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 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ

จัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ การรับรู้และทศันคติของประชาชน

ชุมชนมัสยิด กมาลลุอิสลามต่อการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ 

รวมทัง้เปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการ

สือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมของคนในชุมชนท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกตา่งกนั  

 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกกับอิหม่ามประจํามัสยิดกมาลุล

อิสลาม ผู้ช่วยอิหม่าม ตลอดจนผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบกลุม่กับ

เยาวชนในชุมชนท่ีอยูใ่นฐานะผู้ รับสาร จํานวน 15 คน สาํหรับการวิจยัเชิงปริมาณเก็บข้อมลูโดยใช้

แบบสอบถามจํานวน 200 ชุด เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการรับรู้และทศันคติของประชาชนชุมชนมัสยิด   

กมาลลุอิสลามเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ชุมชนมีผู้ นําท่ีเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ และมี

ทกัษะการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจคนในชุมชนโดยยึดการนําหลกัศาสนาอิสลามมาสอนควบคู่

กบัประเด็นด้านสิง่แวดล้อม ประกอบกับมีการเลือกใช้สื่อท่ีผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็น สื่อบุคคล สื่อ

กระจายเสยีง สือ่เฉพาะกิจ สือ่พืน้บ้าน สือ่อินเทอร์เน็ต และสือ่มวลชน แสดงให้เห็นวา่ ชุมชนมีการ

ใช้สือ่แบบบูรณาการ ซึง่มีสว่นช่วยเสริมแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึน้ สว่นด้านทศันคติ 
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ความรู้และพฤติกรรมของผู้ รับสาร พบว่า ผลจากการใช้สื่อ ท่ีหลากหลายก่อให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงด้านทศันคติ อีกทัง้ทําให้คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อม อันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูและพัฒนา

สภาพแวดล้อมของชุมชนมากยิ่งขึน้ 

 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีการรับรู้สูงมากเก่ียวกับปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ และในสว่นของทศันคติ พบว่า ประชาชนมีทศันคติท่ีเห็นด้วยในระดบั

มากเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน 

 ทัง้นี ้จากผลการศกึษา ทําให้ทราบวา่ ชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามประสบความสําเร็จและ

เป็นชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการบริหารจัดการการสื่อสารของชุมชนท่ีเหมาะสม 

นอกจากนีชุ้มชนอ่ืนยงัสามารถนําข้อมูลเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารครัง้นีไ้ปปรับใช้หรือนําไป

เป็นข้อมลูในการวางแผนการพฒันาชุมชนตอ่ไปได้อีกด้วย 
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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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The results of a qualitative study found that the community has a strong leader, 

competence and good communication skills which initially convince people based on 

Islamic principles taught in conjunction with environmental issues. In addition, the 

choice of communication channels whether for personal use, Broadcast media, 

traditional media, Internet and mass media shows that community in the use of 

integrated media channels had been handled to enhance fast track learning. Besides, 

the results from the use of mix media, causing a change in attitude. People in the 

community has better understanding about how to care for the environment. This is 

leading to changes in behavior, to cooperate in the reconstruction and development of 

the environment in community.  

 The quantitative research found that most people have a heightened awareness 

about environmental issues of 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  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีการประดิษฐ์และพัฒนา

เทคโนโลยีมาใช้เพ่ืออํานวยประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ก่อให้เกิดการขยายตัวทัง้

ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสงัคมเมือง สง่ผลให้ประชาชนสว่นใหญ่มีการใช้ทรัพยากรโดย

ขาดความระมัดระวงั จนเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีสง่ผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทัง้

ทางตรงและทางอ้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยโดยเฉพาะชุมชนเมืองในปัจจุบนั ได้แก่ 

ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหามลพิษทางนํา้ ตลอดจนปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาดงักล่าวทุก

วนันีมี้แนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรงเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยในแต่ละปีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้าน

สิ่งแวดล้อมต้องใช้งบประมาณท่ีค่อนข้างสูงและเพ่ิมขึน้ทุกปีเพ่ือการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

ลาํพงัเพียงหนว่ยงานภายนอกไม่สามารถท่ีจะเข้าถึงและจดัการปัญหาได้อย่างครอบคลมุทุกพืน้ท่ี 

ดงันัน้จึงจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน หากคนในชุมชนมีจิตสาํนกึและตระหนกัถึง

ปัญหาของชุมชนร่วมกัน ตามท่ี ศักดิ์สิทธ์ิ แย้มศรี (2543) กล่าวไว้ สรุปได้ว่า ทุกวนันีป้ระเด็น

ปัญหาสิง่แวดล้อมเร่ิมสง่ผลกระทบต่อความเดือดร้อนของชุมชนมากยิ่งขึน้ ฉะนัน้จึงมิใช่แค่เพียง

หน้าท่ีของหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ท่ีจะเข้ามาจดัการ แต่ปัญหา

สิง่แวดล้อมเป็นเร่ืองท่ีทกุชุมชนและประชาชนทกุคนจะต้องหนัมาให้ความสาํคญัและมีจิตสาํนึกใน

การแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม ตลอดจนประชาชนต้องเกิดความตระหนกัว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็น

เร่ืองท่ีจะต้องร่วมกนัแก้ไขเพราะสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้จะมีผลตอ่การดํารงชีวิตของเขาเอง 
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การท่ีจะทําให้คนในชุมชนมีความตระหนัก เกิดจิตสํานึก และมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาร่วมกนัได้นัน้เป็นเร่ืองท่ียากและต้องใช้เวลา แต่หากชุมชนมีการจัดการการสื่อสารท่ีดีและ

เหมาะสมให้ประชาชนได้รับรู้ และเรียนรู้ถึงสาเหตแุละผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ และสามารถโน้มน้าว

จิตใจให้คนในชุมชนรักและหวงแหนถ่ินท่ีอยูก็่จะเป็นการซึมซบัให้เกิดความตระหนกัท่ีจะหนัมาให้

ความร่วมมือในการแก้ไขและดแูลรักษาสภาพแวดล้อมชุมชนของตนเองอยา่งยัง่ยืน 

ดงันัน้มิติของการสือ่สารจึงเปรียบเสมือนหวัใจสาํคญัท่ีช่วยในการขบัเคลือ่นให้นําไปสูก่าร

พฒันา การเปลี่ยนแปลงและการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ได้ เน่ืองจากการบริหารจัดการด้านการ

สือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพจะเป็นแนวทางหนึง่ท่ีทําให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ซึง่แวดวงการสื่อสาร

ในยคุปัจจุบนัได้ขยายแขนงสาขาการสื่อสารออกไปอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็นไม่ว่า

จะเป็น การสื่อสารการเมือง การสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารการเกษตร การสื่อสารกับเด็กและ

เยาวชน ตลอดจนการสือ่สารสิง่แวดล้อม  

สาํหรับประเด็นการสือ่สารสิง่แวดล้อมในบริบทสงัคมไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 

นบัแต่วิกฤตสิ่งแวดล้อมเม่ือช่วงปี พ.ศ. 2530 เกิดปัญหาความขดัแย้งด้านสิ่งแวดล้อม สง่ผลให้

ภาควิชาด้านการสื่อสารพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยการนําการสื่อสารเข้ามา

เช่ือมโยงกบัประเด็นสิง่แวดล้อม เพ่ือหาวิธีการท่ีจะใช้การสื่อสารในการสร้างความเข้าใจและการ

ยอมรับเพ่ือท่ีจะนําไปสู่การบรรเทาความรุนแรงของปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหา

เหลา่นัน้ อย่างไรก็ตาม การสื่อสารสิ่งแวดล้อมยงัคงมีข้อจํากัดอยู่บ้าง ถึงแม้ว่าวิธีการนําเสนอ

เนือ้หาสารจะมีคุณภาพมากเพียงใด หากไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ รับสารท่ีผู้ ส่งสาร

พยายามส่งสารไป ถือว่าการสื่อสารนัน้ไม่ประสบความสําเร็จ ด้วยเหตุนีผู้้ วิจัยจึงเล็งเห็น

ความสําคัญในการจัดการการสื่อสารสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากเช่ือว่า หากมีการจัดการการสื่อสาร

และมีการถ่ายทอดเนือ้หาสารท่ีดีและเหมาะสมไปสูก่ลุม่ผู้ รับสารจึงจะเกิดความร่วมมือ และสง่ผล

ให้การสือ่สารนัน้ประสบความสาํเร็จและนํามาซึง่การเปลีย่นแปลงสิง่แวดล้อมท่ีดีในชุมชน 

ในท่ีนี ้ผู้วิจยัได้เห็นประเด็นปัญหาสิง่แวดล้อมในสงัคมเมืองท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของคนในสงัคมเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ี

ค่อนข้างวิกฤติ คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นคลองขุดท่ีมีความยาวท่ีสุดของ

ประเทศไทย หรืออาจกล่าวได้ว่าในอดีตคลองแสนแสบเป็นสายนํา้ท่ีหล่อเลีย้งชีวิตของคน

กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนักลบัพบวา่นํา้คลองแสนแสบไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์เช่นในอดีตได้

อีกตอ่ไป ยงัคงมีประโยชน์เพียงอยา่งเดียว คือ ใช้เป็นเส้นทางสญัจรทางนํา้ด้วยเรือหางยาวประจํา

ทาง 
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จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น พบว่า ปัจจุบันคลองแสนแสบประสบกับปัญหา

สิ่งแวดล้อมหลากหลายประการ อาทิ ปัญหานํา้เน่าเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหามลพิษทาง

อากาศ ปัญหามลพิษทางเสียง ตลอดจนปัญหาทศันียภาพ ซึ่งปัญหาเหลา่นีมี้สาเหตุมาจากการ

กระทําของมนษุย์และจากธรรมชาติ  

อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีชุมชนท่ีตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้และให้ความ

ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง นัน่คือ ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามซึ่งตัง้อยู่ในเขตคลอง

สามวา เป็นชุมชนของชาวไทยมุสลิมท่ีตัง้ถ่ินฐานอยู่ริมคลองแสนแสบมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

สาํหรับปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามประสบมาในอดีต ได้แก่  

ปัญหามลพิษทางนํา้ อดีตท่ีผา่นมานํา้ในคลองแสนแสบช่วงชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามมี

คุณภาพนํา้ท่ีดีสามารถใช้นํา้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเต็มท่ี ทัง้การอุปโภคและบริโภค แต่เม่ือ

ประมาณปี พ.ศ. 2528 บ้านเรือนในชุมชนหนาแนน่มากขึน้ มีการทิง้ขยะลงแหลง่นํา้ ปลอ่ยนํา้เสีย

จากบ้านเรือน ตลอดจนคราบนํา้มนัจากเรือหางยาวลงสูค่ลองแสนแสบ ทําให้นํา้ในคลองแสนแสบ

ท่ีเคยใสเร่ิมเนา่เสยี สง่กลิน่เหม็น จนกระทัง่คนในชุมชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดงัเดิม 

ปัญหาขยะมลูฝอย เน่ืองจากบ้านเรือน ตลาด ร้านค้าท่ีตัง้อยู่ริมนํา้ในชุมชนมีการทิง้ขยะ

ลงคลอง โดยไม่มีการจดัเก็บทําให้มีขยะจํานวนมากในลาํคลอง เกิดการหมักหมมเน่าเสียของขยะ 

รวมทัง้มีผกัตบชวาจํานวนมากจนเรือหางยาวแทบจะสญัจรไปมาไม่ได้   

ปัญหาทศันียภาพ จากสภาพนํา้เน่าเสีย ปริมาณขยะและผกัตบชวาในลําคลอง สง่ผลให้

คลองท่ีเคยเป็นท่ีนัง่เลน่พกัผ่อนต้องหมดสิน้ไปไม่มีการนัง่สงัสรรค์เหมือนก่อน ประกอบกับต้นไม้

ใหญ่น้อยริมสองฝ่ังคลองถูกปล่อยให้รกรุงรังไม่ได้รับการตกแต่งให้สวยงามตา ทําให้สูญเสีย

ทศันียภาพท่ีเป็นธรรมชาติสองฝ่ังคลองไป 

ปัญหามลพิษทางอากาศ จากปัญหานํา้เนา่เสยีและการหมกัหมมของขยะมลูฝอยทําให้สง่

กลิน่เหม็นรบกวนผู้อยูอ่าศยับริเวณริมคลอง นอกจากนีไ้อเสยีและเสยีงจากเรือหางยาวท่ีสญัจรไป

มายงัก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศรวมทัง้มลพิษทางเสยีงอีกด้วย 

จากสภาพปัญหาดงักลา่วสง่ผลให้ผู้ นําชุมชนหรืออิหม่ามประจํามัสยิดเล็งเห็นว่าถึงเวลา

แล้วท่ีคนในชุมชนจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพ่ือให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

และเร่ิมมีการดําเนินการจดัการกบัปัญหาดงักลา่วมาอยา่งตอ่เน่ืองจนถึงปัจจุบนั กลา่วคือยึดหลกั

วิธีการในการแก้ไขปัญหานํา้เน่าเสียและขยะมูลฝอยโดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน 

เพ่ือให้นํา้ในคลองแสนแสบกลบัมาดีดงัเดิม ให้คนในชุมชนสามารถนํานํา้จากคลองแสนแสบมาใช้

ประโยชน์ได้เช่นในอดีต ประกอบกับมีการจัดทัศนียภาพโดยการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ
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ชุมชนให้สะอาดและร่มร่ืน แต่การแก้ปัญหาดงักลา่วมิใช่เร่ืองง่ายเพราะการเปลี่ยนทศันคติและ

ความเป็นอยู่ท่ีเคยอยู่อย่างสบายต้องมาลงแรงกายแรงใจร่วมกันในการฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมท่ีมี

ปัญหาในขัน้วิกฤติให้คืนสภาพ หากขาดซึ่งผู้ นําท่ีทุ่มเทด้วยใจท่ีแท้จริงประกอบกับความรู้

ความสามารถ กลยทุธ์ท่ีเหมาะสมแล้วก็จะไม่สามารถทําให้ภารกิจนีส้าํเร็จลงได้อยา่งแนน่อน จะมี

สกัก่ีชุมชนท่ีทําได้เช่นนี ้จนทําให้ชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามเป็นชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมท่ี

ประสบความสําเร็จชุมชนหนึ่งในกรุงเทพมหานครท่ีได้รับรางวัลลกูโลกสีเขียวครัง้ท่ี 9 ประจําปี 

2550 โดยได้ขึน้ช่ือว่าเป็นผู้ต่อลมหายใจให้สายนํา้ ซึ่งชุมชนท่ีจะได้รับรางวลัดงักลา่วนัน้จะต้อง

เป็นชุมชนหรือเครือข่ายชุมชนท่ีมีกิจกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงและมีเป้าหมายร่วมกันในด้านการ

อนุรักษ์ธรรมชาติทรัพยากรดิน นํา้ ป่า โดยใช้ความรู้ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้

ความสาํคญัตอ่การมีสว่นร่วมของคนในชุมชน และมีการจดัการชีวิตตามปรัชญาความพอเพียงอีก

ด้วย สาเหตท่ีุทําให้ชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

เป็นอย่างดีนัน้ สว่นหนึ่งเป็นเพราะชุมชนมีการสื่อสารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยหวัใจ

หลกัของการสือ่สาร คือ ผู้ นําชุมชนมีทกัษะและรู้จกัใช้การสือ่สารท่ีสามารถโน้มน้าวใจคนในชุมชน

ให้เกิดจิตสาํนกึและเกิดความตระหนกัท่ีจะแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชนร่วมกนั 

ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการการสื่อสารสิ่งแวดล้อม โดยให้ครอบคลุมในทุก

องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร ตัง้แต่การศึกษาผู้ส่งสาร การศึกษาเนือ้หาสาร การศึกษา

ช่องทางหรือสือ่เพ่ือถ่ายทอดสาร อันได้แก่ เทคนิคการใช้สื่อบุคคล สื่อกระจายเสียง สื่อเฉพาะกิจ 

สือ่พืน้บ้าน สือ่อินเทอร์เน็ต ตลอดจนสือ่มวลชน ซึง่การเลอืกใช้สือ่ท่ีผสมผสานกบัสือ่แตล่ะประเภท

ถือวา่เป็นลกัษณะของการจดัการการสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ นอกจากนีย้งัศกึษารวมไปถึงมิติของ

ผู้ รับสาร ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ ทศันคติของคนในชุมชนท่ีมีต่อการจัดการการสื่อสารเพ่ือการ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมอีกด้วย ซึง่ชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามเป็นชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จในการ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยผู้ นําชุมชนได้ใช้เทคนิคการสื่อสารท่ีสามารถโน้มน้าวจิตใจของคนใน

ชุมชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนถ่ินท่ีอยู่ ก่อให้เกิดความร่วมมือกันฟื้นคืนสภาพคลองแสน

แสบให้ดีดงัเดิมตราบจนทุกวนันี ้การสื่อสารท่ีนํามาซึ่งความสําเร็จท่ียิ่งใหญ่ในครัง้นีไ้ด้รับความ

สนใจจากสาธารณะชนอยา่งมาก และสมควรท่ีจะได้รับการศกึษาเก่ียวกบัเทคนิควิธีการท่ีสง่ผลให้

เกิดความสาํเร็จ เพ่ือหาข้อสรุปท่ีเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป ด้วยเหตุนี ้

ผู้ วิจัยจึงศึกษาเร่ือง “การจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบกับการรับรู้

ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม” ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์และอธิบายเชิงพรรณนา

เก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารของทัง้ 4 องค์ประกอบของกระบวนการสือ่สาร โดยวิเคราะห์ตัง้แต่ผู้
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สง่สาร สาร สือ่ และผู้ รับสาร ตลอดจนการรับรู้และทศันคติของคนในชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามท่ี

มีตอ่การแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ  

 

1.2  ปัญหานําการวิจัย 

 

1.2.1  ชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามมีการจดัการการสือ่สารอยา่งไรเพ่ือแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

1.2.2  ประชาชนในชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามมีการรับรู้ตอ่การสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบแตกตา่งกนัหรือไม่ 

1.2.3  ประชาชนในชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามมีทศันคติตอ่การจดัการการสือ่สารเพ่ือ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบแตกตา่งกนัหรือไม ่

1.2.4  การรับรู้ตอ่การสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบมีความสมัพนัธ์กบั

ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบหรือไม่ อยา่งไร 

 

1.3  วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

 

1.3.1  เพ่ือศกึษาการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของ

ชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม 

1.3.2  เพ่ือศกึษาการรับรู้ของประชาชนในชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามตอ่การสือ่สารเพ่ือ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

1.3.3  เพ่ือศกึษาทศันคติของประชาชนในชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามตอ่การจดัการการ

สือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

1.3.4  เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของคนในชุมชน

ท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกตา่งกนั 

1.3.5  เพ่ือเปรียบเทียบทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม

ของคนในชุมชนท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกตา่งกนั 

1.3.6  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้กบัทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สาร

เพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 
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1.4  สมมตฐิานการวิจัย 

 

1.4.1  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัของคนในชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามมีการรับรู้

เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบแตกต่างกนั 

1.4.2  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัของคนในชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามมีทศันคติ

เก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ แตกตา่งกัน 

1.4.3  การรับรู้เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติของ

ประชาชนตอ่การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

 

1.5  ขอบเขตของการศกึษา 
 

การวิจยัเร่ือง “การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบกับการรับรู้

ของประชาชนชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม” ผู้วิจยัได้กําหนดขอบเขตของการวิจยัไว้ ดงันี ้

 

 1.5.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัทัง้เชิงคณุภาพและการวิจยัเชิง 

ปริมาณ ในท่ีนีจ้ะอธิบายรายละเอียดด้านเนือ้หา ดงันี ้

 1.5.1.1  การวิจยัเชิงคณุภาพ  

 ผู้วิจยัมุ่งศกึษาเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน

มัสยิดกมาลลุอิสลาม โดยรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหา จากเอกสารงานวิจัย การ

สํารวจและการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยวิเคราะห์ให้เห็นความสมัพันธ์ของบริบทชุมชนกับปัญหา

สิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ นอกจากนีย้ังศึกษาเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมในพืน้ท่ีชุมชนดงักลา่ว โดยวิเคราะห์ทกุองค์ประกอบของกระบวนการสือ่สาร ดงันี ้

1)  การศกึษาผู้สง่สาร เน่ืองจากผู้สง่สารถือเป็นบุคคลกลุม่แรกท่ีริเร่ิม 

กระบวนการการสื่อสาร และมีสว่นสําคญัต่อการกําหนดทิศทางของข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม

และยงัมีสว่นสําคญักับการรับรู้ของประชาชนด้วย ในท่ีนีผู้้ วิจัยวิเคราะห์เก่ียวกับประวติัของผู้ นํา

ชุมชนท่ีถือเป็นผู้สง่สารหลกั รวมถึงวิเคราะห์คุณสมบติัของผู้ นําชุมชน กลยุทธ์ของผู้สง่สาร เพ่ือ

สะท้อนให้เห็นบุคลกิภาพ ความรู้และความสามารถ คณุสมบติัในการสือ่สาร ความมีพลงั และการ

มีพืน้ฐานร่วมกัน เพ่ือให้เห็นว่าผู้ ส่งสารมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดท่ีสามารถโน้มน้าวใจคนใน

ชุมชนให้เกิดการเปลีย่นแปลงทัง้ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทศันคติและพฤติกรรมด้านสิง่แวดล้อม   
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2) การศึกษาเนือ้หาสาร โดยเลือกศึกษาเฉพาะสารท่ีเก่ียวกับหลกั

ศาสนากบัสิง่แวดล้อมผา่นการสมัภาษณ์ผู้ นําชุมชน เน่ืองจากตวัเนือ้หาสารดงักลา่วจะเป็นตวัแทน

ของความคิดท่ีผู้ ส่งสารส่งผ่านไปตามสื่อ ซึ่งผู้ วิจัยจะมุ่งวิเคราะห์เนือ้หาด้านหลกัคําสอนกับ

สิ่งแวดล้อมท่ีมีการบญัญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานท่ีผู้ สง่สารนํามาถ่ายทอดสู่คนในชุมชนผ่านสื่อ

ตา่งๆ  

3) การศึกษาช่องทางหรือสื่อ เน่ืองจากการใช้ช่องทางการสื่อสารท่ี

เหมาะสมและหลากหลาย จะทําให้การสื่อสารบรรลุประสิทธิผล เพราะช่องทางการสื่อสารมี

ความสมัพนัธ์กบัผู้ รับสารในการเลือกจดจํา ในท่ีนีผู้้ วิจัยจึงวิเคราะห์เก่ียวกับการเลือกใช้สื่ออย่าง

ผสมผสาน ไม่วา่จะเป็น สือ่บุคคล สือ่กระจายเสยีง สื่อเฉพาะกิจ สื่อพืน้บ้าน สื่ออินเทอร์เน็ต และ

สื่อมวลชน เพ่ือการถ่ายทอดข่าวสารและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมคลองแสน

แสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม 

4) การศึกษาผู้ รับสาร เน่ืองจากผู้ รับสารถือเป็นเป้าหมายของการ

เปลีย่นแปลงทัง้ด้านความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ในท่ีนีผู้้ วิจัยจึงวิเคราะห์ผู้ รับ

สารเก่ียวกับทัศนคติ ทัง้ทัศนคติต่อผู้ นําชุมชน และทัศนคติจากการเลือกใช้สื่อเพ่ือรับข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ เพ่ือสะท้อนให้เห็นผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมด้านสิง่แวดล้อม 

 1.5.1.2  การวิจยัเชิงปริมาณ ในท่ีนีผู้้วิจยัมุ่งศกึษาประเด็นเก่ียวกบัการรับรู้และ 

ทศันคติของประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามท่ีมีต่อการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ เพ่ือศกึษาระดบัการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการ

การสือ่สารท่ีเป็นหวัใจหลกัในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน ตลอดจนเปรียบเทียบการรับรู้

และทัศนคติของประชาชนท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกัน ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณนีเ้ก็บ

รวบรวมข้อมลูจากการใช้แบบสอบถาม 

 

1.5.2  ขอบเขตด้านประชากรผู้ให้ข้อมูล ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลประกอบด้วย 2 

สว่น ดงันี ้

 1.5.2.1  ประชากรผู้ให้ข้อมลูในสว่นแรกเพ่ือวิเคราะห์ในเชิงคณุภาพ โดยเป็นผู้ให้ 

ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ ผู้ ทําหน้าท่ีเป็นผู้สง่สาร และผู้ ทําหน้าท่ีเป็น

ผู้ รับสาร  
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1)  ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้สง่สาร  

จะเป็นการสมัภาษณ์เชิงลกึ ซึง่ผู้วิจยัได้เลือกสมัภาษณ์ผู้ นําชุมชน หรือ

อิหม่ามประจํามัสยิดกมาลุลอิสลาม (ท่านวินยั สะมะอุน) เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถ มี

ความรอบรู้และเป็นท่ีเคารพนบัถือของคนในชุมชน นอกจากนีท้่านอิหม่ามยงัได้รับรางวลัลกูโลกสี

เขียวครัง้ท่ี 11 ประจําปี 2552 ประเภทบุคคล ผู้ได้ช่ือวา่เป็นผู้จุดประกายความใสให้กับคลองแสน

แสบ อีกทัง้ยงัเป็นผู้ ท่ีสามารถโน้มน้าวใจคนในชุมชนให้เห็นความสําคัญและตระหนกัถึงปัญหา

สิ่งแวดล้อมของชุมชนร่วมกัน นอกจากสมัภาษณ์ผู้ นําชุมชนแล้ว ยังสัมภาษณ์ผู้ ช่วยอิหม่าม 

รวมทัง้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง เช่น ผู้ อํานวยการโรงเรียนพิทยพฒัน์ศกึษา เป็นต้น 

2)  ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้ รับสาร  

โดยเป็นการสมัภาษณ์แบบกลุ่มกับเยาวชนของชุมชนมัสยิดกมาลุล

อิสลามท่ีมีสว่นร่วมกับกิจกรรมการฟื้นฟูคลองแสนแสบ เน่ืองจากกลุม่ดังกล่าวถือว่าเป็นกลุม่ท่ี

ได้รับการปลกุจิตสํานึกด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตัง้แต่เยาว์วยั ผู้วิจัยได้แบ่งสมัภาษณ์กลุม่

เยาวชนท่ีเป็นนกัเรียนจาก 2 โรงเรียน ดงันี ้

 (1)  เยาวชนจากโรงเรียนพิทยพฒัน์ศกึษา เป็นโรงเรียนเอกชน 

ประเภทสามญัศกึษาท่ีก่อตัง้ขึน้ภายในรัว้มัสยิดโดย อิหม่ามวินยั สะมะอุน เม่ือปี พ.ศ.2552 เปิด

สอนในระดับชัน้ประถมศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กภายในพืน้ท่ีชุมชนกมาลุลอิสลามและพืน้ท่ี

ใกล้เคียง โดยโรงเรียนมีการจัดหลกัสูตรการเรียนการสอนตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

กําหนดและมีการบูรณาการนําวิชาการและคําสอนต่างๆ ของศาสนาอิสลามมาประยุกต์ใช้ควบคู่

ไปกบัหลกัสตูร เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กในท้องถ่ินอันมุ่งเน้นเก่ียวกับหลกัศาสนาและ

สิง่แวดล้อม  

 (2)  เยาวชนจากโรงเรียนซาลมีนุยีนาน เป็นโรงเรียนสอนศาสนา 

อิสลามโดยเฉพาะท่ีก่อตัง้ขึน้ภายในรัว้มัสยิดเช่นกันเม่ือประมาณ ปี พ.ศ.2513 โดยเปิดสอนแก่

นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนให้แก่เด็กในชุมชนกมาลลุอิสลามและ

บริเวณใกล้เคียง 

 1.5.2.2  ประชากรผู้ให้ข้อมลูในสว่นท่ีสองเพ่ือวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ  

 เป็นประชาชนผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม โดยสุม่มาจากประชาชน

ท่ีกระจายอยูใ่นชุมชนหมู่บ้านจํานวน 22 ชุมชน โดยเป็นผู้ให้ข้อมลูท่ีอยูใ่นฐานะผู้ รับสาร โดยผู้วิจยั

ใช้แบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับประเด็นการรับรู้และทัศนคติของ

ประชาชนท่ีมีตอ่การจดัการการสือ่สารเพ่ือปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน  
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 1.5.3  ขอบเขตด้านพืน้ที่ ผู้วิจยัได้เลือกศึกษาชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม เป็นชุมชนท่ี

ตัง้อยูใ่นเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนท่ีอาศยัอยู่สองฝ่ังคลองแสนแสบ โดยมีทัง้หมด 22 ชุมชน 

อีกทัง้ยงัเป็นชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จในการจดัการปัญหาสิง่แวดล้อม  

  นอกจากจะรวบรวมข้อมูลจากการลงภาคสนามแล้ว ผู้ วิจัยยังได้ศึกษาค้นคว้าและ

รวบรวมข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนํามาสนบัสนนุผลการวิจยัในครัง้นีอี้กด้วย 

 

1.6  นิยามศัพท์เชิงปฏบิัตกิาร 

 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้กําหนดคําศพัท์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาในประเด็น “การ

จดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบกับการรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิด  

กมาลลุอิสลาม” ไว้ดงันี ้

 

1.6.1  ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ หมายถึง สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ี

เกิดขึน้ภายในชุมชนและมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมทัง้ของคนในชุมชนและต่อ

ชุมชนอ่ืนในละแวกใกล้เคียง โดยอาจเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการกระทําของคนในชุมชนเองรวมทัง้

อาจเป็นปัญหาท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมเป็นตวักําหนด ซึง่ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบในท่ีนี ้

หมายรวมถึง ปัญหานํา้เสยี ปัญหาขยะมลูฝอย และปัญหาทศันียภาพ 

 
1.6.2  การจัดการการส่ือสาร หมายถึง การวิเคราะห์ทุกองค์ประกอบของกระบวนการ

การสื่อสาร ได้แก่ ผู้สง่สาร สาร ช่องทางหรือสื่อ โดยเป็นการผสมผสานเทคนิคการใช้สื่อรูปแบบ

ตา่งๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม หมายรวมไปถึง

เทคนิคการใช้สือ่บุคคล สือ่กระจายเสยีง สือ่เฉพาะกิจ สื่อพืน้บ้าน สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อมวลชน 

ตลอดจนศกึษาผู้ รับสารท่ีเป็นทัง้เยาวชนและประชาชนในชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม  

 
1.6.3  การรับรู้ หมายถึง ระดบัการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคลอง

แสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามผา่นช่องทางสือ่ตา่งๆ อาทิ สือ่บุคคล สือ่กระจายเสยีง สื่อ

เฉพาะกิจ สือ่พืน้บ้าน สือ่อินเทอร์เน็ต และสื่อมวลชน ซึ่งการรับรู้ต้องอาศยัประสบการณ์เดิมและ

การเรียนรู้ของบุคคลท่ีทําให้เกิดกระบวนการคิด ความจํา และการเรียนรู้ แล้วเกิดการตอบสนอง

ออกมาในรูปแบบของการกระทําหรือความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดขึน้ในจิตใจของแต่ละบุคคล และสิ่ง
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เหลา่นีเ้องท่ีกระตุ้นให้เกิดการตระหนกัรู้และเกิดจิตสํานึกในการร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

คลองแสนแสบในชุมชนตอ่ไป 
 

1.6.4  ทัศนคติ หมายถึง ระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีแสดงออกถึงการสนบัสนนุ 

หรือต่อต้านเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน

มสัยิดกมาลลุอิสลาม 
 

 1.6.5  ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม หมายถึง ชุมชนหมู่บ้านจํานวน 22 ชุมชน ท่ีตัง้ถ่ิน 

ฐานอยูริ่มคลองแสนแสบ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนท่ีมีวฒันธรรมเดียวกัน

และนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ร่วมกันในพืน้ท่ีหรือในละแวกเดียวกัน โดยมี

มสัยิดกมาลลุอิสลามเป็นศนูย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ซึง่กลุม่ประชากรของชุมชนมัสยิดกมาลลุ

อิสลามท่ีผู้วิจยัเลอืกเก็บข้อมลูในท่ีนี ้ประกอบไปด้วย ผู้ นําชุมชน ประชาชน และเยาวชนในชุมชน 

   1.6.5.1  ผู้ นําชุมชน หมายถึง อิหมา่มประจํามสัยิดกมาลลุอิสลาม หรือทา่นวินยั    

สะมะอุน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถและเป็นท่ีเคารพนบัถือของคนในชุมชน อีกทัง้ยงัเป็นผู้ นํา

ทางศาสนาท่ีประยกุต์ใช้หลกัศาสนากบัการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน 

 1.6.5.2  ประชาชน หมายถึง คนในชุมชนหมู่บ้านทัง้ 22 ชุมชน ท่ีมีมสัยิดกมาลลุ

อิสลามเป็นศนูย์รวมจิตใจและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกนั  

 1.6.5.3  เยาวชน หมายถึง ผู้ ท่ีศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาของโรงเรียน

พิทยพฒัน์ศกึษา และโรงเรียนซาลมีนุยีนาน 

  

1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

การวิจยัครัง้นีค้าดวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่กลุม่บคุคลตา่งๆ ดงันี ้

