู้สง่ สาร ผู้ส่งสารไม่ได้ ตงใจที
ั ้ ่จะส่งสารไปยังบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลนัน้ ผู้ส่ง
สารไม่ต้องการที่จะให้ บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลนันได้
้ รับสาร ไม่ต้องการที่จะมีอิทธิ พลต่อบุคคลหรื อ
กลุม่ บุคคลนัน้ หากแต่บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลนันได้
้ รับสารโดยบังเอิญ หรื อต้ องการที่จะรับสารเอง
การวิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากรของผู้รับสารถือ ได้ ว่าเป็ นองค์ ประกอบส่วน
หนึ่งที่สําคัญในการตัดสินถึงความสําเร็ จหรื อไม่สําเร็ จในการสื่อสารของผู้สง่ สาร ดังนัน้ ผู้สง่ สาร
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จะต้ องมีความรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของผู้รับสาร เพื่อเตรี ยมตัวและวางแผนการสือ่ สารให้ เหมาะสมกับ
ผู้รับสารของตน ซึง่ ผู้สง่ สารจะต้ องมีความสามารถในการวิเคราะห์ผ้ รู ับสารของตน เพื่อนํามาใช้ ใน
การประชาสัมพัน ธ์ และการสร้ างสารประชาสัมพันธ์ นอกจากนี ย้ ังทํา ให้ ทราบถึง ช่อ งทางการ
สือ่ สารที่มีประสิทธิภาพและกิจกรรมใดที่มีแนวโน้ มจะได้ รับความสนใจจากกลุม่ เป้าหมาย ทังนี
้ ้ก็
เพื่อให้ สารประชาสัมพันธ์ นนอยู
ั ้ ใ่ นการรับรู้ของประชาชนมากที่สดุ
สําหรับการวิจยั เรื่ อง “การจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบกับ
การรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม” จําเป็ นที่จะต้ องมีความเข้ าใจในลักษณะทาง
ประชากรของกลุ่ม เป้ าหมายเพื่ อ ส่ง สารไปยัง กลุ่ม ผู้รั บ สารได้ ต รงความต้ อ งการและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึง่ การวิจยั ครัง้ นี ้ กลุม่ เป้าหมายคือประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม ซึ่งจัดว่า
เป็ นกลุม่ ผู้รับสารที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่เฉพาะเจาะจง ดังนั ้น ในการวิจัยเกี่ย วกับการ
รับรู้ของประชาชนจึงจําเป็ นต้ องทราบถึงความคิด ความรู้สกึ และทัศนคติของกลุม่ เป้าหมายกับสิ่ง
ที่ผ้ สู ง่ สารต้ องการสื่อ สารออกมา ผู้วิจัยจึงนําแนวคิดดังกล่าวมาเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาและ
วิเคราะห์ทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อ การจัดการการสื่อ สารเพื่อ แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อ มคลองแสน
แสบของชุมชน

2.8 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กนกรัตน์ ยศไกร และคณะ (2547) ศึกษาเรื่ อง “การศึกษากับการสร้ างจิตสํานึก : กรณี
คลองแสนแสบ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนถ่ายโอนภูมิปัญญาในการรักษาคลองแสน
แสบจากชุมชนกมาลุลอิ สลาม ศึกษากระบวนการสร้ างความตระหนักในปั ญหาคลองแสนแสบ
และการสร้ างจิตสํานึกในการรักษาคลองแสนแสบอย่างยัง่ ยืน และศึกษามิติอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ
กระบวนการสร้ างจิตสํานึกในการรักษาคลอง สําหรับผลการศึกษาที่ผ้ วู ิจัยเล็งเห็นว่าเกี่ยวข้ องกับ
ประเด็นการจัดการการสือ่ สารนัน้ พบว่า การถ่ายโอนภูมิปัญญาระหว่างชุมชนกมาลุลอิสลามมาสู่
ชุมชนศาลาแดงยังไม่ประสบผลสําเร็ จมากนัก เนื่องจากเป็ นการก้ าวข้ ามขั ้นตอนที่ชุมชนศาลาแดง
ต้ องตระหนักในปั ญหาของคลองแสนแสบเสียก่อน แต่ได้ มีการวางรากฐานของวิธีคิดในการรักษา
คลองแสนแสบผ่านสื่อ หนังสือพิมพ์ชุมชน และผ่านการบรรยายของอิหม่ามวินัย สะมะอุน แห่ง
มัสยิดกมาลุลอิสลาม ส่วนมิ ติอื่นๆ ที่มีผลต่อกระบวนการสร้ างจิ ตสํานึกในการรักษาคลองแสน
แสบและหลักสูตร ท้ องถิ่นพบว่ามี ทั ้งทางตรงและทางอ้ อ ม ได้ แก่ มิติด้านศาสนาและวัฒนธรรม
มิติทางด้ านการเมืองการปกครอง มิติทางด้ านการสือ่ สารและมิติทางด้ านเศรษฐกิจ
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สิริวฑั ฒ์ แดงสายศิริ (2548) ศึกษาเรื่ อง “การจัดการการสื่อสารเพื่อสร้ างการมีสว่ นร่ วม
ของประชาชนเพื่อการพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 5 เทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้ า จังหวัด
สุพรรณบุรี” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการมีสว่ นร่วมของประชาชนภายในชุมชน เพื่อศึกษา
การจัดการสือ่ สารเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของประชาชนด้ านการพัฒนาท้ องถิ่นของชุมชน
และเพื่อ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ การเข้ ามามี สว่ นร่ วมในการพัฒนาท้ อ งถิ่ นของประชาชนภายใน
ชุมชน ซึ่งผลการศึกษาด้ านการจัดการสื่อ สาร พบว่า มี การใช้ วิธีการกระตุ้นการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในชุ ม ชนด้ วยการจัด การการสื่อ สารผ่า นช่ อ งทางที่ ต รงถึ ง ประชาชน และมี ค วาม
เหมาะสมกับลักษณะของชุมชน ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าในปั จจุบนั จะเป็ นการสื่อสารผ่านทาง
สื่อ บุ คคล คื อ ผู้ใ หญ่ บ้ า น และการสื่อ สารผ่า นสื่อ เฉพาะกิ จ คื อ ป้ ายประชาสัม พันธ์ และหอ
กระจายข่าว สําหรับในส่วนของปั จจัยของการเข้ ามามีสว่ นร่วมของประชาชนนั ้น คือ ปั จจัยภายใน
ตัวบุคคล ได้ แก่ ความต้ องการในปั จจัยสี่ ความต้ องการความมั่นคงและปลอดภัย ความต้ องการ
เป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม และความต้ องการการมีเกียรติยศและชื่อเสียง ซึ่งปั จจัยภายนอกตัวบุคคล
ได้ แก่ ความเชื่อ ถือในตัวผู้นํา ความไม่พอใจต่อสภาพแวดล้ อ ม และการคํานึงถึงผลประโยชน์ ที่
ได้ รับ
พรรณทิ ม า สรรพศิ ริ นัน ท์ (2552) ศึก ษาเรื่ อ ง “การจัด การการสื่อ สารเกี่ ย วกับ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ านสิง่ แวดล้ อมของศูนย์การค้ าครบวงจรในประเทศไทย” โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ ศึกษาการจัดการองค์กรให้ มีความรับผิดชอบด้ านสิ่งแวดล้ อ ม ศึกษาการจัดการการสื่อ สาร
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านสิ่งแวดล้ อม รวมถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการการ
สือ่ สารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านสิง่ แวดล้ อมของศูนย์การค้ าครบวงจรในประเทศไทย
ซึง่ ผลการศึกษาด้ านการจัดการการสื่อสารนั ้น พบว่า มีการจัดการการสื่อสารที่เป็ นไปในรู ปแบบ
เดียวกัน คือ การจัดการการสือ่ สารภายในองค์กรและการจัดการการสื่อสารภายนอกองค์กรควบคู่
กันไป เพื่อ ให้ การดําเนินความรั บผิดชอบต่อ สังคมด้ านสิ่งแวดล้ อมเป็ นไปอย่างครบถ้ วนทัง้ มิ ติ
ภายในและมิติภายนอกองค์กร โดยที่การสือ่ สารภายในองค์ กร มีรูปแบบการสื่อสารทั ้งการสื่อสาร
จากบนลงล่าง การสื่อสารจากล่างขึ ้นบน การสื่อสารในแนวระนาบ รวมไปถึงการสื่อสารที่เป็ น
ทางการ และการสื่อสารที่ไม่เป็ นทางการผ่านสื่อหรื อช่องทางที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อสร้ างการรับรู้และการมีสว่ นร่วมภายในองค์กร สําหรับการสือ่ สารภายนอกองค์กรนั ้น มี
การสื่ อ สารผ่ า นเครื่ องมื อ การสื่ อ สารที่ ห ลากหลายแตกต่ า งกั น ไป ทั ง้ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม การส่งเสริ มการขาย การใช้ พนักงานขาย หรื อการใช้ สอื่ บุคคล และ
การบริ ห ารความสัม พัน ธ์ กับ ลูก ค้ า โดยสื่อ สารผ่า นสื่อ ต่า งๆ ทัง้ ผ่ า นสื่อ มวลชน และไม่ ผ่า น
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สือ่ มวลชน ซึง่ สือ่ ที่มีความสําคัญต่อการสร้ างการรับรู้และกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมในการเกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคม คือ สือ่ ภายในศูนย์การค้ า และสือ่ บุคคล นอกจากนี ้สือ่ บุคคลที่เป็ นตัวแทนของ
องค์กร หรื อสือ่ บุคคลที่เป็ นผู้นําทางความคิด สือ่ บุคคลที่เป็ นต้ นแบบของกลุม่ เป้าหมาย ก็มีสว่ นใน
การสร้ างการรับรู้ สร้ างความสนใจ และกระตุ้นการมีสว่ นร่วมได้ เช่นกัน
นวรัตน์ วรรธนะหทัย (2554) ศึกษาเรื่ อง “การใช้ สื่อเพื่อสร้ างการมีสว่ นร่ วมกับชุมชนใน
การแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อ มของเทศบาลเมื องมาบตาพุด จังหวัดระยอง” โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาการใช้ สอื่ ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อสร้ างการมีสว่ นร่ วมของชุมชนใน
พื ้นที่ในการแก้ ปัญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม และศึกษาอุปสรรคและโอกาสในการสื่อสารของเทศบาล
เมื อ งมาบตาพุด จัง หวัด ระยองที่ สร้ างการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในพื น้ ที่ ใ นการแก้ ปัญ หาด้ าน
สิ่งแวดล้ อ ม ผลการศึกษาของงานวิจัยนี ้ พบว่า การใช้ สื่อ ของเทศบาลเมื องมาบตาพุด จังหวัด
ระยองการสือ่ สารไปยังชุมชนในพื ้นที่ เพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อม มีการ
เลือกใช้ สื่อ หลากหลาย แต่สื่อ ที่ชุมชนให้ ความสนใจมากที่สุดคือ สื่อ บุคคล โดยการสื่อ สารของ
เทศบาลฯ มุ่งเน้ นให้ เกิดการสือ่ สารสองทาง และมีทิศทางการสื่อสารจากล่างสูบ่ น หรื อจากชุมชน
ไปยังเจ้ าหน้ าที่เทศบาลฯ เป็ นหลัก เพื่อนําข้ อ มูล ประเด็นปั ญหาต่างๆ นํามาพัฒนาเป็ นแผนใน
การแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อมต่อไป สําหรับในกระบวนการการมีสว่ นร่วมของชุมชนในพื ้นที่ เพื่อการ
แก้ ปัญหาปั ญหาสิ่งแวดล้ อ มร่ วมกับเทศบาลฯ ชุมชนได้ เข้ ามีส่วนร่ วมในทุกขั ้นตอน นอกจากนี ้
เทศบาลฯ ยังเสริ มสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ๆ โดยใช้ การสื่อสารเพื่อให้ ชุมชนเกิดการยอมรับ และเกิด
ทัศนคติที่ดีตอ่ การดําเนินงานของ เทศบาลฯ รวมทั ้งเกิดพฤติกรรมตามที่เทศบาลฯต้ องการอีกด้ วย
ส่วนด้ านอุปสรรคและโอกาสในการใช้ สื่อ ของเทศบาลฯ เพื่อสร้ างการมี สว่ นร่ วมในการ
แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมร่ วมกับชุมชน พบว่าอุปสรรคที่สําคัญคือ ชุมชนไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ข่าวสารได้ ประกอบกับเทศบาลฯ มีจํานวนบุคลากรไม่เพียงพอ ทําให้ ขาดการสื่อสารกับชุมชน
อย่างต่อ เนื่อ ง และทําให้ ขนั ้ ตอนในการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อ มใช้ เวลานาน และยังต้ อ งใช้
งบประมาณจํานวนมาก ส่วนโอกาสในการพัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้ างการมีสว่ นร่ วมกับชุน ควร
ผลักดันให้ สื่อมวลชนมีความสนใจปั ญหาสิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่มากยิ่งขึ ้น เปิ ดโอกาสให้ หน่วยงาน
ภายนอกเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาในพื ้นที่ และสุดท้ ายควรผลักดันในพื ้นที่มาบตาพุด
เป็ นกรณีศกึ ษาการแก้ ไขปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีสว่ นร่วม
วิภาวี อนุพันธ์ พิศิษฐ์ และคณะ (2555) ได้ ศึกษาเรื่ อ ง “กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ เพื่อ
สร้ างจิ ตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ์ คลองแสนแสบ โครงการต้ นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้
ชุมชนของเรา” กรณีชุมชนเทพลีลา” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมของกลยุทธ์ และ
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ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ ในการรณรงเพื่อสร้ างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ์ คลอง
แสนแสบ โครงการต้ นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ ชุมชนของเรา” กรณีชุมชนเทพลีลา ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มโรงเรี ยนวัดเทพลีลา มี กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ แบบสาระบันเทิง (edutainment)
Theme วิธีการง่าย ๆ “ไม่ทิ ้งขยะลงคลองแสนแสบ” มี ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดย
กิจกรรมที่ได้ รับความสนใจมากที่สดุ คือ “ละครเร่ ร่วมใจคืนความสวยใสให้ คลองแสนแสบ” ส่วน
สื่อ ประชาสัม พันธ์ ที่ ไ ด้ รับ ความสนใจมากที่ สุด คื อ ตัว นํ า โชค (mascot) น้ อ งคลองใส ด้ า น
ประสิทธิผล พบว่า กระตุ้นให้ เกิดความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาคลองโดยการไม่ทิ ้งขยะลงคลองแสน
แสบ
สํา หรั บ กลุ่ม ชุ ม ชนเทพลีล า มี ก ลยุท ธ์ ก ารประชาสัม พัน ธ์ ก ารสื่อ สารเพื่ อ โน้ ม น้ า วใจ
(persuasive communication) Theme “ขยะสร้ างรายได้ : แยกให้ เป็ น ขายได้ เงิน ไม่ทิ ้งลงคลอง”
และ Theme “สุขภาพสร้ างได้ : รักชีวิต รู้รักษ์ คลองแสนแสบ” มีความเหมาะสมมากที่สดุ กิจกรรม
รณรงค์ ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจมากที่ สุด คื อ “ลอยกระทงร่ ว มสมั ย ใส่ใ จคลองแสนแสบ” สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ที่ได้ ผลมากที่สดุ คือ ผู้นําชุมชน ประสิทธิ ผลทําให้ เกิดพฤติกรรมดูแลรักษาความ
สะอาดคลองแสนแสบ การทิ ้งขยะให้ เป็ นที่ และคัดแยกขยะเพื่อสร้ างรายได้
จากการศึกษาค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ นนั ้น
ล้ วนแต่เป็ นผลงานวิจัยที่เกี่ ยวกับการสื่อสารต่อ การพัฒนาทั ้งสิ ้น ซึ่งจากการรวบรวมงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้ อ งนีส้ ะท้ อ นให้ เห็นถึงการจัดการการสื่อ สารเพื่อ การพัฒนาในมิ ติต่างๆ โดยทําให้ ผ้ ูวิจัย
เล็งเห็นว่าการจัดการการสือ่ สาร ตลอดจนการใช้ สื่อมีสว่ นสําคัญต่อการแก้ ไขปั ญหาทางสังคมใน
หลากหลายด้ า น ซึ่งสํา หรั บ การจัดการการสื่อ สารด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มก็ เช่ นเดี ยวกัน ในที่นี ผ้ ้ ูวิจัย
สามารถนํ าผลงานวิ จัยที่ เ กี่ ยวข้ อ งข้ า งต้ น มาเป็ นแนวทางในการเก็ บรวบรวมข้ อ มูล ในบริ บ ท
แวดล้ อมที่แตกต่างกัน นอกจากนี ้ยังทําให้ เห็นว่าการจัดการการสื่อสารที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
รับรู้ของประชาชนที่แตกต่างกันด้ วย
กล่าวโดยสรุ ป งานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยได้ นําผลการศึกษามาเชื่ อ มโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อ ง โดยทําการศึกษาเกี่ ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อ แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อ ม
คลองแสนแสบ ตลอดจนศึกษาการรั บ รู้ ของประชาชนชุ มชนมัสยิ ดกมาลุล อิ ส ลามที่ มีต่อ การ
แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อ ม โดยเป็ นการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้ อม และการจัดการการ
สื่อสารของชุมชน โดยนําแนวคิดและทฤษฎีข้างต้ นมาประกอบการวิเคราะห์ เพื่อ ให้ เห็นถึงแนว
ทางการจัดการการสือ่ สารด้ านสิง่ แวดล้ อมของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “การจัดการการสื่อสารเพื่อ แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบกับการ
รับรู้ ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม” เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิ งปริ มาณ ซึ่งมุ่ง
ศึกษาเกี่ ยวกับการจัดการการสื่อ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อ มคลองแสนแสบ ตลอดจนศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้และทัศนคติของประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม สําหรับการ
วิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมและการจัดการการ
สื่ อ สารของชุ ม ชนที่ ไ ด้ จากการค้ นคว้ าข้ อมู ล จากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ องและการสั ม ภาษณ์
กลุ่ม เป้ าหมาย ส่วนการวิ จัย เชิ ง ปริ มาณนัน้ เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เกี่ ย วกับ การรั บ รู้ ของ
ประชาชนโดยใช้ แบบสอบถาม ทังนี
้ ้ได้ แบ่งมีวิธีการดําเนินการวิจยั ไว้ ดงั ต่อไปนี ้

3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการวิจยั ดังนี ้
3.1.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเชิ งคุณภาพ (qualitative research) ผู้ศึกษาทําการวิจัยค้ นคว้ าและรวบรวม
ข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อนํามาสนับสนุนผลการวิจยั เป็ นการเก็บข้ อมูลบริ บท
ชุมชนกับสภาพปั ญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม และการจัดการการสื่อสารเพื่อ
แก้ ปั ญหาสิ่ ง แวดล้ อ มคลองแสนแสบ โดยการสํา รวจ และการสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก โดย
สัมภาษณ์ ผ้ ูนําชุ มชน หรื อ อิ ห ม่ามประจํ ามัสยิด กมาลุลอิ สาม ผู้ช่ วยอิ หม่า ม รวมทัง้ ผู้ที่ มีส่ว น
เกี่ ย วข้ อ งกับ การจัด การการสื่อ สาร แล้ ว นํ า มาวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เหตุผ ลอธิ บ ายกระบวนการของ
ปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าว
3.1.2 กลุ่มเป้าหมาย
การกํ าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการวิจัยเชิงคุณภาพนีแ้ บ่งกลุม่ เป้าหมายเป็ น 2 กลุ่ม
ดังนี ้
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3.1.2.1 กลุม่ แรก เป็ นการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบมีเป้าหมายที่สามารถให้ ข้อมูล
ได้ ตรงตามที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการโดยเป็ นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
สิง่ แวดล้ อม และการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน ซึ่งใน
ที่นีผ้ ้ ูวิจัยได้ เลือ กสัมภาษณ์ ผู้นําชุมชนหรื ออิ หม่ามประจํามัสยิดกมาลุลอิ สลาม ผู้ช่วยอิ หม่าม
รวมถึงผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ทังสิ
้ ้นจํานวน 4-5 คน ดังรายนามต่อไปนี ้
1) คุณวินยั สะมะอุน อายุ 75 ปี อิหม่ามประจํามัสยิดกมาลุลอิสลาม
2) คุณศริ นทิพย์ พุม่ อ่อน อายุ 34 ปี ผู้อํานวยการประจําโรงเรี ยน
พิทยพัฒน์ศกึ ษา
3) คุณวิไล ใยบัวทอง อายุ 66 ปี อดีตผู้นําชุมชนปี 2540
4) คุณจรูญ พุม่ อ่อน อายุ 61 ปี ผู้ช่วยอิหม่าม
5) คุณอาริ ยา หมัดมุด อายุ 32 ปี คุณครูศนู ย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน
3.1.2.2 กลุม่ ที่สอง เป็ นการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบมีเป้าหมาย (purposive
sampling) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลตรงตามที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมของชุมชน โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์ เยาวชนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม จํานวน 15
คน โดยสุม่ เยาวชนจาก 2 โรงเรี ยน ดังนี ้
1) เยาวชนจากโรงเรี ยนพิทยพัฒน์ศกึ ษา เป็ นโรงเรี ยนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาที่ก่อตังขึ
้ ้นภายในรัว้ มัสยิดเมื่อปี พ.ศ.2552 โดยเปิ ดสอนในระดับชันประถมศึ
้
กษาซึ่ง
ส่วนใหญ่ เป็ นเด็กภายในท้ องถิ่น อี กทังยั
้ งเป็ นโรงเรี ยนที่มีการจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนที่มี
การบูรณาการนําวิชาการและคําสอนต่างๆ ของศาสนาอิสลามมาประยุกต์ใช้ ควบคู่ไปกับหลักสูตร
ที่เป็ นวิชาบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของเด็กในท้ องถิ่นอันมุ่งเน้ น
เกี่ยวกับหลักศาสนาและสิง่ แวดล้ อม
2) เยาวชนจากโรงเรี ยนซาลีมนุ ยีนาน เป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลาม
โดยเฉพาะที่ก่อตังขึ
้ ้นภายในรัว้ มัสยิดโดยอิหม่ามวินยั สะมะอุน เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2513 ซึ่งเปิ ด
สอนแก่ นักเรี ย นระดับ ชัน้ ประถมศึกษาในช่ว งปิ ดเทอมภาคฤดูร้ อนให้ แ ก่เ ด็กในชุ มชนกมาลุล
อิสลามและบริ เวณใกล้ เคียง
เนื่องด้ วยการจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนดังกล่าว จึงทําให้ กลุม่ เยาชนถือเป็ น
กลุม่ ที่ได้ รับการปลูกผังและเรี ยนรู้เกี่ยวกับการดูแลและรักษาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
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3.1.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ้เป็ นแนวคําถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ กลุม่ ตัวอย่าง ซึ่ง
ขั ้นตอนในการสร้ างแนวคําถาม มีดงั นี ้
3.1.3.1 กําหนดแนวคําถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ปั ญหาสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชน ตลอดจนการจั ด การการสื่ อ สารเพื่ อ แก้ ปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
3.1.3.2 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
การสือ่ สาร
3.1.3.3 ลงพื ้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ เป้าหมายด้ วยการสัมภาษณ์ผ้ นู ํา
ชุม ชน หรื อ อิ ห ม่า มประจํ า มัส ยิด กมาลุล อิ สลาม ผู้ช่ ว ยอิ หม่ า ม ผู้ที่ มี ส่ว นเกี่ ยวข้ อ ง ตลอดจน
เยาวชนในชุมชน เป็ นต้ น
ดังนัน้ การลงภาคสนามเพื่อ เก็ บข้ อ มูลดังกล่าว สิ่งจําเป็ นสําหรั บผู้วิจัยที่ต้อ งมี
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี ้
1) แนวคําถามสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(1) ปั ญหาสภาพแวดล้ อมของชุมชนในอดีตมีปัญหาใดบ้ าง
(2) สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
(3) การจัดการเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมมีการดําเนินการอย่างไร
โดยแตกคํ าถามเป็ นประเด็น ย่อ ย คื อ ผู้ส่งสารมี แนวทางการใช้ การสื่อ สารเพื่อ จัด การปั ญหา
สิ่ง แวดล้ อ มของชุ ม ชนอย่ า งไร มี วิ ธี ก ารโน้ มน้ า วใจคนในชุ ม ชนอย่ า งไรเพื่ อ ให้ ตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญของสิ่งแวดล้ อมในชุมชน มีการออกแบบเนื ้อหาสารผ่านช่องทางสื่อ แต่ละประเภท
อย่างไรเพื่อให้ เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสาร และผู้ส่งสารมี การเลือ กใช้ ช่องทางสื่อ อย่างไรในการ
เผยแพร่ขา่ วสาร
(4) ผลจากการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลอง
แสนแสบเป็ นอย่างไร
(5) ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมมี
หรื อไม่ อย่างไร
2) แนวคําถามในการสัมภาษณ์เยาวชน
(1) เยาวชนมีสว่ นช่วยดูแลและรักษาสิง่ แวดล้ อมในชุมชนหรื อไม่
อย่างไร
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(2) ทําไมจึงช่วยกันดูแลสภาพแวดล้ อมในชุมชน
(3) เยาวชนได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
ในชุมชนจากสือ่ ใดบ้ าง
(4) คิดเห็นอย่างไรกับการเผยแพร่ขา่ วสารเกี่ยวกับการจัดการ
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมผ่านช่องทางสือ่ ต่างๆ ของชุมชน
(5) การช่วยกันดูแลสิง่ แวดล้ อมในชุมชนมีประโยชน์หรื อไม่
อย่างไร
3.1.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
สําหรั บการวิจัยเชิ งคุณภาพ เป็ นการวิจัยที่ไม่เน้ นการสร้ างเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บข้ อ มูล
ดังนั ้นความถูกต้ องและความน่าเชื่ อถือ ของข้ อ มูลจึงขึน้ กับคุณภาพผู้วิจัยที่ต้องตรวจสอบข้ อมูล
ก่อ นการวิเคราะห์ ซึ่งในที่นี ้ผู้วิจัยมีการเก็บข้ อ มูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น การเก็ บรวบรวม
ข้ อ มูลจากเอกสารงานวิ จัย การสํารวจ การสัม ภาษณ์ และแบบสอบถาม ฉะนัน้ เพื่อ เป็ นการ
ทดสอบคุณภาพของเครื่ องมื อและความน่าเชื่อ ถือ ของข้ อ มูล ผู้วิจัยจึงใช้ การตรวจสอบสามเส้ า
ด้ านข้ อ มูล (data triangulation) กล่าวคือ หากข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อ มูลที่หลากหลายวิธี
ดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ เมื่ อนํามาวิเคราะห์ แล้ วได้ ผลที่สอดคล้ อ งหรื อ เหมือ นกัน นัน่ แสดงให้ เห็นว่า
ข้ อมูลจากงานวิจยั ครัง้ นี ้มีความน่าเชื่อถือได้
3.1.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยั ได้ แบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารและ
จากการลงภาคสนาม ดังนี ้
3.1.5.1 การค้ นคว้ าจากเอกสาร ผู้วิจยั เน้ นการศึกษาค้ นคว้ าด้ านแนวคิด ทฤษฎี
นอกจากนีย้ ัง ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ประเด็น ที่สนใจศึกษา เพื่ อ ใช้ เป็ น
แนวทางและการกํ า หนดกรอบแนวคิ ด ในการศึก ษา รวมทัง้ ค้ น คว้ า ข้ อ มูล จากสื่อ ต่ า งๆ เช่ น
อินเตอร์ เน็ต ตลอดจนศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
3.1.5.2 การศึกษาจากการลงภาคสนาม สําหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ ผู้วิจยั ได้
เก็ บ ข้ อ มูล จากการลงภาคสนาม เพื่ อ เข้ า ไปสัง เกตการณ์ กับปรากฏการณ์ นนๆ
ั ้ ตลอดจนการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุม่
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3.1.6 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ นําข้ อมูลที่ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าและรวบรวมจากเอกสารและจาก
การลงภาคสนาม ทังจากการสั
้
มภาษณ์ และการจดบันทึกมาทําการจัดระเบียบข้ อมูล เพื่อให้ เห็น
ถึงความเชื่อ มโยงของข้ อ มูล โดยนําข้ อมูลที่ได้ นนมาจํ
ั้
าแนกและจัดหมวดหมู่ให้ ตรงกับประเด็น
หัวข้ อที่ได้ กําหนดไว้ ข้างต้ น เพื่อให้ ผ้ ศู กึ ษาเกิดความเข้ าใจลักษณะความสัมพันธ์ ของปรากฏการณ์
ต่างๆ ในชุมชน และท้ ายสุดจึงจะนําข้ อมูลที่ได้ ทงหมดมาวิ
ั้
เคราะห์และตีความในรู ปแบบของการ
พรรณนา โดยมี ก ารนํ า แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ ไ ด้ ศึก ษามารองรั บ การวิ เ คราะห์ ใ นส่ว นของผล
การศึกษาให้ มีความถูกต้ องและชัดเจนยิ่งขึ ้น

3.2 การวิจัยเชิงปริ มาณ มีวธิ ีการวิจยั ดังนี ้
3.2.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative research) ผู้ศกึ ษาได้ ทําการวิจัย โดยมุ่งหาข้ อเท็จจริ ง
และข้ อ สรุ ปเชิ งปริ มาณ เน้ นการใช้ ข้อ มูลที่เป็ นตัวเลขเป็ นหลักฐานยืนยันความถูกต้ อ งของข้ อ
ค้ นพบซึง่ เป็ นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่อยูบ่ นรากฐานของข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ แบบสอบถาม
ประชากรชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม ที่อ ยู่ในฐานะผู้รับสาร โดยเก็บข้ อ มูลเกี่ยวกับการรับรู้ และ
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการจัดการการสื่อ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของ
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม แล้ ววิเคราะห์หาข้ อสรุ ปผลการวิจัยด้ วยวิธีการทางสถิติเป็ นเครื่ องมือ
ในการวิจยั
3.2.2 ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั เชิงปริ มาณนี ้ เป็ นกลุม่ ประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่
ทําหน้ าที่เป็ นผู้รับสาร ซึ่งประชากรในพื ้นที่ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีทงหมด
ั้
15,000 คน จาก
ทั ้งหมด 22 ชุมชน 2,000 ครัวเรื อน (กระทรวงมหาดไทย, 2557)
3.2.3 กลุ่มตัวอย่ างและวิธีการสุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยเชิงปริ มาณนี ้ พิจารณาจากจํานวนประชาชนใน
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้ วิธีการคํานวณตามสัดส่วนประชาชน (probability proportional to size : pps) เนื่องจาก
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ทราบจํานวนประชากรทั ้งหมดที่ต้องการศึกษา คือ 15,000 คน จึงใช้ สตู รการ
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คํานวณกลุม่ ตัวอย่างของ Yamane (1973) โดยกํ าหนดความเชื่ อมั่นไว้ ที่ 95% และค่าความ
คลาดเคลือ่ นจากการสุม่ ตัวอย่างไว้ ที่ 10%

เมื่อ n = เป็ นขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N = เป็ นขนาดของประชากร
e = ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้
ด้ วยชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม มีประชากร 15,000 คน
ดังนั ้น n =
15,000
1+15,000(0.1)2
= 99.33 หรื อ 100 คน
ทังนี
้ ้ จากการคํานวณข้ างต้ น จํานวนตัวอย่างประชาชนในชุมชนที่จะทําการสุม่ ตัวอย่างมี
ทั ้งสิ ้นจํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน แต่สาํ หรับการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลจากประชาชนในชุมชน
มาจํานวน 200 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ สมุ่ ชุมชนที่จะเลือกเก็บข้ อมูล จากทั ้งหมด 22 ชุมชน สุม่ มา 50%
คือ 11 ชุมชน โดยการเลือกชุมชนนัน้ ส่วนหนึง่ มาจากการสอบถามท่านอิหม่ามประจํามัสยิดกมา
ลุลอิสลามเพื่อให้ ได้ ชุมชนที่มีสว่ นร่วมกับทางมัสยิด และอีกส่วนหนึง่ เกิดจากการสุม่ แบบแบ่งกลุม่
(cluster (area) random sampling) เพื่อให้ เกิดการกระจาย ซึ่งผลจากการสุม่ ได้ ชุมชนดังนี ้ ชุม
ชนกมาลุลอิ สลาม ชุมชนนูรุดดีน ชุมชนรวมใจรั กพัฒนา ชุมชนหมู่แปดร่ วมใจพัฒนา ชุมชนวา
สิษฐี ชุมชนโซ๊ ะมันร่วมพัฒนา ชุมชนอนุรักษ์ คลองแสนแสบ ชุมชนอาบูพฒ
ั นา ชุมชนสามัคคีทํา
ชุมชนตาหวานพัฒนา และชุมชนห้ าพี่น้องพัฒนา
3.2.4 ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
จากการศึ ก ษาเอกสารและแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อง ได้ นํ า มากํ า หนดตัว แปรตาม
สมมติฐานที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
สมมติฐาน ข้ อที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้เกี่ยวกับปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบแตกต่างกัน
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ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยูภ่ าย
ในชุมชน
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ระดับการรับรู้เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน
มัสยิดกมาลุลอิสลาม
สมมติฐาน ข้ อที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีทศั นคติเกี่ยวกับการจัดการการ
สือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบแตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยูภ่ าย
ในชุมชน
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ระดับความคิดเห็นของคนในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อ
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
สมมติฐาน ข้ อที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบมีความสัมพันธ์ กบั
ทัศนคติของประชาชนต่อการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ การรับรู้เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ ทั ้งการรับรู้ขา่ วสาร
จากสือ่ และการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อม
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ทัศนคติของประชาชนที่มีตอ่ การจัดการการสือ่ สาร ทังทั
้ ศนคติตอ่ ผู้สง่
สาร ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร และทัศนคติ
ต่อตัวผู้รับสาร
3.2.5 เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล โดยเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (closed-ended questionnaire) โดยได้
จัดลําดับเนื ้อหาแบบสอบถามให้ ครอบคลุมข้ อมูลที่ต้องการโดยแบ่งคําถามออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบเลือกตอบ (check list) โดยเป็ นคําถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบเลือกตอบ (check list) โดยเป็ นคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมของชุมชน
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ส่วนที่ 3 เป็ นแบบมาตรวัดแบบให้ คะแนน โดยเป็ นคําถามเกี่ยวกับการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนเกี่ยวกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อ มคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม ผู้ตอบ
แบบสอบถามจะต้ องเลือกตอบคําถามแต่ละข้ อเพียง 1 คําตอบเท่านั ้น โดยลักษณะคําถามจะ
เป็ นมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale)
ส่วนที่ 4 เป็ นแบบมาตรวัดแบบให้ คะแนน โดยเป็ นคําถามเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการการสื่อ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลาม เป็ นคําถามแบบเป็ นมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (likert scale) โดยมีคําตอบให้ เลือก 5
คําตอบ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สดุ โดยเป็ นข้ อคําถามเชิงบวก
คําถามเกี่ยวกับทัศนคติ มีทงหมด
ั้
4 ด้ าน ได้ แก่ ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร
ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร และทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร ในที่นี ้ผู้วิจยั ได้ แยกย่อยแนวคําถามไว้ ใน
เลขข้ อดังต่อไปนี ้
ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร ได้ แก่คําถามข้ อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6
ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร ได้ แก่คําถามข้ อ 7, 8, 9, 10 และ 11
ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร ได้ แก่คําถามข้ อ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 และ 19
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร ได้ แก่คําถามข้ อ 20, 21 และ 22
ส่วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะ
เกณฑ์การจัดระดับคะแนน
ระดับการรับรู้
มากที่สดุ หมายถึง รับรู้ระดับมากที่สดุ
มาก
หมายถึง รับรู้ระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง รับรู้ระดับปานกลาง
น้ อย
หมายถึง รับรู้ระดับตํ่า
น้ อยที่สดุ หมายถึง รับรู้ระดับตํ่าที่สดุ

คะแนน
ให้ คะแนน 5 คะแนน
ให้ คะแนน 4 คะแนน
ให้ คะแนน 3 คะแนน
ให้ คะแนน 2 คะแนน
ให้ คะแนน 1 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ ของประชาชนเกี่ ยวกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อ มคลองแสนแสบของ
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 1-5 คะแนน ซึง่ การแปลความหมายจะใช้ วิธีอิงเกณฑ์
แล้ วแบ่งคะแนนออกเป็ น 5 ช่วงเท่าๆ กัน โดยการหาค่าความกว้ างของอันตรภาคชัน้ ดังนี ้
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ช่วงกว้ างของอันตรภาคชัน้

=
=
=

คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด
จํานวนชัน้
5-1
5
0.8

ระดับคะแนน
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80
คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60
คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40
คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20
คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00

ระดับการรับรู้
มีระดับการรับรู้ตํ่ามาก
มีระดับการรับรู้ตํ่า
มีระดับการรับรู้ปานกลาง
มีระดับการรับรู้สงู
มีระดับการรับรู้สงู มาก

สําหรับเกณฑ์การให้ คา่ คะแนนระดับทัศนคติ มีดงั นี ้
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

ให้ คะแนน
ให้ คะแนน
ให้ คะแนน
ให้ คะแนน
ให้ คะแนน

ข้ อความเชิงบวก
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้ อ งเลือ กตอบคําถามแต่ละข้ อเพียง 1 คําตอบเท่านั ้น คะแนน
เฉลีย่ ของทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อม เมื่อนํามา
แปลความหมายโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (mean) เพื่อใช้ จัดกลุม่ ระดับทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิด
กมาลุลอิ สลามเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อ แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ โดยนํา
คะแนนที่ได้ จากแบบสอบถามมาจัดกลุม่ โดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยใช้
เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนของเบสท์ (Best, 1977) ดังนี ้
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ระดับคะแนน
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80
คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60
คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40
คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20
คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
เห็นด้ วยน้ อย
เห็นด้ วยปานกลาง
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมากที่สดุ

3.2.6 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบความน่าเชื่อ ถือของเครื่ องมื อในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยดําเนินการหาความ
เที่ ย งตรง (validity) และความน่า เชื่ อ ถื อ ได้ (reliability) ของแบบสอบถามในประเด็ น ของ
กระบวนการรับรู้และทัศนคติของผู้รับสาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.2.6.1 การหาความเที่ยงตรง (validity) ผู้วิจยั ได้ นําแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นนํา
เสนอแก่อ าจารย์ที่ปรึ กษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อ งและความเที่ยงตรงของ
คําถาม รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ เพื่อขอคําแนะนํา และนํากลับมาปรับปรุ งแก้ ไขให้
ถูกต้ องเหมาะสมก่อนนําไปเก็บข้ อมูลจริ งกับกลุม่ ตัวอย่าง
3.2.6.2 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (reliability) ผู้วิจยั นําแบบสอบถามที่ได้
ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ กบั ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
จริ ง จํ า นวน 30 คน และนํ าผลมาวิ เ คราะห์ ห าค่า ความเชื่ อ มั่น โดยใช้ สถิ ติ ส ัม ประสิท ธิ์ ∞
(coefficient) เพื่อนํามาหาค่าความเชื่อถือ ซึง่ ภาพรวมค่าความเชื่อมัน่ จะต้ องได้ คา่ ไม่น้อยกว่า 0.7
ในที่นี ้ ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามในแต่ละส่วนได้ ค่า alpha ดังนี ้ ส่วนของ
การรับรู้ ได้ คา่ alpha เท่ากับ 0.829 และส่วนของทัศนคติ ได้ คา่ alpha เท่ากับ 0.732
3.2.7 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยได้ แจกแบบสอบถามไปยังประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสามทั ้งหมดจํานวน
200 ชุด โดยแบ่งแบบสอบถามกระจายไปยัง 11 ชุมชนหมู่บ้านที่ได้ ทําการสุม่ ไว้ โดยก่อนการเก็บ
แบบสอบถาม ผู้วิจยั อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ให้ กับกลุม่ เป้าหมายได้ รับทราบก่อนตอบ
แบบสอบถามก่อนเสมอ
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3.2.8 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ทําการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั ้นตอนการประมวลผลข้ อมูล ดังนี ้
3.2.8.1 การตรวจสอบข้ อมูล (editing) ทําการตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์
ของแบบสอบถามทังหมดที
้
่ได้ รับกลับคืนมาจากกลุม่ ตัวอย่าง โดยแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์
ออก
3.2.8.2 การลงรหัสข้ อมูล (coding) นําข้ อมูลของแบบสอบถามทั ้งหมดมาแปร
เป็ นสัญลักษณ์ตวั เลขแทนค่าตัวแปรต่างๆ ทําการลงรหัสตามที่กําหนดไว้
3.2.8.3 การบันทึกข้ อมูล นําแบบสอบถามที่ผา่ นการลงรหัส บันทึกข้ อมูลลงใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อคํานวณค่าทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม
3.2.9 สถิติท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากแบบสอบถามจํ า นวนไม่ น้ อยกว่ า 100 ชุ ด โดย
ประมวลผลด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ และใช้ โปรแกรมทางสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
3.2.9.1 การวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ สถิติเชิง
พรรณนา โดยใช้ คา่ ร้ อยละ (percentage)
3.2.9.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู้และระดับทัศนคติของ
ประชาชนโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ ตารางแสดงค่าร้ อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : s.d) และจําแนกตามลําดับ
3.2.9.3 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) คือค่า
t-test และ F-test (one-way anova) เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ที่ตั ้งไว้
3.2.9.4 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การวิเคราะห์คา่ ทางสถิติสมั ประสิทธิ์หสัมพันธ์
เพียร์ สนั (pearson’s product moment correlation coefficient)
3.2.9.5 ข้ อเสนอแนะในแบบสอบถาม ใช้ วิธีการสรุปเนื ้อหาด้ วยการหาค่าร้ อยละ
ของแต่ละประเด็นข้ อเสนอแนะนันๆ
้
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3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปั ญหาขยะ

ปั ญหา

มูลฝอย

ปั ญหานํ ้า

ทัศนียภาพ

เน่าเสีย

ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
ลักษณะชุมชน

บริ บทชุมชน

ผู้นําชุมชน

จํานวนประชากร

การดําเนินชีวติ
การศึกษา

เศรษฐกิจ

การคมนาคม

การจัดการการสื่อสาร

S
ผู้นําชุมชน
ผู้ช่วยอิหม่าม
ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง

M
การสื่อสารสิง่ แวดล้ อม
การสื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจ

R

C
-

สื่อบุคคล

การรับรู้และทัศนคติ

-

สื่อกระจายเสียง

ของประชาชนใน

-

สื่อเฉพาะกิจ

ชุมชนมัสยิดกมาลุล

-

สื่อพื ้นบ้ าน

อิสลาม

-

สื่อใหม่

-

สื่อมวลชน

บทที่ 4
บริบทชุมชนกับสถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
การวิจยั เรื่ อง “การจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบกับการรับรู้
ของประชาชนชุม ชนมัสยิ ด กมาลุล อิ ส ลาม” มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ศึก ษาการจัดการการสื่อ สาร
เปรี ย บเที ย บการรั บรู้ และทัศ นคติ ตลอดจนศึก ษาความสัม พัน ธ์ ระหว่า งการรั บรู้ และทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดการการสื่อ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลาม โดยทําการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมของชุมชน เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีการ
ดํารงอยูข่ องสมาชิกในชุมชน ดังนันการวิ
้
เคราะห์บริ บทชุมชนจึงเป็ นสิ่งจําเป็ นที่จะทําให้ ทราบถึง
ความสัมพันธ์ ของปรากฏการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในชุมชนอันมีสว่ นก่อให้ เกิดปั ญหาสิ่งแวดล้ อม การ
วิจยั ในส่วนนี ้ได้ วิเคราะห์ทงจากเอกสาร
ั้
งานวิจยั และเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการลงภาคสนาม โดย
วิเคราะห์บริ บทชุมชนกับสถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบในประเด็นดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
ส่วนที่ 2 สถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ ระหว่างบริ บทชุมชนกับสถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลอง
แสนแสบ
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4.1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากงานวิจยั เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ของชุมชนกมาลุล
อิสลาม (วินยั สะมะอุน, 2543) จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตสภาพชุมชนดังกล่าว สามารถ
สรุปหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม ได้ ดงั นี ้
4.1.1 ประวัติความเป็ นมาของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
ชุมชนกมาลุลอิสลามเป็ นชุมชนชาวไทยมุสลิมที่มีประวัติชุมชนยาวนาน เมื่อ พ.ศ.2310
กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาเสี ย แก่ พ ม่ า ข้ า ศึก เมื อ งปั ตตานี แ ละเมื อ งประเทศราชในแหลมมลายู รวมทัง้
นครศรี ธรรมราช เมืองสงขลา เมืองพัทลุง ต่างตังตนเป็
้
นอิสระไม่ยอมขึ ้นต่อกรุ งธนบุรี ครัน้ ถึงสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงได้ ยกทัพไปปราบ โดยพระอนุชาของพระองค์
เป็ นทัพหลวงประกอบกับแม่ทพั เรื อ คือ พระยาราชบังสัน (ฉิม) ซึ่งเป็ นมุสลิมไปทําการปราบเมือง
ปั ตตานีในครัง้ นันด้
้ วย และในการปราบครัง้ นันเจ้
้ าเมืองปั ตตานีขดั ขืนไม่ยอมเป็ นเมืองขึ ้นต่อสยาม
ดังแต่ก่อน จึงต้ องทําการกวาดต้ อนผู้คนและศาสตราวุธเป็ นจํานวนมากเข้ ามายังกรุ งเทพมหานคร
ชาวปั ต ตานี ที่ ถูก กวาดต้ อ นเข้ า มาในสมัย รั ช กาลที่ 1 นี ้ ได้ เ ข้ าไปอยู่อ าศัย ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมทํานาข้ าวอยูแ่ ถวมีนบุรีและหนองจอกเป็ นส่วนใหญ่ และครัน้ ถึงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั หัวเมืองปั ตตานีได้ ทําการแข็งเมืองขึ ้นอีกครัง้ ก็ปราบได้ เรี ยบร้ อยและกวาด
ต้ อนผู้คนชาวเมืองปั ตตานีเข้ ามาอยูก่ รุงเทพมหานครอีกครัง้ หนึง่ (ประยูรศักดิ์ ชลายเดชะ, 2531)
ครั น้ เมื่ อ ชาวปั ตตานีที่ถูกกวาดต้ อ นเป็ นเชลยเข้ ามาในกรุ งเทพมหานครในรั ชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หัวนัน้ ได้ เข้ ามาอยู่ในเขตมีนบุรีและหนองจอกซึ่งในสมัยนั ้น
ยังคงมีสภาพเป็ นป่ ารก ชาวปั ตตานีเหล่านี ้ได้ ร่วมกันถางจนมีสภาพกลายเป็ นทุ่งโล่ง ที่สามารถจะ
ทํานาปลูกข้ าวได้ ต่อมาเมื่อมีหลักแหล่งที่มนั่ คงแล้ วจึงได้ ร่วมกันก่อตั ้งมัสยิดขึ ้น ลักษณะเป็ นบ้ าน
ไม้ ชนเดี
ั ้ ยวขนาดใหญ่ เพื่อใช้ เป็ นที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา และยังเป็ นศูนย์กลางของ
ชุมชน ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั สมาชิกในชุมชนมีความเห็นร่วมกัน
ที่จ ะต้ องสร้ างมัสยิดขึ ้นมาใหม่เป็ นอาคารปูนถาวร ดังภาพที่ 4.1 แทนมัสยิดเก่าที่พุพังไปตาม
กาลเวลา ชาวบ้ านจึงร่ วมกันนําเรื อขนทรายมากองไว้ เพื่อใช้ ในการก่อสร้ าง เมื่อต่างคนก็ต่างเอา
ทรายมากองทรายก็ใหญ่ขึ ้นเรื่ อยๆ ครัง้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงเสด็จ
ประพาสทางชลมารคมาในคลองแสนแสบและทรงหยุดพักที่มัสยิดกมาลุลอิสลามแห่งนี ้ และทรง
เห็นทรายกองอยูบ่ นดินเป็ นกองใหญ่ ทรงตรัสถามว่าเอาทรายมากองไว้ ทําไม ชาวชุมชนทูลตอบไป
ว่า เอามาเพื่อเตรี ยมสร้ างมัสยิด จากนั ้นหลังจากที่ทรงเด็จผ่านไปแล้ วไม่นาน มีทรายพระราชทาน

65
จากสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวมายังมัสยิดกมาลุลอิสลามเป็ นจํานวนมาก กองทรายจึง
ใหญ่ขึ ้น เนื่อ งจากสถานที่สร้ างมัสยิดอยู่ริมคลองแสนแสบผู้คนที่พายเรื อผ่านไปผ่านมาแถบนัน้
เมื่อมองเห็นต่างก็ตื่นเต้ นที่ได้ เห็นทรายพระราชทานกองใหญ่มาก ต่างจึงเรี ยกขานชุมชนแห่งนี ้ว่า
"ชุมชนทรายกองดิน" ซึง่ เป็ นที่มาของชื่อตําบลที่ใช้ มาจนกระทัง่ ปั จจุบนั (วินยั สะมะอุน, 2543)

ภาพที่ 4.1 มัสยิดกมาลุลอิสลาม
4.1.2 ที่ตัง้ ของชุมชน
ชุมชนกมาลุลอิสลาม ตังอยู
้ ่ริมคลองสามวาซึ่งเป็ นคลองย่อยจากคลองแสนแสบ หมู่ที่ 5
แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา ซึ่งเป็ นหนึ่งใน 50 เขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร
เขตคลองสามวาแบ่งออกเป็ น 5 แขวง ได้ แก่ แขวงคลองสามวาตะวันตก แขวงคลองสามวา
ตะวันออก แขวงคลองบางชัน แขวงทรายกองดิน และแขวงทรายกองดินใต้

ภาพที่ 4.2 แผนที่เขตคลองสามวา
แหล่ งที่มา: เขตคลองสามวา, 2553.
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4.1.3 ข้ อมูลประชากร
กรุ งเทพมหานคร ปี พ.ศ.2553 มี ประชากร 5,701,394 คน 2,400,540 หลังคาเรื อน โดย
เฉลีย่ 2.52 คนต่อหลังคาเรื อน เขตที่มีประชากรมากที่สดุ คือเขตบางแค ความหนาแน่นเฉลี่ย 3.63
คนต่อตารางกิโลเมตร อัตราการเพิ่มประชากรในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2546 กรุ งเทพมหานครมีการ
เพิ่มของประชากรร้ อยละ 1.08 ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชานเมือง สําหรับเขตคลองสามวามีอัตราการ
เพิ่มของประชากรมากที่สดุ ในกรุงเทพมหานครร้ อยละ 7.24 และมีจํานวนประชากรมากเป็ นอันดับ
ที่ 4 ของกรุงเทพมหานคร (กระทรวงมหาดไทย, 2557)
ตารางที่ 4.1 จํานวนประชากรในเขตคลองสามวา
แขวง
คลองสามวาตะวันตก
คลองสามวาตะวันออก
คลองบางชัน
ทรายกองดิน
ทรายกองดินใต้
รวม

ชาย
23,363
11,494
31,531
4,825
7,591
78,804

หญิง
25,911
12,297
35,427
5,192
7,721
86,548

รวม
49,274
23,791
66,958
10,017
15,312
165,352

ครัวเรือน
19,544
8,068
29,821
3,438
3,723
64,594

แหล่ งที่มา: กระทรวงมหาดไทย, 2557.
4.1.4 ลักษณะการตัง้ บ้ านเรือน
การตังบ้
้ านเรื อนของชาวบ้ านในชุมชนกมาลุลอิสลามส่วนใหญ่จะกระจายกันออกไปตาม
แนวคลองแสนแสบทัง้ สองฝั่ ง อี กทังลั
้ กษณะการปลูกสร้ างบ้ านในอดีตจะหันหน้ าให้ คลอง แต่
ปั จจุบนั ส่วนใหญ่ก็จะเป็ นการหันหน้ าบ้ านออกสูถ่ นนและหันหลังให้ คลองแสนแสบ เนื่องจากการ
คมนาคมทางถนนสะดวกกว่า นอกจากจะตัง้ บ้ านเรื อ นตามแนวคลองแสนแสบทัง้ สองฝั่ งแล้ ว
ปั จจุบนั ยังมีการปลูกบ้ านตามแนวถนนตั ้งแต่บริ เวณหัวถนนประชาร่วมใจซึ่งตั ้งอยู่ฝั่งทิศเหนือของ
คลอง ขึ ้นอยูก่ บั แขวงทรายกองดินใต้ และถนนราษฎร์ อุทิศซึ่งอยู่ทางฝั่ งทิศใต้ ของคลองขึ ้นอยู่กับ
แขวงทรายกองดิ น ถนนทัง้ สองตัด ขนานกัน ไปตามแนวคลองแสนแสบจนถึ ง เขตหนองจอก
บ้ านเรื อนส่วนใหญ่ ยงั คงอยู่ในสภาพที่ สร้ างด้ วยไม้ เป็ นบ้ านชัน้ เดียวยกพืน้ สูง เนื่องจากอยู่ใกล้
คลองเมื่อถึงฤดูนํ ้าหลาก นํ ้าจะท่วมบริ เวณใต้ ถนุ บ้ านเป็ นประจํา สําหรับบ้ านสมัยใหม่จะเป็ นสอง
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ชั ้น ชันบนสร้
้
างด้ วยไม้ สว่ นชันล่
้ างสร้ างด้ วยปูน บางบ้ านเป็ นทรงไทยและบางบ้ านเป็ นปูนทั ้งหลัง
ซึง่ จะสร้ างอยูใ่ กล้ ๆ กันหรื อในบริ เวณเดียวกัน ดัวยลักษณะการตั ้งบ้ านเรื อนที่อยูใ่ นละแวกเดียวกัน
นั ้นจึงทําให้ คนในชุมชนมีความผูกพันกันแบบเครื อญาติ
4.1.5 เส้ นทางการคมนาคม
การเดินทางไปยังชุมชนกมาลุลอิสลาม สามารถเดินทางจาก มี นบุรีได้ 2 เส้ นทาง คือ
เส้ นทางแรกไปตามถนนประชาร่ วมใจประมาณ 4 กิโลเมตร เส้ นทางที่ 2 ไปตามถนนราษฎร์ อุทิศ
ประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะถึงมัสยิดกมาลุลอิสลาม
สําหรับการคมนาคมในชุมชนกมาลุลอิ สลามในอดีตนิยมเดินทางทางนํ ้า แต่ในปั จจุบัน
ชาวบ้ านไม่นิยมใช้ เรื อในการเดินทาง เนื่องจากได้ มีการสร้ างประตูนํ ้า การเดินเรื อไม่สามารถผ่าน
ได้ ตลอดเพราะต้ องปิ ด-เปิ ดประตูนํ ้าเป็ นเวลา ทําให้ การเดินทางโดยเรื อไปมีนบุรีลําบากขึ ้น อีกทั ้ง
ยังมีผกั ตบชวาเต็มคลองจึงไม่นิยมเดินทางโดยเรื อ ประกอบกับมีการสร้ างถนนทําให้ ชาวบ้ านหัน
ไปใช้ รถ การใช้ เรื อเดินทางไปไหนมาไหนในปั จจุบนั จึงเห็นได้ น้อยเต็มทีในบริ เวณของชุมชนกมาลุล
อิสลาม นอกจากนี ้ผู้นําชุมชนหรื ออิหม่ามประจํามัสยิดกมาลุลอิสลามยังมีนโยบายไม่ให้ เรื อยนตร์
ผ่านในย่านชุมชนบริ เวณดังกล่าวอีกด้ วย เนื่องจากเสียงของเครื่ องยนต์จะเข้ ามารบกวนการใช้
ชีวิตของคนในชุมชนและนํ ้ามันจากเรื อจะเข้ ามาทําลายสภาพนํ ้าคลองแสนแสบ
4.1.6 เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน
4.1.6.1 อาชีพ
ประชาชนในชุมชนกมาลุลอิสลามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้ าง ค้ าขายและรับ
ราชการ มี ส่วนน้ อยที่ยังทําไร่ ทํานา เพราะที่ดินส่วนใหญ่ ถูกถ่ายเทกรรมสิทธิ์ ครอบครองไปยัง
นายทุน นอกจากนี ้ยังมีการเลี ้ยงสัตว์เช่น เลี ้ยงไก่ เลี ้ยงเป็ ด ขุดบ่อเลี ้ยงปลา เลี ้ยงปลาในกระชัง ดัง
ภาพที่ 4.3 เป็ นต้ น ประกอบกับ ผู้นํ า ชุ ม ชน (อิ ห ม่ า ม) มี น โยบายส่ง เสริ ม ให้ ค นในชุ ม ชนทํ า
การเกษตรแบบพึง่ ตนเองแต่ก็มิได้ ต่อต้ านการทํางานในภาคอุตสาหกรรม ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่
ในระดับปานกลาง ปั จจุบนั คนรุ่นใหม่ในชุมชนมีการศึกษามากขึ ้นจึงนิยมออกไปทํางานนอกชุมชน
ประกอบกับระบบการคมนาคมที่พฒ
ั นามีการตัดถนน ได้ แก่ ถนนประชาร่ วมใจและถนนราษฎร์
อุทิศ อีกทังยั
้ งมีรถโดยสารประจําทางวิ่งผ่านทังสองถนนทํ
้
าให้ การเดินทางไปไหนสะดวกสบายและ
รวดเร็ ว กว่ า เมื่ อ ครั ง้ ยัง ใช้ เรื อ คนหนุ่ม สาวคนรุ่ น ใหม่ จึ ง นิ ย มที่ จ ะออกไปทํ า งานนอกชุ ม ชน
โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ที่ตั ้งอยู่ในเขตมีนบุรี และโรงงาน

68
อุตสาหกรรมอื่นๆ ซึง่ ตังอยู
้ ไ่ ม่ไกลจากชุมชนมากนัก และสามารถเดินทางไปมาได้ สะดวก (อามีน
ดาแหม็ง, ม.ป.ป.)

ภาพที่ 4.3 การเลี ้ยงปลาในกระชัง
4.1.6.2 การดําเนินชีวิต
เนื่องจากชุมชนกมาลุลอิสลามเป็ นชุมชนชาวไทยมุสลิม ผู้ที่นบั ถือศาสนาอิสลาม
มีความเชื่อในพระเจ้ าองค์เดียว คือ อัลลอฮ ด้ วยเหตุนี ้เมื่อชาวมุสลิมมาตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณคลอง
แสนแสบจึงต้ องสร้ างมัสยิดขึ ้นเพื่อเป็ นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา อีกทั ้งชาวบ้ านในชุมชนก
มาลุลอิสลามยังมีคา่ นิยมในการปลูกบ้ านริ มคลอง เนื่องจากชาวมุสลิมจะต้ องทําละหมาดทุกวัน
โดยต้ องทําความสะอาดร่ างกายด้ วยนํ ้าสะอาด จะเห็นได้ ว่านํ ้าคลองเป็ นสิ่งที่มีอยู่แล้ วในชุมชน
คือนํ ้าคลองแสนแสบ และเนื่องด้ วยอดีตนํ ้าในคลองแสนแสบสามารถนํามาใช้ ชําระร่ างกายได้ ใน
อดีตคนในชุมชนใช้ คลองแสนแสบในการเดินทางสัญจรไปมา มีเรื อพายขายสินค้ า มีการใช้ นํ ้า
จากคลองเพื่อการอุปโภค บริ โภคเนื่องจากไม่มีนํ ้าประปา ชาวบ้ านริ มคลองจะซักผ้ า ล้ างจาน รด
นํ ้าต้ นไม้ อาบนํ ้า บางบ้ านสร้ างส้ วมริ มคลองและปล่อยของเสียลงสูล่ ําคลองโดยตรง เป็ นสาเหตุ
สําคัญที่ทําให้ นํ ้าเน่าเสีย ผู้อยูร่ ิ มคลองให้ ข้อมูลว่าในช่วงนํ ้าเน่าเสียมากจะพบหมาเน่าที่ถูกโยนลง
นํ ้าอยูบ่ อ่ ยๆ อีกทังมี
้ ผกั ตบชวาหนาแน่นมากจนสามารถใช้ เป็ นทางเดินข้ ามคลองได้ เมื่อสภาพนํ ้า
เปลี่ยนแปลงจากนั ้นมาคนในชุมชนก็เลิกใช้ นํ ้าคลอง ไม่มีเรื อขายสินค้ าเหมือ นก่อน และหันมา
เดินทางสัญจรทางถนนแทนเนื่องจากมีการตัดถนนผ่านชุมชน จึงมีการขยายตัวของชุมชนตามแถว
ถนนมากขึ ้น ปั จจุบนั เมื่อมีการฟื น้ ฟูคณ
ุ ภาพนํ ้าและชุมชนกมาลุลอิสลามมีนโยบายให้ คงสภาพนํ ้า
ไว้ จึงใช้ ประโยชน์เพื่อเป็ นสระว่ายนํ ้าในกิจกรรมการเรี ยนการสอน ดังภาพที่ 4.4 และเป็ นที่พกั ผ่อน
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หย่อนใจ เนื่องจากริ มคลองแสนแสบบริ เวณชุมชนมีความร่มรื่ นและสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน
ดังภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.4 สระว่ายนํ ้าในคลองแสนแสบบริ เวณมัสยิดกมาลุลอิสลาม

ภาพที่ 4.5 ความร่มรื่ นบริ เวณมัสยิดกมาลุลอิสลาม
4.1.6.3 การศึกษา
ชุมชนมัส ยิดกมาลุลอิ สลาม มี สถาบันการศึกษาที่ตัง้ อยู่บริ เวณมัสยิ ดกมาลุล
อิสลาม ได้ แก่
1) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน ดังภาพที่ 4.6 ตั ้งอยูบ่ ริ เวณมัสยิดกมา
ลุลอิสลาม เป็ นโรงเรี ยนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ รับเด็กก่อนวัยเรี ยน เปิ ดสอนชัน้ อนุบาล 1
ถึงอนุบาล 3 ปั จจุบนั มีเด็กนักเรี ยนประมาณ 400 คน
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ภาพที่ 4.6 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน
2) โรงเรี ยนซาลีมนุ ยีนาน ตั ้งอยูบ่ ริ เวณมัสยิดกมาลุลอิสลาม ดังภาพที่
4.7 เป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ ทําการสอนเฉพาะช่วงปิ ดภาคเรี ยนให้ แก่เด็กใน
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามและบริ เวณใกล้ เคียง

ภาพที่ 4.7 โรงเรี ยนสอนศาสนาซาลีมนุ ยีนาน
3) โรงเรี ยนพิทยพัฒน์ศกึ ษา ดังภาพที่ 4.8 ตั ้งอยูบ่ ริ เวณมัสยิดกมาลุล
อิสลาม เป็ นโรงเรี ยนที่จัดตังโดยอิ
้
หม่ามวินยั สะมะอุน เปิ ดสอนในระดับประถมศึกษา มีนกั เรี ยน
ประมาณ 400 คน ครู 29 คน นักเรี ยนส่วนใหญ่ เป็ นเด็กในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลาม จัดการ
เรี ย นการสอนตามหลัก สู ต รที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนด โดยเพิ่ ม โครงการเสริ มทัก ษะ
ภาษาอังกฤษ และบรรยายธรรมประจําวันเสาร์ มีกิจกรรมความสัมพันธ์ ระหว่างสิง่ แวดล้ อมกับการ
ดํารงชีวิตเพื่อหล่อหลอมให้ เกิดจิตสํานึก รักและหวงแหนทรัพยากรของชุมชนตั ้งแต่เยาว์วยั อาทิ
การเรี ยนว่ายนํ ้าในคลองแสนแสบ กิจกรรมฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมของชุมชน เป็ นต้ น
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ภาพที่ 4.8 โรงเรี ยนพิทยพัฒน์ศกึ ษา
นอกจากนี ้มีสถาบันการศึกษาที่ดําเนินการภายใต้ นโยบายของมัสยิด
กมาลุลอิสลาม มีการบริ หารเป็ นอิสระ 6 สถาบัน ได้ แก่ โรงเรี ยนสันนิธิอิสลาม ศูนย์กลางบ้ านใหญ่
ซาซุลลี โรงเรี ยนอิสลามพัฒนวิทยา โรงเรี ยนกองเอียดวิทยา โรงเรี ยนนูรุดดีนวิทยา และโรงเรี ยน
นูร้ ุลอารี ฟิน
4.1.6.4 ศาสนา
ชุ ม ชนกมาลุล อิ ส ลามส่ว นใหญ่ เ ป็ นชาวมุส ลิม ที่ มี มัส ยิ ด กมาลุล อิ ส ลามเป็ น
ศูนย์ กลางในการปฏิบัติศาสนกิ จ ชาวมุสลิมทุกคนถื อ ว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็ นสิ่งศักดิ์ที่จะต้ อ ง
แสดงความเคารพอย่างเคร่ งครัด ชาวมุสลิมจะต้ องทําพิธีละหมาดวันละ 5 ครัง้ ในเวลาอรุ ณรุ่ ง
เที่ยง บ่าย พระอาทิตย์ตกดินและกลางคืน ซึง่ อาจทําการละมาดได้ เกือบทุกสถานที่ และทุกๆ ปี ใน
เดือนรอมฎอนจะถือศีลอดตังแต่
้ รุ่งอรุ ณจนพระอาทิตย์ตกดิน โดยจะละเว้ นการกินอาหาร นํ ้าดื่ม
และการมีเพศสัมพันธ์ การถือศีลอดถือเป็ นวิธีการชําระล้ างจิตใจตนเองโดยการตัดตัวเองออกจาก
ความสบายในทางโลก แม้ ว่าจะเป็ นเพียงระยะสันๆแต่
้
ผ้ ถู ือศีลอดจะรู้ สึกเห็นใจผู้หิวโหยและรู้ สึก
อิ่มใจ
ชาวมุสลิมมีกฎสากลที่วางกรอบให้ มีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
และส่งเสริ มให้ ทําคุณงามความดีและสร้ างคุณประโยชน์ตอ่ สังคม ดังเช่น อิสลามห้ ามทิ ้งสิ่งปฏิกูล
ลงนํา้ ทัง้ นํ า้ นิ่ง และนํ า้ ไหล การถ่ า ยอุ จจาระหรื อ ปั สสาวะในแหล่ง นํ า้ ถื อ เป็ นการกระทํ าที่ ถูก
สาปแช่ง นอกจากนี ้คําสอนของอิสลามได้ กล่าวถึงการจัดระเบียบให้ มนุษย์ร้ ู จักการปฏิสมั พันธ์ ที่ดี
กับตนเอง สังคม สิ่งแวดล้ อม โดยถื อว่าเป็ นภาระหน้ าที่ที่ต้องรั บผิดชอบและร่ วมมือ กันปกป้อง
อนุรักษ์ เพื่อพัฒนาชีวิตให้ ครอบคลุมและสมบูรณ์ ดังคําสอนที่ว่า“จงยําเกรงอัลลอฮ์ และหมั่นดูแล
สภาพแวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น ของเราเถิ ด” จากกฎดัง กล่าวผู้นํา ศาสนาของชุม ชนกมาลุล อิ ส ลาม
อิหม่ามวินยั สะมะอุน ได้ นํามาเป็ นคําสอนแก่ชาวมุสลิมในชุมชน (มัสลัน มาหะมะ, ม.ป.ป.)

72
4.1.7 การปกครองในชุมชน
ระบบการปกครองของชุมชนกมาลุลอิสลามจะมี ผ้ ูนําทางศาสนาหรื อ อิ หม่ามเป็ นผู้นํา
ชุมชน ทุกครั ง้ ที่ช าวบ้ านเดือ ดร้ อ นหรื อ มี ปัญหา ชาวบ้ านก็ จะเข้ าไปขอความช่วยเหลือ หรื อ ขอ
คําแนะนําจากอิ หม่าม เนื่องจากชาวมุสลิมศรัทธาในพระผู้เป็ นเจ้ า และเคารพยึดมั่นในคําสอน
ดังนั ้นอิหม่ามจึงเป็ นที่ยอมรับของคนในชุมชนเป็ นอย่างมากและพร้ อมที่จะให้ ความร่ วมมืออย่าง
เต็มที่ในทุกๆ เรื่ อง ผู้นําทางศาสนาของชุมชนกมาลุลอิสลามปั จจุบนั คืออิหม่ามวินยั สะมะอุน เป็ น
ผู้ที่ มี บ ทบาทเด่น ชัด และเป็ นผู้มี ค วามรู้ ความสามารถในการแก้ ปั ญหาต่า งๆ ให้ กับ ชุ ม ชน มี
ความคิดริ เริ่ ม มีความพร้ อมในด้ านการเป็ นผู้นําชุมชนที่ชาวบ้ านนับถือและเชื่อถือเป็ นอย่างมาก
นอกจากจะเป็ นผู้นําศาสนาหรื ออิหม่ามประจํามัสยิดกมาลุลอิสลามแล้ ว ยังเคยได้ รับการแต่งตั ้ง
ให้ มีฐานะทางการเมืองเป็ นสมาชิกวุฒิสภาถึง 2 สมัยอีกด้ วย ดังนั ้นจึงทําให้ ผ้ นู ําชุมชนที่ถูกแต่งตั ้ง
ตามแบบของทางราชการ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความสําคัญน้ อยกว่าผู้นําทางศาสนา ซึ่งผู้นํา
แบบทางราชการนันถื
้ อว่าเป็ นผู้นําแบบทางการ ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้ านที่เข้ าไปขอความช่วยเหลือก็
มักจะเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับการติดต่อกับทางราชการบางเรื่ องเท่านั ้น
4.1.8 หน่ วยงานในชุมชน
ในแขวงทรายกองดินใต้ มีหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้
4.1.8.1 สถาบันการศึกษา จํานวน 10 สถาบัน ได้ แก่ โรงเรี ยนสุเหร่าเกาะขุนเณร
โรงเรี ยนบ้ านแบนชะโด โรงเรี ยนวัดสุขใจ โรงเรี ยนดารุ้ ลเอี ้ยะห์ ซาน โรงเรี ยนอิ สลามศาสนวิทยา
โรงเรี ยนสันนิธิอิสลาม โรงเรี ยนสุเหร่าแสนแสบ โรงเรี ยนสุเหล่าทรายกองดิน สุเหร่ ากมาลุลอิสลาม
ศูนย์ฝึกวิชาชีพสถาบันพัฒนาแรงงาน และศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน กศน.
4.1.8.2 สถานพยาบาล 2 แห่ง ได้ แก่ ศูนย์บริ การสาธารณสุข 64 สาขาทรายกอง
ดินใต้ และสถานีอนามัยลําแบนชะโด
4.1.8.3 ศาสนสถาน 5 แห่ง ได้ แก่ มัสยิดกมาลุลอิสลาม มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน
มัสยิดกมาลุ้ลอีมา มัสยิดฮีดาย่ากุ้ลอิสลามียะห์ และวัดสุขใจ

4.2 สถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
คลองแสนแสบเป็ นคลองที่ ขุด ขึ น้ ตามพระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระนั่ง เกล้ า
เจ้ าอยู่หัว รั ชกาลที่ 3 เมื่ อ ปี พ.ศ.2380 เริ่ ม ตังแต่
้ ตํา บลหัวหมากต่อ คลองบางกะปิ ไปทางทิ ศ
ตะวันออก ทะลุไปที่บางขนากแม่นํ ้าบางปะกงเมืองฉะเชิงเทรา ขุดเป็ นเวลา 4 ปี จึงสําเร็ จ ยาว 90
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กิโลเมตร เป็ นคลองขุดที่ยาวที่สดุ ในประเทศไทยที่เชื่อมแม่นํ ้าเจ้ าพระยากับแม่นํ ้าบางประกง เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการขนอาวุธยุทธภัณฑ์ กําลังรบและเสบียงอาหารไปยังญวน (เวียดนาม)
ในราชการสงครามไทย-ญวน ซึ่งใช้ เวลารบนานถึง 14 ปี หลังสงครามสงบลง ริ มสองฝั่ งคลองมี
ชาวบ้ านมาทําไร่ทํานาเป็ นจํานวนมาก เพราะว่าสามารถเดินทางได้ สะดวกระหว่างกรุ งเทพ ไปยัง
ฉะเชิงเทราและต่อไปยังปราจีนบุรีได้ อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากคลองแสนแสบเป็ นคลองหลักในการ
คมนาคมจึงมี การขุดคลองซอยแยกออกจากคลองแสนแสบอี ก เป็ นจํ านวนมาก เช่น คลองจั่น
คลองกุ่ม คลองบางชัน คลองสามวา คลองตาหวาน คลองสิบสาม คลองสิบสี่ คลองสิบห้ า
คลองตัน คลองกะจะ คลองหัวหมาก คลองสะพานสูง คลองลาดบัวขาว คลองสี่ คลองบ้ าน
เกาะ คลองนครเนื่องเขต เป็ นต้ น คลองแสนแสบแบ่งเป็ นสองช่วง คือ เริ่ มจากจุดที่เชื่อมกับคลอง
มหานาคบริ เวณตลาดโบ๊ เบ๊ ไปจนถึงหัวหมาก และช่วงปลายเริ่ มจากหัวหมากไปออกแม่นํ ้าบางประ
กง (อาลี เสือสมิง, 2554)
จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ู นํ า ชุ ม ชน และผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย นพิ ท ยพั ฒ น์ ศึ ก ษา พบว่ า
สถานการณ์สงิ่ แวดล้ อมคลองแสนแสบบริ เวณชุมชนกมาลุลอิสลามจากอดีตจนกระทัง่ ปั จจุบนั มี
การเปลี่ยนแปลงทังเรื
้ ่ องของสภาพนํ ้า ปริ มาณขยะ และทัศนียภาพของชุมชน ผู้วิจัยจึงได้ นํามา
วิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการของคลองแสนแสบบริ เวณชุมชนกมาลุลอิสลาม โดยแยกเป็ นช่วงเวลา
ของการเปลีย่ นแปลง ดังนี ้
4.2.1 ช่ วงวิกฤตปั ญหานํา้ คลองแสนแสบ (พ.ศ.2528 – พ.ศ.2537)
จากการสัมภาษณ์ อิหม่ามวินัย สะมะอุน (สัมภาษณ์ , 17 มีนาคม 2558) ได้ เล่าว่า “ใน
อดีตชุมชนกมาลุลอิสลามตังบ้
้ านเรื อนสองฝั่ งคลองแสนแสบ และใช้ นํ ้าคลองในการอุปโภค บริ โภค
อาบนํ ้า ซักล้ าง เลี ้ยงสัตว์ในคลอง บางบ้ านสร้ างส้ วมริ มคลองและปล่อยของเสีย ลงคลองโดยตรง
มีผกั ตบชวาหนาแน่นจนสามารถใช้ เป็ นทางเดินข้ ามคลองได้ เมื่อมีการปล่อยนํ ้าเสีย คราบไขมันลง
แหล่งนํ ้า รวมทังมี
้ การทิ ้งขยะจากครัวเรื อน ทําให้ นํ ้าเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็น สัตว์นํ ้าไม่สามารถ
อาศัยอยู่ได้ ในเวลานันเมื
้ ่อพูดถึงคลองแสนแสบ ทุกคนจะเห็นภาพเหมื อ นกันหมดคือ นํ ้าสีดํา
กลิ่นเน่าเหม็น และเต็มไปด้ วยผักตบชวาลอยเป็ นแพ ไม่เพียงแต่ขยะจากครัวเรื อนเท่านั ้น เนื่อ ง
ด้ วยคนในชุมชนใช้ คลองแสนแสบเป็ นเส้ นทางสัญจรทางนํ ้าโดยเรื อหางยาว จึงมีคราบนํ ้ามันจาก
เรื อลอยบนผิวนํ ้าทําให้ การสัมผัสออกซิเจนบริ เวณผิวนํ ้าลดลงเร่งการเน่าเสียมากขึ ้น...คนในชุมชน
ขณะนันไม่
้ ให้ ความสําคัญของการดูแลรักษาคลองเพราะยังไม่เห็นความเดือดร้ อนที่จะเกิดขึ ้นแก่
ตน ความมักง่ายต้ องการความสะดวกสบายไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ ้นตามมาจากพฤติกรรมของ
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ตนเองที่ทิ ้งขยะไม่วา่ บนบกหรื อในนํ ้า ตราบจนกระทัง่ มีการสะสมของปริ มาณขยะมากขึ ้น เกิดเป็ น
ปั ญหาขยะแก่ชุมชน ไม่เพียงแต่ขยะบนพื ้นที่ทวั่ ไป ในคลองแสนแสบก็มีขยะมากเช่นกัน ประกอบ
กับท้ องถิ่นขณะนันไม่
้ มีการเก็บขนขยะทางนํ ้า เกิดการหมักหมมของขยะนํ ้าเน่าเสีย ปลาตายไม่มี
สัตว์นํ ้ามาอาศัย ช่วงเวลานันคลองแสนแสบวิ
้
กฤตมาก"
ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวของชุมชนเมืองและความเจริ ญเติบโตทางด้ านเศรษฐกิจ จึงมีการ
ตัดถนนเข้ า สู่ชุมชน ทํา ให้ ชี วิตความเป็ นอยู่ข องชุ มชนเปลี่ยนแปลงไป จากที่ เคยใช้ คลองเป็ น
เส้ นทางคมนาคมก็เปลีย่ นเป็ นใช้ ถนนในการคมนาคมขนส่งเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ วกว่า มี
การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการใช้ ประโยชน์ของอาคารที่อยูอ่ าศัยจากหน้ าบ้ านที่เคยหันหน้ าลงคลอง
เปลีย่ นไปเป็ นหน้ าบ้ านอยูด่ ้ านถนน บ้ านที่สร้ างใหม่ก็จะหันหน้ าสูถ่ นน หลังบ้ านหันลงคลองแทน
4.2.2 ช่ วงฟื ้ นฟูคุณภาพนํา้ คลองแสนแสบ (พ.ศ.2537 – พ.ศ.2544)
สืบ เนื่ อ งจากปั ญ หาสภาพแวดล้ อ มคลองแสนแสบเน่า เสีย และทํ าให้ ค นในชุ มชนไม่
สามารถนํานํ ้ามาใช้ ประโยชน์เช่นในอดีตได้ อิหม่ามจึงเห็นว่าถึงเวลาแล้ วที่จะต้ องฟื น้ ฟูคลองแสน
แสบให้ กลับมามีสภาพดังเดิม จึงได้ หาวิธีที่จะจุดประกายทําให้ คนในชุมชนร่ วมมือกันในการดูแล
รั ก ษาคลองแสนแสบ โดยในปี พ.ศ.2537 อิ หม่ า มวิ นัย สะมะอุ น ได้ ร่ ว มมื อ กับ ดร.โกวิ ท ย์
วรพิพฒ
ั น์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ เนื่อ งจากมีอุดมการณ์ ร่วมกันเพื่อฟื ้นฟูสภาพนํา้ คลองแสน
แสบก่อให้ เกิดชมรมร่ วมใจภักดิ์รักคลองแสนแสบ โดยทางชมรมได้ กราบบังคมทูลเชิ ญสมเด็จ
พระเทพรั ตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จประพาสคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน
2537 โดยเริ่ มเสด็จจากสะพานผ่านฟ้า จนถึงฉะเชิงเทรา เพื่อเยี่ยมประชาชนทังสองฝั
้
่ งคลอง ซึ่ง
ก่อนถึงวันที่สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จนั ้น ประชาชนสองฝั่ งคลองแสนแสบได้ ออกมาช่วยกันเก็ บ
ขยะและผักตบชวาเพื่อ เตรี ยมการรั บเสด็จ นอกจากนี ้ยังมี หน่วยงานราชการตลอดจนมี การให้
กําลังทหารและ นักโทษ เข้ ามาช่วยกันฟื น้ ฟูสภาพสิง่ แวดล้ อมตลอดคลองแสนแสบอีกด้ วย เมื่อถึง
วันที่สมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ประชาชนต่างออกมารอรับเสด็จอย่างปลื ้มปิ ติ สภาพสิง่ แวดล้ อมในวัน
นันคลองสะอาด
้
ไม่มีแม้ ผกั ตบชวา และเมื่อถึงชุมชนกมาลุลอิสลาม สมเด็จพระเทพฯ ได้ ทรงแวะ
เยี่ยมชมและทรงปลูกต้ นตะแบกและปล่อยพันธุ์ปลาจํานวนกว่า 30,000 ตัว จากการที่คนในชุมชน
ได้ เห็นสภาพคลองที่สะอาดปราศจากขยะทําให้ ชุมชนดูนา่ อยูแ่ ละอยากให้ คงสภาพเช่นนี ้ตลอดไป
ดังภาพที่ 4.9 การดําเนินการครัง้ นันถื
้ อเป็ นวิธีการที่จุดประกายเริ่ มต้ นให้ ประชาชนริ มคลองหันมา
ช่วยกันดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ และนับจากนั ้นมากรุงเทพมหานครได้ กําหนดให้ วนั ที่
20 กันยายน ของทุกปี เป็ นวันอนุรักษ์ คคู ลอง
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ภาพที่ 4.9 สภาพนํ ้าคลองแสนแสบบริ เวณชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามในปั จจุบนั
4.2.3 ช่ วงอนุรักษ์ และดูแลคลองแสนแสบ (พ.ศ.2544 – ปั จจุบนั )
นับจากปี พ.ศ.2537 ท่านอิหม่ามวินยั สะมะอุน ได้ ให้ ชมรมร่ วมใจภักดิ์รักคลองแสนแสบ
จัดโครงการอนุรักษ์ คลองแสนแสบ ให้ มีการดําเนินการฟื น้ ฟู ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมคลองแสน
แสบอย่างต่อเนื่อง โดยห้ ามทิ ้งขยะและนํ ้าเสียลงในคลองแสนแสบ ให้ มีการติดตั ้งบ่อดักไขมันใน
ครัวเรื อน ดังภาพที่ 4.10 เพื่อกรองเศษอาหารและคราบไขมันก่อนทิ ้ง จากการดําเนินการจัดการ
เพื่ออนุรักษ์ และดูแลสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน ส่งผลให้ คลองแสนแสบเริ่ มกลับมามี
สภาพที่ดีขึ ้นอีกครัง้ จากที่อดีตนํ ้าเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น มีขยะมูลฝอยและผักตบชวาเป็ นจํานวน
ปั จ จุบันนํ ้าใส สะอาด เด็กๆ ในชุมชนสามารถว่ายนํ ้าในคลองได้ มี สตั ว์ นํ ้ามาอาศัยอยู่บริ เวณ
ชุมชนกมาลุลอิ สลามเป็ นจํ านวนมาก ประกอบกับสองฝั่ งคลองมี สภาพที่ร่มรื่ น น่ามอง คนใน
ชุมชนสามารถในประโยชน์จากคลองได้ เช่น สูบนํ ้าจากคลองมาล้ างจาน รดนํ ้าต้ นไม้ เป็ นต้ น เมื่อ
ทุกคนในชุมชนต่างเห็นผลจากการที่ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม ทําให้ เขาเหล่านัน้ ยังคงตั ้งใจ
และให้ ความร่ วมมื อเป็ นอย่างดีในการอนุรักษ์ และดูแลคลองแสนแสบให้ คงไว้ ซึ่งสภาพปั จจุบัน
ตามที่ผ้ นู ําชุมชนขอร้ องอย่างต่อเนื่องนับตั ้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็ นต้ นมา นับว่าเป็ นความสําเร็ จใน
การฟื น้ ฟูสภาพนํ ้าคลองแสนแสบอย่างแท้ จริ ง
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ภาพที่ 4.10 บ่อดักไขมัน
จากสถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบทัง้ 3 ช่วงเวลาข้ างต้ น สะท้ อนให้ เห็น
จุดพลิกผันของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลามในช่วงที่สถานการณ์ สิ่งแวดล้ อมของชุมชนวิกฤต ซึ่ง
ผู้นําชุมชนถือ เป็ นผู้จุดประกายทางความคิดโดยได้ กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพฯ ถือเป็ น
จุดเริ่ มต้ นที่ทําให้ ประชาชนทังสองฝั
้
่ งคลองร่ วมมือร่ วมใจกันฟื ้นฟูสภาพแวดล้ อมคลองแสนแสบ
และภายหลัง จากนั น้ ชุ ม ชนมั ส ยิ ด กมาลุ ล อิ ส ลามก็ ยั ง คงดํ า เนิ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นา
สภาพแวดล้ อ มคลองแสนแสบของชุมชนอย่างต่อเนื่อ งโดยมี รูปแบบการจัดการการสื่อ สารของ
ชุมชนที่เหมาะสม จนกระทัง่ เป็ นชุมชนที่ประสบความสําเร็ จด้ านสิง่ แวดล้ อม

4.3 ความสัมพันธ์ ระหว่ างบริ บทชุมชนกับสถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลอง
แสนแสบ
จากการเก็ บรวบรวมข้ อ มูลพื ้นฐานของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลาม อันได้ แก่ ที่ตงของ
ั้
ชุมชน ข้ อมูลประชากร ลักษณะการตั ้งบ้ านเรื อน การคมนาคม เศรษฐกิจสังคม ระบบการปกครอง
และหน่วยงานในชุมชน เป็ นต้ น นอกจากข้ อมูลพื ้นฐานของชุมชนแล้ วยังได้ รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ ผู้วิจยั จึงได้ นํามาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง
บริ บ ทชุ มชนกับสถานการณ์ ปัญ หาสิ่ง แวดล้ อ มคลองแสนแสบ โดยสรุ ปรายละเอี ย ดในหัวข้ อ
ดังต่อไปนี ้
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4.3.1 ลักษณะของชุมชน
เนื่องด้ วยลักษณะของชุมชนกมาลุลอิสลามเป็ นชุมชนเก่าที่ตั ้งอยูร่ ิ มสองฝั่ งคลองแสนแสบ
ที่อยูบ่ ริ เวณชานเมือง เขตคลองสามวา ทําให้ ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณนี ้มีความผูกพันและใช้
ชีวิตร่วมกับสายนํ ้ามาเป็ นเวลายาวนาน ผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนจึงใช้ นํ ้าเพื่อการอุปโภคบริ โภคเมื่อ
มีการใช้ ก็ย่อ มมี การทิง้ ของเสียลงแหล่งนํ ้า เนื่องจากง่ายและสะดวก เมื่ อ กาลเวลาล่วงเลยไป
สังคมเมืองมีการพัฒนาและขยายตัว บ้ านเรื อนมีความหนาแน่นขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้จึงส่งผลให้ มีการทิ ้ง
ของเสียเพิ่มมากขึ ้นคุณภาพนํ ้าคลองแสนแสบบริ เวณชุมชนกมาลุลอิสลามที่แต่เดิมเคยใสสะอาด
และใช้ ประโยชน์ได้ กลับไม่สามารถนํามาหล่อเลี ้ยงคนในชุมชนได้ อีก จะเห็นได้ ว่าลักษณะการตั ้ง
บ้ านเรื อนของชุมชนกมาลุลอิสลามริ มคลองส่งผลโดยตรงกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
4.3.2 จํานวนประชากร
ชุมชนกมาลุลอิสลามเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมชุมชนหมู่บ้านจํานวน 22 ชุมชน
โดยมีประชากรประมาณ 15,000 คน กว่า 2,000 ครัวเรื อน (กระทรวงมหาดไทย, 2557) ซึ่งนับว่า
เป็ นชุมชนชนบทที่มีขนาดใหญ่ชุมชนหนึ่ง ประกอบกับเขตคลองสามวาเป็ นเขตที่มีอัตราการเพิ่ม
ของประชากรเป็ นอันดับหนึง่ ของกรุงเทพมหานคร ความหนาแน่นของจํานวนประชากรทําให้ มีการ
ใช้ ทรัพยากรเพื่อการดํารงชีพมากขึ ้นก็ย่อมมีของเสียมากขึ ้นตามไปด้ วย โดยเฉพาะปริ มาณขยะ
ดังนั ้นจึงกล่าวได้ ว่า จํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ ้นในชุมชนกมาลุลอิสลามนัน้ ส่งผลกระทบต่อ
ปั ญหาขยะมูลฝอยของชุมชนเป็ นอย่างมาก
4.3.3 ด้ านการคมนาคม
อดีตคลองแสนแสบทัง้ ในเขตกรุ งเทพมหานครชัน้ ในและในแถบชานเมื อ งเป็ นเส้ นทาง
คมนาคมทางนํ ้าโดยมีพาหนะประจําทางรับส่งผู้โดยสารที่เรี ยกว่าเรื อเมล์ ถึงแม้ การคมนาคมทาง
นํ ้าจะเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของผู้คนส่วนใหญ่ ในการสัญจรไปมา แต่เรื อดังกล่าวต้ อง
ใช้ นํา้ มันในการขับเคลื่อ นจึงทํา ให้ เ กิ ดคราบนํ า้ มันจากท่อ ไอเสียของเรื อ ที่ปล่อ ยลงสู่แหล่งนํ า้
รวมทังเสี
้ ยงรบกวน และยิ่งนานวันก็ จะเป็ นการสะสมปริ มาณคราบนํ ้ามันเพิ่มมากขึ ้นทําให้ การ
ปรับสภาพนํ ้าตามธรรมชาติไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ นํ ้าเน่าเสีย ด้ วยเหตุนี ้
ชุมชนกมาลุลอิสลามจึงมีนโยบายไม่ให้ นําเรื อ ยนต์เข้ ามาสัญจรในคลองแสนแสบบริ เวณชุมชน
เพราะจะทําให้ สตั ว์นํ ้าไม่สามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้ และเกิดปั ญหานํ ้าเน่าเสีย
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4.3.4 ด้ านเศรษฐกิจ
คนในชุมชนส่วนใหญ่ มีฐ านะทางเศรษฐกิ จหรื อ รายได้ ปานกลางจึง เป็ นผลให้ เกิ ดการ
เพิกเฉยและไม่ได้ ใส่ใจในเรื่ องของการดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อมเพื่อส่วนรวมเท่าใดนัก อาจทําลาย
และใช้ ทรัพยากรเหล่านันให้
้ หมดไปโดยไม่ตงใจ
ั ้ และเนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ค้ าขายและเกษตรกรรมเป็ นหลัก รวมทังมี
้ อาชีพเลี ้ยงสัตว์และปลาในกระชังทําอาหารที่เหลือจาก
การเลี ้ยงสัตว์เกิดการตกค้ างและหมักหมมทําให้ นํ ้าเน่าเสีย
4.3.5 ด้ านการศึกษา
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลาม มี สถาบันการศึกษาที่ตั ้งอยู่บริ เวณมัสยิดกมาลุลอิ สลาม 3
แห่ง คือ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน โรงเรี ยนซาลีมนุ ยีนาน และโรงเรี ยนพิทยพัฒน์ศกึ ษา โดยเป็ น
โรงเรี ยนสอนเด็กก่อนวัยเรี ยน เด็กอนุบาล จนถึงระดับชัน้ ประถมศึกษา ซึ่งมีการจัดการเรี ยนการ
สอนที่บูรณาการระหว่างการศึกษากับหลักศาสนาอิสลาม ที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตท้ องถิ่นของเด็ก
ในชุมชนและสามารถประยุกต์ ใช้ ในการดําเนินชีวิตได้ จริ ง ด้ วยเหตุนี ้จึงทําให้ เยาวชนในชุมชนมี
ความรู้ ความเข้ าใจ และได้ รับการปลูกฝั งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมของชุมชนตั ้งแต่เยาว์วยั การศึกษา
ของเยาวชนในชุมชนจึงเป็ นส่วนหนึ่งที่ทําให้ เยาวชนและคนในชุมชนเกิ ดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง
4.3.6 การดําเนินชีวิตของคนในชุมชน
ด้ วยลักษณะบ้ านเรื อนที่มีการสร้ างกระจายอยูต่ ลอดแนวของคลองแสนแสบทั ้งสองฝั่ งลํา
นํ ้า จึงทําให้ ผ้ ูคนในชุมชนส่วนใหญ่มีการดําเนินชี วิตที่เคยชิ นอยู่กับการใช้ นํ ้าจากคลองเพื่อ การ
อุปโภคบริ โภค ทังการใช้
้
นํ ้าเพื่อซักผ้ า รดนํ ้าต้ นไม้ ล้ างจาน บางบ้ านสร้ างส้ วมริ มนํ ้าและถ่ายของ
เสียลงแหล่งนํ ้าโดยตรง เนื่องจากเมื่อทุกคนต่างนํานํ ้ามาใช้ และด้ วยความสะดวกสบายก็จะทิ ้งของ
เสียและขยะลงสูแ่ หล่งนํ ้า เช่น นํ ้าจากการซักผ้ า ล้ างจาน เศษอาหาร ตลอดจนสิ่งปฏิกูล ซึ่งการทิ ้ง
ของเสียเหล่านี ้เป็ นสาเหตุสาํ คัญที่สง่ ผลให้ นํ ้าในคลองเน่าเสีย
4.3.7 ด้ านผู้นําชุมชน
ในอดีตชุมชนกมาลุลอิสลามยังไม่มีผ้ นู ําที่จะชักจูงให้ คนในชุมชนช่วยกันดูแลรักษาแหล่ง
นํ ้า เนื่องด้ วยสถานการณ์ในอดีตคลองแสนแสบยังร่มรื่ นสวยงามและไม่เน่าเสีย แต่ด้วยระยะเวลา
ต่อมาเกิดการสะสมของการทิ ้งขยะและของเสียลงแหล่งนํ ้า จึงทําให้ นํ ้าในคลองแสนแสบเน่าเสีย
และส่งกลิ่นเหม็ นในที่สดุ อี กทังยั
้ งไม่สามารถนํานํ ้าจากคลองแสนแสบมาใช้ ประโยชน์ได้ เช่นใน
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อดี ต ต่อ มาได้ มี ก ารแต่ง ตัง้ ผู้นํ าชุ มชนขึน้ โดยเป็ นผู้นํ าศาสนาอิ ส ลามซึ่ง เป็ นบุ คคลที่ มีค วามรู้
ความสามารถและเป็ นที่เคารพนับถือ ศรัทราของคนในชุมชน ซึ่งผู้นําชุมชนหรื อผู้นําทางศาสนา
ของชุมชนกมาลุลอิสลามนี ้สามารถทําให้ คนในชุมชนมารวมกลุ่มกันได้ และให้ ยึดมั่นในคําสอน
ของศาสนาอิ ส ลามที่ เน้ น ว่า "ความสะอาดเป็ นส่ว นหนึ่ง ของศรั ทธา" จึ ง ทํา ให้ เกิ ด ข้ อ บัญ ญั ติ
ระเบียบ และแนวทางปฏิบตั ิตามหลักของอิสลาม ดังนันคนในชุ
้
มชนจึงปฏิบตั ิตามคําแนะนําของ
ผู้นําชุมชนหรื ออิหม่ามมากกว่าผู้นําของทางราชการ
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างบริ บทชุมชนกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
ข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ บริ บทแวดล้ อมของชุมชนทังในด้
้ านของที่ตั ้งชุมชน จํานวนประชากร ลักษณะ
การตังบ้
้ านเรื อน การคมนาคม เศรษฐกิจ การศึกษา การดําเนินชีวิต ตลอดจนด้ านผู้นําชุมชน ล้ วน
แต่เป็ นปั จจัยที่นํามาซึง่ การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้ อมคลองแสนแสบทังสิ
้ ้น

บทที่ 5
การจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
การวิจยั เรื่ อง “การจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบกับการรับรู้
ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม” มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้ เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสาร
เพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เพื่อศึกษาการรับรู้ ของ
ประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามต่อการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ เพื่อ
ศึกษาทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิลามต่อ การจัดการการสื่อ สารเพื่อ แก้ ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ เพื่อเปรี ยบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของ
คนในชุมชนที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน เพื่อเปรี ยบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมของคนในชุมชนที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน และเพื่อ
ศึกษาความสัม พัน ธ์ ระหว่างการรั บ รู้ กับ ทัศ นคติเกี่ ยวกับการจัด การการสื่อ สารเพื่อ แก้ ปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
ผลการศึก ษาในบทนี ้ ผู้วิจัย ได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มูลเกี่ ย วกับ การจัดการการสื่อ สารเพื่ อ
แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ โดยเก็บข้ อมูลทังข้
้ อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการสัมภาษณ์ แบบ
เจาะลึกกับกลุม่ เป้าหมายที่ผ้ ูวิจัยกําหนดไว้ ได้ แก่ ผู้นําชุมชน หรื อ อิหม่ามประจํามัสยิดกมาลุล
อิ ส ลาม ผู้ช่ ว ยอิ ห ม่ า ม ผู้ที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ ง และการสัม ภาษณ์ แ บบกลุ่ม กับ เยาวชนในชุ ม ชน
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังได้ เก็บข้ อมูลทุติยภูมิด้วยวิธีการศึกษาจากเอกสาร ได้ แก่ เอกสารเผยแพร่ ของ
มัสยิ ดกมาลุลอิ ส ลาม เว็บไซต์ ของชุม ชน และเอกสารอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้ อ ง และเพื่อ ให้ ไ ด้ ข้อ มูล ที่
ครอบคลุมในทุกมิติของการศึกษา ในที่นี ้ผู้วิจยั จึงได้ แบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
ส่วนที่ 2 ปั ญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ ไขการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหา
สิง่ แวดล้ อม
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5.1 การจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
การสือ่ สารสิง่ แวดล้ อมมีบทบาทในการให้ ข้อมูล ช่วยขยายความรู้ ความเข้ าใจ และสร้ าง
ทัศนะให้ แก่มนุษย์เพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในชุมชน อีกทังการสื
้
่อสารยังเป็ น
หัวใจสําคัญที่ช่วยในการขับเคลือ่ นอันนําไปสูก่ ารพัฒนาที่จะทําให้ เกิดปั ญหาสิง่ แวดล้ อมน้ อยที่สดุ
ซึ่ง การสื่อ สารจะประสบความสํา เร็ จ ได้ ห ากชุ ม ชนมี การจัด การการสื่อ สารที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิ ภาพจะส่งผลให้ คนในชุมชนเกิดความเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม รวมทังยั
้ งช่วยให้ มีการใช้
ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์การจัดการการสื่อสารของชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลามเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ โดยวิเคราะห์ในทุกองค์ประกอบของกระบวนการ
สื่อ สาร อัน ได้ แก่ ผู้ส่งสาร เนือ้ หาสาร ช่ อ งทางหรื อ สื่อ และผู้รับสาร โดยอธิ บายรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารไว้ ในประเด็นดังต่อไปนี ้
5.1.1 การจัดการการสื่อสารของชุมชนในอดีต
จากการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ทัง้ จากเอกสาร งานวิ จั ย และการลงภาคสนาม พบว่ า
สถานการณ์ แวดล้ อมคลองแสนแสบในอดีตประมาณก่อนปี พ.ศ. 2528 นันยั
้ งคงความสวยงาม
และนํ ้ายังไม่เน่าเสียสามารถใช้ ประโยชน์จากนํ ้าในคลองแสนแสบได้ อย่างเต็มที่ เนื่องจากขณะนั ้น
ชุมชนเมืองยังไม่ขยายตัว ทําให้ ชาวบ้ านในชุมชนส่วนใหญ่ยงั คงทําอาชีพเกษตรกรรมและยังต้ อง
พึ่งพานํา้ จากคลองแสนแสบในการอุปโภคและบริ โภคประกอบกับยังไม่มีนํ ้าประปา ด้ วยเหตุนี ้
ในช่วงปี ดังกล่าวเหตุการณ์ วิกฤตของนํา้ และปั ญหาสภาพแวดล้ อ มจะต้ องเกิดจากการสะสมใน
ระยะหนึง่ จึงจะปรากฏขึ ้น อีกทังคนในสมั
้
ยก่อนน้ อยคนนักที่จะนึกถึงวิกฤตสิ่งแวดล้ อมของชุมชน
เนื่องจากยังไม่เห็นว่าปั ญหาเหล่านันมี
้ ผลกระทบต่อการดําเนินชี วิตของตนเอง ประกอบกับใน
ช่วงเวลาดังกล่าวชุมชนยังไม่มีการแต่งตั ้งผู้นําชุมชน ไม่มีผ้ คู าดการณ์ไกล ดังนั ้นคนในชุมชนจึงยัง
ไม่เกิดความตระหนักถึงปั ญหาสิง่ แวดล้ อมที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตจากพฤติกรรมของตน ด้ วยเหตุนี ้
การสื่อ สารในอดีตจึงยังไม่เกิดขึ ้นเท่าที่ควรซึ่งมีความแตกต่างจากการสื่อ สารในยุคปั จจุบนั แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อในอดีตชุมชนไม่มีผ้ นู ําที่จะชี ้นํา มิได้ เป็ นชุมชนเข้ มแข็งเช่นในปั จจุบนั ฉะนั ้นด้ วย
การที่ ไ ม่ มี ร ะบบการสื่ อ สารภายในชุ ม ชนที่ ชั ด เจนจึ ง ทํ า ให้ สภาพแวดล้ อมของชุ ม ชนเริ่ ม
เปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลา ประกอบกับ การเพิ่ ม ขึน้ ของจํ า นวนประชากร ตลอดจนการ
เปลีย่ นแปลงของสังคมชนบทและการขยายตัวของสังคมเมือง
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5.1.2 การจัดการการสื่อสารของชุมชนในปั จจุบัน
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลทังจากเอกสาร
้
งานวิจัย และการลงภาคสนาม พบว่า ชุมชน
มัสยิดกมาลุลอิสลามภายหลังปี พ.ศ.2528 มีการแต่งตังผู
้ ้ นําชุมชนหรื ออิหม่ามประจํามัสยิดกมา
ลุล อิ ส ลามโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เป็ นผู้ นํ า ที่ มี ค วามตั ง้ ใจจริ ง ที่ จ ะทํ า หน้ าที่ ข องท่ า นให้ เกิ ด
ประสิทธิ ภาพสูงสุด ถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการใช้ การสื่อ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสน
แสบของชุมชน โดยเป็ นการสื่อสารที่ผสมผสานการใช้ สื่อในทุกรู ปแบบที่เหมาะสมสําหรับชุมชน
เพื่อให้ ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้ าใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
ในการให้ ความร่ วมมื อ จัดการและพัฒนาสภาพแวดล้ อ มคลองแสนแสบบริ เวณชุมชนกมาลุล
อิสลาม ซึง่ จากที่ผ้ วู ิจยั ได้ สมั ภาษณ์อิหม่ามประจํามัสยิดกมาลุลอิสลาม ที่ปรึ กษากรรมการมัสยิด
และผู้ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ องด้ านการสื่ อ สาร จึ ง ได้ นํ า ข้ อมู ล มาวิ เ คราะห์ ใ นทุ ก องค์ ป ระกอบของ
กระบวนการสือ่ สารเกี่ยวกับการจัดการเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน ดังต่อไปนี ้
5.1.2.1 การศึกษาผู้สง่ สาร
ผู้สง่ สารถือเป็ นบุคคลฝ่ ายแรกที่เป็ นจุดเริ่ มต้ นของกระบวนการสื่อสาร และเป็ น
ผู้ผลิตสารเพื่อ ถ่ายทอดข้ อ มูลข่าวสารผ่านสื่อ ต่างๆ ไปยังกลุ่มผู้รับสาร อี กทั ้งผู้ส่งสารยังมี ส่วน
สําคัญต่อการกําหนดทิศทางข่าวสารสิง่ แวดล้ อมและมีสว่ นต่อการรับรู้ ของประชาชนในชุมชนด้ วย
ในที่นีเ้ ป็ นการศึกษาผู้ส่งสารที่อ ยู่ในฐานะปั จเจก เนื่อ งจากเป็ นผู้นําชุมชนหรื อ อิ หม่ามประจํ า
มัสยิดกมาลุลอิ สลาม ซึ่งการศึกษาผู้ส่งสารที่เป็ นตัวบุคคลนี ้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประวัติผ้ นู ําชุมชน
คุณ สมบัติ ข องผู้ นํ า ชุ ม ชน กลยุ ท ธ์ ข องผู้ ส่ง สาร เพื่ อ สะท้ อนให้ เห็ น บุ ค ลิ ก ภาพ ความรู้ และ
ความสามารถ คุณสมบัติในการสื่อสาร ความมีพลัง และการมีพื ้นฐานร่ วมกัน เพื่อให้ เห็นว่าผู้สง่
สารมีอิทธิ พลมากน้ อยเพียงใดที่สามารถโน้ มน้ าวใจคนในชุมชนให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงทั ้งด้ าน
ความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมด้ านสิง่ แวดล้ อม
1) ประวัติผ้ นู ําชุมชน
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีผ้ นู ําชุมชนที่เป็ นผู้นําทางศาสนา ซึ่งคนใน
ชุมชนต่างเรี ยกว่า “อิหม่าม” หรื อ “ท่านวินยั สะมะอุน” ด้ วยความที่คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็ นชาว
ไทยมุสลิมจึงมีความเคร่ งครัดทางศาสนาเป็ นอย่างมาก และการมี ผ้ ูนําที่มีความรู้ เกี่ ยวกับหลัก
ศาสนาอิสลามจึงทําให้ คนในชุมชนต่างยกย่องและปฏิบตั ิตามคําแนะนํา ดังที่ เสาวนีย์ จิตต์หมวด
(2527: 7) กล่าวว่า
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โดยพื ้นฐานทางศาสนาอิสลามแล้ วจะถือว่าการมีความรู้ เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
สําคัญกว่าการมี ความรู้ ในเรื่ อ งอื่ นๆ มุสลิมจะยกย่อ งและนับถื อ คนที่มีความรู้
แตกฉานทางด้ านศาสนาอิสลามมากกว่าผู้ที่มีความรู้ ทางด้ านอื่ น มุสลิมจะยก
ย่อ งเทิ ด ทูน ผู้ นํ า ทางศาสนา หรื อ “อิ ห ม่ า ม” ซึ่ ง ถื อ เป็ นผู้ร อบรู้ ในข้ อ บัญ ญั ติ
ระเบี ยบ และแนวทางปฏิบัติ ตามหลักของศาสนาอิ ส ลามอย่างดี ดังนัน้ คนใน
ชุมชนจะปฏิบตั ิตามคําแนะนําของอิหม่ามมากกว่าผู้นําด้ านอื่นๆ
ผู้วิ จัย ได้ ศึก ษาเกี่ ย วกับ ประวัติ ข องท่า นวิ นัย สะมะอุ น หรื อ อิ ห ม่ า ม
ประจํ า มัส ยิด กมาลุล อิ สลามผ่า นการเก็ บรวบรวมข้ อ มูล จากเอกสารงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2543) ทําให้ ทราบว่า ท่านวินยั สะมะอุน เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
พ.ศ.2483 ในวัยเด็กท่านสนใจศึกษาด้ านหลักคําสอนทางศาสนาอิสลามเป็ นอย่างมาก ภายหลัง
เรี ยนจบด้ านศาสนาอิสลามที่ปอเนาะของภาคใต้ ท่านได้ ศึกษาเพิ่มเติมด้ วยตนเองจนเกิดความ
แตกฉานในหลักคําสอนศาสนาอิ สลาม อี กทัง้ ยังได้ เ ดินทางไปทําฮัจย์ และอุมเราะห์ ยงั ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ซึง่ จากประวัติการศึกษาในช่วงวัยเด็กของท่านทําให้ เห็นว่าท่านเป็ นบุคคลที่ใฝ่ หา
ความรู้อยูเ่ สมอ และจากการศึกษาศาสนาจากปอเนาะทําให้ ท่านได้ ความรู้ รอบด้ านไม่เพียงแต่คํา
สอนศาสนาอิ สลามเท่านัน้ ยังมี ความรู้ ในด้ านประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของศาสนาอิ สลาม
ข้ อบัญญัติและหลักปฏิบตั ิ รวมทังคํ
้ าสอนต่างๆ สําหรับผู้ที่จะเป็ นผู้สบื ทอดศาสนาอิสลาม
ภายหลัง ปี พ.ศ.2513 ท่านวินัย สะมะอุน ได้ เริ่ มทํางานเป็ นครู สอน
ศาสนาอิสลามที่ปอเนาะต่างๆ ในจังหวัดปั ตตานี นราธิ วาส และโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามใน
กรุ งเทพมหานครและจังหวัด ใกล้ เคีย ง ต่อ มา ปี พ.ศ.2514 ท่านได้ รับความไว้ วางใจให้ ดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการกลางอิ สลามแห่งประเทศไทย และเป็ นเลขาธิ การจุฬาราชมนตรี (สมัย
จุฬาราชมนตรี นายประเสริ ฐ มะหะหมัด) ซึ่งจากประสบการณ์ การทํางานทําให้ ท่านมีโอกาสได้
แปลคัมภีร์อัลกุรอานเป็ นภาษาไทย ทําให้ ท่านมี ความเข้ าใจในหลักคําสอนอิ สลามอย่างถ่องแท้
อาจกล่าวได้ วา่ ประวัติการศึกษาและหน้ าที่การงานทําให้ ท่านเป็ นที่ยอมรับและเป็ นที่พึ่งให้ แก่อิส
ลามิกชน
ปี พ.ศ.2528 ท่านวินัย สะมะอุน ได้ รับการเลือ กตัง้ ให้ ดํารงตําแหน่ง
อิหม่ามประจํามัสยิดกมาลุลอิสลามจากปวงสัปปุรุษที่มีทะเบียนอยูก่ บั มัสยิดกมาลุลอิสลาม เนื่อง
ด้ วยท่านเป็ นผู้รอบรู้ในหลักคําสอน ข้ อบัญญัติ รวมทังแนวทางการปฏิ
้
บตั ิของศาสนาอิสลามเป็ น
อย่างดี ประกอบกับมีลกั ษณะนิสยั ที่สอดคล้ องกับผู้ที่จะดํารงตําแหน่งอิหม่ามในศาสนาอิสลาม

84
ซึง่ ภายหลังจากที่ทา่ นได้ รับตําแหน่งเป็ นอิหม่าม ท่านได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเคร่ งครัดโดยนําหลักคํา
สอนศาสนาอิ ส ลามมาใช้ เพื่ อ พัฒ นาคนด้ า นการศึ ก ษา เพื่ อ ที่ จ ะให้ คนในชุ ม ชนมี ค วามรู้
ความสามารถและสามารถประกอบอาชีพได้ ทําให้ ปัจจุบนั คนในชุมชนมีการศึกษาที่สงู ขึ ้น และ
สามารถประกอบอาชีพได้ หลากหลายสาขามากขึ ้นอี กด้ วย จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของท่านอิหม่าม
ในหลายๆ ด้ าน ทําให้ ท่านเป็ นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน และได้ รับความไว้ วางใจให้ ทํางาน
นอกชุมชน ด้ านการเมือง โดยในปี พ.ศ. 2533 ท่านได้ รับแต่งตั ้งให้ ดํารงตําแหน่งวุฒิสมาชิกถึง 2
สมัย ต่ อ มาปี พ.ศ.2538 ได้ เ ป็ นวิ ท ยากรและอาจารย์ พิ เ ศษจากภาควิ ช าสื่อ สารและการ
ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นอกจากนี ้ยังมีผลงานการ
เขียนหนังสือและบทความด้ านศาสนาอิสลามและด้ านการพัฒนาอีกเป็ นจํานวนมาก
อาจกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่านวินยั สะมะอุน
จากสํานักข่าวมุสลิมไทย (ประวัติและผลงานนายวินยั สะมะอุน, 2553 ) สรุปได้ ดงั นี ้
(1) การศึกษา
ศึกษาศาสนาจากโรงเรี ยนปอเนาะ มะโงว จังหวัดปั ตตานี ศึกษา
สามัญนอกระบบ และศึกษาสามัญตามอัธยาศัย จนสอบเทียบจบชัน้ ม.ปลาย ได้ รับพระราชทาน
ปริ ญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
(2) ตําแหน่งปั จจุบนั
อิหม่ามมัสยิดกมาลุลอิสลาม ตั ้งแต่ 6 กันยายน พ.ศ. 2528
(3) ประสบการณ์สาํ คัญในอดีต
สมาชิ กสมัชชาแห่งชาติ สมาชิ กวุฒิสภา 2 สมัย สมาชิกสภานิติ
บัญ ญัติ แ ห่ง ชาติ 2 ครั ง้ เลขาธิ การจุ ฬ าราชมนตรี (นายประเสริ ฐ มะหะหมัด ) เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการ
กลางอิ สลามประจํ ากรุ งเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี (นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์)
เลขาธิ การสมาคมคุรุ สมั พัน ธ์ กรรมการสภาการศึก ษา ที่ ปรึ กษาผู้บัญชาการตํา รวจแห่ง ชาติ
(พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์ สวุ รรณ) ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นาย
กษิต ภิรมย์) ที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอารี ย์ วงศ์อารยะ) มีสว่ นร่ วม
ในการร่ างรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ คือปี 2543 และปี 2550 มีสว่ นร่ วมในการร่ างจดหมายหลายฉบับ
เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.การบริ หารองค์กรศาสนาอิสลาม เป็ นต้ น วิทยากรบรรยายให้
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
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(4) ผลงานที่สาํ คัญ
แปลคัมภีร์อัลกุรอาน จากภาษาอาหรับเป็ นภาษาไทย แปลอัลหะ
ดีษ จากภาษาอาหรับเป็ นภาษาไทย เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ ,วารสาร ฯลฯ เขียน คุตบะฮฺ
เพื่ อ สัน ติ สุข ให้ ส ภาความมั่น คงแห่ง ชาติ เขี ย นคุต บะฮฺ สิ่ง แวดล้ อ ม ให้ ก รมส่ง เสริ ม คุณ ภาพ
สิง่ แวดล้ อม ร่วมทําคูม่ ือสอนอิสลามศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขียนตําราสอนศาสนาอิสลาม
(5) ผลงานในการพัฒนาท้ องถิ่น
พัฒนาคลองแสนแสบจากวิกฤตจนสวยใส ส่งเสริ มการพัฒนา และอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม จนท้ องถิ่น
ได้ รับรางวัลลูกโลกสีเขียว บริ หารโรงเรี ยนสอนศาสนาประจํามัสยิด จัดตังศู
้ นย์พฒ
ั นาก่อนวัยเรี ยน
ประจํามัสยิดกมาลุลอิสลาม จัดตังโรงเรี
้
ยนเอกชน สามัญ ชื่อ โรงเรี ยนพิทยพัฒน์ศกึ ษา จัดตังเสี
้ ยง
ตามสายประจํามัสยิด จนแพร่หลายในชุมชนกว่า 700 ตัว
(6) รางวัลที่ได้ รับ
รางวัลเพชรกรุงเทพ จากผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานคร ดร.พิจิต รัต
กุล ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นครูภมู ิปัญญาไทย สาขาศาสนา จากสภาการศึกษา รางวัลเพชรสยาม
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล จากบริ ษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) ประกาศนียบัตร ฯลฯ (ทางด้ านการช่วยเหลือสังคม)
ดัง นัน้ จะเห็ น ได้ ว่า จากประวัติแ ละผลงานการทํา งานของท่านวิ นัย
สะมะอุน ถือเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ แก่ประชาชนชาวมุสลิมทังในด้
้ านของการเป็ นผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในหลากหลายด้ านดังจะเห็นได้ จากรางวัลที่ได้ รับ รวมทังเป็
้ นผู้ที่มีการประพฤติปฏิบตั ิ
ตนตามหลักคําสอนศาสนาอิสลามอย่างเคร่ งครัด และด้ วยการปฏิบตั ิตนและการวางตัวที่ดีของ
อิหม่าม จึงทําให้ คนในชุมชนมีความเคารพนับถือและเลือ่ มใสศรัทธา
2) คุณสมบัติของผู้นําชุมชน
จากประวัติ ก ารศึก ษาและการทํ า งานของท่านวิ นัย สะมะอุน หรื อ
อิหม่ามประจํ ามัสยิดกมาลุลอิ สลามข้ างต้ นนัน้ จะเห็นได้ ว่าอิ หม่ามเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความ
เข้ าใจอย่า งถ่ อ งแท้ ในด้ านของหลัก คํา สอนทางศาสนา อี กทัง้ ยัง เป็ นผู้ที่ ห มั่น ใฝ่ หาความรู้ อยู่
ตลอดเวลา ถือได้ วา่ ท่านมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเป็ นอิหม่ามประจํามัสยิดกมา
ลุลอิ สลาม ซึ่งผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเป็ นอิหม่ามได้ นั ้นจะต้ องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตามที่ อุทัย
หิรัญโต (2521) ได้ อธิบายข้ อบัญญัติในศาสนาอิสลามสําหรับผู้ที่จะได้ รับตําแหน่งอิหม่ามว่าต้ องมี
ลักษณะดังต่อไปนี ้
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

เป็ นผู้มีความรู้ในเรื่ องศาสนาอิสลามเป็ นอย่างดี
เป็ นผู้ที่อ่านคัมภีร์อลั กุรอานได้ ถกู ต้ องชัดเจน
เป็ นผู้ที่จําอัลกุรอานได้ มาก
เป็ นผู้ที่สามารถนําละหมาดญะมาอะฮได้ อย่างสมบูรณ์
เป็ นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต ยุติธรรม รักหมู่คณะ
เป็ นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบตั ิศาสนกิจตามคําสอนของ