1.7.1  ประชาชนผู้ ท่ีสนใจได้รับทราบการจดัการปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบโดยการ 

จัดการสื่อแบบบูรณาการ ตลอดจนได้ทราบถึงผลสําเร็จในการสื่อสารของชุมชนมัสยิดกมาลุล

อิสลามท่ีถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นแบบอย่างให้กับ

ชุมชนอ่ืน และประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีต้องการนําองค์ความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้หรือนําไปเป็น

แนวทางในการจดัการกบัสถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชนตนเองตอ่ไป 
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1.7.2  หนว่ยงานหรือองค์กรภายนอกท่ีสนใจ สามารถนําองค์ความรู้จากงานวิจยัครัง้นี ้

เป็นแนวทางในการบูรณาการการสื่อสารและการเลือกใช้สื่อเพื่อแก้ปัญหาในมิติอ่ืนๆ ของสงัคม 

ตลอดจนสามารถปรับใช้รูปแบบการสื่อสารท่ีหลากหลายเพ่ือการเผยแพร่และประชาสมัพันธ์

ข้อมลูขา่วสารให้ประชาชนได้รับประโยชน์และสามารถรับทราบข้อมลูได้อยา่งทัว่ถึง 

1.7.3  สามารถนําความรู้จากงานวิจยันีใ้นประเด็นเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารไปเป็น 

แนวทางในการพัฒนาหรือนําไปปรับใช้กับกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตอันเป็น

ประโยชน์ตอ่สงัคมโดยสว่นรวม 
 



บทที่ 2  
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การวิจยัเร่ือง “การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบกับการรับรู้

ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม” มีวตัถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาการจัดการการสื่อสาร

เพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม เพ่ือศึกษาการรับรู้ของ

ประชาชนชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามตอ่การสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ เพ่ือ

ศึกษาทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิลามต่อการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของ

คนในชุมชนท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกตา่งกนั เพ่ือเปรียบเทียบทศันคติเก่ียวกับการจัดการการ

สื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกัน และเพ่ือ

ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการรับรู้กับทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

ซึ่งการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้มีการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ

นํามาสนบัสนนุผลการวิจยัและเป็นกรอบแนวคิดในการศกึษา โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

2.1  แนวคิดการสือ่สารสิง่แวดล้อม 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์การสือ่สาร 

2.3  ทฤษฎีการสือ่สารเพ่ือโน้มน้าวใจ 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการสือ่สารและประสทิธิผลของการสือ่สาร 

2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ 

2.6  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ 

2.7  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผู้ รับสาร 

2.8  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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2.1  แนวคิดการส่ือสารสิ่งแวดล้อม 

 

การสื่อสารสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจมากขึน้ภายหลงัช่วงสงครามโลก

ครัง้ท่ี 2 เน่ืองจากการผลของสงครามโลกทําให้ประเทศต่างๆ ได้เร่งพฒันาประเทศผ่านการผลิต

เชิงอุตสาหกรรม รวมทัง้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้วยเหตุนีจ้ึ งจําเป็นต้องใช้

ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตเป็นอย่างมาก อาทิ นํา้มัน แร่ธาตุ ป่าไม้ เป็นต้น ประกอบกับการ

ขยายตวัของสงัคมเมืองท่ีเป็นอีกสาเหตหุนึง่ของปัญหาสิ่งแวดล้อม อันนํามาซึ่งปัญหามลพิษทาง

อ า กา ศ  ปั ญ หา นํ า้ เ สีย  ปัญ หา ข ยะ มูลฝ อ ยแ ละ สิ่ งป ฏิ กูล  ร ว ม ไ ป ถึ ง กา ร ลด ล งข อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้หลายหน่วยงานต่ืนตัวและหันมาให้ความสําคัญกับประเด็นด้าน

สิง่แวดล้อมจนเกิดหนว่ยงานด้านสิง่แวดล้อมขึน้  

สําหรับประเทศไทย ในอดีตเคยเป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่ี

หลากหลาย มีระบบนิเวศท่ีดี แต่หลงัจากการขยายตวัด้านการพฒันาตามแบบแนวทางของชาติ

ตะวนัตก ทําให้ประเทศไทยในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 5 เร่ิมมีการเร่งขยายบ้านเมือง ซึ่งต้องอาศัย

ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต อีกทัง้การขยายตัวของชุมชนเมืองยังเป็น

ตวัการสําคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม นอกจากความพยายามใน

การศกึษาปัญหาสิง่แวดล้อมในเชิงวิทยาศาสตร์แล้ว ในมิติของการสื่อสารก็ถือว่ามีบทบาทหน้าท่ี

สําคญัในการทําความเข้าใจ รับมือ และจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน เน่ืองจาก

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นท่ีต้องอาศัยความร่วมมือกันและการสนับสนุนจากหลาย

หนว่ยงานทัง้ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน (ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์, 2552) 

เน่ืองด้วยคําจํากดัความของคําว่า “สิ่งแวดล้อม” เป็นแนวคิดท่ีค่อนข้างกว้าง ซึ่งในท่ีนีจ้ึง

ได้รวบรวมนิยามของสิง่แวดล้อม ไว้ดงันี ้

คํานิยามจากทัศนะของ Dahlan (1994 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2540) ได้แบ่ง

ประเภทของสิง่แวดล้อมออกเป็น 3 ประเภท 

 

 2.1.1 ส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ (natural environment) หรือระบบ ecosystem                

ท่ีประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้ท่ีเกิดขึน้ใหม่ได้และไม่ได้ ทัง้สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต สรรพสิ่ง

เหลา่นีอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสมดลุ มีกระบวนการ และมีวฏัจกัร 
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 2.1.2  ส่ิงแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึน้ (man-made environment) เป็นสิง่แวดล้อมท่ีเกิด 

ขึน้จากการท่ีมนษุย์ได้สร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของตน  

เช่น ถนน สะพาน ตกึ ไฟฟ้า ฯลฯ ซึง่ยงัคงมีลกัษณะกายภาพท่ีมองเห็นจบัต้องได้อยู ่

 

 2.1.3  ส่ิงแวดล้อมทางสังคม (social environment) มีลกัษณะท่ีไม่ใช่ด้านกายภาพและ

เป็นมิติเชิงคณุภาพ ประกอบด้วยคา่นิยม บรรทดัฐานของสงัคม การรับรู้ ปรัชญา วฒันธรรม และ

ผลผลติอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนษุย์ 

 คํานิยามจากทศันะของ Vittachi (อ้างถึงใน Dixit, 1994) ได้ใช้แนวคิดท่ีคล้ายคลงึกันด้วย

การแบ่งสิ่งแวดล้อมเป็น 3 สว่น ซึ่ง 2 สว่นแรกเป็นระดบัภายนอก คือ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 

(natural environment) และสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึน้ทุกอย่าง (human environment) สว่น

ระดบัท่ีสามเป็นสว่นภายใน (inner environment) ได้แก่ คุณค่าท่ีกําหนดแนวทางประพฤติปฏิบติั

ท่ีเรียกว่า “invironment” ซึ่งอยู่ภายในจิตใจ/จิตวิญญาณของบุคคล ตวัอย่างเช่น ทศันะท่ีมนุษย์

เรามีตอ่ธรรมชาติ หรือการอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งแวดล้อมรอบตวัมนุษย์ทัง้ท่ีมีชีวิตและไร้ชีวิตดงัท่ีได้

กลา่วมาแล้ว 

 จากแนวคิดการแบง่สิง่แวดล้อม 3 สว่นดงักลา่วได้โยงเข้ามาเร่ืองสือ่มวลชนว่า สําหรับนกั

สือ่มวลชนท่ีจะเข้ามาทํางานเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการรายงานข่าว การทําหนงัสารคดี 

การทําการ์ตนูสอนเด็กๆ เร่ืองสิง่แวดล้อม  หรือการทําสปอตโฆษณาเร่ืองการรักษาสิง่แวดล้อม เรา

ก็จําเป็นต้องตัง้คําถามเสียก่อนว่า “สิ่งแวดล้อมในใจ” (inner environment) ของนกัสื่อมวลชน

เหลา่นัน้เป็นอยา่งไร ทัง้นี ้เพราะระบบคา่นิยม ความเช่ือเก่ียวกบัธรรมชาติ คณุลกัษณะและตวัตน

ของนักสื่อมวลชนเองจะเป็นตัวกําหนดเนือ้หาและวิธีการนําเสนอของงานของตนเอง รวมทัง้

อาจจะสง่ผลไปถึงเร่ือง “ความนา่เช่ือถือของผู้สง่สาร” เน่ืองจากในเร่ืองการสื่อสารสิ่งแวดล้อมนัน้ 

อาจจะเป็นไปตามหลกัการท่ีวา่ “ไม่มีใครจะสามารถให้ในสิง่ท่ีตนเองไม่มีได้” 

 ในมิติของการสือ่สารสิง่แวดล้อม Cox (2006 อ้างถึงใน ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์, 2552) ได้

นิยามการสื่อสารสิ่งแวดล้อม (environment communication) ว่า เป็นตวักลางเชิงปฏิบัติการ 

(pragmatic) และเชิงสถาปนา (constituitive) ในการทําความเข้าใจและสร้างความสมัพนัธ์ของ

เรากบัโลกธรรมชาติ เปรียบเสมือนสือ่สญัลกัษณ์ท่ีเราใช้เพ่ือประกอบสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม และ

การต่อรองการรับมือท่ีแตกต่างของสงัคม ซึ่งเป็นแนวคิดเชิง symbolic action โดยมีผู้ ริเร่ิมคือ 

Meads ท่ีเช่ือว่าการสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงเส้นตรงระนาบเดียวตามแบบจําลองการสื่อสารของ 

Shanon-Weaver แตก่ารสือ่สารหมายรวมถึงการทํางานของภาษาและสญัลกัษณ์ท่ีมีมากกว่าการ
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ถ่ายทอดข้อมลู โดยภาษาและสญัลกัษณ์ท่ีทําหน้าท่ีในการกําหนดรูปแบบของความเข้าใจ สร้าง

ความหมาย และช่วยให้คนเพ่ิมประสบการณ์ท่ีตอ่โลกแวดล้อมให้กว้างขวางขึน้ (Littlejohn, 2005) 

นอกจากนี ้Cox (2006) ได้ขยายความต่อว่าการสื่อสารสิ่งแวดล้อมเป็นแนวคิดเชิงปฏิบติัการ 

เพราะเป็นสิ่งท่ีให้ความรู้ สร้างความต่ืนตวั โน้มน้าว ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหว และช่วยในการ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เปรียบเสมือนเคร่ืองมือชนิดหนึ่ง หรือท่ีเรียกกันว่า ภาคปฏิบัติของการ

สือ่สาร (communication-in-action) ทําหน้าท่ีเป็นตวัช่วยแก้ปัญหาการถกเถียง และมักเป็นสว่น

หนึง่ของการณรงค์ ให้ความรู้กับภาคประชาชนเสมอๆ นอกจากนีย้งัเป็นเชิงสถาปนา เพราะการ

สื่อสารสิ่งแวดล้อมในระดบัท่ีเป็นนามธรรมมีสว่นช่วยในการสถาปนา และการสร้างภาพตวัแทน

ของธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความเข้าใจโดยทัว่ไป และจากความสามารถในการ

สถาปนานีเ้องท่ีทําให้การสือ่สารสิง่แวดล้อมสามารถกําหนดขอบเขตการรับรู้ของคนต่อธรรมชาติ

ให้มีลกัษณะท่ีเหมือนและตา่งกนัไปได้ เช่น อาจทําให้การรับรู้วา่ป่าเป็นสิง่ท่ีนา่กลวัหรือน่าพิสมัยก็

ได้ อาจทําให้การมองธรรมชาติเพ่ือเอาชนะหรือเพ่ือช่ืนชมก็ได้  

 ในสว่นของการสือ่สารสิง่แวดล้อมในประเทศไทย มีการให้ความสําคญักับประเด็นนีม้าก

ขึน้ ดงัจะเห็นได้จากโครงการรณรงค์ต่างๆ ท่ีเป็นทัง้ความพยายามของรัฐ เช่น รวมใจกันหารสอง 

หรือองค์กรอิสระ เช่น ตาวิเศษ อย่างไรก็ดี ในทางการวิจัยเร่ืองการสื่อสารเพ่ือสิ่งแวดล้อม สว่น

ใหญ่จะให้ความสนใจเก่ียวกับการสื่อสารสิ่งแวดล้อมในสื่อมวลชน (กาญจนา แก้วเทพ, 2540) 

เช่น การเปิดรับสือ่เร่ืองสิง่แวดล้อมของคนในกรุงเทพมหานคร โดย อารยา ศุพุทธมงคล (2535) ท่ี

พบว่าคนกรุงเทพฯให้ความสําคัญกับปัญหานีม้ากกว่าในอดีต รวมไปถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการทําขา่วสิง่แวดล้อม เป็นต้น 

ถึงแม้วา่งานวิจยัสว่นใหญ่ในสาขานิเทศศาสตร์ในช่วงปี พ.ศ.2524-2547 จะเป็นประเด็น 

การสือ่สารเพ่ือการพฒันาสิง่แวดล้อมก็ตาม (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2549) แต่พบว่ายงัคง

อยู่ภายใต้กระบวนทศัน์ท่ีมองการสื่อสารแค่เพียงมิติใดมิติหนึ่ง คือ ผู้ ส่งสาร สาร สื่อ ผู้ รับสาร                

(s m c r paradigm) โดยมักจะเป็นประเด็นเก่ียวกับกระบวนการรณรงค์และการเปิดรับเป็นสว่น

ใหญ่ 

สาํหรับในงานวิจยันี ้ผู้วิจัยนําแนวคิดการสื่อสารสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์กับการวิเคราะห์

ผลการศกึษาในทกุองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร เน่ืองจากการสื่อสารสิ่งแวดล้อมถือเป็น

หัวใจหลักในการจัดการการสื่อสารท่ีเช่ือมโยงกับประเด็นสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยนํามา

ออกแบบการวิจยัดงันี ้ 
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มิติของผู้สง่สาร เพ่ือวิเคราะห์เก่ียวกับความสามารถด้านการสื่อสารของผู้สง่สารว่าผู้สง่

สารมีความรู้ ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด และสามารถใช้การสื่อสารเพ่ือโน้ม

น้าวใจคนในชุมชนให้เกิดจิตสํานึกและตระหนกัถึงความสําคญัของสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนได้

อยา่งไร  

มิติของเนือ้หาสาร เพ่ือวิเคราะห์เก่ียวกับเนือ้หาสาระของตัวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมท่ี

แทรกอยูต่ามสือ่ประเภทตา่งๆ ของชุมชนท่ีผู้สง่สารถ่ายทอดออกมา  

มิติของช่องทางหรือสือ่ เพ่ือวิเคราะห์วา่ผู้สง่สารมีวิธีการเลือกใช้สื่อแต่ละประเภทอย่างไร

ในการถ่ายทอดเนือ้หาสารเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม 

 มิติของผู้ รับสาร เพ่ือวิเคราะห์เก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ รับสารท่ีมีต่อผู้ นําชุมชน ความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม และพฤติกรรมด้านสิง่แวดล้อมของคนใน

ชุมชน ตลอดจนศกึษาระดบัการรับรู้และทศันคติของผู้ รับสารท่ีมีต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

คลองแสนแสบของชุมชน 

สาเหตสุาํคญัท่ีทําให้ผู้วิจยันําแนวคิดการสือ่สารสิง่แวดล้อมมาเป็นกรอบในการศึกษาครัง้

นี ้เน่ืองจากประเด็นเก่ียวกบัการสือ่สารสิง่แวดล้อมจะแทรกอยูใ่นทกุองค์ประกอบของกระบวนการ

สื่อสาร อันมีผลทําให้ผู้ รับสารเกิดการปรับเปลี่ยนทศันคติและพฤติกรรมท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชน 

ด้วยเหตุนี ้เพ่ือเป็นการขยายองค์ความรู้ด้านการสื่อสารสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมมาก

ยิ่งขึน้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน งานวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาการสื่อสาร

สิง่แวดล้อม โดยศกึษาการจดัการการสือ่สารครบทัง้ 4 องค์ประกอบของการสื่อสาร (s-m-c-r) โดย

เร่ิมตัง้แต่การวิเคราะห์การจัดการสื่อสารท่ีตวัผู้สง่สาร การจัดการตวัเนือ้หาสาร การจัดการการ

ช่องทางการใช้สือ่ ตลอดจนผู้ รับสาร เพ่ือสะท้อนให้เห็นระดบัความคิดเห็นและการตอบสนองของ

ผู้ รับสารท่ีมีตอ่การสือ่สารสิง่แวดล้อมเพ่ือแก้ไขประเด็นปัญหาของชุมชน  

 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การส่ือสาร 
  

2.2.1  ความหมายและความสําคัญ 

 กลยุทธ์การสื่อสาร (communication strategy) หมายถึง วิธีการสื่อสารท่ีกําหนดขึน้

เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละปัญหา แต่ละสถานการณ์ ไม่มีสตูร

สาํเร็จ กลยทุธ์มกัจะสร้างขึน้จากการประยกุต์แนวคิดทฤษฎีและแนวทางปฏิบติัท่ีเคยมีมา กลยุทธ์

ท่ีใช้จึงเป็นสิ่งกําหนดว่าจะใช้สื่ออะไร เม่ือไหร่ อย่างไร (พนม คลี่ฉายา, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับ
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การให้ความหมายของ (ชวรัตน์ เชิดชยั และคณะ, 2546) เก่ียวกับกลยุทธ์การสื่อสาร ว่าหมายถึง 

การผสมผสานระหว่างการใช้รูปแบบของสื่อ  สาร และแนวทางการใช้สื่อ ทัง้ นี เ้ พ่ือบรรลุ

วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

 

2.2.2  ประเภทของกลยุทธ์การส่ือสาร 

 กลยทุธ์การสื่อสารสามารถแบ่งประเภทได้ตามเกณฑ์ขององค์ประกอบของกระบวนการ

สื่อสาร ได้ดังนี ้กลยุทธ์เก่ียวกับผู้ ส่งสาร กลยุทธ์การสร้างสาร กลยุทธ์การใช้สื่อ และกลยุทธ์

เก่ียวกบัผู้ รับสาร โดยมีรายละเอียดแตล่ะกลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี ้

  2.2.2.1  กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้สง่สาร    

อิทธิพลของผู้สง่สาร เป็นสิง่จําเป็นในการวิเคราะห์ผู้สง่สารเพราะจะเป็นแนวทาง

ในการกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งอิทธิพลท่ีสําคัญของผู้สง่สาร นั่นคือความน่าเช่ือถือของผู้ สง่สาร     

(อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2537) ได้แก่ 

1)  บุคลกิภาพของผู้สง่สาร ได้แก่ ความเป็นผู้ นํา ความมีอํานาจ 

ลกัษณะท่ีแสดงออก ลกัษณะนิสยัอ่ืนๆ เช่น ความนอบน้อม การปรับตวัเองให้เข้ากบับริบท วฒิุ

ภาวะ ความนา่ไว้วางใจเป็นต้น 

2)  ความรู้และความสามารถของผู้สง่สาร ได้แก่ ระดบัการศกึษาขัน้ 

สูงสุด ความรู้เ ก่ียวกับผู้ รับสาร ความเช่ียวชาญ ความรู้เก่ียวกับบริบทและสิ่งแวดล้อม 

ประสบการณ์ในการทํางาน การฝึกอบรม เป็นต้น 

3)  คณุสมบติัในการสือ่สาร หรือเช่ียมโยงสารไปยงัผู้ รับสาร ได้แก่ 

ความสามารถในการสือ่สาร ไม่วา่จะเป็นการพดู การรับฟัง การโน้มน้าวใจ เป็นต้น 

4)  ความมีพลงั หมายถึง ผู้สง่สารท่ีมองดแูล้วมีความชดัเจน  

กระตือรือร้น ความเช่ือมัน่ และความเข้าใจในตวัผู้ รับสาร 

5)  การมีพืน้ฐานร่วมกนั หมายถึง พืน้ฐานร่วมกนัระหวา่งแหลง่สารกบั 

ผู้ รับสารในเร่ืองของค่านิยม ความเช่ือ ทัศนคติ ความน่าสนใจ เม่ือผู้ รับสารรู้ว่าสารมีพืน้ฐาน

ร่วมกนักบัตน จึงสามารถคล้อยตามได้งา่ย 

นอกจากความนา่เช่ือถือของผู้สง่สารแล้ว (วิระชยั ตัง้สกุล, 2549) ยงัได้

กลา่วถึงอิทธิพลของผู้สง่สารทางด้านความดงึดดูใจ ซึง่ประกอบด้วยคณุลกัษณะ 3 ประการ ได้แก่ 

1)  การปรากฏกาย หมายถึง ลกัษณะภายนอก ได้แก่ เพศ เช่ือชาติ 

ขนาดรูปร่าง สผิีว การแตง่กาย เป็นต้น 
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2)  ความนา่ช่ืนชอบ หมายถึง ความรู้สกึดี หรือความรู้สกึทางบวกตอ่ 

ผู้ รับสาร อนัอาจเกิดจากการปรากฏกายหรือพฤติกรรมของผู้สง่สารเอง 

3)  ความคล้ายคลงึ หมายถึง ความคล้ายคลงึระหวา่งผู้สง่สารกบัผู้ รับ 

สารทัง้ในด้านทศันคติ พืน้ฐานชีวิตและการปรากฏกาย  

  2.2.2.2  กลยทุธ์การสร้างสาร 

 Power (1995 อ้างถึงใน วิระชัย ตัง้สกุล, 2549) กลยุทธ์การสร้างสาร หมายถึง 

การวางแผนในการจัดการเข้ารหัสของข้อมูล ซึ่งก็คือ สารไม่ว่าจะเป็นสญัลกัษณ์ใดๆ เช่น คํา 

ข้อความ รูปภาพ ทา่ทาง เพ่ือสือ่ไปยงัผู้ รับสารให้บรรลวุตัถุประสงค์ของการสื่อสารท่ีวางไว้ ซึ่งกล

ยทุธ์การสร้างสารนีป้ระกอบด้วยสว่นสาํคญั 2 สว่น คือ ตวัสาร และวิธีการนําเสนอสาร 

 องค์ประกอบของกลยทุธ์การสร้างสาร ได้แก่ 

1)  วตัถปุระสงค์ของการสือ่สาร ได้แก่ การสร้างสารเพ่ือเรียนรู้และ 

ค้นหา การสร้างสารเพ่ือสารความสมัพนัธ์ การสร้างสารเพ่ือช่วยเหลอื การสร้างสารเพ่ือโน้มน้าวใจ 

และการสร้างสารเพ่ือความเพลดิเพลนิ 

2)  การกําหนดผู้ รับสารเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์และทางจิตวิทยา 

3)  เนือ้หาหลกัของสาร 

4)  หลกัฐานสนบัสนุน 

5)  ลลีาอารมณ์ของสาร 

  2.2.2.3  กลยทุธ์การใช้สือ่ 

  วิทยาธร ท่อแก้ว (2549) ได้กําหนดแนวทางการกําหนดกลยุทธ์การใช้สื่อไว้ว่า

เก่ียวกบัการวิเคราะห์สือ่ซึง่มกัจะพิจารณาในด้านตา่งๆ ดงันี ้

1)  ด้านความสะดวกในการเข้าถึง โดยพิจารณาวา่ สือ่ใดท่ีผู้ รับสาร

เป้าหมายจะเข้าถึงได้งา่ยท่ีสดุ 

2)  ด้านการครอบคลมุสือ่ หมายถึง ความสามารถหรือประสทิธิภาพ

ของสือ่ท่ีจะไปถึงผู้ รับ โดยพิจารณาจากการครอบคลมุพืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีผู้ รับสารอาศยัอยู่ 

3)  ด้านประสทิธิภาพของสือ่ พิจารณาได้จากการเรียกความสนใจ    

การให้ความเข้าใจ การชกัจูงใจ และการสร้างความจดจํา 

4)  ด้านความนา่เช่ือถือ โดยทัว่ไปกลา่วกนัวา่ สือ่โทรทศัน์เป็นสือ่ท่ีมี

ความนา่เช่ือถือในแงข่องขา่วสารมากท่ีสดุ รองลงมาคือ สือ่หนงัสอืพิมพ์ 
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  2.2.2.4  กลยทุธ์การใช้สือ่แบบบูรณาการ 

1)  การใช้จุดเดน่ของสือ่หนึง่เพ่ือลดข้อจํากดัของสือ่หนึง่ เป็นการใช้สือ่ 

ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ หรือการใช้สื่อผสมผสานเพ่ือนําเสนอเนือ้หาได้

อยา่งครบถ้วน 

2)  การใช้สือ่ให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั 

ซึง่เป็นการใช้สือ่หลากหลายประเภทให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย เช่น กลุม่ท่ีไม่รู้หนงัสอื ใช้สือ่ท่ี

มีเสยีงและภาพประกอบ เป็นต้น 

3)  การใช้สือ่ให้กระจายขา่วสารครอบคลมุกลุม่เป้าหมายได้ทกุกลุม่ 

กลุม่เป้าหมายอาจจะมีแหลง่ท่ีอยูก่ระจายกนัออกไป 

4)  การใช้สือ่หลายประเภทเสริมแรงกระตุ้นและเรียนรู้เร็ว เป็นการใช้สือ่ 

เพ่ือกระตุ้นให้กลุม่เป้าหมายเกิดการตอบสนองหลายๆทาง 

  2.2.2.5  กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้ รับสาร 

  แนวทางการสร้างกลยทุธ์ด้านผู้ รับสาร ได้แก่ การวิเคราะห์กลุม่เป้าหมาย (target 

audience) ซึ่งการวิเคราะห์ผู้ รับสารกลุ่มเป้าหมายนีจ้ะทําให้ผู้ สื่อสารสามารถรู้จักลกัษณะทาง

ประชากรของผู้ รับสารและจะช่วยให้เข้าใจและสามารถคาดคะเนพฤติกรรมการรับสารของผู้ รับสาร

ไว้ลว่งหน้าได้ เพราะฉะนัน้การสือ่สารทกุครัง้ผู้สือ่สารควรวิเคราะห์ผู้ รับสารก่อน เพ่ือเลือกผู้ รับสาร 

เนือ้หาสารและช่องทางการสื่อสารได้ตรงกับความสนใจ ความพอใจ และความต้องการของผู้ รับ

สารแต่ละกลุม่ (วิทยาธร ท่อแก้ว, 2549) ซึ่งกลุม่ผู้ รับสารเป้าหมายในการสื่อสารเพ่ือการพฒันา 

คือ กลุม่บุคคลท่ีต้องการให้เกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมตามท่ีกําหนด (พนม คลีฉ่ายา, 2549) 

อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2549) กลา่ววา่ ลกัษณะการวิเคราะห์ผู้ รับสารเป้าหมาย 

ได้แก่ 

1)  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยปัจจยัด้านตา่งๆ ดงันี ้

คือ เพศ อายุ ระดบั การศึกษา ศาสนา รายได้ ลกัษณะทางอาชีพ สถานะทางสงัคม สถานภาพ

สมรส ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล เชือ้ชาติ วฒันธรรม เป็นต้น 

2)  ลกัษณะทางจิตวิทยาลกัษณะทางจิตวิทยา ประกอบด้วยปัจจยัด้าน 

ตา่งๆ ดงันี ้คือ ความเช่ือ ทศันคติ ความรู้ ความต้องการ คา่นิยม แรงจูงใจ บุคลิกภาพ แนวทางใน

การดําเนินชีวิต เป็นต้น 
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3)  ลกัษณะทางภมิูประเทศ และท่ีตัง้ชุมชน ลกัษณะทางภมิูประเทศ 

และท่ีตัง้ชุมชน ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆดังนี ้คือ ภูมิประเทศท่ีตัง้ของท่ีอาศัย ภูมิอากาศ 

เส้นทางคมนาคม ลกัษณะท่ีตัง้ชุมชนหรือการรวมกลุม่ชุมชน สภาพอากาศ สิง่แวดล้อม เป็นต้น 

4)  ลกัษณะด้านความรู้ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี 

และการปฏิบัติเก่ียวกับอาชีพท่ีเก่ียวข้อง ความสามารถในการอ่าน การเขียน แหล่งความรู้ใน

ท้องถ่ิน ความรู้และทศันคติท่ีมีตอ่ปัญหาหรือแนวทางการพฒันา 

5)  ลกัษณะเก่ียวกบัสือ่ท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ี ได้แก่ สือ่มวลชน เช่น สถานีวิทย ุ

กระจายเสยีง สถานีโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ซึ่งควรทราบถึงแผนผงัรายการท่ีออกอากาศ 

คอลมัน์ รวมทัง้นกัขา่ว บรรณาธิการ ผู้ผลติรายการ สือ่ในชุมชน เช่น หอกระจายข่าว แผ่นป้ายติด

ประกาศ เป็นต้น 

 การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้นําแนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การสื่อสารข้างต้น มาสนับสนุนผล

การศึกษา โดยวิเคราะห์เก่ียวกับวิธีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการ

สื่อสาร ตัง้แต่ตวัผู้สง่สาร การออกแบบสาร การเลือกใช้สื่อ เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นว่าผู้สง่สารมีการ

นําเสนอสารอย่างไร ผ่านช่องทางใดท่ีกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเกิดการตระหนักและเห็น

ความสาํคญัในการจดัการปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน 

 

2.3  ทฤษฎีการส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจ 

 

2.3.1  ความหมาย 

การสือ่สาร คือ กระบวนการท่ีบุคคลหนึง่ถ่ายทอดสารไปยงัอีกบุคคลหนึ่ง และบุคคลหลงั

มีปฏิกิริยาตอบโต้ ปรากฏการณ์นีเ้ป็นเร่ืองของสญัลกัษณ์ และมีการปฏิสมัพันธ์ นัน่คือ การมี

ปฏิกิริยาตอบโต้ระหวา่งผู้ รับสารและผู้สง่สาร (Brembeck & Howell, 1976) 

 

2.3.2  การโน้มน้าวใจ 

Miller and Burgoon (1973) ให้คําอธิบายวา่ การโน้มน้าวใจใช้เม่ือผู้ โน้มน้าวใจตัง้ใจท่ีจะ

มีอิทธิพลเหนือผู้ได้รับการโน้มน้าวใจ 

Brembeck and Howell (1976) ได้ให้คําจํากัดความว่า การโน้มน้าวใจ หมายถึง ความ

ตัง้ใจในการสือ่สารท่ีจะมีอิทธิพลเหนือทางเลอืก 

Simon (1986) สรุปความหมายของการโน้มน้าวใจว่า หมายถึง การสื่อสารของมนุษย์ท่ี

สร้างขึน้เพ่ือให้มีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน โดยการเปลีย่นความเช่ือ คา่นิยม หรือทศันคติ 
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Bettinghaus (1980) ได้สรุปการโน้มน้าวใจวา่เป็นรูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์ท่ี

เกิดขึน้เม่ือบุคคลคนเดียวต้องการท่ีจะตอบสนองเฉพาะจากบุคคลคนเดียวมากกว่า และมีความ

ตัง้ใจท่ีจะได้รับการตอบสนองผา่นการใช้การสือ่สาร ซึง่เกิดขึน้เม่ือบุคคลสองคนหรือมากกว่า เห็น

ด้วยกบัการให้ความร่วมมือในการสื่อสารท่ีพยายามจะเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง การตดัสินใจและ

การกระทํา การโน้มน้าวใจเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้การเปลี่ยนแปลงสงัคม แต่เรามักโต้แย้งว่ามันมี

ประโยชน์ในการเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีจะแก้ปัญหาสงัคมท่ีหลากหลาย 

โดยสรุปกลา่วได้วา่ การโน้มน้าวใจมีลกัษณะดงันี ้

2.3.2.1  ผู้ โน้มน้าวใจมีความตัง้ใจท่ีจะมีอิทธิพลบางประการเหนือผู้ถกูโน้มน้าวใจ 

2.3.2.2  โดยปกติผู้ถกูโน้มน้าวใจจะมีทางเลอืกมากกวา่หนึง่ และผู้โน้มน้าวใจจะ 

พยายามชกัจูงผู้ถกูโน้มน้าวใจให้ยอมรับทางเลอืกท่ีตนเสนอ 

2.3.2.3  สิง่ท่ีผู้ โน้มน้าวใจต้องการ คือ การเปลีย่นแปลง หรือการสร้าง หรือการ 

ดํารงไว้ซึง่ความคิดเห็น ทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือของผู้ถูกโน้มน้าวใจ ซึ่งจะสง่ผลต่อปัจจัย

อ่ืน อนัได้แก่ อารมณ์ พฤติกรรม เป็นต้น 

 

2.3.3  การส่ือสารโน้มน้าวใจ (persuasive communication) หมายถึง การสือ่สารเพ่ือ 

การจูงใจ ชีแ้นะ และชกัชวนให้บุคคลทําตามในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง การศึกษาเร่ืองการโน้มน้าวใจนัน้

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการพยายามทําความเข้าใจ และผลกัดนัพฤติกรรมของผู้ อ่ืนให้

ปฏิบติัตามท่ีต้องการ โดยอาศยักระบวนการสือ่สารท่ีมีประสทิธิผลเป็นเคร่ืองมือในการโน้มน้าวใจ 

โดยมุ่งไปท่ีเป้าหมาย คือ ผู้ รับสาร สถานการณ์ ขา่วสาร และช่องทางการสือ่สาร (อรวรรณ ปิลนัธน์