อิสลาม
ดังนัน้ อาจกล่าวได้ วา่ ท่านวินยั สะมะอุน เป็ นผู้ที่มีลกั ษณะของอิหม่าม
อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนมีลกั ษณะของการเป็ นผู้นําที่ดีอี กด้ วย ตามที่ พิมพ์ทอง โยธิ โน (2555)
กล่าวว่าผู้นําที่ดีต้องมี ลกั ษณะดังนี ้ มีความรู้ ความเข้ าใจ มี ความสามารถในการปกครอง สุจริ ต
โปร่งใส เที่ยงธรรม มีความสามารถในการตัดสินใจ มีบุคลิกภาพที่ดี คือ สามารถควบคุมอารมณ์
ได้ ดี เชื่อมั่นตนเอง สุภาพ เรี ยบร้ อย มีความสามารถในการวางแผน วางคนได้ เหมาะสมกับงาน
ตลอดจนมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ท่านอิหม่ามวินยั สะมะอุน มีคุณลักษณะผู้นําที่นําไปสูค่ วามสําเร็ จใน
การแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ กล่าวคือ ลักษณะทางกายภาพหากได้ พบเห็น ท่านเป็ น
คนเรี ยบร้ อย สุภาพ ยิ ้มแย้ มแจ่มใสดูเป็ นมิตรกับทุกคนและอยากเข้ าไปร่ วมพูดคุยด้ วย ดูมีเมตตา
เอื ้อเฟื อ้ อารมณ์ดีอยูเ่ สมอ ท่านอิหม่ามเป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักศาสนาและมองการณ์
ไกลในเรื่ อ งปั ญหาสิ่งแวดล้ อ มที่เกิดขึ ้นในชุมชนกมาลุลอิ สลาม มีการวางแผนในการทํางาน มี
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มี ความตังใจจริ
้
งที่จะนําพาให้ คนในชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างมี ความสุข
ปฏิบตั ิหน้ าที่ความรับผิดชอบให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด มีความสามารถในการปกครองถึงแม้ ใน
ชุมชนมีทงไทยอิ
ั้
สลามและพุทธแต่ท่านก็พูดเสมอว่าให้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ท่านเป็ นผู้อุทิศ
ตนให้ กบั ชุมชนอย่างแท้ จริ ง ซึง่ จากลักษณะดังกล่าวล้ วนแล้ วแต่เป็ นคุณลักษณะของผู้นําที่ดีทั ้งสิ ้น
3) กลยุทธ์ ของผู้สง่ สาร
ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้นําชุมชน ในประเด็นดังต่อไปนี ้
(1) บุคลิกภาพของผู้สง่ สาร
ท่านอิหม่ามเป็ นคนเรี ยบร้ อย สุขุม สุภาพ มีมนุษย์สมั พันธ์ ใจดี มี
เมตตา โอบอ้ อมอารี อารมณ์ดี ยิ ้มง่าย รู้สกึ อบอุ่นและไว้ วางใจเมื่อใกล้ ชิด มีลกั ษณะของผู้ใหญ่ใจ
ดี ดังจะเห็นได้ จากการที่เด็กๆจะเข้ าไปกอดเมื่อพบอิหม่าม อิหม่ามเป็ นผู้นําศาสนาที่ชาวมุสลิมใน
ชุมชนต่างให้ ความเคารพและศรัทธา และเป็ นผู้นําชุมชนที่อุทิศตนเพื่อชุมชนจึงเป็ นที่รักและเชื่อฟั ง
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ของคนในชุมชน ดังนันเมื
้ ่อท่านอบรมสัง่ สอนทางด้ านศาสนาและสื่อสารใดๆคนในชุมชนก็จะให้
ความสนใจและพร้ อมที่จะนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
(2) ความรู้และความสามารถของผู้สง่ สาร
ด้ านความรู้ ของผู้สง่ สาร จากประวัติการศึกษา สะท้ อนให้ เห็นว่า
ท่านอิหม่ามเป็ นผู้ใฝ่ หาความรู้ ด้วยตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะการศึกษาด้ านหลักศาสนาอิสลาม
ท่านได้ ศึกษาด้ านศาสนาอิสลามมาโดยตรง มีความสนใจในคําสอนดังจะเห็นได้ จากผลงานการ
แปลคัมภีร์อัลกุรอานจากภาษาอาหรับเป็ นภาษาไทย และมีผลงานเขียนและงานแปลที่เกี่ยวกับ
ศาสนาอีกจํานวนมาก แสดงให้ เห็นว่าท่านไม่เพียงแต่เข้ าใจอย่างลึกซึ ้งในเรื่ องของศาสนาเท่านั ้น
ท่านยังมีความสามารถด้ านภาษาอีกด้ วย ด้ วยเหตุที่เป็ นผู้ร้ ู ทางศาสนาท่านจึงสามารถถ่ายทอด
และอบรมสัง่ สอนสัปปุรุษให้ เชื่ อ ฟั งและทําในสิ่งที่ท่านร้ องขอ เพราะด้ วยชาวมุสลิมจะยกย่อ ง
เทิดทูนผู้ที่มีความรู้แตกฉานทางด้ านศาสนาอิสลาม คือ ผู้นําทางศาสนา หรื อ “อิหม่าม” มากกว่าผู้
ที่มีความรู้ ทางด้ านอื่น ฉะนัน้ ท่านจึงเป็ นบุคคลที่ได้ รับความนับถือและเลื่อมใสศรั ทธาของคนใน
ชุมชน ประกอบกับประวัติการทํางานของท่าน ทําให้ ท่านมีประสบการณ์ ในการบริ หารงานและ
ท่านได้ นําความรู้ความสามารถที่ทา่ นได้ สงั่ สมมาพัฒนาชุมชนและพัฒนาคนในชุมชนให้ มีความรู้
และให้ สามารถพึง่ พาตนเองได้
ด้ านความสามารถของผู้สง่ สาร ท่านอิหม่ามเป็ นผู้มีความสามารถ
ในการแก้ ปัญหาในทุกๆ สถานการณ์ ด้ วยประสบการณ์การทํางานและความรู้ ความเชียวชาญใน
ด้ านการบริ หารงานและสิ่งแวดล้ อมที่ท่านได้ สงั่ สมมา ประกอบกับความสามารถในการถ่ายทอด
ข่าวสาร ซึง่ ทักษะความสามารถด้ านการสื่อสารของท่านนัน้ ท่านอิหม่ามมีการใช้ การสื่อสารทาง
เดีย ว คื อ จากอิ ห ม่ามไปยังคนในชุม ชน และในบางครั ง้ หรื อ ในบางกรณี ท่านอิ หม่ ามยังได้ ใ ช้
ลักษณะการสือ่ สารแบบสองทาง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนได้ แสดงความคิดเห็น ถือเป็ นการ
สลับบทบาทกันไปมาระหว่างผู้สง่ สารกับผู้รับสาร ทําให้ คนในชุมชนได้ มีโอกาสเข้ ามามีสว่ นร่ วมใน
การแก้ ปัญหาสถานการณ์สงิ่ แวดล้ อมของชุมชน และได้ ตระหนักถึงปั ญหาต่างๆ ร่วมกัน
(3) คุณสมบัติในการสือ่ สาร
คุณสมบัติในการสือ่ สารถือเป็ นสิง่ ที่เชื่อมโยงไปยังกลุม่ ผู้รับสาร ซึ่ง
คุณสมบัติของท่านอิหม่ามวินยั สะมะอุน ในการแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนนั ้น
สะท้ อนให้ เห็นความสามารถในการสื่อสารของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นความสามารถในการพูด การรับ
ฟั ง ตลอดจนการโน้ มน้ าวใจ จากการเก็ บรวบรวมข้ อมูล และการสัมภาษณ์ ท่านวินัย สะมะอุน
(สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2558) ได้ วิเคราะห์คณ
ุ สมบัติในการสือ่ สาร ดังนี ้
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ความสามารถในการพูด ท่านอิ หม่ ามสามารถถ่ ายทอดเนื อ้ หา
สาระของข่าวสารแต่ละประเภทไปยังกลุม่ ผู้รับสารให้ สามารถเข้ าใจด้ วยการใช้ ภาษาที่เข้ าใจได้
ง่าย ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ท่านวินัย สะมะอุน กล่าวว่า “เวลาเราจะเอาเรื่ องอะไรมาพูดให้ คนใน
ชุมชนฟั ง เราจะมีความเป็ นกลาง ต้ องไม่ใส่อารมณ์หรื อความรู้ สึกของตัวเองลงไป เพราะเราก็ไม่ร้ ู
ว่าใครคิดเหมือน หรื อคิดต่างกับเรา เราแค่พดู เพื่อเป็ นการแนะนํา ไม่ใช่การบังคับ” ซึง่ จากลักษณะ
การพูดดังกล่าวเป็ นการเปิ ดกว้ างทําให้ ผ้ ูฟังรู้ สึกชื่ นชอบ เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความคล้ อ ยตาม และนํ า
คําแนะนําหรื อคําขอร้ องของท่านอิหม่ามไปปฏิบตั ิตาม โดยประเด็นที่ท่านอิหม่ามมักจะพูดให้ ฟัง
อยูเ่ สมอผ่านสือ่ กระจายเสียงในตอนเช้ า คือ เรื่ องสิ่งแวดล้ อม ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาขยะ ที่ทําให้ นํ ้า
ในคลองแสนแสบเน่าเสีย รวมไปถึงขอให้ คนในชุมชนช่วยกันปลูกต้ นไม้ ในพื ้นที่ว่างบริ เวณหน้ า
บ้ าน เพื่อให้ หน้ าบ้ านของชุมชนร่มรื่ นน่าอยู่
สําหรับวัตถุประสงค์ในการพูดของท่านอิหม่าม ส่วนใหญ่เป็ นการ
พูดเพื่อให้ คนในชุมชนเกิดความเข้ าใจ เช่น เรื่ องสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบท่านก็อธิ บายชีแ้ จงให้
เห็นคุณประโยชน์ของนํ ้า อธิบายให้ เห็นถึงปั ญหาว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน ถือเป็ นการบอกกล่าวจากข้ อเท็จจริ งมาเล่าให้ ฟัง นอกจากพูดเพื่อให้ ความรู้ แล้ วท่านยังพูด
โน้ มน้ าว โดยเป็ นการพูดชักชวน จูงใจ เพื่อให้ คนในชุมชนเกิดความคล้ อยตามโดยใช้ ศาสนาเป็ น
หลัก เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ และเป็ นสิ่ ง ที่ ต้ อ งทํ า ตาม ทํ า ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรม ดังประเด็นสิ่งแวดล้ อมท่านได้ พูดทุกวันจนกระทัง่ คนในชุมชนเกิ ดการซึมซับและรู้ สึก
คล้ อยตามจนปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดหรื อระเบียบของชุมชน
ความสามารถในการรั บฟั ง ทักษะในการฟั งถื อ ว่าเป็ นอี กทักษะ
หนึง่ ที่สาํ คัญไม่น้อยไปกว่าการพูด การอ่าน หรื อการเขียน เนื่องจากหากผู้สง่ สารมีความสามารถ
แค่การพูดเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีคณ
ุ สมบัติของการเป็ นผู้รับฟั งที่ดีก็จะทําให้ การสื่อสารเกิดความ
เข้ า ใจผิ ด และเกิ ด ความขัด แย้ งกัน ของคนในชุม ชน สํา หรั บ ความสามารถในการฟั ง จากการ
สัมภาษณ์ทา่ นอิหม่าม ได้ กล่าวว่า “เราจะเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนได้ แสดงความคิดเห็น เราจะได้
รู้ ว่าใครมีความคิดอย่างไร อยากให้ มีการทําอะไร แก้ ไขปั ญหาอะไรในชุมชนบ้ าง เราก็ จะรั บฟั ง
เสียงจากทุกคน ของใครว่าดีเราก็จะนํามาปรับเปลีย่ น” สะท้ อนให้ เห็นว่าท่านอิหม่ามนอกจากจะมี
ความสามารถในการพูดแล้ ว ท่านยังมีความสามารถในการรับฟั งเสียงของคนในชุมชนอีกด้ วย โดย
เห็นว่าคนในชุมชนทุกคนคือส่วนสําคัญของการทําให้ ชุมชนเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการโน้ มน้ าวใจ การโน้ มน้ าวใจถือเป็ นคุณสมบัติ
ที่สาํ คัญของการเป็ นผู้สง่ สารที่ดี เนื่องจากการโน้ มน้ าวใจจะมีผลต่อความคิดเห็นของผู้รับสารว่า
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จะให้ ความร่ วมมื อหรื อไม่จากการสื่อสารที่ผ้ สู ง่ สารพยายามสื่อสารเพื่อให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
การโน้ มน้ าวใจจึ ง ถื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการเปลี่ ย นแปลงสัง คม และอาจจะนํ า ไปสู่ก าร
เปลี่ย นแปลงทางด้ า นอารมณ์ ค วามรู้ สึก นึก คิ ด และส่ง ผลไปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมของผู้รับสารในที่สดุ ในที่นี ้ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ความสามารถในการโน้ มน้ าวใจของผู้นํา
ชุมชนไว้ ในประเด็นดังต่อไปนี ้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการโน้ มน้ าวใจ การโน้ มน้ าวใจจะประสบ
ความสําเร็ จตรงตามเป้าหมายที่ผ้ สู ง่ สารต้ องการได้ ผู้สง่ สารจําเป็ นต้ องมีการกําหนดวัตถุประสงค์
ไว้ อย่างชัดเจน จากการสัมภาษณ์ ท่านอิหม่ามวินยั สะมะอุน (สัมภาษณ์ , 10 มีนาคม 2558) ได้
อธิบายว่า “ด้ านสิง่ แวดล้ อม พวกปั ญหานํ ้าเน่าเสีย เรื่ องปั ญหาขยะ เรามักจะมีการพูดเน้ นยํ ้าอยู่
เสมอในทุกๆ วัน เพื่อกระตุ้นให้ คนในชุมชนรู้สกึ ว่ามันเป็ นเรื่ องที่ทกุ คนต้ องช่วยกันแก้ ไข ไม่ใช่เพียง
ใครคนใดคนหนึง่ หรื อเกี่ยงกันทํา โดยเราจะใช้ เสียงตามสายพูดในทุกๆ เช้ า เสียงที่เราพูดจะได้ ยิน
ไปทัว่ ทัง้ 22 ชุมชน เพราะลําโพงของชุมชนเราทุกวันนี ้มีประมาณ 700 ตัว การใช้ เสียงตามสายถือ
ว่า เป็ นสิ่ง ที่ ส ะดวกและเข้ า ถึ ง คนในชุ มชนได้ ง่า ยที่ สุด ” จากการสัม ภาษณ์ ดังกล่า ว สามารถ
วิเคราะห์ได้ ว่า ท่านอิ หม่ามมีวัตถุประสงค์ หลักในการสื่อสารของท่านอิหม่าม คือ ทําอย่างไรให้
สิง่ แวดล้ อมของชุมชนมีสภาพที่ดี ทําอย่างไรที่จะให้ คนในชุมชนร่ วมมือกัน ท่านจึงต้ องชักจูงหรื อ
โน้ มน้ าวให้ คนในชุมชนได้ เห็นถึงปั ญหาและเกิดการเปลี่ยนแปลงด้ านความคิด ความรู้ สกึ และหัน
มาร่วมมือกันดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
กระบวนการโน้ มน้ าวใจ การโน้ มน้ าวใจถือเป็ นการดําเนินกิจกรรม
ที่ตอ่ เนื่อง โดยผู้สง่ สารจะต้ องเริ่ มตังแต่
้ การตั ้งวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ผ้ รู ับสาร เลือกใช้ ช่องทางสื่อ
ในการส่งสาร ตลอดจนติดตามผลเพื่อให้ เห็นถึงปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้สง่ สารภายหลังจาก
การสือ่ สาร
สํา หรั บ การสื่อ สารของชุ ม ชนมัส ยิ ด กมาลุล อิ ส ลามนัน้ ที่ มี ท่า น
อิหม่ามเป็ นผู้นําชุมชนนัน้ ถือได้ ว่าท่านเป็ นบุคคลที่มีประสบการณ์ ด้านการทํางานและด้ านการ
บริ หารจัดการการสื่อสาร ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลสะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะการสื่อสารของ
ชุมชน โดยก่อนที่อิหม่ามจะสื่อสารกับคนในชุมชน ท่านจะมีการกําหนดเป้าหมายก่อนทุกครัง้ ว่า
สารหรื อเรื่ องที่ทา่ นจะพูดนันเกี
้ ่ยวข้ องกับเรื่ องใด และต้ องการให้ คนในชุมชนรับทราบเกี่ยวกับเรื่ อง
อะไร ถือเป็ นการเตรี ยมเนื ้อหาสารที่ต้องการจะสื่อสาร นอกจากเตรี ยมสารแล้ วการวิเคราะห์ผ้ รู ับ
สารยังเป็ นสิง่ สําคัญสําหรับการสือ่ สารอีกด้ วย แต่ด้วยชุมชนมัสยิดกลุม่ ประชากรในชุมชนไม่ค่อย
มีความแตกต่างทางด้ านประชากรศาสตร์ มากนัก เนื่องด้ วยส่วนใหญ่เป็ นชาวไทยมุสลิมซึ่งนับถือ

90
ศาสนาอิสลาม ดังนันการออกแบบสารของผู
้
้ สง่ สารจึงมุ่งเน้ นการนําหลักคําสอนทางศาสนามาเป็ น
หลักและสอดแทรกเนื ้อหาสารเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม โดยในการถ่ายทอดเนื ้อหาสารนั ้นจําเป็ นต้ องมี
การผสมผสานช่องทางการสือ่ สารที่หลากหลาย เนื่องด้ วยคนในชุมชนมีหลากหลายช่วงวัย และมี
ข้ อจํากัดด้ านการรับรู้ที่แตกต่างกัน ฉะนั ้นอิหม่ามจึงเล็งเห็นว่าการสือ่ สารเพียงแค่ใช้ เสียงตามสาย
อาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้ ทงหมด
ั้
จึงมี การเลือ กใช้ ช่อ งทางสื่อ ประเภทอื่ นๆ อี ก
เพื่อให้ สามารถถ่ายทอดสารได้ อย่างครบถ้ วน และสามารถชักจูง เชิญชวนคนในชุมชนให้ มาร่ วม
มือกันดูแลสิง่ แวดล้ อมของชุมชน และนอกจากกระบวนการโน้ มน้ าวใจแล้ ว ท่านอิหม่ามได้ มีการ
จัดกิจกรรมภายในชุมชนเพื่อให้ คนในชุมชนรู้สกึ การสัมผัสได้ การลงมือทําก่อให้ เกิดการผูกพันกับ
สิ่งแวดล้ อ มมากขึน้ แต่ในช่วงแรกยังมี คนในชุมชนไม่มากนักที่ให้ ความร่ วมมื อ แต่เมื่ อ ท่านได้
สื่อ สารบ่อ ยครั ง้ ขึน้ ถี่ ขึน้ และเสนอสารที่ทํ าให้ คนในชุ มชนเห็น ว่ามันมี ผ ลกระทบต่อ เขาจริ ง ๆ
หลังจากนันมาคนในชุ
้
มชนต่างก็ให้ ความร่วมมือมากครัง้ ในการทํากิจกรรมและร่ วมกันรักษาฟื น้ ฟู
สิง่ แวดล้ อมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
สําหรับกลยุทธ์ ที่ทา่ นอิหม่ามใช้ ในการสือ่ สารที่นํามาสูค่ วามสําเร็ จ
ในการหล่อหลอมและโน้ มน้ าวจิตใจของคนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามให้ รักชุมชนและให้ ความ
ร่วมมือในการแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชนได้ เป็ นอย่างดีมีดงั นี ้
การสอนทางศาสนา ด้ วยท่านอิหม่ามจะต้ องอบรมสัง่ สอนสัปปุรุษ
ทุกเช้ าด้ วยเสียงตามสายและในคําสอนตามคัมภีร์อัลกุรอาน จะกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ชาว
มุสลิมจะต้ องช่วยกันดูแลรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายนํ ้า ศาสนาอิสลามมีลกั ษณะเด่นที่แตกต่าง
กับศาสนาอื่น คือนอกจากจะสอนเรื่ องจริ ยธรรมเหมือนศาสนาอื่นแล้ ว ยังมีระบบการเมือง เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม อิ หม่ ามจึ งสอดแทรกปั ญ หาสิ่งแวดล้ อ มที่ ทุกคนจะต้ อ งช่ว ยกัน ดูแ ลในการสอน
ศาสนาด้ วย เนื่องจากการสอนทางศาสนาจะต้ องนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และความสะอาดเป็ นบทแรก
ของความศรัทธา จึงเป็ นการขอให้ ทุกคนร่ วมกันทําและดูแลเพื่อให้ เป็ นไปตามคําสอน นี่คือกลยุทธ์
อย่างหนึง่ ที่นอกจากจะได้ ทําการสอนตามคัมภีร์แล้ วยังได้ สอดแทรกเกี่ยวกับทรัพยากรซึ่งส่งผลให้
สิง่ แวดล้ อมของชุมชนได้ รับความร่วมมือในการดูแลรักษาเป็ นอย่างดีอีกด้ วย
การกําหนดให้ นกั เรี ยนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรี ยนพิทยพัฒน์
ศึกษาว่ายนํ ้าในคลองแสนแสบในชัว่ โมงว่ายนํ ้าตามหลักสูตรการเรี ยนการสอน เป็ นการจูงใจให้ เด็ก
ต้ องการสภาพนํ ้าคลองแสนแสบที่สะอาดที่สามารถว่ายนํ ้าได้ เป็ นการหล่อหลอมให้ เด็กเหล่านั ้นไม่
ทิ ้งขยะหรื อทําการใดๆที่จะทําให้ นํ ้าเน่าเสีย เพราะหากนํ ้าเน่าเสียเขาเหล่านั ้นก็จะไม่มีที่จะเรี ยนว่าย
นํ ้าได้ อีกต่อไป ถือเป็ นอีกกลยุทธ์ หนึง่ ในการปลูกฝั งเรื่ องสิง่ แวดล้ อมให้ แก่เด็กในชุมชนตั ้งแต่เยาว์วยั
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การเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนหรื อนักเรี ยนมาจัดรายการเสียงตามสาย
สลับ กัน มาพูด ข่า วสารตลอดจนปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึน้ ในชุม ชน ไม่เ พี ยงเด็ก นักเรี ยนเท่า นัน้ ในเดื อ น
รอมฎอนจะมีครูมาจัดรายการในช่วงตอนเย็นเพื่อปลูกฝั งเรื่ องการดูแลชุมชน การให้ คนในชุมชนมา
จัดรายการทําให้ ผ้ ฟู ั งรู้ สกึ แปลกใหม่และเป็ นกันเองการขอความร่ วมมือก็อาจจะง่ายขึ ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเยาวชนซึง่ เป็ นลูกหลานของเขาเองและครูซงึ่ เป็ นผู้ที่เขาให้ การยกย่องเป็ นผู้ขอความร่ วมมือ
นับเป็ นกลยุทธ์ ที่เหมาะสมอีกอย่างหนึง่ กับชุมชน
ข้ อจํากัดของการโน้ มน้ าวใจ อย่างไรก็ตาม การสือ่ สารเพื่อโน้ มน้ าว
ใจเป็ นเรื่ อ งที่ ค่อ นข้ า งยากที่ จ ะสื่อ สารเพื่ อ ให้ ก ลุ่ม ผู้รั บสารเกิ ด การเปลี่ยนแปลงทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรม อย่างไรก็ ตามการโน้ มน้ าวใจของท่านอิ หม่ามก็ เช่นกัน จะเห็นได้ ว่า ท่านต้ อ งมี การ
สือ่ สารหลายครัง้ และปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องจนจะสามารถชักจูงคนในชุมชนให้ ปฏิบตั ิตามคําแนะนํา
ของท่านได้ แต่ทงนี
ั ้ ้การโน้ มน้ าวใจก็อาจไม่สามารถทําให้ ผ้ รู ับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามที่ทา่ นอิหม่ามต้ องการได้ ทงหมด
ั้
อาจจะมีผ้ รู ับสารบางส่วนที่ไม่พร้ อมที่จะรับฟั งหรื ออาจจะรับ
ฟั ง แต่ไม่เชื่อหรื อไม่ได้ ปฏิบตั ิตาม ซึง่ นั ้นก็ถือเป็ นสิทธิของผู้รับสารในการตัดสินใจเช่นกัน
จากลัก ษณะการสื่ อ สารดั ง กล่า วข้ างต้ นนั น้ สะท้ อ นให้ เห็ น
ความสามารถในการโน้ มน้ าวใจของท่านอิหม่ามที่มีการบริ หารจัดการการสื่อสารเพื่อชักจูงให้ คน
ในชุมชนต่างตระหนักถึงปั ญหาสิ่งแวดล้ อม และให้ ความร่ วมมือ ตลอดจนมีสว่ นร่ วมในการแก้ ไข
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชนมาจนถึงปั จจุบนั นี ้
(4) ความมีพลัง
ประณม ถาวรเวช (2550) กล่าวว่า ผู้ที่ประสบความสําเร็ จจะต้ อง
สร้ างพลังแห่งความสําเร็ จ 5 ประการ คือ พลังแห่งการคิด พลังแห่งการกระทําหรื อพลังแห่งผลงาน
พลังแห่งกลยุทธ์ ในการมัดใจผู้อื่น พลังแห่งการประสานงานเครื อข่าย และพลังแห่งบุคลิกภาพ
ผู้นําชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม หรื อ ท่านอิ หม่ามวินัย สะมะอุน
ถือว่าเป็ นบุคคลซึง่ เป็ นผู้นําทางศาสนาของชุมชนที่มีพลังแห่งความสําเร็ ว กล่าวคือ ท่านมีพลังแห่ง
ความคิด ดังจะเห็นได้ จากการเรี ยนรู้ที่จะแก้ ปัญหาทีเกิดขึ ้นในชุมชน และลงมือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
ต่อเนื่องซึง่ นําไปสูพ่ ลังแห่งการกระทํา อิหม่ามยังมีบุคลิกลักษณะที่มดั ใจให้ ผ้ ทู ี่พบเห็นเกิดความรัก
และศรัทรารวมทังมี
้ มนุษยสัมพันธ์ ที่ดีทําให้ ผ้ อู ื่นรู้สกึ คล้ อยตาม เชื่อถือ และให้ ความร่ วมมือในที่สดุ
อิหม่ามเป็ นผู้ที่มีวาทะในการพูดหากวันใดไม่มีเสียงตามสายของอิหม่ามคนในชุมชนก็จะถามถึง
แสดงว่าคนในชุมชนชื่นชอบและอยากฟั งอิหม่ามสอน อิหม่ามเป็ นผู้มีบุคลิกภาพของผู้นําที่ดี ที่
เสียสละที่จ ะอาสาแก้ ปัญหาให้ ผ้ ูอื่ นนั่นคือ พลังแห่งบุคลิกภาพ นับว่าอิ หม่ามเป็ นผู้ที่มีพลังแห่ง
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ความสําเร็ จจึงผลักดันให้ ประสบความสําเร็ จในการจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นแก่ชุมชนได้ เป็ นอย่าง
ดีจนเป็ นที่ยอมรับ
นอกจากนี ้จากการสัมภาษณ์ บุคคลที่ใกล้ ชิดและทํางานร่ วมกับ
ท่านอิหม่าม พบว่า ท่านเป็ นผู้ที่มีความขยัน ใฝ่ หาความรู้ และกระตื อรื อร้ นในการที่จะแก้ ปัญหา
ของชุมชนในทุกๆ ด้ าน โดยไม่รีรอปล่อยให้ ปัญหาเหล่านั ้นยืดเยื ้อต่อไป และด้ วยความที่ทา่ นอาศัย
อยูใ่ นชุมชนและดํารงตําแหน่งเป็ นอิหม่ามมาอย่างยาวนานนั ้น ทําให้ ทา่ นเข้ าใจความต้ องการของ
คนในชุมชน เนื่องจากท่านมักจะเปิ ดโอกาสให้ ทุกคนได้ แสดงความคิดเห็นร่ วมกันอยู่เสมอ ด้ วย
เหตุนี ้จึงทําให้ คนในชุมชนเกิดความเชื่อมัน่ ในตัวผู้นํา
(5) การมีพื ้นฐานร่วมกัน
การมี พื ้นฐานร่ ว มกัน คือ การที่ ผ้ ูส่งสารและผู้รั บสารมี ความคิ ด
ความเชื่ อ หรื อ ทัศนคติที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งหากมีพืน้ ฐานร่ วมกันก็ จ ะส่งผลให้ ผ้ ูรับสารเกิ ดความ
คล้ อยตามได้ งา่ ยขึ ้น ในที่นี ้ท่านอิหม่ามมักจะนําเสนอข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นปั ญหาของชุมชน เพื่อให้
คนในชุมชนได้ เกิดความเข้ าใจ เกิดความตระหนักถึงปั ญหาเหล่านันร่
้ วมกัน และพร้ อมที่จะช่วยกัน
แก้ ไขปั ญหานัน้ ซึ่งเนือ้ หาสาระของสารแต่ละประเภทท่านอิ หม่ามจะนําหลักศาสนาอิสลามมา
สอดแทรกทุกครั ง้ เนื่ อ งจากชาวมุสลิม จะเคร่ ง ครั ด และปฏิ บัติ ต ามหลัก ศาสนา อย่างปั ญหา
สิ่ง แวดล้ อ มคลองแสนแสบของชุ ม ชน ท่า นจะนํ าเสนอสารที่ทํ า ให้ ค นในชุ ม ชนรู้ สึก ว่า ปั ญหา
เหล่านันมี
้ ผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของตน โดยนําหลักเหตุผลมาอ้ างอิงเสมอ และจากปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมของชุมชนทําให้ ทุกคนในชุมชนต่างเห็นว่ามันเป็ นปั ญหาที่พวกเขาทุกคนต้ องช่วยกัน
แก้ ไข ดังนันการขอร้
้
องของอิหม่ามที่ให้ คนในชุมชนช่วยกันดูแลรักษาจึงไม่ใช่เรื่ องยาก เนื่องจาก
คนในชุมชนเห็นด้ วยและเชื่อตามที่ทา่ นอิหม่ามอธิบาย
5.1.2.2 การศึกษาเนื ้อหาสาร
เนื ้อหาสารจัดว่าเป็ นตัวแทนทางความคิดของผู้สง่ สารที่สง่ ไปยังกลุม่ ผู้รับสารผ่าน
ช่อ งทางสื่อต่างๆ สําหรั บชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลามมี ผ้ นู ําชุมชนหรื อ อิหม่ามเป็ นผู้ส่งสารหลัก
ฉะนัน้ อิ ห ม่า มจึ งเป็ นบุ ค คลแรกที่ อ อกแบบเนื อ้ หาสาระของสาร จากการสัม ภาษณ์ ท่านวิ นัย
สะมะอุน (สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ข้ อมูลที่จะเอามาพูดให้ คนในชุมชนฟั ง ทุกครัง้
จะต้ องดูสถานการณ์ ของชุมชนก่อนว่าช่วงนัน้ วันนันมี
้ ปัญหาอะไร หรื อใครมีเรื่ องเดือดร้ อ นมา
ขอให้ คนในชุมชนช่วยเหลือกันก็จะเอามาบอกให้ คนในชุมชนฟั ง เขาจะทําตามหรื อไม่ก็ไม่ได้ ว่ากัน
แต่ส่วนใหญ่ เขาก็ จ ะทําตาม” ซึ่งเมื่ อ วิเคราะห์ เนื ้อหาสารที่เกี่ ยวกับสิ่งแวดล้ อ ม ท่านวินัยจึงได้
อธิบายเพิ่มเติมว่า “อย่างในช่วงปั ญหานํ ้าคลองแสนแสบเน่าเสีย เราก็จะเห็นปั ญหาตรงนี ้ คนใน
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ชุมชนก็เห็นปั ญหา คนบางส่วนก็อยากแก้ ไข แต่ไม่ร้ ู จะบอกกันอย่างไรให้ ทวั่ ถึง เราจึงใช้ เสียงตาม
สายมาพูดโดยเน้ นคําสอนศาสนาอิสลามจะมีคําสอนเกี่ยวกับความสะอาด เราก็จะเอามาพูด พูด
ให้ เห็นถึงปั ญหา เห็นความสําคัญ ให้ คนได้ เห็นประโยชน์ ของคลองแสนแสบ ช่วงแรกๆ จะพูด
เกี่ ยวกับสิ่งแวดล้ อ มแทบทุกวัน แต่หลังๆ มานี ้ นานทีถึงจะเอามาพูดถึงเพราะคนในชุมชนเขา
เข้ าใจและทําตามกันมาตลอดอยูแ่ ล้ ว”
จากคํากล่าวของท่านอิหม่ามข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าข่าวสารที่อิหม่ามเผยแพร่ สู่
คนในชุมชนนัน้ ส่วนใหญ่มาจากการมองเห็นถึงสถานการณ์ ปัญหาของชุมชน ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
คลองแสนแสบท่านได้ นําหลักคําสอนศาสนาอิสลามมาเป็ นหลักและสอดแทรกด้ านสิ่งแวดล้ อ ม
เพื่ อ ให้ ค นในชุ ม ชนนํ า คํ า แนะนํ า เหล่า นัน้ ไปปฏิ บัติ ตาม สํา หรั บ หลัก ศาสนาอิ สลามเกี่ ย วกับ
สิง่ แวดล้ อมนันจะมี
้ ระบุไว้ ในคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งอิหม่ามได้ เป็ นผู้แปลเป็ นฉบับภาษาไทยไว้ เพื่อให้
เข้ าใจง่าย ในที่นี ้ผู้วิจยั ได้ นําเนื ้อหาสารบางส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสิง่ แวดล้ อมมาวิเคราะห์ ดังนี ้
1) หลักศาสนากับสิง่ แวดล้ อม
จากคัม ภี ร์ อัล กุ ร อานฉบับ แปลภาษาไทยโดยท่ า นวิ นัย สะมะอุ น
(2524) ในประเด็นเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อมในศาสนาอิสลาม ใจความสําคัญมี
ดังนี ้
การรักษาสิง่ แวดล้ อม
คําที่มักจะใช้ กันในเรื่ อ งนี ้ คือ “การอนุรักษ์ ” หมายถึงการรั กษาให้ คงสภาพเดิม
แบบค่อยๆ ทํา และอย่างต่อเนื่อง สอดคล้ องกับหดิษที่วา่

ความว่า... “กิจการที่อลั เลาะฮฺทรงโปรดปรานที่สดุ คือ กิจการที่ทําอย่างถาวร แม้
จะเล็กน้ อยก็ตาม”
ลักษณะการรักษา หรื อ การอนุรักษ์ ที่ดี คือ ทําตามกําลังความสามารถ
ของเราไม่ทําเกินกําลังความสามารถของเรา ดังหดิษหนึง่ ระบุวา่
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ความว่า... “ท่านทัง้ หลายมี หน้ าที่ต้อ งทําตามกําลังความสามารถของท่าน ขอ
สาบานต่ออัลเลาะฮฺ อัลเลาะฮฺไม่ทรงเบื่อหรอก นอกจากพวกท่านนั ้นแหละจะเบื่อ
เอง และศาสนาที่อลั เลาะฮฺทรงโปรดที่สดุ คือ ผู้นบั ถือศาสนาปฏิบตั ิอย่างถาวร”
ดังนัน้ การรักษาทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อม เราจึงต้ องทําตามนัยแห่งหดิษ
โดยเคร่ งครัด คือ ทําอย่างถาวร อย่างต่อเนื่อง และทําตามกํ าลังความสามารถ
ของเรา ไม่ต้องหักโหม แม้ จะทําเพียงเล็กน้ อยก็ตาม
การที่เราทํากิ จกรรมใดอย่างมากมาย ทุ่มเทอย่างหนัก แล้ วก็หยุด นาน
เข้ าก็มาทํากันอย่างทุ่มเทอีก อย่างนี ้ไม่ใช่การทํางานแบบอิสลาม งานลักษณะนี ้
มักเป็ นงานแสดงมากกว่าตังใจทํ
้ าด้ วยความบริ สทุ ธิ์ ใจ เป็ นการทํางานเพื่ออวด
ตามแฟชั่ น และตามกระแสโฆษณา งานที่ ทํ า ด้ วยเจตนาแบบนี ้ ไม่ มุ่ง หวัง
ผลสําเร็ จที่ถาวร ยัง่ ยืน เป็ นงานชั่วคราว ทําเสร็ จก็ปล่อยทิ ้ง ทําให้ สิ ้นเปลืองทาง
เศรษฐกิจ งานแบบนี ้จึงเป็ นทากเกาะกินสังคมเราเป็ นอย่างยิ่ง สังคมของเราต้ อง
อ่อนแอ เพราะคนในสังคมชอบทํางานแบบนี ้เอง
การรั ก ษาให้ สิ่ ง แวดล้ อมคงในสภาพเดิ ม คื อ หัว ใจในการอนุ รั ก ษ์
สิง่ แวดล้ อม และเราได้ ทราบว่า ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมทังหมด
้
ล้ วนเป็ นความ
โปรดปราน “นิอ์มตั ” ของอัลเลาะฮฺ การเปลีย่ นแปลงจึงมีคําห้ ามโดยกุรอานว่า

ความว่า... “ใครเปลี่ยนแปลงนิอ์ มัตของอัลเลาะฮฺ ภายหลังจากที่ได้ มาสู่เขแล้ ว
แน่นอน ณ อัลเลาะฮฺมีการลงโทษอันรุนแรง”

ความว่า... “ระบบของอัลเลาะฮฺซงึ่ พระองค์ทรงสร้ างมนุษย์ตามระบบนั ้น ย่อมไม่
มีการเปลีย่ นแปลงการสร้ างของอัลเลาะฮฺ...”
การใช้ ทรัพยากรย่อมเลี่ยงไม่พ้นต่อการสูญเสีย ดังนั ้นควรถือเป็ นหน้ าที่
จะต้ องทดแทนหรื อชดเชยด้ วยสิ่งที่ดีกว่า หรื ออย่างน้ อยก็ต้องสามารถชดเชยใน
ลักษณะเดิมได้ กุรอานบัญญัติวา่
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ความว่า... “หลังจากนันเขาได้
้
เปลี่ยนแปลงเป็ นสิ่งที่ดีกว่า ภายหลังจากสิ่งที่เลว
แท้ จริ งอัลเลาะฮฺทรงอภัย ทรงเมตตา”
การอธิ บายกุรอาน หรื อ หดิษ ไม่มี หลักเกณฑ์ ว่าจะต้ อ งอธิ บายเฉพาะ
ทางด้ านจริ ยศาสตร์ เหมือนที่คนส่วนใหญ่มอง แต่จะต้ องครอบคลุมหมดในทุกๆ
ด้ าน และนํามาใช้ ได้ ในทุกกรณี ดังที่นํามาใช้ กบั เรื่ องของนิเวศวิทยา ดังต่อไปนี ้
ทรั พ ยากรทัง้ หลาย กุร อานได้ บัญ ญั ติ ใ ห้ เ รานํ า มาพิ จ ารณาเพื่ อ เป็ น
หลักฐานสูศ่ รัทธา ที่เราเรี ยกว่า “ดะลีลอักลี” เราต้ อ งใช้ ปัญญาของเราวิเคราะห์
สภาพของทรัพยากรทังหลาย
้
จนเราบรรลุสคู่ วามศรัทธาในอัลเลาะฮฺ
หากโลกนี ้ถูกทําลายทรัพยากร จุดวิเคราะห์เพื่อศรัทธาก็หมดตามไปด้ วย
เราจึงต้ องรักษาทรัพยากรทั ้งหลายไว้ ให้ คงสภาพเดิม
ดังนันเราย่
้
อมสรุปได้ วา่ ทรัพยากร สิง่ แวดล้ อมทั ้งหลาย นอกจากถูกสร้ าง
มาเพื่อเป็ นประโยชน์ของเราทางด้ านกายภาพแล้ ว ยังมีประโยชน์ทางด้ านจิตภาพ
ของเราอีกด้ วย เป็ นประโยชน์ทางปั ญญาที่มีคุณค่ามากมาย และเป็ นประโยชน์
ทางจิตใจของเรา ที่จะนําไปสูค่ วามสงบและความสุขอย่างแท้ จริ ง
เราอย่า ทําลาย “จุด วิเคราะห์ สู่ศ รั ท ธา” อัน ได้ แ ก่ทรั พยากรทัง้ หลายที่
กล่าวมาแล้ ว แต่เ ราจะต้ อ งร่ วมกันรั ก ษา สร้ างสรรค์ ให้ ค งสภาพเดิม ของมัน
ตามที่อลั เลาะฮฺทรงประสงค์ เช่น อัลเลาะฮฺทรงประสงค์ให้ มีภูเขา เราอย่าทําลาย
ภูเขา อัลเลาะฮฺทรงประสงค์ให้ มีแหล่งนํ ้า เราอย่าทําลายแหล่งนํ ้า อัลเลาะฮฺทรง
ประสงค์ให้ แผ่นดินมีคณ
ุ ภาพเพื่อความเจริ ญเติบโต และการงอกงามของพืช เราก็
อย่าทําลายคุณภาพของแผ่นดิน
การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม จะต้ องเริ่ ม ต้ นด้ ว ยการรั ก ษาความสะอาด
สิง่ แวดล้ อมประดิษฐ์ เช่น บ้ าน มัสยิด ถนน บ่อนํ ้า สนาม เราพยายามรักษาความ
สะอาดเป็ นอย่า งดี โดยตลอด หรื อ สิ่งแวดล้ อ มตามสภาพดังเดิ
้ ม เราก็ ดูแ ลให้
สะอาด เช่น แม่นํ ้า ลําคลอง หนองบึง แม้ กระทัง่ ตัวมนุษย์เอง ซึง่ ถือเป็ นทรัพยากร
ชนิดหนึง่ ก็ต้องรักษาความสะอาด
ความสะอาดเป็ นรากฐานของความศรัทธาในศาสนาอิสลาม เพราะความ
สะอาดเป็ นเงื่อนไขแรกในการทําอิบาดะฮฺต่ออัลเลาะฮฺ ความสะอาดทําให้ จิตใจ
ของเราสุขสงบ ปลอดโปร่ ง ความสะอาดในศาสนาอิสลาม เริ่ มต้ นจากจิตใจซึ่ง
ต้ องสะอาดจากกิเลส เมื่อใจสะอาด ร่างกายอันห่อหุ้มจิตใจจะสะอาดด้ วย เสื ้อผ้ า
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ซึ่งห่อหุ้มร่ างกาย ตลอดจนที่อ ยู่อาศัย ถนนหนทาง และสภาพแวดล้ อมทั่ว ไป ก็
ต้ อ งสะอาดตามไปด้ วย เพราะมี ความสัมพัน ธ์ เกี่ ย วข้ อ งซึ่งกันและกัน จะต้ อ ง
สะอาดเหมือนๆ กัน มีหดิษระบุวา่

ความว่า... “ความสะอาดเป็ นรากฐานหนึง่ จากความศรัทธา”
สรุปแล้ ว ความสะอาดเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญยิ่งในการดําเนินชีวิต ทั ้งด้ านจิต
ภาพ และด้ านกายภาพ อัลเลาะฮฺ จึงโปรดปรานผู้สะอาด ดังกุรอานบัญญัติไว้ ใน
หลายโองการ เช่น

ความว่า... “แท้ จริ งอัลเลาะฮฺทรงประสงค์ที่จะให้ ความสกปรกหมดไปจากพวกเจ้ า
สมาชิกแห่งบ้ านเอ๋ย และทรงทําให้ พวกเรามีความสะอาดอย่างแท้ จริ ง”
การรักษาแหล่งนํ ้า
แหล่งนํ ้าเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับชีวิตของคนเรามากที่สดุ อย่างหนึ่ง
นํ ้าเป็ นชีวิต ดังกรุอานบัญญัติวา่
ความว่า... “และเราได้ สร้ างจากนํ ้า ทุกสิง่ ที่มีชีวติ ...”
นํ ้าเป็ นสัญลักษณ์แห่งความร่มเย็น ร่มรื่ น เป็ นแหล่งเกิดวัฒนธรรม อารย
ธรรม เป็ นปั จจัยการผลิตทั ้งกสิกรรม และอุตสาหกรรม
ศาสนาอิสลามให้ ความสําคัญแก่นํ ้า มีบทบัญญัติเกี่ ยวกับนํ ้ามากมาย
เนื่องจากนํ ้ามีส่วนสําคัญในการปฏิบัติศาสนา นํ ้าทําให้ เกิ ดความอุดมสมบูรณ์
ดังนันแหล่
้
งนํ ้าจึงเป็ นทรัพยากร และเป็ นสิ่งแวดล้ อม ที่เราต้ องรักษาให้ คงสภาพ
เดิม การรักษาแหล่งนํ ้าให้ สามารถใช้ นํ ้าได้ เป็ นปกติ เป็ นคําสอนของอิสลามอย่าง
แน่นอน มีหดิษหนึง่ ระบุวา่
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ความว่า... “ผลงานและความดีบางอย่างของมุมิมที่ติดตามเขาไปด้ วยภายหลัง
เขาได้ ตายไปแล้ ว คือ ความรู้ที่เขาสอนและเผยแพร่ หรื อบุตรที่ดีที่เขาทิ ้งไว้ หรื อกุ
รอานที่เขาสืบทอดไว้ หรื อ มัสยิดที่ เขาสร้ างไว้ หรื อ บ้ านที่เขาสร้ างไว้ สํา หรั บ ผู้
เดินทาง หรื อแหล่งนํ ้าที่เขาทําให้ ไหล หรื อการทําทานที่เขาบริ จาคทรัพย์ของเขา
ในขณะที่เขามีสภุ าพดี และยังมีชีวิตอยู่ เหล่านันจะติ
้
ดตามเขาไปด้ วยภายหลัง
จากเขาตาย”
ประโยคที่วา่ “หรื อแหล่งนํ ้าที่เขาทําให้ ไหล” ย่อมมีความหมายกว้ างขวาง
เช่น การขุดเป็ นบ่อ เป็ นคู คลอง และบริ หารให้ นํ ้าไหลตลอดเวลา ดังนันลํ
้ าคลองที่
ตื ้นเขิน หรื อลําคลองที่มีวชั พืชเต็ม เป็ นอุปสรรคให้ นํ ้าไม่ไหล จึงเป็ นสิ่งที่ขดั ต่อ
เจตนารมณ์ ของหดิษนี ้ เมื่อเราทําให้ วชั พืชหมด ทําให้ นํ ้าสามารถไหลได้ สะดวก
จึงสอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของหดิษ
บทสรุป
การรั กษาทรั พยากร และสิ่งแวดล้ อ ม เป็ นหน้ าที่ ของมนุษย์ ทุกคน เพื่อ
คงไว้ ซึ่ ง ประโยชน์ อัน พึ ง ได้ รั บ จากความโปรดปรานของอั ล เลาะฮฺ สรรพสิ่ ง
ทังหลายอั
้
ลเลาะฮฺสร้ างให้ เกิดความสมดุลย์ และเกื ้อกูลซึ่งกันและกัน จํานวนของ
แต่ละสิ่งที่ถูกสร้ างไว้ นนั ้ หากถูกทําลายจนเกินพิกัดที่ทําให้ เสียความสมดุลที่ถูก
กําหนดไว้ ย่อมเกิดอันตรายมหันต์
นักนิเวศวิทยาได้ เตือนให้ เราตระหนักถึงการใช้ ทรัพยากรว่า อย่าใช้ จน
เกินความสมดุล จะเกิดมหันตภัยขึ ้นกับมนุษย์ และกับโลก
สัตว์ ทงั ้ หลายในโลกนี ้ ถูกสร้ างขึน้ เพื่ อ ความสมดุล บางที เราไม่ทันได้
สังเกต และบางทีเรามองไม่เห็นประโยชน์ของมัน เราจึงทําลายมัน
ภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ หลายเรื่ องที่แสดงออกถึงภยันตรายของโลกอัน
เกิดจากการถูกทําลายความสมดุลย์ของสิ่งแวดล้ อ ม และการทําลายทรัพยากร
นั่น มิ ใ ช่ เรื่ อ งไร้ สาระ แต่เ ป็ นจิ น ตนาการที่ ม าจากการศึก ษาระบบนิ เวศอย่า ง
ละเอียดลึกซึ ้ง
ระบบนิเวศเป็ นกฎเกณฑ์ ที่อัลเลาะฮฺ กําหนดไว้ หาได้ เป็ นสิ่งบังเอิญหรื อ
เป็ นขึ ้นเองไม่ กฎเกณฑ์นนเราเรี
ั้
ยกว่า “หุก่มอาดี” หุก่มอาดี ไม่ได้ เกิดขึ ้นเองตาม
ธรรมชาติอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ เข้ าใจ แต่เป็ นไปโดยข้ อ กําหนดของอัลเลาะฮฺ
อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์ที่สดุ
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หุก่มอาดีถกู กําหนดโดยอัลเลาะฮฺ จึงต้ องหมายเหตุไว้ ในใจด้ วยว่า ทุกสิ่ง
มีโอกาสจะผิดไปจากกฎเกณฑ์ ถ้ าอัลเลาะฮฺทรงประสงค์
ดัง นัน้ เราจึ ง ต้ อ งรั ก ษาสิ่ง แวดล้ อ มให้ ดํ า เนิ น ไปตามระบบนิ เ วศอย่า ง
เคร่งครัดอย่าฝื นกฎเกณฑ์ของมัน จนทําให้ เกิดความเสื่อมเสีย ดังกุรอานได้ เตือน
ไว้ แล้ ว
การบริ หารองค์ กรทางศาสนา เช่น มัสยิด จะต้ อ งบริ หารมัสยิดให้ เป็ น
ตัวอย่างที่ดีสําหรั บประชาชนทั่วไป การรั กษาทรั พยากร และสิ่งแวดล้ อ ม ควร
ดําเนินการอย่างเป็ นรูปธรรมที่มสั ยิด บริ เวณมัสยิดมีการปลูกต้ นไม้ ชนิดต่างๆ จัด
อย่างเป็ นระเบียบ
มัสยิดจํานวนมากมีคลองผ่านหน้ ามัสยิดอยูแ่ ล้ ว ควรบริ หารลําคลองให้ มี
สภาพที่ มี ชี วิต อย่า งแท้ จ ริ ง คื อ ปราศจากผัก ตบ วัช พื ช และขยะ สามารถใช้
ประโยชน์ จ ากลําคลองได้ อย่างครบวงจรและสมบูรณ์ และนํ ้าในคลองไหลเป็ น
ปกติ
เมื่อมัสยิดบริ หารสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบ ครอบครัวในสังกัดมัสยิดก็
จะนําเป็ นแบบอย่างต่อ ไป การสร้ างแบบอย่างที่ดีในสังคมเป็ นคําสอนหนึ่งของ
อิสลาม ดังหดิษระบุวา่

ความว่า... “ใครสร้ างแบบอย่างที่ดีในอิสลาม เขาย่อมได้ รับผลตอบแทนจากการ
สร้ างแบบนัน้ และได้ รับผลตอบแทนจากผู้ที่ปฏิบตั ิตามเขาภายหลังจากเขา โดย
ไม่ได้ บกพร่องจากกันเลย...”
เมื่อมัสยิดเป็ นศูนย์กลางแห่งชุมชน มัสยิดจึงต้ องสร้ างแบบที่ดีให้ ปรากฏ
อย่า งเป็ นรู ปธรรม สิ่งใดที่ต้ อ งการให้ สมาชิ ก ชุม ชนปฏิบัติ ควรเริ่ มต้ น สิ่ง นันที
้ ่
มัสยิดเป็ นอันดับแรก เพราะมัสยิดเป็ นที่ชุมนุมของสมาชิกชุมชน ทั ้งในทางศาสนา
และกิจกรรมทางสังคม สมาชิกชุมชนจะมามัสยิดเป็ นประจํา เมื่อได้ เห็นกิจกรรม
ใดปรากฏที่มัสยิด ก็จะจดจํา และนําไปปฏิบตั ิที่ครอบครัวด้ วย และแล้ ว ชุมชนก็
จะมีแต่สงิ่ ดีงามขยายเต็มพื ้นที่
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การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม มั ส ยิ ด ควรริ เริ่ ม สร้ างเป็ นแบบอย่ า งสํ า หรั บ
ประชาชนในสังกัด ด้ วยการปลูกต้ นไม้ อย่างเป็ นระเบียบ ขจัดขยะ วัชพืช และสิ่ง
สกปรกทังหลายให้
้
หมดไปจาก ถนนหนทาง ลําคลอง สุสาน และบริ เวณทัว่ ไป
พร้ อมกันนัน้ ควรเชิญ ชวนให้ ประชาชนสนใจการรักษาสิ่งแวดล้ อม ด้ วย
ระบบการสือ่ สารที่มสั ยิดมีอยู่ เช่น คุตบะฮฺ การสอนใจชั ้นเรี ยน หรื อการใช้ เครื่ อง
เสียง
ในทุกเช้ าอิหม่ามจะสอนศาสนา จากการที่คําสอนทางศาสนาได้ มีการ
กล่าวถึงธรรมชาติและสอนให้ รักความสะอาด อิหม่ามจะขยายความเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ ผ้ ฟู ั งรู้จกั ดูแลรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องความสะอาด และขอร้ องให้ เริ่ มที่มัสยิดก่อนเพราะ
เป็ นสถานที่ที่ประกอบศาสนกิ จ และกิ จกรรมทางสังคมมีคนมารวมตัวกันจํ านวนมากจะได้ เป็ น
ต้ นแบบให้ กับบริ เวณอื่น การที่อิหม่ามแปลและร้ อยเรี ยงโดยใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่าย เห็นภาพ และ
ผลเสียของการไม่ดแู ลรักษาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน เช่นนี ้แสดงว่าท่านมีความตั ้งใจจริ งที่อยากเห็น
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชนหมดไป นับเป็ นการสร้ างสารที่นําไปสูก่ ารบรรลุผลสําเร็ จในที่สดุ
จากหลักคําสอนศาสนาอิ สลามที่เกี่ ย วข้ อ งกับประเด็นสิ่งแวดล้ อ ม
ข้ า งต้ น นัน้ ประกอบกับ ข้ อ มูล จากการสัม ภาษณ์ ท่า นอิ หม่ า มวิ นัย สะมะอุน (สัม ภาษณ์ , 10
มีนาคม 2558) สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
(1) วัตถุประสงค์ของการสือ่ สาร
จากการวิเคราะห์เนื ้อหาสารที่ท่านอิหม่ามได้ นําคําสอนศาสนา
มาเป็ นหลัก และสอดแทรกปั ญหาสิ่งแวดล้ อ มคลองแสนแสบของชุม ชนนัน้ สะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ ง
เป้าประสงค์ของท่านอิหม่ามอย่างชัดเจนที่ต้องการฟื ้นฟูสภาพแวดล้ อมคลองแสนแสบ โดยเริ่ ม
จากการพัฒนาคน ให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ และตระหนักถึงปั ญหาร่ วมกัน ตลอดจนเล็งเห็นว่า
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมเหล่านันมี
้ ผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของทุกคนในชุมชน ดังนั ้น อาจกล่าวได้
ว่า ท่านอิหม่ามนําหลักคําสอนด้ านสิ่งแวดล้ อมมาเป็ นหลักสําคัญในการสื่อสารเพื่อ นําไปสู่การ
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมโดยปลุกจิตสํานึกรักสิง่ แวดล้ อมให้ แก่คนในชุมชน
(2) การกําหนดผู้รับสารเป้าหมาย
เนื่อ งจากผู้รับสาร คือ คนในชุมชนกมาลุลอิ สลามซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นชาวมุสลิม ที่ต่างก็เคร่ งครัด ศรัทธาและเกรงกลัวบาปต่อพระเจ้ า ดังนันการที
้
่ผ้ นู ําชุมชนหรื อ
ท่านอิหม่ามได้ เป็ นผู้ออกแบบเนื ้อหาสารดังกล่าว โดยมีการแปลหลักคําสอนจากคัมภีร์อัลกุรอาน
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เป็ นภาษาไทย เพื่อให้ เข้ าใจได้ ง่าย และนํามาถ่ายทอดสูค่ นในชุมชน การนําคําสอนของศาสนา
อิสลามมาสอนและสอดแทรกเรื่ องสิ่งแวดล้ อมในชุมชนซึ่งสอดคล้ องกับคําสอน ถือเป็ นกลยุทธ์ ที่
เหมาะสมที่สดุ สําหรับผู้รับสารเป้าหมาย เพราะเป็ นการง่ายที่เขาเหล่านั ้นจะยินยอมฟั งและปฏิบตั ิ
ตามคําสอนนัน้
(3) เนื ้อหาหลักของสาร
ท่านอิ หม่ามเล็งเห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้ อ มในชุมชนเป็ น
อย่างมาก โดยกล่าวว่า “หากเราไม่บริ หารสิ่งแวดล้ อมให้ เป็ นระบบและมีระเบียบ สิ่งแวดล้ อมนั ้น
อาจจะนําอันตรายมาสูเ่ ราได้ ” ซึง่ ศาสนาอิสลามมักสอนให้ ทกุ คนรักษาความสะอาด ตามหลักที่ว่า
“ความสะอาดเป็ นส่ว นหนึ่ ง ของศรั ท ธา” ดัง นัน้ อิ ห ม่ า มจึ ง ได้ นํ า หลัก คํ า สอนศาสนาในเรื่ อ ง
สิง่ แวดล้ อมจากคัมภีร์อลั กุรอานมาถ่ายทอดสูค่ นในชุมชน โดยจากหลักคําสอนดังกล่าวล้ วนสอน
ให้ ร้ ูจกั ดูแลสิง่ แวดล้ อมรอบตัว ซึง่ จากคัมภีร์อัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทยของท่านวินยั สะมะอุน
ข้ างต้ น สามารถสรุปเนื ้อหาหลักของสารที่สอนให้ ม่งุ เน้ นการดูแลสิง่ แวดล้ อมด้ วยวิธีการดังต่อไปนี ้
รักษาความสะอาด ความสะอาดถือเป็ นปั จจัยที่แสดงให้ เห็นถึง
คุณภาพของทุกสิ่ง ผู้ที่นับถือ ศาสนาอิ สลามจึงถื อ ว่าความสะอาดเป็ นสิ่งที่สําคัญที่สุด สําหรั บ
ทรัพยากรนํ ้า คนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่อยู่ติดคลองแสนแสบจึงถือว่านํ ้าเป็ นสิ่งสําคัญที่
เกี่ยวข้ องกับชีวิตและจําเป็ นต้ องใช้ นํ ้าเพื่อการดําเนินชีวิตเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องด้ วยอิสลามจะต้ องใช้
นํ ้าเพื่อประกอบศาสนกิจ คือ ก่อนการละหมาดจะต้ องมีการชําระล้ างร่ างกายให้ สะอาดเสียก่อน
ซึง่ ในอดีตระบบสาธารณูปโภคยังไม่เข้ าถึงในชุมชน ทําให้ ต้องใช้ นํ ้าจากคลองแสนแสบเพื่อชําระ
ร่างกาย แต่เมื่อเวลาผ่านไปนํ ้าในคลองเริ่ มเน่าเสีย ทุกคนในชุมชนจึงไม่รีรอที่จะช่วยกันดูแลและ
ฟื ้นฟูสภาพนํา้ ให้ ก ลับมาดังเดิม นอกจากคุณภาพนํ า้ จะดีขึ ้นแล้ ว การรั กษาความสะอาดของ
สิง่ แวดล้ อมในชุมชนก็มีความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเช่นกัน เช่น การรักษาความ
สะอาดด้ วยการเก็บขยะในชุมชน เก็บผักตบชวาหน้ าบ้ านของตน รู้ จักแยกขยะ ไม่ทิ ้งขยะและสิ่ง
ปฏิกูลลงแหล่งนํา้ หากทุกคนปฏิบตั ิดงั นันสิ
้ ่งที่ตามมาคือทัศนียภาพของชุมชนที่สวยงามร่ มรื่ น
และน่าอยู่ ด้ วยเหตุนี ้อิ หม่ามจึงมักสอนคนในชุมชนด้ วยการใช้ คําสอนทางศาสนากับการรั กษา
สิง่ แวดล้ อมในทุกๆ ด้ าน เพื่อให้ ชุมชนสะอาดอยูเ่ สมอ
การบํารุงรักษา การบํารุงรักษาจะช่วยสร้ างความเปลีย่ นแปลง
ให้ แก่สงิ่ ต่างๆ และเป็ นการพัฒนาให้ เกิดคุณภาพที่ดีขึ ้น ด้ านทรัพยากรนํ ้าอิหม่ามเรี ยนรู้ วิธีการที่
จะทําให้ สภาพนํ ้าดีขึ ้น โดยการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเข้ ามาให้ ความรู้ แก่คนในชุมชน
ในการทํานํา้ ชี วภาพเพื่อ นํามาเทลงในนํา้ คลองแสนแสบ เป็ นการบําบัดนํา้ เสียอย่างง่าย ทําให้
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คุณภาพนํ ้าบริ เวณชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามใสสะอาดกว่าบริ เวณอื่นๆ นอกจากนี ้ยังมุ่งเน้ นให้
คนในชุมชนร่ วมกันปลูกต้ นไม้ ทงั ้ หน้ าบ้ านหลังบ้ าน และช่วยกันดูแลสภาพแวดล้ อมของชุมชน
เพื่อให้ เกิดความร่ มรื่ นและทําให้ ริมคลองแสนแสบเป็ นสถานที่สําหรับพักผ่อนหย่อนใจของคนใน
ชุมชน
ความประหยัด หลักศาสนาอิ สลามสอนว่า “ความฟุ่ มเฟื อยจะ
ก่อ ให้ เกิดอันตรายแก่สิ่งแวดล้ อ ม” เนื่อ งจากหากเราใช้ จ่ายอย่างสิ ้นเปลือง ซื ้อสินค้ าเกิ นความ
จําเป็ นสิ่งที่เหลือสุดท้ ายก็จะกลายเป็ นขยะและขยะที่ผ่านการใช้ งานแล้ วก็ จะแปรสภาพเป็ นมูล
ฝอยที่มีอนั ตรายและจะก่อให้ เกิดโรคภัยต่างๆ ตามมา อีกทั ้งขยะมูลฝอยที่ปล่อยทิ ้งไว้ นานก็จะเกิด
การเน่าเปื่ อยและส่งกลิ่นเหม็น ฉะนั ้นศาสนาอิ สลามจึงสอนให้ ร้ ู จักประหยัด อย่าฟุ่ มเฟื อยในทุก
กรณี อี กทัง้ ยังสอนให้ มีความเอื อ้ เฟื ้อเผื่อ แผ่ ให้ ดํารงชีวิตอย่างปานกลางอย่าใจแคบ ดังที่อัลกุ
รอานบัญญัติไว้ ว่า “จงเอือ้ เฟื ้อ แก่ผ้ ูใกล้ ชิ ดซึ่งสิทธิ ของเขา แก่ผ้ ยู ากไร้ และแก่คนเดินทาง และ
อย่าได้ สรุ ุ่ยสุร่ายจนเกินไป เพราะบรรดาผู้สรุ ุ่ ยสุร่ายนัน้ เป็ นญาติของมารร้ าย และมารร้ ายเป็ นผู้
ทรยศต่อพระเจ้ าของมัน”
การแก้ ไข จากหลักคําสอนศาสนาอิ สลามสอนว่าเมื่ อ ชุมชนมี
ปั ญหาเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม ทุกคนจะต้ องช่วยกันแก้ ปัญหานั ้นทันที อย่ารี รอ หากเห็นขยะเพียงหนึง่
ชิ ้นกลางทางแม้ จะไม่ใช่ของเราก็ ต้อ งเก็ บขยะเหล่านั ้นไปทิง้ ให้ ลงถังขยะ ตามคํากล่าวของท่าน
ศาสดาฯ ความว่า “ใครเห็ น สิ่ ง ต้ อ งคัด ค้ า นเขาจงแก้ ไ ขทัน ที ด้ ว ยมื อ ของเขา แต่ถ้ า เขาไม่ มี
ความสามารถเขาจงแก้ ไขด้ วยวาจาของเขา และถ้ าเขาไม่มีความสามารถเขาก็จงแก้ ไขด้ วยใจของ
เขา นัน่ เป็ นศรัทธาที่อ่อนแอที่สดุ ” กล่าวคือทุกคนเมื่อเห็นปั ญหาจงแก้ ไขด้ วยตนเองก่อน อย่าเกี่ยง
หรื อ โยนปั ญ หานัน้ ให้ ค นอื่ นทํา ให้ หากเรายังมี พลังกํ า ลัง และความสามารถอยู่ ซึ่งในที่นี ท้ ่า น
อิ หม่ามได้ แยกประเด็นเกี่ ยวกับการแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อ มของชุมชนไว้ หลายกรณี สําหรั บการ
แก้ ปัญหานํ ้าคลองแสนแสบจากอดีตที่เคยเน่าเสีย มีผกั ตบชวาเต็มคลองจนเรื อไม่สามารถวิ่งผ่าน
ได้ โดยขอร้ องให้ คนในชุมชนช่วยกันเก็บผักตบชวาเป็ นการแก้ ปัญหาดังกล่าว จนกระทัง่ ปั จจุบนั
ผักตบชวาในคลองก็ไม่มีให้ เห็น เรื อก็สามารถวิ่งผ่านบริ เวณชุมชนได้ การที่อิหม่ามได้ นําหลักคํา
สอนศาสนากับสิง่ แวดล้ อมมาสอนให้ คนในชุมชนเห็นความสําคัญของสิง่ แวดล้ อมในชุมชน ถือเป็ น
กลยุทธ์ ในการสร้ างจิตสํานึกให้ คนในชุมชนทัง้ สองฝั่ งคลองแสนแสบให้ มีความรักและหวงแหน
สิง่ แวดล้ อม และเมื่อคนในชุมชนเกิดจิตสํานึกเมื่อเกิดปั ญหาในชุมชนทุกคนต่างก็พร้ อมใจกันช่วย
แก้ ไขปั ญหาเหล่านัน้ นอกจากนี ้อิหม่ามยังได้ กําหนดกฎกติกาของชุมชนเพื่อให้ ทุกคนปฏิบตั ิตาม
เช่น ไม่ซกั เสื ้อผ้ าในคลอง ไม่ทิ ้งขยะลงคลอง ไม่ถ่ายอุจจาระลงคลอง ทํานํ ้าชีวภาพใช้ ไม่จับปลา
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ในบริ เวณที่ชุมชนกําหนด หากบ้ านใดมีพื ้นที่วา่ งก็ให้ ปลูกต้ นไม้ ไม่ใช้ พาหนะประเภทเครื่ องยนต์ใน
การสัญจรทางนํ ้า รณรงค์ให้ ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ตลอดจนให้ มีการประสานองค์กรในท้ องถิ่น
ให้ การสนับสนุนกันในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมอีกด้ วย
(4) หลักฐานสนับสนุน
ผลจากการที่ทา่ นอิหม่ามถ่ายทอดเนื ้อหาสารดังกล่าวไปยังกลุม่
คนในชุมชน ทําให้ ทกุ คนในชุมชนนําคําสอนและคําแนะนําเหล่านันไปปฏิ
้
บตั ิตาม สาเหตุสําคัญที่
ทําให้ ทกุ คนปฏิบตั ิตาม เนื่องจากเนื ้อหาสารนันมาจากคั
้
มภีร์อัลกุรอานที่ท่านอิหม่ามได้ แปลเป็ น
ภาษาไทยและนํามาพูดให้ คนในชุมชนฟั งในภาษาที่เข้ าใจได้ ง่ายผ่านสื่อกระจายเสียงของชุมชน
และด้ วยความที่คนอิสลามจะมีความเคร่งครัด เลือ่ มใสศรัทธา และมีความเกรงกลัวต่อพระเจ้ าของ
เขาอยู่แล้ ว จึงไม่ใช่เรื่ อ งยากที่ทุกคนจะให้ ความร่ วมมื อและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามที่ท่าน
อิหม่ามได้ นํามาถ่ายทอดให้ ฟัง
2) เพลงประจําท้ องถิ่นของชุมชน
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลยังพบอีกว่า ไม่เพียงแต่หลักคํา
สอนจากในคัมภีร์อัลกุรอานเท่านั ้น แต่ชุมชนยังมี การแต่งท่วงทํานองเพลงขึ ้นเป็ นเพลงประจํ า
ท้ องถิ่นของชุมชนเกี่ยวกับธรรมชาติของคลองแสนแสบอีกด้ วย ตามที่ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
ตังบ้
้ านเรื อนติดสองฝั่ งคลองแสนแสบ และวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่างมีความผูกพันกับสายนํ ้ามา
เป็ นระยะเวลายาวนาน และเพื่อให้ คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนคลองแสนแสบ ชุมชนจึง
มีการแต่งเพลงมาร์ ชชมคลองขึ ้น ปั จจุบนั เพลงมาร์ ชชมคลองได้ ถูกแต่งไว้ 3 เว่อร์ ชั่นด้ วยกัน แต่
ไม่ได้ มีการระบุวา่ ใครเป็ นผู้แต่งเนื ้อเพลงและทํานองดังกล่าว ในที่นี ้ผู้วิจัยจึงได้ ถอดเนื ้อเพลงไว้ ทั ้ง
3 เว่อร์ ชนั่ ดังนี ้
เพลงมาร์ ชชมคลอง เว่อร์ ชนั่ 1
พวกเราชาว ร่วมใจภักดิ์รักแม่นํ ้าลําคลอง พวกเรารักสิง่ แวดล้ อม สุขสําราญมารัก
คลองกันดีกว่า มีหมู่ปลามากมายหลายชนิด ช่วยกันคิดคืนชีวิตให้ กับปลา พวก
เราเหล่าประชา สุขสมอุราที่เรามารักคลอง ประชาชนต่างก็ยิ ้มย่อง เมื่อมองเห็น
คลองสะอาดตา พวกเราแสนสุขนัก หนา ร่ วมกันมาเล่นกี ฬ าลํา คลอง ปลูกฝั ง
ความรับผิดชอบสังคม เพาะบ่มในนิสยั ลูกหลาน ทังคลองดี
้
คนดียงั่ ยืนนาน ให้
ลูกหลานรักแม่นํ ้าลําคลอง
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เพลงมาร์ ชชมคลอง เว่อร์ ชนั่ 2
พวกเราชุมชน ร่ วมใจภักดิ์รักแม่นํ ้าลําคลอง พวกเรา หันมามองรักคลองกันเถิ ด
หนา เหล่าปลาหลากหลายชนิ ด ช่ว ยกัน คิด คืน ชี วิต ตัว ปลา ลําคลองสองข้ า ง
สะอาดตา ชาวประชาเปรมอุราสุขใจ มาพวกเรามา ปลูกฝั งเยาวชนรุ่ นใหม่ ช่วย
รักษาให้ เป็ นคลองนํ ้าใส เป็ นสุขใจเมื่อได้ เล่นกีฬา รู้ สกึ สนุกยิ่งนัก คึกคักเล่นกีฬา
ในคลอง เมื่อยามนํ ้าฝนเจิ่งนอง สุขใจพี่น้องชาวลําคลองบ้ านเรา
เพลงมาร์ ชชมคลอง เว่อร์ ชนั่ พิเศษ
ขอเชิญชวนมาร่ วมกันพัฒนา ชาวมีนบุรีและคลองสามวา (ชาวมีนบุรีและคลอง
สามวา) มาร่วมกันพัฒนา ช่วยรักษาคูคลอง คลองแสนแสบมีมาตังนมนาน
้
คนโบ
รํ าโบราณก็ได้ อาศัยลําคลอง บรรพบุรษทั ้งปู่ ย่าตายาย ทั ้งหญิ งทั ้งชายก็ได้ อาศัย
นํ ้าคลอง ยังโชคดีหลายปี ถัดมา เราเห็นคุณค่าคิดกันรักษาคูคลอง อิ หม่ามเป็ น
ผู้นํา ทังผู
้ ้ ติดตามและชาวบ้ านมาร่วมด้ วยช่วยกันมาละสวะจากคลอง เราดีใจที่ได้
นํ า้ ใสคื น มา มี ก้ ุง มี ป ลาให้ แ หวกว่า ยให้ ไ ด้ ม อง พวกเราภูมิ ใ จวัน ที่ 20 กัน ยา
พระเทพได้ เสด็จมา เสด็จ ประพาสในลําคลอง จากนัน้ พวกเราต้ องช่วยกันรักษา
ชาวมีนบุรีสามวาที่อยู่ริมคลองฝั่ งคลอง อย่าทิ ้งขยะ นํ ้าซักผ้ า และสารพิษ โปรด
ช่วยกันคนละนิดที่ฟืน้ ชีวิตให้ กับคลอง ขอขอบคุณที่ท่านการุ นและเมตตา ไม่ซัก
เสื ้อผ้ าและทิ ้งขยะลงคลอง ขอบคุณความดี จงมีแต่ทุกๆ ท่าน ที่ร่วมด้ วยช่วยกัน
รักษานํ ้าให้ ลาํ คลอง
เพลงพื ้นบ้ า นดัง กล่าวจะเห็น ว่า การร้ องเพลงนอกจากจะให้ ความ
สนุกสนานแล้ ว เนื ้อเพลงยังสื่อ ความหมายให้ เห็นภาพคลองแสนแสบในอดีตว่ามี ความสะอาด
สวยงาม สามารถทํากิจกรรมทางนํ ้าร่วมกัน และเมื่อมีการทําความสะอาดคลองในโอกาสที่สมเด็จ
พระเทพฯเสด็จ ทําให้ เห็นนํ ้าสะอาดอีกครัง้ จึงขอให้ ทกุ คนไม่ทิ ้งขยะ และของเสียลงนํ ้าเพื่อให้ มีนํ ้า
ใสสะอาดดังเดิม ถึงแม้ เป็ นเพียงบทเพลงแต่เนื ้อเพลงที่ฟังอยู่บ่อยๆก็เป็ นสิ่งเร้ าให้ เกิ ดความจดจํา
และรู้สกึ คล้ อยตามที่จะช่วยดูแลรักษาคลองเพื่อลูกหลานของเราจะได้ มีชีวิตในสิง่ แวดล้ อมที่ดี
จากเนื ้อร้ องของเพลงประจําท้ องถิ่ นที่แต่งขึ ้นโดยสัปปุรุษในชุมชนที่
เกี่ ยวข้ อ งกับเรื่ อ งสิ่งแวดล้ อ มข้ างต้ นนัน้ ประกอบกับการสัมภาษณ์ ท่านอิ หม่ามวินัย สะมะอุน
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(สัมภาษณ์ , 10 มี นาคม 2558) และอดีตประธานชุมชนปี 40 (วิไล ใยบัวทอง, สัมภาษณ์ , 23
มีนาคม 2558) สามารถวิเคราะห์ได้ ในหัวข้ อดังนี ้
(1) วัตถุประสงค์ของการสือ่ สาร
จากเนื ้อเพลงมาร์ ชชมคลองของชุมชนข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า ผู้แต่ง
มีจุดประสงค์เพื่อปลุกระดมให้ คนในชุมชนรู้สกึ ฮึกเหิม โดยเนื ้อเพลงจะกล่าวถึงสภาพแวดล้ อมของ
คลองแสนแสบที่หากได้ รับความร่วมมือจากคนในชุมชน คลองแสนแสบก็จะกลับมาใสสะอาดและ
สามารถนํานํ ้ามาใช้ ประโยชน์ได้ ฉะนั ้นจะเห็นได้ วา่ การออกแบบเนื ้อหาสารที่เป็ นบทเพลงล้ วนแต่
มุ่งให้ คนในชุมชนหันมาร่วมแรงร่วมใจกันดูแลรักษาและพัฒนาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
(2) การกําหนดผู้รับสารเป้าหมาย
จากเนื ้อร้ องของเพลงประจํ าท้ อ งถิ่ นของชุม ชนมัสยิ ดกมาลุล
อิสลาม ไม่ได้ แต่งเพื่อให้ คนในชุมชนช่วยกันดูแลคลองแสนแสบเท่านั ้น แต่ยงั หมายรวมถึงทุกคน
ในชุมชนที่ตงบ้
ั ้ านเรื อนอยู่สองริ มฝั่ งคลองแสนแสบทั ้งที่อาศัยอยู่ในเขตมี นบุรี และคลองสามวา
สะท้ อนให้ เห็นว่า ผู้แต่งเนื ้อร้ องดังกล่าวต้ องการเห็นความร่ วมมือร่ วมใจกันของผู้คนที่อยู่ริมคลอง
แสนแสบช่วยกันฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมของคลองให้ ใสสะอาด เพราะเพียงการดําเนินการของชุมชน
เดียวคงไม่สามารถพลิกฟื น้ ชีวิตให้ กบั คลองแสนแสบได้
(3) เนื ้อหาหลักของสาร
ในด้ านของเนื ้อหาสารจากเนื ้อร้ องของเพลงข้ างต้ น ส่วนใหญ่เป็ น
การเน้ นการเชิญชวนให้ คนในชุมชนและที่อาศัยอยู่ตลอดสองฝั่ งริ มคลองแสนแสบหันมาช่วยกัน
ดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมริ มคลอง ไม่ประพฤติปฏิบตั ิตนที่จะส่งผลเสียให้ กับคุณภาพนํ ้าในคลองแสน
แสบ มี การพูดถึงข้ อ ห้ ามในการดําเนินชี วิต เช่น ไม่ทิ ้งขยะ ไม่ซักผ้ า ไม่ปล่อยของเสียลงคลอง
นอกจากนี ้เนื ้อหาสารยังสะท้ อนให้ เห็นคุณประโยชน์และทัศนียภาพที่สวยงามจากการมีลําคลองที่
ใสสะอาด หากทุกคนในชุมชนให้ ความร่วมมือกันพัฒนาและฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อม
(4) หลักฐานสนับสนุน
เนื ้อร้ องดังกล่าวเป็ นการแต่งขึ ้นโดยสัปปุรุษในชุมชน หลักฐาน
สนับ สนุน จึ ง ไม่ มี ก ารอ้ า งอิ ง จากตํ า ราหรื อ คัม ภี ร์ ดัง เช่ น เนื อ้ หาสารเกี่ ย วกั บ หลัก ศาสนากั บ
สิง่ แวดล้ อม แต่เนื ้อร้ องที่เป็ นเพลงมาร์ ชของชุมชนนันหลั
้ กฐานสนับสนุนเห็นได้ จากสภาพแวดล้ อม
ที่ ป รากฏให้ เห็ น จริ ง ในชุ ม ชน หากคนในชุ ม ชนปล่ อ ยปละละเลยไม่ ช่ ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดล้ อ มของชุมชนก็ จ ะเต็มไปด้ วยปั ญหาขยะ นํ ้าในคลองเน่าเสีย ไม่สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้ แต่ถ้าหากคนในชุมชนร่วมใจกันดูแลรักษา สภาพแวดล้ อมที่จะปรากฏในชุมชนก็คือ
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ความสะอาด ความร่มรื่ น น่าอยู่ และทัศนียภาพที่สวยงาม บทเพลงดังกล่าวจึงเป็ นการกระตุ้นและ
ปลุกจิตสํานึกคนในชุมชนให้ เกิดความรักและหวงแหนถิ่นที่อยูอ่ าศัย
5.1.2.3 การศึกษาช่องทางหรื อสือ่
ช่อ งทางหรื อ สื่อ เป็ นส่ว นที่ทํ า ให้ ตัว เนื อ้ หาสารที่ ผ้ ูส่ง สารต้ อ งการถ่ า ยทอดไป
ปรากฏแก่กลุม่ ผู้รับสารนันๆ
้ หรื อกล่าวได้ ว่าสื่อเป็ นตัวกลางที่จะทําให้ ผ้ คู นสามารถสื่อสารกันได้
ปั จจุบนั ช่องทางสื่อมีหลากหลายมากขึ ้น และในหลายชุมชนมักมีการเลือ กใช้ ช่อ งทางหรื อ สื่อ ที่
มากกว่า 1 ช่องทาง ซึง่ ถือว่าเป็ นการผสมผสานสือ่ เพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
สื่อแต่ละประเภทนันต่
้ างมีคุณลักษณะ ข้ อดีและข้ อจํ ากัดที่แตกต่างกัน ดังนัน้ การบริ หารจัดการ
การสื่อ สารเพื่ อ ให้ เ กิ ด การถ่ า ยทอดเนื อ้ หาสารได้ อ ย่า งครอบคลุม กับ กลุ่ม ผู้รั บ สาร ผู้ส่ง สาร
จําเป็ นต้ องมีวิธีการเลือกใช้ สอื่ แต่ละประเภท และมีเทคนิคการผสมผสานสื่อแต่ละประเภทเพื่อให้
สอดรั บกับบริ บทแวดล้ อมของกลุม่ ผู้รับสาร จากการเก็ บรวบรวมข้ อ มูลทังจากเอกสารงานวิ
้
จ ัย
และการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ได้ นําข้ อมูลมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกใช้ สื่อของชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลามเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน ตลอดจนวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อ
แต่ละประเภท ดังนี ้
1) การเลือกใช้ สอื่
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีผ้ นู ําชุมชนที่เป็ นหัวใจหลักของการสือ่ สาร
ในทุกกระบวนการ ซึง่ ผู้นําชุมชนหรื ออิหม่ามมีทกั ษะความสามารถด้ านการสื่อสารที่สามารถหล่อ
หลอมจิตใจคนในชุมชนให้ เกิดความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้ อมของชุมชนได้ เป็ นอย่างดี โดยเห็น
ความสําคัญของการเลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เนื่องจากการเลือกใช้ สื่อเพียงสื่อ
เดียวไม่สามารถส่งสารที่ต้องการได้ ครอบคลุมทังหมด
้
ฉะนันอิ
้ หม่ามจึงมีการผสมผสานสื่อแต่ละ
ประเภทเพื่อถ่ายทอดเนื ้อหาสารเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมไปสูค่ นในชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ สื่อบุคคล
สือ่ กระจายเสียง สือ่ เฉพาะกิจ สือ่ พื ้นบ้ าน สือ่ อินเทอร์ เน็ต และสือ่ มวลชน
(1) สือ่ บุคคล
สื่อ บุค คล ถื อ เป็ นสื่อ พื น้ ฐานดัง้ เดิ ม ของมนุษย์ และเป็ นช่ อ งทาง
สําคัญในการสือ่ สารระหว่างบุคคล ซึ่งการใช้ สื่อบุคลในการสื่อสารจะก่อให้ เกิดผลดี คือ สามารถ
นําข่าวที่ต้องการไปเผยแพร่ยงั ผู้รับสารได้ โดยตรง ทําให้ การเผยแพร่ ข่าวสารนั ้นมีลกั ษณะยืดหยุ่น
สามารถปรับให้ เข้ ากับกลุม่ ผู้รับสารแต่ละกลุม่ ได้ (ปรมะ สตะเวทิน, 2546)
ฉะนันหากต้
้
องการให้ กลุม่ ผู้รับสารเกิดการยอมรับในข่าวสารที่ผ้ สู ง่
สารเสนอออกไป หรื อ การที่จ ะทํา ให้ การสื่อ สารมี ประสิทธิ ภาพมากที่สุด การใช้ สื่อ บุ คคลจึง มี
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ความสําคัญในการเป็ นผู้เผยแพร่ขา่ วสาร เนื่องจากสือ่ บุคคลถือว่ามีประโยชน์อย่างมากที่จะทําให้
ผู้รับสารเกิดการเปลีย่ นแปลงทังในด้
้ านทัศนคติและพฤติกรรม สําหรับชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
ประสบความสํา เร็ จ ในการแก้ ปั ญหาสิ่ง แวดล้ อ มคลองแสนแสบของชุ ม ชนได้ สาเหตุห ลัก อัน
เนื่องมาจากมีการใช้ สอื่ บุคคลเป็ นหลักในการถ่ายทอดข่าวสารเพื่อให้ ผ้ รู ับสารในชุมชนเกิดความ
เข้ าใจและตระหนักถึงปั ญหาของชุมชนร่วมกัน จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ท่าน
วินัย สะมะอุน บุคคลผู้ซึ่งเป็ นสื่อบุคคลที่สําคัญของชุมชน ผู้วิจัยได้ นํามาวิเคราะห์เพื่อ อธิ บาย
เกี่ยวกับกลยุทธ์ การใช้ สอื่ บุคคลของท่านอิหม่ามดังนี ้
จากการสัมภาษณ์ คุณศริ นทิพย์ พุ่มอ่อน (สัมภาษณ์ , 10 มี นาคม
2558) พบว่า ปั จ จัยที่ทําให้ อิหม่ามสามารถติดต่อ สื่อ สารกับคนในชุมชนได้ และส่งผลให้ คนใน
ชุมชนเกิ ดทัศนคติและพฤติกรรมตอบรับในทางบวกนัน้ เนื่องจากอิ หม่ามเน้ นการติดต่อสื่อสาร
แบบเผชิญหน้ า ซึ่งการสื่อสารลักษณะดังกล่าวจะมีลกั ษณะง่ายๆ การพูดคุยระหว่างผู้สง่ สารกับ
กลุม่ ผู้รับสารจะมีความเป็ นกันเอง ด้ วยเหตุนี ้จึงทําให้ ง่ายต่อการโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ รู ับสารเกิดความ
คล้ อยตาม นอกจากนี ้อิหม่ามยังมีการเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนได้ แสดงความคิดเห็นด้ วย หากคน
ในชุมชนรู้ สึกว่าเนื อ้ หาสารนัน้ ไม่เหมาะสมหรื อ ไม่เห็นด้ วยกับสิ่งที่อิ หม่ามสื่อ สารออกมา โดย
อิหม่ามได้ เล่าว่า “เราจะใช้ ช่วงเวลาหลังละหมาดใหญ่ของวันศุกร์ เพื่อมานัง่ พูดคุยกันถึงปั ญหาใน
ชุมชน อย่างปั ญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน บางครัง้ เราก็ต้องมีกฎ ระเบียบข้ อปฏิบตั ิเพื่อไม่ให้ ทําใน
สิ่งที่ไม่ดีหรื อมีผลต่อนํ ้าในคลอง เช่น ไม่ทิ ้งขยะ ไม่ถ่ายอุจจาระปั สสาวะลงคลอง ไม่ตกปลา ใน
ชุมชนเรามีคนเยอะจากหลายชุมชนก็ต้องมีบางคนแหละที่อาจจะไม่เห็นด้ วย ไม่พอใจ หรื ออาจจะ
อยากให้ ปรับเปลี่ยนอะไร เราก็จะบอกพวกเขาไว้ ถ้าใครเห็นแย้ งหรื ออยากให้ เปลี่ยนอะไรก็ขอให้
บอก แต่คงไม่มีใครกล้ าบอกต่อหน้ าหรอก เราเลยให้ ใช้ วิธีเขียนมา ถ้ าใครต้ องการร้ องเรี ยนอะไร
แต่สดุ ท้ ายก็ไม่มีใครเขียนอะไรมาให้ เลย” (วินยั สะมะอุน, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2558)
สําหรับกลวิธีที่อิหม่ามใช้ ในการพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้ าน คือ เน้ น
การสร้ างงานและสร้ างคน โดยเริ่ มที่การพัฒนาคนให้ เป็ นคนดี มีจิตสํานึกที่ดี นั่นคือ เป็ นการให้
การศึกษาเพื่อให้ คนในชุมชนเกิดความรู้ มีศกั ยภาพที่สามารถพึง่ พาตนเองได้ เนื่องจากอิหม่ามเชื่อ
ว่าการพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพนันจะส่
้ งผลให้ ชุมชนเกิดการพัฒนาด้ วยเช่นกัน โดยอิ หม่ามมีวิธีการ
สือ่ สารเพื่อการโน้ มน้ าวใจคนในชุมชน ซึง่ ลักษณะการสือ่ สารดังกล่าวถือว่ามีอิทธิ พลอย่างมากต่อ
การเปลีย่ นแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของคนในชุมชน
นอกจากนี ้อิ หม่ามยังใช้ กลยุทธ์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการ
พัฒนาชุมชนอี กด้ วย โดยเห็นได้ จากท่านใช้ สื่อกระจายเสียงในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและ
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กิจกรรมของชุมชนไปยังชุมชนหมู่บ้านทั ้ง 22 ชุมชน โดยทุกครัง้ จะมีการสอดแทรกหลักคําเสนอ
ศาสนาอิสลามเสมอ และเนื่องด้ วยคนในชุมชนต่างก็มีความเชื่อและศรัทธาในศาสนาอยู่แล้ ว จึง
พร้ อมที่จะรับฟั งและนําคําแนะนําหรื อคําสอนของท่านอิหม่ามไปปฏิบตั ิตาม
จากลักษณะการใช้ สอื่ บุคคลของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามสะท้ อน
ให้ เห็นลักษณะของความเป็ นผู้นําทางความคิดที่มีทกั ษะในการสื่อสาร และมีส่วนสําคัญที่ทําให้
คนในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคีและร่ วมมือกันแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ของชุมชน ดังนัน้ จะเห็น
ได้ วา่ ด้ วยคุณสมบัติของผู้นําชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่มีความสามารถด้ านการสือ่ สารและเป็ น
ที่ยอมรับนับถือของทุกคนในชุมชน ทําให้ เป็ นปั จจัยสําคัญที่มีสว่ นทําให้ ทุกคนในชุมชนหันมาร่ วม
กันฟื น้ ฟูและดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมคลองแสนแสบ และร่ วมกันทํากิจกรรมของชุมชนมาอย่าง
ต่อเนื่องจนกระทัง่ ปั จจุบนั
(2) สือ่ กระจายเสียง
สือ่ กระจายเสียง หรื อที่คนในชุมชนเรี ยกว่าเสียงตามสาย ถือเป็ นสื่อ
ที่มีบทบาทมากที่สดุ ของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม โดยเป็ นสือ่ ที่คนในชุมชนร่วมกันเป็ นผู้ผลิตขึ ้น
เพื่อรับรู้ ข่าวสารจากท่านอิหม่าม จุดเริ่ มต้ นของการมีเสียงตามสายนัน้ เริ่ มแรกท่านอิหม่ ามวินัย
สะมะอุน ได้ ใช้ เงินส่วนตัวเพื่อติดตังลํ
้ าโพงบริ เวณมัสยิดเพียง 4 ตัวเท่านั ้น ซึง่ ปั จจุบนั มีลําโพงที่ติด
ทัว่ ทั ้ง 22 ชุมชน จํานวนกว่า 700 ตัว โดยคนในชุมชนต่างช่วยกันติดตั ้งลําโพงด้ วยเงินส่วนตัว เพื่อ
ฟั งคําสอนข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ เรื่ องราวต่างๆ ของชุมชน ซึ่งโครงการเสียงตามสายนี ้
จัดเป็ นโครงการที่ช่วยอบรมคําสอนทางศาสนา สร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่คนในชุมชน และยังมี
ส่วนช่วยในการปลุกจิตสํานึกด้ านสิ่งแวดล้ อมอีกด้ วย ซึ่งในทุกเช้ าๆ ท่านอิหม่ามจะใช้ เสียงตาม
สายเพื่อ สอนหลัก ศาสนาแก่ คนในชุม ชนโดยถ่ า ยทอดออกมาในภาษาที่เ ข้ า ใจง่า ยและแทรก
สถานการณ์ ต่างๆ ของชุมชน สําหรับช่วงเวลาในการออกเสียงตามสายจะเริ่ มตังแต่
้ เวลา 6.30 –
7.30 น.ของทุกวัน
ทังนี
้ ้ท่านอิหม่ามได้ เล่าถึงสาระที่สอนผ่านเสียงตามสายว่า “เราจะ
นํา หลักคํ าสอนจากคัม ภีร์ อัลกุรอานที่แ ปลเป็ นภาษาไทยแล้ วมาพูด ให้ ฟัง จากนัน้ ก็ ตามด้ ว ย
ข่าวสารบ้ านเมืองทัว่ ๆ ไป บางครัง้ ก็พดู เรื่ องการเมืองสอนให้ ทกุ คนมีความเป็ นกลาง ไม่สร้ างความ
ขัด แย้ ง กั น นอกจากนี ก้ ็ จ ะพู ด เรื่ อ งทั่ว ๆ ไปที่ จ ะขอความร่ ว มมื อ จากคนในชุ ม ชน เช่ น เรื่ อ ง
สิง่ แวดล้ อม ยาเสพติด การดําเนินชีวิต สุขภาพ รวมทั ้งเรื่ องร้ องเรี ยนอื่นๆ ที่คนอื่นขอให้ เอามาพูด
หรื อ ในบางวันจะมี เด็ ก ๆ มาจัด รายการเสีย งตามสาย เขาก็ จ ะเอาข่า วมาอ่ า นให้ ฟั ง มาอ่ า น
บทความทางศาสนาบ้ าง สิง่ แวดล้ อมบ้ าง ก็จะหมุนเวียนกันไปแต่ละโรงเรี ยน...ส่วนในวันศุกร์ ก็จะ
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มีพิธีละหมาดใหญ่ เราก็จะอ่านเทศคุตะบ๊ ะ ” ซึ่งจากการที่ท่านอิหม่ามได้ จัดตารางเพื่อให้ เด็กๆ
และเยาวชนในชุมชนได้ มาเรี ยนรู้การทํางานของเสียงตามสายนั ้น ทําให้ เกิดการพัฒนาตัวแทนเพื่อ
การทํางานในอนาคตต่อไป นอกจากนี ้ยังพบว่า ท่านอิหม่ามได้ ใช้ สอื่ กระจายเสียงในการรวมตัวกัน
ของชาวบ้ านในชุมชนเพื่อให้ มาร่ วมกันทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้ อมคลองแสนแสบอี ก
ด้ วย
ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า การใช้ สื่อกระจายเสียงถือว่ามีความสําคัญต่อ
ชุม ชนกมาลุล อิ สลามในการพัฒ นาสภาพแวดล้ อ มคลองแสนแสบเป็ นอย่า งมากและถื อ เป็ น
ช่องทางสือ่ หลักที่มีสว่ นในการพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
(3) สือ่ เฉพาะกิจ
สือ่ เฉพาะกิจที่ปรากฏในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เป็ นลักษณะ
ของสื่อ กิจกรรมและป้ายคําขวัญต่างๆ ซึ่งการใช้ สื่อ ลักษณะนี ้ถื อ เป็ นสื่อ เสริ มที่กระตุ้นให้ คนใน
ชุมชนให้ ความร่ วมมื อ ในการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อ มของชุมชน อีกทังการใช้
้
สื่อ เฉพาะกิจนี ้ยัง
ผลักดันให้ คนในชุมชนเกิดความรู้ เกี่ยวกับการดูแลรักษาและฟื ้นฟูสิ่งแวดล้ อมชุมชน อันนํามาซึ่ง
การปรั บ เปลี่ย นทัศ นคติ ที่ดี ต่อ สภาพแวดล้ อ มของชุม ชน ตลอดจนเกิ ด การเปลี่ย นแปลงด้ า น
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตที่หลีกเลีย่ งพฤติกรรมที่ก่อให้ เกิดปั ญหาแวดล้ อมทั ้งภายในชุมชนและ
บริ เวณชุมชน
สําหรั บสื่อ ที่เป็ นป้ายคํ าขวัญ ถื อ เป็ นการสื่อ สารทางเดียวที่เป็ น
รูปแบบการเรี ยนรู้ที่งา่ ยที่สดุ เนื่องจากหากได้ อ่านหรื อพบเห็นบ่อยครัง้ ก็สามารถซึมซับความรู้ สึก
เกิดการกระตุ้นและเปลี่ยนทัศนคติที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบตั ิในระยะยาวได้ และยิ่งป้าย
คําขวัญบางป้ายเป็ นข้ อความที่แสดงเหตุชักนําให้ เห็นถึงผลที่จะตามมาก็ จะยิ่งเป็ นการเร้ าให้ เกิด
การปฏิบตั ิมากขึ ้น ซึง่ ชุมชนได้ มีการจัดพิมพ์คําขวัญต่างๆ ติดไว้ อย่างชัดเจนตามบริ เวณริ มคลอง
และบริ เวณต้ นไม้ ในรัว้ มัสยิด ซึง่ ถือเป็ นสถานที่ที่คนในชุมชนเดินทางเข้ ามาใช้ ประโยชน์บ่อยที่สดุ
ไม่วา่ จะมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ผู้ปกครองมาส่งและรอรับลูกหลาน รวมทั ้งครูและนักเรี ยน
ภายในรัว้ มัสยิดก็ จะสามารถเห็นป้ายดังกล่าวที่ติดไว้ สําหรั บคําขวัญที่นํามาติด ได้ แก่ “ร่ วมรั ก
ปลา ร่วมรักษาคลองแสนแสบ ร่ วมดูแลธรรมชาติ พระเจ้ าจะดูแลเรา” “คลองสะอาด บ้ านน่าอยู่
คลองไม่น่าดู อดสูคนอยู่ทงชุ
ั ้ มชน” “นํ ้าเสียเป็ นนํ ้าใส ด้ วยนํ ้าใจของพวกเรา” “ความสุขอยู่แค่
เอื ้อม อย่าทําเรื่ องน่าบัดสี ช่วยกันคุ้มครองชีวี ไม่ทิ ้งขยะลงคลอง” “คลองสะอาดฟ้าสดใส สายใย
ชีวิตสดสวย ความรักหอมระรวย อายกลิน่ ไอของลําคลอง” “โปรดช่วยกันรักษาและดูแลคลองของ
เราให้ สวยงาม ปราศจากขยะ” “ร่ วมกันรักษาคลองของท่านให้ สะอาดสดใส” “ชุมชนรักษ์ คลอง
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ร่วมฉลองความปิ ติ คลองสวยคือชีวิต โปรดร่วมคิดร่วมใสใจ” “ช่วยกันรณรงค์รักษาคลองแสนแสบ
ของเรา ให้ คงอยู่เป็ นสัญลักษณ์ ข องชุม ชนตลอดไป” “ช่วยกันรั กษาคลองแสนแสบของเราให้
สะอาด เพื่อสุขภาพและดุลย์ธรรมชาติแห่งชีวิต” “ทิ ้งขยะริ มถนน นํ ้าจะท่วมบ้ านของท่าน และถ้ า
ทิ ้งขยะลงคลอง นํ ้าเน่าเหม็นถึงหัวนอน” ซึ่งจากการติดคําขวัญดังกล่าวล้ วนแต่เป็ นการพยายาม
เตือ นใจให้ คนในชุมชนไม่ทิง้ ขยะและช่วยกันรั กษาคลองแสนแสบ นับ ว่าเป็ นอี กสื่อ หนึ่งที่ช่ว ย
ส่งเสริ มให้ เกิดการดูแลรักษาคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
สําหรั บสื่อ ที่เป็ นกิจกรรมเกิ ดจากความร่ วมมือ ของ 3 องค์ กรใน
ชุมชน คือ บ้ าน โรงเรี ยน และมัสยิด เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยมีสถาบันศาสนา คือ มัสยิดก
มาลุล อิ ส ลาม เป็ นจุ ดเริ่ ม ต้ น ในการชักชวนให้ คนในชุม ชนมารวมตัวกันเพื่อ จัด กิ จ กรรมต่า งๆ
ภายในชุมชนในวันสําคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ คูคลองทุกวันที่ 20
กันยายนของทุกปี ซึง่ การใช้ สอื่ กิจกรรมนั ้นนอกจากจะเกิดการรวมตัวของคนในชุมชนแล้ ว ยังได้ รับ
ความร่ วมมือ จากชุมชนมัสยิดอื่ นๆ ถึง 4 แห่งด้ วยกัน ได้ แก่ ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลาม ชุมชน
มัสยิดฮิกาย่ากุ้ลอิสลามิยะห์ ชุมชนมัสยิดอัลเอี๊ยซานและชุมชนมัสยิดอิดดิ์ฮาดณ์ลมู ิดดิน กิจกรรม
ที่จัดขึ ้นในวันอนุรักษ์ คูคลองมีมากมายหลากหลายประเภทเพื่อให้ คนในชุมชนได้ มีสว่ นร่ วมและ
เกิดการลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลามจัดขึ ้นในวันอนุรักษ์ คูคลอง
ของทุกปี มีทงกิ
ั ้ จกรรมบนบกและกิจกรรมในนํ ้า สําหรับกิจกรรมที่จดั ขึ ้นบนบกจะใช้ พื ้นที่ของมัสยิด
ในการจัด กิ จ กรรมต่างๆ อาทิ การจัด นิท รรศการเกี่ ย วกับ ประวัติ ความเป็ นมาของชุ มชนและ
พัฒนาการคลองแสนแสบบริ เวณชุมชน มี การจัดกิ จ กรรมประกวดวาดรู ป ชุมชนในฝั นเพื่อ ให้
เยาวชนในชุมชนได้ แสดงความคิดและความสามารถของตนเอง นอกจากนี ้ยังมีแข่งขันตอบปั ญหา
ทังปั
้ ญหาทัว่ ไป ปั ญหาเกี่ยวกับหลักคําสอนศาสนา รวมทั ้งปั ญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม อีกทั ้งยังให้
คนในชุมชนได้ นําสินค้ า OTOP และสินค้ าปลอดสารพิษมาขายในงาน โดยที่บ้านใครปลูกผักหรื อ
ผลไม้ ที่ปลอดสารพิษก็จะนํามาขายถือเป็ นการสร้ างอาชีพและหารายได้ ให้ กับคนในชุมชน และที่
สําคัญในทุกๆ ปี จะมีการจัดกิจกรรมการแสดงจากนักเรี ยนหลากหลายโรงเรี ยน ตลอดจนมีการ
เปิ ดวีดีทศั น์เกี่ยวกับชุมชนและคลองแสนแสบ เพื่อกระตุ้นให้ คนในชุมชนเกิดความรัก ความภูมิใจ
ในชุมชนของตนเอง
นอกจากชุ ม ชนจะมี ก ารจั ด กิ จ กรรมทางบกแล้ ว ยัง มี ก ารจั ด
กิจกรรมทางนํ ้าอีกด้ วย เพื่อส่งเสริ มให้ คนในชุมชนเห็นคุณค่าและความสําคัญของนํ ้าในคลองแสน
แสบ เช่น การแข่งขันเรื อรี โมท แข่งว่ายนํ ้า แข่งพายเรื อ แข่งชกมวยทะเล เป็ นต้ น นอกจากนี ้ในทุกๆ
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ปี ทางชุมชนยังได้ มีการจัดกิ จ กรรมการอนุรักษ์ พันธุ์ สตั ว์ นํ ้าบริ เวณคลองแสนแสบ จัดให้ มีการ
ปล่อ ยพันธุ์ ปลา โดยท่านอิ หม่า มได้ ขอความร่ วมมื อ จากกรมประมงเพื่อ ขอพันธุ์ ปลามาปล่อ ย
บริ เวณชุมชนและได้ เชิญหน่วยงานภายนอกทั ้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาด้ วย
อีกทังชุ
้ มชนยังมีการกําหนดให้ บริ เวณชุมชนเป็ นเขตห้ ามจับปลา เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ ไว้ ให้ คนรุ่ น
หลังได้ ศึกษาต่อ และเพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงคุณภาพนํ ้าที่ดีและความอุดมสมบูรณ์ ของคลองแสน
แสบ
จากกิ จกรรมทั ้งหมดที่ชุมชนได้ จัดขึ ้นในวันอนุรักษ์ คูคลองนั ้น สิ่ง
สําคัญของทุกกิจกรรม คือ เพื่อ ให้ เด็ก เยาวชน และทุกคนในชุมชนได้ เกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและสําหรับรายได้ ที่ได้ จากการจัดงานประจําปี ของมัสยิดนั ้นจะมอบ
ให้ กบั ทางมัสยิดเพื่อนําเงินที่ได้ ดงั กล่าวไปดูแลรักษาและจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชุมชนต่อไป
(4) สือ่ พื ้นบ้ าน
สื่อ พื น้ บ้ า นที่ ป รากฏในชุ ม ชนมั ส ยิ ด กมาลุล อิ ส ลามมี ทัง้ ที่ เ ป็ น
พิธีกรรมและบทเพลงของชุมชนอันเกี่ ยวข้ องกับแหล่งนํ ้าและธรรมชาติของชุมชนทัง้ สิ ้น สําหรั บ
พิธีกรรมของชุมชนที่สาํ คัญของชาวมุสลิม คือ การละหมาด โดยการละหมาดจะทําทุกวัน วันละ 5
ครัง้ และในทุกวันศุกร์ จะเป็ นการทําละหมาดใหญ่ ที่ผ้ ชู ายในชุมชนจะมาทําพิธีดงั กล่าวที่มัสยิด
โดยก่อนการทําละหมาดทุกครัง้ จะต้ องมีการชําระร่ างกายโดยการใช้ นํ ้าสะอาด ด้ วยเหตุนี ้เองพิธี
การทําละหมาดที่มีอยูค่ กู่ บั ชุมชนของชาวมุสลิมที่มีมาอย่างยาวนานจึงทําให้ ทุกคนมีความผูกพัน
กับคลองแสนแสบ เนื่องจากในอดีตนํ ้าที่นํามาชําระร่างกายนั ้นสามารถใช้ นํ ้าจากคลองแสนแสบได้
โดยตรง แต่เ มื่ อ กาลเวลาผ่านไปนํ า้ ในคลองไม่ส ามารถนํ ามาชํ าระร่ า งกายได้ อี ก จากปั ญหา
ดังกล่าวนี ้เองทําให้ คนในชุมชนเห็นความสําคัญของนํ ้าคลองแสนแสบมากยิ่งขึ ้นและร่วมมือร่วมใจ
กันอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมคลองแสนแสบ
สําหรับสือ่ พื ้นบ้ านอีกประเภทที่พบคือ เป็ นบทเพลงที่ถือว่าเป็ นอีก
สือ่ หนึง่ ที่มีสว่ นต่อการพัฒนาและฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน คือ เพลงประจํา
ท้ องถิ่นของชุมชน หรื อที่คนในชุมชนเรี ยนกันว่า “เพลงมาร์ ชชมคลอง” โดยเป็ นเพลงที่ถูกแต่งขึ ้น
โดยสัปปุรุษในชุมชนที่อยากมีเพลงของชุมชนไว้ เพื่อให้ รุ่นลูกหลานและคนในชุมชนได้ เกิดความซึม
ซับและเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรในชุมชน ซึง่ เพลงมาร์ ชชมคลองจะถูกนํามาเปิ ดผ่านสื่อ
กระจายเสียงของชุมชนในช่วงเช้ าก่อนที่ทา่ นอิหม่ามจะเล่าข่าวสารบ้ านเมือง นอกจากนี ้ยังนํามา
เปิ ดในช่วงที่ชุมชนมีการจัดกิจกรรม อาทิ กิจกรรมวันอนุรักษ์ คคู ลอง เป็ นต้ น
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จากสื่อ พื ้นบ้ านที่เกี่ยวข้ อ งในเรื่ อ งของพิธีกรรมและเพลงประจํ า
ท้ องถิ่นของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามข้ างต้ นนัน้ จะเห็นได้ ว่า พิธีกรรมทางศาสนาและบทเพลง
ล้ วนมีสว่ นผลักดันให้ คนในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคีและตระหนักถึงการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู
สิง่ แวดล้ อมในชุมชน
(5) สือ่ ใหม่
สื่อ ใหม่ หรื อ ที่เรี ยกว่า สื่อ อิ นเทอร์ เน็ ต ที่ปรากฏในชุมชนมัสยิ ด
กมาลุลอิสลามเป็ นเรื่ องของการใช้ เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์ เน็ต จากการสัมภาษณ์
ผู้นําชุมชนและสมาชิกในชุมชนโดยเฉพาะกลุม่ เด็กและเยาวชนในชุมชนเกี่ยวกับการมี พื ้นที่ของ
ชุมชนบนสื่ออินเตอร์ เน็ต พบว่า ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการสร้ างเว็บไซต์ของชุมชน และมี
การสร้ างเพจบนเฟซบุ๊ค โดยมีคณ
ุ ไพโรจน์ พุ่มอ่อน เป็ นผู้ดูแลระบบ ซึ่งในส่วนของเว็บไซต์จะมีไว้
เพื่อ เป็ นการประชาสัมพันธ์ แก่คนภายนอกชุมชนที่ต้องการติดตามข่าวสารและข้ อ มูลทั่วไปของ
ชุมชน และในส่วนของเฟซบุ๊คจะมี การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงมีการอัพ
คลิปวีดิโอของชุมชนที่เคยได้ รับการนําไปถ่ายทอดออกสื่อมวลชนมาเผยแพร่ อีกด้ วย ซึ่งช่องทาง
การติดต่อผ่านสื่อใหม่อย่างระบบอินเตอร์ เน็ตถือเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่ก่อให้ เกิดการรวมกลุม่ กัน
ของสมาชิกในชุมชนโดยเฉพาะกลุม่ คนรุ่ นใหม่อย่างวัยรุ่ นในชุม ชน จัดว่าเป็ นช่องทางการใช้ สื่อที่
มุ่งสูก่ ลุม่ เป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น
แต่อ ย่างไรก็ตามสื่ออิ นเทอร์ เน็ตจัดว่าเป็ นเพียงสื่อ ที่ช่วยเสริ มใน
การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารในวงกว้ างเพียงเท่านั ้น เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อ ยใช้ สื่อ
ประเภทนี ้มากนัก สาเหตุหนึ่งอันเนื่องมาจากการรับสื่อจากสื่อกระจายเสียงสะดวก รวดเร็ วและ
สามารถรั บข่าวสารได้ มากกว่าการใช้ สื่ออิ นเทอร์ เน็ต จากการเก็บรวบรวมข้ อ มูลพบว่า มี เพียง
เยาวชนบางกลุม่ เท่านันที
้ ่เลือกใช้ สอื่ อินเทอร์ เน็ตของชุมชน
(6) สือ่ มวลชน
สื่อ มวลชน หรื อ สื่อ โทรทัศ น์ จากการรวบรวมข้ อ มูล สามารถ
วิเคราะห์ได้ วา่ ผู้นําชุมชนหรื อท่านอิหม่ามของมัสยิดกมาลุลอิสลามเป็ นผู้ที่มีสงั คมกว้ างขวางและ
ติดต่อกับสังคมภายนอกอยูเ่ สมอ ตลอดจนมีการร่ วมมือกับหน่วยงานราชการภายนอก อาทิ กรม
ส่ง เสริ ม คุณภาพสิ่ง แวดล้ อ ม ด้ วยเหตุนี เ้ อง เมื่ อ ครั น้ ที่ ห น่ว ยงานราชการได้ เข้ า มาตรวจสอบ
คุณภาพสิง่ แวดล้ อมและได้ มาประเมินผลเกี่ยวกับคุณภาพนํ ้าคลองแสนแสบ ทําให้ เล็งเห็นว่าชุม
ชนกมาลุลอิ สลามมี การดําเนินการเพื่อ การพัฒนาสภาพแวดล้ อ มของคลองแสนแสบมาอย่าง
ต่อ เนื่อ ง จึงได้ มีการติดต่อ ให้ ภาคสื่อ มวลชนได้ เข้ ามาทําสารคดีเพื่ อ เผยแพร่ อ อกทางรายการ
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โทรทัศ น์ โดยมี จุ ด ประสงค์ ห ลัก คื อ เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนอื่ น ๆ ที่ อ าศัย อยู่ติ ด แม่ นํ า้ หรื อ ริ ม คลองให้
ความสําคัญกับการอนุรักษ์ แหล่งนํ ้าของชุมชนเพื่อสภาพแวดล้ อมที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของคน
ในชุมชน ซึง่ ชุมชนกมาลุลอิสลามได้ รับเกียรติให้ ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการผลิตผลงานรายการด้ าน
สิง่ แวดล้ อมหลายรายการด้ วยกัน อาทิ สารคดีโทรทัศน์ช่อง 11 ตอน “พลิกฟื น้ แสนแสบ” รายการ
คนหวงแผ่นดิน ตอน สายนํา้ แห่งศรั ทธา รายการสารคดีเชิ งข่าว รายการนํ ้าใสใจจริ ง รายการ
ชาวกรุ ง ทาง Nation Channel เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีการถ่ายทําวิดีโออีกหลากหลายประเด็นที่
ได้ รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนเป็ นทั ้งผู้ร่วมแสดงและเป็ นผู้ดําเนินรายการเอง
อีกทังด้
้ วยผลงานของผู้นําชุมชนที่เป็ นที่ยอมรั บของสังคมทําให้
ผู้นําชุมชนได้ มีโอกาสเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่ องสิ่งแวดล้ อมเผยแพร่ ลงในคอลัมน์หนังสือพิมพ์
อย่างหนังสือพิมพ์บ้านเมืองและหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ทําให้ ประชาชนในชุมชนเกิด
ความภาคภูมิใ จในชุม ชนของตนเองและยัง คงช่ว ยกันดูแ ลรั กษาสิ่งแวดล้ อ มในชุมชนเรื่ อ ยมา
จนกระทัง่ เป็ นชุมชนต้ นแบบที่ประสบความสําเร็ จด้ านการจัดการสิง่ แวดล้ อมในปั จจุบนั
จากการเลือ กใช้ สื่อ ของชุ ม ชนมัส ยิ ด กมาลุล อิ ส ลามเพื่ อ การ
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบข้ างต้ น ผู้วิจัยได้ นํามาวิเคราะห์ในประเด็นกลยุทธ์ การใช้ สื่อ
ตามแนวคิดกลยุทธ์ การสือ่ สาร ซึง่ ผลการเก็บรวบรวมข้ อมูลข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่า ชุมชนมีการใช้
สือ่ แบบบูรณาการ โดยเป็ นการเลือกใช้ จุดเด่นของสื่อแต่ละสื่อเพื่อลดข้ อจํากัดของสื่อประเภทอื่น
ทําให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ผ้ สู ง่ สารต้ องการได้ อีกทั ้งยังสามารถนําเสนอเนื ้อหาสารได้ อย่าง
ครบถ้ วนในทุกช่องทาง นอกจากนี ้การเลือกใช้ สื่อ ที่ผสมผสานยังสามารถเข้ าถึงกลุม่ ผู้รับสารได้
หลากหลายอีกด้ วย เช่น กลุม่ ที่ไม่ร้ ูหนังสือมีการใช้ สื่อกระจายเสียง สื่อทีเป็ นกิจ กรรม สื่อที่มีเสียง
และภาพประกอบ หรื อกลุม่ เด็กวัยรุ่นหรื อเยาวชน ก็เลือกใช้ สอื่ อินเทอร์ เน็ตในการเผยแพร่ ข่าวสาร
ของชุมชน เป็ นต้ น ซึง่ ผลของการใช้ สอื่ แบบบูรณาการนี ้ช่วยเสริ มแรงกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ ได้ เร็ ว
ขึ ้น อี กทังยั
้ งเป็ นการใช้ สื่อหลายประเภทเพื่อ ให้ กลุม่ เป้ าหมายเกิ ดการตอบสนองในหลากหลาย
ทาง
2) ประสิทธิภาพของสือ่
การเลื อ กใช้ สื่ อ ของชุ ม ชนมั ส ยิ ด กมาลุล อิ ส ลามเพื่ อ แก้ ปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนนั ้น พบว่า ชุมชนมีการใช้ สอื่ แบบบูรณาการเพื่อให้ การสื่อสาร
มีประสิทธิภาพและเนื ้อหาสารสามารถเข้ าถึงกลุม่ ผู้รับสารได้ อย่างครบถ้ วน ซึ่งถือได้ ว่าผู้นําชุมชน
มี ค วามสามารถในการสื่อ สารเป็ นอย่า งยิ่ ง โดยสามารถเลือ กใช้ ช่อ งทางการสื่อ สารได้ อ ย่า ง
เหมาะสม ประกอบกับมี วิธีการสื่อ สารที่ดีและสามารถโน้ มน้ าวคนในชุมชนได้ จากการศึกษา