โอวาท, 2537) 

สภาวะของผู้ รับสารท่ีมีอยู่เดิมจะประกอบด้วยความคิดเห็น ความเช่ือ และค่านิยม การ

เปลีย่นแปลงสภาวะนีจ้ะเกิดจากการเปลีย่นแปลงการรับรู้ ซึ่งอาจจะนําไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงด้าน

อารมณ์ความรู้สกึ ความนกึคิด และสง่ผลไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทางพฤติกรรมในท่ีสดุ 

สว่นสถานการณ์ ข่าวสาร และช่องทางในการรับสารเพ่ือการจูงใจนัน้ ได้มีการศึกษาใน

กระบวนการทางจิตวิทยา สงัคมวิทยาไว้หลายรูปแบบและหลายทฤษฎี ซึง่จะเป็นประโยชน์สําหรับ

การสือ่สารเพ่ือการโน้มน้าวใจ เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการตดัสนิด้วยสงัคม 
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2.3.4  ข้อพิจารณาในการส่ือสารโน้มน้าวใจ 

 ในการทําการสือ่สารเพ่ือโน้มน้าวใจนัน้ จําเป็นท่ีผู้สือ่สารต้องคํานึงถึงข้อพิจารณาต่อไปนี ้

เพ่ือให้การโน้มน้าวใจบรรลวุตัถปุระสงค์ได้เร็วขึน้ (กรรณิการ์ อศัวดรเดชา, 2543) 

 2.3.4.1  วตัถปุระสงค์ในการโน้มน้าวใจ การโน้มน้าวใจจะประสบความสาํเร็จ 

ตามเป้าหมาย จําเป็นต้องมีวตัถปุระสงค์ระบุไว้อยา่งแจ่มชดัเพ่ือ 

1)  ให้เกิดความเป็นเอกภาพ มีการเน้น การยํา้ การกระตุ้น การซํา้ ได้

อยา่งตอ่เน่ือง 

  2)  ทําให้ผู้สือ่สารสามารถเลอืกใช้ช่องสารและช่องทางการสือ่สารได้

อยา่งถกูต้อง 

 3)  สามารถติดตามผลการดําเนินงานโดยมีการประเมินผลเป็นระยะ

ตามต้องการ รวมทัง้พิจารณาถึงปฏิกิริยาสะท้อนกลบัแล้วนํามาปรับปรุงการสือ่สารครัง้ใหม่ตอ่ไป 

 4)  เป็นแนวทางและเป้าหมายในการดําเนินงาน ถือเป็นสิง่จูงใจสาํหรับ

ผู้ ทําการสือ่สาร 

 5)  ทําให้ผู้ รับสารสามารถรับรู้ วิเคราะห์และประเมินสาร เพ่ือการโน้ม

น้าวใจได้ถกูต้อง 

 2.3.4.2  การถือผู้ รับสารเป็นศนูย์กลางในการโน้มน้าวใจ ผู้ รับสาระสาํคญัมาก 

สําหรับการโน้มน้าวใจ ต้องมีการวิเคราะห์อย่างแน่ชัดว่าผู้ รับสารคือใคร เป็นอย่างไร มี

ประสบการณ์ การรับรู้ ค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติ และระบบสงัคมวฒันธรรมอย่างไร เราจะไม่

สามารถโน้มน้าวใจผู้ รับสารได้เลย หากไม่ทําการวิเคราะห์ผู้ รับสารอย่างแจ่มแจ้ง และถือผู้ รับสาร

เป็นศนูย์กลางในการเตรียมสารท่ีถกูต้องเหมาะสม 

 2.3.4.3  กระบวนการโน้มน้าวใจ การโน้มน้าวใจเป็นการสือ่สารรูปแบบหนึง่ซึง่ 

เป็นกระบวนการเพราะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปยงัอีกจุดหนึ่ง ดําเนินกิจกรรม

ตอ่เน่ือง ไม่มีจุดเร่ิมต้น ไม่มีจุดสิน้สดุ กระบวนการโน้มน้าวใจประกอบด้วย 

  1)  มีวตัถปุระสงค์ตัง้ไว้เดน่ชดั 

  2)  วิเคราะห์ผู้ รับสารอยา่งถ่องแท้ เพ่ือทําการเตรียมสาร 

  3)  การเลอืกสือ่ หรือชอ่งทางสง่สารของผู้ รับสาร 

  4)  ผู้ รับสารถอดรหสัของสาร และตีความสาร 

  5)  การมีปฏิกิริยาตอบสนอง 
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  โดยกระบวนการโน้มน้าวใจจะเก่ียวข้องกับหลกัจิตวิทยา คือ การโน้มน้าวใจจะ

เป็นไปได้ตอ่เม่ือผู้ รับสารมีความตัง้ใจรับสารนัน้ ในการสื่อสารมีการใช้สญัลกัษณ์ท่ีเห็นได้และฟัง

ได้ เพ่ือให้สารงา่ยแก่การเข้าใจ อีกทัง้สารนัน้สามารถเร้าความต้องการและความจําเป็นของผู้ รับ

สาร และท่ีสาํคญัสารนัน้ให้การตอบสนองผู้ รับสารได้ตามท่ีต้องการ 

  2.3.4.4  ข้อจํากดัของการโน้มน้าวใจ 

1)  การเปลีย่นแปลงทศันคติและพฤติกรรม อาจใช้เวลานานกวา่จะ

มองเห็นผล 

  2)  การโน้มน้าวใจขึน้อยูก่บัทกัษะของผู้สง่สาร 

  3)  การโน้มน้าวใจต้องมีการปฏิบติัอยา่งตอ่เน่ือง 

 4)  มีช่องวา่งระหวา่งทกัษะของผู้สง่สาร และความสามารถในการ

ตอบสนองของผู้ รับสาร บางครัง้ผู้ รับสารอยากจะทําตาม แตส่ถานะแวดล้อมไม่เอือ้อํานวย 

 5)  การโน้มน้าวใจในปัจจุบนันิยมมีมากอยา่งกว้างขวาง ผู้ รับสารไม่

พร้อมท่ีจะรับหรือได้รับ แตไ่ม่เช่ือไม่ทําตาม ซึง่เป็นสทิธิของผู้ รับสารในการตดัสนิใจ 

  2.3.4.5  องค์ประกอบทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจ 

  ผู้สื่อสารโน้มน้าวใจ ต้องพิจารณาองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยาของบุคคลใน

เร่ืองความสนใจและการรับรู้ของผู้ รับสาร โดยสงัเกตการณ์เปิดรับของบุคคลด้วยอวัยวะสมัผัส

ต่างๆ อันได้แก่ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิม้รส และการสมัผัส กระบวนการรับรู้ซึ่งจะ

แปลความหมายของสิง่ท่ีได้สมัผสั ถ้าคนเราไม่สนใจ ไม่เปิดรับ การสื่อสารจะไม่เกิดขึน้ และจะไม่

มีการรับรู้สิง่ใดเลย  

 

 2.3.5  องค์ประกอบพืน้ฐานในการโน้มน้าวใจ  

 หากมองจากภายนอกของผู้ รับสาร องค์ประกอบในการโน้มน้าวใจมีอยู่ 4 ประการ คือ 

(ประภาเพ็ญ สวุรรณ, 2520) 

2.3.5.1  ความแตกตา่งภายในผู้สง่สาร ผู้สง่สารแตล่ะคนมีปัจจยัตา่งๆ กนั ซึง่ทํา 

ให้มีความน่าโน้มน้าวใจไม่เหมือนกัน อาทิ ความน่าเช่ือถือ อํานาจทางสงัคม บทบาทในสงัคม 

สมัพนัธภาพกบัผู้ รับสาร และลกัษณะทางประชากรอ่ืนๆ เช่น อาย ุเพศ อาชีพ 

 2.3.5.2  ความแตกตา่งภายในสาร สารแตล่ะชนิดจะมีความนา่โน้มน้าวใจ

แตกตา่งกนั การพดูหรือการเขียน มีการโน้มน้าวใจไม่เหมือนกนั ความแตกตา่งในหวัข้อหรือเนือ้หา
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ของสาร ลกัษณะของการโน้มน้าวใจท่ีใช้ การจดัเรียบเรียงสาร ข้อโต้แย้งท่ีใช้ ภาษา ตลอดจน

ลกัษณะทางทว่งทํานองลลีา 

 2.3.5.3  ความแตกตา่งของสือ่ ความนา่โน้มน้าวใจของสารจะแตกตา่งกนั เม่ือ 

เป็นการสือ่สารระหวา่งบุคคลเปรียบเทียบกบัการสือ่สารโดยผา่นสือ่ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ เป็นต้น 

  2.3.5.4  ความแตกตา่งภายในสภาพการณ์ สภาพการณ์ท่ีมีบุคคลใด หรือขาด 

บุคคลหนึง่บุคคลใด ความคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยของผู้ รับสารตอ่สภาพการณ์หนึง่ๆ การมีตวัเร้าบวก

หรือลบในสภาพการณ์ เช่น การโน้มน้าวใจให้บริจาคเงิน โดยสื่อมวลชนคอยถ่ายภาพรายล้อมอยู ่

อาจจะเป็นตวัเร้าบวกการโน้มน้าวใจก็เป็นได้ 

 สาํหรับตวัผู้ รับสารเอง การท่ีผู้ รับสารคนหนึง่ๆ จะมีความละเอียดอ่อนตอ่การถกูโน้มน้าว

ใจเพียงใด อาจพิจารณาได้จาก 

  1)  ลกัษณะของประชากร ได้แก่ เพศ อาย ุเชือ้ชาติ การศกึษา อาชีพ 

  2)  ทรรศนะ และทศันคติ 

  3)  ความรู้ซึง่ผู้ รับสารมีเก่ียวกบัสารนัน้ๆ  

  4)  ลกัษณะด้านอารมณ์ 

  5)  ความสาํคญัท่ีผู้ รับสารให้แก่หวัข้อหนึง่ๆ 

  6)  วิธีการท่ีผู้ รับสารรับรู้สภาพการณ์หนึง่ๆ 

  

 2.3.6  ขัน้ตอนการตัดสินใจ 

 การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจของบุคคลจะแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนสําคัญ คือ 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ และขัน้ตอนภายหลงัการตดัสินใจ แต่ในการยอมรับการกระทําใหม่ บุคคล

มกัจะผา่นขัน้ตอนมากกวา่ 2 ขัน้ตอนดงักลา่ว 

 McGuire (1989) กล่าวว่า หลงัจากเกิดการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ ผู้ รับสารจะเกิดการ

ตอบสนอง โดยเป็นการประมวลผลข้อมูลข่าวสารเป็นขัน้ตอนต่างๆ 12 ขัน้ ซึ่งกลา่วได้ว่า ขัน้ตอน

ตา่งๆ เหลา่นี ้คือ ขัน้ตอนการตดัสนิใจกระทําพฤติกรรมนัน่เอง ซึง่ขัน้ตอนดงักลา่วมีดงันี ้

 2.3.6.1  ขัน้เปิดรับข้อมลูขา่วสาร 

 2.3.6.2  ขัน้ตัง้ใจ 

 2.3.6.3  ขัน้สนใจ 

 2.3.6.4  ขัน้เข้าใจ (เรียนรู้วา่เป็นอะไร) 

  2.3.6.5  ขัน้เรียนรู้ทกัษะ (เรียนรู้วา่ทําอยา่งไร) 
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 2.3.6.6  ขัน้ยอมรับ และเปลีย่นแปลงทศันคติ 

 2.3.6.7  ขัน้จดจําเนือ้หา 

 2.3.6.8  ขัน้แสวงหาข้อมลูขา่วสาร และนกึขึน้ได้ 

 2.3.6.9  ขัน้ตดัสนิใจ 

 2.3.6.10  ขัน้ปฏิบติัตามการตดัสนิใจ 

 2.3.6.11  ขัน้สนบัสนนุการกระทํา 

 2.3.6.12  ขัน้ยืนยนัภายหลงัการกระทํา 

 จากทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจข้างต้น ผู้ วิจัยได้นําประเด็นข้อพิจารณาในการ

สื่อสารโน้มน้าวใจมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวใจ 

กระบวนการโน้มน้าวใจ ตลอดจนข้อจํากดัของการโน้มน้าวใจ ซึ่งการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจนัน้ถือ

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการสื่อสารท่ีผู้ ส่งสารนํามาใช้ในการถ่ายทอดเนือ้หาสารไปยัง

กลุม่เป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทศันคติและพฤติกรรม ฉะนัน้ผู้วิจัยจึงนําทฤษฎี

ดงักลา่วมาสนบัสนนุผลการศึกษาเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลอง

แสนแสบ  

 

 2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสารและประสิทธิผลของการส่ือสาร 

 

วนัทนีย์ ศิริสขุ (2539) กลา่วว่า การสื่อสารเป็นพืน้ฐานของกระบวนการทางสงัคมของ

มนุษย์ ซึ่งการท่ีมนุษย์สามารถรวมตัวกันเป็นกลุม่ เป็นสงัคม นับตัง้แต่สงัคมขนาดเล็กในระดับ

ครอบครัวจนกระทัง่ถึงการรวมตวักันเป็นสงัคมขนาดใหญ่ในระดบัประเทศนัน้ จําเป็นต้องอาศัย

การสือ่สารเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการติดตอ่สือ่สาร เพ่ือทําให้เกิดความเข้าใจซึง่กนัและกนัของคนใน

สงัคม ตลอดจนการใช้การสื่อสารเป็นเคร่ืองมือในการสร้างกฎระเบียบ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง

สงบสขุและเป็นท่ียอมรับกนัระหวา่งสมาชิกในสงัคม 

 

2.4.1  ความหมายของการส่ือสาร 

คําว่า “การสื่อสาร” หรือเรียกในภาษาอังกฤษว่า “Communication” นัน้ ได้มีผู้ ให้

ความหมายไว้ตา่งๆ กนั ดงันี ้

Roger and Shoemaker (1971) กลา่ววา่ การสือ่สาร คือ กระบวนการซึ่งสารถูกสง่จากผู้

สง่สารไปยงัผู้ รับสาร 



26 
 Schramm (1974) กลา่วว่า การสื่อสาร คือ การมีความเข้าใจร่วมกันต่อเคร่ืองหมายท่ี

แสดงขา่วสาร (information signs) 

ปรมะ สตะเวทิน (2540) กล่าวว่า การสื่อสาร คือ กระบวนการถ่ายทอดสารจากบุคคล

ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้สง่สาร (source) ไปยงับุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้ รับสาร (receiver) 

โดยผา่นสือ่ (channel) 

 

2.4.2  องค์ประกอบของการส่ือสาร 

การสือ่สารประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีสําคญั 4 องค์ประกอบ คือ ผู้สง่สาร สาร สื่อ และ

ผู้ รับสาร (ปรมะ สตะเวทิน, 2540)  

2.4.2.1  ผู้สง่สาร (Source) หมายถึง บุคคลหรือกลุม่บุคคลท่ีต้องการจะทําการ 

สือ่สารความคิด ความรู้สกึ ความต้องการ ขา่วสารและวตัถปุระสงค์ของตน ดงันัน้ ผู้สง่สารจึงอาจ

เป็นคนๆ เดียว หรือคนหลายคนก็ได้ 

2.4.2.2  สาร (Message) หมายถึง ผลผลิตของผู้สง่สารท่ีถ่ายทอดความคิดความ 

รู้สกึ ความต้องการ ข่าวสาร และวตัถุประสงค์ของตนท่ีปรากฏออกมาในรูปของรหสั เช่น เม่ือเรา

พดู สารก็คือ ถ้อยคําท่ีเราพดู เม่ือเราเขียน สารก็คือ ตวัหนงัสือทีเราเขียนเป็นคําเป็นประโยค เม่ือ

เราแสดงกิริยา สารก็ปรากฏอยูใ่นกิริยาทา่ทางท่ีเราแสดงออกมา 

2.4.2.3  สือ่ (Channel) หมายถึง สิง่ท่ีนําหรือถ่ายทอดสารของผู้สง่สาร เช่น เม่ือ 

เราพูด สื่อก็คือ คลื่นเสียงในอากาศ เม่ือเราอ่านหนังสือพิมพ์ คลื่นแสงในอากาศและกระดาษ

หนงัสอืพิมพ์เป็นสือ่ เม่ือเราดวูิทยโุทรทศัน์ สือ่ก็คือ คลืน่แสง คลืน่เสยีง และจอโทรทศัน์ 

2.4.2.4  ผู้ รับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคลหรือกลุม่บุคคลท่ีรับสารของผู้ รับ 

สาร ดงันัน้ ผู้ รับสารจึงอาจเป็นคนๆ เดียวกนั หรือบุคคลหลายคนก็ได้ 

ลาสเวลล์ (Lasswell,1948) ได้กลา่ววา่ การศึกษากระบวนการสื่อสาร มักจะเน้น

ท่ีจะตัง้คําถามเหลา่นี ้คําถามใดคําถามหนึ่ง ผู้ ท่ีศึกษาตวัผู้สง่สารก็จะศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีเป็น

แรงดลใจและกําหนดพฤติกรรมในการสื่อสารของผู้ ส่งสาร ซึ่งเรียกว่า การวิเคราะห์ผู้ ส่งสาร 

(sender analysis) ผู้ ท่ีศึกษาเนือ้หาสาระก็จะทําการวิเคราะห์สาร (content analysis) พวกท่ี

ศึกษาอิทธิพลข้อดีข้อเสียของสื่อต่างๆ ก็เรียกการศึกษานีว้า การวิเคราะห์อิทธิพลการสื่อสาร 

(media analysis) อีกทัง้ยงัมีการศกึษาถึงอิทธิพลของการสือ่สารท่ีมีต่อผู้ รับสาร (effect analysis) 

ซึง่สาํหรับงานวิจยัครัง้นีเ้ป็นการจดัการการสือ่สารท่ีมุ่งวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสารทัง้ 4 

องค์ประกอบข้างต้น ตลอดจนวิเคราะห์ผลจากการสือ่สารท่ีมีตอ่ผู้ รับสารอีกด้วย 
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2.4.3  วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร  

การติดต่อสื่อสาร ทัง้ผู้ สง่สารและผู้ รับสาร ต่างก็มีวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร โดยทัว่ไป

วตัถปุระสงค์ของการสือ่สารสามารถจําแนกได้ดงันี ้(Schramm, 1974) 

2.4.3.1  เพ่ือแจ้งให้ทราบ  

เป็นวตัถุประสงค์ท่ีผู้ สง่สาร ต้องการเผยแพร่หรือบอกกล่าวเร่ืองราวเหตุการณ์

ตา่งๆ กิจกรรม นโยบาย ความเคลือ่นไหว ฯลฯ ของตนเอง หรือหนว่ยงานให้ผู้ รับสารได้ทราบ ผู้ รับ

สารก็มีความประสงค์ท่ีจะได้รับทราบขา่วสาร เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั หรือเป็นข้อมูลสําหรับ

การตดัสนิใจ 

2.4.3.2  เพ่ือให้การศกึษา  

เป็นวตัถุประสงค์ท่ีผู้ส่งสาร ต้องการให้ผู้ รับสารได้เรียนรู้ และเกิดความเข้าใจท่ี

ลกึซึง้มากกวา่ได้รับทราบ และผู้ รับสารก็มีความประสงค์ท่ีจะเรียนรู้และศกึษา 

2.4.3.3  เพ่ือโน้มน้าวใจ  

เป็นวตัถุประสงค์ท่ีผู้ สง่สาร ต้องการให้ผู้ รับสารเกิดความรู้สกึชอบใจ สนใจหรือ

คล้อยตาม สนบัสนนุและต้องการท่ีจะปฏิบติัตาม สว่นผู้ รับสารทําการสื่อสารเพ่ือต้องการท่ีจะได้

ข้อมลูสาํหรับการตดัสนิใจ การสือ่สารท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการโน้มน้าวในหรือชักจูงใจ ได้แก่ การ

ประชาสมัพนัธ์ และการโฆษณา เป็นต้น 

2.4.3.4  เพ่ือความบนัเทิง  

เป็นวตัถปุระสงค์ท่ีผู้สง่สารต้องการให้ผู้ รับสารเกิดความพึงพอใจ สนุกสนาน ใน

สว่นผู้ รับสารเองต้องการได้รับความพอใจ เพลดิเพลนิใจ หรือสนกุสนานเช่นกนั 

 

2.4.4  ประสิทธิภาพของการส่ือสาร 

เดวิท เบอร์โล (Berlo, 1960) ได้เสนอรายละเอียดในองค์ประกอบของการสื่อสาร ซึ่ง

รายละเอียดปลกียอ่ยนีจ้ะเป็นตวับง่ชีว้า่ การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพมากเพียงไร หรือได้ผลตาม

วตัถปุระสงค์หรือไม่ ต้องคํานงึถึงการสือ่สาร 6 ประการ คือ แหลง่สาร ผู้ เข้ารหสั สาร ช่องทางหรือ

สือ่ ผู้ถอดรหสั และผู้ รับสาร  

เบอร์โล ได้นําเอาแหลง่สาร และผู้ เข้ารหสัมารวมไว้ในองค์ประกอบเดียวกัน คือ source 

และได้นําเอาผู้ถอดรหสักบัผู้ รับสารมารวมเป็น receiver 
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2.4.4.1  ผู้สง่สาร หรือแหลง่สาร หมายถึง แหลง่กําเนิดของสาร หรือผู้ เลอืกสรร 

ขา่วสารเก่ียวกบัความคิด เหตุการณ์ต่างๆ สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ สง่ต่อไปยงัผู้ รับสาร ผู้สง่นีอ้าจเป็น

คนเพียงคนเดียว หรือบุคคลหลายคน เช่น สถาบนั องค์กร สถานีวิทยุ สถานีโทรทศัน์ เป็นต้น ซึ่ง 

Source ควรมีลกัษณะท่ีดีดงันี ้ 

1)  ทกัษะในการสือ่สาร หมายถึง ความเช่ียวชาญ ความชํานาญในการ 

สือ่สาร ซึง่จะทําให้ผู้สง่สารสามารถวิเคราะห์จุดประสงค์และความต้องการในการสือ่สารได้ รวมถึง

รู้จกัเลอืกสือ่ และภาษาท่ีเหมาะสมกบัผู้ รับสารแตล่ะกลุม่ 

2)  ทศันคติ เป็นความรู้สกึนกึคิดท่ีบุคคลมีตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ ซึง่อาจ 

เปลีย่นแปลงได้โดยทศันคติ แบง่ออกเป็น 

(1)  ทศันคติตอ่ตนเอง เป็นการท่ีผู้สง่สารประเมินตนเอง กลา่วคือ 

ผู้สง่สารอาจมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อตนเอง ซึ่งถือเป็นทศันคติในทางลบ แต่ในทางตรงกันข้ามผู้สง่สาร

อาจมีทนัคติท่ีดีตอ่ตนเองก็ได้ ทศันคติตอ่ตนเองเป็นผลสบืเน่ืองมาจากบุคลิกภาพด้วยและยงัมีผล

ตอ่การสร้างสารอยา่งมาก 

(2)  ทศันคติตอ่เนือ้หา เป็นทศันคติท่ีผู้สง่สารจะมีตอ่เนือ้หาของ

สารท่ีเขาจะสง่ 

(3)  ทศันคติตอ่ผู้ รับสาร หรือบุคคลอ่ืนๆ ในกระบวนการสือ่สาร 

กลา่วคือ ถ้าผู้สง่สารมีทศันคติท่ีดี หรือไม่ดีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็จะทําให้การสื่อสารแตกต่าง

กนัออกไป 

3)  ระดบัความรู้ ผู้สง่สารจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในขา่วสารท่ี

จะสง่ออกไปก่อน เพ่ือสามารถถ่ายทอดขา่วสารไปยงัผู้ รับได้ 

4)  ระบบสงัคมและวฒันธรรม หรือพืน้ฐานทางสงัคมและวฒันธรรม 

บุคคลท่ีมีพืน้ฐานทางสงัคมต่างกัน วฒันธรรมต่างกันจะมีการสื่อสารต่างกันไปด้วย เช่น ค่านิยม 

ความเช่ือ ตําแหน่งหน้าท่ีการงานของผู้ ส่งสาร จะเป็นตัวกําหนดรูปแบบของการสื่อสาร 

นอกจากนัน้ ผู้สง่สารยงัจะต้องทราบถึงพืน้ฐานทางสงัคม และวฒันธรรมของผู้ รับสารเสียก่อนจึง

จะสามารถทางการสือ่สารได้ผลดี 

2.4.4.2  สาร หมายถึง สิง่ท่ีผู้สง่สารให้ผู้ รับสาร โดยสารจะเป็นตวัแทนของความ 

คิดท่ีสง่ผา่นไปตามสือ่ และไปกระตุ้นความหมายให้เกิดแก่ผู้ รับ ไม่วา่จะเป็นคําพูด การเขียน ภาพ 

เสียงเพลง ฯลฯ ก็นับว่าเป็นสาร ซึ่งสารท่ีดีจะต้องเป็นสารท่ีเรียกร้องความสนใจ ทําให้เกิด
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ประสบการณ์ร่วมกนั และสารนัน้จะต้องตรงกับความต้องการของผู้ รับสารด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 

สารนีจ้ะไม่มีความหมาย ถ้าผู้ รับสารไม่มีความสามารถในการอ่านหรือแปลความตอ่สารนัน้ 

2.4.4.3  ช่องทางในการสือ่สารหรือสือ่ ในกระบวนการสือ่มวลชน ชอ่งทางการ 

สื่อสารท่ีรู้จักโดยทัว่ไป ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์ เป็นต้น ความ

เหมาะสมของสือ่ท่ีจะใช้จะต้องสอดคล้องกบัการรับรู้ของผู้ รับสาร 

การใช้ช่องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม จะทําให้การสื่อสารบรรลุประสิทธิผล 

เพราะช่องทางการสื่อสารมีความสมัพนัธ์กับผู้ รับสารในการเลือกจดจํา เช่น เม่ือผู้สง่สารเปลี่ยน

ความเร็วในการพูด ระดบัเสียง และคุณภาพเสียง ผู้ รับสารก็จะเลือกจดจําเนือ้หาของสารได้มาก 

แตถ้่าผู้สง่สารเฉยเมยตอ่การใช้ช่องทางการสื่อสาร ย่อมทําให้ผู้ รับสารไม่อาจจําสารนัน้ได้ ความ

คลอ่งตวัในการใช้ช่องทางการสือ่สารกบัผลสมัฤทธ์ิในการสื่อสารมักไปด้วยกัน และวิธีการสื่อสาร

ท่ีดี มกัจะชกัจูงใจผู้ รับสารได้ดีด้วย 

2.4.4.4  ผู้ รับสารหรือผู้ถอดรหสั หมายถึง ผู้ ท่ีรับขา่วสารจากแหลง่สาร เป็นจุด 

มุ่งหมายปลายทางท่ีสารสง่ไปถึง อาจเป็นบุคคลท่ีกําลงัรับฟัง ด ูหรืออ่านข่าวสาร หรือเป็นสมาชิก

ของกลุม่ เช่น ผู้ ฟังคําบรรยาย หรือมวลชน ซึ่งโดยปกติแล้ว ผู้ รับสารจะทําหน้าท่ีเป็นคนถอดรหสั

ข่าวสารท่ีมาจากแหล่งข่าวสารด้วยตนเอง ยกเว้นบางกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการสื่อสารมวลชน 

(mass communication) ผู้ รับสารอาจไม่สามารถถอดรหสัได้ ต้องอาศยับุคคลอ่ืนๆ เช่น คนอ่าน

หนงัสอืไม่ได้ต้องอาศยับุคคลอ่ืนอ่านให้ฟัง เป็นต้น  

ผู้ รับสาร ก็เช่นเดียวกบัผู้สง่สาร คือ จะต้องมีองค์ประกอบต่อไปนีร้วมอยู่ด้วย จึง

จะทําให้การสือ่สารได้ผล 

1)  ทกัษะในการสือ่สาร ประกอบด้วย ความสามารถในการฟัง การ 

อ่าน และการคิด ถ้าผู้ รับสารไม่มีทกัษะเหลา่นี ้เขาจะไม่สามารถรับและถอดรหสัได้ ดงันัน้ จะเห็น

ได้วา่สงัคมใดก็ตามท่ีมีผู้อ่านออกเขียนได้น้อย สงัคมนัน้จะพฒันาคอ่นข้างช้า 

2)  ทศันคติ ผู้ รับสารจะถอดรหสัของสารได้ขึน้อยูก่บัทศันคติท่ีเขามี 

ตอ่ตนเอง ทศันคติท่ีมีต่อผู้ รับสาร และทศันคติท่ีดีต่อเนือ้หาของสาร คือ ผู้ รับสารท่ีจะถอดรหสัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพนัน้ จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องไม่ดูถูกตนเอง ไม่มีอคติต่อข่าวสารท่ีจะรับ และ

ต้องให้ความเช่ือถือตอ่ผู้สง่สาร 

3)  ระดบัความรู้ การสือ่สารจะได้ผลดีหรือไม่ ขึน้อยูก่บัผู้ รับสารวา่จะ 

มีความเข้าใจสญัลกัษณ์ เนือ้หาสาร ธรรมชาติของการสื่อสารแค่ไหน ถ้าหากว่าผู้ รับสารไม่เข้าใจ

แล้ว จะทําให้การรับสารผิดไป ไม่ตรงกบัท่ีผู้สง่สารต้องการท่ีจะให้ผู้ รับสารได้รับ 
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4)  ระบบสงัคมและวฒันธรรม บุคคลท่ีมีวฒันธรรม ตําแหนง่ในสงัคม 

สถานภาพ กลุ่มสมาชิก การดําเนินชีวิตท่ีแตกต่างกันออกไป ย่อมจะทําให้การรับและแปล

ความหมายของสารผิดไป การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมย่อมจะทําให้วิธีทางการสื่อสารเปลี่ยนไป

ด้วย 

องค์ประกอบทัง้ 4 องค์ประกอบข้างต้นนี ้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มี

ผลกระทบซึ่งกันและกัน รวมทัง้มีผลต่อการสื่อสารด้วย ดงันัน้หากผู้สง่สารมีประสิทธิภาพ แต่สื่อ

และผู้ รับสารด้อยประสทิธิภาพ ก็จะทําให้ประสทิธิผลของการสื่อสารด้อยลงไป ในทํานองเดียวกัน

หากผู้สง่สารด้อยประสิทธิภาพ หากสารไม่ชัดเจน แม้จะมีสื่อและผู้ รับสารท่ีมีประสิทธิภาพ การ

สื่อสารก็ยังด้อยประสิทธิภาพเช่นกัน และยิ่งหากทัง้ผู้ ส่งสาร สาร สื่อ และผู้ รับสารด้อย

ประสทิธิภาพด้วยแล้ว การสือ่สารก็มีโอกาสท่ีจะประสบผลสาํเร็จน้อยท่ีสดุ ดงันัน้องค์ประกอบของ

กระบวนการสือ่สารเหลา่นีเ้ป็นตวักําหนดประสิทธิผลของการสื่อสาร นอกจากนัน้ ปัจจัยทางด้าน

ทศันคติของผู้ รับสารทัง้ต่อตนเอง ต่อสาร และผู้สง่สาร เป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งท่ีสามารถเพ่ิม

หรือลดประสทิธิผลของการสือ่สารได้ 

ดังนัน้เม่ือพิจารณาถึงความสําคัญขององค์ประกอบในกระบวนการสื่อสาร

ดงักลา่วแล้ว งานวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยจึงได้มุ่งวิเคราะห์เก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบโดยวิเคราะห์ทัง้ตัวผู้ ส่งสาร สาร สื่อ และผู้ รับสาร เ น่ืองจาก

องค์ประกอบทัง้ 4 มีความเช่ือมโยงและสมัพันธ์กัน การท่ีจะสื่อสารให้ประสบความสําเร็จนัน้ 

องค์ประกอบหลกัท่ีจะทําให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุในการสือ่สาร คือ การมีการจดัการการสือ่สารท่ี

ดี 

David (อ้างถึงใน วิรัช ลภิรัตนกุล, 2532) อธิบายถึงกฎ 5 ข้อ ของการสื่อสารว่า 

เม่ือผู้สง่สารสื่อสารไปยงัผู้ รับสารนัน้ ผู้สง่สารย่อมมีวตัถุประสงค์ท่ีคาดหวงัไว้ 5 ขัน้ตอน ต่อผู้ รับ

สาร เรียกวา่ กฎ 5 ข้อแหง่การสือ่สาร คือ การรับสารนัน้ได้ การเข้าใจสารนัน้ การยอมรับ การเกิด

การปฏิบติั การมีปฏิกิริยาตอบกลบั  

ดังนัน้ ในการสื่อสารทุกประเภท ถ้าผู้ รับสารสามารถบรรลุถึงกฎ 5 ข้อ ตาม

ขัน้ตอนนีแ้ล้วยอ่มถือได้วา่เป็นการสือ่สารท่ีประสบผลสาํเร็จ 

Roger and Shoemaker (1971) ได้ให้ความเห็นวา่ การสง่สารซํา้ๆ หลายครัง้ จะ

ทําให้สารนัน้ถกูยอมรับโดยผู้ รับสารมากขึน้ ซึง่จะทําให้ผู้ รับสารจําเนือ้สารได้ดีขึน้และสารนัน้จะมี

ประสทิธิภาพในการจูงในเพ่ิมขึน้ด้วย 
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Kotler and Roberto (1989) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับความสามารถในการจดจํา

สาร (memorability factors) ของผู้ รับสาร วา่ ต้องประกอบด้วยตวัสนบัสนนุให้สารน่าจดจํา (idea 

reinforcement) คือ การนําเสนอสารซํา้ๆ กัน จะเป็นตัวช่วยให้สารเป็นท่ีจดจําได้มากโดยใช้

ความถ่ี ซึง่หมายถึง อตัราความบอ่ยครัง้ท่ีกลุม่เป้าหายได้รับสาร และการยํา้ คือ การยํา้เตือนเป็น

ระยะๆ เพ่ือผู้ รับสารจะได้ไม่ลมืสารนัน้ๆ ตลอดจนความต่อเน่ืองในการให้ข่าวสารอย่างสม่ําเสมอ

ด้วย 

 

 2.4.5  ส่ือและประสิทธิภาพของส่ือ 

 สื่อ คือ พาหนะท่ีนําพาข่าวสารจากผู้สง่สารไปยงัผู้ รับสาร ซึ่งในการเผยแพร่ข่าวสารนัน้ 

การเลอืกใช้สือ่ให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย จึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัประการหนึง่ ซึ่งโดยทัว่ไป อาจ

สามารถจําแนกประเภทของสือ่ได้ดงันี ้คือ 

2.4.5.1  สือ่มวลชน (mass media) หมายถึง สือ่ท่ีทําให้ผู้ รับสาร ซึง่อาจจะเป็น 

บุคคลเดียว หรือกลุม่บุคคลสามารถสง่ข่าวสารข้อมูลไปยงัผู้ รับเป้าหมายจํานวนมาก และอยู่กัน

อยา่งกระจดักระจายได้ในเวลารวดเร็ว  

สื่อมวลชนในกระบวนการสื่อสารมวลชน เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร ซึ่งมี

ลกัษณะโดยทัว่ไปท่ีแตกตา่งจากการสือ่สารในรูปแบบอ่ืนๆ 2 ประการ คือ 

1)  กลุม่ผู้ รับสาร จะต้องเป็นกลุม่ชนขนาดใหญ่ ซึง่ไม่ใช่ผู้ ท่ีอยูใ่นสงัคม 

หรือมีประสบการณ์ร่วมกนั แตเ่ป็นกลุม่ชนท่ีมีความหลากหลาย และมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไป ไม่

จําเป็นต้องรู้จกั หรือมีประสบการณ์คล้ายคลงึกนัมาก่อน 

2)  สือ่ท่ีใช้ในการสือ่สารมวลชน จะเป็นประเภทท่ีสมัผสัได้ด้วยการมอง 

เห็น เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อท่ีสมัผัสได้ด้วยการฟัง เช่น วิทยุ และสื่อท่ีสมัผสัได้ด้วยการ

มองเห็นและการฟัง ได้แก่ โทรทศัน์ เป็นต้น 

2.4.5.2  อิทธิพลของสือ่มวลชน 

Klapper (อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2540) ได้เสนอแนวความคิด เก่ียวกับ

อิทธิพลของสือ่มวลชนประเภทตา่งๆ ท่ีมีตอ่ทศันคติ และพฤติกรรมด้านตา่งๆ ของประชาชนไว้ดงันี ้

 1)  อิทธิพลของสือ่มวลชนท่ีมีตอ่ประชาชนนัน้ ไม่ใช่อิทธิพลโดยตรงแต่ 

เป็นอิทธิพลโดยอ้อม เพราะมีปัจจยัตา่งๆ ท่ีสกดักัน้อิทธิพลของสือ่มวลชน ปัจจยัดงักลา่ว ได้แก่ 
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 (1)  ความมีใจโน้มเอียงของผู้ รับสาร (predispositions)  

ประชาชนจะมีความคิดเห็น คา่นิยม และมีความโน้มเอียง ท่ีจะประพฤติปฏิบติั อย่างใดอย่างหนึ่ง

อยูก่่อน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการคบหาสมาคมกับคนอ่ืน และสถาบนัสงัคมท่ีตนเป็นสมาชิก เม่ือ

บุคคลนัน้สมัผสักบัสือ่มวลชน ก็จะนําเอาทศันคติ คา่นิยม และพฤติกรรมเหลา่นีติ้ดมาด้วย  

(2)  การเลอืกของผู้ รับสาร (selective processes) ประชาชนจะ 

เลือกรับสารท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็นและความสนในของตนเอง และจะหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับ

สารท่ีไม่สอดคล้องหรือขดัแย้งกบัความคิดเห็น และความสนใจของตนเอง ประชาชนจะพยายาม

ตีความสารตามความเช่ือ และค่านิยมท่ีตนมีอยู่เดิม และจะเลือกจดจําเฉพาะสิ่งท่ีสนับสนุน

ความคิดและความเช่ือของตน 

(3)  อิทธิพลของบุคคล (personal influence) ขา่วสารจากสือ่ 

มวลชน อาจไม่ได้ไปถึงประชาชนในทนัที แตจ่ะผา่นสือ่บุคคล หรือผู้ นําความคิดเห็น ก่อนจะไปถึง

ประชาชนผู้ นําความคิดเห็น มักสอดแทรกความรู้สกึนึกคิดของตนเข้าไปด้วย ผู้ นําความคิดเห็น

มกัจะเป็นคนท่ีได้รับความเช่ือถือ เลือ่มใส และไว้วางใจจากประชาชน จึงเป็นผู้ มีอิทธิพลต่อความ

คิดเห็นและการตดัสนิใจของประชาชน 

(4)  ลกัษณะของธุรกิจด้านสือ่มวลชน (economic aspects) 

การดําเนินธุรกิจด้านสื่อมวลชนในสงัคมเสรีนิยม ซึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนัน้ สื่อมวลชน

สามารถแขง่ขนักนัได้โดยเสรี ตา่งฝ่ายตา่งเสนอความคิดเห็นและคา่นิยมท่ีแตกตา่งกันออกไป และ

ประชาชนก็มีเสรีภาพในการท่ีจะเลือกเช่ือถือความคิดเห็นหนึ่งได้ และตัดสินใจว่าควรจะเช่ือ

สือ่มวลชนไหนดี 

2)  อิทธิพลท่ีสือ่มวลชนมีตอ่ประชาชนเป็นเพียงผู้สนบัสนนุเทา่นัน้ คือ 

สือ่มวลชนจะสนบัสนนุทศันคติ คา่นิยม ความมีใจโน้มเอียง ตลอดจนแนวโน้มด้านพฤติกรรมของ

ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง และพร้อมท่ีจะแสดงให้ปรากฏออกมา เม่ือมีแรงจูงใจเพียงพอ หรือ

เม่ือมีโอกาสเหมาะสม  

3)  สือ่มวลชนอาจทําหน้าท่ีเป็นผู้ เปลีย่นแปลงประชาชนได้เช่นกนั แต ่

จะเกิดขึน้ต่อเม่ือบุคคลมีความโน้มเอียงท่ีจะเปลี่ยนแปลงอยู่ก่อนแล้ว จากสื่อมวลชนสามารถ

เสนอสิ่งท่ีสอดคล้องกับความต้องการของเขา เขาก็จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมได้ 

สือ่มวลชนจึงทําหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ เสนอหนทางในการเปลีย่นแปลงทศันคติและพฤติกรรมเทา่นัน้ 
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4)  สือ่มวลชนสามารถสร้างทศันคติและคา่นิยมใหม่ให้เกิดแก่ 

ประชาชนได้ ในกรณีท่ีบุคคลนัน้ๆ ไม่เคยมีความรู้หรือประสบการณ์เก่ียวกบัสิง่นัน้มาก่อน ทศันคติ

และค่านิยมใหม่นีจ้ะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือบุคคลนัน้รับสารท่ีเสนอเร่ืองราวในแนวเดียวกันบ่อยๆ เป็น

อิทธิพลในลกัษณะสะสม มิใช่อิทธิพลท่ีก่อให้เกิดผลได้ทนัทีทนัใด หรือในระยะเวลาอนัสัน้ 

2.4.2.3  สือ่บุคคล (interpersonal media) หมายถึง ตวับุคคลผู้ นําพาขา่วสาร 

จากบุคคลหนึง่ไปยงับุคคลหนึง่ โดยอาศยัการติดตอ่แบบตวัตอ่ตวั ระหวา่งบุคล 2 คนหรือมากกว่า 

2 คนขึน้ไป  

  1)  การสือ่สารระหวา่งบุคคล (interpersonal communication) 

ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล Roger and Shoemaker (1971) ได้

กล่าวไว้ว่า ในกรณีท่ีต้องการให้บุคคลใดๆ เกิดการยอมรับในสารท่ีเสนอไป หรือการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ท่ีใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจยอมรับสารนัน้ ควรใช้การสื่อสาร

ระหวา่งบุคคล โดยใช้สือ่บุคคลเป็นผู้ เผยแพร่ขา่วสาร สือ่บุคคลนัน้จะเป็นประโยชน์มาก ในกรณีท่ี

ผู้ ส่งสารหวังผลให้ผู้ รับเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมในการยอมรับสารนัน้ 

นอกจากนี ้ยงัเป็นวิธีท่ีช่วยให้ผู้ รับสารมีความเข้าใจกระจ่างชัดต่อสารและตดัสินใจรับข่าวสารได้

อยา่งมัน่ใจยิ่งขึน้ด้วย 

2.4.2.4  ประสทิธิภาพของสือ่บุคคล 

การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ผู้ ส่งสารและผู้ รับสาร

สามารถซกัถามทําความเข้าใจ และมีผลกิริยาโต้ตอบซึ่งกันและกันได้โดยทนัที จัดเป็นลกัษณะท่ี

เป็นประโยชน์มากในการใช้เป็นเคร่ืองมือชักจูงใจโน้มน้าวใจผู้ รับสาร ดังท่ี เสถียร เชยประทับ 

(2525) ได้กลา่วถึงประสทิธิภาพของสือ่บุคคล ไว้ดงันี ้ 

1)  สามารถทําให้เกิดการแลกเปลีย่นขา่วสารแบบยคุลวิถี ถ้าผู้ รับสาร 

ไม่เข้าใจก็สามารถไตถ่าม หรือขอขา่วสารเพ่ิมเติมจากผู้สง่สารได้ในเวลาอนัรวดเร็ว สว่นผู้สง่สารก็

สามารถปรับปรุงแก้ไขสารท่ีสง่ออกไปให้กบัความต้องการและความเข้าใจของผู้ รับสารได้ในเวลา

อนัรวดเร็วเช่นกัน การท่ีช่องสารท่ีเป็นสื่อระหว่างบุคคลมีระดบัปฏิกิริยาตอบสนอง หรือปฏิกิริยา

สะท้อนกลบัสงูสามารถทําให้ลดอุปสรรคของการสื่อสารท่ีเกิดจากการเลือกรับสาร การเลือกแปล

หรือตีความสาร และการเลอืกจดจําสารได้ 

2)  สามารถจูงใจบุคคลให้เปลีย่นแปลงทศันคติท่ีฝ่ังรากลกึได้ การ 

สือ่สารระหวา่งบุคคลนีแ้บง่ออกเป็น การติดตอ่สือ่สารโดยตรง และการติดต่อสื่อสารโดยกลุม่ ดงันี ้

(เสถียร เชยประทบั, 2525) 
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 (1)  การติดตอ่โดยตรง (direct contact) การติดตอ่โดยตรงนีใ้ช้สือ่ 

บุคคลในการเผยแพร่ข่าวสารโดยวิธีเยี่ยมบ้าน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชน วิธีนีห้าก

ประชาชนหรือผู้ รับสารสงสยัไม่เข้าใจ ก็สามารถซกัถามทําความเข้าใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนีผู้้

เผยแพร่ขา่วสารยงัสามารถสาํรวจข้อเท็จจริงเก่ียวกับตวัผู้ รับสารได้ด้วย ฉะนัน้ ในกิจการเผยแพร่

ขา่วสาร สร้างความเข้าใจ หรือชกัจูงโน้มน้าวใจ จึงนิยมใช้การติดต่อสื่อสารโดยตรง แต่มีข้อจํากัด

คือ การสื่อสารประเภทนีต้้องใช้สื่อบุคคลเป็นจํานวนมาก สิน้เปลืองเวลาและแรงงานในการ

เผยแพร่ขา่วสาร 

 (2)  การติดตอ่โดยกลุม่ (group contact of community public) 

คือการติดต่อโดยผ่านกลุม่ กลุม่จะมีอิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวม กลุม่ต่างๆ จะช่วยให้การสื่อสาร

ของบุคคลบรรลเุป้าหมายได้ ดงัท่ี Blumer (1996) กลา่วไว้ว่า “สงัคมมนุษย์ประกอบด้วยกลุม่ท่ี

ตา่งชนิดกนั สว่นใหญ่ชีวิตท่ีรวมกนัอยูท่ัง้หมดจะประกอบกนัเป็นแบบแผนปฏิบติั และมีพฤติกรรม

ร่วมกนัของบุคคล เม่ือกลุม่มีความสนใจไปในทางนัน้ด้วย” การติดต่อโดยกลุม่นีอ้าจทําได้โดยการ

ประชุม อภิปราย การสนทนาภายในกลุม่ คือ จัดกลุม่คนท่ีมีความสนใจกันตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ให้

สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีปฏิกิริยาโต้ตอบกัน ซึ่งจะมีส่วนในการตดัสินใจยอมรับหรือ

ปฏิเสธขา่วสาร 

สาํหรับประสิทธิของสื่อมวลชนและสื่อบุคคลนัน้ นกัวิชาการทางการสื่อสารสว่น

ใหญ่ตา่งเห็นพ้องต้องกันว่า สื่อมวลชนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าสื่อบุคคล ในการให้ข่าวสารแก่

คนจํานวนมาก เพ่ือก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองหนึ่งอย่างถูกต้อง สว่นสื่อบุคคลจะมี

ประสิทธิภาพมากกว่าในการชักจูงให้บุคคลมีทศันคติต่อเร่ืองนัน้ๆ ตามแนวทางท่ีมุ่งหวงั ดงัเช่น 

Roger (1978) ได้กลา่วเปรียบเทียบประสทิธิภาพของสือ่มวลชนและสือ่บุคคล โดยผลจากการวิจัย

ตา่งๆ พบวา่ สือ่มวลชนเปลีย่นแปลงการรับรู้ ซึง่หมายถึงการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ แต่การสื่อสารระหว่างบุคคลนัน้มีประสิทธิภาพมากกว่า เม่ือวตัถุประสงค์ของผู้สง่

สารอยู่ท่ีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เพราะข่าวสารท่ีถ่ายทอดจากสื่อมวลชนเพียงอย่างเดียว ไม่

สามารถก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงทศันคติท่ีฝ่ังแนน่ หรือเปลีย่นแปลงพฤติกรรมได้ 

2.4.2.5  สือ่เฉพาะกิจ (special media) ได้แก่ สือ่ประเภทโสตทศันปูกรณ์ และสือ่ 

สิง่พิมพ์ เช่น เสยีงตามสาย สไลด์ แผน่พบั โปสเตอร์ ใบปลวิ เทป เป็นต้น  

สาํหรับคณุลกัษณะท่ีดีของสือ่เฉพาะกิจนัน้ ปรมะ สตะเวทิน (2540) ได้อธิบายว่า 

ในการใช้สื่อเฉพาะกิจเพ่ือการพัฒนา ผู้ ใช้สามารถนําข่าวสารของการพฒันาเฉพาะเร่ืองใดเร่ือง

หนึง่ของโครงการพฒันาท่ีต้องการรณรงค์เฉพาะเร่ืองไปยงัประชากรกลุม่เป้าหมาย และการใช้สื่อ
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เฉพาะกิจจะทําให้ประชาชนกลุม่เป้าหมายได้รับทราบข่าวสารความรู้โดยตรงและถูกต้อง ช่วยให้

เกิดการตดัสนิใจและลงมือปฏิบติัได้ถกูวิธี 

2.4.2.6  สือ่กิจกรรม ในท่ีนี ้ณรงค์ สมพงษ์ (2535) ได้อธิบายคําวา่ “สือ่” หมาย 

รวมไปถึงกิจกรรม (activites) หรือวิธีการ (methods) ท่ีนํามาสนับสนุนหรือจัดการให้

กลุม่เป้าหมายได้รับรู้สิ่งต่างๆ ด้วยประสาทสมัผสัทัง้ 5 รวมทัง้ได้มีสว่นร่วมในการแสดงออกใน

กิจกรรมนัน้ๆ ซึง่เป็นสือ่ท่ีนบัได้ว่ามีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการสง่เสริมและเผยแพร่ เน่ืองจากได้

เรียนรู้จากสิ่งเร้าหลายทาง สื่อเหล่านีอ้าจจัดอยู่ในรูปของกลุ่มหรือมวลชนก็ได้ตามลักษณะ

กิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการหรือการแสดงสาธิต เป็นต้น ดงันัน้อาจกลา่วได้ว่า “สื่อกิจกรรม” 

เป็นการรวบรวมเอาอุปกรณ์หรือสื่อหลายประเภทมาใช้ร่วมกัน โดยคุณลกัษณะท่ีสําคญัต่อการ

สือ่สาร คือ 

 1)  ช่วยรวมวสัด ุอุปกรณ์หรือสือ่ตา่งๆ ไว้ในท่ีแหง่เดียว เช่น การจดั

นิทรรศการ 

 2)  สง่เสริมให้กลุม่เป้าหมายได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถ

ของตนเองทําให้เกิดกําลงัใจในการปฏิบติังาน เช่น การจดัประกวด แขง่ขนัตอบปัญหา 

 3)  เร่งเร้าให้มีการยอมรับปฏิบติัได้เร็วขึน้ 

 4)  ช่วยให้มีการพบปะสงัสรรค์กนัระหวา่งบุคคลในฝ่ายตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 

 5)  สือ่กิจกรรมสร้างการรับรู้ท่ีเป็นรูปธรรมมาก เน่ืองจาก

กลุม่เป้าหมายได้มีโอกาสสมัผสัด้วยตนเอง บางอยา่งได้ทดลองด้วยตนเองอีกด้วย 

  

 2.4.6  ประสิทธิผลของการส่ือสาร 

 จุมพล รอดคําดี (2532) กลา่วถึง เร่ืองการทดสอบประสิทธิผลของสื่อ คือการวดัปฏิกิริยา

และพฤติกรรมของกลุม่บุคคลเป้าหมาย หลงัจากการใช้สือ่ไปแล้ววา่ สือ่นัน้ 

2.4.6.1  สามารถทําให้เกิดความรู้ และความเข้าใจเพ่ิมขึน้หรือไม่ 

2.4.6.2  สามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นเพ่ิมขึน้หรือไม่ 

2.4.6.3  สามารถโน้มน้าวใจให้เปลีย่นทศันคติได้หรือไม่ 

2.4.6.4  สามารถทําให้เกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมได้หรือไม่ 

ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดของ Roger (1978) ในเร่ืองการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลว่า 

จะต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดผลบางประการในตวัผู้ รับสาร โดยเกิดจากความตัง้ใจ

ของแหลง่สารใน 3 ประเด็น คือ  
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 1)  การเปลีย่นแปลงในระดบัความรู้ (change in receiver’s 

knowledge) 

 2)  การเปลีย่นแปลงทศันคติ (change in receiver’s attitude) 

 3)  การเปลีย่นแปลงด้านพฤติกรรม (change in receiver’s behavior) 

 การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้นําแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารและประสิทธิผลของการ

สื่อสารข้างต้น มาสนับสนุนผลการศึกษา โดยวิเคราะห์เก่ียวกับองค์ประกอบการสื่อสารทัง้ 4 

องค์ประกอบข้างต้น วา่มีการจดัการอยา่งไร ไม่วา่จะเป็นการศกึษาท่ีตวัผู้สง่สาร การศึกษาเนือ้หา

สารท่ีต้องการเผยแพร่สูก่ลุม่ผู้ รับสาร การศึกษาช่องทางการใช้สื่อแต่ละประเภท และผู้ รับสารมี

ทศันคติอยา่งไร ตลอดจนวิเคราะห์ในประเด็นประสิทธิภาพของการสื่อสารท่ีผู้สง่สารมีการบูรณา

การการสื่อสารเพ่ือนํามาจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุล

อิสลาม  

 

2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ 
 

 การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลเลอืกรับเอาสารสนเทศหรือสิง่เร้าเข้ามาจัดระเบียบ

และทําความเข้าใจ โดยอาศยัประสบการณ์เป็นเคร่ืองมือ จากนัน้จึงมีปฏิกิริยาตอบสนอง การท่ี

ผู้บริโภคสองคนได้สิ่งเร้าอย่างเดียวกัน และตกอยู่ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน แต่มีปฏิกิริยา

ตอบสนองแตกตา่งกนัอนัเน่ืองมาจากการรับรู้ท่ีแตกตา่งกนั 

 การรับรู้ของบุคคลแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ท่ีได้รับและการประเมินค่าสิ่งท่ีรับรู้ก็

จะแตกต่างกันออกไปด้วย การรับรู้ของบุคคลมักเกิดจากการได้ยินและได้เห็นสิ่งต่างๆ เป็น

ความรู้สกึท่ีเกิดจากประสาทสมัผสัโดยอาศยัอวยัวะสมัผสั ซึ่งแต่ละบุคคลจะประเมินค่าจากสิ่งท่ี

รับรู้โดยอาศยัประสบการณ์และภมิูหลงัของตน (นิสากร โลกสทุธิ, 2551) 

 กาญจนา เลิศลาภวศิน (2543) ได้รวบรวมความหมายและแนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ของ

ผู้ รับสารท่ีนา่สนใจไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 การรับรู้ หมายถึง กระบวนการในการจดจํา เลือก รวบรวม และตีความสิ่งเร้าต่างๆ 

เพ่ือท่ีจะให้สามารถเข้าถึงสิง่ท่ีอยูร่อบๆ ตวัเรา (Harrell, 1986) 

 Assael (1998) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การรับรู้” หมายถึง กระบวนการซึ่งผู้ รับสารเลือก

รับ จดัองค์ประกอบ และแปลความหมายสิง่เร้าตา่งๆ ออกมาเพ่ือให้มีความหมายเข้าใจได้ และยงั

ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า สิ่งเร้าจะมีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับการรับรู้มากขึน้ หากสิ่งเร้าเหลา่นัน้มี



37 
ลกัษณะดังนี ้คือ สอดคล้องกับประสบการณ์ท่ีผ่านมาของผู้ รับสาร สอดคล้องกับความเช่ือใน

ปัจจุบนัของผู้ รับสาร ไม่มีความสลบัซบัซ้อนมากจนเกินไป เช่ือถือได้ มีความสมัพันธ์กับความ

จําเป็นหรือความต้องการในปัจจุบนั และไม่ก่อให้เกิดความกลวัและความกงัวลในมากจนเกินไป 

 Fill (1995) ได้กลา่ววา่ การรับรู้เป็นเร่ืองทีเก่ียวข้องกบัวิธีการท่ีแต่ละคนมองและทําความ

เข้าใจตอ่สิง่แวดล้อมรอบๆ ซึง่เป็นสิง่ท่ีเก่ียวกบัการเลอืก การรวบรวม และตีความสิ่งเร้าต่างๆ โดย

บุคคลแตล่ะคน ซึง่จะทําให้เกิดความเข้าใจท่ีแตกตา่งกนัไปแตล่ะบุคคล 

  

 2.5.1  กระบวนการรับรู้ 

การรับรู้เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในตวับุคคล ซึ่งไม่สามารถสงัเกตได้โดยตรง การรับรู้เป็น

กระบวนการซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้

Schcmenhorn, Hunt and Osborn (1982) ได้กล่าวถึง กระบวนการรับรู้ว่าเป็น

กระบวนการทางจิตวิทยาเบือ้งต้นในการตีความสิ่งเร้าท่ีสมัผสัต่าง ๆ เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีมี

ความสาํคญัสาํหรับผู้ รู้ การรับรู้เป็นสิง่ท่ีทําให้บุคคลมีความแตกต่างกันเม่ือบุคคลได้รับสิ่งเร้าก็จะ

ประมวลสิง่รับรู้นัน้เป็นประสบการณ์ท่ีมีความหมายเฉพาะตนเอง 

 
 

ภาพที่ 2.1 กระบวนการรับรู้  

แหล่งที่มา: Schcmenhorn, Hunt and Osborn, 1982. 

   

สาํหรับกระบวนการรับรู้จะเก่ียวข้องกบัขัน้ตอนสาํคญัๆ 3 ขัน้ตอน คือ (จุฑามาศ                  

สทิธิขวา, 2542) 

ขัน้ตอนท่ี 1 การเลอืก (selection) การเลอืกจะเก่ียวข้องทัง้การเลอืกโดยจงใจและไม่จงใจ 

กลา่วคือ การตดัสินใจบางครัง้จะกระทําการเลือกว่าเราจะรับสิ่งกระตุ้นใดขึน้อยู่กับปัจจัยหลาย

อย่าง เช่น ปัจจัยทางด้านกายภาพ (characteristic) ปัจจัยทางด้านท่ีตัง้ (physical location) 

ความสนใจ (interest) ประสบการณ์ท่ีผา่นมา (past experience) 

ขัน้ตอนท่ี 2 การรวบรวม ในด้านการรับรู้สิง่ตา่ง ๆ เรามกัมีแนวโน้มท่ีจะรวบรวมตวักระตุ้น

ต่างๆ เข้าเป็นรูปแบบต่างๆ หลกัในการรวบรวมตัวกระตุ้ นมีหลายประการ เช่น รวบรวมโดย



38 
พิจารณาจากการอยู่ใกล้เคียง (proximity) รวบรวมโดยพิจารณาจากความคล้ายคลึงกัน 

(resemblance) รวบรวมโดยพิจารณาจากการกระทําไปทางเดียวกัน (common fate) รวบรวม

โดยพิจารณาถึงการตอ่เติมสว่นท่ีขาดไป 

ขัน้ตอนท่ี 3 การตีความ (interpretation) เป็นการแปลความหมาย ประสบการณ์ต่างๆ ท่ี

ได้รับในการแปลความหมายนีอ้าจทําได้หลายลกัษณะ เช่น แปลความหมายตามสถานการณ์ 

(context) แปลความหมายโดยพิจารณาถึงเจตนาของบุคคล (intent) แปลความหมายโดยยึดเอา

บุคลกิลกัษณะของตนเองเป็นหลกั (projection) 

ดงันัน้ การรับรู้ของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกันออกไป และสิ่งนีส้ง่ผลต่อประสิทธิผลของ

การสือ่ความเข้าใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก ถ้าการรับรู้ของบุคคลสองคนตอ่สิง่เดียวกันใกล้เคียง

กนั โอกาสท่ีจะเข้าใจกันและลงรอยกันจะเกิดได้มาก ในขณะเดียวกัน ถ้าการรับรู้ของบุคคลสอง

คนตอ่สิง่ของสิง่เดียวกนัเป็นไปคนละทิศทางก็อาจก่อให้เกิดปัญหาและก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ

ทํางานร่วมกนัได้ในท่ีสดุ 

 

2.5.2  ความสําคัญของการรับรู้ 

ความสาํคญัของการรับรู้ แบง่ออกเป็น 2 ชนิด คือ (สทิธิโชค วรานสุนัติกลู, 2546) 

2.5.2.1  การรับรู้มีความสาํคญัตอ่การเรียนรู้ โดยท่ีการรับรู้ทําให้เกิดการเรียนรู้ 

ถ้าไม่มีการรับรู้จะเกิดการเรียนรู้ไม่ได้ ในทํานองเดียวกัน การเรียนรู้มีผลต่อการรับรู้ครัง้ใหม่ 

เน่ืองจากความรู้ประสบการณ์เดิม จะแปลความหมายให้ทราบวา่คืออะไร 

2.5.2.2  การรับรู้มีความสาํคญัตอ่เจตคติ อารมณ์ และแนวโน้มพฤติกรรม เม่ือ 

รับรู้แล้วยอ่มเกิดความรู้สกึและมีอารมณ์ พฒันาเป็นเจตคติ แล้วเกิดพฤติกรรมตามมาในท่ีสดุ 

 

2.5.3  ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรับรู้ แบง่เป็น 2 ประการ คือ (จุฑามาศ สทิธิขวา, 2542) 

2.5.3.1  ลกัษณะของสิง่เร้า โดยสิง่เร้าเป็นปัจจยัภายนอกท่ีทําให้เกิดความสนใจ 

ท่ีจะรับรู้ หรือทําให้การรับรู้คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ซึ่งลกัษณะของสิ่งเร้าท่ีก่อให้เกิดการ

รับรู้ได้นัน้ต้องเป็นสิง่เร้าท่ีนา่สนใจ มีขนาดใหญ่ มีการเคลือ่นไหว มีการเร้าซํา้บอ่ย ๆ และสิง่เร้านัน้

มีความแตกตา่งจากสิง่เร้าอ่ืน ๆ จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ได้ดีและรวดเร็ว เช่น การประชาสมัพนัธ์

โดยผา่นสือ่วิทย ุโทรทศัน์ เป็นต้น 

2.5.3.2  ลกัษณะของผู้ รับรู้ ซึง่มีปัจจยัด้านกายภาพ และปัจจยัด้านจิตวิทยา 

 



39 
1)  ด้านกายภาพ ได้แก่ สมรรถภาพของอวยัวะสมัผสั เช่น ห ูตา จมกู  

ลิน้ ผิวกายต้องสมบูรณ์ หากลักษณะของผู้ รับรู้ผิดปกติ จะทําให้การรับรู้ต่อสิ่งเร้าท่ีมาสมัผัส

ผิดเพีย้นไปจากความเป็นจริง นอกจากนัน้ ก็เป็นเร่ือง เพศ อายุ อาชีพ และระดบัการศึกษา จะมี

ผลตอ่การรับรู้ด้วย 

2)  ด้านจิตวิทยา เป็นสิง่ท่ีผู้ รับเลอืกท่ีจะสมัผสัเฉพาะท่ี ต้องการและ 

แปลความหมายให้กับตวัเอง โดยมีอิทธิพลจากความรู้เดิม หรือประสบการณ์ในอดีต ความจํา 

ความต้องการ อารมณ์ เจตคติ คา่นิยม วฒันธรรม ประเพณี ความตัง้ใจ ความคาดหวงั เป็นต้น 

 

2.5.4  ประโยชน์ของการรับรู้ 

2.5.4.1  การสร้างความประทบัใจแก่ผู้ อ่ืน (impression) เม่ือเรารู้จกัใครเป็นครัง้ 

แรกเราควรสร้างความประทบัใจให้เกิดขึน้ ความประทบัใจระหวา่งบุคคลเม่ือพบกนัครัง้แรกจะตรึง

อยูใ่นความรู้สกึเป็นเวลานาน และยากท่ีจะลบไปงา่ยๆ เม่ือเรารู้จักใครเป็นครัง้แรกจะเกิดการรับรู้ 

และความประทบัใจกบับุคคลนัน้ไม่วา่จะเป็นแงบ่วกหรือแงล่บ ดงันัน้การสร้างความประทบัใจครัง้

แรกจึงมีความสําคญัต่อบุคคลค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราคาดหวงัถึงคุณสมบติัของ

เขาและความสมัพนัธ์ท่ีจะเกิดในอนาคต 

2.5.4.2  ใช้เป็นตวัสนบัสนนุในการตดัสนิใจ ข้อมลูบางอยา่งท่ีได้จากการรับรู้ 

สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการสนบัสนุนการตดัสินใจได้ โดยเฉพาะเม่ือมีเวลาในการตดัสินใจ

คอ่นข้างน้อยและข้อมลูท่ีได้รับมามีไม่มากพอ 

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า การรับรู้คือกระบวนการภายในตัวบุคคลในการให้

ความหมายข้อมลูท่ีได้รับจากการสมัผสัสิง่เร้าของประสาทสมัผสัตา่ง ๆ โดยใช้สมอง ประสบการณ์

และสภาพจิตใจของบุคคลให้ความหมาย สิง่ท่ีรับรู้และเป็นตวักระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมตามการรับรู้

นัน้โดยแสดงออกเป็นการกระทําความนกึคิด 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ท่ีกลา่วมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถนําแนวคิดนีม้าใช้

เป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้ของประชาชนชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามท่ีมีต่อการ

สือ่สารเพื่อแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน นอกจากนีย้งัได้นําแนวคิดดงักลา่วมา

เป็นแนวทางในการกําหนดตวัแปรเพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรับรู้ของประชาชน เพ่ือสะท้อน

ให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกนัระหวา่งการจดัการการสือ่สารกบัการรับรู้ของประชาชน 

 

 



40 
2.6  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทศันคต ิ

 

 2.6.1  ความหมายของทศันคต ิ

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้แสดงความหมายของคําว่า “ทัศนคติ” ว่า หมายถึง 

แนวความคิดเห็น ซึง่ตรงกบัคําวา่ “Attitude” ในภาษาองักฤษ 

 ดารา ทีปะปาล (2546) ได้ให้ความหมายของทศันคติไว้ว่า ทศันคติ คือ แนวทางท่ีเราคิด 

รู้สกึ หรือมีท่าทีท่ีจะกระทําต่อบางสิ่งบางอย่างในสิ่งแวดล้อมรอบตวัเรา โดยทศันคติจะแสดงให้

เห็นถึงทิศทางความรู้สกึตอ่สิง่เหลา่นีว้า่เรามีความรู้สกึอยา่งไร ซึง่อาจรู้สกึในทางบวกหรือลบ ชอบ

หรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี พอใจหรือไม่พอใจ เป็นต้น 

 ธงชัย สนัติวงษ์ (2546) ได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า เป็นลกัษณะของแนวโน้ม

ตามปกติของตวับุคคลในการท่ีจะชอบหรือเกลยีดสิง่ของ บุคคล และปรากฏการณ์ต่างๆ กลา่วคือ 

ทศันคติจะเป็นลกัษณะของระบบซึง่มีแนวโน้มท่ีจะประเมินสิง่ใดสิง่หนึง่เสมอ และสาํหรับแต่ละคน 

ทศันคติของแตล่ะคนก็คือโลกแหง่ความเป็นจริงของเขานัน่เอง 

 

 2.6.2  คุณลักษณะของทัศนคต ิ

 ทศันคติเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ภายในตวับุคคล เป็นการจัดระเบียบของความคิด ความเช่ือ 

อุปนิสยั และสิง่จูงใจท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่ใดสิง่หนึง่เสมอ ซึง่คณุลกัษณะของทศันคติ อาจสรุปได้ ดงันี ้

(ธงชยั สนัติวงษ์, 2546) 

2.6.2.1  ทศันคติเป็นสิง่ท่ีมีอยูภ่ายใน กลา่วคือ เป็นเร่ืองของระเบียบความนกึคิด

ท่ีเกิดขึน้ภายในแต่ละคน 

2.6.2.2  ทศันคติจะมิใช่สิง่ท่ีมีมาแตกํ่าเนิด ตรงกนัข้ามทศันคติจะเป็นเร่ืองท่ี 

เก่ียวข้องกับการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ท่ีตนได้เก่ียวข้องอยู่ด้วยในภายนอก และทศันคติจะก่อตัว

จากการประเมินหลงัจากท่ีได้เก่ียวข้องกบัสิง่ภายนอกดงักลา่วแล้ว ทัง้หมดนีย้่อมแสดงว่าทศันคติ

ท่ีมีอยูจ่ะเป็นผลท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการเรียนรู้ ดงัเช่นท่ี Myers and Reynolds (อ้างถึงใน ธงชัย 

สนัติวงษ์, 2546) ได้เน้นวา่ เป็นผลของการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จากท่ีบุคคลนัน้ๆ ได้เก่ียวข้องกับคนอ่ืนๆ 

ปัจจัยท่ีมีผลในการกํากับเป็นทัศนคติดังกลา่วนัน้ ส่วนสําคญัมักจะเกิดจากอิทธิพลของกลุ่มท่ี

เก่ียวข้องด้วย ท่ีบุคคลนัน้ๆ ได้รับข่าวสารข้อมูลมา กลุม่ท่ีสําคัญก็คือ กลุม่ครอบครัว และเพ่ือน

ร่วมงาน หรือกลุม่ทางสงัคมท่ีได้ไปเก่ียวข้องด้วย นอกจากนีท้ัศนคติยงัขึน้อยู่กับบุคลิกลกัษณะ

ทา่ทาง ซึง่เป็นผลของการเรียนรู้ท่ีได้จากการปฏิบติัตอบตอ่โลกภายนอกอีกด้วย 
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2.6.2.3  ทศันคติจะมีลกัษณะมัง่คงถาวร กลา่วคือ ภายหลงัจากท่ีทศันคติได้ก่อ 

ตวัขึน้มาแล้ว ทศันคติดังกล่าวจะไม่เป็นภาวะท่ีเกิดขึน้เป็นการชั่วคราว หากแต่จะมีความมั่งคง

ถาวรตามสมควร และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในทันทีทนัใดท่ีได้รับตวักระตุ้นท่ีแตกต่างไป ทัง้นี ้

เพราะทศันคติท่ีก่อตวัขึน้นัน้ จะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปจัดระเบียบเป็นความ

เช่ือ การเปลีย่นแปลงยอ่มต้องใช้เวลาเพ่ือปรับตามกระบวนการดงักลา่วด้วย 

2.6.2.4  ทศันคติจะมีความหมายอิงถึงตวับุคคลและสิง่ของเสมอ ความหมายใน 

ท่ีนีคื้อ ทศันคติจะมิใช่เกิดขึน้มาได้เองจากภายใน หากแตเ่ป็นสิง่ท่ีก่อตวั หรือเรียนรู้เอามาจากสิ่งท่ี

มีตวัตนท่ีอ้างอิงได้ สิง่ท่ีใช้อ้างอิงเพ่ือการสร้างทศันคติอาจะเป็นตวับุคคล กลุม่คน สถาบนั สิ่งของ 

คา่นิยม เร่ืองราวทางสงัคม หรือแม้แตค่วามนกึคิดตา่งๆ 

 

 2.6.3  หน้าที่ของทัศนคต ิ

 ดารา ทีปะปาล (2546) ได้อธิบายถึง หน้าท่ีของทัศนคติว่า สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 

หน้าท่ี ดงันี ้

2.6.3.1  หน้าท่ีในการปรับตวั (adjustment function) ทศันคติจะช่วยให้เราปรับ 

ตวัเข้าหาวตัถุ (สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา) ท่ีจะช่วยให้ได้รับความพึงพอใจ หรือได้รับรางวัล และจะ

หลกีเลีย่งตอ่วตัถท่ีุคิดวา่จะให้โทษ หรือเป็นสิ่งท่ีไม่พึงประสงค์ นัน่คือ ยึดถือแนวคิดเพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองมากท่ีสดุ และหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีจะให้โทษให้เกิดขึน้น้อยท่ีสุด เน่ืองจากผู้บริโภค

ได้รับประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัสนิค้า บริการหรือองค์กร ท่ีได้รับความพอใจและไม่ได้รับความพอใจ 

ดงันัน้ทศันคติของผู้บริโภคตอ่สิง่เหลา่นีจ้ึงมีลกัษณะแปรผนัขึน้อยูก่บัประสบการณ์ท่ีได้รับมา 

2.6.3.2  หน้าท่ีในการป้องกนัตนเอง (ego-defensive function) ทศันคติจะช่วย 

ปกป้องภาพลักษณ์แห่งตนต่อความขัดแย้งทีเกิดขึน้ภายในจิตใจ หรืออันตรายท่ีเกิดขึน้จาก

ภายนอก ซึ่งจุดมุ่งหมายของทัศนคติในลกัษณะนีก็้เพ่ือท่ีจะป้องกันส่วนขาดหรือส่วนเสียของ

ตนเองให้เกิดความสบายใจ 

2.6.3.3  หน้าท่ีในการแสดงออกคา่นิยม (value-expressive function) ในขณะท่ี 

ทศันคติเพื่อปกป้องตนเองได้สร้างขึน้เพ่ือปกป้องภาพลกัษณ์ตนเอง เพ่ือปิดบงัลกัษณะท่ีแท้จริง

ไม่ให้ปรากฏ ในทางตรงกนัข้ามทศันคติท่ีทําหน้าท่ีการแสดงออกคา่นิยมจะพยายามแสดงลกัษณะ

ท่ีแท้จริงของตนให้ปรากฏแทน 
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2.6.3.4  หน้าท่ีในการแสดงออกถึงความรู้ (knowledge function) บางครัง้เรียก 

วา่ หน้าท่ีในการประเมินวตัถ ุเพราะว่าบุคคลจําเป็นจะต้องเก่ียวข้องกับวตัถุต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม

รอบข้าง จึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าวตัถุเหลา่นีเ้ก่ียวกับอะไร และเป็นลกัษณะพืน้ฐาน

ของมนุษย์ท่ีจะแสวงหาความรู้ความชัดเจนเพ่ือความเข้าใจ และเพ่ือเกิดความสามารถในการ

ทํานายการกระทําของตนเองและผู้ อ่ืนได้ และเม่ือบุคคลได้ทําความเข้าใจในวตัถุท่ีมีปัญหาครัง้

หนึง่แล้ว ก็จะพฒันาเป็นความรู้มารวมกบัประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมและด้วยวิธีดงักลา่ว จะช่วยให้

สามารถเข้าใจโลกและสิง่แวดล้อมได้งา่ยขึน้ เพราะความรู้ความเข้าใจอันเกิดจากประสบการณ์ท่ี

สัง่สม จะช่วยสร้างทศันคติในการมองโลกว่าอะไรควรรับรู้ให้ความสนใจ อะไรควรหลีกเลี่ยง เป็น

ต้น 

หน้าท่ีทัง้ 4 อย่างนี ้นบัว่าให้ประโยชน์ต่อบุคคลท่ีจะช่วยปกป้อง และเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ของตนเองให้เป็นไปตามแนวทางท่ีตนยึดถือ กลา่วง่ายๆ ก็คือ หน้าท่ีเหลา่นีมี้พืน้ฐาน

เกิดการจูงใจ เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดทศันคติในทางบวกต่อวัตถุต่างๆ ท่ีจะตอบสนองทําให้ได้รับ

ความพอใจ หรือเกิดทศันคติทางลบตอ่วตัถตุา่งๆ ท่ีให้โทษ หรือเสีย่งตอ่ท่ีจะเกิดอนัตรายขึน้ 

 

 2.6.4  การก่อตัวของทัศนคต ิ

 ทศันคติจะก่อตวัเกิดขึน้มาและเปลีย่นแปลงไป เน่ืองจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน คือ 

(ธงชยั สนัติวงษ์, 2546) 

2.6.4.1  การจูงใจทางร่างกาย (biological motivations) ทศันคติจะเกิดขึน้เม่ือ 

บุคคลบุคคลหนึง่ กําลงัดําเนินการตอบสนองความต้องการ หรือแรงผลกัดนัทางร่างกาย ตวับุคคล

จะสร้างทศันคติท่ีดีตอ่บุคคล หรือสิง่ของท่ีสามารถช่วยให้เขามีโอกาสตอบสนองความต้องการของ

ตนได้ และในทางตรงกันข้ามจะสร้างทัศนคติท่ีไม่ดีต่อสิ่งของหรือบุคคลท่ีขัดขวางมิให้เขา

ตอบสนองความต้องการได้ 

2.6.4.2  ขา่วสารข้อมลู (information) ทศันคติจะมีพืน้ฐานมาจากชนิดและขนาด 

ของขา่วสารข้อมูลท่ีแต่ละคนได้รับมา รวมทัง้ขึน้อยู่กับลกัษณะของแหลง่ท่ีมาของข่าวสารข้อมูล

อีกด้วย ด้วยกลไกของการเลอืกเฟ้นในการมองเห็นและเข้าใจปัญหาต่างๆ ข่าวสารข้อมูลบางสว่น

ท่ีเข้ามาสูบุ่คคลนัน้ จะทําให้บุคคลนัน้เก็บไปคิด และสร้างเป็นทศันคติขึน้มาได้ 

2.6.4.3  การเข้าเก่ียวข้องกบักลุม่ (group affiliation) ทศันคติบางอยา่งอาจมา 

จากกลุ่มต่างๆ ท่ีบุคคลเก่ียวข้องอยู่ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ครอบครัว วดั กลุ่มเพ่ือน

ร่วมงาน กลุม่กีฬา กลุม่สงัคมตา่งๆ โดยกลุม่เกลา่นีไ้ม่เพียงแต่เป็นแหลง่รวมของค่านิยมต่างๆ แต่
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ยังมีการถ่ายทอดข้อมูลให้แก่บุคคลในกลุ่ม ซึ่งทําให้สามารถสร้างทัศนคติขึน้ได้ โดยเฉพาะ

ครอบครัวและกลุม่เพ่ือนร่วมงาน เป็นกลุม่ท่ีสาํคญัท่ีสดุท่ีจะเป็นแหลง่สร้างทศันคติให้แก่บุคคลได้ 

2.6.4.4  ประสบการณ์ (experience) ประสบการณ์ของคนท่ีมีตอ่วตัถสุิง่ของยอ่ม

เป็นสว่นสาํคญัท่ีจะทําให้บุคคลตา่งๆ ตีคา่สิ่งท่ีเขาได้มีประสบการณ์มาจนกลายเป็นทศันคติได้ 

2.6.4.5  ลกัษณะทา่ทาง (personality) ลกัษณะทา่ทางหลายประการตา่งก็มีสว่น

ทางอ้อมท่ีสาํคญัในการสร้างทศันคติให้กบับุคคล 

ปัจจยัตา่งๆ ของการก่อตวัของทศันคติเท่าท่ีกลา่วมาข้างต้นนัน้ ในความเป็นจริง

จะมิได้มีการเรียงลาํดบัตามความสาํคญัแตอ่ยา่งใดเลย ทัง้นีเ้พราะปัจจยัแตล่ะทางเหลา่นีต้วัใดจะ

มีความสาํคญัตอ่การก่อตวัของทศันคติมากหรือน้อย ยอ่มสดุแล้วแตว่่าการพิจารณาสร้างทศันคติ

ตอ่สิง่ดงักลา่วจะเก่ียวข้องกบัปัจจยัใดมากท่ีสดุ 

 

 2.6.5  องค์ประกอบของทัศนคต ิ

 นกัวิชาการสว่นใหญ่ ได้จัดแบ่งองค์ประกอบของทศันคติออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

(Hawkins, Best & Coney, 1998) 

2.6.5.1  องค์ประกอบทางด้านความรู้ (cognitive component: learn) 

ประกอบด้วยความเช่ือของผู้บริโภคเก่ียวกบัวตัถอุยา่งใดอยา่งหนึง่ ซึง่ความเช่ือนีไ้ม่จําเป็นจะต้อง

ถกูต้องหรือเป็นความจริงเสมอไป 

2.6.5.2  องค์ประกอบทางด้านความรู้สกึ (affective component: feel) คือ 

ปฏิกิริยาทางด้านความรู้สกึหรืออารมณ์ท่ีมีตอ่วตัถอุยา่งใดอย่างหนึ่ง อันแสดงถึงระดบัความชอบ

หรือไม่ชอบวา่มีมากน้อยเพียงไร 

2.6.5.3  องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (behavioral component: do)  

หมายถึง แนวโน้มท่ีจะตอบสนองในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่วตัถหุรือกิจกรรม 
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ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบของทศันคติและลกัษณะท่ีแสดง 

แหล่งที่มา: Hawkins, Best, and Coney, 1998. 

 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติจากท่ีได้อธิบายไปข้างต้นนัน้ ในท่ีนีผู้้ วิจัยได้นํามา

เป็นเกณฑ์ในการวดัเก่ียวกับทศันคติของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามท่ีมีต่อการจัดการ

การสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ โดยนําปัจจัยท่ีก่อให้เกิดทัศนคติและ

องค์ประกอบของทัศนคติมาเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามกับ

กลุม่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

 

2.7  แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร 

 

ผู้ รับสารแต่ละคนจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะลกัษณะทาง

ประชากร ซึง่จําแนกได้ตาม อาย ุเพศ การศกึษา สถานภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ และศาสนา เป็น

ต้น 

 

2.7.1  อายุ  

อายุเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิด พฤติกรรม โดยทัว่ไป

แล้วคนท่ีมีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดีกว่าคนท่ีอายุ
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มาก ผู้ ท่ีมีอายุมากมักเป็นคนท่ียึดถือการปฏิบติั มีความระมัดระวงั และมีความคิดอนุรักษ์นิยม

มากกวา่คนท่ีมีอายนุ้อย นอกจากความแตกต่างเร่ืองความคิดแล้ว อายุยงักําหนดความแตกต่าง

ในเร่ืองความยากงา่ยในการชกจูงใจด้วย ซึง่มีการวิจยัทางจิตวิทยา พบวา่ คนเราเม่ืออายุเพ่ิมมาก

ขึน้ โอกาสท่ีจะเปลีย่นในหรือถกูชกัจูงใจจะน้อยลง นอกจากนัน้กลุม่คนท่ีอายุต่างกันลกัษณะการ

ใช้สือ่มวลชนก็แตกตา่งกนั คนท่ีมีอายมุากมกัจะใช้สือ่มวลชนเพ่ือแสวงหาข่าวสารหนกัๆ มากกว่า

เพ่ือความบนัเทิง 

 

2.7.2  เพศ  

การวิจัยทางจิตวิทยาได้แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันมากในเร่ือง

ความคิด คา่นิยม และทศันคติ ทัง้นีเ้พราะวฒันธรรมและสงัคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของ

คนสองเพศไว้ต่างกัน ผู้หญิงมักจะเป็นคนท่ีจิตใจอ่อนไหว มักถูกจูงใจได้ง่ายกว่าผู้ชาย ผู้ชายใช้

เหตุผลและจดจําข่าวได้มากกว่าผู้หญิง ผู้ ชายมีความสามารถในการคาดคะเนความสมัพันธ์

ระหวา่งบุคคลได้มากกวา่ผู้หญิง และยงัพบอีกวา่ผู้หญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการท่ีจะสง่และ

รับขา่วสารมากกวา่เพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไม่ได้มีความต้องการท่ีจะสง่และรับขา่วสารแต่เพียง

อย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความต้องการท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์อันดีให้เกิดจากการรับข่าวสารนัน้

ด้วย Goidhaborsadore and Yates (อ้างถึงใน ก่ิงแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) ระดบัการเปิดรับ

สือ่มวลชนเพศหญิงมกัจะใช้เวลาในการดโูทรทศัน์และฟังวิทยมุากกวา่เพศชาย โดยนิยมดูรายการ

ละคร ในขณะท่ีเพศชายนิยมอ่านหนงัสอืพิมพ์มากกวา่ 

 

2.7.3  การศึกษา  

เป็นลกัษณะสําคญัอีกประการหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อผู้ รับสาร ดงันัน้คนท่ีได้รับการศึกษาใน

ระดับท่ีต่างกันในยุคสมัยท่ีต่างกัน ในระบบการศึกษาท่ีต่างกัน ในสาขาวิชาท่ีต่างกัน ย่อมมี

ความรู้สกึนกึคิด อุดมการณ์ และความต้องการท่ีแตกต่างกันไป คนท่ีมีการศึกษาสงู หรือมีความรู้

ดี จะได้เปรียบอยา่งมากเพราะคนเหลา่นีมี้ความกว้างขวางหลายเร่ือง มีความเข้าใจสารได้ดีแต่มัก

เป็นคนไม่ค่อยเช่ืออะไรง่ายๆ โดยทั่วไปคนท่ีมีการศึกษาสูงมักจะใช้สื่อมวลชนมากกว่าคนท่ีมี

การศึกษาต่ํากว่า และคนท่ีมีการศึกษาสูงมักจะใช้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ในขณะท่ีคนท่ีมีไม่ได้มี

การศกึษาในระดบัสงูนกัมกัจะใช้สือ่ประเภทวิทย ุโทรทศัน์และภาพยนตร์ ฯลฯ 
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2.7.4  สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ เชือ้ชาติ และชาติพันธ์ุ

ตลอดจนภูมิหลงัครอบครัว ซึ่งการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ได้ชีใ้ห้เห็นว่า สถานภาพทางสงัคมและ

เศรษฐกิจของผู้ รับสารมีอิทธิพลอย่างมากต่อปฏิกิริยาของผู้ รับสารท่ีมีต่อผู้ ส่งสาร นอกจากนี ้

สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจยังทําให้คนมีวัฒนธรรมท่ีต่างกัน มีประสบการณ์ ทัศนคติ 

คา่นิยม และเป้าหมายท่ีตา่งกนั คนท่ีมีพืน้ฐานทางครอบครัวต่างกันย่อมมีค่านิยมความคิด ความ

เช่ือ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีต่างกัน คนท่ีมีอาชีพต่างกันย่อมมองโลก มีแนวความคิด อุดมการณ์ มี

คา่นิยมตอ่สิง่ตา่งๆ แตกตา่งกนั 

 

2.7.5  ศาสนา  

ความแตกต่างในการนบัถือศาสนา เป็นลกัษณะอีกประการหนึ่งของผู้ รับสารท่ีมีอิทธิพล

ต่อตวัผู้ รับสารทัง้ในด้านความคิด ทศันคติ และค่านิยม คนท่ีนบัถือศาสนาต่างกันจะมีความคิด 

ความเช่ือและคา่นิยมท่ีแตกตา่งกนั 

ลกัษณะทางประชากรเป็นการมองพฤติกรรมของผู้ รับสารวา่เกิดจากแรงผลกัดนัภายนอก

แต่เพียงอย่างเดียว การท่ีตัวแปรอายุ การศึกษา เพศ และรายได้ จะสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี ้

พฤติกรรมของการรับสารได้นัน้ ไม่น่าจะเกิดจากการท่ีตวัแปรเหลา่นีมี้อิทธิพลโดยตวัของมันเอง 

กลา่วคือ แตล่ะกลุม่ของผู้ รับสารท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับสารแตกต่างกันนัน้ น่าจะมาจากตวัแปร

สาํคญัตวัอ่ืนๆ ประกอบด้วยซึง่อาจเป็นโอกาสในการเปิดรับสือ่ 

นอกจากนี ้ในการพิจารณาเร่ืองผู้ รับสาร ในท่ีนีส้ามารถแบ่งผู้ รับสารออกได้เป็น 2 

ประเภท (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) คือ 

2.7.5.1  ผู้ รับสารท่ีเป็นเป้าหมาย (intended receivers) คือ ผู้ รับสารท่ีเป็นเป้า 

หมายของผู้สง่สาร ผู้สง่สารต้องการทําการสื่อสาร ต้องการสง่สารไปยงับุคคลหรือกลุม่บุคคลนัน้ 

ต้องการให้บุคคลหรือกลุม่บุคคลนัน้ได้รับสาร ต้องการท่ีจะมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุม่บุคคลนัน้ 

ในทางการสือ่สารมวลชน เราเรียกผู้ รับสารท่ีเป็นเป้าหมายวา่ target audience 

2.7.5.2  ผู้ รับสารท่ีไม่ได้เป็นเป้าหมาย (unintended receivers) คือ ผู้ รับสารท่ีไม่ 

ได้เป็นเป้าหมายของผู้สง่สาร ผู้ส่งสารไม่ได้ตัง้ใจท่ีจะสง่สารไปยงับุคคลหรือกลุม่บุคคลนัน้ ผู้ส่ง

สารไม่ต้องการท่ีจะให้บุคคลหรือกลุม่บุคคลนัน้ได้รับสาร ไม่ต้องการท่ีจะมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือ

กลุม่บุคคลนัน้ หากแตบุ่คคลหรือกลุม่บุคคลนัน้ได้รับสารโดยบงัเอิญ หรือต้องการท่ีจะรับสารเอง  

  การวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรของผู้ รับสารถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสว่น

หนึ่งท่ีสําคญัในการตดัสินถึงความสําเร็จหรือไม่สําเร็จในการสื่อสารของผู้สง่สาร ดงันัน้ ผู้สง่สาร
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จะต้องมีความรู้เก่ียวกบัภมิูหลงัของผู้ รับสาร เพ่ือเตรียมตวัและวางแผนการสือ่สารให้เหมาะสมกับ

ผู้ รับสารของตน ซึง่ผู้สง่สารจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้ รับสารของตน เพ่ือนํามาใช้ใน

การประชาสมัพันธ์และการสร้างสารประชาสัมพันธ์ นอกจากนีย้ังทําให้ทราบถึงช่องทางการ

สือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพและกิจกรรมใดท่ีมีแนวโน้มจะได้รับความสนใจจากกลุม่เป้าหมาย ทัง้นีก็้

เพ่ือให้สารประชาสมัพนัธ์นัน้อยูใ่นการรับรู้ของประชาชนมากท่ีสดุ 

สาํหรับการวิจยัเร่ือง “การจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบกับ

การรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม” จําเป็นท่ีจะต้องมีความเข้าใจในลกัษณะทาง

ประชากรของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือส่งสารไปยังกลุ่มผู้ รับสารได้ตรงความต้องการและบรรลุ

วตัถปุระสงค์ ซึง่การวิจยัครัง้นี ้กลุม่เป้าหมายคือประชาชนในชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม ซึ่งจัดว่า

เป็นกลุม่ผู้ รับสารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีเฉพาะเจาะจง ดงันัน้ ในการวิจัยเก่ียวกับการ

รับรู้ของประชาชนจึงจําเป็นต้องทราบถึงความคิด ความรู้สกึ และทศันคติของกลุม่เป้าหมายกับสิ่ง

ท่ีผู้สง่สารต้องการสื่อสารออกมา ผู้วิจัยจึงนําแนวคิดดงักลา่วมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและ

วิเคราะห์ทัศนคติของผู้ รับสารท่ีมีต่อการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสน

แสบของชุมชน 

 

2.8  ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

กนกรัตน์ ยศไกร และคณะ (2547) ศึกษาเร่ือง “การศึกษากับการสร้างจิตสํานึก : กรณี

คลองแสนแสบ” โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษากระบวนถ่ายโอนภูมิปัญญาในการรักษาคลองแสน

แสบจากชุมชนกมาลลุอิสลาม ศึกษากระบวนการสร้างความตระหนกัในปัญหาคลองแสนแสบ

และการสร้างจิตสาํนกึในการรักษาคลองแสนแสบอยา่งยัง่ยืน และศกึษามิติอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ

กระบวนการสร้างจิตสาํนกึในการรักษาคลอง สําหรับผลการศึกษาท่ีผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเก่ียวข้องกับ

ประเด็นการจดัการการสือ่สารนัน้ พบวา่ การถ่ายโอนภมิูปัญญาระหวา่งชุมชนกมาลลุอิสลามมาสู่

ชุมชนศาลาแดงยงัไม่ประสบผลสาํเร็จมากนกั เน่ืองจากเป็นการก้าวข้ามขัน้ตอนท่ีชุมชนศาลาแดง

ต้องตระหนกัในปัญหาของคลองแสนแสบเสยีก่อน แต่ได้มีการวางรากฐานของวิธีคิดในการรักษา

คลองแสนแสบผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ชุมชน และผ่านการบรรยายของอิหม่ามวินัย สะมะอุน แห่ง

มัสยิดกมาลลุอิสลาม สว่นมิติอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อกระบวนการสร้างจิตสํานึกในการรักษาคลองแสน

แสบและหลกัสตูร ท้องถ่ินพบว่ามีทัง้ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ มิติด้านศาสนาและวฒันธรรม 

มิติทางด้านการเมืองการปกครอง มิติทางด้านการสือ่สารและมิติทางด้านเศรษฐกิจ 
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 สิริวฑัฒ์ แดงสายศิริ (2548) ศึกษาเร่ือง “การจัดการการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีสว่นร่วม

ของประชาชนเพ่ือการพฒันาชุมชน หมู่ท่ี 5 เทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอบางปลาม้า จังหวดั

สพุรรณบุรี” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาลกัษณะการมีสว่นร่วมของประชาชนภายในชุมชน เพ่ือศกึษา

การจดัการสือ่สารเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการมีสว่นร่วมของประชาชนด้านการพฒันาท้องถ่ินของชุมชน 

และเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาท้องถ่ินของประชาชนภายใน

ชุมชน ซึ่งผลการศึกษาด้านการจัดการสื่อสาร พบว่า มีการใช้วิธีการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในชุมชนด้วยการจัดการการสื่อสารผ่านช่องทางท่ีตรงถึงประชาชน และมีความ

เหมาะสมกบัลกัษณะของชุมชน ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าในปัจจุบนัจะเป็นการสื่อสารผ่านทาง

สื่อบุคคล คือ ผู้ ใหญ่บ้าน และการสื่อสารผ่านสื่อเฉพาะกิจ คือ ป้ายประชาสมัพันธ์ และหอ

กระจายขา่ว สาํหรับในสว่นของปัจจยัของการเข้ามามีสว่นร่วมของประชาชนนัน้ คือ ปัจจัยภายใน

ตวับุคคล ได้แก่ ความต้องการในปัจจัยสี่ ความต้องการความมั่นคงและปลอดภยั ความต้องการ

เป็นสว่นหนึง่ของสงัคม และความต้องการการมีเกียรติยศและช่ือเสยีง ซึ่งปัจจัยภายนอกตวับุคคล 

ได้แก่ ความเช่ือถือในตัวผู้ นํา ความไม่พอใจต่อสภาพแวดล้อม และการคํานึงถึงผลประโยชน์ท่ี

ได้รับ 

 พรรณทิมา สรรพศิรินันท์ (2552) ศึกษาเร่ือง “การจัดการการสื่อสารเก่ียวกับความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมด้านสิง่แวดล้อมของศูนย์การค้าครบวงจรในประเทศไทย” โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาการจัดการองค์กรให้มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาการจัดการการสื่อสาร

เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการการ

สือ่สารเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านสิง่แวดล้อมของศูนย์การค้าครบวงจรในประเทศไทย 

ซึง่ผลการศึกษาด้านการจัดการการสื่อสารนัน้ พบว่า มีการจัดการการสื่อสารท่ีเป็นไปในรูปแบบ

เดียวกนั คือ การจดัการการสือ่สารภายในองค์กรและการจดัการการสื่อสารภายนอกองค์กรควบคู่

กันไป เพ่ือให้การดําเนินความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างครบถ้วนทัง้มิติ

ภายในและมิติภายนอกองค์กร โดยท่ีการสือ่สารภายในองค์กร มีรูปแบบการสื่อสารทัง้การสื่อสาร

จากบนลงล่าง การสื่อสารจากล่างขึน้บน การสื่อสารในแนวระนาบ รวมไปถึงการสื่อสารท่ีเป็น

ทางการ และการสื่อสารท่ีไม่เป็นทางการผ่านสื่อหรือช่องทางท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละวฒันธรรม

องค์กร เพ่ือสร้างการรับรู้และการมีสว่นร่วมภายในองค์กร สาํหรับการสือ่สารภายนอกองค์กรนัน้ มี

การสื่อสารผ่านเคร่ืองมือการสื่อสาร ท่ีหลากหลายแตกต่างกันไป ทัง้การโฆษณา การ

ประชาสมัพนัธ์ การจดักิจกรรม การสง่เสริมการขาย การใช้พนกังานขาย หรือการใช้สือ่บุคคล และ

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ทัง้ผ่านสื่อมวลชน และไม่ผ่าน
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สือ่มวลชน ซึง่สือ่ท่ีมีความสาํคญัตอ่การสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในการเกิดความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม คือ สือ่ภายในศนูย์การค้า และสือ่บุคคล นอกจากนีส้ือ่บุคคลท่ีเป็นตวัแทนของ

องค์กร หรือสือ่บุคคลท่ีเป็นผู้ นําทางความคิด สือ่บุคคลท่ีเป็นต้นแบบของกลุม่เป้าหมาย ก็มีสว่นใน

การสร้างการรับรู้ สร้างความสนใจ และกระตุ้นการมีสว่นร่วมได้เช่นกนั   

นวรัตน์ วรรธนะหทยั (2554) ศึกษาเร่ือง “การใช้สื่อเพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมกับชุมชนใน

การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศกึษาการใช้สือ่ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวดัระยอง เพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมของชุมชนใน

พืน้ท่ีในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และศึกษาอุปสรรคและโอกาสในการสื่อสารของเทศบาล

เมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองท่ีสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพืน้ท่ีในการแก้ปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาของงานวิจัยนี ้พบว่า การใช้สื่อของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัด

ระยองการสือ่สารไปยงัชุมชนในพืน้ท่ี เพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม มีการ

เลือกใช้สื่อหลากหลาย แต่สื่อท่ีชุมชนให้ความสนใจมากท่ีสุดคือ สื่อบุคคล โดยการสื่อสารของ

เทศบาลฯ มุ่งเน้นให้เกิดการสือ่สารสองทาง และมีทิศทางการสื่อสารจากลา่งสูบ่น หรือจากชุมชน 

ไปยงัเจ้าหน้าท่ีเทศบาลฯ เป็นหลกั เพ่ือนําข้อมูล ประเด็นปัญหาต่างๆ นํามาพฒันาเป็นแผนใน

การแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมตอ่ไป สาํหรับในกระบวนการการมีสว่นร่วมของชุมชนในพืน้ท่ี เพ่ือการ

แก้ปัญหาปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทศบาลฯ ชุมชนได้เข้ามีส่วนร่วมในทุกขัน้ตอน นอกจากนี ้

เทศบาลฯ ยงัเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยใช้การสื่อสารเพ่ือให้ชุมชนเกิดการยอมรับ และเกิด

ทศันคติท่ีดีตอ่การดําเนินงานของ เทศบาลฯ รวมทัง้เกิดพฤติกรรมตามท่ีเทศบาลฯต้องการอีกด้วย 

สว่นด้านอุปสรรคและโอกาสในการใช้สื่อของเทศบาลฯ เพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมในการ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน พบว่าอุปสรรคท่ีสําคญัคือ ชุมชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้ ประกอบกับเทศบาลฯ มีจํานวนบุคลากรไม่เพียงพอ ทําให้ขาดการสื่อสารกับชุมชน

อย่างต่อเน่ือง และทําให้ขัน้ตอนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้เวลานาน และยังต้องใช้

งบประมาณจํานวนมาก สว่นโอกาสในการพฒันาการสื่อสารเพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมกับชุน ควร

ผลกัดนัให้สื่อมวลชนมีความสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีมากยิ่งขึน้ เปิดโอกาสให้หน่วยงาน

ภายนอกเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ี และสดุท้ายควรผลกัดนัในพืน้ท่ีมาบตาพุด 

เป็นกรณีศกึษาการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมอยา่งมีสว่นร่วม 

 วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ และคณะ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การประชาสมัพันธ์เพ่ือ