113
ช่อ งทางหรื อ สื่อ เพื่ อ สะท้ อ นให้ เ ห็ นวิ ธี ก ารเลือ กใช้ สื่อ ของชุ ม ชนดัง ข้ างต้ น นัน้ ผู้วิจัย ได้ นํ า มา
วิเคราะห์ ประสิท ธิ ภ าพของสื่อ แต่ละประเภท ตามแนวคิ ด และทฤษฎีเ กี่ ย วกับการสื่อ สารและ
ประสิทธิผลของการสือ่ สาร ดังนี ้
(1) สือ่ บุคคล
สื่อ บุคคลของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม คือ ผู้นําทางศาสนา
หรื อ ท่า นอิ หม่า มวินัย สะมะอุน เป็ นบุ คคลที่อ อกแบบทัง้ เนื ้อหาสารและเลือ กช่อ งทางในการ
ถ่ายทอดข่าวสารไปยังกลุม่ ผู้รับสาร โดยจัดเป็ นลักษณะของการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งลักษณะ
การสือ่ สารดังกล่าวมีสว่ นสําคัญอย่างมากที่ช่วยกระตุ้นให้ ผ้ รู ับสารเกิดการยอมรับในสารนั ้นๆ อีก
ทังสื
้ อ่ บุคคลยังมีผลให้ ผ้ รู ับสารเกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมอีกด้ วย
การสื่อ สารระหว่างบุค คลเป็ นการสื่อ สารแบบสองทาง ที่ผ้ ูนํ า
ชุมชนและคนในชุมชนสามารถซักถามทําความเข้ าใจ และแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ ในทันที
ดังนั ้นสื่อบุคคลจัดเป็ นลักษณะของสื่อที่เป็ นประโยชน์ในการใช้ เป็ นเครื่ องมือ เพื่อการโน้ มน้ าวใจ
สําหรั บสื่อ บุคคลของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลาม ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ ประสิทธิ ภาพของสื่อ
บุคคล ได้ ดงั นี ้
สื่อ บุคคลสามารถทําให้ เกิ ดการแลกเปลี่ยนข่าวสารแบบทัน ที
กล่าวคือ ในขณะที่ท่านอิ หม่ามถ่ายทอดข่าวสารไปยังคนในชุมชน แล้ วถ้ าหากคนในชุมชนไม่
เข้ าใจก็ สามารถซัก ถาม หรื อ ขอข่า วสารเพิ่ มเติ มได้ ใ นเวลาอันรวดเร็ ว โดยท่า นอิ หม่ ามจะใช้
ช่วงเวลาหลังการทําละหมาดใหญ่ในวันศุกร์ เพื่อการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถึงปั ญหา
ในชุมชน หากใครมีข้อสงสัยหรื อมีเรื่ องมานําเสนอก็จะนํามาพูดคุยกันในเวลาดังกล่าว เมื่อคนใน
ชุม ชนมี ก ารเสนอความคิด เห็น ที่ อ าจจะมี ทัง้ เห็ นด้ ว ยและไม่ เ ห็น ด้ วย ท่า นอิ หม่ า มก็ จ ะนํ า มา
ปรับปรุงแก้ ไขถ้ าเห็นว่าเป็ นสิง่ ที่ปรับแล้ ว เพื่อให้ ตรงตามความต้ องการและความเข้ าใจร่วมกันของ
คนในชุมชน จะเห็นได้ วา่ ท่านอิหม่ามไม่ได้ ยึดตัวเองเป็ นศูนย์กลางของการสื่อสารโดยสิ ้นเชิง แต่
ท่านมีการเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนได้ มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสมอ
สือ่ บุคคลสามารถจูงใจบุคคลให้ เปลีย่ นทัศนคติได้ กล่าวคือ ท่าน
อิหม่ามใช้ วิธีการติดต่อสือ่ สารโดยตรงกับคนในชุมชน ด้ วยวิธีการนัดคนในชุมชนให้ มารวมตัวกันที่
มัสยิด วิธีการนี ้ช่วยสร้ างความเข้ าใจ และโน้ มน้ าวชักจูงคนในชุมชนให้ เกิดความคล้ อยตามสารที่
ท่านอิ หม่ามต้ อ งการได้ ส่วนใหญ่ ท่านอิหม่ามมักจะนิยมใช้ การติดต่อ สื่อ สารโดยตรงกับคนใน
ชุมชน แต่อย่างไรก็ตามวิธีการสือ่ สารดังกล่าวก็มีข้อจํากัด คือ การสือ่ สารประเภทนี ้สิ ้นเปลืองเวลา
และแรงงานในการเผยแพร่ขา่ วสาร
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กล่าวได้ วา่ สื่อบุคคลเป็ นสื่อที่มีประสิทธิ ภาพสําหรับการสื่อสาร
ของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เนื่องด้ วยสื่อบุคคลของชุมชนหรื อท่านอิหม่ามนันเป็
้ นบุคคลที่มี
ความน่าเชื่อถือ ท่านเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถโดยเฉพาะด้ านหลักศาสนาอิสลาม ทําให้ ท่าน
ได้ รับความไว้ วางใจของทุกคนในชุมชนและทุกคนต่างพร้ อมจะปฏิบัติตามคําแนะนําของท่าน
ประกอบกับท่านมีทกั ษะทางด้ านการสือ่ สารโดยมีเทคนิควิธีในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่าวสารระหว่างคนในชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ คนในชุมชนที่อยู่ในฐานะผู้รับสารเข้ าใจ
ในสิ่งที่ท่านกําลังสื่อสาร ฉะนันอาจกล่
้
าวได้ ว่าสื่อบุคคลมี อิ ทธิ พลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้รับสาร โดยบุคคลที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้นําทางความคิดของชุมชนอย่างท่านอิหม่ามนี ้อาจเป็ นผู้ริเริ่ ม
นํานวัตกรรมทางความคิดและการปฏิบตั ิมาสูช่ ุมชน อันก่อให้ เกิดการพัฒนาในระดับชุมชน ทําให้
ชุมชนเกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น
(2) สือ่ กระจายเสียง
สื่อกระจายเสียงจัดเป็ นการใช้ สื่อท้ อ งถิ่นของชุมชนที่ถูกจัดตั ้ง
ขึ ้นเพื่อใช้ ในพื ้นที่ขนาดเล็กภายในชุมชน ซึ่งใช้ ในการสื่อสารกับชาวบ้ านหรื อคนในชุมชนท้ องถิ่น
สําหรับชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการใช้ สอื่ กระจายเสียงเป็ นสือ่ หลักในการถ่ายทอดข่าวสารไป
ยัง คนในชุม ชนและใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการพัฒนาชุ มชนให้ เ กิ ดการเปลี่ย นแปลงในด้ านต่า งๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านสิ่งแวดล้ อมของชุมชน โดยผู้นําชุมชนได้ มีการถ่ายทอดเนื ้อหาสาระของ
ข่าวสารในทุกประเด็น อันรวมไปถึงเนื ้อหาสาระด้ านสิ่งแวดล้ อม และแนวทางการปฏิบตั ิ ในการ
ดําเนินชีวิต โดยท่านอิหม่ามได้ ใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่ายและเหมาะสมกับวัฒนธรรมของคนในชุมชน
ฉะนั ้นอาจกล่าวได้ วา่ สือ่ กระจายเสียงจัดเป็ นสือ่ ที่มีประสิทธิภาพในการสือ่ สารของชุมชนมากที่สดุ
เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการประชาสัมพันธ์ ได้ อย่างทัว่ ถึงในทุกๆ เรื่ อง โดยมีบทบาทในการให้
ความคิดเห็น รวมทังยั
้ งเป็ นเวทีแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนหากมีเรื่ องร้ อง
ทุกข์ก็สามารถมาใช้ เสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้ สื่อกระจายเสียงจึงมีผลต่อการรับรู้
ของคนในชุมชน เนื่องจากเทคนิควิธีการใช้ สื่อกระจายเสียงของท่านอิหม่ามถือเป็ นการกระตุ้น ให้
คนในชุมชนได้ เปิ ดรับข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ โดยเนื ้อหาสาระที่เผยแพร่ อ อกไปนันมี
้ สว่ นในการ
ตอกยํ ้า เกิดความจํา และการปรับเปลีย่ นทัศนคติ หรื อแม้ แต่พฤติกรรมต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามสื่อ
กระจายเสียงก็ยงั คงมีข้อจํากัด เนื่องจากมีการกําหนดช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์ และบางครั ง้
เสียงจากลําโพงก็สง่ ผลกระทบต่อบางกลุม่ คนที่ไม่พงึ ประสงค์จะรับฟั งข่าวสารเหล่านั ้น นอกจากนี ้
สือ่ กระจายเสียงยังมีข้อจํากัดที่เกี่ยวข้ องกับตัวผู้รับผิดชอบโดยตรง เนื่องจากผู้ดําเนินงานในการใช้
เสียงตามสายมีจํานวนน้ อย อาจมีผลทําให้ การบริ หารงานไม่สามารถทําได้ อย่างเต็มที่
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(3) สือ่ เฉพาะกิจ
สื่อ เฉพาะกิ จ ของชุ มชนมัส ยิดกมาลุลอิ สลาม คือ กิ จ กรรม
และป้ายคําขวัญ สําหรั บคุณลักษณะที่ดีของสื่อ เฉพาะกิ จนี ้สามารถถ่ายทอดข่าวสารได้ อ ย่าง
เฉพาะเจาะจงในเรื่ อ งที่ต้อ งการให้ เกิ ดการพัฒนา อย่างกิ จกรรมสามารถออกแบบรู ปแบบของ
กิจกรรมให้ สอดรับกับประเด็นที่ต้องการได้ โดยตรง อีกทังยั
้ งทําให้ กลุม่ เป้าหมายได้ มีสว่ นร่ วมใน
การแสดงออกในกิจกรรมนันๆ
้ ซึง่ นับว่าเป็ นสือ่ ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริ มและเผยแพร่
เนื่องจากได้ เกิดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองจากสิ่งเร้ าหลายทาง เนื่องจากกิจกรรมเป็ นการรวบรวมเอา
สื่อหลากหลายประเภทมาใช้ ร่วมกัน ซึ่งชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการส่งเสริ มให้ เยาวชนได้ มี
โอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง เช่น มีการจัดประกวดวาดภาพชุมชนของฉัน แสดง
ให้ เห็นถึงลักษณะชุมชนที่เด็กๆ ใฝ่ ฝั นอยากให้ เป็ น มี การแข่งขันตอบปั ญหาทัง้ ด้ านศาสนาและ
วิธีการปฏิบตั ิตนต่อสิง่ แวดล้ อม มีการจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้ า การจัดกิจกรรมบันเทิง
การจัดกิจกรรมของชุมชนนั ้นทําให้ เกิดการพบปะสังสรรค์กัน
ระหว่างคนในชุมชน เกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน ดังนันสื
้ อ่ เฉพาะกิจที่เป็ นกิจกรรมจัดได้ ว่า
เป็ นสือ่ ที่สร้ างให้ เกิดการรับรู้ เป็ นอย่างมาก เนื่อ งจากกลุม่ เป้าหมายได้ มีโอกาสสัมผัสด้ วยตนเอง
บางอย่างก็ได้ ทดลองด้ วยตนเอง จนเกิดความรู้ความเข้ าใจ อันนําไปสูก่ ารตัดสินใจและการปฏิบตั ิ
สําหรั บสื่อ ที่เป็ นป้ายคําขวัญก็ จัดว่าเป็ นสื่อ เฉพาะกิ จ เช่นกัน ที่ ชุมชนมี ก ารติด ป้ายคําขวัญไว้
โดยรอบบริ เวณมัสยิด อันเป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็ นสถานที่รวมตัวของคน
ในชุมชน การติดป้ายคําขวัญจึงมีไว้ เพื่อให้ คนในชุมชนได้ เกิดการรับรู้และเกิดการซึมซับจากการได้
เห็นได้ อ่านทุกวัน ถือเป็ นอีกสือ่ หนึง่ ที่มีสว่ นทําให้ คนในชุมชนเกิดการเปลีย่ นแปลงด้ านทัศนคติ
(4) สือ่ พื ้นบ้ าน
สื่อ พื น้ บ้ า นโดยเฉพาะที่ เ ป็ นพิ ธี ก รรมทางศาสนาถื อ ว่ า มี
ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อ คนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม อี กทั ้งยังจัดว่าเป็ นสื่อดั ้งเดิมของ
ชุมชนชาวไทยมุสลิม ซึง่ พิธีกรรมทางศาสนาอิสลามที่สาํ คัญ คือ การทําละหมาด และจากพิธีกรรม
ดังกล่าวนี ้เองจึงทําให้ คนในชุมชนมี ความผูกพันกับคลองแสนแสบและตระหนักถึงความสําคัญ
ของนํ ้าในคลองแสนแสบ เนื่องจากการทําละหมาดจะต้ องใช้ นํ ้าสะอาดเพื่อชําระร่ างกาย โดยแต่
เดิมเมื่อคลองยังใสสะอาดนันคนในชุ
้
มชนนํานํ ้าจากคลองเพื่อมาชําระร่างกาย แต่เมื่อเวลาผ่านไป
คุณภาพนํา้ เริ่ มเปลี่ยนแปลงทําให้ ไม่สามารถนํานํ ้ามาใช้ ชําระร่ างกายได้ ด้ วยเหตุนี ้เองการทํา
ละหมาดจึง มี ส่ว นกระตุ้น ให้ ค นในชุ มชนเกิ ด ความรั ก ความหวงแหน และตื่ น ตัว อยู่เ สมอต่อ
สภาพแวดล้ อมคลองแสนแสบ เพราะทุกคนถือว่านํ ้าในคลองแสนแสบเป็ นส่วนหนึ่งในการดําเนิน
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ชีวิตของคนในชุมชนมาตังแต่
้ อดีต ดังนั ้นจึงไม่รีรอที่จะร่วมแรงร่วมใจกันฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมคลอง
แสนแสบ ดังนัน้ อาจกล่าวได้ วา่ สือ่ พื ้นบ้ านที่เป็ นประเพณีพิธีกรรมของชุมชนนั ้นเป็ นอีกสือ่ หนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพต่อการพัฒนาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
นอกจากพิธีกรรมแล้ วชุมชนยังมีสอื่ พื ้นบ้ านที่เป็ นเพลงประจํา
ท้ อ งถิ่ นอี กด้ วย สําหรั บเพลงประจํ าท้ องถิ่ นนันมุ
้ ่งให้ ค นในชุมชนหันมาร่ วมกันพัฒนาและฟื ้นฟู
สภาพแวดล้ อมคลองแสนแสบ และการใช้ บทเพลงนั ้นถือว่ามีสว่ นในการช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ค่านิยม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนทัง้ สองฝั่ งคลอง
แสนแสบ
(5) สือ่ ใหม่
สื่อ ใหม่จัดเป็ นสื่อ ที่นิย มใช้ กันเป็ นอย่างมากในกลุ่มคนยุค
ปั จจุบนั สําหรับประเภทของสือ่ ใหม่ที่ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามใช้ ในการประชาสัมพันธ์ คือ สื่อ
อินเทอร์ เน็ต โดยมี การสร้ างเว็บไซต์ของชุมชนเพื่อ ให้ ทั ้งคนในชุมชนและคนนอกชุมชนได้ ทราบ
ข่าวสารและความรู้ จากบทความของชุมชน ซึ่งสื่ออิ นเทอร์ เน็ตนี ้ถือ เป็ นสื่อ ที่ มีประโยชน์ ในการ
สื บ ค้ นข้ อมู ล และหาความรู้ เป็ นอย่ า งมาก แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามสํ า หรั บ คนในชุ ม ชนมั ส ยิ ด สื่ อ
อินเทอร์ เน็ตไม่ค่อ ยมี บทบาทต่อ การพัฒนาชุมชนมากนัก เนื่อ งจากคนในชุมชนมุ่งเน้ นการรั บ
ข่าวสารหลักจากตัวผู้ส่งสารโดยตรง เพราะเข้ าถึ งได้ ง่า ยและสามารถแสดงความคิด เห็นหรื อ
โต้ ตอบได้ ทนั ที โดยบทบาทของสื่ออินเทอร์ เน็ตนั ้นจะมีบทบาทก็เพียงเฉพาะบางกลุม่ เท่านั ้น เช่น
เด็กหรื อเยาวชนในชุมชนที่มักชอบเล่นคอมพิวเตอร์ หรื อสืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต แต่จากการ
เก็ บรวบรวมข้ อ มูลและจากการสอบถามเยาวชนในชุมชน พบว่า มี เ พียงส่วนน้ อ ยเท่านันที
้ ่จ ะ
เปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ต เยาวชนต่างให้ ความสําคัญกับการรับข่าวสารผ่านผู้นําชุมชน
หรื อท่านอิหม่ามประจํามัสยิดเท่านั ้น
(6) สือ่ มวลชน
สื่อมวลชนเป็ นสื่อที่สามารถส่งข้ อ มูลข่าวสารไปยังกลุม่ ผู้รับ
สารได้ ในจํานวนมากและในเวลาอันรวดเร็ ว สําหรับสือ่ มวลชนของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม คือ
สือ่ โทรทัศน์ที่ถ่ายทอดเรื่ องราวเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมของชุมชน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ วคนในชุมชนไม่
ค่อยได้ ให้ ความสําคัญกับสือ่ ประเภทนี ้มากนัก เนื่องจากเป็ นสือ่ ที่มิได้ เกิดขึ ้นบ่อย คนในชุมชนเน้ น
การรับรู้ขา่ วสารจากสือ่ บุคคลและสือ่ กระจาย และสือ่ เฉพาะกิจเป็ นหลัก สื่อมวลชนนันจะเกิ
้
ดจาก
บุคคลภายนอก อาทิ นักข่าว เข้ ามาทําสารคดีของชุมชนและนําไปถ่ายทอดออกอากาศเพื่อเป็ น
แบบอย่างให้ แก่ชุมชนอื่นๆ แต่อ ย่างไรก็ตามสื่อ มวลชนมีสว่ นทําให้ คนในชุมชนเกิดความรู้ สกึ รั ก
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และภูมิใจในชุมชนของตนเองเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ เป็ นต้ นแบบที่ ดีด้านสิ่งแวดล้ อ มให้ แก่ชุมชนอื่ น
สําหรั บประสิทธิ ภาพของสื่อมวลชนต่อ คนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามนัน้ อาจกล่าวได้ ว่า ใน
บางครัง้ สือ่ มวลชนที่ถ่ายทอดเรื่ องราวของชุมชนออกรายการสารคดีเชิงข่าวก็มีสว่ นสร้ างทัศนคติ
และค่านิยมให้ แก่คนในชุมชนในบางประเด็นที่ไม่เคยรั บรู้ มาก่ อน แต่สื่อ มวลชนอาจไม่สามารถ
เปลีย่ นแปลงทัศนคติได้ ในระยะยาว เนื่องจากเป็ นการส่งข่าวสารเพียงไม่กี่ครัง้ เท่านั ้น แต่อย่างไรก็
ตามสําหรับชุมชนอื่นสือ่ มวลชนถือว่ามีบทบาทในการรณรงค์เพื่อให้ คนในชุมชนเกิดความตระหนัก
ถึงความจําเป็ นในการพัฒนาและได้ เห็นประโยชน์ที่ได้ จากการพัฒนา
จากคุณลักษณะและข้ อดีข้อจํากัดที่มีความแตกต่างกันของ
สื่อแต่ละประเภทที่ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการนําเอาสื่อต่างๆ มาใช้ ร่วมกันเพื่อให้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงที่ดีขึ ้นด้ านสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ ทั ้งการใช้ สอื่ บุคคล สื่อกระจายเสียง สื่อเฉพาะ
กิ จ สื่อ พืน้ บ้ าน สื่อ ใหม่ และสื่อ มวลชนมาผสมผสานกัน เนื่อ งด้ วยแต่ล ะสื่อ สามารถถ่ ายทอด
เนื ้อหาและเข้ าถึงกลุม่ ผู้รับสารได้ แตกต่างกัน อย่างการใช้ สื่อบุคคลถือมีอิทธิ พลที่สําคัญอย่างยิ่ง
ต่อการโน้ มน้ าว ในขณะที่สอื่ กระจายเสียงสามารถถ่ายทอดเนื ้อหาสารได้ ไปยังกลุม่ คนในชุมชนได้
อย่างทัว่ ถึง ส่วนสื่อ เฉพาะกิ จก็สามารถกระตุ้นให้ กลุ่มเป้าหมายได้ มีสว่ นร่ วมในการทํากิจกรรม
ต่างๆ ได้ เ กิ ดการลงมื อ ปฏิบัติ สํา หรั บสื่อ พืน้ บ้ านมี ส่วนทํา ให้ คนในชุม ชนเกิ ดความศรั ท ธาต่อ
สิง่ แวดล้ อมของชุมชนผ่านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนสื่อใหม่หรื อสื่ออินเทอร์ เน็ตนั ้นก็
สามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นเด็กและเยาวชน หรื อ ผู้ที่ใช้ อิ นเทอร์ เน็ตในการสืบค้ นข้ อ มูล
ข่าวสารได้ และในส่วนของสื่อมวลชนก็สามารถเผยแพร่ ข่าวสาร ข้ อเท็จจริ งไปสูก่ ลุม่ คนในชุมชน
ได้ อย่างกว้ างขวางและรวดเร็ ว
ฉะนัน้ การนํา สื่อ ทุกประเภทมาใช้ ร่ วมกัน จึงสามารถเพิ่ ม
ประสิท ธิ ภ าพในการสื่อ สารเพื่อ การพัฒ นาของชุม ชนได้ ดังนันการสื
้
่อ สารกับการพัฒ นาจึง มี
ความสัมพันธ์ ซงึ่ กันและกัน เนื่องจากเมื่อคนในชุมชนมีการสือ่ สารหรื อมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกัน ไม่
ว่าจะผ่านช่อ งทางใดก็ตามย่อมก็ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ ทังในระดั
้
บบุคคลและระดับ
ชุมชน เช่น ทัศนคติ พฤติกรรม เป็ นต้ น
5.1.2.4 การศึกษาผู้รับสาร
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผู้ รั บ สารในประเด็ น สิ่ ง แวดล้ อ มสะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง การ
เปลีย่ นแปลงของการสือ่ สาร โดยผู้วิจัยได้ วิเคราะห์ผ้ รู ับสารเกี่ยวกับทัศนคติจากการเปิ ดรับข้ อมูล
ข่าวสารของคนในชุมชนเกี่ยวกับประเด็นสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ เนื่องจากการเปิ ดรับสารจะมี
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ผลต่อ การเปลี่ย นแปลงด้ า นทัศนคติ ความรู้ และพฤติ ก รรมด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม ในที่ นี ผ้ ้ ูวิ จัย จึ ง
วิเคราะห์เกี่ยวกับผู้รับสารในประเด็นต่อไปนี ้
1) ทัศนคติตอ่ ผู้นําชุมชน
ผู้ นํ า ชุ ม ชนหรื อ ท่ า นอิ ห ม่ า มวิ นัย สะมะอุ น ถื อ เป็ นสื่ อ บุ ค คลที่ มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนเป็ นอย่างมาก เนื่องจากท่านเป็ น
ทังผู
้ ้ ออกแบบเนื ้อหาสาร และเลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ เหมาะสมกับกลุม่ คนในชุมชน ซึ่ง
จากการเก็ บรวบรวมข้ อ มูลจากการสัมภาษณ์ เยาวชนและชาวบ้ านที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการ
เปิ ดรับข่าวสารด้ านสิ่งแวดล้ อมจากท่านอิหม่าม พบว่า คนในชุมชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในตัว
ท่านอิหม่าม และทุกครัง้ ที่ท่านพูดเสียงตามสายเพื่อขอร้ องให้ คนในชุมชนมาร่ วมทํากิจกรรมหรื อ
ออกกฎระเบียบ เช่น ไม่ให้ ทิ ้งขยะลงคลอง ห้ ามไม่ให้ ตกปลา หรื อให้ ช่วยกันเก็บขยะในคลอง ทุก
คนในชุมชนต่างไม่รีรอที่จะทําตาม ซึง่ จากการสัมภาษณ์ นางวิไล ใยบัวทอง อดีตประธานชุมชนปี
2540 (สัมภาษณ์ , 23 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “อิหม่ามท่านจะพูดทุกวันออกเสียงตามสายว่า
ขอให้ พวกเราช่วยกันไม่ทิ ้งขยะ ปลูกต้ นไม้ ตามหน้ าบ้ าน เก็บขยะบริ เวณบ้ านของตัวเอง เราก็ทํา
ทุกคนเขาก็ทําตาม บ้ านใครบ้ านมัน บางทีทา่ นเรี ยกให้ มาร่วมกิจกรรมหรื อมีกิจกรรมที่มัสยิด คนที่
ว่างเขาก็จะไปกัน”
สําหรับในมุมมองของผู้ที่ทํางานใกล้ ชิดกับท่านอิ หม่าม ได้ กล่าวว่า
“ที่เราเชื่อที่ท่านอิ หม่ามพูด เพราะว่าเรื่ องที่ท่านพูดเป็ นเรื่ องที่ดี พอเราทําเราก็เห็นว่ามันได้ ผลดี
จริ งๆ ท่านก็อยากเห็นแต่สงิ่ ดีๆ เกิดขึ ้นในชุมชน อย่างไม่ให้ ทิ ้งขยะ ช่วงแรกๆ อาจจะยังมีคนทิ ้งอยู่
บ้ าง แต่พอมี คนเห็นก็นําไปบอกท่านอิหม่าม ท่านก็จะใช้ เสียงตามสายมาพูดให้ ฟังอีก มาหลังๆ
จนถึงทุกวันนีก้ ็ไม่มีใครทิง้ ขยะหรื อของเสียงลงคลองให้ เห็นเลย จะมี ก็แต่คนนอกชุม ชนที่มาตก
ปลาหรื อทิ ้งขยะบ้ าง” (อาริ ยา หมัดมุด, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2558)
นอกจากนี ้จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ศริ นทิพย์ พุ่มอ่อน (สัมภาษณ์ ,
10 มีนาคม 2558) ผู้อํานวยการโรงเรี ยนพิทยพัฒนศึกษา กล่าวว่า ”อิหม่ามเป็ นผู้ที่ชาวมุสลิมรัก
และศรัทธาเพราะท่านมีเมตตา ปรารถนาอยากให้ เราดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข ไม่เพียงแต่ท่าน
สอนศาสนาเท่านัน้ ท่านยังสอน แนะนํา ให้ ความช่วยเหลือ เป็ นที่ปรึ กษาได้ ในทุกๆเรื่ อง” ดังนั ้น
หากอิหม่ามจะสื่อสารในเรื่ องใดๆ ก็จะได้ รับความสนใจเป็ นอย่างดี เมื่อผู้ฟังมีทศั นคติที่ดีต่อผู้สง่
สารก็ยอ่ มทําให้ การสือ่ สารนั ้นบรรลุวตั ถุประสงค์
ดังนัน้ จากทัศนคติของคนในชุมชนที่มีต่อผู้นําชุมชนหรื อท่านอิหม่าม
วินยั สะมะอุน ที่เป็ นผู้นําทางศาสนานัน้ สะท้ อ นให้ เห็นว่าท่านเป็ นบุคคลที่ได้ รับการยอมรับและ
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นับถือจากคนในชุมชน เนื่องด้ วยท่านเป็ นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เป็ นมิตร มีเมตตาตังใจปฏิ
้
บัติหน้ าที่
ของอิหม่ามอย่างดีที่สดุ และยังรวมไปถึงการกระทําเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ด้ วยลักษณะ
ดังกล่าวคนในชุมชนจึงรักและศรัทธา อันเห็นได้ จากคนในชุมชนต่างให้ ความร่ วมมือและไม่ปฏิเสธ
คําร้ องขอใดๆ ของท่านอิ หม่ามที่ให้ ช่วยกันดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อ มคลองแสนแสบ และยังคงให้
ความร่วมมือมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั นี ้ นอกจากนี ้สัปปุรุษในชุมชนยังได้ มีการแต่งเพลงมาร์ ชเพื่อเป็ น
กําลังใจในการทํางานให้ แก่ท่านอิ หม่ามของพวกเราด้ วย โดยเพลงดังกล่าวแต่งโดย อายุ โซะมี
เลาะ
เพลงมาร์ ช แด่อิหม่าม
แด่ท่านอิหม่ามผู้นํามัสยิด ที่ทุ่มเทชีวิตอุทิศใจกาย เป็ นห่วงสัปปุรุษทั ้งหญิ งและ
ชาย ทัง้ เด็กทัง้ ผู้ใหญ่ อยากให้ เป็ นคนดี ให้ ทําตามสัง่ ที่เอามาใช้ ขอให้ ห่างไกล
ขออัลเลาะห์มากมี บอกพวกเราด้ วยรักให้ ร้ ู จักชั่วดี ให้ ดําเนินชีวีไปตามครรลอง
ไม่มวั่ การพนัน ไม่มวั่ สิง่ เสพติด มันมีโทษมีพิษชีวิตจะหม่นหมอง มีแต่พิษภัยก็จง
ได้ ไตร่ตรอง อิหม่ามท่านขอร้ องให้ พวกเราห่างไกล อิหม่ามผู้นําได้ ทําตามหน้ าที่
บอกเรื่ อ งชั่ ว ดี ด้ วยเสี ย งตามสาย เศรษฐกิ จ สัง คม สุข อนามั ย วั ฒ นธรรม
หลากหลายให้ ได้ รับฟั งกัน อิหม่ามแนะนํา อิหม่ามบอกเล่า ทุกวันทุกเช้ าล้ วนแต่
เป็ นข่าวสาร อันไหนมีประโยชน์ อันไหนมีโทษทัน อิหม่ามนํามาจํานรรสร้ างสรรค์
ให้ ชุมชน ที่อิหม่ามพรํ่ าบ่นก็มิใช่กดดัน มิได้ มิเจตนาหรื อมีจิตอกุศล หากเรื่ องบาง
เรื่ องทําความขุน่ เคืองให้ บางคน อย่าได้ วิตกกังวลไม่เจตนาว่าใคร เมื่อเป็ นอิหม่าม
ผู้นําท้ องถิ่น สัปปุรุษทังสิ
้ ้นก็มีจํานวนมากมาย สัปปุรุษนับพันก็ต่างจิตต่างใจทัง้
หัวหมอหัวไม้ อิหม่ามจึงได้ กังวล เมื่อเป็ นอิหม่ามผู้นําด้ านจิ ตวิญญาณ บอกให้
คนหนีทางมาร ออกจากทางมืดมน ถ้ ายังไม่สํานึก ยังไม่ร้ ู สกึ ตัวตน เสียชาติที่เกิด
มาเป็ นคนจะหนีไม่พ้นทางมาร อิหม่ามมัสยิดเป็ นผู้รับผิดชอบ มีกติกาวางกรอบ
การอยู่ร่วมกัน จะฝ่ ายขวาหรื อฝ่ ายซ้ ายอยู่อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีใครเหนือชัน้ ก็
ของใครของมัน อิหม่ามผู้นําทําตามสัง่ ในคัมภีร์ คนมุสลิมก็ร้ ู ดีว่าเราเป็ นพี่น้องกัน
ไม่มีใครเหนือใคร ถ้ าตายเมื่อไรได้ ร้ ูกนั ถ้ าอิหม่ามชี ้นําให้ พวกเราทําความดี มันก็
เป็ นหน้ าที่ มิได้ มีโรดโชว์ที่พูดไปหลายอย่างก็ไม่ได้ หวังให้ มันโก้ ไม่ใช่เรื่ อง talk
show หรื อพูดโม้ ๆ ไปวันๆ แด่ทา่ นอิหม่ามผู้นํามัสยิด ที่ทมุ่ เทชีวิตอุทิศใจกาย เป็ น
ห่วงสัปปุรุษทังหญิ
้ งและชาย ทั ้งเด็กทั ้งผู้ใหญ่อยากให้ เป็ นคนดี
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จากบทเพลงที่แต่งให้ อิ หม่ามจะเห็นได้ ว่าคนในชุมชนมีจิตศรัทธาใน
อิหม่าม เป็ นที่ประจักษ์ ว่าอิ หม่า มทําเพื่อส่วนรวม ดังนันจึ
้ งไม่ต้อ งสงสัยเลยว่า เมื่อ ใดที่อิหม่าม
สือ่ สารออกไปย่อมจะได้ รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเสมอ
2) ทัศนคติตอ่ การเลือกใช้ สอื่
การเลือกใช้ สอื่ แต่ละประเภทนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั ความสะดวกในการเลือก
เปิ ดรับและส่วนใหญ่คนในชุมชนจะเลือกใช้ สอื่ ที่สามารถเข้ าถึงได้ งา่ ยไม่ซบั ซ้ อนจนเกินไป จากการ
เก็ บรวบรวมข้ อ มูลผ่านการสัมภาษณ์ ทงกลุ
ั ้ ่มเยาวชนและคนในชุมชน พบว่า สื่อที่คนในชุมชน
ได้ รับข่าวสารเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมเป็ นประจําทุกวัน คือ สือ่ กระจายเสียง หรื อการพูดเสียงตามสาย
ของท่านอิหม่าม เนื่องจากเป็ นสือ่ ที่มีการติดตั ้งลําโพงประมาณ 700 ตัวทัว่ ทังชุ
้ มชน ส่งผลให้ เป็ น
สื่อ ที่สามารถเข้ าถึงคนในชุมชนได้ อ ย่างสะดวกรวดเร็ วและทุกคนก็สามารถรับข่าวสารได้ อย่าง
พร้ อมเพรี ยงกัน โดยท่านอิหม่ามจะใช้ เสียงตามสายทุกวันในตอนเช้ าเพื่อเล่าสถานการณ์ ปัญหา
ชุมชน สถานการณ์บ้านเมือง รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ เรื่ องราวต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ให้ แก่คนใน
ชุมชน อีกทังจากการสั
้
มภาษณ์เกี่ยวกับสือ่ กระจายเสียงของชุมชน ยังพบว่าเป็ นสื่อที่คนในชุมชน
สามารถร่ วมแสดงความคิดเห็นได้ โดยใครที่มีเรื่ องอยากให้ ประชาสัมพันธ์ หรื อมี เรื่ อ งร้ องทุกข์ ก็
สามารถส่งความคิดเห็นเหล่านันมาได้
้
และท่านอิหม่ามก็จะนํามาออกเสียงตามสาย นอกจากนี ้ยัง
มีบางช่วงที่ทางโรงเรี ยนจะมาจัดกิจกรรมเสียงตามสายเพื่อให้ เด็กๆ ในชุมชนได้ ร่วมตอบคําถาม
เหมือนการจัดกิจกรรมตอบคําถามของคลืน่ วิทยุอย่างรายการต่างๆ อีกด้ วย
สํา หรั บ สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต จะเป็ นสื่ อ ที่ ค นในชุ ม ชนไม่ เ ลือ กเปิ ดรั บ
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมในชุมชนเท่าใดนัก เนื่อ งจากเป็ นสื่อที่ต้องใช้ เทคโนโลยีและคนส่วน
ใหญ่ก็ไม่คอ่ ยมีความรู้เรื่ องการใช้ อินเทอร์ เน็ต ประกอบกับข่าวสารที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของชุมชนก็
ไม่ ค่อ ยมี การอัพเดทหรื อ ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มูลให้ ทันสมัย จากการสัม ภาษณ์ คุณ ศริ น ทิ พย์ พุ่ม อ่ อ น
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนพิทยพัฒน์ศกึ ษา (สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “เว็บไซต์ของชุมชน
ก็มีแต่ไม่คอ่ ยมีใครเข้ าไปอัพเดท เพราะว่าคนทําก็เป็ นคนในชุมชนที่ไม่ค่อยเก่งก็จะทําเท่าที่ทําได้
ทุกวันนี ้ก็ปล่อยไว้ อย่างนัน้ หน้ าเพจเข้ าไปดูก็อาจจะดูไม่คอ่ ยเป็ นระเบียบสักเท่าไหร่นกั ” ฉะนั ้น จะ
เห็นได้ วา่ สือ่ ใหม่หรื อสือ่ อินเทอร์ เน็ตเป็ นช่องทางสือ่ ที่คนในชุมชนน้ อยคนนักจะเลือกเข้ าไปเปิ ดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมของชุมชน อาจเนื่องด้ วยช่องทางสือ่ ดังกล่าวเข้ าถึงได้ ยากและมีความ
ยุง่ ยากซับซ้ อน
นอกจากนี ้สื่อประเภทอื่นๆ ของชุมชน อาทิ สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ
สื่อพื ้นบ้ าน และสื่อมวลชน จากการสัมภาษณ์ พบว่า คนในชุมชนให้ ความสําคัญกับผู้นําชุมชน
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เป็ นหลัก โดยคนในชุมชนจะปฏิบตั ิตนตามคําแนะนําด้ านสิ่งแวดล้ อมจากท่านอิหม่ามวินยั สะมะ
อุ น ซึ่ ง สะท้ อนให้ เห็ น ว่ า ผู้ นํ า ชุ ม ชนถื อ เป็ นสื่ อ บุ ค คลที่ มี บ ทบาทอย่ า งมากต่ อ การฟื ้ น ฟู
สภาพแวดล้ อมของชุมชน สําหรับสื่อประเภทที่เป็ นกิจกรรม ป้ายคําขวัญ เพลงประจําท้ องถิ่นนั ้น
จัดเป็ นสื่อ เสริ ม ของชุมชนที่ใช้ ใ นบางโอกาส เช่น ในวันสําคัญ ทางศาสนาอิ สลาม กิ จกรรมวัน
อนุรักษ์ คูคลอง เป็ นต้ น และในส่วนของสื่อ มวลชน พบว่า สื่อ ประเภทนี ้ไม่ค่อยมีบทบาทต่อ การ
พัฒนาสิง่ แวดล้ อมของชุมชนมากนัก เนื่องจากสือ่ มวลชนเกิดมาจากคนภายนอกที่เข้ ามาถ่ายทอด
รายการแล้ วนําไปเผยแพร่ออกโทรทัศน์ จะมีเพียงบางรายการเท่านั ้นที่คนในชุมชนได้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ในการจัดทํา ซึง่ ทําให้ คนในชุมชนได้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ในการสร้ างสรรค์ผลงานและเป็ นส่วน
หนึง่ ในการประชาสัมพันธ์ ขา่ วสารของชุมชน
อย่า งไรก็ ต ามอาจกล่า วได้ ว่า สื่อ ทุก ประเภทที่ ป รากฏในชุ ม ชน
มัสยิดกมาลุลอิสลาม ล้ วนแต่เป็ นสื่อที่มีอิทธิ พลต่อการจัดการปั ญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
ของชุมชนทังสิ
้ ้น บางสือ่ อาจมิได้ เป็ นสื่อที่ก่อให้ เกิดการปฏิบตั ิโดยทันทีแต่ม่งุ เน้ นให้ เกิดการรับรู้ ที่
บ่อยครั ง้ จนกระทั่งเกิ ดการจดจํา ตลอดจนนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมด้ าน
สิง่ แวดล้ อม
3) ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อม
จากการสื่อ สารภายในชุมชนเกี่ ยวกับการแก้ ปั ญหาสิ่ง แวดล้ อ ม
คลองแสนแสบผ่านการใช้ สื่อ ที่หลากหลายประเภทเพื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ คนทุกกลุม่ ในชุมชนมัสยิด
กมาลุลอิสลาม ผลจากการสื่อสารทําให้ คนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้ าใจด้ านสิ่งแวดล้ อมมาก
ยิ่งขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นการจัดการกับปั ญหานํ ้าเน่าเสีย การจัดการปั ญหาขยะในชุมชน รวมไปถึงการ
จัด สภาพแวดล้ อ มของชุม ชนให้ ร่ มรื่ น น่า อยู่ ในที่ นี ้จากการสัม ภาษณ์ ทัง้ กลุ่มเยาวชนและผู้ที่
เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั ได้ นํามาวิเคราะห์ความรู้ที่ได้ รับในหัวข้ อดังต่อไปนี ้
(1) การทํานํ ้าหมักและปุ๋ยชีวภาพ
ภายหลังจากที่ชุมชนได้ เริ่ มฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อมคลองแสนแสบ
ให้ ดีขึ ้นแล้ ว ในระยะต่อมาท่านอิหม่ามได้ คิดหาแนวทางที่จะทําให้ คุณภาพนํ ้าในคลองดีขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องจึงได้ ประสานงานจากหน่วยงายภายนอก ซึง่ ผลจากการสือ่ สารของท่านอิหม่ามกับองค์กร
ภายนอกชุ ม ชนทํ า ให้ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากกรมส่ง เสริ ม คุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ ม โดยมี ก ารส่ง
เจ้ าหน้ าที่ที่มีความชํานาญการเฉพาะด้ านเข้ ามาให้ ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
ประกอบกับมีการสอนการทํานํ ้าหมักเพื่อให้ นําไปเทลงคลองแสนแสบซึ่งจะมีสว่ นช่วยปรับสภาพ
นํ ้าให้ ดีขึ ้นได้ นอกจากสอนทํานํ ้าหมักแล้ วยังมีการสอนทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพอีกด้ วย ซึ่งเกิด

122
จากการแยกขยะอินทรี ย์ สําหรับปุ๋ยก็สามารถนําไปใช้ ในครัวเรื อนเพื่อปลูกต้ นไม้ หรื อนําไปขายได้
นอกจากนี ้จากการสัมภาษณ์ผ้ อู ํานวยการโรงเรี ยนพิทยพัฒน์ศกึ ษาเกี่ยวกับการทําปุ๋ยหมักและปุ๋ย
ชีวภาพ ได้ กล่าวว่า “ทางโรงเรี ยนเราจะมีวิชาเกี่ยวกับการเกษตรและมีหลักสูตรที่ให้ เด็กๆ ได้ ลอง
ทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ ซึง่ เราจะมีการเรี ยนการสอนเป็ นทฤษฎีก่อน แล้ วหลังจากนั ้นจึงให้ เด็กๆ
ได้ นําไปปฏิบตั ิเอง โดยจะมีคณ
ุ ครูคอยให้ คําแนะนําอยูเ่ สมอ ซึง่ ตามหลักสูตรการเรี ยนนี ้จะสอนให้
เด็กๆ ได้ เห็นประโยชน์จากการทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยชี วภาพ ซึ่งแต่ก่อนเราจะให้ นํ ้าชีวภาพเทลงใน
คลองเพื่อช่วยให้ นํ ้าใสสะอาดขึ ้น แต่ทกุ วันนี ้นํ ้าในคลองดีขึ ้นเยอะ ก็แทบจะไม่ต้องใช้ นํ ้าชีวภาพอีก
แต่ถึงอย่างไร เราก็ยงั คงสอนให้ เด็กๆ ในโรงเรี ยนรู้จกั รักษาคลอง” (ศริ นทิพย์ พุ่มอ่อน, สัมภาษณ์ ,
10 มีนาคม 2558) ซึง่ จากรูปแบบหลักสูตรการเรี ยนการสอนของเด็กๆ ดังกล่าวจะช่วยให้ เด็กๆ ได้
เรี ยนรู้ที่จะใช้ ชีวิตด้ วยการพึง่ พาสายนํ ้า ดังนั ้นความสะอาดของคลองแสนแสบจึงเป็ นสิง่ ที่ทุกคนใน
ชุมชนมีความต้ องการมากที่สดุ ที่จะเห็นนํ ้าในคลองใสสะอาด ซึ่งการให้ ความรู้ แก่เด็กและเยาวชน
ในชุมชนก็นับว่าเป็ นการสร้ างจิ ตสํานึกตั ้งแต่วัยเด็กที่ให้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพนํ ้า
คลองแสนแสบที่จําเป็ นต้ องร่วมกันอนุรักษ์ และดูแลรักษา
(2) การทําบ่อดักไขมัน
ปั ญหาขยะจากครั วเรื อ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันจากการ
ปรุงอาหารที่ทิ ้งลงคลองถือว่าเป็ นสาเหตุประการแรกๆ ที่ก่อให้ เกิดปั ญหานํ ้าเน่าเสีย ดังนั ้นชุมชน
จึงมีวิธีการจัดการกับปั ญหาดังกล่าวเพื่อเป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยฟื น้ ฟูคุณภาพนํ ้าคลองแสน
แสบ โดยท่านอิ หม่ามได้ เสนอให้ ทุกครั วเรื อ นจัดทําบ่อ ดักไขมันจากครั วเพื่อ เป็ นการลดการทิ ้ง
คราบไขมันลงสู่คลองอันจะนํามาซึ่งปั ญหานํ ้าเน่าเสีย ซึ่งท่านอิหม่ามได้ จัดให้ มีตัวอย่างบ่อ ดัก
ไขมันอย่างง่ายและใช้ ต้นทุนตํ่าไว้ ที่มสั ยิดกมาลุลอิสลาม
สําหรั บตัว อย่า งบ่อ ดักไขมันที่ ได้ ทํ าไว้ ที่มัสยิ ด ทํ าให้ แต่ล ะ
ครัวเรื อนนําเอาไปปรับใช้ กบั บ้ านของตนเอง จากการสัมภาษณ์ คุณจรู ญ พุ่มอ่อน (สัมภาษณ์ , 23
มีนาคม 2558) ได้ อธิบายเกี่ยวกับบ่อดักไขมันให้ ฟังว่า “ตัวอย่างการทําบ่อดักไขมันนี ้เป็ นแนวคิด
ของท่านอิหม่ามที่ต้องการทําเพื่อใช้ บําบัดนํ ้าเสียจากบ้ านเรื อน โดยเฉพาะในเรื่ องของการล้ างจาน
แล้ วชอบนํานํ ้าเททิ ้งลงคลอง การสร้ างบ่อดักไขมันจึงเป็ นเหมือนที่กักไขมันไม่ให้ ลงแหล่งนํ ้า บ้ าน
ผมเองก็สร้ างบ่อดักไขมันเหมือนกัน แต่ของผมจะต่อสายยางจากบ่อดักไขมันเพื่อเอานํ ้าจากการ
ล้ างจานไปรดนํ ้าต้ นไม้ ตอ่ อีกทีหนึง่ ผมว่าทุกวันนี ้มันก็มีสว่ นช่วยให้ คลองสะอาดเหมือนกัน เพราะ
เราไม่เห็นคราบไขมันลอยอยูใ่ นคลอง และเด็กๆ ก็ลงเล่นนํ ้าได้ ” จากข้ อมูลการสัมภาษณ์ ดงั กล่าว
แสดงให้ เห็นว่า แนวคิดการทําบ่อดักไขมันของท่านอิหม่ามทําให้ คนในชุมชนแทบจะทุกครัวเรื อน
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สามารถติดตังและจั
้
ดทําบ่อดักไขมันแบบง่ายๆ ไว้ ใช้ ในครัวเรื อนได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากที่ช่วย
หลีกเลีย่ งการเกิดปั ญหานํ ้าในคลองเน่าเสีย
(3) การจัดการกับปั ญหาขยะ
ผลการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทํ า ให้ เ ห็ น ได้ ว่า จากการเปิ ดรั บ
ข่าวสารของคนในชุมชนที่รับรู้ จากการสื่อสารด้ านสิ่งแวดล้ อมของท่านอิหม่ามและจากการได้ รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเข้ ามาอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
นั ้น ทําให้ คนในชุมชนเกิดความรู้และความเข้ าใจในการจัดการกับปั ญหาขยะในชุมชน โดยเริ่ มจาก
การลดปริ ม าณขยะที่จ ะเกิ ด ขึน้ และบริ ห ารจัด การขยะที่เ กิ ด ขึ ้นแล้ ว ให้ สามารถนํ ากลับมาใช้
ประโยชน์ให้ ได้ มากที่สดุ โดยใช้ หลักการ 4Rs มาเป็ นแนวทางในการจัดการปั ญหาขยะของชุมชน
อันได้ แก่ reduce repair reuse และ recycle
วิธีการดําเนินการในการบริ หารจัดการปั ญหาขยะในชุมชน
ด้ วยวิธีการจัดการขยะตามหลักการ 4Rs คนในชุมชนจะได้ เรี ยนรู้ วิธีการในแต่ละขันตอนตามที
้
่
หน่วยงายภายนอกเข้ ามาอบรมให้ ความรู้ไว้ ประกอบกับในแต่ละวันท่านอิหม่ามจะมีการพูดเสียง
ตามสายเพื่อชักจูงคนในชุมชนให้ ช่วยกันรักษาความสะอาดโดยมีการพูดรณรงค์เรื่ องปั ญหาขยะ
แต่ละประเภท เพื่อให้ คนในชุมชนได้ เห็นถึงประโยชน์และผลเสียของขยะบางชนิด ซึ่งผลจากการ
สือ่ สารดังกล่าวส่งผลให้ คนในชุมชนหันมาปฏิบตั ิตามคําแนะนําของท่านอิหม่าม เช่น ไม่ทิ ้งขยะลง
คลอง มีการหลีกเลีย่ งการใช้ โฟมและพลาสติก ตลอดจนมีการนําของที่ใช้ แล้ วกลับมาใช้ ประโยชน์
ซํ ้าอี ก ซึ่งจากวิธีการทัง้ หมดนีน้ บั ว่าเป็ นการช่วยลดปริ มาณขยะมูลฝอยและเพื่อ เป็ นการรั กษา
สภาพแวดล้ อมในชุมชน
นอกจากคนในชุมชนจะได้ รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับ
ปั ญหาขยะแล้ ว คนในชุมชนยังได้ ร่วมกันคิดหาแนวทางอื่นๆ เพื่อกําจัดปั ญหาขยะที่จะมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพนํ ้าคลองแสนแสบอีกด้ วย โดยมีการจัดตังธนาคารขยะขึ
้
้นเพื่อรับซื ้อขยะรี ไซเคิลจาก
สมาชิกในชุมชน ซึง่ รายได้ ที่เกิดขึ ้นจะนําไปใช้ ในการจัดกิจกรรมของชุมชนต่อไป ซึ่งวิธีการจัดการ
กั บ ปั ญหาขยะดัง กล่า วนับ ว่ า เป็ นอี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยพื น้ ฟู แ ละมี ส่ ว นในการพัฒ นา
สิง่ แวดล้ อมของชุมชนให้ กลับมามีสภาพที่ดีขึ ้น
4) พฤติกรรมด้ านสิง่ แวดล้ อม
พฤติ ก รรมด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มผู้วิ จัย มุ่ง เก็ บ รวบรวมข้ อ มูลจากการ
สัมภาษณ์ กลุ่มเยาวชนในชุมชน เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่ได้ รับการปลูกฝั งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมตังแต่
้
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เยาว์ วัย ผ่า นหลัก สูตรการเรี ยนการสอนของโรงเรี ย นที่ มี การสอดแทรกกิ จ กรรมและหลัก สูต ร
เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมเพื่อให้ เยาวชนในชุมชนเกิดความรักและรู้จกั ดูแลสิง่ แวดล้ อมในชุมชน
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มกับเยาวชนโรงเรี ยนซาลีมุนยีนานเป็ นเด็ก
นัก เรี ย นจากหลากหลายโรงเรี ย นที่ ม าเรี ย นศาสนาในช่ ว งปิ ดเทอม โดยกลุ่มเยาวชนที่ ผ้ ูวิ จัย
สัม ภาษณ์ นนั ้ เป็ นกลุ่มเยาวชนที่จ ะเข้ า ร่ ว มกิ จกรรมกับทางมัสยิ ดเป็ นประจํ า ซึ่ง ผลจากการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมและการให้ ความร่วมมือในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมของชุมชนมีดงั นี ้
ดนุสรณ์ เรี ยงหมู่ (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ตอนเช้ า
ก่อนเข้ าเรี ยนครูใหญ่จะมาพูดหน้ าเสาธงในเรื่ องของการรักษาความสะอาดว่าให้ เราทําอะไรบ้ าง
ส่วนใหญ่ก็จะให้ ช่วยกันเก็บขยะบริ เวณโรงเรี ยน ...ครูใหญ่จะบอกว่าถึงมันจะไม่ใช่ขยะของเรา แต่
ถ้ าเราเห็นเราก็ต้องเก็บไปทิ ้ง”
ยาซีน สะมะแอ (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ผมจะไม่
ทิ ้งขยะลงคลอง เพราะอิหม่ามเขาจะคอยพูดเป็ นประจําผ่านเสียงตามสายตอนเช้ า บางทีเห็นมีคน
นอกเข้ ามาเขาก็มาทิ ้งขยะ ผมก็บอกแม่ให้ แม่ไปบอกอิหม่าม พอวันต่อมาอิหม่ามเขาก็เอาเรื่ องนั ้น
มาพูดออกเสียงตามสาย”
อภิชาติ สุขดี (สัมภาษณ์ , 23 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ที่โรงเรี ยน
จะสอนให้ ร้ ูจกั แยกขยะ บ้ านของผมก็จะแยกขยะพวกกระดาษ ขวดเปล่า พอได้ เยอะๆ ก็เอาไปขาย
บางทีก็ขายให้ ร้านค้ าบางทีก็ขายซาเล้ ง ได้ เงินมาก็ประมาณ 50-60 บาท บ้ านเพื่อนผมก็ทําแบบนี ้
เหมือนกันแล้ วก็เก็บเงินไว้ กินขนมจะได้ ไม่ต้องขอแม่”
เขมจิรา มินมูซา (สัมภาษณ์ , 23 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “คุณครู
ประจําชันจะให้
้
ช่วยกันตกแต่งห้ องเรี ยนให้ นา่ อยู่ พวกเราจะเอาขวดนํ ้าพลาสติกที่ใช้ แล้ วมาตัดครึ่ ง
แล้ วเอาต้ นพลูดา่ งหรื อต้ นไม้ เล็กๆ มาใส่ แล้ วห้ อยประดับตามหน้ าต่างห้ องเรี ยน”
วารุ ณี สอนเครื อ (สัม ภาษณ์ , 23 มี น าคม 2558) กล่า วว่ า
“อินเทอร์ เน็ตไม่ค่อยได้ ใช้ ถ้ าจะใช้ ก็ไว้ เฉพาะทํารายงานหรื อทําการบ้ านส่งคุณครู เพราะถ้ าเรื่ อง
สิง่ แวดล้ อมเราก็ได้ ฟังจากเสียงตามสายอยูท่ กุ วันอยูแ่ ล้ ว”
ณัฐพล วันหวัง (สัมภาษณ์ , 23 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ชอบที่นํ ้า
ในคลองสะอาด แล้ วที่โรงเรี ยนก็ยงั มีสอนว่ายนํ ้าแล้ วถ้ าว่ายเป็ นคุณครู ก็จะให้ ไปว่ายนํ ้าจริ งๆ ใน
คลองแสนแสบได้ ด้วย”
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อโนมา สิทธิวิชยั (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “หนูชอบ
ที่คลองสะอาด มีปลาเยอะ พวกหนูจะมาให้ อาหารปลาที่นี่ทุกวันโดยพวกเราจะรวมเงินกันเพื่อซื ้อ
อาหารให้ มนั น้ องของหนูชอบมากที่ได้ ลงเล่นนํ ้าในคลอง เพราะมันสะอาดกว่าแต่ก่อนเยอะ”
ภูลิณัฐ โต๊ ะหมัน (สัมภาษณ์ , 23 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ถ้ าเก็ บ
ขยะในคลองพวกผักตบชวาก็จะเป็ นผู้ใหญ่มาทํา แต่ถ้าเก็บขยะบริ เวณชุมชนภายในโรงเรี ยนพวก
เราก็จะช่วยกันทํา”
ฮูเซน หมาดบํารุ ง (สัมภาษณ์ , 23 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “เวลามี
ผักโป่ งที่หน้ าบ้ าน วันหยุดผมกับแม่ก็จะช่วยกันเก็บ”
กัญญารั ตน์ อิ บรอฮิ ม (สัมภาษณ์ , 23 มี นาคม 2558) กล่าวว่า
“หนูชอบเรี ยนว่ายนํ ้าในคลอง แต่ครู บอกว่าถ้ าเราทิ ้งขยะลงคลองเราก็จะไม่มีคลองสะอาดให้ เรา
ว่าย...หนูกบั เพื่อนๆ ก็เลยไม่ทิ ้งขยะลงคลอง”
เพ็ญพิชา มานะ (สัมภาษณ์ , 23 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “หนูชอบ
นัง่ ริ มนํ ้า เย็นดี ปลาก็เยอะ ครูบอกว่าเด็กๆ ต้ องช่วยกัน อย่าทิ ้งขยะลงนํ ้า จะได้ มานัง่ เล่นได้ ”
ภัณฑิรา ซาฟี อี (สัมภาษณ์ , 23 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “อิหม่าม
สอนว่า เมื่อก่อนนํ ้าเน่า เพราะคนในชุมชน แต่ตอนนี ้นํ ้าดีก็เพราะคนในชุมชนช่วยกันรักษา หนูก็
ต้ องช่วยดูแล ไม่ทิ ้งขยะ นํ ้าจะได้ ใสสะอาด ไม่ดําเหมือนในกรุงเทพ”
แวลีตา สะมะแอ (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ตอนเช้ า
จะมีเสียงตามสายปลุกหนู...สอนให้ หนูเป็ นเด็กดี ดูแลโรงเรี ยนให้ สะอาด ไม่ทิ ้งขยะลงพื ้น แล้ วก็
ต้ องไม่ทิ ้งขยะลงคลองด้ วย”
กฤตฑานนท์ ดรมาน (สัมภาษณ์ , 23 มี น าคม 2558) กล่า วว่า
“อิหม่ามใจดี อิหม่ามจะสอนเราทุกๆ เรื่ อง ผมก็เชื่อที่อิหม่ามสอน จะได้ เป็ นเด็กดี”
อิทธิพนั ธุ์ ดีหมัด (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ที่บ้านแม่
จะทํานํ ้าหมัก เอาไว้ เทลงในคลองหลังบ้ าน เพราะอิหม่ามบอกว่านํ ้าหมักจะทําให้ นํ ้าสะอาดขึ ้น
เห็นแม่เท ผมก็ไปช่วยแม่เทด้ วย”
ผลการเก็ บรวบรวมข้ อ มูลผ่านการสัมภาษณ์ กลุม่ เยาวชนเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อม สรุ ปได้ ว่าปั จจุบนั เด็กๆ ในชุมชนได้ อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ดี ได้ เห็น
คลองสะอาด นํ ้าใสและได้ เล่นว่ายนํ ้าในคลอง ล้ วนแต่เป็ นภาพที่เด็กๆ ชอบและมีความสุข ทั ้งนี ้
เด็กๆ จะถูกซึมซับให้ มีสว่ นร่วมในการรักษาคลอง เขาเหล่านั ้นไม่คิดว่าเป็ นภาระหรื อเป็ นการบังคับ
เขารู้วา่ เขาจะต้ องทําอย่างไรบ้ างเพื่อให้ มีนํ ้าสะอาดให้ เห็นเช่นนี ้ตลอดไป ซึ่งพฤติกรรมการช่วยกัน
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ดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อ มของชุม ชนนันเป็
้ นเพราะกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่ ไ ด้ รับข่าวสารจากคนใน
ครอบครัว คุณครู ตลอดจนการฟั งเสียงตามสายของชุมชนที่มีท่านอิหม่ามเป็ นผู้เผยแพร่ ข่าวสาร
เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม
จากการวิเคราะห์ผ้ รู ับสารข้ างต้ นนั ้น สะท้ อนให้ เห็นว่ากลุม่ ผู้รับสาร
ที่เป็ นคนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลามนั ้น หากมี การเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อ ประเภทต่างๆ ของ
ชุมชน จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ านความรู้ เกิดความตระหนักและมีพฤติกรรมที่ร่วมรักษา
และฟื น้ ฟูสงิ่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน ดังนันอาจกล่
้
าวได้ ว่า การพัฒนาด้ านสิ่งแวดล้ อม
ของชุมชนโดยมีการใช้ การสื่อสารที่เหมาะสมถือว่าเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ช่วยให้ ผ้ รู ับสารเกิดการ
เปลีย่ นแปลง

5.2 ปั ญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ ไขการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหา
สิ่งแวดล้ อม
การดํ าเนิน การจัดการการสื่อ สารเพื่อ แก้ ปัญ หาสิ่ง แวดล้ อ มคลองแสนแสบของชุมชน
มัสยิด กมาลุลอิ สลาม เนื่อ งจากชุมชนมี ความหลากหลายทางประชากรดังนันเพื
้ ่อให้ สามารถ
เข้ าถึงทุกกลุม่ เป้าหมายผู้สง่ สารจึงมีการใช้ การสื่อสารแบบบูรณาการ ด้ วยช่องทางการสื่อสารแต่
ละประเภทมีข้อดีและข้ อจํากัดที่แตกต่างกัน ผู้สง่ สารจะต้ องคํานึงถึงการเลือกใช้ เนื ้อหาสารและ
สือ่ ที่เหมาะสมกับกลุม่ ผู้รับสารเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ดังนั ้นการดําเนินการสือ่ สารจึงไม่ใช่เรื่ อง
ที่งา่ ย การที่จะดําเนินการให้ สาํ เร็ จและบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ นั ้นย่อมต้ องพบกับปั ญหาอุปสรรคใน
การดําเนินการ
5.3.1 ปั ญหาและอุปสรรคของการจัดการการสื่อสาร
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีชุมชนหมู่บ้านทังสิ
้ ้น 22 ชุมชน ซึ่งทั ้งชุมชนไม่ได้ มีเฉพาะ
ชาวไทยมุสลิมเท่านัน้ แต่ยงั มีศาสนาอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น พุทธ คริ สต์ ซึ่งอาจมีอยู่เป็ นจํานวนน้ อย
ถึงอย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ ท่านอิหม่ามวินยั สะมะอุน (สัมภาษณ์ , 10 มีนาคม 2558) ได้
อธิบายว่า “คนในชุมชนไม่ได้ มีแค่ชาวมุสลิมเท่านั ้น เวลาเราเอาหลักศาสนาอิสลามมาสอน ก็เกรง
ว่าเขาจะเห็นแย้ งเราหรื อเปล่า อาจมีบางส่วนที่เขาไม่สนใจ หรื ออาจจะคิดว่าเป็ นหน้ าที่ของชาว
มุสลิมเท่านัน”
้ นอกจากนี ้การใช้ สอื่ กระจายเสียงของชุมชนในช่วงเช้ าของทุกวัน พบว่า ในช่วงแรก
ของการเริ่ มดําเนินการใช้ เสียงตามสายของชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารนัน้ ก่อให้ เกิดความ
รํ าคาญแก่คนบางกลุม่
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ฉะนัน้ จะเห็นได้ ว่า การสื่อ สารของชุม ชนที่เ น้ นการนํ าหลัก คําสอนศาสนาอิ สลามนัน้
บางครัง้ ก็เป็ นอุปสรรคที่จะนําไปสือ่ สารให้ คนในชุมชนที่ตา่ งศาสนาเข้ าใจและปฏิบตั ิตาม
5.3.2 แนวทางการแก้ ไขการจัดการการสื่อสาร
จากปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ การสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
ของชุมชนที่เน้ นการใช้ หลักคํา สอนศาสนาอิ สลามข้ างต้ นนัน้ ท่านอิ หม่ามมี แนวทางการแก้ ไ ข
ปั ญหาดังกล่าว ซึง่ จากการสัมภาษณ์อิหม่ามวินยั สะมะอุน (สัมภาษณ์ , 10 มีนาคม 2558) กล่าว
ว่า “ชุมชนเราถึง มี ผ้ ูนับถื อ ศาสนาอื่ น ก็ ตาม แต่ก็พยายามให้ เขาได้ อ ยู่ร่วมกันในชุม ชนอย่างมี
ความสุข...เดี๋ยวนี ้ดี ยังมีผ้ ปู กครองบางคนให้ ลกู แต่งตัวอย่างมุสลิม จะได้ ไม่ร้ ูสกึ แตกต่าง ถึงแม้ เขา
จะไม่ได้ นบั ถือศาสนาอิสลามก็ตาม” ส่วนในด้ านของการใช้ หลักคําสอนท่านได้ อธิ บายว่า “คําสอน
ควรจะได้ ฟังกันแต่เช้ าเพราะเป็ นเวลาเริ่ มต้ นชีวิต...หากเป็ นเวลาอื่นก็จะไม่ได้ ฟังกันเพราะต้ องไป
ประกอบอาชีพ...อีกหน่อยก็ชินไปเอง”
จะเห็ น ได้ ว่ า การใช้ การสื่อ สารเพื่ อ โน้ มน้ าวใจคนในชุ ม ชนให้ ร่ ว มมื อ กัน แก้ ปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมเป็ นเรื่ อ งยากที่จ ะให้ ทุกคนเห็นพ้ อ ง จะต้ อ งใช้ เวลา อดทนและมี ความตัง้ ใจจริ ง ไม่
ท้ อถอย ดังเช่นที่ทา่ นอิหม่ามดําเนินการอยูซ่ งึ่ ถือเป็ นความสําเร็ จที่ใช้ เวลาน้ อยที่สดุ

บทที่ 6
การรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
ต่ อการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
การวิจยั เรื่ อง “การจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบกับการรับรู้
ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม” สําหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาในบทนี ้เป็ นการวิจัย
เชิ ง ปริ ม าณที่ ได้ ทํ า การสํา รวจความคิ ดเห็ นโดยการใช้ แบบสอบถาม เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จาก
ประชาชนในชุมชนมัสยิด กมาลุลอิ สลาม เพื่อ ศึกษาการรั บรู้ และทัศ นคติข องประชาชนชุมชน
มัสยิดกมาลุลอิสลามที่มีตอ่ การจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ ในที่นี ้
ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลจากประชาชนในชุมชนได้ จํานวนทั ้งสิ ้น 200 คน จากการสุม่ ชุมชนจาก 11 ชุมชน
โดยในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั ในบทนี ้ ผู้วิจัยได้
วิเ คราะห์ แ ละนํ าเสนอในรู ป แบบของตารางพร้ อมการบรรยายเชิ งพรรณนา โดยแบ่ง ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามข้ อมูลทัว่ ไป
เป็ นค่าร้ อยละ
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลาม โดยจําแนกตามข้ อมูลเป็ นค่าร้ อยละ
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของ
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิลสาม โดยการแจกแจงความถี่เป็ นค่าร้ อยละ
ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ทศั นคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลอง
แสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม โดยการแจกแจงความถี่เป็ นค่าร้ อยละ
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ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ซึง่ ในที่นี ้ผู้วิจยั จะทําการทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั ตามรายละเอียด ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของคนในชุมชนมัสยิดกมา
ลุลอิสลามมีการรับรู้เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของคนในชุมชนมัสยิดกมา
ลุลอิสลามมีทศั นคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมมีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติที่
ประชาชนมีตอ่ การจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ

6.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูลส่วนที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 200 คน โดยเป็ นลักษณะส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่างเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํ านวน 200 คน
ผู้วิจยั ได้ นําเสนอในรูปแบบของจํานวนและร้ อยละ ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 6.1 แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามเพศ
เพศ
จํานวน
ชาย
61
หญิง
139
รวม
200

ร้ อยละ
30.5
69.5
100.0

จากตารางที่ 6.1 ซึ่งแสดงผลการจําแนกกลุม่ ตัวอย่างตามเพศ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 69.5 และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 30.5
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ตารางที่ 6.2 แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามอายุ
อายุ
จํานวน
ตํ่ากว่า 20 ปี
37
21-40 ปี
71
41-60 ปี
51
60 ปี ขึ ้นไป
41
รวม
200

ร้ อยละ
18.5
35.5
25.5
20.5
100.0

จากตารางที่ 6.2 ซึ่งแสดงผลการจําแนกกลุม่ ตัวอย่างตามอายุ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีอายุอยูใ่ นช่วง 21-40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 35.5 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41-60 ปี คิดเป็ นร้ อยละ
25.5 อายุ 60 ปี ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 20.5 และอายุตํ่ากว่า 20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 18.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 6.3 แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษาสูงสุด
จํานวน
ร้ อยละ
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
60
30.0
มัธยมศึกษา
68
34.0
ปวช./ปวส.
45
22.5
ปริ ญญาตรี
26
13.0
ปริ ญญาโท
1
0.5
รวม
200
100.0
จากตารางที่ 6.3 ซึ่งแสดงผลการจําแนกกลุม่ ตัวอย่างตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 34.0 รองลงมา
คือ ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 30.0 ระดับ ปวช./ปวส. คิดเป็ นร้ อยละ 22.5 ระดับปริ ญญา
ตรี จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.0 และระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 0.5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 6.4 แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จํานวน
นักเรี ยน/นักศึกษา
33
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
35
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
12
เกษตรกร
24
พนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง
22
รับจ้ างทัว่ ไป
21
ไม่มีอาชีพ (พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
53
รวม
200

ร้ อยละ
16.5
17.5
6.0
12.0
11.0
10.5
26.5
100.0

จากตารางที่ 6.4 ซึง่ แสดงผลการจําแนกกลุม่ ตัวอย่างตามอาชีพ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่ได้ ประกอบอาชีพ หรื อเป็ นพ่อบ้ าน/แม่บ้าน คิดเป็ นร้ อยละ 26.5 อันดับ 2 ได้ แก่ อาชี พ
ธุรกิจส่วนตัวหรื อค้ าขาย คิดเป็ นร้ อยละ 17.5 และอันดับ 3 คือ นักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ
16.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 6.5 แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน
มัสยิดกมาลุลอิสลาม
ระยะเวลา
จํานวน
ร้ อยละ
น้ อยกว่า 10 ปี
7
3.5
11-20 ปี
41
20.5
21-30 ปี
68
34.0
30 ปี ขึ ้นไป
84
42.0
รวม
200
100
จากตารางที่ 6.5 ซึ่งแสดงผลการจําแนกกลุม่ ตัวอย่างตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
มัสยิดกมาลุลอิสลาม พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนนานกว่า 30 ปี คิดเป็ นร้ อย
ละ 42.0 รองลงมา คือ 21-30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 34.0 ระยะเวลา 11-20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 20.5 และ
น้ อยกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 3.5 ตามลําดับ

132

6.2 ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมของชุมชนมัสยิด
า กมาลุลอิสลาม
ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มูลส่ว นที่ 2 เป็ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ยวกับสถานการณ์ ปั ญหา
สิ่งแวดล้ อ มของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลาม โดยนําเสนอในรู ปแบบของจํ านวนและร้ อยละ ดัง
ตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 6.6 แสดงจํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่เคยเห็นหรื อไม่เคยเห็นสภาพคลองแสน
แสบในอดีต
เคย/ไม่ เคย
จํานวน
ร้ อยละ
เคย
160
80.0
ไม่เคย
40
20.0
รวม
200
100.0
จากตารางที่ 6.6 ซึ่งแสดงผลของกลุม่ ตัวอย่างที่เคยเห็นหรื อไม่เคยเห็นสภาพคลองแสน
แสบในอดีตนั ้น พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เกือบทั ้งหมดเคยเห็นสภาพคลองแสนแสบในอดีต
ของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลาม คิดเป็ นร้ อ ยละ 80.0 และมี กลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่ไม่เคยเห็น
สภาพคลองแสนแสบในอดีต คิดเป็ นร้ อยละ 20.0
ตารางที่ 6.7 แสดงจํานวนและร้ อยละสภาพคลองแสนแสบช่วงวิกฤตในอดีตบริ เวณชุมชน
สภาพคลองแสนแสบช่ วงวิกฤต
จํานวน
ร้ อยละ
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ เฉพาะเกษตรกรรม/เลี ้ยงสัตว์
3
1.9
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ เฉพาะการคมนาคม
42
26.3
มีสภาพเน่าเสียและมีวชั พืชไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้
115
71.9
รวม
160
100.0
จากตารางที่ 6.7 ซึง่ แสดงผลเกี่ยวกับสภาพคลองแสนแสบช่วงวิกฤตในอดีตบริ เวณชุมชน
มัสยิดกมาลุลอิสลาม พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าสภาพคลองแสนแสบช่วงวิกฤตในอดีตมี
สภาพเน่าเสียและมีวชั พืชไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ คิดเป็ นร้ อยละ 71.9 รองลงมา เห็นว่าสภาพ

133
คลองแสนแสบสามารถใช้ ประโยชน์ ได้ เฉพาะการคมนาคม คิดเป็ นร้ อยละ 26.3 และเห็นว่า
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ เฉพาะเกษตรกรรม/เลี ้ยงสัตว์มีเพียงร้ อยละ 1.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 6.8 แสดงจํานวนและร้ อยละสภาพคลองแสนแสบในปั จจุบนั บริ เวณชุมชน
สภาพคลองแสนแสบในปั จจุบนั
จํานวน
ร้ อยละ
ยังคงเน่าเสียใช้ ประโยชน์ไม่ได้
0
0
สามารถเลี ้ยงปลาในกระชังได้
93
26.8
ใช้ ประโยชน์ได้ เฉพาะการคมนาคมและการเกษตร
55
15.9
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ เช่น ว่ายนํ ้า รดนํ ้าต้ นไม้ เป็ นต้ น
199
57.3
รวม
347
100.0
จากตารางที่ 6.8 ซึ่ง แสดงผลเกี่ ย วกับ สภาพคลองแสนแสบในปั จ จุบัน บริ เ วณชุ มชน
มัสยิดกมาลุลอิสลาม พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าสภาพคลองแสนแสบในปั จจุบนั บริ เวณ
ชุมชนนั ้นสามารถใช้ ประโยชน์ ได้ เช่น ว่ายนํา้ รดนํา้ ต้ นไม้ คิดเป็ นร้ อยละ 57.3 รองลงมา คือ
สภาพนํ ้าคลองแสนแสบสามารถเลี ้ยงปลาในกระชังได้ คิดเป็ นร้ อยละ 26.8 และสุดท้ ายสามารถใช้
ประโยชน์ได้ เฉพาะการคมนาคมและการเกษตร คิดเป็ นร้ อยละ 15.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 6.9 แสดงจํานวนและร้ อยละสาเหตุที่สภาพคลองแสนแสบบริ เวณชุมชนดีขึ ้นในปั จจุบนั
สาเหตุท่ สี ภาพคลองแสนแสบดีขึน้ ในปั จจุบนั
จํานวน
ร้ อยละ
ท่านช่วยดูแลโดยไม่มีใครบอก
36
9.8
ทําตามคําแนะนําของผู้นําชุมชน
188
51.2
เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน
143
39.0
รวม
367
100.0
จากตารางที่ 6.9 ซึ่งแสดงผลเกี่ยวกับสาเหตุที่สภาพคลองแสนแสบบริ เวณชุมชนมัสยิด
กมาลุลอิสลามดีขึ ้นในปั จจุบนั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เล็งเห็นว่าสาเหตุที่ทําให้ สภาพคลอง
แสนแสบบริ เวณชุมชนดีขึ ้นในปั จจุบนั เนื่อ งจากทําตามคําแนะนําของผู้นําชุมชน คิดเป็ นร้ อยละ
51.2 รองลงมาคือ สภาพคลองแสนแสบดีขึ ้นเพราะเกิดจากความร่ วมมือของคนในชุมชน คิดเป็ น
ร้ อยละ 39.0 และเกิดจากการช่วยกันดูแลโดยไม่มีใครบอก คิดเป็ นร้ อยละ 9.8 ตามลําดับ
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ตารางที่ 6.10 แสดงจํานวนและร้ อยละอันดับสถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
สถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมของ
อันดับ1 อันดับ2 อันดับ3 อันดับ4
ชุมชน
76
124
ปั ญหาขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
0
0
(38.0) (62.0)
59
20
121
ปั ญหานํ ้าคลองแสนแสบนํ ้าเสีย
0
(60.5) (29.5) (10.0)
3
17
23
157
ปั ญหากลิน่ ไม่พงึ ประสงค์
(78.5) (11.5)
(1.5)
(8.5)
23
177
ปั ญหาทัศนียภาพ
0
0
(11.5) (88.5)

รวม
200
(100.0)
200
(100.0)
200
(100.0)
200
(100.0)

จากตารางที่ 6.10 ซึ่งแสดงผลเกี่ยวกับจํานวนและร้ อยละของอันดับสถานการณ์ ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม พบว่า ปั ญหาที่วิกฤตมากเป็ นอับดับ 1 คือ ปั ญหานํ ้า
คลองแสนแสบเน่าเสีย ร้ อยละ 60.5 อันดับ 2 คือ ปั ญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ร้ อยละ 62.0
อันดับ 3 คือ ปั ญหากลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ และอันดับสุดท้ าย คือ ปั ญหาทัศนียภาพ ร้ อยละ 88.5

6.3 ส่ วนที่ 3 การรั บรู้ ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
ขอ ของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิลสาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์การรับรู้ ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม จากกลุม่ ตัวอย่างทั ้งสิ ้น 200 คน ผู้วิจัย
ได้ นําเสนอในรู ปแบบของตารางแจกแจงความถี่ แสดงค่า เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไว้ ดัง
ตารางต่อไปนี ้

135
ตารางที่ 6.11 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
การรับรู้ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับ
ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
แปล
ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมของชุมชน
(X̅) มาตรฐาน (SD) ความหมาย
1. การรับรู้ขา่ วสารจากสือ่ ในชุมชน
1.1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
4.90
.307
รับรู้สงู มาก
สิง่ แวดล้ อมจากผู้นําชุมชนหรื ออิหม่ามประจํา
มัสยิดกมาลุลอิสลาม
1.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
4.92
.272
รับรู้สงู มาก
สิง่ แวดล้ อมจากเสียงตามสายของชุมชน
1.3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
3.96
.773
รับรู้สงู
สิง่ แวดล้ อมจากการจัดกิจกรรมภายในชุมชน
1.4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
3.28
.771
รับรู้ปานกลาง
สิง่ แวดล้ อมจากป้ายคําขวัญภายในชุมชน
1.5 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากเพลงประจําท้ องถิ่นของ
2.68
.526
รับรู้ปานกลาง
ชุมชน
1.6 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
1.95
.828
รับรู้ตํ่า
สิง่ แวดล้ อมจากเว็บไซต์ของชุมชน
1.7 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
2.24
.473
รับรู้ตํ่า
สิง่ แวดล้ อมจากสือ่ โทรทัศน์
1.8 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากบุคคลในชุมชน อาทิ
3.59
.681
รับรู้สงู
ประธานชุมชน ครอบครัว เพื่อนบ้ าน
จากตารางที่ 6.11 ซึง่ แสดงผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม พบว่า การรับรู้
ข้ อมูลข่าวสารจากสื่อในชุมชนนัน้ กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมจาก
เสียงตามสายและจากอิหม่ามประจํามัสยิดกมาลุลอิสลามในระดับการรับรู้ที่สงู มาก โดยมีคา่ เฉลีย่
สูงสุด 4.92 และ 4.90 ตามลําดับ รองลงมา คือ กลุม่ ตัวอย่างมีการรั บรู้ ข้ อ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
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สิ่งแวดล้ อมจากการจัดกิจกรรมภายในชุมชนและจากบุคคลในชุมชนในระดับการรับรู้ สูง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.96 และ 3.95 ตามลําดับ ถัดมา คือ กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้ ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากป้ายคําขวัญภายในชุมชนและจากเพลงประจําท้ องถิ่นของชุมชนในระดับการรับรู้
ปานกลาง โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 3.28 และ 2.68 ตามลําดับ และการรับรู้จากสือ่ ที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ
คือ กลุ่มตัว อย่า งมี การรั บ รู้ จากสื่อ โทรทัศ น์ และเว็ บ ไซต์ ข องชุ ม ชนในระดับ การรั บ รู้ ตํ่า โดยมี
ค่าเฉลีย่ 2.24 และ 1.95 ตามลําดับ
ดังนัน้ อาจสรุปได้ วา่ ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการใช้ ช่องทางการสื่อสารเพื่อเผยแพร่
ข่าวสารเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมของชุมชนมีทั ้งสิ ้น 8 ช่องทาง โดยช่องทางสื่อที่คนในชุมชนรับรู้ ข้ อมูล
ข่าวสารมากที่สดุ คือ การรับรู้ จากเสียงตามสาย ถัดมาคือ การรับรู้ จากอิหม่ามประจํามัสยิดกมา
ลุลอิสลาม การจัดกิจกรรมภายในชุมชน บุคคลในชุมชน ป้ายคําขวัญภายในชุมชน เพลงประจํา
ท้ องถิ่นของชุมชน สือ่ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ของชุมชน ตามลําดับ
ตารางที่ 6.12 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
การรับรู้ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับ
ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
แปล
ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมของชุมชน
(X̅)
มาตรฐาน (SD) ความหมาย
2. การรับรู้เกี่ยวกับประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อมของ
ชุมชน
2.1 การรับรู้หลักคําสอนศาสนาอิสลามกับ
สิง่ แวดล้ อม
2.2 การรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน
2.3 การรับรู้วิธีการจัดการกับปั ญหาสภาพนํ ้า
คลองแสนแสบ
2.4 การรับรู้วิธีการจัดการกับปั ญหาขยะมูลฝอย
ในชุมชน
2.5 การรับรู้วิธีการจัดการกับสภาพแวดล้ อม
ภายในชุมชน

4.99

.122

รับรู้สงู มาก

4.63

.496

รับรู้สงู มาก

4.60

.492

รับรู้สงู มาก

4.38

.507

รับรู้สงู มาก

4.12

.560

รับรู้สงู
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ตารางที่ 6.12 (ต่อ)
การรับรู้ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับ
ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมของชุมชน
2.6 การรับรู้แนวทางการปฏิบตั ิตนในการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
ภาพรวมมีการรับรู้เกี่ยวกับปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนใน
ระดับใด

ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
แปล
(X̅)
มาตรฐาน (SD) ความหมาย
4.35

.536

รับรู้สงู มาก

4.28

.541

รับรู้สงู มาก

จากตารางที่ 6.12 ซึง่ แสดงผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม พบว่า การรับรู้
เกี่ยวกับประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อมของชุมชนนั ้น กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้ หลักคําสอนศาสนาอิสลาม
กับสิง่ แวดล้ อมในระดับการรับรู้ ที่สงู มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.99 รองลงมา กลุม่ ตัวอย่างมีการ
รับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน รับรู้ วิธีการจัดการกับปั ญหา
สภาพนํ ้าคลองแสนแสบ รับรู้ วิธีการจัดการกับปั ญหาขยะมูลฝอยในชุมชน และรับรู้ แนวทางการ
ปฏิบตั ิตนในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน โดยมีระดับการรับรู้ที่สงู มากเช่นกัน มีคา่ เฉลี่ยอยู่
ที่ 4.63, 4.60, 4.38 และ 4.35 ตามลําดับ ถัดมา คือ กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้ วิธีการจัดการกับ
สภาพแวดล้ อมภายในชุมชนในระดับการรับรู้สงู โดยมีคา่ เฉลี่ย 4.12 ซึ่งสรุ ปโดยภาพรวมแล้ วกลุม่
ตัวอย่างมีการรับรู้ เกี่ยวกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนในระดับการรับรู้ ที่สงู มาก
เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 4.28

6.4 ส่ วนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อม
ค คลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 4 เป็ นการวิเคราะห์ทศั นคติเกี่ ยวกับการจัดการการสื่อสาร
เพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม จากกลุม่ ตัวอย่างทั ้งสิ ้น
จํ า นวน 200 คน ผู้วิจัย ได้ นํา เสนอในรู ป แบบของตารางแจกแจงความถี่ แสดงค่า เฉลี่ย ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานไว้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 6.13 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติที่ประชาชนมีตอ่ การจัดการ
การสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลาม (ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร)
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร
ส่ วนเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลี่ย
เพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
มาตรฐาน แปลความหมาย
(X̅)
ของชุมชน
(SD)
ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร
1. ท่านคิดว่าผู้นําชุมชนมีความรู้ความเข้ าใจ
4.72
.453
เห็นด้ วยมากที่สดุ
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของ
ชุมชน
2. ท่านคิดว่าผู้นําชุมชนมีความสามารถใน
4.55
.499
เห็นด้ วยมากที่สดุ
การจัดการปั ญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
3. ท่านคิดว่าผู้นําชุมชนมีทกั ษะในการพูด
4.22
.577
เห็นด้ วยมากที่สดุ
การเขียนและการโน้ มน้ าวใจ
4. ท่านคิดว่าผู้นําชุมชนคือบุคคลที่เป็ นที่
4.73
.448
เห็นด้ วยมากที่สดุ
ยอมรับของคนในชุมชน
5. ท่านคิดว่าผู้นําชุมชนมีความสามารถใน
การประสานงานกับคนในชุมชนและนอก
4.15
.559
เห็นด้ วยมาก
ชุมชน
6. ท่านคิดว่าอิหม่ามมีการเปิ ดโอกาสให้ คน
4.42
.621
เห็นด้ วยมากที่สดุ
ในชุมชนได้ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
จากตารางที่ 6.13 ซึง่ แสดงผลค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติที่ประชาชนมี
ต่อการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
(ทัศนคติต่อ ผู้สง่ สาร) พบว่า ด้ านทัศนคติต่อ ผู้สง่ สารนัน้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติที่เห็น
ด้ วยมากที่สุดว่าผู้นําชุมชนคือ บุคคลที่เป็ นที่ยอมรั บของคนในชุมชน โดยมี ค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.73
รองลงมา คือ กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติที่เห็นด้ วยมากที่สดุ ว่าผู้นําชุมชนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมของชุมชน มีความสามารถในการจัดการปั ญหาสิ่งแวดล้ อ มของ
ชุมชน มีการเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนได้ แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน และมี ทกั ษะในการพูดการ
เขียนและการโน้ มน้ าวใจ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72, 4.55, 4.42 และ 4.22 ตามลําดับ และถัดมา
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กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติที่เห็นด้ วยในระดับมากว่าผู้นําชุมชนมีความสามารถในการประสานงานกับ
คนในชุมชนและนอกชุมชน มีคา่ เฉลีย่ 4.15
ตารางที่ 6.14 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติที่ประชาชนมีตอ่ การจัดการ
การสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลาม (ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร)
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร
ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
เพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสน
มาตรฐาน
แปลความหมาย
(X̅)
แสบของชุมชน
(SD)
ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร
7. ชุมชนมีการสอนเกี่ยวกับหลักคําสอนทาง
ศาสนากับสิง่ แวดล้ อม
8. ชุมชนมีการแจ้ งข่าวสารเกี่ยวกับปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
9. ชุมชนมีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน
10. ภาษาที่ใช้ ในการถ่ายทอดข้ อมูลด้ าน
สิง่ แวดล้ อมมีความเหมาะสม
11. ข้ อมูลด้ านสิง่ แวดล้ อมที่ทา่ นได้ รับมี
ความถูกต้ องและน่าเชื่อถือ

4.87

.337

เห็นด้ วยมากที่สดุ

4.48

.530

เห็นด้ วยมากที่สดุ

4.39

.518

เห็นด้ วยมากที่สดุ

4.17

.562

เห็นด้ วยมาก

4.13

.543

เห็นด้ วยมาก

จากตารางที่ 6.14 ซึง่ แสดงผลค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติที่ประชาชนมี
ต่อการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
(ทัศนคติต่อ เนื ้อหาสาร) พบว่า ด้ านทัศนคติต่อเนื ้อหาสารนัน้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีทศั นคติที่
เห็นด้ วยมากที่สดุ ว่าชุมชนมีการสอนเกี่ยวกับหลักคําสอนทางศาสนากับสิง่ แวดล้ อม โดยมีคา่ เฉลี่ย
สูงสุด 4.87 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างมี ทศั นคติที่เห็นด้ วยมากที่สดุ เช่นกันว่าชุมชนมี การแจ้ ง
ข่าวสารเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ และมีการอธิ บายเกี่ยวกับวิธีการจัดการปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.48 และ 4.39 ตามลําดับ ถัดมา คือ
กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติที่เห็นด้ วยในระดับมากว่าภาษาที่ใช้ ในการถ่ายทอดข้ อมูลด้ านสิง่ แวดล้ อมมี
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ความเหมาะสม และข้ อมูลที่ได้ รับมี ความถูกต้ อ งและน่าเชื่อถื อ โดยมีค่าเฉลี่ย 4,17 และ 4.13
ตามลําดับ
ตารางที่ 6.15 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติที่ประชาชนมีตอ่ การจัดการ
การสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลาม (ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร)
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร ค่ าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบน
แปล
เพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
(X̅)
มาตรฐาน (SD) ความหมาย
ของชุมชน
ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร
เห็นด้ วยมาก
12. อิหม่ามเป็ นผู้เผยแพร่ขา่ วสารที่มีความ
4.78
.415
ที่สดุ
น่าเชื่อถือ
13. เสียงตามสายเป็ นเครื่ องมือในการ
เห็นด้ วยมาก
4.60
.502
เผยแพร่ขา่ วสารที่มีประสิทธิภาพ
ที่สดุ
14. กิจกรรมมีสว่ นช่วยในการแก้ ปัญหา
3.77
.698
เห็นด้ วยมาก
สิง่ แวดล้ อมของชุมชน
15. ป้ายคําขวัญมีสว่ นช่วยในการสร้ าง
เห็นด้ วยปาน
3.22
.566
จิตสํานึกด้ านสิง่ แวดล้ อมแก่คนในชุมชน
กลาง
16. เพลงประจําท้ องถิ่นของชุมชนมีสว่ นช่วย
เห็นด้ วยปาน
กระตุ้นให้ เกิดความรักธรรมชาติและ
2.90
.517
กลาง
สิง่ แวดล้ อม
17. เว็บไซต์ของชุมชนมีสว่ นช่วยในการให้
2.00
.802
เห็นด้ วยน้ อย
ข้ อมูลเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
18. สารคดีเกี่ยวกับคลองแสนแสบจากสือ่
โทรทัศน์มีสว่ นช่วยกระตุ้นให้ เกิดจิตสํานึก
2.28
.493
เห็นด้ วยน้ อย
ด้ านสิง่ แวดล้ อมแก่คนในชุมชน
19. บุคคลในชุมชนมีสว่ นช่วยในการปลุก
เห็นด้ วยปาน
ระดมหรื อโน้ มน้ าวให้ ช่วยกันดูแลรักษา
3.63
.733
กลาง
สิง่ แวดล้ อมในชุมชน
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จากตารางที่ 6.15 ซึง่ แสดงผลค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติที่ประชาชนมี
ต่อการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
(ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสื่อสาร) พบว่า ด้ านทัศนคติต่อช่องทางการสื่อสารนัน้ กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีทศั นคติที่เห็นด้ วยมากที่สดุ ว่าท่านอิหม่ามเป็ นผู้เผยแพร่ ข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือ โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.78 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติในระดับที่เห็นด้ วยมากที่สดุ เช่นกันว่า
เสียงตามสายเป็ นเครื่ องมือในการเผยแพร่ขา่ วสารที่มีประสิทธิภาพ มีคา่ เฉลีย่ 4.60 ถัดมาคือ กลุม่
ตัวอย่างมีทัศนคติที่เห็นด้ วยมากว่ากิจกรรมมีสว่ นช่วยในการแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมของชุมชน มี
ค่าเฉลีย่ 3.77 ถัดมาคือ กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติที่เห็นด้ วยปานกลางว่าบุคคลในชุมชนมีสว่ นช่วยใน
การปลุกระดมหรื อโน้ มน้ าวให้ ช่วยกันดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมในชุมชน ป้ายคําขวัญมีสว่ นช่วยในการ
สร้ างจิตสํานึกด้ านสิง่ แวดล้ อมแก่คนในชุมชน และเพลงประจําท้ องถิ่นของชุมชนมีสว่ นช่วยกระตุ้น
ให้ เกิดความรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63, 3.22 และ 2.90 ตามลําดับ
และสุดท้ าย กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติที่เห็นด้ วยในระดับน้ อยว่าสารคดีเกี่ยวกับคลองแสนแสบจาก
สื่อ โทรทัศน์ มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ เกิ ดจิ ตสํานึกด้ านสิ่งแวดล้ อมแก่คนในชุมชน และเว็บไซต์ ของ
ชุมชนมีสว่ นช่วยในการให้ ข้อมูลเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.28 และ
2.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 6.16 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติที่ประชาชนมีตอ่ การจัดการ
การสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลาม (ทัศนคติของผู้รับสาร)
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการ
ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
สื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลอง
มาตรฐาน แปลความหมาย
(X̅)
แสนแสบของชุมชน
(SD)
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร
20. ท่านคิดว่าท่านได้ รับความรู้ความ
4.49
.511
เห็นด้ วยมากที่สดุ
เข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ ไขปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมจากการสือ่ สารในชุมชน
21. ท่านคิดว่าท่านมีสว่ นร่วมในการ
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของ
3.99
.486
เห็นด้ วยมาก
ชุมชน
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ตารางที่ 6.16 (ต่อ)
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลอง
แสนแสบของชุมชน
22. ท่านคิดว่าท่านสามารถนําความรู้ที่ได้
ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน
ภาพรวมท่ านมีทัศนคติเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหา
สิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน
ในระดับใด

ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลความหมาย
(X̅)
(SD)
4.01

.431

เห็นด้ วยมาก

4.13

.504

เห็นด้ วยมาก

จากตารางที่ 6.16 ซึง่ แสดงผลค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติที่ประชาชนมี
ต่อการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
(ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร) พบว่า ด้ านทัศนคติต่อตัวผู้รับสารนัน้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีทศั นคติที่
เห็นด้ วยมากที่สุดว่าได้ รับ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ วิ ธีการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อ มจากการ
สือ่ สารในชุมชน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด 4.49 รองลงมา คือ กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติที่เห็นด้ วยมากว่าได้ นํา
ความรู้ ที่ได้ ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน และได้ มีสว่ นร่ วมในการแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
ของชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.01 และ 3.99 ตามลําดับ ซึ่งสรุ ปโดยภาพรวมแล้ ว พบว่า กลุม่
ตัวอย่างมีทัศนคติที่เห็นด้ วยมาก โดยมี ค่าเฉลี่ย 4.13 ซึ่งสรุ ปได้ ว่ากลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติในเชิ ง
บวกต่อการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน

6.5 ส่ วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของคนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
มีการรับรู้ เกี่ยวกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบแตกต่างกัน โดยแยกเป็ นสมมติฐานย่อยได้
ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีระดับการรับรู้ขา่ วสารจากสือ่ ในชุมชน
เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามต่างกัน
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ตารางที่ 6.17 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ขา่ วสารจากสือ่ ในชุมชนเกี่ยวกับ
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม จําแนกตามเพศ
เพศ
ระดับการรับรู้ข่าวสารจากสื่อใน
ชาย (n=61)
หญิง (n=139)
t
Sig.
ชุมชน
(X̅)
(SD)
(X̅) (SD)
1.1 การรับรู้จากผู้นําชุมชน
4.90 .300 4.89 .311
.202
.420
1.2 การรับรู้จากเสียงตามสาย
4.90 .300 4.93 .259
-.632
.264
1.3 การรับรู้จากการจัดกิจกรรม
3.80 .833 4.04 .736 -1.883* .031
1.4 การรับรู้จากป้ายคําขวัญใน
3.21 .819 3.31 .750
-.812
.209
ชุมชน
1.5 การรับรู้จากเพลงประจํา
2.61 .556 2.72 .511 -1.399* .008
ท้ องถิ่น
1.6 การรับรู้จากเว็บไซต์ชุมชน
1.89 .858 1.99 .816
-.788
.216
1.7 การรับรู้จากสือ่ โทรทัศน์
2.16 .416 2.27 .494 -1.617 .054
1.8 การรับรู้จากคนในชุมชน
3.57 .718 3.60 .666
-.292
.385
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 6.17 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีระดับ
การรับรู้ขา่ วสารจากสือ่ ในชุมชนเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลามต่างกัน โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์คา่ Independent t-test ในการทดสอบ พบว่า
การรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมจากสือ่ กิจกรรมและเพลงประจําท้ องถิ่น ระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิ งมีการรับรู้ แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยเพศหญิ งมี การรับรู้
ข่า วสารเกี่ ยวกับ สิ่งแวดล้ อ มจากสื่อ ดังกล่าวมากกว่า เพศชาย ส่วนการรั บ รู้ ข่า วสารเกี่ ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากสือ่ อื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 1.2 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นด้ าน
สิง่ แวดล้ อมของชุมชนที่ตา่ งกัน
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ตารางที่ 6.18 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ เกี่ยวกับประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อม
ของชุมชน จําแนกตามเพศ
เพศ
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นด้ าน
ชาย (n=61) หญิง (n=139)
t
Sig.
สิ่งแวดล้ อมของชุมชน
(X̅) (SD)
(X̅)
(SD)
2.1 หลักคําสอนศาสนาอิสลามกับ
4.97 .180 4.99 .085 -1.062 .146
สิง่ แวดล้ อม
2.2 สถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อม
4.49 .536 4.68 .467 -2.418* .008
คลองแสนแสบของชุมชน
2.3 วิธีการจัดการกับปั ญหาสภาพนํ ้า
4.59 .496 4.60 .492 -.092 .463
คลองแสนแสบ
2.4 วิธีการจัดการกับปั ญหาขยะมูลฝอย
4.34 .544 4.40 .491 -.660 .255
ในชุมชน
2.5 วิธีการจัดการกับสภาพแวดล้ อม
4.11 .580 4.12 .553 -.004 .498
ภายในชุมชน
2.6 แนวทางการปฏิบตั ิตนในการดูแล
4.26 .513 4.38 .544 -1.482 .070
รักษาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
ภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับปั ญหา
4.23 .529 4.30 .547 -.873 .192
สิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของ
ชุมชน
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 6.18 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีระดับ
การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของชุ ม ชนที่ ต่ า งกั น โดยใช้ สถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ค่ า
Independent t-test ในการทดสอบ พบว่า
การรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน ระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงมีการรับรู้แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยเพศหญิงมีการรับรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมากกว่าเพศชาย ส่วนการรับรู้ เกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมในประเด็นอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 1.3 ประชาชนที่มีอายุตา่ งกัน มีระดับการรับรู้ขา่ วสารจากสือ่ ในชุมชน
เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามต่างกัน
ตารางที่ 6.19 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ขา่ วสารจากสือ่ ในชุมชนเกี่ยวกับ
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม จําแนกตาม
อายุ
ระดับการรับรู้
คู่
ข่ าวสารจากสื่อใน
อายุ
(X̅) (SD)
F
Sig.
แตกต่ าง
ชุมชน
1. ตํ่ากว่า 20 ปี 4.86 .347
4.87 .335
1.1 การรับรู้จากผู้นํา 2. 21-40 ปี
.700
.533
ชุมชน
3. 41-60 ปี
4.90 .300
4. 60 ปี ขึ ้นไป
4.95 .218
1. ตํ่ากว่า 20 ปี 4.95 .229
4.94 .232
1.2 การรับรู้จากเสียง 2. 21-40 ปี
.671
.571
ตามสาย
3. 41-60 ปี
4.88 .325
4. 60 ปี ขึ ้นไป
4.90 .300
1. ตํ่ากว่า 20 ปี 4.54 .605
4.06 .674
1>2,1>3,
1.3 การรับรู้จากการ 2. 21-40 ปี
17.376*** .000
1>4,2>4
จัดกิจกรรม
3. 41-60 ปี
3.84 .731
4. 60 ปี ขึ ้นไป
3.44 .743
1. ตํ่ากว่า 20 ปี 3.89 .774
1>2,1>3,
3.46 .556
1.4 การรับรู้จากป้าย 2. 21-40 ปี
26.545*** .000 1>4,2>3,
คําขวัญ
3. 41-60 ปี
3.08 .744
2>4,3>4
4. 60 ปี ขึ ้นไป
2.66 .575
1. ตํ่ากว่า 20 ปี 2.38 .594
2.61 .520
1<3,1<4,
1.5 การรับรู้จากเพลง 2. 21-40 ปี
10.909*** .000
2<4
ประจําท้ องถิ่น
3. 41-60 ปี
2.78 .415
4. 60 ปี ขึ ้นไป
2.98 .418
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ตารางที่ 6.19 (ต่อ)
ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน

อายุ

1. ตํ่ากว่า 20 ปี
2. 21-40 ปี
1.6 การรับรู้จาก
เว็บไซต์ชุมชน
3. 41-60 ปี
4. 60 ปี ขึ ้นไป
1. ตํ่ากว่า 20 ปี
2. 21-40 ปี
1.7 การรับรู้จากสือ่
โทรทัศน์
3. 41-60 ปี
4. 60 ปี ขึ ้นไป
1. ตํ่ากว่า 20 ปี
1.8 การรับรู้จากคนใน 2. 21-40 ปี
ชุมชน
3. 41-60 ปี
4. 60 ปี ขึ ้นไป
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.001

F

Sig.

คู่
แตกต่ าง

(X̅)

(SD)

2.86
2.27
1.57
1.07
2.22
2.24
2.20
2.32
3.73
3.39
3.63
3.78

.419
1>2,1>3,
.585
84.577*** .000 1>4,2>3,
.700
2>4,3>4
.346
.479
.462
.537
.657
.448
.521
.732
.573
3.742* .012
2<4
.720
.690

จากตารางที่ 6.19 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่วา่ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีระดับ
การรับรู้ขา่ วสารจากสือ่ ในชุมชนเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลามต่างกัน โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (f-test) ใน
การทดสอบ พบว่า
การรั บรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อ มจากสื่อกิ จกรรม ป้ายคําขวัญ เพลงประจํ าท้ องถิ่ น
เว็บไซต์ชุมชน และจากคนในชุมชน พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุมีการรับรู้แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.001 ส่วนการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมจากสื่อผู้นําชุมชน
เสียงตามสายและสือ่ โทรทัศน์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เนื่องจากการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมจากสื่อกิจกรรม ป้ายคําขวัญ เพลงประจํา
ท้ องถิ่น เว็บไซต์ชุมชน และจากคนในชุมชน มีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ ทําการทดสอบ
ความต่างเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบว่า
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ผลการทดสอบความต่างเกี่ยวกับระดับการรับรู้ ข่าวสารจากสื่อกิจกรรม โดยจําแนกตาม
อายุ พบว่า มีจํานวน 4 คู่ที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุม่ ที่มีอายุตํ่า
กว่า 20 ปี มีระดับการรับรู้ ต่างกับกลุม่ ที่มีอ ายุระหว่าง 21-40 ปี 41-60 ปี และ 60 ปี ขึ ้นไป และ
กลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 21-40 ปี มีระดับการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป
ผลการทดสอบความต่างเกี่ยวกับระดับการรับรู้ ข่าวสารจากสื่อ ป้ายคําขวัญ โดยจําแนก
ตามอายุ พบว่า มีจํานวน 6 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุม่ ที่มีอายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี มีระดับการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 21-40 ปี 41-60 ปี และ 60 ปี ขึ ้นไป กลุม่
ที่มีอายุระหว่าง 21-40 ปี มีระดับการรับรู้ ต่างกับกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 41-60 ปี และ 60 ปี ขึ ้นไป
กลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 41-60 ปี มีระดับการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป
ผลการทดสอบความต่างเกี่ยวกับระดับการรั บรู้ ข่าวสารจากสื่อ เพลงประจําท้ องถิ่น โดย
จําแนกตามอายุ พบว่า มีจํานวน 3 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุม่
ที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี มีระดับการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 41-60 ปี และ 60 ปี ขึ ้นไป กลุม่ ที่
มีอายุระหว่าง 21-40 ปี มีระดับการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป
ผลการทดสอบความต่างเกี่ยวกับระดับการรับรู้ขา่ วสารจากเว็บไซต์ชุมชน โดยจําแนกตาม
อายุ พบว่า มีจํานวน 6 คู่ที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุม่ ที่มีอายุตํ่า
กว่า 20 ปี มีระดับการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 21-40 ปี 41-60 ปี และ 60 ปี ขึ ้นไป กลุม่ ที่มี
อายุระหว่าง 21-40 ปี มีระดับการรับรู้ ต่างกับกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 41-20 ปี และ 60 ปี ขึ ้นไป และ
กลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 41-60 ปี มีระดับการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป
ผลการทดสอบความต่างเกี่ยวกับระดับการรับรู้ขา่ วสารจากคนในชุมชนชุมชน โดยจําแนก
ตามอายุ พบว่า มีจํานวน 1 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุม่ ที่มีอายุ
ระหว่าง 21-40 ปี มีระดับการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป
สมมติฐานที่ 1.4 ประชาชนที่มีอายุตา่ งกัน มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นด้ าน
สิง่ แวดล้ อมของชุมชนที่ตา่ งกัน
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ตารางที่ 6.20 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อม
ของชุมชน จําแนกตามอายุ
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับประเด็น
อายุ
(X̅)
(SD)
F
Sig.
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
1. ตํ่ากว่า 20 ปี
4.97
.164
5.00
.000
2.1 หลักคําสอนศาสนาอิสลามกับ 2. 21-40 ปี
.581 .628
สิง่ แวดล้ อม
3. 41-60 ปี
4.98
.140
4. 60 ปี ขึ ้นไป
4.98
.156
1. ตํ่ากว่า 20 ปี
4.68
.475
4.65
.510
2.2 สถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อม 2. 21-40 ปี
1.837 .142
คลองแสนแสบของชุมชน
3. 41-60 ปี
4.49
.505
4. 60 ปี ขึ ้นไป
4.71
.461
1. ตํ่ากว่า 20 ปี
4.62
.492
4.63
.485
2.3 วิธีการจัดการกับปั ญหาสภาพ 2. 21-40 ปี
.393 .758
นํ ้าคลองแสนแสบ
3. 41-60 ปี
4.55
.503
4. 60 ปี ขึ ้นไป
4.56
.502
1. ตํ่ากว่า 20 ปี
4.41
.498
4.41
.495
2.4 วิธีการจัดการกับปั ญหาขยะมูล 2. 21-40 ปี
.398 .754
ฝอยในชุมชน
3. 41-60 ปี
4.31
.510
4. 60 ปี ขึ ้นไป
4.39
.542
1. ตํ่ากว่า 20 ปี
4.22
.630
4.15
.497
2.5 วิธีการจัดการกับสภาพแวดล้ อม 2. 21-40 ปี
1.395 .246
ภายในชุมชน
3. 41-60 ปี
4.10
.539
4. 60 ปี ขึ ้นไป
3.98
.612

149
ตารางที่ 6.20 (ต่อ)
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม

อายุ

1. ตํ่ากว่า 20 ปี
2.6 แนวทางการปฏิบตั ิตน
2. 21-40 ปี
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
3. 41-60 ปี
ของชุมชน
4. 60 ปี ขึ ้นไป
1. ตํ่ากว่า 20 ปี
ภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับ
2. 21-40 ปี
ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมคลอง
3. 41-60 ปี
แสนแสบของชุมชน
4. 60 ปี ขึ ้นไป

(X̅)

(SD)

4.19
4.44
4.27
4.41
4.32
4.28
4.16
4.39

.518
.527
.532
.547
.530
.614
.464
.494

F

Sig.

2.302

.078

1.542

.205

จากตารางที่ 6.20 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่วา่ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีระดับ
การรับรู้เกี่ยวกับประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อมต่างกัน โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบว่า
การรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมในประเด็นต่างๆ พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุมี
การรับรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 1.5 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีระดับการรับรู้ขา่ วสารจาก
สือ่ ในชุมชนเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามต่างกัน
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ตารางที่ 6.21 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ขา่ วสารจากสือ่ ในชุมชนเกี่ยวกับ
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม จําแนกตาม
ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการรับรู้
คู่
ข่ าวสารจากสื่อ ระดับการศึกษาสูงสุด (X̅)
(SD)
F
Sig.
แตกต่ าง
ในชุมชน
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
4.90 .303
4.90 .306
1.1 การรับรู้จาก 2. มัธยมศึกษา
.222 .881
ผู้นําชุมชน
3. ปวช./ปวส.
4.87 .344
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
4.93 .267
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
4.95 .220
4.90 .306
1.2 การรับรู้จาก 2. มัธยมศึกษา
.421 .738
เสียงตามสาย
3. ปวช./ปวส.
4.91 .288
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
4.93 .267
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
3.75 .773
4.07 .759
1.3 การรับรู้จาก 2. มัธยมศึกษา
5.861*** .001 1<4,3<4
การจัดกิจกรรม 3. ปวช./ปวส.
3.82 .684
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
4.41 .747
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
2.93 .756
3.41 .815
1.4 การรับรู้จาก 2. มัธยมศึกษา
8.861*** .000 1<2,1<4
ป้ายคําขวัญ
3. ปวช./ปวส.
3.27 .580
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
3.74 .656
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
2.80 .480
1.5 การรับรู้จาก
2. มัธยมศึกษา
2.62 .519
เพลงประจํา
1.563 .200
3. ปวช./ปวส.
2.62 .576
ท้ องถิ่น
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
2.70 .542
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ตารางที่ 6.21 (ต่อ)
ระดับการรับรู้
ระดับการศึกษา
ข่ าวสารจากสื่อ
สูงสุด
ในชุมชน
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
1.6 การรับรู้จาก
3. ปวช./ปวส.
เว็บไซต์ชุมชน
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
1.7 การรับรู้จาก 2. มัธยมศึกษา
สือ่ โทรทัศน์
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
1.8 การรับรู้จาก 2. มัธยมศึกษา
บุคคลในชุมชน 3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.001

(X̅)

(SD)

1.58
2.09
1.91
2.52
2.17
2.28
2.29
2.22
3.85
3.51
3.38
3.59

.766
.842
.793
.580
.457
.484
.506
.424
.659
.680
.576
.747

F

Sig.

คู่
แตกต่ าง

10.015***

.000

1<2,1<4,
3<4

.810

.490

4.926*

.003 1>2,1>3

จากตารางที่ 6.21 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
สูงสุดต่างกัน มีระดับการรับรู้ ข่าวสารจากสื่อในชุมชนเกี่ยวกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
ของชุ ม ชนมัสยิ ดกมาลุล อิ ส ลามต่า งกัน โดยใช้ สถิ ติก ารวิ เ คราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย ว
One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบว่า
การรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมจากสือ่ กิจกรรม ป้ายคําขวัญ เว็บไซต์ชุมชน และจาก
คนในชุ ม ชน พบว่า ความแตกต่า งของระดับ การศึก ษาสูง สุด มี ก ารรั บ รู้ แตกต่า งกั น ที่ ร ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.001 ส่วนการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมจากสื่อผู้นําชุมชน
เสียงตามสาย เพลงประจํ าท้ องถิ่นและสื่อโทรทัศน์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทาง
สถิติ
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เนื่องจากการรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมจากสือ่ กิจกรรม ป้ายคําขวัญ เว็บไซต์ชุมชน
และจากคนในชุมชน มีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนั ้นผู้วิจยั จึงได้ ทําการทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบว่า
ผลการทดสอบความต่างเกี่ยวกับระดับการรับรู้ ข่าวสารจากสื่อกิจกรรม โดยจําแนกตาม
ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า มีจํานวน 2 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่
กลุม่ ที่มีการศึกษาระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษา มี การรับรู้ ต่างกับกลุม่ ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ขึ ้นไป และกลุม่ ที่มีการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. มีการรับรู้ ต่างกับกลุม่ ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ขึ ้นไป
ผลการทดสอบความต่างเกี่ยวกับระดับการรับรู้ ข่าวสารจากสื่อป้ายคําขวัญ โดยจําแนก
ตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า มีจํานวน 2 คู่ที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ได้ แ ก่ กลุ่มที่ มี ก ารศึก ษาระดับตํ่ ากว่า มัธ ยมศึกษา มี ก ารรั บ รู้ ต่างกับกลุ่ม ที่มี การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
ผลการทดสอบความต่างเกี่ยวกับระดับการรับรู้ ข่าวสารจากสื่อเว็บไซต์ชุมชน โดยจําแนก
ตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า มีจํานวน 3 คู่ที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ได้ แ ก่ กลุ่มที่ มี ก ารศึก ษาระดับตํ่ ากว่า มัธ ยมศึกษา มี ก ารรั บ รู้ ต่างกับกลุ่ม ที่มี การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป และกลุม่ ที่มีการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. มีการรับรู้ ต่าง
กับกลุม่ ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
ผลการทดสอบความต่างเกี่ยวกับระดับการรับรู้ ข่าวสารจากบุคคลในชุมชน โดยจําแนก
ตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า มีจํานวน 2 คู่ที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ได้ แ ก่ กลุ่มที่ มี ก ารศึก ษาระดับตํ่ ากว่า มัธ ยมศึกษา มี ก ารรั บ รู้ ต่างกับกลุ่ม ที่มี การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และระดับปวช./ปวส.
สมมติฐานที่ 1.6 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อมของชุมชนที่ตา่ งกัน
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ตารางที่ 6.22 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อม
ของชุมชน จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการรับรู้
คู่
ระดับการศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นด้ าน
(X̅)
(SD)
F
Sig. แตก
สูงสุด
สิ่งแวดล้ อม
ต่ าง
1. ตํ่ากว่า
4.98
.129
มัธยมศึกษา
2.1 หลักคําสอน
2. มัธยมศึกษา
4.99
.121
ศาสนาอิสลามกับ
.522 .668
สิง่ แวดล้ อม
3. ปวช./ปวส.
5.00
.000
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป 4.96
.192
1. ตํ่ากว่า
4.55
.502
2.2 สถานการณ์ปัญหา มัธยมศึกษา
4.65
.481 1.405 .243
สิง่ แวดล้ อมคลองแสน 2. มัธยมศึกษา
แสบของชุมชน
3. ปวช./ปวส.
4.60
.539
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป 4.78
.424
1. ตํ่ากว่า
4.57
.500
2.3 วิธีการจัดการกับ มัธยมศึกษา
4.60
.493 1.099 .351
ปั ญหาสภาพนํ ้าคลอง 2. มัธยมศึกษา
แสนแสบ
3. ปวช./ปวส.
4.53
.447
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป 4.74
.492
1. ตํ่ากว่า
4.33 .510
2.4 วิธีการจัดการกับ มัธยมศึกษา
4.34 .477 1.934 .125
ปั ญหาขยะมูลฝอยใน 2. มัธยมศึกษา
ชุมชน
3. ปวช./ปวส.
4.38 .535
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
4.59 .501
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ตารางที่ 6.22 (ต่อ)
ระดับการรับรู้
เกี่ยวกับประเด็นด้ าน
สิ่งแวดล้ อม

คู่
Sig. แตก
ต่ าง

ระดับการศึกษา
สูงสุด

(X̅)

(SD)

1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา

4.00

.521

2. มัธยมศึกษา
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
2.6 แนวทางการปฏิบตั ิ
2. มัธยมศึกษา
ตนในการดูแลรักษา
3. ปวช./ปวส.
สิง่ แวดล้ อมของชุมชน
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
ภาพรวมการรับรู้
2. มัธยมศึกษา
เกี่ยวกับปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมคลอง
3. ปวช./ปวส.
แสนแสบของชุมชน 4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.001

4.04
4.20
4.41
4.18
4.29
4.44
4.67
4.25
4.26
4.27
4.41

.609
.457
.572
.504
.520
1<4,
6.235*** .000
2<4
.546
.480
.437
.536
.583 .627
.539
.747

2.5 วิธีการจัดการกับ
สภาพแวดล้ อมภายใน
ชุมชน

F
4.203*

.007

1<4,
2<4

จากตารางที่ 6.22 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
สูงสุดต่างกัน มีระดับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อมของชุมชนที่ต่างกัน โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบว่า
การรั บรู้ ข่าวสารด้ านสิ่งแวดล้ อ มเกี่ ยวกับ วิธีการจัดการกับสภาพแวดล้ อ ม และแนวทาง
การปฏิบัติตนในการดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อมของชุมชน พบว่า ความแตกต่างของระดับการศึกษา
สูงสุดมีการรับรู้ ที่แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.001 ส่วนการรับรู้ ข่าวสาร
เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมในประเด็นอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เนื่ อ งจากการรั บ รู้ ข่า วสารด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มเกี่ ยวกับ วิ ธี ก ารจัด การกับ สภาพแวดล้ อ ม
และแนวทางการปฏิบัติตนในการดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อ มของชุมชน มีนัยสําคัญทางสถิ ติ ดังนั ้น
ผู้วิจยั จึงได้ ทําการทดสอบความต่างเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบว่า
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ผลการทดสอบความต่างระดับการรั บรู้ เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับสภาพแวดล้ อมภายใน
ชุมชน โดยจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า มีจํานวน 2 คู่ที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุม่ ที่มีการศึกษาระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษา มี การรับรู้ ต่างกับกลุ่มที่มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป และกลุม่ ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
ผลการทดสอบความต่างระดับการรับรู้ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนในการดูแลรั กษา
สิง่ แวดล้ อมของชุมชน โดยจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า มีจํานวน 2 คู่ที่ต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุม่ ที่มีการศึกษาระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษา มี การรับรู้ ต่าง
กับกลุม่ ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป และกลุม่ ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีการรับรู้
ต่างกับกลุม่ ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
สมมติฐานที่ 1.7 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับการรับรู้ขา่ วสารจากสือ่ ในชุมชน
เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามต่างกัน
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ตารางที่ 6.23 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ขา่ วสารจากสือ่ ในชุมชนเกี่ยวกับ
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม จําแนกตาม
อาชีพ
ระดับการรับรู้
คู่
ข่ าวสารจากสื่อใน
อาชีพ
(X̅) (SD) F Sig.
แตกต่ าง
ชุมชน
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
4.88 .331
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย 4.86 .335
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
4.92 .289
รัฐวิสาหกิจ
1.1 การรับรู้จากผู้นํา
4. เกษตรกร
4.88 .338 .694 .654
ชุมชน
5. พนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง 4.82 .395
6. รับจ้ างทัว่ ไป
4.95 .218
7. ไม่มีอาชีพ
4.94 .233
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
4.94 .242
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย 4.91 .284
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
4.92 .289
1.2 การรับรู้จากเสียง รัฐวิสาหกิจ
.235 .965
ตามสาย
4. เกษตรกร
4.92 .282
5. พนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง 4.86 .351
6. รับจ้ างทัว่ ไป
4.96 .218
7. ไม่มีอาชีพ
4.92 .267
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ตารางที่ 6.23 (ต่อ)
ระดับการรับรู้
ข่ าวสารจากสื่อใน
ชุมชน

1.3 การรับรู้จาก
การจัดกิจกรรม

1.4 การรับรู้จาก
ป้ายคําขวัญ

อาชีพ
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริ ษัท/
ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริ ษัท/
ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)

(X̅)

(SD)

F

Sig.

คู่
แตกต่ าง

4.52 .619
3.83 .618
4.75 .622

1>2,1>4,
1>5,1>7,
3.79 .658
7.961*** .000
2<3,3>4,
3.82 .853
3>5,3>7
3.95 .669
3.68 .779
3.94 .747
3.49 .658
3.83 .389
1>4,1>6,
13.366*** .000 1>7,2>7,
3>7
3.32 .716
3.00 .659

3.10 .768
2.79 .567
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ตารางที่ 6.23 (ต่อ)
ระดับการรับรู้
ข่ าวสารจากสื่อใน
ชุมชน

1.5 การรับรู้จาก
เพลงประจําท้ องถิ่น

1.6 การรับรู้จาก
เว็บไซต์ชุมชน

อาชีพ
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/
ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริ ษัท/
ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/
ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริ ษัท/
ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)

(X̅)

(SD)

F

Sig.

คู่
แตกต่ าง

3.744*

.002

1<7

2.39 .609
2.74 .505
2.83 .389
2.75 .532
2.55 .510
2.57 .507
2.87 .440
2.85 .442
1.89 .676
1>2,1>4,
1>5,1>6,
1.67 .761 20.424*** .000 1>7,3>4,
3>6,3>7,
2.18 .795
5>7
1.79 .700
2.67 .492

1.40 .660
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ตารางที่ 6.23 (ต่อ)
ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน

อาชีพ

1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
1.7 การรับรู้จากสือ่
4. เกษตรกร
โทรทัศน์
5. พนักงานบริ ษัท/
ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
1.8 การรับรู้จากบุคคลใน 4. เกษตรกร
ชุมชน
5. พนักงานบริ ษัท/
ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.001

(X̅)

(SD)

2.24
2.29

.502
.519

2.17

.389

2.21

.415

2.27

.456

2.24

.436

2.23

.505

3.73
3.46

.761
.611

3.58

.669

3.42

.717

3.64

.727

3.43

.811

3.74

.560

F

Sig.

.142

.990

1.337

.243

จากตารางที่ 6.23 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า ประชาชนที่มีอ าชี พต่างกัน มี
ระดับการรับรู้ขา่ วสารจากสือ่ ในชุมชนเกี่ยวกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิด
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กมาลุลอิ สลามต่างกัน โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA
(f-test) ในการทดสอบ พบว่า
การรั บรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อ มจากสื่อกิ จกรรม ป้ายคําขวัญ เพลงประจํ าท้ องถิ่ น
และเว็บไซต์ชุมชน พบว่า ความแตกต่างของอาชีพมีการรับรู้แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 และ 0.001 ส่วนการรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมจากสือ่ อื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ
เนื่องจากการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมจากสื่อกิจกรรม ป้ายคําขวัญ เพลงประจํา
ท้ องถิ่น และจากเว็บไซต์ชุมชน มีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนั ้นผู้วิจยั จึงได้ ทําการทดสอบความต่างเป็ น
รายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบว่า
ผลการทดสอบความต่างระดับการรั บรู้ จากสื่อกิจกรรม โดยจําแนกตามอาชีพ พบว่า มี
จํานวน 8 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ นักเรี ยน/นักศึกษา มีการรับรู้
ต่างกับ อาชีพธุ รกิ จส่วนตัว/ค้ าขาย เกษตรกร พนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง และผู้ที่ไม่มีอาชี พ อาชี พ
ธุ ร กิ จ ส่ว นตัว /ค้ าขาย มี ก ารรั บ รู้ ต่ า งกับ อาชี พ ข้ าราชการ/พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ส่ว นอาชี พ
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ตา่ งกับเกษตร พนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง และผู้ที่ไม่มีอาชีพ
ส่วนอาชีพอื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบความต่างระดับการรับรู้ จากสื่อป้ายคําขวัญ โดยจําแนกตามอาชีพ พบว่า
มีจํานวน 5 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ นักเรี ยน/นักศึกษา มีการรับรู้
ต่างกับเกษตรกร รับจ้ างทัว่ ไป และผู้ที่ไม่มีอาชีพ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย มีการรับรู้ ต่างกับผู้ที่
ไม่มีอาชีพ ส่วนอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ ต่างกับผู้ที่ไม่มีอาชีพ ส่วนอาชีพ
อื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบความต่างระดับการรับรู้จากสื่อเพลงประจําท้ องถิ่น โดยจําแนกตามอาชีพ
พบว่า มีจํานวน 1 คู่ที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ นักเรี ยน/นักศึกษา มี
การรับรู้ตา่ งกับผู้ที่ไม่มีอาชีพ ส่วนอาชีพอื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบความต่างระดับการรับรู้จากสือ่ เว็บไซต์ชุมชน โดยจําแนกตามอาชีพ พบว่า
มีจํานวน 9 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ นักเรี ยน/นักศึกษา มีการรับรู้
ต่างกับอาชีพธุรกิ จส่วนตัว /ค้ าขาย เกษตรกร พนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง รับจ้ างทั่วไป และผู้ที่ไม่มี
อาชีพ อาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ตา่ งกับเกษตรกร รับจ้ างทัว่ ไป และผู้ที่ไม่มี
อาชี พ ส่วนอาชี พ พนัก งานบริ ษั ท/ลูก จ้ า ง มี ก ารรั บ รู้ ต่า งกับ ผู้ที่ ไ ม่มี อ าชี พ ส่ว นอาชี พ อื่ นๆ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 1.8 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นด้ าน
สิง่ แวดล้ อมของชุมชนที่ตา่ งกัน
ตารางที่ 6.24 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อม
ของชุมชน จําแนกตามอาชีพ
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
อาชีพ
(X̅) (SD) F
Sig.
ประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
4.97 .174
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
5.00 .000
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
5.00 .000
รัฐวิสาหกิจ
2.1 หลักคําสอนศาสนา
4. เกษตรกร
4.96 .204 .808 .565
อิสลามกับสิง่ แวดล้ อม
5. พนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง
4.95 .213
6. รับจ้ างทัว่ ไป
5.00 .000
7. ไม่มีอาชีพ
5.00 .000
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
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ตารางที่ 6.24 (ต่อ)
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นด้ าน
สิ่งแวดล้ อม

2.2 สถานการณ์ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสน
แสบของชุมชน

2.3 วิธีการจัดการกับ
ปั ญหาสภาพนํ ้าคลอง
แสนแสบ

อาชีพ

(X̅)

(SD)

1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

4.70
4.66

.467
.482

4.83

.389

4. เกษตรกร

4.38

.495

5. พนักงานบริ ษัท/
ลูกจ้ าง

4.50

.598

6. รับจ้ างทัว่ ไป

4.71

.463

4.64

.484

4.70
4.51

.467
.507

4.83

.389

4.54

.509

4.55

.510

4.67

.483

4.55

.503

7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริ ษัท/
ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)

F

Sig.

1.920

.079

1.108

.359
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ตารางที่ 6.24 (ต่อ)
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นด้ าน
สิ่งแวดล้ อม

2.4 วิธีการจัดการกับ
ปั ญหาขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

2.5 วิธีการจัดการกับ
สภาพแวดล้ อมภายใน
ชุมชน

อาชีพ

(X̅)

(SD)

1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริ ษัท/
ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

4.45
4.31

.506
.471

4.83

.389

4.29

.464

4.41

.590

4.29

.463

4.34

.517

4.21
4.09

.650
.445

4.50

.674

4. เกษตรกร

3.96

.550

5. พนักงานบริ ษัท/
ลูกจ้ าง

4.23

.612

6. รับจ้ างทัว่ ไป

4.10

.539

7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)

4.02

.500

F

Sig.

2.205*

.044

1.904

.082
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ตารางที่ 6.24 (ต่อ)
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม

อาชีพ

1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/
ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/
2.6 แนวทางการปฏิบตั ิตน พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ในการดูแลรักษา
4. เกษตรกร
สิง่ แวดล้ อมของชุมชน
5. พนักงานบริ ษัท/
ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/
ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ภาพรวมการรับรู้
เกี่ยวกับปั ญหา
4. เกษตรกร
สิ่งแวดล้ อมคลองแสน
5. พนักงานบริ ษัท/
แสบของชุมชน
ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
หมายเหตุ: *มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05

(X̅)

(SD)

4.18

.528

4.37

.547

4.75

.452

4.13

.537

4.50

.512

4.43

.507

4.34

.517

4.33

.540

4.29

.572

4.58

.669

4.17

.565

4.14

.560

4.29

.561

4.28

.455

F

Sig.