สร้างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้

ชุมชนของเรา” กรณีชุมชนเทพลลีา” โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความเหมาะสมของกลยุทธ์ และ
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ประสทิธิผลของการประชาสมัพนัธ์ในการรณรงเพ่ือสร้างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลอง

แสนแสบ โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” กรณีชุมชนเทพลีลา ผลการศึกษา 

พบว่า กลุ่มโรงเรียนวัดเทพลีลา มีกลยุทธ์การประชาสมัพันธ์แบบสาระบันเทิง (edutainment) 

Theme วิธีการง่าย ๆ “ไม่ทิง้ขยะลงคลองแสนแสบ” มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด โดย

กิจกรรมท่ีได้รับความสนใจมากท่ีสดุ คือ “ละครเร่ร่วมใจคืนความสวยใสให้คลองแสนแสบ” สว่น

สื่อประชาสัมพันธ์ท่ีได้รับความสนใจมากท่ีสุด คือ ตัวนําโชค (mascot) น้องคลองใส ด้าน

ประสทิธิผล พบวา่ กระตุ้นให้เกิดความรู้เก่ียวกบัวิธีการรักษาคลองโดยการไม่ทิง้ขยะลงคลองแสน

แสบ 

สําหรับกลุ่มชุมชนเทพลีลา มีกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ 

(persuasive communication) Theme “ขยะสร้างรายได้ : แยกให้เป็น ขายได้เงิน ไม่ทิง้ลงคลอง”

และ Theme “สขุภาพสร้างได้ : รักชีวิต รู้รักษ์คลองแสนแสบ” มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ กิจกรรม

รณรงค์ท่ีได้รับความสนใจมากท่ีสุด คือ “ลอยกระทงร่วมสมัย ใส่ใจคลองแสนแสบ” สื่อ

ประชาสมัพนัธ์ท่ีได้ผลมากท่ีสดุ คือ ผู้ นําชุมชน ประสิทธิผลทําให้เกิดพฤติกรรมดูแลรักษาความ

สะอาดคลองแสนแสบ การทิง้ขยะให้เป็นท่ี และคดัแยกขยะเพ่ือสร้างรายได้ 

 จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องข้างต้นนัน้ 

ล้วนแต่เป็นผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสื่อสารต่อการพัฒนาทัง้สิน้ ซึ่งจากการรวบรวมงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องนีส้ะท้อนให้เห็นถึงการจัดการการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาในมิติต่างๆ โดยทําให้ผู้ วิจัย

เลง็เห็นวา่การจดัการการสือ่สาร ตลอดจนการใช้สื่อมีสว่นสําคญัต่อการแก้ไขปัญหาทางสงัคมใน

หลากหลายด้าน ซึ่งสําหรับการจัดการการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกัน ในท่ีนีผู้้ วิจัย

สามารถนําผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องข้างต้นมาเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในบริบท

แวดล้อมท่ีแตกต่างกัน นอกจากนีย้งัทําให้เห็นว่าการจัดการการสื่อสารท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ

รับรู้ของประชาชนท่ีแตกตา่งกนัด้วย 

 กล่าวโดยสรุป งานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยได้นําผลการศึกษามาเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยทําการศึกษาเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

คลองแสนแสบ ตลอดจนศึกษาการรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามท่ีมีต่อการ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดการการ

สื่อสารของชุมชน โดยนําแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นมาประกอบการวิเคราะห์ เพ่ือให้เห็นถึงแนว

ทางการจดัการการสือ่สารด้านสิง่แวดล้อมของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม 
 



บทที่  3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 
 

การศึกษาเร่ือง “การจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบกับการ

รับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งมุ่ง

ศึกษาเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ ตลอดจนศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้และทศันคติของประชาชนในชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม สาํหรับการ

วิจยัเชิงคณุภาพ เป็นการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการการ

สื่อสารของชุมชนท่ีได้จากการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารท่ีเ ก่ียวข้องและการสัมภาษณ์

กลุ่มเป้าหมาย ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณนัน้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ของ

ประชาชนโดยใช้แบบสอบถาม ทัง้นีไ้ด้แบง่มีวิธีการดําเนินการวิจยัไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

3.1  การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการวิจยั ดงันี ้

  

3.1.1  รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ผู้ ศึกษาทําการวิจัยค้นคว้าและรวบรวม

ข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนํามาสนบัสนนุผลการวิจยั  เป็นการเก็บข้อมลูบริบท

ชุมชนกบัสภาพปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม และการจัดการการสื่อสารเพ่ือ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ โดยการสํารวจ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดย

สมัภาษณ์ผู้ นําชุมชน หรืออิหม่ามประจํามัสยิดกมาลุลอิสาม ผู้ ช่วยอิหม่าม รวมทัง้ผู้ ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องกับการจัดการการสื่อสาร แล้วนํามาวิเคราะห์เชิงเหตุผลอธิบายกระบวนการของ

ปรากฏการณ์ทางสงัคมดงักลา่ว 

 

 3.1.2  กลุ่มเป้าหมาย 

การกําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนีแ้บ่งกลุม่เป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม 

ดงันี ้
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3.1.2.1  กลุม่แรก เป็นการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบมีเป้าหมายท่ีสามารถให้ข้อมลู 

ได้ตรงตามท่ีผู้วิจยัต้องการโดยเป็นการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึเพ่ือให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัสถานการณ์ 

สิง่แวดล้อม และการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน ซึ่งใน

ท่ีนีผู้้ วิจัยได้เลือกสมัภาษณ์ ผู้ นําชุมชนหรืออิหม่ามประจํามัสยิดกมาลุลอิสลาม ผู้ ช่วยอิหม่าม 

รวมถึงผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง ทัง้สิน้จํานวน 4-5 คน ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1)  คณุวินยั  สะมะอุน อาย ุ75 ปี อิหม่ามประจํามสัยิดกมาลลุอิสลาม 

2)  คณุศรินทิพย์  พุม่อ่อน อาย ุ34 ปี ผู้ อํานวยการประจําโรงเรียน 

พิทยพฒัน์ศกึษา   

3)  คณุวิไล  ใยบวัทอง อาย ุ66 ปี อดีตผู้ นําชุมชนปี 2540 

4)  คณุจรูญ  พุม่อ่อน อาย ุ61 ปี ผู้ช่วยอิหม่าม 

5)  คณุอาริยา  หมดัมดุ อาย ุ32 ปี คณุครูศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน 

3.1.2.2  กลุม่ท่ีสอง เป็นการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบมีเป้าหมาย (purposive 

sampling) เพ่ือให้ได้ข้อมลูตรงตามท่ีผู้วิจยัต้องการเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการปัญหา

สิง่แวดล้อมของชุมชน โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เยาวชนในชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม จํานวน 15 

คน โดยสุม่เยาวชนจาก 2 โรงเรียน ดงันี ้

1)  เยาวชนจากโรงเรียนพิทยพฒัน์ศกึษา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภท 

สามญัศกึษาท่ีก่อตัง้ขึน้ภายในรัว้มสัยิดเม่ือปี พ.ศ.2552 โดยเปิดสอนในระดบัชัน้ประถมศึกษาซึ่ง

สว่นใหญ่เป็นเด็กภายในท้องถ่ิน อีกทัง้ยงัเป็นโรงเรียนท่ีมีการจัดหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีมี

การบูรณาการนําวิชาการและคําสอนตา่งๆ ของศาสนาอิสลามมาประยกุต์ใช้ควบคู่ไปกับหลกัสตูร

ท่ีเป็นวิชาบงัคบัของกระทรวงศกึษาธิการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กในท้องถ่ินอันมุ่งเน้น

เก่ียวกบัหลกัศาสนาและสิง่แวดล้อม  

2)  เยาวชนจากโรงเรียนซาลมีนุยีนาน เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 

โดยเฉพาะท่ีก่อตัง้ขึน้ภายในรัว้มสัยิดโดยอิหม่ามวินยั สะมะอุน เม่ือประมาณ ปี พ.ศ.2513 ซึ่งเปิด

สอนแก่นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนให้แก่เด็กในชุมชนกมาลุล

อิสลามและบริเวณใกล้เคียง 

 เน่ืองด้วยการจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนดงักลา่ว จึงทําให้กลุม่เยาชนถือเป็น

กลุม่ท่ีได้รับการปลกูผงัและเรียนรู้เก่ียวกบัการดแูลและรักษาสิง่แวดล้อมของชุมชน 
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 3.1.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นแนวคําถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง ซึ่ง

ขัน้ตอนในการสร้างแนวคําถาม มีดงันี ้

3.1.3.1  กําหนดแนวคําถามตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั เพ่ือศกึษาเก่ียวกบั 

สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ตลอดจนการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม 

3.1.3.2  ศกึษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั

การสือ่สาร 

3.1.3.3  ลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่เป้าหมายด้วยการสมัภาษณ์ผู้ นํา 

ชุมชน หรืออิหม่ามประจํามัสยิดกมาลุลอิสลาม ผู้ ช่วยอิหม่าม ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ตลอดจน

เยาวชนในชุมชน เป็นต้น 

ดงันัน้ การลงภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลดังกลา่ว สิ่งจําเป็นสําหรับผู้วิจัยท่ีต้องมี

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แนวคําถามประกอบการสมัภาษณ์ ดงันี ้

1)  แนวคําถามสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ 

 (1)  ปัญหาสภาพแวดล้อมของชมุชนในอดีตมีปัญหาใดบ้าง  

 (2)  สภาพแวดล้อมในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

 (3)  การจดัการเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมมีการดําเนินการอยา่งไร 

โดยแตกคําถามเป็นประเด็นย่อย คือ ผู้ ส่งสารมีแนวทางการใช้การสื่อสารเพ่ือจัดการปัญหา

สิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างไร มีวิ ธีการโน้มน้าวใจคนในชุมชนอย่างไรเพ่ือให้ตระหนักถึง

ความสําคญัของสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีการออกแบบเนือ้หาสารผ่านช่องทางสื่อแต่ละประเภท

อย่างไรเพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ รับสาร และผู้ส่งสารมีการเลือกใช้ช่องทางสื่ออย่างไรในการ

เผยแพร่ขา่วสาร  

 (4)  ผลจากการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลอง

แสนแสบเป็นอยา่งไร 

 (5)  ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมมี

หรือไม่ อยา่งไร 

2)  แนวคําถามในการสมัภาษณ์เยาวชน 

 (1)  เยาวชนมีสว่นช่วยดแูลและรักษาสิง่แวดล้อมในชุมชนหรือไม ่

อยา่งไร 
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 (2)  ทําไมจึงชว่ยกนัดแูลสภาพแวดล้อมในชุมชน 

 (3)  เยาวชนได้รับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม

ในชุมชนจากสือ่ใดบ้าง 

 (4)  คิดเห็นอยา่งไรกบัการเผยแพร่ขา่วสารเก่ียวกบัการจดัการ

ปัญหาสิง่แวดล้อมผา่นช่องทางสือ่ตา่งๆ ของชุมชน 

 (5)  การช่วยกนัดแูลสิง่แวดล้อมในชุมชนมีประโยชน์หรือไม่ 

อยา่งไร 

 

 3.1.4  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยท่ีไม่เน้นการสร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 

ดงันัน้ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลจึงขึน้กับคุณภาพผู้วิจัยท่ีต้องตรวจสอบข้อมูล

ก่อนการวิเคราะห์  ซึ่งในท่ีนีผู้้ วิจัยมีการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย การสํารวจ การสมัภาษณ์ และแบบสอบถาม ฉะนัน้เพ่ือเป็นการ

ทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือและความน่าเช่ือถือของข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้การตรวจสอบสามเส้า

ด้านข้อมูล (data triangulation) กลา่วคือ หากข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลายวิธี

ดงักล่าวข้างต้นนัน้ เม่ือนํามาวิเคราะห์แล้วได้ผลท่ีสอดคล้องหรือเหมือนกัน นัน่แสดงให้เห็นว่า

ข้อมลูจากงานวิจยัครัง้นีมี้ความนา่เช่ือถือได้ 

 

 3.1.5  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัได้แบง่วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสารและ

จากการลงภาคสนาม ดงันี ้

3.1.5.1  การค้นคว้าจากเอกสาร ผู้วิจยัเน้นการศกึษาค้นคว้าด้านแนวคิด ทฤษฎี 

นอกจากนีย้ังศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีสนใจศึกษา เพ่ือใช้เป็น

แนวทางและการกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา รวมทัง้ค้นคว้าข้อมูลจากสื่อต่างๆ เช่น 

อินเตอร์เน็ต ตลอดจนศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม 

3.1.5.2  การศกึษาจากการลงภาคสนาม สาํหรับการวิจยัเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัได้ 

เก็บข้อมูลจากการลงภาคสนาม เพ่ือเข้าไปสงัเกตการณ์กับปรากฏการณ์นัน้ๆ ตลอดจนการ

สมัภาษณ์เชิงลกึและการสนทนากลุม่ 

 

 



 

55 

 3.1.6  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้นําข้อมลูท่ีได้ศกึษาค้นคว้าและรวบรวมจากเอกสารและจาก

การลงภาคสนาม ทัง้จากการสมัภาษณ์และการจดบนัทึกมาทําการจัดระเบียบข้อมูล เพ่ือให้เห็น

ถึงความเช่ือมโยงของข้อมูล โดยนําข้อมูลท่ีได้นัน้มาจําแนกและจัดหมวดหมู่ให้ตรงกับประเด็น

หวัข้อท่ีได้กําหนดไว้ข้างต้น เพ่ือให้ผู้ศกึษาเกิดความเข้าใจลกัษณะความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์

ตา่งๆ ในชุมชน และท้ายสดุจึงจะนําข้อมูลท่ีได้ทัง้หมดมาวิเคราะห์และตีความในรูปแบบของการ

พรรณนา โดยมีการนําแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้ศึกษามารองรับการวิเคราะห์ในส่วนของผล

การศกึษาให้มีความถกูต้องและชดัเจนยิ่งขึน้ 

 

3.2  การวิจัยเชิงปริมาณ มีวธีิการวิจยั ดงันี ้

 

3.2.1  รูปแบบการวิจัย 

การวจิยัเชิงปริมาณ (quantitative research) ผู้ศกึษาได้ทําการวิจัย โดยมุ่งหาข้อเท็จจริง

และข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขเป็นหลกัฐานยืนยันความถูกต้องของข้อ

ค้นพบซึง่เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีอยูบ่นรากฐานของข้อมลูเชิงประจกัษ์  โดยใช้แบบสอบถาม

ประชากรชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม ท่ีอยู่ในฐานะผู้ รับสาร โดยเก็บข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้และ

ทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของ

ชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม แล้ววิเคราะห์หาข้อสรุปผลการวิจัยด้วยวิธีการทางสถิติเป็นเคร่ืองมือ

ในการวิจยั 

 

3.2.2  ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณนี ้เป็นกลุม่ประชาชนในชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามท่ี

ทําหน้าท่ีเป็นผู้ รับสาร ซึ่งประชากรในพืน้ท่ีชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามมีทัง้หมด 15,000 คน จาก

ทัง้หมด 22 ชุมชน 2,000 ครัวเรือน (กระทรวงมหาดไทย, 2557) 

 

3.2.3  กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

การกําหนดกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณนี ้พิจารณาจากจํานวนประชาชนใน

ชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่าง

โดยใช้วิธีการคํานวณตามสดัสว่นประชาชน (probability proportional to size : pps) เน่ืองจาก

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัทราบจํานวนประชากรทัง้หมดท่ีต้องการศึกษา คือ 15,000 คน จึงใช้สตูรการ
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คํานวณกลุม่ตวัอย่างของ Yamane (1973) โดยกําหนดความเช่ือมั่นไว้ท่ี 95% และค่าความ

คลาดเคลือ่นจากการสุม่ตวัอยา่งไว้ท่ี 10%  

 

 
เม่ือ n =  เป็นขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 N =  เป็นขนาดของประชากร 

         e =  คา่ความผิดพลาดท่ียอมรับได้  

ด้วยชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม มีประชากร 15,000 คน 

   ดงันัน้    n       =           15,000 

            1+15,000(0.1)2 

=   99.33  หรือ  100 คน 

 

ทัง้นี ้จากการคํานวณข้างต้น จํานวนตวัอยา่งประชาชนในชุมชนท่ีจะทําการสุม่ตวัอย่างมี

ทัง้สิน้จํานวนไม่น้อยกวา่ 100 คน แตส่าํหรับการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัเก็บข้อมูลจากประชาชนในชุมชน

มาจํานวน 200 คน ซึ่งผู้วิจัยได้สุม่ชุมชนท่ีจะเลือกเก็บข้อมูล จากทัง้หมด 22 ชุมชน สุม่มา 50% 

คือ 11 ชุมชน โดยการเลอืกชุมชนนัน้ สว่นหนึง่มาจากการสอบถามท่านอิหม่ามประจํามัสยิดกมา

ลลุอิสลามเพ่ือให้ได้ชุมชนท่ีมีสว่นร่วมกบัทางมสัยิด และอีกสว่นหนึง่เกิดจากการสุม่แบบแบ่งกลุม่             

(cluster (area) random sampling) เพ่ือให้เกิดการกระจาย ซึ่งผลจากการสุม่ได้ชุมชนดงันี ้ชุม

ชนกมาลุลอิสลาม ชุมชนนูรุดดีน ชุมชนรวมใจรักพัฒนา ชุมชนหมู่แปดร่วมใจพัฒนา ชุมชนวา

สษิฐี   ชุมชนโซ๊ะมนัร่วมพฒันา ชุมชนอนรัุกษ์คลองแสนแสบ ชุมชนอาบูพฒันา ชุมชนสามัคคีทํา 

ชุมชนตาหวานพฒันา และชุมชนห้าพ่ีน้องพฒันา   

 

3.2.4  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ได้นํามากําหนดตัวแปรตาม

สมมติฐานท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้

สมมติฐาน ข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบแตกตา่งกนั 
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ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูภ่าย 

                            ในชุมชน  

ตวัแปรตาม ได้แก่ ระดบัการรับรู้เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน 

  มสัยิดกมาลลุอิสลาม 

 

สมมติฐาน ข้อท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัมีทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการ

สือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบแตกตา่งกนั 

ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูภ่าย 

                ในชุมชน 

ตวัแปรตาม ได้แก่ ระดบัความคิดเห็นของคนในชุมชนเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือ 

  แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

 

สมมติฐาน ข้อท่ี 3 การรับรู้เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบมีความสมัพนัธ์กบั

ทศันคติของประชาชนตอ่การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การรับรู้เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ ทัง้การรับรู้ขา่วสาร 

                            จากสือ่และการรับรู้เก่ียวกบัประเด็นด้านสิง่แวดล้อม 

ตวัแปรตาม ได้แก่ ทศันคติของประชาชนท่ีมีตอ่การจดัการการสือ่สาร ทัง้ทศันคติตอ่ผู้สง่ 

  สาร ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร และทศันคติ 

  ตอ่ตวัผู้ รับสาร 

 

3.2.5  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (closed-ended questionnaire) โดยได้

จดัลาํดบัเนือ้หาแบบสอบถามให้ครอบคลมุข้อมลูท่ีต้องการโดยแบง่คําถามออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้ 

สว่นท่ี 1 เป็นแบบเลอืกตอบ (check list) โดยเป็นคําถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

สว่นท่ี 2 เป็นแบบเลอืกตอบ (check list) โดยเป็นคําถามเก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหา

สิง่แวดล้อมของชุมชน 
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สว่นท่ี 3 เป็นแบบมาตรวดัแบบให้คะแนน โดยเป็นคําถามเก่ียวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ของประชาชนเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม ผู้ตอบ

แบบสอบถามจะต้องเลือกตอบคําถามแต่ละข้อเพียง 1 คําตอบเท่านัน้ โดยลกัษณะคําถามจะ

เป็นมาตราสว่นประเมินคา่ (rating scale)  

สว่นท่ี 4 เป็นแบบมาตรวดัแบบให้คะแนน โดยเป็นคําถามเก่ียวกับทศันคติของประชาชน

เก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุล

อิสลาม เป็นคําถามแบบเป็นมาตรการประเมินคา่ของลเิคิร์ต (likert scale) โดยมีคําตอบให้เลอืก 5 

คําตอบ คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ โดยเป็นข้อคําถามเชิงบวก  

คําถามเก่ียวกบัทศันคติ มีทัง้หมด 4 ด้าน ได้แก่ ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร 

ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร และทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร ในท่ีนีผู้้วิจยัได้แยกยอ่ยแนวคําถามไว้ใน

เลขข้อดงัตอ่ไปนี ้

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร ได้แก่คําถามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 

ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร ได้แก่คําถามข้อ 7, 8, 9, 10 และ 11 

ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร ได้แก่คําถามข้อ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 และ 19 

ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร ได้แก่คําถามข้อ 20, 21 และ 22  

สว่นท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 

 

 เกณฑ์การจดัระดบัคะแนน 

   ระดบัการรับรู้                คะแนน  

มากท่ีสดุ  หมายถึง รับรู้ระดบัมากท่ีสดุ         ให้คะแนน 5 คะแนน 

มาก    หมายถึง รับรู้ระดบัมาก         ให้คะแนน 4 คะแนน 

ปานกลาง หมายถึง รับรู้ระดบัปานกลาง         ให้คะแนน 3 คะแนน 

น้อย    หมายถึง รับรู้ระดบัต่ํา          ให้คะแนน 2 คะแนน 

น้อยท่ีสดุ  หมายถึง รับรู้ระดบัต่ําท่ีสดุ         ให้คะแนน 1 คะแนน 

 

คะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของ

ชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม มีคา่อยูร่ะหวา่ง 1-5 คะแนน ซึง่การแปลความหมายจะใช้วิธีอิงเกณฑ์ 

แล้วแบง่คะแนนออกเป็น 5 ช่วงเทา่ๆ กนั โดยการหาคา่ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้
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ช่วงกว้างของอนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต่ําสดุ 

      จํานวนชัน้ 

    = 5-1 

       5 

    =  0.8 

 

        ระดบัคะแนน      ระดบัการรับรู้ 

คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80                   มีระดบัการรับรู้ต่ํามาก 

คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60                   มีระดบัการรับรู้ต่ํา 

คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40                   มีระดบัการรับรู้ปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20                   มีระดบัการรับรู้สงู 

คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00                   มีระดบัการรับรู้สงูมาก 

 

สาํหรับเกณฑ์การให้คา่คะแนนระดบัทศันคติ มีดงันี ้ 

      ข้อความเชิงบวก  

  มากท่ีสดุ   ให้คะแนน             5 คะแนน      

  มาก     ให้คะแนน          4 คะแนน   

ปานกลาง ให้คะแนน            3 คะแนน       

น้อย  ให้คะแนน             2 คะแนน       

น้อยท่ีสดุ   ให้คะแนน             1 คะแนน  

 

ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบคําถามแต่ละข้อเพียง 1 คําตอบเท่านัน้ คะแนน

เฉลีย่ของทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม เม่ือนํามา

แปลความหมายโดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) เพ่ือใช้จัดกลุม่ระดบัทศันคติของประชาชนชุมชนมัสยิด  

กมาลุลอิสลามเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ โดยนํา

คะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุม่ โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั ซึ่งผู้ วิจัยใช้

เกณฑ์การแบง่ระดบัคะแนนของเบสท์ (Best, 1977) ดงันี ้
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      ระดบัคะแนน    

คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80       หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60       หมายถึง     เห็นด้วยน้อย 

คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40       หมายถึง      เห็นด้วยปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20       หมายถึง      เห็นด้วยมาก 

คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00      หมายถึง       เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

         

3.2.6  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยดําเนินการหาความ

เท่ียงตรง (validity) และความน่าเช่ือถือได้ (reliability) ของแบบสอบถามในประเด็นของ

กระบวนการรับรู้และทศันคติของผู้ รับสาร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.2.6.1  การหาความเท่ียงตรง (validity) ผู้วิจยัได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้นํา 

เสนอแก่อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงของ

คําถาม รวมถึงความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ เพ่ือขอคําแนะนํา และนํากลบัมาปรับปรุงแก้ไขให้

ถกูต้องเหมาะสมก่อนนําไปเก็บข้อมลูจริงกบักลุม่ตวัอยา่ง 

3.2.6.2  การตรวจสอบความนา่เช่ือถือ (reliability) ผู้วิจยันําแบบสอบถามท่ีได้ 

ผา่นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบัผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง

จริง จํานวน 30 คน และนําผลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิ ∞ 

(coefficient) เพ่ือนํามาหาคา่ความเช่ือถือ ซึง่ภาพรวมคา่ความเช่ือมัน่จะต้องได้คา่ไม่น้อยกวา่ 0.7 

ในท่ีนี ้ผลการตรวจสอบความนา่เช่ือถือของแบบสอบถามในแต่ละสว่นได้ค่า alpha ดงันี ้สว่นของ

การรับรู้ ได้คา่ alpha เทา่กบั 0.829 และสว่นของทศันคติ ได้คา่ alpha เทา่กบั 0.732 

 

3.2.7  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปยังประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสามทัง้หมดจํานวน

200 ชุด โดยแบง่แบบสอบถามกระจายไปยงั 11 ชุมชนหมู่บ้านท่ีได้ทําการสุม่ไว้ โดยก่อนการเก็บ

แบบสอบถาม ผู้วิจยัอธิบายถึงวตัถปุระสงค์ของการวิจยัให้กับกลุม่เป้าหมายได้รับทราบก่อนตอบ

แบบสอบถามก่อนเสมอ 
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3.2.8  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัได้ทําการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมลู โดยมีขัน้ตอนการประมวลผลข้อมลู ดงันี ้

3.2.8.1  การตรวจสอบข้อมลู (editing) ทําการตรวจสอบความถกูต้องสมบูรณ์ 

ของแบบสอบถามทัง้หมดท่ีได้รับกลบัคืนมาจากกลุม่ตวัอย่าง โดยแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์

ออก 

3.2.8.2  การลงรหสัข้อมลู (coding) นําข้อมลูของแบบสอบถามทัง้หมดมาแปร

เป็นสญัลกัษณ์ตวัเลขแทนคา่ตวัแปรตา่งๆ ทําการลงรหสัตามท่ีกําหนดไว้ 

3.2.8.3  การบนัทกึข้อมลู นําแบบสอบถามท่ีผา่นการลงรหสั บนัทกึข้อมลูลงใน 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือคํานวณค่าทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติ และวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม 

 

3.2.9  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามจํานวนไม่น้อยกว่า  100 ชุด โดย

ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมทางสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

3.2.9.1  การวิเคราะห์ข้อมลูอธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา โดยใช้คา่ร้อยละ (percentage)  

3.2.9.2  การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัการรับรู้และระดบัทศันคติของ 

ประชาชนโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ตารางแสดงค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

(mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : s.d) และจําแนกตามลาํดบั 

3.2.9.3  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนมุาน (inferential statistics) คือคา่ 

t-test และ F-test (one-way anova) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวจิยัท่ีตัง้ไว้  

3.2.9.4  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์คา่ทางสถิติสมัประสทิธ์ิหสมัพนัธ์

เพียร์สนั (pearson’s product moment correlation coefficient) 

3.2.9.5  ข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม ใช้วิธีการสรุปเนือ้หาด้วยการหาคา่ร้อยละ

ของแตล่ะประเด็นข้อเสนอแนะนัน้ๆ  
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3.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

ปัญหานํา้

เน่าเสีย 

ปัญหาขยะ

มลูฝอย 

ลกัษณะชมุชน 

จํานวนประชากร 

การดําเนินชีวติ 

ผู้นําชมุชน 

การศกึษา เศรษฐกิจ 
การคมนาคม 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 

ปัญหา

ทศันียภาพ 

บริบทชุมชน 

R 

การจัดการการส่ือสาร 

S M C 

ผู้นําชมุชน 

ผู้ช่วยอิหมา่ม 

ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

การส่ือสารสิง่แวดล้อม 

การส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจ 
 

- ส่ือบคุคล 

- ส่ือกระจายเสียง 

- ส่ือเฉพาะกิจ 

- ส่ือพืน้บ้าน 

- ส่ือใหม ่

- ส่ือมวลชน 

การรับรู้และทศันคติ

ของประชาชนใน

ชมุชนมสัยิดกมาลลุ

อิสลาม 



บทที่ 4 
 

บริบทชุมชนกับสถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 
 

การวิจยัเร่ือง “การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบกับการรับรู้

ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการการสื่อสาร 

เปรียบเทียบการรับรู้และทัศนคติ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติ

เก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุล

อิสลาม โดยทําการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการ

ดํารงอยูข่องสมาชิกในชุมชน ดงันัน้การวิเคราะห์บริบทชุมชนจึงเป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะทําให้ทราบถึง

ความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในชุมชนอนัมีสว่นก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม การ

วิจยัในสว่นนีไ้ด้วิเคราะห์ทัง้จากเอกสาร งานวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมลูจากการลงภาคสนาม โดย

วิเคราะห์บริบทชุมชนกบัสถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

สว่นท่ี 1  ข้อมลูพืน้ฐานของชมุชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม 

สว่นท่ี 2  สถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

สว่นท่ี 3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริบทชุมชนกบัสถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมคลอง    

แสนแสบ 
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4.1  ข้อมูลพืน้ฐานของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม 

 

จากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากงานวิจยั เอกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ของชุมชนกมาลลุ

อิสลาม (วินยั สะมะอุน, 2543) จากการสมัภาษณ์และการสงัเกตสภาพชุมชนดงักลา่ว สามารถ

สรุปหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบัชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม ได้ดงันี ้

 

4.1.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลาม 

ชุมชนกมาลลุอิสลามเป็นชุมชนชาวไทยมุสลิมท่ีมีประวติัชุมชนยาวนาน  เม่ือ พ.ศ.2310 

กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึก เมืองปัตตานีและเมืองประเทศราชในแหลมมลายู รวมทัง้

นครศรีธรรมราช เมืองสงขลา เมืองพทัลงุ ตา่งตัง้ตนเป็นอิสระไม่ยอมขึน้ต่อกรุงธนบุรี ครัน้ถึงสมัย

พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงได้ยกทพัไปปราบ โดยพระอนชุาของพระองค์

เป็นทพัหลวงประกอบกบัแม่ทพัเรือ คือ พระยาราชบงัสนั (ฉิม) ซึ่งเป็นมุสลิมไปทําการปราบเมือง

ปัตตานีในครัง้นัน้ด้วย และในการปราบครัง้นัน้เจ้าเมืองปัตตานีขดัขืนไม่ยอมเป็นเมืองขึน้ต่อสยาม

ดงัแตก่่อน จึงต้องทําการกวาดต้อนผู้คนและศาสตราวธุเป็นจํานวนมากเข้ามายงักรุงเทพมหานคร 

ชาวปัตตานีท่ีถูกกวาดต้อนเข้ามาในสมัยรัชกาลท่ี 1 นี ้ได้เข้าไปอยู่อาศัย ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมทํานาข้าวอยูแ่ถวมีนบุรีและหนองจอกเป็นสว่นใหญ่ และครัน้ถึงสมัยพระบาทสมเด็จ

พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั หวัเมืองปัตตานีได้ทําการแข็งเมืองขึน้อีกครัง้ ก็ปราบได้เรียบร้อยและกวาด

ต้อนผู้คนชาวเมืองปัตตานีเข้ามาอยูก่รุงเทพมหานครอีกครัง้หนึง่ (ประยรูศกัดิ์ ชลายเดชะ, 2531) 

ครัน้เม่ือชาวปัตตานีท่ีถูกกวาดต้อนเป็นเชลยเข้ามาในกรุงเทพมหานครในรัชกาลของ

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัวนัน้ ได้เข้ามาอยู่ในเขตมีนบุรีและหนองจอกซึ่งในสมัยนัน้

ยงัคงมีสภาพเป็นป่ารก ชาวปัตตานีเหลา่นีไ้ด้ร่วมกนัถางจนมีสภาพกลายเป็นทุ่งโลง่ ท่ีสามารถจะ

ทํานาปลกูข้าวได้ ตอ่มาเม่ือมีหลกัแหลง่ท่ีมัน่คงแล้วจึงได้ร่วมกนัก่อตัง้มัสยิดขึน้ ลกัษณะเป็นบ้าน

ไม้ชัน้เดียวขนาดใหญ่ เพ่ือใช้เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา และยงัเป็นศูนย์กลางของ

ชุมชน ตอ่มาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั สมาชิกในชุมชนมีความเห็นร่วมกนั

ท่ีจะต้องสร้างมัสยิดขึน้มาใหม่เป็นอาคารปูนถาวร ดงัภาพท่ี 4.1 แทนมัสยิดเก่าท่ีพุพังไปตาม

กาลเวลา ชาวบ้านจึงร่วมกันนําเรือขนทรายมากองไว้เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง เม่ือต่างคนก็ต่างเอา

ทรายมากองทรายก็ใหญ่ขึน้เร่ือยๆ ครัง้เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จ

ประพาสทางชลมารคมาในคลองแสนแสบและทรงหยุดพกัท่ีมัสยิดกมาลลุอิสลามแห่งนี ้และทรง

เห็นทรายกองอยูบ่นดินเป็นกองใหญ่ ทรงตรัสถามวา่เอาทรายมากองไว้ทําไม ชาวชุมชนทลูตอบไป

วา่ เอามาเพ่ือเตรียมสร้างมสัยิด จากนัน้หลงัจากท่ีทรงเด็จผา่นไปแล้วไม่นาน มีทรายพระราชทาน
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จากสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมายงัมัสยิดกมาลุลอิสลามเป็นจํานวนมาก กองทรายจึง

ใหญ่ขึน้ เน่ืองจากสถานท่ีสร้างมัสยิดอยู่ริมคลองแสนแสบผู้คนท่ีพายเรือผ่านไปผ่านมาแถบนัน้ 

เม่ือมองเห็นตา่งก็ต่ืนเต้นท่ีได้เห็นทรายพระราชทานกองใหญ่มาก ต่างจึงเรียกขานชุมชนแห่งนีว้่า   

"ชุมชนทรายกองดิน" ซึง่เป็นท่ีมาของช่ือตําบลท่ีใช้มาจนกระทัง่ปัจจุบนั (วินยั สะมะอุน, 2543) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 มสัยิดกมาลลุอิสลาม 

 

4.1.2  ที่ตัง้ของชุมชน 

ชุมชนกมาลลุอิสลาม ตัง้อยู่ริมคลองสามวาซึ่งเป็นคลองย่อยจากคลองแสนแสบ หมู่ท่ี 5 

แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา ซึ่งเป็นหนึ่งใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 

เขตคลองสามวาแบ่งออกเป็น 5 แขวง ได้แก่ แขวงคลองสามวาตะวันตก แขวงคลองสามวา

ตะวนัออก แขวงคลองบางชนั แขวงทรายกองดิน และแขวงทรายกองดินใต้  

 

 

 

ภาพที่ 4.2 แผนท่ีเขตคลองสามวา 

แหล่งที่มา: เขตคลองสามวา, 2553.  
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4.1.3  ข้อมูลประชากร 

กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2553 มีประชากร 5,701,394 คน 2,400,540 หลงัคาเรือน โดย

เฉลีย่ 2.52 คนตอ่หลงัคาเรือน เขตท่ีมีประชากรมากท่ีสดุคือเขตบางแค ความหนาแน่นเฉลี่ย 3.63 

คนตอ่ตารางกิโลเมตร อตัราการเพ่ิมประชากรในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2546 กรุงเทพมหานครมีการ

เพ่ิมของประชากรร้อยละ 1.08 สว่นใหญ่อยู่ในเขตชานเมือง สําหรับเขตคลองสามวามีอัตราการ

เพ่ิมของประชากรมากท่ีสดุในกรุงเทพมหานครร้อยละ 7.24 และมีจํานวนประชากรมากเป็นอันดบั

ท่ี 4 ของกรุงเทพมหานคร (กระทรวงมหาดไทย, 2557)   

 

ตารางที่ 4.1  จํานวนประชากรในเขตคลองสามวา 

แขวง ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

คลองสามวาตะวนัตก 23,363 25,911 49,274 19,544 

คลองสามวาตะวนัออก 11,494 12,297 23,791 8,068 

คลองบางชัน 31,531 35,427 66,958 29,821 

ทรายกองดิน 4,825 5,192 10,017 3,438 

ทรายกองดินใต้ 7,591 7,721 15,312 3,723 

รวม 78,804 86,548 165,352 64,594 

 

แหล่งที่มา: กระทรวงมหาดไทย, 2557. 