2.887*

.010

1.120

.352
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จากตารางที่ 6.24 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า ประชาชนที่มีอ าชี พต่างกัน มี
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อมของชุมชนที่ต่างกัน โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบว่า
การรับรู้ขา่ วสารด้ านสิง่ แวดล้ อมเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับปั ญหาขยะมูลฝอย และแนวทาง
การปฏิบตั ิตนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมของชุมชน พบว่า ความแตกต่างของอาชีพมีการรับรู้ ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมในประเด็น
อื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เนื่อ งจากการรับรู้ ข่าวสารด้ านสิ่งแวดล้ อมเกี่ ยวกับ วิธีการจัดการกับปั ญหาขยะมูลฝอย
และแนวทางการปฏิบัติตนในการดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อ มของชุมชน มีนัยสําคัญทางสถิ ติ ดังนั ้น
ผู้วิจยั จึงได้ ทําการทดสอบความต่างเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบว่า
ผลการทดสอบความต่างเกี่ยวกับระดับการรับรู้ เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับปั ญหาขยะมูล
ฝอยในชุมชน โดยจําแนกตามอาชีพ จากการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) ผล
ปรากฏว่าไม่พบคูท่ ี่แตกต่าง
ผลการทดสอบความต่างเกี่ยวกับระดับการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบตั ิตนในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้ อมของชุมชน โดยจํ าแนกตามอาชีพ จากการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
(scheffe’) ผลปรากฏว่าไม่พบคูท่ ี่แตกต่าง
สมมติฐานที่ 1.9 ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนในระยะเวลาที่ตา่ งกัน มีระดับการรับรู้
ข่าวสารจากสือ่ ในชุมชนเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
ต่างกัน
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ตารางที่ 6.25 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ขา่ วสารจากสือ่ ในชุมชนเกี่ยวกับ
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม จําแนกตาม
ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน
ระดับการรับรู้
ระยะเวลาที่อาศัย
คู่
ข่ าวสารจากสื่อใน
(X̅) (SD)
F
Sig.
ในชุมชน
แตกต่ าง
ชุมชน
1. น้ อยกว่า 10 ปี
4.71 .488
2. 11-20 ปี
4.90 .300
1.1 การรับรู้จาก
.992
.398
ผู้นําชุมชน
3. 21-30 ปี
4.88 .325
4. 30 ปี ขึ ้นไป
4.92 .278
1. น้ อยกว่า 10 ปี
4.86 .378
2. 11-20 ปี
4.93 .264
1.2 การรับรู้จาก
.804
.493
เสียงตามสาย
3. 21-30 ปี
4.96 .207
4. 30 ปี ขึ ้นไป
4.89 .311
1. น้ อยกว่า 10 ปี
4.14 .690
4.44 .673 12.921**
1.3 การรับรู้จากการ 2. 11-20 ปี
.000 2>4,3>4
จัดกิจกรรม
*
3. 21-30 ปี
4.07 .654
4. 30 ปี ขึ ้นไป
3.63 .773
1. น้ อยกว่า 10 ปี
3.29 .756
2. 11-20 ปี
3.88 .748 26.228**
2>3,2>4,
1.4 การรับรู้จาก
.000
3>4
ป้ายคําขวัญ
*
3. 21-30 ปี
3.47 .610
4. 30 ปี ขึ ้นไป
2.28 .637
1. น้ อยกว่า 10 ปี
2.29 .756
2. 11-20 ปี
2.41 .547 12.874**
1<4,2<4,
1.5 การรับรู้จาก
.000
3<4
เพลงประจําท้ องถิ่น 3. 21-30 ปี
*
2.60 .522
4. 30 ปี ขึ ้นไป
2.69 .387
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ตารางที่ 6.25 (ต่อ)
ระดับการรับรู้
ข่ าวสารจากสื่อใน
ชุมชน

ระยะเวลาที่
อาศัยในชุมชน

1. น้ อยกว่า 10 ปี
2. 11-20 ปี
1.6 การรับรู้จาก
เว็บไซต์ชุมชน
3. 21-30 ปี
4. 30 ปี ขึ ้นไป
1. น้ อยกว่า 10 ปี
1.7 การรับรู้จากสือ่ 2. 11-20 ปี
โทรทัศน์
3. 21-30 ปี
4. 30 ปี ขึ ้นไป
1. น้ อยกว่า 10 ปี
2. 11-20 ปี
1.8 การรับรู้จาก
บุคคลในชุมชน
3. 21-30 ปี
4. 30 ปี ขึ ้นไป
หมายเหตุ: *** มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.001

(X̅)

(SD)

F

2.86
2.76
2.19
1.30
2.29
2.22
2.21
2.27
3.29
3.59
3.50
3.70

.378
.489
73.043***
.605
.597
.488
.475
.305
.475
.475
.756
.774
1.639
.635
.655

Sig.

คู่
แตกต่ าง

.000

1>3,1>4,
2>3,2>4,
3>4

.821

.182

จากตารางที่ 6.41 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใน
ระยะเวลาที่ตา่ งกัน มีระดับการรับรู้ขา่ วสารจากสื่อในชุมชนเกี่ยวกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสน
แสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลามต่างกัน โดยใช้ สถิ ติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว
One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบว่า
การรั บรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อ มจากสื่อกิ จกรรม ป้ายคําขวัญ เพลงประจํ าท้ องถิ่ น
และเว็บไซต์ชุมชน พบว่า ความแตกต่างของระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนมีการรั บรู้ แตกต่างกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 ส่วนการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมจากสื่ออื่ นๆ ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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เนื่องจากการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมจากสื่อกิจกรรม ป้ายคําขวัญ เพลงประจํา
ท้ องถิ่น และเว็บไซต์ชุมชน มีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนั ้นผู้วิจยั จึงได้ ทําการทดสอบความต่างเป็ นราย
คูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบว่า
ผลการทดสอบความต่างระดับการรับรู้จากสือ่ กิจกรรม โดยจําแนกตามระยะเวลาที่อาศัย
ในชุมชน พบว่า มีจํานวน 2 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุม่ ที่อาศัย
อยูใ่ นชุมชนระยะเวลาระหว่าง 11-20 ปี มีการรับรู้ ต่างกับกลุม่ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็ นระยะเวลา
30 ปี ขึ ้นไป ส่วนกลุม่ ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนระยะเวลาระหว่าง 21-30 ปี มีการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่อาศัย
อยูใ่ นชุมชนเป็ นระยะเวลา 30 ปี ขึ ้นไป ส่วนช่วงระยะเวลาอื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ
ผลการทดสอบความต่างระดับการรับรู้ จากสื่อป้ายคําขวัญ โดยจําแนกตามระยะเวลาที่
อาศัยในชุมชน พบว่า มีจํานวน 3 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุม่ ที่
อาศัยอยูใ่ นชุมชนระยะเวลาระหว่าง 11-20 ปี มีการรับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนระยะเวลา
ระหว่าง 21-30 และ 30 ปี ขึ ้นไป ส่วนกลุม่ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนระยะเวลาระหว่าง 21-30 ปี มีการ
รับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนเป็ นระยะเวลา 30 ปี ขึ ้นไป ส่วนช่วงระยะเวลาอื่นๆ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบความต่างระดับการรั บรู้ จากสื่อ เพลงประจํ าท้ อ งถิ่ น โดยจํ าแนกตาม
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน พบว่า มีจํานวน 3 คู่ที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ได้ แก่ กลุม่ ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนระยะเวลาน้ อยกว่า 10 ปี มีการรับรู้ ต่างกับกลุม่ ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
เป็ นระยะเวลา 30 ปี ขึ ้นไป ส่วนกลุม่ ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนระยะเวลาระหว่าง 11-20 ปี มีการรับรู้ ต่าง
กับกลุ่มที่อ าศัยอยู่ในชุมชนเป็ นระยะเวลา 30 ปี ขึ ้นไป ส่วนกลุ่มที่อ าศัยอยู่ในชุมชนระยะเวลา
ระหว่าง 21-30 ปี มีการรับรู้ ต่างกับกลุม่ ที่อ าศัยอยู่ในชุมชนเป็ นระยะเวลา 30 ปี ขึ ้นไป ส่วนช่วง
ระยะเวลาอื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบความต่างระดับการรับรู้จากสือ่ เว็บไซต์ชุมชน โดยจําแนกตามระยะเวลาที่
อาศัยในชุมชน พบว่า มีจํานวน 5 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุม่ ที่
อาศัยอยู่ในชุมชนระยะเวลาน้ อ ยกว่า 10 ปี มีการรับรู้ ต่างกับกลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชนระยะเวลา
ระหว่าง 21-30 ปี และ 30 ปี ขึ ้นไป ส่วนกลุม่ ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนระยะเวลาระหว่าง 11-20 ปี มีการ
รับรู้ตา่ งกับกลุม่ ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนระยะเวลาระหว่าง 21-30 ปี และ 30 ปี ขึ ้นไป ส่วนกลุม่ ที่อาศัย
อยูใ่ นชุมชนระยะเวลาระหว่าง 21-30 ปี มีการรับรู้ ต่างกับกลุม่ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็ นระยะเวลา
30 ปี ขึ ้นไป ส่วนช่วงระยะเวลาอื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 1.10 ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนในระยะเวลาต่างกัน มีระดับการรับรู้
เกี่ยวกับประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อมของชุมชนที่ตา่ งกัน
ตารางที่ 6.26 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อม
ของชุมชน จําแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน
ระดับการรับรู้
คู่
ระยะเวลาที่
เกี่ยวกับประเด็น
(SD)
F
Sig. แตก
(X̅)
อาศัยในชุมชน
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
ต่ าง
1. น้ อยกว่า 10 ปี

4.86

.378

2. 11-20 ปี

4.98

.156

3. 21-30 ปี

5.00

.000

4. 30 ปี ขึ ้นไป

4.99

.109

1. น้ อยกว่า 10 ปี

4.86

.378

ปั ญหาสิง่ แวดล้ อม

2. 11-20 ปี

4.73

.449

คลองแสนแสบของ

3. 21-30 ปี

4.62

.490

ชุมชน

4. 30 ปี ขึ ้นไป

4.56

.523

4.43
4.68
4.59
4.57

.535
.471
.496
.498

2.1 หลักคําสอน
ศาสนาอิสลามกับ
สิง่ แวดล้ อม
2.2 สถานการณ์

1. น้ อยกว่า 10 ปี
2.3 วิธีการจัดการกับ
2. 11-20 ปี
ปั ญหาสภาพนํ ้าคลอง
3. 21-30 ปี
แสนแสบ
4. 30 ปี ขึ ้นไป

3.107*

.028

1.656

.178

.769

1<3

.513
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ตารางที่ 6.26 (ต่อ)
ระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นด้ าน
สิ่งแวดล้ อม
2.4 วิธีการจัดการกับ
ปั ญหาขยะมูลฝอยใน
ชุมชน
2.5 วิธีการจัดการกับ
สภาพแวดล้ อมภายใน
ชุมชน
2.6 แนวทางการปฏิบตั ิ
ตนในการดูแลรักษา
สิง่ แวดล้ อมของชุมชน
ภาพรวมการรับรู้
เกี่ยวกับปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมคลองแสน
แสบของชุมชน

ระยะเวลาที่
อาศัยในชุมชน

(X̅)

(SD)

1. น้ อยกว่า 10 ปี
2. 11-20 ปี
3. 21-30 ปี
4. 30 ปี ขึ ้นไป
1. น้ อยกว่า 10 ปี
2. 11-20 ปี
3. 21-30 ปี
4. 30 ปี ขึ ้นไป
1. น้ อยกว่า 10 ปี
2. 11-20 ปี
3. 21-30 ปี

4.43
4.49
4.37
4.33
4.29
4.15
4.16
4.05
4.29
4.27
4.38

.535
.506
.486
.523
.488
.615
.507
.579
.488
.549
.519

4. 30 ปี ขึ ้นไป

4.36

.552

1. น้ อยกว่า 10 ปี
2. 11-20 ปี
3. 21-30 ปี

4.43
4.29
4.29

.535
.512
.600

4. 30 ปี ขึ ้นไป

4.25

.512

F

Sig.

.889

.448

.822

.483

.429

.732

.282

.839

หมายเหตุ: *มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 6.26 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใน
ระยะเวลาต่างกัน มีระดับการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อมของชุมชนที่ต่างกัน โดยใช้ สถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบว่า
การรับรู้ขา่ วสารด้ านสิง่ แวดล้ อมเกี่ยวกับหลักคําสอนศาสนาอิสลามกับสิง่ แวดล้ อม พบว่า
ความแตกต่างของระยะเวลาที่อ าศัยในชุมชนมีการรับรู้ ที่แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติ
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0.05 ส่วนการรั บรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับสิ่ง แวดล้ อ มในประเด็นอื่ นๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
เนื่ อ งจากการรั บ รู้ ข่า วสารด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มเกี่ ย วกับ หลัก คํ า สอนศาสนาอิ ส ลามกั บ
สิง่ แวดล้ อม มีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนั ้นผู้วิจัยจึงได้ ทําการทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบว่า
ผลการทดสอบความต่างระดับการรับรู้เกี่ยวกับหลักคําสอนศาสนาอิสลามกับสิ่งแวดล้ อม
โดยจําแนกตามระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน พบว่า มีจํานวน 1 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชนระยะเวลาน้ อ ยกว่า 10 ปี มี การรั บรู้ ต่างกับกลุ่มที่
อาศัยอยู่ในชุ มชนระยะเวลาระหว่า ง 21-30 ปี ส่วนช่ วงระยะเวลาอื่ น ๆ ไม่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของคนในชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลามมีผลต่อ ทัศนคติเกี่ ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อ แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
โดยแยกเป็ นสมมติฐานย่อยได้ ดังนี ้
สมมติฐานที่ 2.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อ
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน
ตารางที่ 6.27 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ จําแนกตามเพศ
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสน
t
Sig.
แสบ
ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร
-2.290*
.011
ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร
-3.072***
.001
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร
-2.704*
.003
ภาพรวมทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร
-3.530***
.000
เพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.001
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จากตารางที่ 6.27 แสดงผลการทดสอบสมมติฐ าน ที่ว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มี
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน โดยใช้ สถิติ
การวิเคราะห์คา่ Independent t-test ในการทดสอบ พบว่า
ทัศนคติต่อ ผู้ส่งสาร และทัศนคติต่อตัวผู้รับสาร พบว่า ระหว่างเพศชายและเพศหญิ งมี
ทัศนคติแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร และภาพรวมทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหา
สิ่งแวดล้ อ มคลองแสนแสบ พบว่า ระหว่างเพศชายและเพศหญิ งมี ทัศนคติแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.001
สมมติฐานที่ 2.2 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อ
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน (ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร)
ตารางที่ 6.28 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ (ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร)
จําแนกตามเพศ
เพศ
ทัศนคติต่อช่ องทางการสื่อสาร
ชาย (n=61)
หญิง (n=139)
t
Sig.
(X̅)
(SD)
(X̅) (SD)
12. อิหม่ามเป็ นผู้เผยแพร่ขา่ วสารที่
4.72 .452 4.81 .397 -1.261
.105
มีความน่าเชื่อถือ
13. เสียงตามสายเป็ นเครื่ องมือใน
การเผยแพร่ขา่ วสารที่มี
4.57 .499 4.60 .505
-.395
.346
ประสิทธิภาพ
14. กิจกรรมมีสว่ นช่วยในการ
3.56 .620 3.87 .711 -2.979*
.015
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
15. ป้ายคําขวัญมีสว่ นช่วยในการ
สร้ างจิตสํานึกด้ านสิง่ แวดล้ อมแก่
3.10 .539 3.27 .572 -1.990*
.024
คนในชุมชน
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ตารางที่ 6.28 (ต่อ)
เพศ
ทัศนคติต่อช่ องทางการสื่อสาร
16. เพลงประจําท้ องถิ่นของชุมชน
มีสว่ นช่วยกระตุ้นให้ เกิดความรัก
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
17. เว็บไซต์ของชุมชนมีสว่ นช่วยใน
การให้ ข้อมูลเพื่อแก้ ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมของชุมชน
18. สารคดีเกี่ยวกับคลองแสนแสบ
จากสือ่ โทรทัศน์มีสว่ นช่วยกระตุ้น
ให้ เกิดจิตสํานึกด้ านสิง่ แวดล้ อมแก่
คนในชุมชน
19. บุคคลในชุมชนมีสว่ นช่วยใน
การปลุกระดมหรื อโน้ มน้ าวให้
ช่วยกันดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมใน
ชุมชน
หมายเหตุ: *มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05

ชาย (n=61)
(X̅)
(SD)

หญิง (n=139)
(X̅) (SD)

t

Sig.

2.82

.533

2.94

.507

-1.552

.061

1.93

.834

2.03

.789

-.765

.222

2.18

.428

2.32

.514

-2.047*

.021

3.56

.719

3.65

.739

-.864

.194

จากตารางที่ 6.28 แสดงผลการทดสอบสมมติฐ าน ที่ว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มี
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน (ทัศนคติ
ต่อช่องทางการสือ่ สาร) โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์คา่ Independent t-test ในการทดสอบ พบว่า
ทัศนคติตอ่ สือ่ กิจกรรม ป้ายคําขวัญ และสือ่ โทรทัศน์ พบว่า ระหว่างเพศชายและเพศหญิ ง
มีทศั นคติแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และพบว่าเพศหญิ งมีทศั นคติต่อสื่อดังกล่าว
สูงกว่าเพศชาย ส่วนทัศนคติตอ่ สือ่ ประเภทอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2.3 ประชาชนที่มีอายุตา่ งกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อ
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน
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ตารางที่ 6.29 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ จําแนกตามอายุ
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
อายุ
F
Sig.
สื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
1. ตํ่ากว่า 20 ปี
2. 21-40 ปี
ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร
2.733*
.045
3. 41-60 ปี
4. 60 ปี ขึ ้นไป
1. ตํ่ากว่า 20 ปี
2. 21-40 ปี
ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร
.620
.603
3. 41-60 ปี
4. 60 ปี ขึ ้นไป
1. ตํ่ากว่า 20 ปี
2. 21-40 ปี
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร
.686
.562
3. 41-60 ปี
4. 60 ปี ขึ ้นไป
1. ตํ่ากว่า 20 ปี
ภาพรวมทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร 2. 21-40 ปี
.741
.529
เพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
3. 41-60 ปี
4. 60 ปี ขึ ้นไป
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 6.29 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า ประชาชนที่มีอ ายุต่างกัน มี
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน โดยใช้ สถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบว่า
ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร พบว่า ความแตกต่างของอายุมีทศั นคติตอ่ ผู้สง่ สารที่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อทําการทดสอบเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’)
ผลปรากฏว่าไม่พบคู่ที่แตกต่าง ส่วนทัศนคติต่อเนื ้อหาสาร ทัศนคติต่อตัวผู้รับสาร และภาพรวม
ทัศนคติตอ่ การจัดการการสือ่ สาร ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 2.4 ประชาชนที่มีอายุตา่ งกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อ
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน (ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร)
ตารางที่ 6.30 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ (ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร)
จําแนกตามอายุ
ทัศนคติต่อช่ อง
คู่
อายุ
(X̅)
(SD)
F
Sig.
ทางการสื่อสาร
แตกต่ าง
1. ตํ่ากว่า 20 ปี
4.70 .463
12. อิหม่ามเป็ นผู้
2. 21-40 ปี
4.79 .411
1.326 .267
เผยแพร่ขา่ วสารที่มี
3. 41-60 ปี
4.75 .440
ความน่าเชื่อถือ
4. 60 ปี ขึ ้นไป
4.88 .331
4.57 .502
13. เสียงตามสายเป็ น 1. ตํ่ากว่า 20 ปี
4.59 .523
เครื่ องมือในการเผยแพร่ 2. 21-40 ปี
1.553 .202
ข่าวสารที่มี
3. 41-60 ปี
4.51 .505
ประสิทธิภาพ
4. 60 ปี ขึ ้นไป
4.73 .449
4.05 .621
14. กิจกรรมมีสว่ นช่วย 1. ตํ่ากว่า 20 ปี
2. 21-40 ปี
3.83 .717
ในการแก้ ปัญหา
4.785* .003
1>4
สิง่ แวดล้ อมของชุมชน 3. 41-60 ปี
3.74 .723
ของชุมชน
4. 60 ปี ขึ ้นไป
3.49 .597
15. ป้ายคําขวัญมีสว่ น 1. ตํ่ากว่า 20 ปี
3.43 .555
ช่วยในการสร้ าง
2. 21-40 ปี
3.23 .590
จิตสํานึกด้ าน
1>4
3. 41-60 ปี
3.16 .543 2.950* .034
สิง่ แวดล้ อมแก่คนใน
4. 60 ปี ขึ ้นไป
3.07 .519
ชุมชน
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ตารางที่ 6.30 (ต่อ)
ทัศนคติต่อช่ อง
อายุ
ทางการสื่อสาร
16. เพลงประจํา
1. ตํ่ากว่า 20 ปี
ท้ องถิ่นของชุมชนมี
2. 21-40 ปี
ส่วนช่วยกระตุ้นให้ เกิด 3. 41-60 ปี
ความรักธรรมชาติและ
4. 60 ปี ขึ ้นไป
สิง่ แวดล้ อม
17. เว็บไซต์ของชุมชน 1. ตํ่ากว่า 20 ปี
2. 21-40 ปี
มีสว่ นช่วยในการให้
ข้ อมูลเพื่อแก้ ปัญหา
3. 41-60 ปี
สิง่ แวดล้ อมของชุมชน 4. 60 ปี ขึ ้นไป
18. สารคดีเกี่ยวกับ
1. ตํ่ากว่า 20 ปี
คลองแสนแสบจากสือ่ 2. 21-40 ปี
โทรทัศน์มีสว่ นช่วย
3. 41-60 ปี
กระตุ้นให้ เกิดจิตสํานึก
ด้ านสิง่ แวดล้ อมแก่คน 4. 60 ปี ขึ ้นไป
ในชุมชน
19. บุคคลในชุมชนมี 1. ตํ่ากว่า 20 ปี
ส่วนช่วยในการปลุก
2. 21-40 ปี
ระดมหรื อโน้ มน้ าวให้
3. 41-60 ปี
ช่วยกันดูแลรักษา
4. 60 ปี ขึ ้นไป
สิง่ แวดล้ อมในชุมชน
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.001

(X̅)

(SD)

F

Sig.

คู่
แตกต่ าง

2.89
2.79
2.92

.516
.583
.440

3.222*

.024

2>4

3.10

.436

2.86
2.28
1.61
1.22
2.24
2.34
2.22

.419
1>2,1>3,
.565
69.828*** .000 1>4,2>3,
.695
2>4,3>4
.475
.495
.506
.461
.692
.558

2.29

.512

3.70
3.45
3.65

.845
.672
.716

3.83

.704

2.617

.052

จากตารางที่ 6.30 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า ประชาชนที่มีอ ายุต่างกัน มี
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน (ทัศนคติ
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ต่อช่องทางการสื่อสาร) โดยใช้ สถิ ติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA
(f-test) ในการทดสอบ พบว่า
ทัศนคติตอ่ สือ่ กิจกรรม ป้ายคําขวัญ เพลงประจําท้ องถิ่น และเว็บไซต์ชุมชน พบว่า ความ
แตกต่างระหว่างอายุมีทศั นคติแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 และ 0.001 ส่วน
ทัศนคติต่อสื่อ ผู้นําชุมชน เสียงตามสาย สื่อ โทรทัศน์ และบุคคลในชุมชน ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เนื่องจากทัศนคติตอ่ สื่อกิจกรรม ป้ายคําขวัญ เพลงประจําท้ องถิ่น และเว็บไซต์ชุมชน มี
นัยสําคัญทางสถิ ติ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ ทําการทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
(scheffe’) พบว่า
ผลการทดสอบความต่า งทัศ นคติ เกี่ ย วกับ สื่อ กิ จกรรม โดยจํ า แนกตามอายุ พบว่า มี
จํานวน 1 คู่ที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุม่ ที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี มี
ทัศนคติตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป ส่วนช่วงอายุอื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบความต่างทัศนคติเกี่ยวกับสื่อป้ายคําขวัญในชุมชน โดยจําแนกตามอายุ
พบว่า มีจํานวน 1 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุม่ ที่มีอายุตํ่ากว่า 20
ปี มีทศั นคติตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป ส่วนช่วงอายุอื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ
ผลการทดสอบความต่างทัศนคติเกี่ ยวกับสื่อเพลงประจํ าท้ อ งถิ่ น โดยจํ าแนกตามอายุ
พบว่า มีจํานวน 1 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุม่ ที่มีระหว่าง 21-40
ปี มีทศั นคติตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป ส่วนช่วงอายุอื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ
ผลการทดสอบความต่างทัศนคติเกี่ยวกับสือ่ เว็บไซต์ชุมชน โดยจําแนกตามอายุ พบว่า มี
จํานวน 6 คู่ที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุม่ ที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี มี
ทัศนคติตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 21-40 ปี 41-60 ปี และ 60 ปี ขึ ้นไป กลุม่ ที่มีระหว่าง 21-40 ปี
มีทศั นคติตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 41-60 ปี และ 60 ปี ขึ ้นไป ส่วนกลุม่ ที่มีอายุระหว่าง 41-60 ปี
มีทศั นคติตา่ งกับกลุม่ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป
สมมติฐานที่ 2.5 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับการจัดการ
การสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน
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ตารางที่ 6.31 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสารเพื่อ
คู่
ระดับการศึกษาสูงสุด
F
Sig.
แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสน
แตกต่ าง
แสบ
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร
2.803* .041
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร
.302
.824
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
1<4,2<4,
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร
5.261* .002
3<4
3. ปวช./ปวส.
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
ภาพรวมทั ศ นคติ เ กี่ ยวกั บ การ
2. มัธยมศึกษา
1<4,2<4,
5.842*** .001
จัด การการสื่ อ สารเพื่อ แก้ ปัญ หา
3<4
3. ปวช./ปวส.
สิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.001
จากตารางที่ 6.31 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
สูงสุดต่างกัน มี ทศั นคติเกี่ ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อ แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อ มคลองแสนแสบ
ต่างกัน โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (f-test) ในการ
ทดสอบ พบว่า
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ทัศนคติต่อผู้สง่ สาร พบว่า ความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุดมีทศั นคติที่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
(scheffe’) ผลปรากฏว่าไม่พบคูแ่ ตกต่าง
ทัศนคติต่อ เนื อ้ หาสาร พบว่า ความแตกต่า งของระดับ การศึกษาสูง สุด มี ทัศ นคติ ที่ไ ม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทัศ นคติ ต่อ ตัว ผู้ รั บ สาร พบว่า ความแตกต่า งของระดับ การศึก ษาสูง สุด มี ทัศ นคติ ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการ
ของวิธีของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบว่า มีจํานวน 3 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ได้ แก่ กลุม่ ที่มีระดับการศึกษาตํ่าว่ามัธยมศึกษา มีทศั นคติต่างกับกลุม่ ที่มีการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป กลุม่ ที่มีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา มีทศั นคติต่างกับกลุม่ ที่มีการศึกษา
สูงสุดระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป และกลุม่ ที่มีการศึกษาสูงสุดระดับ ปวช./ปวส. มีทศั นคติต่างกับกลุม่
ที่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
ภาพรวมทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
พบว่า ความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุดมีทศั นคติที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 และเมื่อทดสอบความต่างเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการของวิธีของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบว่า มี
จํานวน 3 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุม่ ที่มีระดับการศึกษาตํ่าว่า
มัธยมศึกษา มีทศั นคติต่างกับกลุม่ ที่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป กลุม่ ที่มีการศึกษา
สูงสุดระดับมัธยมศึกษา มีทศั นคติตา่ งกับกลุม่ ที่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป และกลุม่
ที่มีการศึกษาสูงสุดระดับ ปวช./ปวส. มีทศั นคติต่างกับกลุม่ ที่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาตรี
ขึ ้นไป
สมมติฐานที่ 2.6 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับการจัดการ
การสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน (ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร)
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ตารางที่ 6.32 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ (ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร)
จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ทัศนคติต่อช่ อง
คู่
ระดับการศึกษาสูงสุด (X̅) (SD)
F
Sig.
ทางการสื่อสาร
แตกต่ าง
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
4.77 .427
12. อิหม่ามเป็ นผู้
2. มัธยมศึกษา
4.78 .418
เผยแพร่ขา่ วสารที่มี
.827 .481
3. ปวช./ปวส.
4.73 .447
ความน่าเชื่อถือ
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
4.89 .320
4.67 .475
13. เสียงตามสาย 1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
4.57 4.98
เป็ นเครื่ องมือในการ 2. มัธยมศึกษา
1.308 .273
เผยแพร่ขา่ วสารที่มี 3. ปวช./ปวส.
4.49 .506
ประสิทธิภาพ
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
4.67 .555
3.68 .701
14. กิจกรรมมีสว่ น 1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
3.78 .619
ช่วยในการแก้ ปัญหา 2. มัธยมศึกษา
1.308 .276
สิง่ แวดล้ อมของ
3. ปวช./ปวส.
3.76 .679
ชุมชนของชุมชน
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
4.00 .877
15. ป้ายคําขวัญมี
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา 3.12 .555
ส่วนช่วยในการสร้ าง 2. มัธยมศึกษา
3.18 .517
ไม่พบคู่
2.819
.040
จิตสํานึกด้ าน
3. ปวช./ปวส.
3.24 .570
แตกต่าง
*
สิง่ แวดล้ อมแก่คนใน
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
3.48 .643
ชุมชน
16. เพลงประจํา
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา 2.93 .516
ท้ องถิ่นของชุมชนมี 2. มัธยมศึกษา
2.84 .507
ส่วนช่วยกระตุ้นให้
3. ปวช./ปวส.
2.93 .447 .593 .621
เกิดความรักธรรมชาติ
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
2.96 .649
และสิง่ แวดล้ อม
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ตารางที่ 6.32 (ต่อ)
ทัศนคติต่อช่ อง
ระดับการศึกษา
ทางการสื่อสาร
สูงสุด
1. ตํ่ากว่า
17. เว็บไซต์ของ
มัธยมศึกษา
ชุมชนมีสว่ นช่วยใน
2. มัธยมศึกษา
การให้ ข้อมูลเพื่อ
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อม 3. ปวช./ปวส.
ของชุมชน
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
18. สารคดีเกี่ยวกับ 1. ตํ่ากว่า
คลองแสนแสบจากสือ่ มัธยมศึกษา
โทรทัศน์มีสว่ นช่วย
2. มัธยมศึกษา
กระตุ้นให้ เกิด
3. ปวช./ปวส.
จิตสํานึกด้ าน
4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
สิง่ แวดล้ อม
19. บุคคลในชุมชนมี 1. ตํ่ากว่า
ส่วนช่วยในการปลุก มัธยมศึกษา
ระดมหรื อโน้ มน้ าวให้ 2. มัธยมศึกษา
ช่วยกันดูแลรักษา
3. ปวช./ปวส.
สิง่ แวดล้ อมในชุมชน 4. ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.001

(X̅)

(SD)

1.68

.748

2.13
1.91
2.52

.809
.793
.580

2.18

.469

2.37
2.27

.516
.495

2.30

.465

3.90

.681

3.51
3.42
3.63

.763
.621
.792

F

Sig.

คู่
แตกต่ าง

1<2,1<4
8.557*
.000
3<4
**

1.519 .211

4.730* .003 1>2,1>3

จากตารางที่ 6.32 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
สูงสุดต่างกัน มี ทศั นคติเกี่ ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อ แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อ มคลองแสนแสบ
ต่างกัน (ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสื่อสาร) โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว OneWay ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบว่า
ทัศนคติตอ่ สือ่ ป้ายคําขวัญ เว็บไซต์ชุมชน และบุคคลในชุมชน พบว่า ความแตกต่างของ
ระดับการศึกษาสูงสุดมี ทัศนคติแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 และ 0.001 ส่วน
ทัศนคติตอ่ สือ่ ประเภทอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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เนื่องจากทัศนคติตอ่ ป้ายคําขวัญ เว็บไซต์ชุมชน และบุคคลในชุมชน มีนยั สําคัญทางสถิติ
ดังนั ้นผู้วิจยั จึงได้ ทําการทดสอบความต่างเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบว่า
ผลการทดสอบความต่างทัศนคติเกี่ยวกับสื่อป้ายคําขวัญในชุมชน โดยจําแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด จากการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) ผลปรากฏว่าไม่พบคู่ที่
แตกต่าง
ผลการทดสอบความต่า งทัศ นคติ เ กี่ ย วกับ สื่อ เว็ บ ไซต์ ชุ ม ชน โดยจํ า แนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด พบว่า มีจํานวน 3 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุม่
ที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาตํ่ า กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษา มี ทั ศ นคติ ต่ า งกั บ กลุ่ม ที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง สุด ระดั บ
มัธยมศึกษา และระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป กลุม่ ที่มีการศึกษาสูงสุดระดับ ปวช./ปวส. มีทศั นคติต่าง
กับกลุ่มที่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป ส่วนกลุม่ ที่มีการศึกษาสูงสุดในระดับอื่ นๆ มี
ทัศนคติไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ส่วนกลุ่มที่มีการศึกษาสูงสุดในระดับอื่ นๆ มี
ทัศนคติไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบความต่างทัศนคติเกี่ยวกับสื่อที่เป็ นบุคคลในชุมชน โดยจําแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด พบว่า มีจํานวน 2 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุม่ ที่
มีระดับการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษา มีทศั นคติต่างกับกลุม่ ที่มีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา
และระดับปวช./ปวส. ส่วนกลุม่ ที่มีการศึกษาสูงสุดในระดับอื่นๆ มีทศั นคติไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2.7 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อ
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน
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ตารางที่ 6.33 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ จําแนกตามอาชีพ
ทัศนคติของประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อแก้ ปัญหา
สิ่งแวดล้ อมคลอง
แสนแสบ

ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร

ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร

อาชีพ

F

1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
3.897***
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ (พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
1.895
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ (พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)

Sig.

คู่
แตกต่ าง

.001

2<3

.084
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ตารางที่ 6.33 (ต่อ)
ทัศนคติของประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อแก้ ปัญหา
สิ่งแวดล้ อมคลอง
แสนแสบ

อาชีพ

1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร
4. เกษตรกร
5. พนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ (พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
ภาพรวมทัศ นคติเกี่ยวกั บ 3. ข้ าราชการ/พนักงาน
การจัดการการสื่อสารเพื่อ รัฐวิสาหกิจ
แ ก้ ปั ญ ห า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 4. เกษตรกร
คลองแสนแสบ
5. พนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ (พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.001

F

Sig.

คู่
แตกต่ าง

2.686*

.016

ไม่พบคู่
แตกต่าง

3.334*

.004 1<3,3>4

จากตารางที่ 6.33 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า ประชาชนที่มีอ าชี พต่างกัน มี
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน โดยใช้ สถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบว่า
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ทัศ นคติ ต่อ ผู้ส่ง สาร พบว่ า ความแตกต่า งของอาชี พ มี ทัศ นคติ ที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และเมื่อทดสอบความต่างเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีของเชฟเฟ่ (scheffe’)
พบว่า มีจํานวน 1 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุม่ ที่ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย มีทศั นคติตา่ งกับกลุม่ ที่ประกอบอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วน
กลุม่ ที่ประกอบอาชีพอื่นๆ มีทศั นคติไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทัศนคติต่อเนื ้อหาสาร พบว่า ความแตกต่างของอาชี พมีทศั นคติที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ทัศนคติต่อ ตัวผู้รับสาร พบว่า ความแตกต่างของอาชี พมี ทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการของวิธีของเชฟเฟ่
(scheffe’) ผลปรากฏว่าไม่พบคูท่ ี่แตกต่าง
สําหรับภาพรวมทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อ มคลอง
แสนแสบ พบว่า ความแตกต่างของอาชีพมีทศั นคติที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 และเมื่อทดสอบความต่างเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการของวิธีของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบว่า มีจํานวน
2 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ กลุม่ ที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา มีทศั นคติ
ต่างกับกลุม่ ที่ประกอบอาชีพข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุม่ ที่ประกอบอาชีพข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี ทศั นคติต่างกับกลุม่ ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ส่วนกลุม่ ที่ประกอบอาชี พ
อื่นๆ มีทศั นคติไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2.8 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อ
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน (ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร)
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ตารางที่ 6.34 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ (ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร)
จําแนกตามอาชีพ
ทัศนคติต่อช่ อง
อาชีพ
(X̅) (SD)
F
Sig.
ทางการสื่อสาร
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
4.73 .452
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
4.77 .426
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
4.83 .389
12. อิหม่ามเป็ นผู้
รัฐวิสาหกิจ
เผยแพร่ขา่ วสารที่มี
.801 .570
4. เกษตรกร
4.79 .415
ความน่าเชื่อถือ
5. พนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง
4.91 .294
6. รับจ้ างทัว่ ไป
4.86 .359
7. ไม่มีอาชีพ (พ่อบ้ าน/แม่บ้าน) 4.72 .455
4.61 .496
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย

4.40

.553

3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

4.75

.452

4.46

.509

4.68

.477

4.71

.463

4.66

.478

13. เสียงตามสายเป็ น
เครื่ องมือในการเผยแพร่
4. เกษตรกร
ข่าวสารที่มี
5. พนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง
ประสิทธิภาพ
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ (พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)

1.874

.087
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ตารางที่ 6.34 (ต่อ)
ทัศนคติต่อช่ อง
ทางการสื่อสาร

อาชีพ

(X̅)

(SD)

1. นักเรี ยน/นักศึกษา

4.09

.631

3.66

.725

4.17

.835

3.63

.576

3.82

.795

3.86

.727

3.58

.602

3.42

.561

3.20

.632

3.50

.522

4. เกษตรกร

3.04

.464

5. พนักงานบริ ษัท/
ลูกจ้ าง

3.23

.612

6. รับจ้ างทัว่ ไป

3.29

.463

7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)

3.08

.549

2. ธุรกิจส่วนตัว/
ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ

14. กิจกรรมมีสว่ น
ช่วยในการแก้ ปัญหา 4. เกษตรกร
สิง่ แวดล้ อมของชุมชน 5. พนักงานบริ ษัท/
ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป

7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา

15. ป้ายคําขวัญมี
ส่วนช่วยในการสร้ าง
จิตสํานึกด้ าน
สิง่ แวดล้ อมแก่คนใน
ชุมชน

2. ธุรกิจส่วนตัว/
ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ

F

คู่
Sig.
แตกต่ าง

2.998* .008

2.320* .035

ไม่พบคู่
แตกต่าง

ไม่พบคู่
แตกต่าง
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ตารางที่ 6.34 (ต่อ)
ทัศนคติต่อช่ อง
ทางการสื่อสาร

อาชีพ
1. นักเรี ยน/นักศึกษา

16. เพลงประจํา
ท้ องถิ่นของชุมชนมี
ส่วนช่วยกระตุ้นให้
เกิดความรัก
ธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม

2. ธุรกิจส่วนตัว/
ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ

(SD)

Sig.

1.108

.359

คู่
แตกต่ าง

2.74 .611
3.00 .603
3.00 .417

5. พนักงานบริ ษัท/
ลูกจ้ าง

3.00 .309

6. รับจ้ างทัว่ ไป

2.86 .573

2. ธุรกิจส่วนตัว/
ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ

F

2.85 .508

4. เกษตรกร

7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
17. เว็บไซต์ของ
ชุมชนมีสว่ นช่วยใน
การให้ ข้อมูลเพื่อ
แก้ ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมของ
ชุมชน

(X̅)

2.96 .517
2.85 .442
1.89 .676
2.67 .492

1>2,1>4,
1>5,1>6,

4. เกษตรกร

1.75 .737 18.513*** .000 1>7,2<3,

5. พนักงานบริ ษัท/
ลูกจ้ าง

2.18 .795

6. รับจ้ างทัว่ ไป

1.90 .625

7. ไม่มีอาชีพ
(พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)

1.47 .668

3>4,3>7,
5>7
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ตารางที่ 6.34 (ต่อ)
ทัศนคติต่อช่ องทางการ
สื่อสาร

18. สารคดีเกี่ยวกับคลอง
แสนแสบจากสือ่ โทรทัศน์
มีสว่ นช่วยกระตุ้นให้ เกิด
จิตสํานึกด้ านสิง่ แวดล้ อม
แก่คนในชุมชน

อาชีพ

(X̅)

(SD)

1. นักเรี ยน/นักศึกษา

2.27

.517

2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย

2.34

.539

3. ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

2.25

.452

4. เกษตรกร

2.25

.442

5. พนักงานบริ ษัท/
ลูกจ้ าง

2.36

.492

6. รับจ้ างทัว่ ไป

2.29

.463

2.23

.505

3.70

.883

3.43

.655

3.58

.669

3.54

.721

3.77

.813

3.48

.873

3.75

.585

7. ไม่มีอาชีพ (พ่อบ้ าน/
แม่บ้าน)
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
3. ข้ าราชการ/พนักงาน
19. บุคคลในชุมชนมีสว่ น รัฐวิสาหกิจ
ช่วยในการปลุกระดมหรื อ 4. เกษตรกร
โน้ มน้ าวให้ ช่วยกันดูแล
5. พนักงานบริ ษัท/
รักษาสิง่ แวดล้ อมในชุมชน ลูกจ้ าง
6. รับจ้ างทัว่ ไป
7. ไม่มีอาชีพ (พ่อบ้ าน/
แม่บ้าน)
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.001

F

Sig.

.322

.925

1.104

.362
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จากตารางที่ 6.34 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า ประชาชนที่มีอ าชี พต่างกัน มี
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน (ทัศนคติ
ต่อช่องทางการสื่อสาร) โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA
(f-test) ในการทดสอบ พบว่า
ทัศนคติตอ่ สือ่ กิจกรรม ป้ายคําขวัญ และเว็บไซต์ชุมชน พบว่า ความแตกต่างของอาชีพมี
ทัศนคติแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.001 ส่วนทัศนคติต่อสื่อประเภทอื่นๆ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เนื่อ งจากทัศนคติต่อ สื่อ กิจ กรรม ป้ายคําขวัญ และเว็บไซต์ ชุมชน มี นัยสําคัญทางสถิ ติ
ดังนั ้นผู้วิจยั จึงได้ ทําการทดสอบความต่างเป็ นรายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบว่า
ผลการทดสอบความต่างทัศนคติเกี่ยวกับสือ่ กิจกรรมในชุมชน โดยจําแนกตามอาชีพ จาก
การทดสอบรายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) ผลปรากฏว่าไม่พบคูท่ ี่แตกต่าง
ผลการทดสอบความต่างทัศนคติเกี่ยวกับสื่อป้ายคําขวัญ โดยจําแนกตามอาชีพ จากการ
ทดสอบรายคูด่ ้ วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) ผลปรากฏว่าไม่พบคูท่ ี่แตกต่าง
ผลการทดสอบความต่างทัศนคติเกี่ยวกับสื่อเว็บไซต์ชุมชน โดยจําแนกตามอาชีพ พบว่า
มีจํานวน 9 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่ กลุม่ ที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
มีทัศนคติต่างกับกลุ่มที่ประกอบอาชี พธุ รกิ จ ส่วนตัว /ค้ าขาย เกษตรกร พนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง
รับจ้ างทัว่ ไป และผู้ที่ไม่มีอาชีพ กลุม่ ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย มีทศั นคติต่างกับกลุม่ ที่
ประกอบอาชี พ ข้ า ราชการ/พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ กลุ่ม ที่ ป ระกอบอาชี พ ข้ าราชการ/พนัก งาน
รัฐ วิสาหกิ จ มี ทัศนคติต่างกับกลุม่ ที่ประกอบอาชี พเกษตรกร และผู้ไม่มีอ าชี พ กลุ่มที่ประกอบ
อาชีพพนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง มีทศั นคติตา่ งกับกลุม่ ที่ไม่มีอาชีพ ส่วนกลุม่ ที่ประกอบอาชีพอื่นๆ มี
ทัศนคติไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2.9 ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนในระยะเวลาที่ตา่ งกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับ
การจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน
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ตารางที่ 6.35 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ จําแนกตามระยะเวลาที่อาศัยใน
ชุมชน
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อสารเพื่อ
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน
F
Sig.
แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลอง
แสนแสบ
1.น้ อยกว่า 10 ปี
2.11-20 ปี
ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร
1.113
.345
3.21-30 ปี
4.30 ปี ขึ ้นไป
1.น้ อยกว่า 10 ปี
2.11-20 ปี
ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร
.379
.768
3.21-30 ปี
4.30 ปี ขึ ้นไป
1.น้ อยกว่า 10 ปี
2.11-20 ปี
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร
.666
.574
3.21-30 ปี
4.30 ปี ขึ ้นไป
1.น้ อยกว่า 10 ปี
ภาพรวมทั ศ นคติ เ กี่ ยวกั บ การ
2.11-20 ปี
.992
.398
จัด การการสื่ อ สารเพื่อ แก้ ปัญ หา
3.21-30 ปี
สิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
4.30 ปี ขึ ้นไป
จากตารางที่ 6.35 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใน
ระยะเวลาที่ตา่ งกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสน
แสบต่างกัน โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (f-test) ในการ
ทดสอบ พบว่า
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ทัศนคติต่อผู้สง่ สาร ทัศนคติต่อเนื ้อหาสาร ทัศนคติต่อตัวผู้รับสาร และภาพรวมทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ พบว่า ความแตกต่างของ
ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน มีทศั นคติที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
สมมติฐานที่ 2.10 ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนในระยะเวลาที่ตา่ งกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับ
การจัดการการสื่อ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน (ทัศนคติต่อ ช่องทางการ
สือ่ สาร)
ตารางที่ 6.36 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการ
สือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ (ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร)
จําแนกตามระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน
ทัศนคติต่อช่ องทางการ ระยะเวลาที่
สื่อสาร
อาศัยในชุมชน
1.น้ อยกว่า 10 ปี
12. อิหม่ามเป็ นผู้
2.11-20 ปี
เผยแพร่ขา่ วสารทีม่ ีความ
3.21-30 ปี
น่าเชื่อถือ
4.30 ปี ขึ ้นไป
1.น้ อยกว่า 10 ปี
13. เสียงตามสายเป็ น
2.11-20 ปี
เครื่ องมือในการเผยแพร่
3.21-30 ปี
ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ
4.30 ปี ขึ ้นไป

(X̅)

(SD)

4.71
4.71
4.82
4.79
4.43
4.63
4.56
4.62

.488
.461
.384
.413
.535
.488
.529
.489

F

Sig.

.728

.536

.517

.671

คู่
แตกต่ าง
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ตารางที่ 6.36 (ต่อ)
ทัศนคติต่อช่ อง
ทางการสื่อสาร

ระยะเวลาที่
อาศัยในชุมชน

(X̅)

(SD)

1.น้ อยกว่า 10 ปี

3.71

.488

4.05

.669

3.76

.715

3.65

.685

3.43

.535

3.37

.581

3.26

.589

3.08

.520

2.71

.488

2.85

.573

2.81

.553

3.02

.438

2.86

.378

2.76

.489

2.21

.587

1.39

.621

14. กิจกรรมมีสว่ น
2.11-20 ปี
ช่วยในการแก้ ปัญหา
3.21-30 ปี
สิง่ แวดล้ อมของชุมชน
4.30 ปี ขึ ้นไป
15. ป้ายคําขวัญมี
1.น้ อยกว่า 10 ปี
ส่วนช่วยในการสร้ าง 2.11-20 ปี
จิตสํานึกด้ าน
3.21-30 ปี
สิง่ แวดล้ อมแก่คนใน
4.30 ปี ขึ ้นไป
ชุมชน
16. เพลงประจํา
1.น้ อยกว่า 10 ปี
ท้ องถิ่นของชุมชนมี
2.11-20 ปี
ส่วนช่วยกระตุ้นให้
3.21-30 ปี
เกิดความรักธรรมชาติ
4.30 ปี ขึ ้นไป
และสิง่ แวดล้ อม
17. เว็บไซต์ของ
1.น้ อยกว่า 10 ปี
ชุมชนมีสว่ นช่วยใน
2.11-20 ปี
การให้ ข้อมูลเพื่อ
3.21-30 ปี
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อม
4.30 ปี ขึ ้นไป
ของชุมชน

F

Sig.

คู่
แตกต่ าง

3.050*

.030

2>4

3.087*

.028

2.788*

.042

ไม่พบคู่
แตกต่าง

ไม่พบคู่
แตกต่าง

1>3,1>4,
62.202***

.000*

2>3,2>4,
3>4
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ตารางที่ 6.36 (ต่อ)
ทัศนคติต่อช่ องทางการ
สื่อสาร
18. สารคดีเกี่ยวกับคลองแสน
แสบจากสือ่ โทรทัศน์มีสว่ นช่วย
กระตุ้นให้ เกิดจิตสํานึกด้ าน
สิง่ แวดล้ อมแก่คนในชุมชน
19. บุคคลในชุมชนมีสว่ นช่วย
ในการปลุกระดมหรื อโน้ มน้ าว
ให้ ช่วยกันดูแลรักษา
สิง่ แวดล้ อมในชุมชน

ระยะเวลาที่อาศัย
ในชุมชน

(X̅)

(SD)

1.น้ อยกว่า 10 ปี

2.29

.488

2.11-20 ปี

2.27

.501

3.21-30 ปี

2.29

.520

4.30 ปี ขึ ้นไป

2.27

.475

1.น้ อยกว่า 10 ปี

3.14

.900

2.11-20 ปี

3.61

.862

3.21-30 ปี

3.56

.720

4.30 ปี ขึ ้นไป

3.73

.647

F

Sig.

.031

.993

1.754

.157

หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.001
จากตารางที่ 6.36 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใน
ระยะเวลาที่ตา่ งกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสน
แสบต่างกัน (ทัศนคติต่อช่องทางการสื่อสาร) โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบว่า
ทัศนคติตอ่ สือ่ กิจกรรม ป้ายคําขวัญ เพลงประจําท้ องถิ่น และเว็บไซต์ชุมชน พบว่า ความ
แตกต่างระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีทศั นคติแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ
0.001 ส่วนทัศนคติตอ่ สือ่ ประเภทอื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เนื่องจากทัศนคติต่อสื่อกิจกรรม ป้ายคําขวัญ เพลงประจําท้ องถิ่น และเว็บไซต์ชุมชน มี
นัยสําคัญทางสถิ ติ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ ทําการทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่
(scheffe’) พบว่า
ผลการทดสอบความต่างทัศนคติเกี่ยวกับสือ่ กิจกรรมในชุมชน โดยจําแนกตามระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ในชุมชน พบว่า มีจํานวน 1 คู่ที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่
กลุม่ ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนเป็ นระยะเวลาระหว่าง 11-20 ปี มีทศั นคติตา่ งกับกลุม่ ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
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เป็ นเวลา 30 ปี ขึน้ ไป ส่วนกลุม่ ที่อ าศัยอยู่ในชุมชนในช่วงระยะเวลาอื่ นมี ทศั นคติไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบความต่างทัศนคติเกี่ ยวกับสื่อ ป้ายคําขวัญ โดยจําแนกตามระยะเวลาที่
อาศัยอยูใ่ นชุมชน จากการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) ผลปรากฏว่าไม่พบคู่ที่
แตกต่าง
ผลการทดสอบความต่างทัศนคติ เกี่ ย วกับ สื่อ เพลงประจํ า ท้ อ งถิ่ น โดยจํ า แนกตาม
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน จากการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) ผลปรากฏ
ว่าไม่พบคูท่ ี่แตกต่าง
ผลการทดสอบความต่างทัศนคติเกี่ยวกับสือ่ เว็บไซต์ของชุมชน โดยจําแนกตามระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ในชุมชน พบว่า มีจํานวน 5 คู่ที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ได้ แก่
กลุม่ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็ นระยะเวลาน้ อ ยกว่า 10 ปี มีทศั นคติต่างกับกลุม่ ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
เป็ นระยะเวลาระหว่าง 21-30 ปี และ 30 ปี ขึ ้นไป กลุม่ ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนระยะเวลาระหว่าง 1120 ปี มีทศั นคติตา่ งกับกลุม่ ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนระยะเวลาระหว่าง 21-30 ปี และ 30 ปี ขึ ้นไป กลุม่ ที่
อาศัย อยู่ในชุม ชนระยะเวลาระหว่าง 21-30 ปี มี ทัศนคติ ต่างกับ กลุ่มที่ อ าศัยอยู่ใ นชุ มชนเป็ น
ระยะเวลา 30 ปี ขึ ้นไป ส่วนกลุม่ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนในช่วงระยะเวลาอื่นมีทศั นคติไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมมีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติที่
ประชาชนมีตอ่ การจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
การทดสอบสมมติฐานที่วา่ การรับรู้เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมมีความสัมพันธ์ กับทัศนคติ
ที่ประชาชนมีต่อการจัดการการสื่อสารเพื่อ แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ ดังรายละเอียด
แสดงในตาราง 6.37
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ตารางที่ 6.37 สรุปความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมกับทัศนคติที่
ประชาชนมีตอ่ การจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการจัดการการสื่อสารเพื่อ
แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
การรั บรู้ เ กี่ ยว กั บ ปั ญห า
.216*
.002
สิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
หมายเหตุ: *มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 6.37 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การวิเคราะห์ ค่าทางสถิติสมั ประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั (pearson’s correlation coefficient) ในภาพรวม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ การรับรู้ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบและทัศนคติที่ประชาชนมีต่อการจัดการการ
สื่อ สารเพื่อ แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อ มคลองแสนแสบมี ความสัมพันธ์ กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานข้ อ 3 และเป็ นความสัมพันธ์ เชิงบวก

บทที่ 7
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “การจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบกับการรับรู้
ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อ สารเพื่อ
แก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ การรั บรู้ ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลามต่อ การ
สือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ ทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
ต่อการจัดการการสื่อสาร รวมทังเปรี
้ ยบเทียบการรับรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร
เพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของคนในชุมชนที่มีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ ซึ่งประชากรที่ใช้ ในการศึกษาเชิง
คุณภาพ ได้ แก่ บุคคลที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้สง่ สารและผู้รับสาร กลุ่มแรกเป็ นการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
แบบมีเป้าหมาย โดยการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้ อม
และการจัด การการสื่อ สารเพื่อ แก้ ปั ญหาสิ่งแวดล้ อ มคลองแสนแสบของชุมชน ในที่นีไ้ ด้ เลือ ก
สัมภาษณ์ ผ้ ูนําชุมชนหรื อ อิ หม่ามประจํ ามัสยิดกมาลุลอิ ส ลาม ผู้ช่วยอิ หม่า ม รวมถึงผู้ที่มีส่ว น
เกี่ยวข้ อง ส่วนกลุม่ ที่สอง เป็ นการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบมีเป้าหมายเช่นเดียวกัน เพื่ อให้ ได้ ข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอ่ การจัดการการปั ญหาสิ่งแวดล้ อมของชุมชน โดยใช้ การสัมภาษณ์ กับ
เยาวชน จํานวน 15 คน
สําหรับประชากรที่ใช้ ในการศึกษาเชิงปริ มาณนั ้น ได้ แก่ ประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลามที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้รับสาร โดยใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วนประชากร ซึ่งกําหนดค่าของ
ความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% และระดับค่าของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ที่ระดับ 10% และใช้
วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งกลุม่ อีกขั ้นตอนหนึง่ เพื่อเลือกชุมชนเพียง 11 ชุมชน จาก 22 ชุมชน ซึ่ง
ได้ ผลของการสุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพเป็ นการสร้ างแนวคําถามเพื่อใช้ ในการ
สัมภาษณ์เจาะลึกกับกลุม่ ตัวอย่าง ส่วนการวิจัยเชิงปริ มาณเป็ นแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจัยได้ สร้ างขึ ้น
และได้ ผ่ า นการตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื อ้ หาและทดลอง เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(reliability) หลัง จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลจากแบบสอบถาม ผู้วิ จัย วิ เคราะห์ ข้ อ มูลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จ รู ป SPSS โดยเป็ นการบรรยายเชิ งสถิ ติ ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญ และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test และ f-test เพื่อ
วิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนทางเดียว (one-way onova) และในกรณีที่พบว่ามีนยั สําคัญทางสถิติ
ผู้วิจัยจะทดสอบเพื่อ เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ (post hoc test) ตามวิธีการของเชฟเฟ่
(scheffe’) และใช้ การวิ เ คราะห์ ค่ า ทางสถิ ติ ส ัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ เ พี ย ร์ สัน (pearson’s
correlation coefficient) เพื่อวิเคราะห์คา่ ความสัมพันธ์ ของตัวแปร

7.1 สรุ ปผลการวิจัย
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามเป็ นชุมชนชาวไทยมุสลิมที่นบั ถือศาสนาอิสลามโดยมีผ้ นู ําทาง
ศาสนาเป็ นผู้นําชุมชนหรื อ ที่เรี ยกว่า “อิ หม่าม” ซึ่งชาวมุสลิมจะมี พิธีกรรมทางศาสนาที่จะต้ อ ง
กระทําทุกวันคือการละหมาด ทําให้ วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความผูกพันกับคลองแสนแสบมาเป็ น
ระยะเวลายาวนาน เนื่องด้ วยในอดีตนํ ้าจากคลองแสนแสบสามารถนํามาชําระร่างกายก่อนการทํา
ละหมาดได้ สําหรับด้ านเศรษฐกิจ คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้ าขายและเกษตรกรรม
เป็ นหลัก รวมทังมี
้ การเลี ้ยงสัตว์และเลี ้ยงปลาในกระชัง ซึง่ จากผลการศึกษา พบว่า การดําเนินชีวิต
ของคนในชุมชนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม ล้ ว นมี ส่วนที่ก่อ ให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงต่อ
สภาพแวดล้ อมคลองแสนแสบทังสิ
้ ้น
7.1.1 ผลการวิเคราะห์ การจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลอง
แสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
การจัดการการสื่อ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลาม ในที่นี ้ผู้วิจัยได้ แบ่งออกเป็ นการศึกษาผู้สง่ สาร การศึกษาเนื ้อหาสาร การศึกษาช่องทาง
การสือ่ สาร และการศึกษาผู้รับสาร
ด้ านผู้สง่ สารและเนื ้อหาสาร พบว่า ชุมชนมีผ้ นู ําที่เข้ มแข็ง มีความรู้ ความสามารถ และมี
ทักษะการสือ่ สารเพื่อการโน้ มน้ าวใจคนในชุมชน โดยผู้นําชุมชนได้ นําหลักคําสอนศาสนาอิสลามา
สอนควบคู่กับประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม สิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ คนในชุมชนได้ ตระหนักถึงปั ญหาและ
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ร่วมมือกันในการแก้ ไขปั ญหาเหล่านัน้ สะท้ อนให้ เห็นว่าผู้สง่ สารมีอิทธิพลอย่างมากในการโน้ มน้ าว
ใจให้ ค นในชุ มชนเกิ ด การเปลี่ย นแปลงด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจ ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมด้ า น
สิง่ แวดล้ อม
ด้ านช่อ งทางการสื่อ สาร พบว่า ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลามมี การเลือ กใช้ ช่อ งทางการ
สือ่ สารที่ผสมผสานสือ่ แต่ละประเภทเพื่อให้ สอดรับกับบริ บทแวดล้ อมของผู้รับสาร ไม่วา่ จะเป็ นการ
ใช้ สื่อบุคคล สื่อกระจายเสียง สื่อเฉพาะกิจ สื่อพื ้นบ้ าน สื่ออินเทอร์ เน็ต และสื่อมวลชน แสดงให้
เห็ น ว่า ชุ ม ชนมี ก ารใช้ สื่อ แบบบูร ณาการโดยเป็ นการเลือ กใช้ จุ ด เด่นของสื่อ แต่ล ะสื่อ เพื่ อ ลด
ข้ อจํากัดของสือ่ ประเภทอื่นๆ ทําให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ผ้ สู ง่ สารต้ องการได้ ซึ่งผลของการ
ใช้ สอื่ แบบบูรณาการนี ้ช่วยเสริ มแรงกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ ได้ เร็ วขึ ้น อีกทั ้งยังเป็ นการใช้ สื่อหลาย
ประเภทเพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายเกิดการตอบสนองในหลากหลายทาง
ด้ านทัศนคติ ความรู้และพฤติกรรมของผู้รับสาร พบว่า ผลจากการสือ่ สารภายในชุมชนที่มี
การใช้ สอื่ ที่หลากหลายเพื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ คนทุกกลุม่ ภายในชุมชนนั ้น ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้ าน
ทัศ นคติ ทัง้ ทัศ นคติ ต่อ ผู้นํ าชุ ม ชน และทัศ นคติ ต่อ การเลือ กใช้ สื่อ ที่นํ า เสนอข่า วสารเกี่ ย วกับ
สิ่งแวดล้ อม ซึ่งส่งผลให้ คนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
อันนําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมที่ให้ ความร่วมมือในการฟื น้ ฟูและพัฒนาสภาพแวดล้ อมของ
ชุมชนมากยิ่งขึ ้น
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลามถื อ เป็ นชุมชนที่มี การใช้ การสื่อ สารใน
ระดับท้ องถิ่นหรื อในระดับชุมชน โดยเป็ นลักษณะของการเลือกใช้ สื่อภายในท้ องถิ่นเพื่อให้ สอดรับ
กับวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน ถือเป็ นอีกลักษณะหนึง่ ของการบริ หารจัดการการสือ่ สารโดย
ไม่อาศัยสือ่ จากส่วนกลางในระดับประเทศ แต่ก็สามารถใช้ สื่อในชุมชนเป็ นช่องทางในการสื่อสาร
กันระหว่างคนในชุมชนหรื อในท้ องถิ่นเดียวกันได้ อีกทัง้ ยังก่อให้ เกิดการสื่อสารร่ วมกันและโยงใย
ความเป็ นชุมชนเดียวกันให้ มีความเข้ มแข็ง ตลอดจนสามารถใช้ การสื่อ สารเพื่อ การแก้ ไขและ
พัฒนาชุมชนได้ อย่างประสบความสําเร็ จและเป็ นชุมชนต้ นแบบด้ านสิง่ แวดล้ อม
จากการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลามที่มี
กลยุทธ์ การสือ่ สารที่หลากหลาย สะท้ อนให้ วา่ อิทธิพลของการสือ่ สารมีความสําคัญกับการพัฒนา
ไม่วา่ จะในด้ านใดก็ตาม ซึ่งจากกรณีศึกษาชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามนี ้ทําให้ เห็นได้ ว่าการมีสื่อ
บุคคลที่เข็มแข็งและเป็ นที่ยอมรับนับถือของคนในชุมชนถือว่าเป็ นส่วนสําคัญ ที่ช่วยทําให้ เกิดการ
หลอมรวมคนในชุมชน อีกทังยั
้ งถือว่าเป็ นการใช้ สื่อบุคคลที่ก่อให้ เกิดการความร่ วมมือของคนใน
ชุมชนอีกด้ วย อย่างไรก็ตามนอกจากสือ่ บุคคลจะมีอิทธิพลหลักแล้ ว ผู้นําชุมชนยังได้ ใช้ กลยุทธ์ สื่อ
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อื่นอี ก เช่น สื่อ กระจายเสียงเพื่อ การกระจายเสียงและประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ ของชุมชน
ฉะนั ้นลักษณะการใช้ กลยุทธ์ สอื่ แต่ละประเภทจึงมีผลอย่างมากที่ทําให้ การพัฒนาสภาพแวดล้ อม
คลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลามประสบความสําเร็ จและเป็ นชุมชนต้ นแบบด้ าน
สิ่งแวดล้ อมจวบจนถึงทุกวันนี ้ ซึ่งผลที่ได้ จากการสื่อสารของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิส ลามในการ
พัฒนาสภาพแวดล้ อ มคลองแสนแสบก่อให้ เกิ ดผลสําเร็ จ ส่งผลให้ คลองแสนแสบมี สภาพที่ดีขึน้
ก่อ ให้ เกิดวันอนุรักษ์ คูคลอง ชุมชนได้ รับรางวัลแห่งความสําเร็ จ และได้ เป็ นชุมชนต้ นแบบด้ าน
สิง่ แวดล้ อม

สรุป การจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
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ภาพที่ 7.1 ถานการณ์สงิ่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน
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ภาพที่ 7.2 การจัดการการสือ่ สารภายในชุมชน (ผู้สง่ สาร)
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ภาพที่ 7.3 การจัดการการสือ่ สารภายในชุมชน (เนื ้อหาสาร)
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ภาพที่ 7.4 การจัดการการสือ่ สารภายในชุมชน (ช่องทางการสือ่ สาร)
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ภาพที่ 7.5 การจัดการการสือ่ สารภายในชุมชน (ผู้รับสาร)
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ภาพที่ 7.6 ภาพรวมการจัดการการสือ่ สารภายในชุมชน
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7.1.2 ผลการวิเคราะห์ การรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามต่ อการ
จัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
7.1.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่ม ตัว อย่างที่ สุ่ม มาจํ า นวน 200 คน ส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุร ะหว่า ง
21-40 ปี มีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่ไม่ได้ ประกอบอาชีพ และอาศัยอยูใ่ นชุมชน
เป็ นระยะเวลา 30 ปี ขึ ้นไป
7.1.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
มัสยิดกมาลุลอิสลาม
จากการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมของชุมชนมัสยิดกมา
ลุลอิ สลาม พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเห็นสภาพคลองแสนแสบในอดีตที่มีสภาพเน่าเสีย
และมีวชั พืชจนไม่สามารถนํานํ ้าจากคลองมาใช้ ประโยชน์ได้ แต่สถานการณ์สงิ่ แวดล้ อมคลองแสน
แสบบริ เวณชุมชนในปั จจุบนั พบว่า สามารถใช้ ประโยชน์ได้ เช่น ว่ายนํ ้า รดนํ ้าต้ นไม้ เป็ นต้ น ซึ่ง
สาเหตุที่คลองในชุมชนมีสภาพที่ดีขึ ้น เนื่องจากคนในชุมชนปฏิบตั ิตามคําแนะนําของผู้นําชุมชน
หรื อ ท่านอิ หม่าม ซึ่งโดยภาพรวมแล้ วสถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้ อ มของชุ มชนมัสยิ ดกมาลุล
อิสลามที่พบว่าเคยวิกฤตมากที่สุด คือ ปั ญหานํ ้าคลองแสนแสบเน่าเสีย และปั ญหาที่วิกฤตน้ อ ย
ที่สดุ คือ ปั ญหาทัศนียภาพของชุมชน
7.1.2.3 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลอง
แสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิลสาม
จากการศึกษาการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อ มคลองแสนแสบ
ของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม ในที่นี ้ผู้วิจัยได้ แบ่งเป็ นการรับรู้ ข่าวสารจากสื่อในชุมชน และการ
รับรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อ ม พบว่า การรั บรู้ ข่าวสารจากช่อ งทางสื่อ ต่างๆ ใน
ชุมชนนัน้ คนในชุมชนส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเสียงตามสายมากที่สดุ
สําหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อมของชุมชน โดยภาพรวม พบว่า คน
ในชุมชนส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนในระดับสูงมาก
และเมื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับค่าเฉลีย่ ของระดับการรับรู้ในประเด็นต่างๆ พบว่า ระดับการ
รับรู้ที่มีคา่ สูงสุด ได้ แก่ การรับรู้หลักคําสอนศาสนาอิสลามกับสิง่ แวดล้ อม
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7.1.2.4 ผลการวิเคราะห์ทศั นคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
จากการศึก ษาทัศ นคติ ที่ ป ระชาชนมี ต่อ การจัด การการสื่อ สารเพื่ อ แก้ ปั ญหา
สิ่งแวดล้ อ มคลองแสนแสบของชุ มชนมัสยิ ดกมาลุลอิ สลาม โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนมี
ทัศนคติเชิงบวก ซึง่ ในที่นี ้ผู้วิจยั ได้ แบ่งทัศนคติออกเป็ น ทัศนคติต่อผู้สง่ สาร ทัศนคติต่อเนื ้อหาสาร
ทัศ นคติ ต่อ ช่ อ งทางการสื่อ สาร และทัศ นคติ ต่ อ ตัว ผู้รั บ สาร ในด้ า นทัศ นคติ ต่อ ผู้ส่ง สาร เมื่ อ
พิจารณารายละเอียดเกี่ ยวกับค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็ นรายข้ อ พบว่า คนในชุมชนมี ทศั นคติที่เห็นด้ วย
มากที่สดุ ว่าผู้นําชุมชนคือบุคคลที่เป็ นที่ยอมรับของคนในชุมชน ด้ านทัศนคติต่อเนื ้อหาสาร พบว่า
คนในชุมชนมีทศั นคติที่เห็นด้ วยมากที่สดุ ว่าชุมชนมีการสอนเกี่ ยวกับหลักคําสอนทางศาสนากับ
สิง่ แวดล้ อม ด้ านทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร พบว่า คนในชุมชนมีทศั นคติที่เห็นด้ วยมากที่สดุ ว่า
ท่านอิหม่ามเป็ นผู้เผยแพร่ขา่ วสารที่มีความน่าเชื่อถือ และในด้ านทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร พบว่า คน
ในชุม ชนมี ทัศนคติ ที่เห็น ด้ วยมากที่สุดว่าตนเองได้ รับ ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ยวกับ วิธีการแก้ ไ ข
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมจากการสือ่ สารในชุมชน
7.1.2.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของคนในชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลามมีการรับรู้ เกี่ยวกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบแตกต่างกัน ดังรายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 7.1
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ตารางที่ 7.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ข้ อมูลประชากรกับการรับรู้เกี่ยวกับปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
ข้ อมูลประชากร
การรับรู้เกี่ยวกับปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
1. การรับรู้ขา่ วสารจากสือ่ ในชุมชน
1.1 รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากผู้นําชุมชนหรื อ
อิหม่ามประจํามัสยิดกมาลุลอิสลาม
1.2 รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากเสียงตามสายของ
ชุมชน
1.3 รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากการจัดกิจกรรม
ภายในชุมชน
1.4 รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากป้ายคําขวัญภายใน
ชุมชน
1.5 รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากเพลงประจําท้ องถิ่น
ของชุมชน
1.6 รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากเว็บไซต์ของชุมชน
1.7 รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากสือ่ โทรทัศน์

ระยะ
เวลาที่
เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพ
อาศัยใน
ชุมชน

*

*

***

***

***

***

***

***

***

***

*

***

***

***

***
***

***
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ตารางที่ 7.1 (ต่อ)
ข้ อมูลประชากร
การรับรู้เกี่ยวกับปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
1.8 รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากบุคคลในชุมชน
อาทิ ประธานชุมชน ครอบครัว
เพื่อนบ้ าน
2. การรับรู้เกี่ยวกับประเด็นด้ าน
สิง่ แวดล้ อมของชุมชน
2.1 รับรู้หลักคําสอนศาสนาอิสลาม
กับสิง่ แวดล้ อม
2.2 รับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
ของชุมชน
2.3 รับรู้วิธีการจัดการกับปั ญหา
สภาพนํ ้าคลองแสนแสบ
2.4 รู้วิธีการจัดการกับปั ญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน
2.5 รับรู้วิธีการจัดการกับ
สภาพแวดล้ อมภายในชุมชน
2.6 รับรู้แนวทางการปฏิบตั ิตนใน
การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมของ
ชุมชน
ภาพรวมการรับรู้

ระยะ
เวลาที่
เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพ
อาศัยใน
ชุมชน

*

*

*

*

หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.001

*
*
***

*
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนต่างกัน มีการรับรู้ เกี่ยวกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน
พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมจากการจัดกิจกรรม
ภายในชุมชน เพลงประจําท้ องถิ่น และมีการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสน
แสบของชุมชน ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
ประชาชนที่มีอายุตา่ งกัน มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมจากการจัดกิจกรรม
ภายในชุมชน ป้ายคําขวัญ เพลงประจําท้ องถิ่น เว็บไซต์ของชุมชน และบุคคลในชุมชน ต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.001
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อ ม
จากการจัดกิจกรรมภายในชุมชน ป้ายคําขวัญ เว็บไซต์ของชุมชน บุคคลในชุมชน รวมทั ้งมีการรับรู้
วิธีการจัดการกับสภาพแวดล้ อ มภายในชุมชน และรับรู้ แนวทางการปฏิบัติตนในการดูแลรักษา
สิง่ แวดล้ อมของชุมชน ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.001
ประชาชนที่มี อ าชี พ ต่า งกัน มี ก ารรั บ รู้ ข้ อ มูล ข่า วสารเกี่ ยวกับสิ่ง แวดล้ อ มจากการจัด
กิจกรรมภายในชุมชน ป้ายคําขวัญ เพลงประจํ าท้ องถิ่ น เว็บไซต์ ชุมชน รวมทั ้งมี การรับรู้ วิธีการ
จัดการกับปั ญหาขยะมูลฝอยในชุมชน และแนวทางการปฏิบตั ิตนในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมของ
ชุมชน ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.001
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนในช่วงระยะเวลาที่ต่างกัน มีการรับรู้ ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากการจัดกิจกรรมภายในชุมชน ป้ายคําขวัญ เพลงประจําท้ องถิ่น เว็บไซต์ชุมชน และ
มีการรับรู้หลักคําสอนศาสนาอิสลามกับสิ่งแวดล้ อม ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 และ
0.001
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของคนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
มีทศั นคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบแตกต่างกัน ดัง
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 7.2
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ตารางที่ 7.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ข้ อมูลประชากรกับทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการ
สือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
ข้ อมูลประชากร
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการ
ระยะ
สื่อสารเพื่อแก้ ปัญหา
เวลาที่
เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพ
สิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
อาศัยใน
ชุมชน
ทัศนคติตอ่ ผู้สง่ สาร
*
*
*
***
ทัศนคติตอ่ เนื ้อหาสาร
ทัศนคติตอ่ ตัวผู้รับสาร

***
*

ภาพรวมทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ การ
จัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหา ***
สิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.001

*

*

***

*

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ
ระยะเวลาที่อ าศัย อยู่ใ นชุม ชนต่า งกัน มี ทัศนคติเกี่ ยวกับการจัดการการสื่อ สารเพื่ อ แก้ ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีทศั นคติตอ่ ผู้สง่ สาร ต่อเนื ้อหา
สาร ต่อตัวผู้รับสาร และมีทศั นคติในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และ 0.001
ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีทศั นคติต่อผู้สง่ สารต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่วนทัศนคติด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีทัศนคติต่อผู้สง่ สาร ต่อ ตัวผู้รับสาร และมี
ทัศนคติในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.001
ประชาชนที่ มี อ าชี พ ต่ า งกัน มี ทัศ นคติ ต่อ ผู้ส่ง สาร ต่อ ตัว ผู้รั บ สาร และมี ทัศ นคติ ใ น
ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.001
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนในระยะเวลาที่ตา่ งกัน มีทศั คติตอ่ ผู้สง่ สาร ต่อเนื ้อหาสาร ต่อ
ตัวผู้รับสาร และมีทศั นคติในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 7.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ข้ อมูลประชากรกับทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการ
สือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ (ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร)
ข้ อมูลประชากร
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการ
ระยะ
สื่อสารเพื่อแก้ ปัญหา
เวลาที่
เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพ
สิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
อาศัยใน
ชุมชน
ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร
12. อิหม่ามเป็ นผู้เผยแพร่ขา่ วสารที่
มีความน่าเชื่อถือ
13. เสียงตามสายเป็ นเครื่ องมือใน
การเผยแพร่ขา่ วสารที่มี
ประสิทธิภาพ
14. กิจกรรมมีสว่ นช่วยในการ
*
*
*
*
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
15. ป้ายคําขวัญมีสว่ นช่วยในการ
สร้ างจิตสํานึกด้ านสิง่ แวดล้ อมแก่
*
*
*
*
*
คนในชุมชน
16. เพลงประจําท้ องถิ่นของชุมชน
มีสว่ นช่วยกระตุ้นให้ เกิดความรัก
*
*
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
17. เว็บไซต์ของชุมชนมีสว่ นช่วยใน
การให้ ข้อมูลเพื่อแก้ ปัญหา
***
***
***
***
สิง่ แวดล้ อมของชุมชน
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ตารางที่ 7.3 (ต่อ)
ข้ อมูลประชากร
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อแก้ ปัญหา
สิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ

ระยะ
เวลาที่
เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพ
อาศัยใน
ชุมชน

18. สารคดีเกี่ยวกับคลองแสนแสบ
จากสือ่ โทรทัศน์มีสว่ นช่วยกระตุ้น
*
ให้ เกิดจิตสํานึกด้ านสิง่ แวดล้ อมแก่
คนในชุมชน
19. บุคคลในชุมชนมีสว่ นช่วยใน
การปลุกระดมหรื อโน้ มน้ าวให้
ช่วยกันดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมใน
ชุมชน
หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.001

*

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนต่างกัน มีทศั นคติตอ่ การจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อม
คลองแสนแสบต่างกัน (ทัศนคติตอ่ ช่องทางการสือ่ สาร) พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีทศั นคติ
ต่อสือ่ กิจกรรม ป้ายคําขวัญ และสือ่ โทรทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประชาชนที่มีอายุตา่ งกัน มีทศั นคติตอ่ สือ่ กิจกรรม ป้ายคําขวัญ เพลงประจําท้ องถิ่น และ
เว็บไซต์ชุมชน ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และ 0.001
ประชาชนที่ มีระดับการศึกษาสูงสุด มี ทัศนคติ ต่อ สื่อ ป้ายคําขวัญ เว็ บไซต์ ชุมชน และ
บุคคลในชุมชนมีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.001
ประชาชนที่มีอ าชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อ สื่อ กิ จกรรม ป้ายคําขวัญ และเว็บไซต์ ชุมชนมี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.001
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนในช่วงระยะเวลาที่ต่างกัน มีทศั คติต่อสื่อกิจกรรม ป้ายคํา
ขวัญ เพลงประจําท้ องถิ่น และเว็บไซต์ชุมชน ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.001
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สมมติฐานที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมมีความสัมพันธ์ กับทัศนคติที่ประชาชน
มีตอ่ การจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า การรั บ รู้ เกี่ ย วกับ ปั ญหาสิ่ง แวดล้ อ มและทัศ นคติ ที่
ประชาชนมีตอ่ การจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบมีความสัมพันธ์ กัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05

7.2 อภิปรายผล
7.2.1 การศึกษาการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุม
ชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาในทุกองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร ทั ้งในมิติของผู้
ส่งสาร เนือ้ หาสาร ช่อ งทางการสื่อ สาร และผู้รับสาร พบว่า มี ค วามสอดคล้ อ งกับแนวคิดการ
สื่อสารสิ่งแวดล้ อม ดังที่ Cox (2006) ได้ ขยายความของนิยามการสื่อสารสิ่งแวดล้ อมว่า “การ
สือ่ สารสิง่ แวดล้ อมเป็ นแนวคิดเชิงปฏิบตั ิการ เพราะเป็ นสิ่งที่ให้ ความรู้ สร้ างความตื่นตัว โน้ มน้ าว
ก่อ ให้ เกิ ดการเคลื่อ นไหว และช่วยในการแก้ ไ ขปั ญหาสิ่งแวดล้ อ ม” จากคําอธิ บายแนวคิดการ
สื่อ สารสิ่งแวดล้ อ มข้ า งต้ น เมื่ อ นํามาวิเคราะห์ ร่วมกับผลการศึกษาในประเด็นการจัดการการ
สื่ อ สาร สะท้ อนให้ เห็ น ว่ า ชุ ม ชนมั ส ยิ ด กมาลุล อิ ส ลามมี ก ารจั ด การการสื่ อ สารโดยในทุ ก
กระบวนการของการสือ่ สารนันจะเป็
้
นการให้ ความรู้กบั คนในชุมชนเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมของ
ชุมชน ตลอดจนแนวทางการแก้ ไขปั ญหา เพื่อให้ คนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้ าใจ ตระหนักถึง
ปั ญหาของชุมชน และร่ วมมือกันแก้ ไข โดยชุมชนมีการเลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ถื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ สําคัญที่จ ะช่ วยเปลี่ย นแปลงผู้รับสารให้ มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติ กรรมเชิ ง
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อ มต่อ ไป ในที่นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ วิเคราะห์ เกี่ ยวกับการจัดการการสื่อ สารโดยแยกเป็ น
ประเด็นย่อย ดังนี ้
7.2.1.1 การศึกษาในมิติของผู้สง่ สาร ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ผ้ สู ง่ สารเกี่ยวกับประวัติผ้ ู
นําชุมชน คุณสมบัติของผู้นําชุมชน และกลยุทธ์ของผู้สง่ สาร พบว่า ในประเด็นกลยุทธ์ ของผู้สง่ สาร
มีความสอดคล้ องกับแนวคิดกลยุทธ์ การสือ่ สาร ตามที่ อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2537) ได้ อธิบาย
เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผู้สง่ สารว่าเป็ นสิง่ จําเป็ นในการวิเคราะห์ผ้ สู ง่ สารเพราะจะเป็ นแนวทาง
ในการกําหนดกลยุทธ์ ตา่ งๆ ต่อไป จากแนวคิดกลยุทธ์ เกี่ยวกับผู้สง่ สารดังกล่าว ทําให้ ผ้ วู ิจยั นํามา
เป็ นแนวทางในการกําหนดประเด็นเพื่อสนับสนุนผลการศึกษาเกี่ยวกับผู้สง่ สาร อันได้ แก่
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บุคลิกภาพของผู้สง่ สาร ความรู้ ความสามารถของผู้สง่ สาร คุณสมบัติในการสื่อสาร ความมีพลัง
และการมีพื ้นฐานร่วมกัน
สํา หรั บในส่วนของการวิเ คราะห์ ผ้ ูส่ง สารในประเด็ นคุณ สมบัติ ใ นการสื่อ สาร
พบว่า ผู้สง่ สารของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีความสามารถในการโน้ มน้ าวใจที่พยายามสื่อสาร
เพื่อให้ คนในชุมชนเกิดความเข้ าใจ และพยายามผลักดันพฤติกรรมของคนในชุมชนให้ ปฏิบตั ิตาม
เป้าหมายที่ผ้ สู ง่ สารต้ องการ โดยอาศัยกระบวนการสื่อสารเป็ นเครื่ องมือในการโน้ มน้ าวใจ ซึ่งผล
การวิเคราะห์ ใ นประเด็นดังกล่าว มี ความสอดคล้ อ งกับทฤษฎีก ารสื่อ สารเพื่อ โน้ มน้ าวใจ ตาม
คําอธิบายของ อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2537)
นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยยังได้ นําข้ อ พิจารณาในการสื่อ สารโน้ มน้ าวใจของ กรรณิ การ์
อัศ วดรเดชา (2534) มาเป็ นแนวทางในการสนับ สนุน ผลการศึก ษาเพื่ อ วิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์ในการโน้ มน้ าวใจ กระบวนการในการโน้ มน้ าวใจ และข้ อจํากัดของการโน้ มน้ าวใจ ซึ่ง
การนําข้ อพิจารณาในการสือ่ สารโน้ มน้ าวใจมาวิเคราะห์นั ้น เนื่องจากการคํานึงถึงข้ อพิจารณาใน
หัวข้ อต่างๆ นัน้ เพื่อเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นว่าผู้นําชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีแนวทางการจัดการ
การการสือ่ สารเพื่อโน้ มน้ าวใจอย่างไรจนประสบความสําเร็ จได้ อย่างรวดเร็ วตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้
อาจกล่าวได้ วา่ การสือ่ สารเพื่อโน้ มน้ าวใจนั ้น ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการการสื่อสารที่ผ้ สู ง่ สาร
นํามาใช้ ในการถ่ายทอดเนื ้อหาสารไปยังกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมด้ านสิง่ แวดล้ อม
7.2.1.2 การศึกษาในมิติของเนื ้อหาสาร ผู้วิจยั ได้ ยกหลักคําสอนศาสนาอิสลาม
กับสิ่งแวดล้ อมมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื ้อหาสาร เนื่องจากเป็ นสารหลักที่ชุมชนใช้ ในการถ่ายทอด
ข่าวสารเพื่อ ให้ คนในชุม ชนนํา หลักคํ าสอนเหล่า นัน้ ไปปฏิ บัติ ตาม ซึ่ง ผู้วิ จัย ได้ นํา มาวิเ คราะห์
เกี่ยวกับกลยุทธ์ การสร้ างสาร ตามที่ Power (1995 อ้ างถึงใน วิระชัย ตั ้งสกุล, 2549) ได้ อธิ บาย
องค์ ประกอบของกลยุทธ์ การสร้ างสารไว้ โดยผู้วิจัยได้ นําประเด็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
สือ่ สาร การกําหนดผู้รับสารเป้าหมาย เนื ้อหาหลักของสาร และหลักฐานสนับสนุน มาสนับสนุนผล
การศึกษาในมิ ติของเนือ้ หาสาร ซึ่งนอกจากจะวิเคราะห์จากหลักคําสอนศาสนาอิ สลามแล้ ว ยัง
พบว่า ชุมชนมีการแต่งเพลงประจําท้ องถิ่นเกี่ยวกับธรรมชาติของคลองแสนแสบไว้ อีกด้ วย ผู้วิจยั จึง
นํามาวิเคราะห์ในประเด็นที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ การสร้ างสารเช่นเดียวกัน ซึ่งในภาพรวมจากการ
เก็ บรวบรวมข้ อ มูลและวิเ คราะห์ ข้ อ มูลในมิ ติข องเนือ้ หาสาร พบว่า เนือ้ หาสารที่ ชุม ชนนํา มา
เผยแพร่ สู่คนในชุมชนผ่านช่อ งทางสื่อต่างๆ นัน้ ล้ วนมุ่งเน้ นการพัฒนาคนให้ เกิดความรู้ ความ
เข้ าใจ และตระหนักถึงปั ญหาของชุมชนร่ วมกัน ดังนัน้ อาจกล่าวได้ ว่า การนําหลักคําสอนด้ าน
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สิง่ แวดล้ อมมาเป็ นหลักสําคัญในการสือ่ สารมีสว่ นช่วยในการปลุกจิตสํานึกรักสิ่งแวดล้ อมให้ แก่คน
ในชุมชน
7.2.1.3 การศึกษาในมิติของช่องทางการสือ่ สาร ผู้วิจยั ได้ นําข้ อมูลมาวิเคราะห์
เกี่ยวกับการเลือกใช้ สื่อของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
ของชุมชน ตลอดจนวิเคราะห์ประสิทธิ ภาพของสื่อแต่ละประเภท พบว่า ชุมชนมีการเลือกใช้ สื่อ
แบบบูรณาการ ซึง่ สอดคล้ องกับที่ วิทยาธร ท่อแก้ ว (2549) ได้ อธิ บายแนวทางการกําหนดกลยุทธ์
การใช้ สอื่ ไว้ ในแนวคิดกลยุทธ์ การสื่อสาร จากการนํามาสนับสนุนผลการศึกษา สะท้ อนให้ เห็นว่า
การเลือกใช้ สอื่ แต่ละประเภทของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามนัน้ ล้ วนแต่คํานึงถึงความสะดวกใน
การเข้ าถึงข้ อมูล โดยพิจารณาว่าสือ่ ใดที่ผ้ รู ับสารในชุมชนจะสามารถเข้ าถึงได้ งา่ ยและสะดวกที่สดุ
นอกจากนี ้สือ่ ดังกล่าวนันจะต้
้ องเป็ นสือ่ ที่สามารถครอบคลุมได้ ทวั่ พื ้นที่หรื อบริ เวณที่ผ้ รู ับสารอาศัย
อยู่ ด้ วยเหตุนีช้ ุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลามจึงมี การเลือกใช้ สื่อ ที่ผสมผสานกับสื่อ แต่ละประเภท
เพื่อ ให้ สามารถเข้ าถึงกลุ่มคนทุกกลุม่ ที่อาศัยอยู่ในชุมชน เนื่องจากสื่อแต่ละสื่อจะมีจุดเด่นและ
ข้ อจํากัดในการเข้ าถึงที่แตกต่างกัน การใช้ สื่อแบบผสมผสานจึงสามารถนําเสนอเนื ้อหาได้ อย่าง
ครบถ้ วนและช่วยกระตุ้นให้ กลุม่ ผู้รับสารเกิดการตอบสนองหลายทาง
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังได้ วิเคราะห์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของสือ่ แต่ละประเภท พบว่า
มีความสอดคล้ องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารและประสิทธิ ผลของการสื่อสาร ดังที่
เดวิท เบอร์ โล (Berlo, 1960) ได้ เสนอรายละเอียดปลีกย่อยขององค์ประกอบของการสื่อสารว่าการ
สือ่ สารจะมีประสิทธิภาพมากเพียงไร หรื อได้ ผลตามวัตถุประสงค์หรื อไม่ ต้ องคํานึงถึงการสือ่ สาร 6
ประกอบ คือ แหล่งสาร ผู้เข้ ารหัส สาร ช่องทางหรื อสื่อ ผู้ถอดรหัส และผู้รับสาร แต่ในที่นี ้ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์เพียงประสิทธิภาพของช่องทางในการสือ่ สารหรื อสื่อเท่านั ้น ซึ่งผลการศึกษาช่องทางการ
สือ่ สาร สะท้ อนให้ เห็นว่าการนําเอาสือ่ ต่างๆ มาใช้ ร่วมกัน ทั ้งการใช้ สื่อบุคคล สื่อกระจายเสียง สื่อ
เฉพาะกิจ สือ่ พื ้นบ้ าน สือ่ ใหม่ และสือ่ มวลชนมาผสมผสานกัน ถือว่าเป็ นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสือ่ สารเพื่อการพัฒนาของชุมชนได้ เนื่องจากเมื่อคนในชุมชนมีการสื่อสารหรื อมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกัน ไม่ว่าจะผ่านช่อ งทางใดก็ตามย่อ มก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ ทังในระดั
้
บ
บุคคลและระดับชุมชน เช่น ทัศนคติ พฤติกรรม เป็ นต้ น
7.2.1.4 การศึกษาในมิติของผู้รับสาร ผู้วิจยั ได้ วเิ คราะห์ในประเด็นเกี่ยวกับ
ทัศนคติต่อ ผู้นําชุมชน ทัศนคติต่อ การเลือ กใช้ สื่อ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับวิธีการแก้ ปัญหา
สิ่งแวดล้ อ มของชุมชน ตลอดจนวิเคราะห์ พฤติกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อ มของกลุ่มผู้รับสาร พบว่า มี
ความสอดคล้ อ งกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับทัศนคติ เนื่องจากผลการศึกษาดังกล่าว มีความ
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สอดคล้ องกับประเด็นองค์ประกอบของทัศนคติ ตามที่นกั วิชาการส่วนใหญ่ได้ จัดแบ่งองค์ประกอบ
ของทัศนคติออกเป็ น 3 องค์ประกอบ (Hawkins, Best & Coney, 1998) อันได้ แก่ องค์ประกอบ
ทางด้ านความรู้ ด้ านความรู้สกึ และด้ านพฤติกรรม ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่า กลุม่ ผู้รับสารที่เป็ นคนใน
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลามนัน้ หากมี การเปิ ดรั บข่าวสารจากสื่อ ประเภทต่างๆ ของชุมชน จะ
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ านความรู้ เกิ ดความตระหนักและมีพฤติกรรมที่ร่วมรักษาและฟื น้ ฟู
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน ดังนั ้นอาจกล่าวได้ วา่ การพัฒนาด้ านสิ่งแวดล้ อมของชุมชน
โดยมีการใช้ การสือ่ สารที่เหมาะสมถือว่าเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ช่วยให้ ผ้ รู ับสารเกิดการเปลีย่ นแปลง
7.2.1.5 ภาพรวมด้ านประสิทธิผลของการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ พบว่า จากที่ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการบริ หารจัดการการสือ่ สาร
ที่เหมาะสมทังการมี
้
ผ้ นู ําชุมชนที่เข้ มแข็ง มีความสามารถในการออกแบบเนื ้อหาสาร มีการเลือกใช้
ช่องทางในการเผยแพร่ ข่าวสารที่ครอบคลุม สิ่งเหล่านี ้สะท้ อ นให้ เห็นประสิทธิ ผลของการสื่อสาร
เนื่องจากสิง่ ที่ได้ จากการจัดการการสือ่ สารของชุมชน คือ การเกิดปฏิกิริยาและพฤติกรรมของกลุม่
คนในชุมชนหลังจากที่มีการสือ่ สาร ตามที่ จุมพล รอดคําดี (2532) ได้ กล่าวถึงประสิทธิ ผลของการ
สือ่ สารไว้ ดงั นี ้
1) การสือ่ สารจะต้ องสามารถทําให้ ผ้ รู ับสารเกิดความรู้ และมีความ
เข้ าใจเพิ่มมากขึ ้น
2) การสือ่ สารจะต้ องสามารถกระตุ้นให้ ผ้ รู ับสารเกิดความอยากรู้
อยากเห็นเพิ่มมากขึ ้น
3) การสือ่ สารจะต้ องสามารถโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ รู ับสารเกิดการเปลีย่ น
ทัศนคติได้
4) การสือ่ สารจะต้ องทําให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้รับสาร
สําหรั บผลจากการศึกษาเกี่ ยวกับผู้รับสารนัน้ แสดงให้ เห็นว่า การจัดการการ
สื่อ สารของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลามเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อ มคลองแสนแสบ มี ผลให้ คนใน
ชุมชนเกิดการเปลีย่ นแปลงด้ านความรู้ ทัศนคติ และด้ านพฤติกรรม อันสอดคล้ องกับแนวคิดของ
Roger (1978) ในเรื่ องของการสือ่ สารที่มีประสิทธิผล หรื ออาจกล่าวได้ วา่ การสือ่ สารก่อให้ เกิดการ
พัฒนาและยังมีอิทธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
7.2.2 การศึกษาการรับรู้ของประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม โดยภาพรวมมี
ความสอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ ตามที่ จุฑามาศ สิทธิ ขวา (2542) ได้ อธิ บาย
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการรับรู้ ซึง่ จากผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้ านกายภาพและด้ านจิตวิทยา
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ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นคนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลาม มี ความแตกต่างกัน ทัง้ ด้ านเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการอาศัยในชุมชน ประกอบกับมีประสบการณ์ในอดีตที่แตกต่าง
กัน ซึง่ ส่งผลให้ มีการรับรู้ที่แตกต่างกันและคล้ ายคลึงกันในบางประเด็น
7.2.3 การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลอง
แสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลาม พบว่า โดยภาพรวมแล้ วมีความสอดคล้ องกับแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ ของ Hawkins, Best, and Coney (1998) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของ
ทัศนคติ ประกอบด้ วย องค์ ประกอบด้ านความรู้ ด้ านความรู้ สึก และด้ านพฤติกรรม ซึ่งข้ อ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมที่กลุม่ ตัวอย่างเปิ ดรับจะเกิดขึ ้นเมื่อมีสิ่งเร้ า ซึ่งจากผลการวิจัย สื่อที่
เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายมากที่สดุ คือ สือ่ กระจายเสียง เนื่องจากเป็ นสือ่ ที่มีการเผยแพร่ ข่าวสารทุกวัน
และมีการกําหนดเป็ นช่วงเวลาที่ชดั เจน ประกอบกับชุมชนมีการติดตั ้งลําโพงทัว่ ทั ้งชุมชนกว่า 700
ตัว ฉะนัน้ จึ งทํ าให้ ข่า วสารเข้ าถึ งได้ ง่า ยและครอบคลุมทัง้ ชุ มชน นอกจากนี ้ชุม ชนยังมี การใช้
ช่อ งทางการสื่อ สารอื่ น ๆ เพื่ อ เผยแพร่ ข่ า วสารแก่ ค นในชุ มชนอี ก ด้ ว ย เพื่อ ให้ เ ข้ า ถึง กลุ่ม คนที่
หลากหลายทุกช่วงวัย ไม่วา่ จะเป็ นสือ่ กิจกรรม สือ่ ป้ายคําขวัญ สือ่ เว็บไซต์ สื่อโทรทัศน์ เป็ นต้ น ซึ่ง
จากสิง่ เร้ าเหล่านี ้กระตุ้นให้ คนในชุมชนเกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติและพฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้ อม
ของชุมชน
จากผลการวิเคราะห์ เชิ งปริ มาณทัง้ ในส่วนของการรั บรู้ และทัศนคติในภาพรวม พบว่า
ประชาชนในชุมชนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ เกี่ยวกับหลักคําสอนศาสนาอิสลามและ
สิง่ แวดล้ อมจากสือ่ บุคคล และสื่อกระจายเสียงมากที่สดุ อันเนื่องด้ วยบริ บทชุมชนที่ผ้ รู ับสารส่วน
ใหญ่เป็ นชาวไทยมุสลิมจึงทําให้ มีการกําหนดลักษณะของเนื ้อหาสารโดยเป็ นการนําหลักคําสอน
ศาสนาอิสลามมาประยุกต์กบั ประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อมของชุมชนเพื่อให้ คนในชุมชนเกิดความเกรง
กลัวและนําไปปฏิบตั ิตาม ลักษณะการจัดการการสือ่ สารเพื่อเผยแพร่ ข่าวสารดังกล่าวนั ้น สะท้ อน
ให้ เห็นประสิทธิภาพของการใช้ สอื่ ของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามที่มีการปรับใช้ เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน โดยจะพบว่า องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารทั ้งผู้สง่
สาร เนื ้อหาสาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและ
กัน ซึ่งองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารเหล่านี ้ถือเป็ นตัวกําหนดประสิทธิ ผลของการสื่อสาร
เนื่อ งจากปั จ จัยทางด้ านทัศนคติของผู้รับสารทังต่
้ อ ตนเอง ต่อ สาร และผู้ส่งสาร เป็ นปั จจัยอี ก
ประการหนึ่งที่สามารถเพิ่ม หรื อ ลดประสิทธิ ผลของการสื่อ สารได้ สําหรั บชุ มชนมัสยิดกมาลุล
อิสลามถือว่าเป็ นชุมชนที่มีลกั ษณะของการจัดการการสื่อสารที่ดีและประสบความสําเร็ จด้ านการ
สือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
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7.2.4 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจยั ผู้วิจยั ได้ นําแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากรของผู้รับสารมาสนับสนุนผลการวิเคราะห์สมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้ และทัศนคติของ
ประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ พบว่า ผู้รับสาร
แต่ละคนจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกันในหลายๆ ด้ าน โดยเฉพาะลักษณะทางประชากร ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาในการอาศัยอยูใ่ นชุมชน เป็ นต้ น
สําหรับผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการรับรู้ และทัศนคติ พบว่า ลักษณะทางประชากรของ
กลุ่ม ตัวอย่า งส่ง ผลให้ มี การรั บ รู้ และทัศ นคติที่แ ตกต่างกัน เมื่ อ นํา ผลทางสถิ ติ มาวิ เคราะห์ กับ
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร ในที่นีส้ ามารถอธิ บายโดยแยกตามลักษณะ
ประชากรได้ ดังนี ้
อายุที่ แ ตกต่า งกัน ส่ง ผลให้ มี ร ะดับ การรั บ รู้ และทัศ นคติ แ ตกต่า งกัน ในบางประเด็ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้ อย่างชัดเจน คือ การรับรู้ขา่ วสารจากสื่อประเภทต่างๆ พบว่า ช่วงอายุ
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกเปิ ดรับสื่อ เนื่องด้ วยอายุเป็ นปั จจัยที่ทําให้ แต่ละบุคคลมีความคิด
และพฤติกรรมที่ตา่ งกัน อย่างคนที่มีอายุมากมักจะเลือกเปิ ดรับสือ่ ที่ตนสามารถเข้ าถึงได้ ง่าย และ
ไม่ยงุ่ ยาก ต่างกับคนที่มีอายุน้อยที่สามารถเลือกใช้ สอื่ ที่หลากหลายและส่วนใหญ่ม่งุ เน้ นเพื่อความ
บันเทิง ฉะนันส่
้ วนใหญ่จึงพบว่า กลุม่ ช่วงอายุในวัยรุ่นหรื อวัยกลางคนมักจะเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อ
อินเทอร์ เน็ตมากกว่ากลุม่ ผู้สงู อายุ
เพศที่แตกต่างกัน ทางจิตวิทยาแสดงให้ เห็นว่า ความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนันมี
้
ความแตกต่างกันมากในเรื่ องของความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ซึ่งผลทางสถิติในแต่ละประเด็น
ทั ้งการรับรู้และทัศนคติ จะพบว่า เพศหญิงจะมีการรับรู้และทัศนคติที่สงู กว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้ อง
กับคํากล่าวของ Goidhaborsadore and Yates (2002 อ้ างถึงใน กิ่งแก้ ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546)
ที่วา่ “ผู้หญิงมักถูกจูงใจได้ งา่ ยกว่าเพศชาย ส่วนผู้ชายใช้ เหตุผล และจดจําข่าวได้ มากกว่าผู้หญิ ง ”
ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่า ผู้หญิงมีแนวโน้ มและมีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากว่าเพศชาย
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ถือเป็ นลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากคนที่ได้ รับ
การศึกษาในระดับที่ ต่า งกัน ในยุคสมัย ที่ ต่า งกัน ย่อ มมี ความรู้ สึก นึก คิ ด และความต้ อ งการที่
แตกต่างกันไป สําหรับคนที่มีการศึกษาในระดับสูงหรื อมีความรู้ดี มักจะได้ เปรี ยบเนื่องจากมีความ
กว้ างขวางในหลายๆ เรื่ อง สามารถเข้ าใจเนื ้อหาสารและปฏิบตั ิตามได้ ดี อีกทั ้งคนที่มีการศึกษาสูง
มักจะใช้ สื่อที่หลากหลาย ในขณะที่คนที่มีการศึกษาในระดับไม่สงู มากนักมักจะเลือกใช้ สื่อเพียง
ไม่กี่ช่องทาง
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สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิ จ ในที่นี ้ หมายถึง อาชี พที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลอย่าง
มากต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้สง่ สาร ซึ่งคนที่มีอาชีพต่างกันย่อมมองโลก มีแนวความคิด
อุดมการณ์ มีคา่ นิยมต่อสิง่ ต่างๆ แตกต่างกัน สําหรับคนที่มีพื ้นฐานอาชีพที่ดีมักจะมีระดับการรับรู้
และทัศ นคติที่ สูง เนื่ อ งจากเป็ นกลุ่ม ที่มัก จะคิ ด อย่า งมี หลัก เหตุแ ละผล มี ก ารไตร่ ต รองอย่า ง
ละเอียดและรอบคอบ
สําหรับระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ต่างกัน สะท้ อนให้ เห็นระดับการรับรู้ ข่าวสารและ
ทัศนคติที่ต่างกัน สําหรับผู้ที่อาศัยในชุมชนเป็ นระยะเวลานานมักจะมีประสบการณ์ และมีความ
ผูกพันกับชุมชน ฉะนันประเด็
้
นข่าวสารต่างๆ ภายในชุมชน กลุม่ คนเหล่านี ้มักจะรู้ สกึ คุ้นเคยและ
เคยพบเห็นมาก่อน ซึง่ ทําให้ มีมมุ มองความคิดที่ต่างกับกลุม่ คนที่อาศัยในชุมชนในระยะเวลาที่ไม่
นานมากนัก
จากความแตกต่างของลักษณะทางประชากรข้ างต้ น กล่าวได้ ว่า ลักษณะทางประชากร
ของผู้รับสารถือได้ วา่ เป็ นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สําคัญในการตัดสินถึงความสําเร็ จหรื อไม่สําเร็ จ
ในการบริ หารจัดการการสือ่ สารของชุมชน เนื่องจากทําให้ ทราบว่าข้ อมูลข่าวสารและช่องทางการ
สื่อสารของชุมชนใดบ้ างที่มีแนวโน้ มจะได้ รับความสนใจจากกลุม่ เป้าหมาย ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ ูสง่ สาร
สามารถบริ หารจัดการการสือ่ สาร เพื่อให้ เข้ าถึงการรับรู้ของประชาชนในชุมชนให้ ได้ มากที่สดุ
7.2.5 จากผลการวิจยั สะท้ อนให้ เห็นว่า ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการบริ หารจัดการ
การสือ่ สารที่เหมาะสม ทังมี
้ การเลือกใช้ สอื่ ที่ผสมผสาน ทั ้งสือ่ บุคคล สือ่ กระจายเสียง สือ่ เฉพาะกิจ
สื่อ พืน้ บ้ าน สื่อ ใหม่ และสื่อ มวลชน ทํ า ให้ ข่าวสารสามารถเข้ าถึ ง ประชาชนทุกกลุ่มในชุม ชน
ประกอบกับผู้นําชุมชนมีการใช้ รูปแบบการสือ่ สารทั ้งทางเดียวและสองทาง เพื่อให้ คนในชุมชนได้ มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อันทําให้ เกิดความรู้ สกึ รักและเป็ นเจ้ าของทรัพยากรของชุมชน
ร่ วมกัน ซึ่งเมื่ อนํามาวิเคราะห์ กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง พบว่า ด้ านการจัดการการสื่อ สารมี ความ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สิริวฑั ฒ์ แดงสายศิริ (2548) ที่ศึกษาเรื่ อง “การจัดการการสื่อสารเพื่อ
สร้ างการมีสว่ นร่ วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 5 เทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอ
บางปลาม้ า จังหวัดสุพรรณบุรี” เนื่องจากมีลกั ษณะการใช้ ช่องทางการสื่อสารที่ตรงถึงประชาชน
เพื่อเป็ นการกระตุ้นการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน ซึง่ ในกรณีศกึ ษาของชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีนั ้น
พบว่า มีการสือ่ สารผ่านทางสือ่ บุคคล สือ่ เฉพาะกิจ และหอกระจายข่าว เช่นเดี ยวกับชุมชนมัสยิด
กมาลุลอิสลามที่ผ้ นู ําชุมชนมีการเลือกใช้ ช่องทางการสือ่ สารที่หลากหลายเพื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ คนใน
ชุมชนได้ งา่ ยและสะดวกที่สดุ ซึง่ ถือว่าเป็ นการเลือกใช้ สอื่ ที่เหมาะสมกับลักษณะของชุมชน
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นอกจากนีผ้ ลงานวิจัยดัง กล่าวยังมี ความสอดคล้ อ งกับงานวิจัย เรื่ อ ง “การจัดการการ
สือ่ สารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านสิง่ แวดล้ อมของศูนย์การค้ าครบวงจรในประเทศไทย”
ของ พรรณทิมา สรรพศิรินนั ท์ (2552) และงานวิจัยเรื่ อ ง “การใช้ สื่อเพื่อสร้ างการมี สว่ นร่ วมกับ
ชุมชนในการแก้ ปัญ หาสิ่งแวดล้ อ มของเทศบาลเมื อ งมาบตาพุด จังหวัดระยอง” ของ นวรั ต น์
วรรธนะหทัย (2554) โดยสะท้ อนให้ เห็นรูปแบบการสือ่ สารที่แตกต่างกันระหว่างการสื่อสารภายใน
องค์กรกับการสื่อสารภายในชุมชน สําหรับการสื่อสารภายในองค์กรส่วนใหญ่จะเป็ นการสื่อสาร
จากบนลงล่า ง แต่การสื่อ สารภายในชุมชนมักจะเป็ นการสื่อ สารในแนวระนาบ รวมไปถึงการ
สื่อสารที่ไม่เป็ นทางการ แต่อย่างไรก็ ตามทั ้งการสื่อสารขององค์กรและการสื่อ สารภายในชุมชน
ยังคงมี การสื่อสารผ่านเครื่ อ งมื อการสื่อ สารที่หลากหลายเช่นเดียวกับการเลือกใช้ สื่อ ของชุมชน
มัสยิดกมาลุลอิสลามในการแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน โดยมุ่งเน้ นให้ เกิดการสื่อสารสองทาง
เพื่อเป็ นการสร้ างการรับรู้และกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมตามที่ผ้ สู ง่ สารกําหนดเป้าหมายไว้
จากงานวิ จัย ที่เ กี่ ยวข้ อ งเกี่ ยวกับ การจัด การการสื่อ สารข้ า งต้ น สิ่ง ที่ สอดคล้ อ งกัน กับ
กรณีศึกษาชุมชนมัสยิดกมาลุลอิ สลามนัน้ จะเห็นได้ ว่า ปั จจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อ สารภายใน
ชุมชนหรื อการสื่อสารภายในองค์กรก็ ตาม ล้ วนแต่มีการเลือ กใช้ รูปแบบการสื่อ สารที่ผสมผสาน
เพื่อให้ สอดรับกับค่านิยมและวัฒนธรรมของกลุม่ เป้าหมาย อีกทั ้งการเลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายแตกต่างกันไปนันยั
้ งมีสว่ นช่วยในการสร้ างการรับรู้ สร้ างความสนใจ และกระตุ้นการมี
ส่วนร่วมได้ อีกด้ วย

7.3 ข้ อเสนอแนะ
7.3.1 ข้ อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครัง้ นี ้
7.3.1.1 ด้ านการเลือกใช้ ช่องทางการสือ่ สาร
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการเลือกใช้ ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อ
การเผยแพร่ ข่าวสาร แต่ปัจจุบนั พบว่า สื่อบางประเภทไม่สามารถตอบสนองต่อ กลุม่ ผู้รับสารใน
ชุมชนได้ เท่าที่ควร เช่น สือ่ อินเทอร์ เน็ต ฉะนั ้น เพื่อให้ ทกุ สือ่ สามารถเข้ าถึงผู้รับสารได้ จําเป็ นต้ องมี
การพัฒนารู ปแบบการนําเสนอเนื ้อหาสารที่ทันสมัย แปลกใหม่ มีการเพิ่มลูกเล่น เพื่อ ให้ เป็ นที่
ดึงดูดความสนใจและสามารถโน้ มน้ าวคนในชุมชนได้ ทกุ กลุม่ ทุกวัย
7.3.1.2 ด้ านการรับรู้และทัศนคติของคนในชุมชน
กลุ่มตัวอย่างได้ ให้ ความความสําคัญกับการรั บรู้ และทัศนคติในด้ านต่างๆ ใน
ระดับที่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องตามแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร เนื่องจาก
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ผู้รับสารแต่ละกลุม่ มีความแตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้ มีทศั นคติที่แตกต่างกันตามไปด้ วย ดังนันผู
้ ้ นํา
ชุมชนหรื อบุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการสื่อสาร จําเป็ นต้ องมีการสํารวจความต้ องการของคนใน
ชุมชนว่าต้ องการอะไร มีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์ ต่างๆ ภายในชุมชน เพื่อให้ สามารถ
นํามาปรับแนวทางการบริ หารจัดการการสือ่ สารได้ อย่างเหมาะสม
7.3.1.3 ด้ านการจัดการปั ญหาในชุมชน
การจัดการปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบเป็ นปั ญหาที่มิใช่จะจัดการให้ สําเร็ จ
ลงได้ เพียงกลุม่ คนกลุม่ เดียวหรื อเพียงชุมชนเดียว จําเป็ นต้ องอาศัยความร่วมมือจากทุกกลุม่ คนทั ้ง
ที่อ าศัยอยู่ริ มคลองแสนแสบและไม่ ไ ด้ อ ยู่ริ ม คลอง ซึ่ง การจะร่ ว มกัน จัดการปั ญหาเหล่า นี ไ้ ด้
จําเป็ นต้ องได้ รับการประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ เกิดการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
7.3.2 ข้ อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครัง้ ต่ อไป
7.3.2.1 การศึกษาช่องทางการสือ่ สารโดยเฉพาะสือ่ ใหม่หรื อสือ่ อินเทอร์ เน็ตของ
ชุมชน จากงานวิจยั ครัง้ นี ้ พบว่า สือ่ ดังกล่าวยังไม่สามารถตอบสนองกับกลุม่ คนบางกลุม่ ในชุมชน
ได้ เนื่องจากเป็ นการสํารวจกับกลุม่ เป้าหมายที่คอ่ นข้ างกระจุกตัว ฉะนั ้นสําหรับงานวิจัยครัง้ ต่อไป
ควรมุ่งเน้ นการสํารวจเกี่ยวกับลักษณะการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ออินเทอร์ เน็ตของชุมชน โดยเจาะ
กลุม่ ตัวอย่างที่กว้ างขึ ้น เช่น มุ่งเน้ นกลุม่ เยาวชนของชุมชนเป็ นหลัก เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เพิ่มเติมมาก
ยิ่งขึ ้น
7.3.2.2 จากต้ นแบบการจัดการกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลาม จะเห็นได้ ว่า เรื่ องของศาสนาถื อเป็ นพื ้นฐานสําคัญที่ช่วยหล่อ หลอมคนในชุมชนให้ เกิ ด
ความสามัคคีและให้ ความร่ วมมือ ในด้ านต่างๆ ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐ องค์ กรที่เกี่ยวข้ องหรื อ
ชุมชนอื่นๆ ควรนําหลักศาสนามาปรับใช้ ให้ ถูกวิธี เนื่องจากการใช้ หลักคําสอนทางศาสนาจะเป็ น
หัวใจสําคัญที่มีสว่ นช่วยโน้ มน้ าวให้ คนในชุมชนปฏิบตั ิตามคําแนะนําและให้ ความร่ วมมือในการ
จัดการกับปั ญหาภายในชุมชน
7.3.2.3 สําหรับงานวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรนํารูปแบบการจัดการของชุมชนมัสยิด
กมาลุลอิสลามไปเป็ นต้ นแบบเพื่อศึกษากับชุมชนอื่นที่มีบริ บทแวดล้ อมแตกต่างกัน เพื่อสะท้ อนให้
เห็นรูปแบบของการจัดการแต่ละชุมชน อาจมีทั ้งรู ปแบบการจัดการที่เหมือนและแตกต่างกัน อัน
เป็ นตัวแบบให้ แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื่อง การจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบ
กับการรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี ้จัดทําขึ ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลสําหรับทําวิทยานิพนธ์ เพื่อการ
ศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศ
ศาสตร์ แ ละนวัต กรรมการจั ด การ สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อ สํา รวจการรั บรู้ และทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุล
อิสลามเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
คําชี ้แจง
1. กรุณาทําเครื่ องหมาย  ลงใน หรื อเติมข้ อความในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ งเกี่ยวกับตัว
ท่านมากที่สดุ
2. แบบสอบถามมีทงหมด
ั้
5 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้ อคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
ส่วนที่ 3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน
ส่วนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
ส่วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี
21-40 ปี
41-60 ปี
60 ปี ขึ ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
4. อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง
รับจ้ างทัว่ ไป
ไม่มีอาชีพ (พ่อบ้ าน/แม่บ้าน)
อื่นๆ ระบุ.................................
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5. ระยะเวลาที่ทา่ นอาศัยอยูใ่ นชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
น้ อยกว่า 10 ปี
11-20 ปี

21-30 ปี

30 ปี ขึ ้นไป

ส่ วนที่ 2 สถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
1. ท่านเคยเห็นสภาพคลองแสนแสบในอดีต (มากกว่า 10 ปี ) ของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม
หรื อไม่
เคย
ไม่เคย (ให้ ข้ามไปตอบข้ อ 3)
2. ท่านเห็นว่าสภาพคลองแสนแสบช่ วงวิกฤตในอดีตบริ เวณชุมชนเป็ นอย่างไร (เลือกตอบได้
เพียง 1 ข้ อ)
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ เฉพาะการเกษตรกรรม/เลี ้ยงสัตว์
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ เฉพาะการคมนาคม
มีสภาพเน่าเสียและมีวชั พืชไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้
อื่นๆ ระบุ..........................................................
3. ท่านคิดว่าสภาพคลองแสนแสบในปั จจุบันบริ เวณชุมชนเป็ นอย่างไร (เลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
ยังคงเน่าเสียใช้ ประโยชน์ไม่ได้
สามารถเลี ้ยงปลาในกระชังได้
ใช้ ประโยชน์ได้ เฉพาะการคมนาคมและการเกษตร
สามารถใช้ ประโยชน์ได้ เช่น ว่ายนํ ้า รดนํ ้าต้ นไม้ เป็ นต้ น
อื่นๆ ระบุ..........................................
4. ท่านคิดว่าสภาพคลองแสนแสบบริ เวณชุมชนที่ดีขึน้ ในปั จจุบนั เป็ นเพราะเหตุใด (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้ อ)
ดีขึ ้นเองโดยธรรมชาติ
ท่านช่วยดูแลรักษาโดยไม่มีใครบอก
ทําตามคําแนะนําของผู้นําชุมชน
เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน
อื่นๆ ระบุ....................................................
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5. จงเรี ยงอันดับสถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชนที่ทา่ นคิดว่าเคยวิกฤตมากที่สดุ ไปถึง
น้ อยที่สดุ (โดยการใส่ตวั เลข 1-4)
ปั ญหาขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
ปั ญหานํ ้าคลองแสนแสบเน่าเสีย
ปั ญหากลิน่ ไม่พงึ ประสงค์
ปั ญหาทัศนียภาพ
ส่ วนที่ 3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน
ระดับการรับรู้
การรับรู้เกี่ยวกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
5
3
4
2
คลองแสนแสบของชุมชน
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
ที่สุด
กลาง
1. การรับรู้ข่าวสารจากสื่อในชุมชน
1.1 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากผู้นําชุมชนหรื ออิหม่าม
ประจํามัสยิดกมาลุลอิสลาม
1.2 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากเสียงตามสายของชุมชน
1.3 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากการจัดกิจกรรมภายใน
ชุมชน
1.4 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากป้ายคําขวัญภายในชุมชน
1.5 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากเพลงประจําท้ องถิ่นของ
ชุมชน
1.6 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากเว็บไซต์ของชุมชน
1.7 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากสือ่ โทรทัศน์

1
น้ อย
ที่สุด
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การรับรู้เกี่ยวกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
คลองแสนแสบของชุมชน
1.8 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิง่ แวดล้ อมจากบุคคลในชุมชน อาทิ
ประธานชุมชน ครอบครัว เพื่อนบ้ าน
2. การรับรู้เกี่ยวกับประเด็นด้ าน
สิ่งแวดล้ อมของชุมชน
2.1 ท่านรับรู้หลักคําสอนศาสนาอิสลามกับ
สิง่ แวดล้ อม
2.2 ท่านรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน
2.3 ท่านรับรู้วิธีการจัดการกับปั ญหาสภาพ
นํ ้าคลองแสนแสบ
2.4 ท่านรับรู้วิธีการจัดการกับปั ญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน
2.5 ท่านรับรู้วิธีการจัดการกับ
สภาพแวดล้ อมภายในชุมชน
2.6 ท่านรับรู้แนวทางการปฏิบตั ิตนในการ
ดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
โดยภาพรวมท่ านมีการรับรู้เกี่ยวกับ
ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของ
ชุมชนในระดับใด

5
มาก
ที่สุด

ระดับการรับรู้
3
4
2
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

1
น้ อย
ที่สุด
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ส่ วนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสือ่ สารเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
ระดับความคิดเห็น
ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร
5
3
1
เพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสน
4
2
มาก
ปาน
น้ อย
แสบของชุมชน
มาก
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. ท่านคิดว่าผู้นําชุมชนมีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของ
ชุมชน
2. ท่านคิดว่าผู้นําชุมชนมีความสามารถใน
การจัดการปั ญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
3. ท่านคิดว่าผู้นําชุมชนมีทกั ษะในการพูด
การเขียนและการโน้ มน้ าวใจ
4. ท่านคิดว่าผู้นําชุมชนคือบุคคลที่เป็ นที่
ยอมรับของคนในชุมชน
5. ท่านคิดว่าผู้นําชุมชนมีความสามารถใน
การประสานงานกับคนในชุมชนและนอก
ชุมชน
6. ท่านคิดว่าอิหม่ามมีการเปิ ดโอกาสให้ คน
ในชุมชนได้ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
7. ชุมชนมีการสอนเกี่ยวกับหลักคําสอนทาง
ศาสนากับสิง่ แวดล้ อม
8. ชุมชนมีการแจ้ งข่าวสารเกี่ยวกับปั ญหา
สิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบ
9. ชุมชนมีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชน
10. ภาษาที่ใช้ ในการถ่ายทอดข้ อมูลด้ าน
สิง่ แวดล้ อมมีความเหมาะสม
11. ข้ อมูลด้ านสิง่ แวดล้ อมที่ทา่ นได้ รับมี
ความถูกต้ องและน่าเชื่อถือ
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ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร
เพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสน
แสบของชุมชน
12. อิหม่ามเป็ นผู้เผยแพร่ขา่ วสารที่มีความ
น่าเชื่อถือ
13. เสียงตามสายเป็ นเครื่ องมือในการ
เผยแพร่ขา่ วสารที่มีประสิทธิภาพ
14. กิจกรรมมีสว่ นช่วยในการแก้ ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมของชุมชน
15. ป้ายคําขวัญมีสว่ นช่วยในการสร้ าง
จิตสํานึกด้ านสิง่ แวดล้ อมแก่คนในชุมชน
16. เพลงประจําท้ องถิ่นของชุมชนมีสว่ น
ช่วยกระตุ้นให้ เกิดความรักธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อม
17. เว็บไซต์ของชุมชนมีสว่ นช่วยในการให้
ข้ อมูลเพื่อแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
18. สารคดีเกี่ยวกับคลองแสนแสบจากสือ่
โทรทัศน์มีสว่ นช่วยกระตุ้นให้ เกิดจิตสํานึก
ด้ านสิง่ แวดล้ อมแก่คนในชุมชน
19. บุคคลในชุมชนมีสว่ นช่วยในการปลุก
ระดมหรื อโน้ มน้ าวให้ ช่วยกันดูแลรักษา
สิง่ แวดล้ อมในชุมชน
20. ท่านคิดว่าท่านได้ รับความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับวิธีการแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อมจาก
การสือ่ สารในชุมชน
21. ท่านคิดว่าท่านมีสว่ นร่วมในการ
แก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมคลองแสนแสบของ
ชุมชน

5
มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
3
4
2
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

1
น้ อย
ที่สุด
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ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสาร
เพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมคลองแสน
แสบของชุมชน

5
มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
3
4
2
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง

1
น้ อย
ที่สุด

22. ท่านคิดว่าท่านสามารถนําความรู้ที่ได้
ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน
โดยภาพรวมท่ านมีทัศนคติเกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหา
สิ่งแวดล้ อมคลองแสนแสบของชุมชนใน
ระดับใด
ส่ วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณทุกท่ านเป็ นอย่ างสูง

ประวัติผ้ เู ขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวธัญวรรณ แก้ วชะฎา

ประวัติการศึกษา
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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