 

4.1.4  ลักษณะการตัง้บ้านเรือน 

การตัง้บ้านเรือนของชาวบ้านในชุมชนกมาลลุอิสลามสว่นใหญ่จะกระจายกันออกไปตาม

แนวคลองแสนแสบทัง้สองฝ่ัง อีกทัง้ลกัษณะการปลูกสร้างบ้านในอดีตจะหนัหน้าให้คลอง แต่

ปัจจุบนัสว่นใหญ่ก็จะเป็นการหนัหน้าบ้านออกสูถ่นนและหนัหลงัให้คลองแสนแสบ เน่ืองจากการ

คมนาคมทางถนนสะดวกกว่า นอกจากจะตัง้บ้านเรือนตามแนวคลองแสนแสบทัง้สองฝ่ังแล้ว 

ปัจจุบนัยงัมีการปลกูบ้านตามแนวถนนตัง้แตบ่ริเวณหวัถนนประชาร่วมใจซึ่งตัง้อยู่ฝ่ังทิศเหนือของ

คลอง ขึน้อยูก่บัแขวงทรายกองดินใต้ และถนนราษฎร์อุทิศซึ่งอยู่ทางฝ่ังทิศใต้ของคลองขึน้อยู่กับ

แขวงทรายกองดิน ถนนทัง้สองตัดขนานกันไปตามแนวคลองแสนแสบจนถึงเขตหนองจอก 

บ้านเรือนสว่นใหญ่ยงัคงอยู่ในสภาพท่ีสร้างด้วยไม้ เป็นบ้านชัน้เดียวยกพืน้สงู เน่ืองจากอยู่ใกล้

คลองเม่ือถึงฤดนํูา้หลาก นํา้จะทว่มบริเวณใต้ถนุบ้านเป็นประจํา สําหรับบ้านสมัยใหม่จะเป็นสอง
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ชัน้ ชัน้บนสร้างด้วยไม้สว่นชัน้ลา่งสร้างด้วยปูน บางบ้านเป็นทรงไทยและบางบ้านเป็นปูนทัง้หลงั 

ซึง่จะสร้างอยูใ่กล้ๆ กนัหรือในบริเวณเดียวกนั ดวัยลกัษณะการตัง้บ้านเรือนท่ีอยูใ่นละแวกเดียวกัน

นัน้จึงทําให้คนในชุมชนมีความผกูพนักนัแบบเครือญาติ 
 

4.1.5  เส้นทางการคมนาคม 

การเดินทางไปยังชุมชนกมาลลุอิสลาม สามารถเดินทางจาก มีนบุรีได้ 2 เส้นทาง คือ 

เส้นทางแรกไปตามถนนประชาร่วมใจประมาณ 4 กิโลเมตร เส้นทางท่ี 2 ไปตามถนนราษฎร์อุทิศ

ประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะถึงมสัยิดกมาลลุอิสลาม 

สําหรับการคมนาคมในชุมชนกมาลุลอิสลามในอดีตนิยมเดินทางทางนํา้ แต่ในปัจจุบัน

ชาวบ้านไม่นิยมใช้เรือในการเดินทาง เน่ืองจากได้มีการสร้างประตูนํา้ การเดินเรือไม่สามารถผ่าน

ได้ตลอดเพราะต้องปิด-เปิดประตนํูา้เป็นเวลา ทําให้การเดินทางโดยเรือไปมีนบุรีลําบากขึน้ อีกทัง้

ยงัมีผกัตบชวาเต็มคลองจึงไม่นิยมเดินทางโดยเรือ ประกอบกับมีการสร้างถนนทําให้ชาวบ้านหนั

ไปใช้รถ การใช้เรือเดินทางไปไหนมาไหนในปัจจุบนัจึงเห็นได้น้อยเต็มทีในบริเวณของชุมชนกมาลลุ

อิสลาม นอกจากนีผู้้ นําชุมชนหรืออิหม่ามประจํามสัยิดกมาลลุอิสลามยงัมีนโยบายไม่ให้เรือยนตร์

ผ่านในย่านชุมชนบริเวณดงักลา่วอีกด้วย  เน่ืองจากเสียงของเคร่ืองยนต์จะเข้ามารบกวนการใช้

ชีวิตของคนในชุมชนและนํา้มนัจากเรือจะเข้ามาทําลายสภาพนํา้คลองแสนแสบ 

 

4.1.6  เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน 

4.1.6.1  อาชีพ 

ประชาชนในชุมชนกมาลลุอิสลามสว่นใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขายและรับ

ราชการ  มีส่วนน้อยท่ียังทําไร่ทํานา เพราะท่ีดินส่วนใหญ่ถูกถ่ายเทกรรมสิทธ์ิครอบครองไปยัง

นายทนุ นอกจากนีย้งัมีการเลีย้งสตัว์เช่น เลีย้งไก่ เลีย้งเป็ด ขดุบอ่เลีย้งปลา เลีย้งปลาในกระชัง ดงั

ภาพท่ี 4.3 เป็นต้น ประกอบกับผู้ นําชุมชน (อิหม่าม) มีนโยบายส่งเสริมให้คนในชุมชนทํา

การเกษตรแบบพึง่ตนเองแต่ก็มิได้ต่อต้านการทํางานในภาคอุตสาหกรรม ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่

ในระดบัปานกลาง ปัจจุบนัคนรุ่นใหม่ในชุมชนมีการศกึษามากขึน้จึงนิยมออกไปทํางานนอกชุมชน 

ประกอบกับระบบการคมนาคมท่ีพฒันามีการตดัถนน ได้แก่ ถนนประชาร่วมใจและถนนราษฎร์

อุทิศ อีกทัง้ยงัมีรถโดยสารประจําทางวิ่งผา่นทัง้สองถนนทําให้การเดินทางไปไหนสะดวกสบายและ

รวดเร็วกว่าเม่ือครัง้ยังใช้เรือ คนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่จึงนิยมท่ีจะออกไปทํางานนอกชุมชน

โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ท่ีตัง้อยู่ในเขตมีนบุรี และโรงงาน
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อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ซึง่ตัง้อยูไ่ม่ไกลจากชุมชนมากนกั และสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก (อามีน 

ดาแหม็ง, ม.ป.ป.)   

 

 
 

ภาพที่ 4.3 การเลีย้งปลาในกระชงั 

 

 4.1.6.2  การดําเนินชีวิต 

เน่ืองจากชุมชนกมาลลุอิสลามเป็นชุมชนชาวไทยมสุลมิ ผู้ ท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม

มีความเช่ือในพระเจ้าองค์เดียว คือ อัลลอฮ ด้วยเหตุนีเ้ม่ือชาวมุสลิมมาตัง้ถ่ินฐานบริเวณคลอง

แสนแสบจึงต้องสร้างมสัยิดขึน้เพ่ือเป็นสถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา  อีกทัง้ชาวบ้านในชุมชนก

มาลลุอิสลามยงัมีคา่นิยมในการปลกูบ้านริมคลอง เน่ืองจากชาวมุสลิมจะต้องทําละหมาดทุกวนั 

โดยต้องทําความสะอาดร่างกายด้วยนํา้สะอาด จะเห็นได้ว่านํา้คลองเป็นสิ่งท่ีมีอยู่แล้วในชุมชน 

คือนํา้คลองแสนแสบ และเน่ืองด้วยอดีตนํา้ในคลองแสนแสบสามารถนํามาใช้ชําระร่างกายได้  ใน

อดีตคนในชุมชนใช้คลองแสนแสบในการเดินทางสญัจรไปมา  มีเรือพายขายสินค้า  มีการใช้นํา้

จากคลองเพ่ือการอุปโภค บริโภคเน่ืองจากไม่มีนํา้ประปา  ชาวบ้านริมคลองจะซกัผ้า ล้างจาน รด

นํา้ต้นไม้ อาบนํา้ บางบ้านสร้างส้วมริมคลองและปลอ่ยของเสียลงสูล่ําคลองโดยตรง เป็นสาเหตุ

สาํคญัท่ีทําให้นํา้เนา่เสยี ผู้อยูริ่มคลองให้ข้อมลูวา่ในช่วงนํา้เน่าเสียมากจะพบหมาเน่าท่ีถูกโยนลง

นํา้อยูบ่อ่ยๆ  อีกทัง้มีผกัตบชวาหนาแนน่มากจนสามารถใช้เป็นทางเดินข้ามคลองได้ เม่ือสภาพนํา้

เปลี่ยนแปลงจากนัน้มาคนในชุมชนก็เลิกใช้นํา้คลอง ไม่มีเรือขายสินค้าเหมือนก่อน และหนัมา

เดินทางสญัจรทางถนนแทนเน่ืองจากมีการตดัถนนผา่นชุมชน จึงมีการขยายตวัของชุมชนตามแถว

ถนนมากขึน้ ปัจจุบนัเม่ือมีการฟืน้ฟูคณุภาพนํา้และชุมชนกมาลลุอิสลามมีนโยบายให้คงสภาพนํา้

ไว้จึงใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นสระวา่ยนํา้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ดงัภาพท่ี 4.4 และเป็นท่ีพกัผ่อน
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หยอ่นใจ เน่ืองจากริมคลองแสนแสบบริเวณชุมชนมีความร่มร่ืนและสวยงามเหมาะแก่การพกัผ่อน 

ดงัภาพท่ี 4.5 

 

 
 

ภาพที่ 4.4 สระวา่ยนํา้ในคลองแสนแสบบริเวณมสัยิดกมาลลุอิสลาม 

 

 
 

ภาพที่ 4.5 ความร่มร่ืนบริเวณมสัยิดกมาลลุอิสลาม 

 

4.1.6.3  การศกึษา 

ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม มีสถาบันการศึกษาท่ีตัง้อยู่บริเวณมัสยิดกมาลุล

อิสลาม ได้แก่ 

1)  ศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน ดงัภาพท่ี 4.6 ตัง้อยูบ่ริเวณมสัยิดกมา 

ลลุอิสลาม เป็นโรงเรียนในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ รับเด็กก่อนวยัเรียน เปิดสอนชัน้อนุบาล 1 

ถึงอนบุาล 3 ปัจจุบนัมีเด็กนกัเรียนประมาณ 400 คน 
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ภาพที่ 4.6 ศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน 

 

2)  โรงเรียนซาลมีนุยีนาน ตัง้อยูบ่ริเวณมสัยิดกมาลลุอิสลาม ดงัภาพท่ี 

4.7 เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ ทําการสอนเฉพาะช่วงปิดภาคเรียนให้แก่เด็กใน

ชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามและบริเวณใกล้เคียง 

 

 
 

ภาพที่ 4.7 โรงเรียนสอนศาสนาซาลมีนุยีนาน 

 

3)  โรงเรียนพิทยพฒัน์ศกึษา ดงัภาพท่ี 4.8 ตัง้อยูบ่ริเวณมสัยิดกมาลลุ 

อิสลาม เป็นโรงเรียนท่ีจัดตัง้โดยอิหม่ามวินยั สะมะอุน เปิดสอนในระดบัประถมศึกษา มีนกัเรียน 

ประมาณ 400 คน ครู 29 คน นักเรียนสว่นใหญ่เป็นเด็กในชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม  จัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยเพ่ิมโครงการเสริมทักษะ

ภาษาองักฤษ และบรรยายธรรมประจําวนัเสาร์ มีกิจกรรมความสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่แวดล้อมกบัการ

ดํารงชีวิตเพ่ือหลอ่หลอมให้เกิดจิตสํานึก รักและหวงแหนทรัพยากรของชุมชนตัง้แต่เยาว์วยั อาทิ 

การเรียนวา่ยนํา้ในคลองแสนแสบ กิจกรรมฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมของชุมชน เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.8 โรงเรียนพิทยพฒัน์ศกึษา 

 

นอกจากนีมี้สถาบันการศึกษาท่ีดําเนินการภายใต้นโยบายของมัสยิด  

กมาลลุอิสลาม มีการบริหารเป็นอิสระ 6 สถาบนั ได้แก่ โรงเรียนสนันิธิอิสลาม ศูนย์กลางบ้านใหญ่

ซาซุลลี โรงเรียนอิสลามพฒันวิทยา โรงเรียนกองเอียดวิทยา โรงเรียนนูรุดดีนวิทยา และโรงเรียน

นรุู้ลอารีฟิน 

4.1.6.4  ศาสนา 

ชุมชนกมาลุลอิสลามส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ท่ีมีมัสยิดกมาลุลอิสลามเป็น

ศูนย์กลางในการปฏิบัติศาสนกิจ  ชาวมุสลิมทุกคนถือว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นสิ่งศักดิ์ท่ีจะต้อง

แสดงความเคารพอย่างเคร่งครัด ชาวมุสลิมจะต้องทําพิธีละหมาดวนัละ 5 ครัง้ ในเวลาอรุณรุ่ง 

เท่ียง บา่ย พระอาทิตย์ตกดินและกลางคืน ซึง่อาจทําการละมาดได้เกือบทุกสถานท่ี และทุกๆ ปีใน

เดือนรอมฎอนจะถือศีลอดตัง้แต่รุ่งอรุณจนพระอาทิตย์ตกดิน โดยจะละเว้นการกินอาหาร นํา้ด่ืม

และการมีเพศสมัพนัธ์ การถือศีลอดถือเป็นวิธีการชําระล้างจิตใจตนเองโดยการตดัตวัเองออกจาก

ความสบายในทางโลก แม้ว่าจะเป็นเพียงระยะสัน้ๆแต่ผู้ ถือศีลอดจะรู้สกึเห็นใจผู้ หิวโหยและรู้สกึ

อ่ิมใจ 

ชาวมสุลมิมีกฎสากลท่ีวางกรอบให้มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

และสง่เสริมให้ทําคณุงามความดีและสร้างคณุประโยชน์ตอ่สงัคม ดงัเช่น อิสลามห้ามทิง้สิ่งปฏิกูล

ลงนํา้ ทัง้นํา้น่ิงและนํา้ไหล การถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะในแหล่งนํา้ถือเป็นการกระทําท่ีถูก

สาปแช่ง นอกจากนีคํ้าสอนของอิสลามได้กลา่วถึงการจัดระเบียบให้มนุษย์รู้จักการปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี

กับตนเอง สงัคม สิ่งแวดล้อม โดยถือว่าเป็นภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบและร่วมมือกันปกป้อง 

อนรัุกษ์ เพ่ือพฒันาชีวิตให้ครอบคลมุและสมบูรณ์ ดงัคําสอนท่ีว่า“จงยําเกรงอัลลอฮ์และหมั่นดูแล

สภาพแวดล้อมในท้องถ่ินของเราเถิด” จากกฎดังกล่าวผู้ นําศาสนาของชุมชนกมาลุลอิสลาม 

อิหม่ามวินยั สะมะอุน ได้นํามาเป็นคําสอนแก่ชาวมสุลมิในชุมชน (มสัลนั  มาหะมะ, ม.ป.ป.)  
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4.1.7  การปกครองในชุมชน 

ระบบการปกครองของชุมชนกมาลุลอิสลามจะมีผู้ นําทางศาสนาหรืออิหม่ามเป็นผู้ นํา

ชุมชน ทุกครัง้ท่ีชาวบ้านเดือดร้อนหรือมีปัญหา ชาวบ้านก็จะเข้าไปขอความช่วยเหลือหรือขอ

คําแนะนําจากอิหม่าม เน่ืองจากชาวมุสลิมศรัทธาในพระผู้ เป็นเจ้า และเคารพยึดมั่นในคําสอน 

ดงันัน้อิหม่ามจึงเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชนเป็นอย่างมากและพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมืออย่าง

เต็มท่ีในทกุๆ เร่ือง ผู้ นําทางศาสนาของชุมชนกมาลลุอิสลามปัจจุบนัคืออิหม่ามวินยั สะมะอุน เป็น

ผู้ ท่ีมีบทบาทเด่นชัดและเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับชุมชน มี

ความคิดริเร่ิม มีความพร้อมในด้านการเป็นผู้ นําชุมชนท่ีชาวบ้านนบัถือและเช่ือถือเป็นอย่างมาก 

นอกจากจะเป็นผู้ นําศาสนาหรืออิหม่ามประจํามัสยิดกมาลลุอิสลามแล้ว ยงัเคยได้รับการแต่งตัง้

ให้มีฐานะทางการเมืองเป็นสมาชิกวฒิุสภาถึง 2 สมยัอีกด้วย ดงันัน้จึงทําให้ผู้ นําชุมชนท่ีถูกแต่งตัง้

ตามแบบของทางราชการ เช่น กํานนั ผู้ ใหญ่บ้าน มีความสําคญัน้อยกว่าผู้ นําทางศาสนา ซึ่งผู้ นํา

แบบทางราชการนัน้ถือวา่เป็นผู้ นําแบบทางการ ซึ่งสว่นใหญ่ชาวบ้านท่ีเข้าไปขอความช่วยเหลือก็

มกัจะเป็นปัญหาเก่ียวกบัการติดตอ่กบัทางราชการบางเร่ืองเทา่นัน้ 

 

4.1.8  หน่วยงานในชุมชน 

ในแขวงทรายกองดินใต้ มีหนว่ยงานตา่งๆ ดงันี ้

4.1.8.1  สถาบนัการศกึษา จํานวน 10 สถาบนั ได้แก่ โรงเรียนสเุหร่าเกาะขนุเณร 

โรงเรียนบ้านแบนชะโด โรงเรียนวดัสุขใจ โรงเรียนดารุ้ลเอีย้ะห์ซาน โรงเรียนอิสลามศาสนวิทยา 

โรงเรียนสนันิธิอิสลาม โรงเรียนสเุหร่าแสนแสบ โรงเรียนสเุหลา่ทรายกองดิน สเุหร่ากมาลลุอิสลาม 

ศนูย์ฝึกวิชาชีพสถาบนัพฒันาแรงงาน และศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน กศน. 

4.1.8.2  สถานพยาบาล 2 แหง่ ได้แก่ ศนูย์บริการสาธารณสขุ 64 สาขาทรายกอง

ดินใต้ และสถานีอนามยัลาํแบนชะโด   

4.1.8.3  ศาสนสถาน 5 แหง่ ได้แก่ มสัยิดกมาลลุอิสลาม มสัยิดอิควานุ้ลมตุตะกีน 

มสัยิดกมาลุ้ลอีมา มสัยิดฮีดายา่กุ้ลอิสลามียะห์ และวดัสขุใจ 

 

4.2  สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ 
 

คลองแสนแสบเป็นคลองท่ีขุดขึน้ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 เม่ือปี พ.ศ.2380 เร่ิมตัง้แต่ตําบลหัวหมากต่อคลองบางกะปิไปทางทิศ

ตะวนัออก ทะลไุปท่ีบางขนากแม่นํา้บางปะกงเมืองฉะเชิงเทรา ขดุเป็นเวลา 4 ปี จึงสําเร็จ ยาว 90 
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กิโลเมตร เป็นคลองขดุท่ียาวท่ีสดุในประเทศไทยท่ีเช่ือมแม่นํา้เจ้าพระยากับแม่นํา้บางประกง เพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการขนอาวุธยุทธภณัฑ์ กําลงัรบและเสบียงอาหารไปยงัญวน (เวียดนาม) 

ในราชการสงครามไทย-ญวน  ซึ่งใช้เวลารบนานถึง 14 ปี  หลงัสงครามสงบลง ริมสองฝ่ังคลองมี

ชาวบ้านมาทําไร่ทํานาเป็นจํานวนมาก เพราะวา่สามารถเดินทางได้สะดวกระหว่างกรุงเทพ ไปยงั

ฉะเชิงเทราและตอ่ไปยงัปราจีนบุรีได้อย่างรวดเร็ว  เน่ืองจากคลองแสนแสบเป็นคลองหลกัในการ

คมนาคมจึงมีการขุดคลองซอยแยกออกจากคลองแสนแสบอีกเป็นจํานวนมาก เช่น คลองจั่น 

คลองกุ่ม คลองบางชัน  คลองสามวา  คลองตาหวาน  คลองสิบสาม  คลองสิบสี่  คลองสิบห้า  

คลองตนั  คลองกะจะ คลองหวัหมาก   คลองสะพานสงู  คลองลาดบวัขาว  คลองสี่  คลองบ้าน

เกาะ  คลองนครเน่ืองเขต เป็นต้น คลองแสนแสบแบง่เป็นสองช่วง คือ เร่ิมจากจุดท่ีเช่ือมกับคลอง

มหานาคบริเวณตลาดโบ๊เบ๊ไปจนถึงหวัหมาก และช่วงปลายเร่ิมจากหวัหมากไปออกแม่นํา้บางประ

กง (อาล ีเสอืสมิง, 2554)    

จากการสัมภาษณ์ผู้ นําชุมชน และผู้ อํานวยการโรงเรียนพิทยพัฒน์ศึกษา พบว่า 

สถานการณ์สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบบริเวณชุมชนกมาลลุอิสลามจากอดีตจนกระทัง่ปัจจุบนัมี

การเปลี่ยนแปลงทัง้เร่ืองของสภาพนํา้ ปริมาณขยะ และทศันียภาพของชุมชน ผู้วิจัยจึงได้นํามา

วิเคราะห์เก่ียวกบัพฒันาการของคลองแสนแสบบริเวณชุมชนกมาลลุอิสลาม โดยแยกเป็นช่วงเวลา

ของการเปลีย่นแปลง ดงันี ้

 

4.2.1  ช่วงวิกฤตปัญหานํา้คลองแสนแสบ (พ.ศ.2528 – พ.ศ.2537) 

จากการสมัภาษณ์อิหม่ามวินัย สะมะอุน (สมัภาษณ์, 17 มีนาคม 2558) ได้เลา่ว่า “ใน

อดีตชุมชนกมาลลุอิสลามตัง้บ้านเรือนสองฝ่ังคลองแสนแสบ และใช้นํา้คลองในการอุปโภค บริโภค 

อาบนํา้ ซกัล้าง เลีย้งสตัว์ในคลอง บางบ้านสร้างส้วมริมคลองและปลอ่ยของเสียลงคลองโดยตรง 

มีผกัตบชวาหนาแนน่จนสามารถใช้เป็นทางเดินข้ามคลองได้ เม่ือมีการปลอ่ยนํา้เสยี คราบไขมนัลง

แหลง่นํา้ รวมทัง้มีการทิง้ขยะจากครัวเรือน ทําให้นํา้เนา่เสยี  และสง่กลิ่นเหม็น สตัว์นํา้ไม่สามารถ

อาศยัอยู่ได้  ในเวลานัน้เม่ือพูดถึงคลองแสนแสบ ทุกคนจะเห็นภาพเหมือนกันหมดคือ นํา้สีดํา  

กลิ่นเน่าเหม็น และเต็มไปด้วยผกัตบชวาลอยเป็นแพ  ไม่เพียงแต่ขยะจากครัวเรือนเท่านัน้ เน่ือง

ด้วยคนในชุมชนใช้คลองแสนแสบเป็นเส้นทางสญัจรทางนํา้โดยเรือหางยาว จึงมีคราบนํา้มันจาก

เรือลอยบนผิวนํา้ทําให้การสมัผสัออกซิเจนบริเวณผิวนํา้ลดลงเร่งการเนา่เสยีมากขึน้...คนในชุมชน

ขณะนัน้ไม่ให้ความสาํคญัของการดูแลรักษาคลองเพราะยงัไม่เห็นความเดือดร้อนท่ีจะเกิดขึน้แก่

ตน ความมกังา่ยต้องการความสะดวกสบายไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึน้ตามมาจากพฤติกรรมของ
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ตนเองท่ีทิง้ขยะไม่วา่บนบกหรือในนํา้ ตราบจนกระทัง่มีการสะสมของปริมาณขยะมากขึน้ เกิดเป็น

ปัญหาขยะแก่ชุมชน ไม่เพียงแตข่ยะบนพืน้ท่ีทัว่ไป ในคลองแสนแสบก็มีขยะมากเช่นกัน  ประกอบ

กบัท้องถ่ินขณะนัน้ไม่มีการเก็บขนขยะทางนํา้ เกิดการหมักหมมของขยะนํา้เน่าเสีย ปลาตายไม่มี

สตัว์นํา้มาอาศยั ช่วงเวลานัน้คลองแสนแสบวิกฤตมาก"  

ตอ่มาเม่ือมีการขยายตวัของชุมชนเมืองและความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ จึงมีการ

ตัดถนนเข้าสู่ชุมชน ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป จากท่ีเคยใช้คลองเป็น

เส้นทางคมนาคมก็เปลีย่นเป็นใช้ถนนในการคมนาคมขนสง่เน่ืองจากมีความสะดวกรวดเร็วกว่า มี

การเปลีย่นแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ของอาคารท่ีอยูอ่าศยัจากหน้าบ้านท่ีเคยหนัหน้าลงคลอง

เปลีย่นไปเป็นหน้าบ้านอยูด้่านถนน บ้านท่ีสร้างใหม่ก็จะหนัหน้าสูถ่นน หลงับ้านหนัลงคลองแทน 

 

4.2.2  ช่วงฟ้ืนฟูคุณภาพนํา้คลองแสนแสบ (พ.ศ.2537 – พ.ศ.2544) 

สืบเน่ืองจากปัญหาสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบเน่าเสีย และทําให้คนในชุมชนไม่

สามารถนํานํา้มาใช้ประโยชน์เช่นในอดีตได้ อิหม่ามจึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องฟืน้ฟูคลองแสน

แสบให้กลบัมามีสภาพดงัเดิม จึงได้หาวิธีท่ีจะจุดประกายทําให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการดูแล

รักษาคลองแสนแสบ โดยในปี พ.ศ.2537 อิหม่ามวินัย สะมะอุน ได้ร่วมมือกับ ดร.โกวิทย์ 

วรพิพฒัน์ ปลดักระทรวงศึกษาธิการ เน่ืองจากมีอุดมการณ์ร่วมกันเพ่ือฟื้นฟูสภาพนํา้คลองแสน

แสบก่อให้เกิดชมรมร่วมใจภักดิ์รักคลองแสนแสบ โดยทางชมรมได้กราบบงัคมทูลเชิญสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี เสด็จประพาสคลองแสนแสบ เม่ือวนัท่ี 20 กันยายน 

2537 โดยเร่ิมเสด็จจากสะพานผ่านฟ้า จนถึงฉะเชิงเทรา เพ่ือเยี่ยมประชาชนทัง้สองฝ่ังคลอง ซึ่ง

ก่อนถึงวนัท่ีสมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จนัน้ ประชาชนสองฝ่ังคลองแสนแสบได้ออกมาช่วยกันเก็บ

ขยะและผักตบชวาเพ่ือเตรียมการรับเสด็จ นอกจากนีย้ังมีหน่วยงานราชการตลอดจนมีการให้

กําลงัทหารและ นกัโทษ เข้ามาช่วยกนัฟืน้ฟูสภาพสิง่แวดล้อมตลอดคลองแสนแสบอีกด้วย เม่ือถึง

วนัท่ีสมเด็จพระเทพฯ เสด็จ ประชาชนตา่งออกมารอรับเสด็จอยา่งปลืม้ปิติ สภาพสิง่แวดล้อมในวนั

นัน้คลองสะอาด ไม่มีแม้ผกัตบชวา และเม่ือถึงชุมชนกมาลลุอิสลาม สมเด็จพระเทพฯ ได้ทรงแวะ

เยี่ยมชมและทรงปลกูต้นตะแบกและปลอ่ยพนัธ์ุปลาจํานวนกวา่ 30,000 ตวั จากการท่ีคนในชุมชน

ได้เห็นสภาพคลองท่ีสะอาดปราศจากขยะทําให้ชุมชนดนูา่อยูแ่ละอยากให้คงสภาพเช่นนีต้ลอดไป 

ดงัภาพท่ี 4.9 การดําเนินการครัง้นัน้ถือเป็นวิธีการท่ีจุดประกายเร่ิมต้นให้ประชาชนริมคลองหนัมา

ช่วยกนัดแูลรักษาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ และนบัจากนัน้มากรุงเทพมหานครได้กําหนดให้วนัท่ี 

20 กนัยายน ของทกุปีเป็นวนัอนรัุกษ์คคูลอง 
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ภาพที่ 4.9 สภาพนํา้คลองแสนแสบบริเวณชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามในปัจจุบนั 

   

 4.2.3  ช่วงอนุรักษ์และดูแลคลองแสนแสบ (พ.ศ.2544 – ปัจจุบนั) 

 นบัจากปี พ.ศ.2537 ทา่นอิหม่ามวินยั สะมะอุน ได้ให้ชมรมร่วมใจภกัดิ์รักคลองแสนแสบ

จดัโครงการอนรัุกษ์คลองแสนแสบ ให้มีการดําเนินการฟืน้ฟู ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมคลองแสน

แสบอยา่งตอ่เน่ือง โดยห้ามทิง้ขยะและนํา้เสียลงในคลองแสนแสบ ให้มีการติดตัง้บ่อดกัไขมันใน

ครัวเรือน ดงัภาพท่ี 4.10 เพ่ือกรองเศษอาหารและคราบไขมันก่อนทิง้ จากการดําเนินการจัดการ

เพ่ืออนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน สง่ผลให้คลองแสนแสบเร่ิมกลบัมามี

สภาพท่ีดีขึน้อีกครัง้ จากท่ีอดีตนํา้เน่าเสีย สง่กลิ่นเหม็น มีขยะมูลฝอยและผกัตบชวาเป็นจํานวน 

ปัจจุบันนํา้ใส สะอาด เด็กๆ ในชุมชนสามารถว่ายนํา้ในคลองได้ มีสตัว์นํา้มาอาศัยอยู่บริเวณ

ชุมชนกมาลุลอิสลามเป็นจํานวนมาก ประกอบกับสองฝ่ังคลองมีสภาพท่ีร่มร่ืน น่ามอง คนใน

ชุมชนสามารถในประโยชน์จากคลองได้ เช่น สบูนํา้จากคลองมาล้างจาน รดนํา้ต้นไม้ เป็นต้น เม่ือ

ทุกคนในชุมชนต่างเห็นผลจากการท่ีช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทําให้เขาเหลา่นัน้ยงัคงตัง้ใจ

และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการอนุรักษ์และดูแลคลองแสนแสบให้คงไว้ซึ่งสภาพปัจจุบัน

ตามท่ีผู้ นําชุมชนขอร้องอย่างต่อเน่ืองนบัตัง้แต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา นบัว่าเป็นความสําเร็จใน

การฟืน้ฟูสภาพนํา้คลองแสนแสบอยา่งแท้จริง 
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ภาพที่ 4.10 บอ่ดกัไขมนั 

 

จากสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบทัง้ 3 ช่วงเวลาข้างต้น สะท้อนให้เห็น

จุดพลิกผันของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามในช่วงท่ีสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนวิกฤต ซึ่ง

ผู้ นําชุมชนถือเป็นผู้ จุดประกายทางความคิดโดยได้กราบบงัคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพฯ ถือเป็น

จุดเร่ิมต้นท่ีทําให้ประชาชนทัง้สองฝ่ังคลองร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ 

และภายหลังจากนัน้ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามก็ยังคงดําเนินการอนุรักษ์และพัฒนา

สภาพแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนอย่างต่อเน่ืองโดยมีรูปแบบการจัดการการสื่อสารของ

ชุมชนท่ีเหมาะสม จนกระทัง่เป็นชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จด้านสิง่แวดล้อม 

   

4.3  ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทชุมชนกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลอง 

      แสนแสบ 
 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม อันได้แก่ ท่ีตัง้ของ

ชุมชน ข้อมลูประชากร ลกัษณะการตัง้บ้านเรือน การคมนาคม เศรษฐกิจสงัคม ระบบการปกครอง 

และหนว่ยงานในชุมชน เป็นต้น นอกจากข้อมลูพืน้ฐานของชุมชนแล้วยงัได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ

สถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ ผู้วิจยัจึงได้นํามาวิเคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง

บริบทชุมชนกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ โดยสรุปรายละเอียดในหัวข้อ

ดงัตอ่ไปนี ้
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4.3.1  ลักษณะของชุมชน 

 เน่ืองด้วยลกัษณะของชุมชนกมาลลุอิสลามเป็นชุมชนเก่าท่ีตัง้อยูริ่มสองฝ่ังคลองแสนแสบ

ท่ีอยูบ่ริเวณชานเมือง เขตคลองสามวา ทําให้ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณนีมี้ความผูกพนัและใช้

ชีวิตร่วมกบัสายนํา้มาเป็นเวลายาวนาน ผู้คนสว่นใหญ่ในชุมชนจึงใช้นํา้เพ่ือการอุปโภคบริโภคเม่ือ

มีการใช้ก็ย่อมมีการทิง้ของเสียลงแหล่งนํา้ เน่ืองจากง่ายและสะดวก เม่ือกาลเวลาล่วงเลยไป 

สงัคมเมืองมีการพฒันาและขยายตวั บ้านเรือนมีความหนาแน่นขึน้ ด้วยเหตุนีจ้ึงสง่ผลให้มีการทิง้

ของเสยีเพ่ิมมากขึน้คณุภาพนํา้คลองแสนแสบบริเวณชุมชนกมาลลุอิสลามท่ีแต่เดิมเคยใสสะอาด

และใช้ประโยชน์ได้กลบัไม่สามารถนํามาหลอ่เลีย้งคนในชุมชนได้อีก จะเห็นได้ว่าลกัษณะการตัง้

บ้านเรือนของชุมชนกมาลุลอิสลามริมคลองสง่ผลโดยตรงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ

  

 4.3.2  จาํนวนประชากร 

 ชุมชนกมาลุลอิสลามเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีครอบคลมุชุมชนหมู่บ้านจํานวน 22 ชุมชน 

โดยมีประชากรประมาณ 15,000 คน กว่า 2,000 ครัวเรือน (กระทรวงมหาดไทย, 2557) ซึ่งนบัว่า

เป็นชุมชนชนบทท่ีมีขนาดใหญ่ชุมชนหนึ่ง ประกอบกับเขตคลองสามวาเป็นเขตท่ีมีอัตราการเพ่ิม

ของประชากรเป็นอนัดบัหนึง่ของกรุงเทพมหานคร ความหนาแนน่ของจํานวนประชากรทําให้มีการ

ใช้ทรัพยากรเพ่ือการดํารงชีพมากขึน้ก็ย่อมมีของเสียมากขึน้ตามไปด้วย โดยเฉพาะปริมาณขยะ 

ดงันัน้จึงกลา่วได้ว่า จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากขึน้ในชุมชนกมาลลุอิสลามนัน้ สง่ผลกระทบต่อ

ปัญหาขยะมลูฝอยของชุมชนเป็นอยา่งมาก 

  

 4.3.3  ด้านการคมนาคม 

 อดีตคลองแสนแสบทัง้ในเขตกรุงเทพมหานครชัน้ในและในแถบชานเมืองเป็นเส้นทาง

คมนาคมทางนํา้โดยมีพาหนะประจําทางรับสง่ผู้ โดยสารท่ีเรียกว่าเรือเมล์ ถึงแม้การคมนาคมทาง

นํา้จะเพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายของผู้คนสว่นใหญ่ในการสญัจรไปมา แต่เรือดงักลา่วต้อง

ใช้นํา้มันในการขับเคลื่อนจึงทําให้เกิดคราบนํา้มันจากท่อไอเสียของเรือท่ีปล่อยลงสู่แหล่งนํา้

รวมทัง้เสียงรบกวน และยิ่งนานวนัก็จะเป็นการสะสมปริมาณคราบนํา้มันเพ่ิมมากขึน้ทําให้การ

ปรับสภาพนํา้ตามธรรมชาติไม่สามารถเกิดขึน้ได้ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้นํา้เน่าเสีย  ด้วยเหตุนี ้

ชุมชนกมาลุลอิสลามจึงมีนโยบายไม่ให้นําเรือยนต์เข้ามาสญัจรในคลองแสนแสบบริเวณชุมชน  

เพราะจะทําให้สตัว์นํา้ไม่สามารถมีชีวิตอยูไ่ด้และเกิดปัญหานํา้เนา่เสยี  
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 4.3.4  ด้านเศรษฐกิจ 

 คนในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจหรือรายได้ปานกลางจึงเป็นผลให้เกิดการ

เพิกเฉยและไม่ได้ใส่ใจในเร่ืองของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่วนรวมเท่าใดนกั อาจทําลาย

และใช้ทรัพยากรเหลา่นัน้ให้หมดไปโดยไม่ตัง้ใจ และเน่ืองจากคนในชุมชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพ

ค้าขายและเกษตรกรรมเป็นหลกั รวมทัง้มีอาชีพเลีย้งสตัว์และปลาในกระชังทําอาหารท่ีเหลือจาก

การเลีย้งสตัว์เกิดการตกค้างและหมกัหมมทําให้นํา้เนา่เสยี 

 

 4.3.5  ด้านการศึกษา 

 ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม มีสถาบันการศึกษาท่ีตัง้อยู่บริเวณมัสยิดกมาลุลอิสลาม 3 

แหง่ คือ ศนูย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน โรงเรียนซาลมีนุยีนาน และโรงเรียนพิทยพฒัน์ศกึษา โดยเป็น

โรงเรียนสอนเด็กก่อนวยัเรียน เด็กอนุบาล จนถึงระดบัชัน้ประถมศึกษา ซึ่งมีการจัดการเรียนการ

สอนท่ีบูรณาการระหวา่งการศึกษากับหลกัศาสนาอิสลาม ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถ่ินของเด็ก

ในชุมชนและสามารถประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้จริง ด้วยเหตุนีจ้ึงทําให้เยาวชนในชุมชนมี

ความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการปลกูฝังเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนตัง้แต่เยาว์วยั การศึกษา

ของเยาวชนในชุมชนจึงเป็นสว่นหนึ่งท่ีทําให้เยาวชนและคนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง 

 

 4.3.6  การดาํเนินชีวิตของคนในชุมชน 

 ด้วยลกัษณะบ้านเรือนท่ีมีการสร้างกระจายอยูต่ลอดแนวของคลองแสนแสบทัง้สองฝ่ังลํา

นํา้ จึงทําให้ผู้ คนในชุมชนสว่นใหญ่มีการดําเนินชีวิตท่ีเคยชินอยู่กับการใช้นํา้จากคลองเพ่ือการ

อุปโภคบริโภค ทัง้การใช้นํา้เพ่ือซกัผ้า รดนํา้ต้นไม้ ล้างจาน บางบ้านสร้างส้วมริมนํา้และถ่ายของ

เสยีลงแหลง่นํา้โดยตรง เน่ืองจากเม่ือทกุคนตา่งนํานํา้มาใช้และด้วยความสะดวกสบายก็จะทิง้ของ

เสยีและขยะลงสูแ่หลง่นํา้ เช่น นํา้จากการซกัผ้า ล้างจาน เศษอาหาร ตลอดจนสิ่งปฏิกูล ซึ่งการทิง้

ของเสยีเหลา่นีเ้ป็นสาเหตสุาํคญัท่ีสง่ผลให้นํา้ในคลองเนา่เสยี 

 

 4.3.7  ด้านผู้นําชุมชน 

 ในอดีตชุมชนกมาลลุอิสลามยงัไม่มีผู้ นําท่ีจะชักจูงให้คนในชุมชนช่วยกันดูแลรักษาแหลง่

นํา้  เน่ืองด้วยสถานการณ์ในอดีตคลองแสนแสบยงัร่มร่ืนสวยงามและไม่เนา่เสยี แตด้่วยระยะเวลา

ตอ่มาเกิดการสะสมของการทิง้ขยะและของเสียลงแหลง่นํา้ จึงทําให้นํา้ในคลองแสนแสบเน่าเสีย

และส่งกลิ่นเหม็นในท่ีสดุ อีกทัง้ยงัไม่สามารถนํานํา้จากคลองแสนแสบมาใช้ประโยชน์ได้เช่นใน
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อดีต ต่อมาได้มีการแต่งตัง้ผู้ นําชุมชนขึน้โดยเป็นผู้ นําศาสนาอิสลามซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ 

ความสามารถและเป็นท่ีเคารพนับถือศรัทราของคนในชุมชน ซึ่งผู้ นําชุมชนหรือผู้ นําทางศาสนา

ของชุมชนกมาลุลอิสลามนีส้ามารถทําให้คนในชุมชนมารวมกลุ่มกันได้ และให้ยึดมั่นในคําสอน

ของศาสนาอิสลามท่ีเน้นว่า "ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธา" จึงทําให้เกิดข้อบัญญัติ 

ระเบียบ และแนวทางปฏิบติัตามหลกัของอิสลาม ดงันัน้คนในชุมชนจึงปฏิบติัตามคําแนะนําของ

ผู้ นําชุมชนหรืออิหม่ามมากกวา่ผู้ นําของทางราชการ 

 จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริบทชุมชนกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ

ข้างต้น จะเห็นได้วา่ บริบทแวดล้อมของชุมชนทัง้ในด้านของท่ีตัง้ชุมชน จํานวนประชากร ลกัษณะ

การตัง้บ้านเรือน การคมนาคม เศรษฐกิจ การศกึษา การดําเนินชีวิต ตลอดจนด้านผู้ นําชุมชน ล้วน

แตเ่ป็นปัจจยัท่ีนํามาซึง่การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบทัง้สิน้  

 

 

 



บทที่  5 
 

การจัดการการส่ือสารเพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 
 

การวิจยัเร่ือง “การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบกับการรับรู้

ของประชาชนชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม” มีวตัถุประสงค์ ดงันี ้เพ่ือศึกษาการจัดการการสื่อสาร

เพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม เพ่ือศึกษาการรับรู้ของ

ประชาชนชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามตอ่การสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ เพ่ือ

ศึกษาทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิลามต่อการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของ

คนในชุมชนท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกตา่งกนั เพ่ือเปรียบเทียบทศันคติเก่ียวกับการจัดการการ

สื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกัน และเพ่ือ

ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการรับรู้กับทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

ผลการศึกษาในบทนี ้ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ โดยเก็บข้อมูลทัง้ข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการสมัภาษณ์แบบ

เจาะลกึกับกลุม่เป้าหมายท่ีผู้ วิจัยกําหนดไว้ ได้แก่ ผู้ นําชุมชน หรือ อิหม่ามประจํามัสยิดกมาลุล

อิสลาม ผู้ ช่วยอิหม่าม ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์แบบกลุ่มกับเยาวชนในชุมชน 

นอกจากนีผู้้วิจยัยงัได้เก็บข้อมูลทุติยภูมิด้วยวิธีการศึกษาจากเอกสาร ได้แก่ เอกสารเผยแพร่ของ

มัสยิดกมาลุลอิสลาม เว็บไซต์ของชุมชน และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี

ครอบคลมุในทกุมิติของการศกึษา ในท่ีนีผู้้วิจยัจึงได้แบง่ผลการศกึษาออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1  การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

สว่นท่ี 2  ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อม 
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5.1  การจัดการการส่ือสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ 

 

การสือ่สารสิง่แวดล้อมมีบทบาทในการให้ข้อมูล ช่วยขยายความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง

ทศันะให้แก่มนุษย์เพ่ือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน อีกทัง้การสื่อสารยงัเป็น

หวัใจสาํคญัท่ีช่วยในการขบัเคลือ่นอนันําไปสูก่ารพฒันาท่ีจะทําให้เกิดปัญหาสิง่แวดล้อมน้อยท่ีสดุ 

ซึ่งการสื่อสารจะประสบความสําเร็จได้หากชุมชนมีการจัดการการสื่อสารท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพจะสง่ผลให้คนในชุมชนเกิดความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ยงัช่วยให้มีการใช้

ทรัพยากรอยา่งยัง่ยืน ด้วยเหตุนีผู้้ วิจัยจึงวิเคราะห์การจัดการการสื่อสารของชุมชนมัสยิดกมาลลุ

อิสลามเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ โดยวิเคราะห์ในทกุองค์ประกอบของกระบวนการ

สื่อสาร อันได้แก่ ผู้ ส่งสาร เนือ้หาสาร ช่องทางหรือสื่อ และผู้ รับสาร โดยอธิบายรายละเอียด

เก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารไว้ในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

  

5.1.1  การจัดการการส่ือสารของชุมชนในอดีต 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้จากเอกสาร งานวิจัย และการลงภาคสนาม พบว่า 

สถานการณ์แวดล้อมคลองแสนแสบในอดีตประมาณก่อนปี พ.ศ. 2528 นัน้ยงัคงความสวยงาม

และนํา้ยงัไม่เนา่เสยีสามารถใช้ประโยชน์จากนํา้ในคลองแสนแสบได้อยา่งเต็มท่ี เน่ืองจากขณะนัน้

ชุมชนเมืองยงัไม่ขยายตวั ทําให้ชาวบ้านในชุมชนสว่นใหญ่ยงัคงทําอาชีพเกษตรกรรมและยงัต้อง

พึ่งพานํา้จากคลองแสนแสบในการอุปโภคและบริโภคประกอบกับยังไม่มีนํา้ประปา ด้วยเหตุนี ้

ในช่วงปีดังกลา่วเหตุการณ์วิกฤตของนํา้และปัญหาสภาพแวดล้อมจะต้องเกิดจากการสะสมใน

ระยะหนึง่จึงจะปรากฏขึน้ อีกทัง้คนในสมัยก่อนน้อยคนนกัท่ีจะนึกถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

เน่ืองจากยังไม่เห็นว่าปัญหาเหล่านัน้มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของตนเอง ประกอบกับใน

ช่วงเวลาดงักลา่วชุมชนยงัไม่มีการแตง่ตัง้ผู้ นําชุมชน ไม่มีผู้คาดการณ์ไกล ดงันัน้คนในชุมชนจึงยงั

ไม่เกิดความตระหนกัถึงปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตจากพฤติกรรมของตน ด้วยเหตุนี ้

การสื่อสารในอดีตจึงยงัไม่เกิดขึน้เท่าท่ีควรซึ่งมีความแตกต่างจากการสื่อสารในยุคปัจจุบนั แต่

อยา่งไรก็ตามเม่ือในอดีตชุมชนไม่มีผู้ นําท่ีจะชีนํ้า มิได้เป็นชุมชนเข้มแข็งเช่นในปัจจุบนั ฉะนัน้ด้วย

การท่ีไม่มีระบบการสื่อสารภายในชุมชนท่ีชัดเจนจึงทําให้สภาพแวดล้อมของชุมชนเร่ิม

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ประกอบกับการเพ่ิมขึน้ของจํานวนประชากร ตลอดจนการ

เปลีย่นแปลงของสงัคมชนบทและการขยายตวัของสงัคมเมือง 
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5.1.2  การจัดการการส่ือสารของชุมชนในปัจจุบัน 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้จากเอกสาร งานวิจัย และการลงภาคสนาม พบว่า ชุมชน

มสัยิดกมาลลุอิสลามภายหลงัปี พ.ศ.2528 มีการแต่งตัง้ผู้ นําชุมชนหรืออิหม่ามประจํามัสยิดกมา

ลุลอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เป็นผู้ นําท่ีมีความตัง้ใจจริงท่ีจะทําหน้าท่ีของท่านให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสดุ ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการใช้การสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสน

แสบของชุมชน โดยเป็นการสื่อสารท่ีผสมผสานการใช้สื่อในทุกรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงทศันคติและพฤติกรรม

ในการให้ความร่วมมือจัดการและพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบบริเวณชุมชนกมาลุล

อิสลาม ซึง่จากท่ีผู้วิจยัได้สมัภาษณ์อิหม่ามประจํามสัยิดกมาลลุอิสลาม ท่ีปรึกษากรรมการมัสยิด 

และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องด้านการสื่อสาร จึงได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ในทุกองค์ประกอบของ

กระบวนการสือ่สารเก่ียวกบัการจดัการเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน ดงัตอ่ไปนี ้

5.1.2.1  การศกึษาผู้สง่สาร 

ผู้สง่สารถือเป็นบุคคลฝ่ายแรกท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการสื่อสาร และเป็น

ผู้ผลิตสารเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ไปยังกลุ่มผู้ รับสาร อีกทัง้ผู้ ส่งสารยงัมีส่วน

สาํคญัตอ่การกําหนดทิศทางขา่วสารสิง่แวดล้อมและมีสว่นตอ่การรับรู้ของประชาชนในชุมชนด้วย 

ในท่ีนีเ้ป็นการศึกษาผู้ส่งสารท่ีอยู่ในฐานะปัจเจก เน่ืองจากเป็นผู้ นําชุมชนหรืออิหม่ามประจํา

มัสยิดกมาลุลอิสลาม ซึ่งการศึกษาผู้ส่งสารท่ีเป็นตวับุคคลนี ้ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาประวัติผู้ นําชุมชน 

คุณสมบัติของผู้ นําชุมชน กลยุทธ์ของผู้ ส่งสาร เพ่ือสะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพ ความรู้และ

ความสามารถ คุณสมบติัในการสื่อสาร ความมีพลงั และการมีพืน้ฐานร่วมกัน เพ่ือให้เห็นว่าผู้สง่

สารมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดท่ีสามารถโน้มน้าวใจคนในชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ด้าน

ความรู้ ความเข้าใจ ทศันคติและพฤติกรรมด้านสิง่แวดล้อม   

1)  ประวติัผู้ นําชุมชน 

ชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามมีผู้ นําชุมชนท่ีเป็นผู้ นําทางศาสนา ซึ่งคนใน

ชุมชนตา่งเรียกวา่ “อิหม่าม” หรือ “ทา่นวินยั สะมะอุน” ด้วยความท่ีคนในชุมชนสว่นใหญ่เป็นชาว

ไทยมุสลิมจึงมีความเคร่งครัดทางศาสนาเป็นอย่างมาก และการมีผู้ นําท่ีมีความรู้เก่ียวกับหลกั

ศาสนาอิสลามจึงทําให้คนในชุมชนตา่งยกยอ่งและปฏิบติัตามคําแนะนํา ดงัท่ี เสาวนีย์ จิตต์หมวด 

(2527: 7) กลา่ววา่  
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โดยพืน้ฐานทางศาสนาอิสลามแล้วจะถือว่าการมีความรู้เก่ียวกับศาสนาอิสลาม

สําคัญกว่าการมีความรู้ในเร่ืองอ่ืนๆ มุสลิมจะยกย่องและนับถือคนท่ีมีความรู้

แตกฉานทางด้านศาสนาอิสลามมากกว่าผู้ ท่ีมีความรู้ทางด้านอ่ืน มุสลิมจะยก

ย่องเทิดทูนผู้ นําทางศาสนา หรือ “อิหม่าม” ซึ่งถือเป็นผู้ รอบรู้ในข้อบัญญัติ 

ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติตามหลกัของศาสนาอิสลามอย่างดี ดังนัน้คนใน

ชุมชนจะปฏิบติัตามคําแนะนําของอิหม่ามมากกวา่ผู้ นําด้านอ่ืนๆ  

  

ผู้ วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับประวัติของท่านวินัย สะมะอุน หรืออิหม่าม

ประจํามัสยิดกมาลุลอิสลามผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของ        

ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2543) ทําให้ทราบว่า ท่านวินยั สะมะอุน เกิดเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2483 ในวยัเด็กท่านสนใจศึกษาด้านหลกัคําสอนทางศาสนาอิสลามเป็นอย่างมาก ภายหลงั

เรียนจบด้านศาสนาอิสลามท่ีปอเนาะของภาคใต้ ท่านได้ศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเองจนเกิดความ

แตกฉานในหลกัคําสอนศาสนาอิสลาม อีกทัง้ยังได้เดินทางไปทําฮัจย์และอุมเราะห์ยงัประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย ซึง่จากประวติัการศึกษาในช่วงวยัเด็กของท่านทําให้เห็นว่าท่านเป็นบุคคลท่ีใฝ่หา

ความรู้อยูเ่สมอ และจากการศกึษาศาสนาจากปอเนาะทําให้ท่านได้ความรู้รอบด้านไม่เพียงแต่คํา

สอนศาสนาอิสลามเท่านัน้ ยังมีความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของศาสนาอิสลาม 

ข้อบญัญัติและหลกัปฏิบติั รวมทัง้คําสอนตา่งๆ สาํหรับผู้ ท่ีจะเป็นผู้สบืทอดศาสนาอิสลาม  

ภายหลงั ปี พ.ศ.2513 ท่านวินัย สะมะอุน ได้เร่ิมทํางานเป็นครูสอน

ศาสนาอิสลามท่ีปอเนาะต่างๆ ในจังหวดัปัตตานี นราธิวาส และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามใน

กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ต่อมา ปี พ.ศ.2514 ท่านได้รับความไว้วางใจให้ดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และเป็นเลขาธิการจุฬาราชมนตรี (สมัย

จุฬาราชมนตรี นายประเสริฐ มะหะหมัด) ซึ่งจากประสบการณ์การทํางานทําให้ท่านมีโอกาสได้

แปลคมัภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทย ทําให้ท่านมีความเข้าใจในหลกัคําสอนอิสลามอย่างถ่องแท้ 

อาจกลา่วได้วา่ ประวติัการศกึษาและหน้าท่ีการงานทําให้ท่านเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีพึ่งให้แก่อิส

ลามิกชน  

ปี พ.ศ.2528 ท่านวินัย สะมะอุน ได้รับการเลือกตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง

อิหม่ามประจํามสัยิดกมาลลุอิสลามจากปวงสปัปรุุษท่ีมีทะเบียนอยูก่บัมสัยิดกมาลลุอิสลาม เน่ือง

ด้วยทา่นเป็นผู้รอบรู้ในหลกัคําสอน ข้อบญัญัติ รวมทัง้แนวทางการปฏิบติัของศาสนาอิสลามเป็น

อย่างดี ประกอบกับมีลกัษณะนิสยัท่ีสอดคล้องกับผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งอิหม่ามในศาสนาอิสลาม 
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ซึง่ภายหลงัจากท่ีทา่นได้รับตําแหนง่เป็นอิหม่าม ทา่นได้ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดโดยนําหลกัคํา

สอนศาสนาอิสลามมาใช้เพ่ือพัฒนาคนด้านการศึกษา เพ่ือท่ีจะให้คนในชุมชนมีความรู้ 

ความสามารถและสามารถประกอบอาชีพได้ ทําให้ปัจจุบนัคนในชุมชนมีการศึกษาท่ีสงูขึน้ และ

สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขามากขึน้อีกด้วย จากการปฏิบติัหน้าท่ีของท่านอิหม่าม

ในหลายๆ ด้าน ทําให้ท่านเป็นท่ีเคารพนบัถือของคนในชุมชน และได้รับความไว้วางใจให้ทํางาน

นอกชุมชน ด้านการเมือง โดยในปี พ.ศ. 2533 ท่านได้รับแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งวุฒิสมาชิกถึง 2 

สมัย ต่อมาปี พ.ศ.2538 ได้เป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษจากภาควิชาสื่อสารและการ

ประชาสมัพนัธ์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม นอกจากนีย้งัมีผลงานการ

เขียนหนงัสอืและบทความด้านศาสนาอิสลามและด้านการพฒันาอีกเป็นจํานวนมาก 

อาจกลา่วโดยสรุปเก่ียวกบัประวติัและผลงานของทา่นวินยั สะมะอุน 

จากสาํนกัขา่วมสุลมิไทย (ประวติัและผลงานนายวินยั สะมะอุน, 2553 ) สรุปได้ดงันี ้

(1)  การศกึษา 

ศึกษาศาสนาจากโรงเรียนปอเนาะ มะโงว จังหวัดปัตตานี ศึกษา

สามญันอกระบบ และศกึษาสามญัตามอธัยาศยั จนสอบเทียบจบชัน้ ม.ปลาย ได้รับพระราชทาน

ปริญญามหาบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

(2)  ตําแหนง่ปัจจุบนั  

อิหม่ามมสัยิดกมาลลุอิสลาม ตัง้แต ่6 กนัยายน พ.ศ. 2528 

(3)  ประสบการณ์สาํคญัในอดีต  

สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย สมาชิกสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ 2 ครัง้ เลขาธิการจุฬาราชมนตรี (นายประเสริฐ มะหะหมัด) เลขาธิการ

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการ

กลางอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี (นายสวาสดิ์ สมุาลยศักด์ิ)  

เลขาธิการสมาคมคุรุสมัพันธ์ กรรมการสภาการศึกษา ท่ีปรึกษาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ       

(พลตํารวจเอก   พชัรวาท วงษ์สวุรรณ) ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นาย  

กษิต ภิรมย์) ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศกึษาธิการ (นายอารีย์ วงศ์อารยะ) มีสว่นร่วม

ในการร่างรัฐธรรมนูญ 2 ฉบบั คือปี 2543 และปี 2550 มีสว่นร่วมในการร่างจดหมายหลายฉบบั 

เช่น พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาติ พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม เป็นต้น วิทยากรบรรยายให้

หนว่ยงานภาครัฐ และเอกชน 
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  (4)  ผลงานท่ีสาํคญั 

  แปลคมัภีร์อัลกุรอาน จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย แปลอัลหะ

ดีษ จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย เขียนบทความลงหนงัสือพิมพ์,วารสาร ฯลฯ เขียน  คุตบะฮฺ

เพ่ือสันติสุข ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ เขียนคุตบะฮฺสิ่งแวดล้อม ให้กรมส่งเสริมคุณภาพ 

สิง่แวดล้อม ร่วมทําคูมื่อสอนอิสลามศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ เขียนตําราสอนศาสนาอิสลาม 

(5)  ผลงานในการพฒันาท้องถ่ิน 

 พฒันาคลองแสนแสบจากวิกฤตจนสวยใส สง่เสริมการพฒันา และอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม จนท้องถ่ิน

ได้รับรางวลัลกูโลกสเีขียว บริหารโรงเรียนสอนศาสนาประจํามัสยิด จัดตัง้ศูนย์พฒันาก่อนวยัเรียน

ประจํามสัยิดกมาลลุอิสลาม จดัตัง้โรงเรียนเอกชน สามญั ช่ือ โรงเรียนพิทยพฒัน์ศกึษา จดัตัง้เสยีง

ตามสายประจํามสัยิด จนแพร่หลายในชุมชนกวา่ 700 ตวั      

(6)  รางวลัท่ีได้รับ 

 รางวลัเพชรกรุงเทพ จากผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร ดร.พิจิต รัต

กลุ ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นครูภมิูปัญญาไทย สาขาศาสนา จากสภาการศึกษา รางวลัเพชรสยาม 

จากมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม รางวลัลกูโลกสีเขียว ประเภทบุคคล จากบริษัท ปตท. จํากัด

(มหาชน) ประกาศนียบตัร ฯลฯ (ทางด้านการช่วยเหลอืสงัคม) 

ดังนัน้จะเห็นได้ว่า จากประวัติและผลงานการทํางานของท่านวินัย        

สะมะอุน ถือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ประชาชนชาวมุสลิมทัง้ในด้านของการเป็นผู้ มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญในหลากหลายด้านดงัจะเห็นได้จากรางวลัท่ีได้รับ รวมทัง้เป็นผู้ ท่ีมีการประพฤติปฏิบติั

ตนตามหลกัคําสอนศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด และด้วยการปฏิบติัตนและการวางตัวท่ีดีของ

อิหม่าม จึงทําให้คนในชุมชนมีความเคารพนบัถือและเลือ่มใสศรัทธา   

 2)  คณุสมบติัของผู้ นําชุมชน 

       จากประวัติการศึกษาและการทํางานของท่านวินัย สะมะอุน หรือ

อิหม่ามประจํามัสยิดกมาลุลอิสลามข้างต้นนัน้ จะเห็นได้ว่าอิหม่ามเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้ในด้านของหลักคําสอนทางศาสนา อีกทัง้ยังเป็นผู้ ท่ีหมั่นใฝ่หาความรู้อยู่

ตลอดเวลา ถือได้วา่ทา่นมีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมในการดํารงตําแหนง่เป็นอิหม่ามประจํามสัยิดกมา

ลลุอิสลาม ซึ่งผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งเป็นอิหม่ามได้นัน้จะต้องมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ตามท่ี อุทัย 

หิรัญโต (2521) ได้อธิบายข้อบญัญัติในศาสนาอิสลามสาํหรับผู้ ท่ีจะได้รับตําแหนง่อิหม่ามว่าต้องมี

ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  เป็นผู้ มีความรู้ในเร่ืองศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี 

(2)  เป็นผู้ ท่ีอ่านคมัภีร์อลักรุอานได้ถกูต้องชดัเจน 

(3)  เป็นผู้ ท่ีจําอลักรุอานได้มาก 

(4)  เป็นผู้ ท่ีสามารถนําละหมาดญะมาอะฮได้อยา่งสมบูรณ์ 

(5)  เป็นผู้ ท่ีมีความซื่อสตัย์ สจุริต ยติุธรรม รักหมู่คณะ 

(6)  เป็นแบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติัศาสนกิจตามคําสอนของ

อิสลาม  

ดงันัน้ อาจกลา่วได้วา่ ทา่นวินยั สะมะอุน เป็นผู้ ท่ีมีลกัษณะของอิหม่าม

อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนมีลกัษณะของการเป็นผู้ นําท่ีดีอีกด้วย ตามท่ี พิมพ์ทอง โยธิโน (2555) 

กลา่วว่าผู้ นําท่ีดีต้องมีลกัษณะดงันี ้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการปกครอง สจุริต 

โปร่งใส เท่ียงธรรม มีความสามารถในการตดัสินใจ มีบุคลิกภาพท่ีดี คือ สามารถควบคุมอารมณ์

ได้ดี เช่ือมั่นตนเอง สุภาพ เรียบร้อย มีความสามารถในการวางแผน วางคนได้เหมาะสมกับงาน 

ตลอดจนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ท่านอิหม่ามวินยั สะมะอุน มีคุณลกัษณะผู้ นําท่ีนําไปสูค่วามสําเร็จใน

การแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ กลา่วคือ ลกัษณะทางกายภาพหากได้พบเห็น ท่านเป็น

คนเรียบร้อย สภุาพ ยิม้แย้มแจ่มใสดเูป็นมิตรกับทุกคนและอยากเข้าไปร่วมพูดคุยด้วย ดูมีเมตตา 

เอือ้เฟือ้ อารมณ์ดีอยูเ่สมอ ท่านอิหม่ามเป็นผู้ มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัศาสนาและมองการณ์

ไกลในเร่ืองปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในชุมชนกมาลุลอิสลาม มีการวางแผนในการทํางาน มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความตัง้ใจจริงท่ีจะนําพาให้คนในชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

ปฏิบติัหน้าท่ีความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ มีความสามารถในการปกครองถึงแม้ใน

ชุมชนมีทัง้ไทยอิสลามและพทุธแต่ท่านก็พูดเสมอว่าให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ ท่านเป็นผู้อุทิศ

ตนให้กบัชุมชนอยา่งแท้จริง ซึง่จากลกัษณะดงักลา่วล้วนแล้วแตเ่ป็นคณุลกัษณะของผู้ นําท่ีดีทัง้สิน้ 

3)  กลยทุธ์ของผู้สง่สาร 

ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ความนา่เช่ือถือของผู้ นําชุมชน ในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

 (1)  บุคลกิภาพของผู้สง่สาร 

           ทา่นอิหม่ามเป็นคนเรียบร้อย สขุุม สภุาพ มีมนุษย์สมัพนัธ์ ใจดี มี

เมตตา โอบอ้อมอารี อารมณ์ดี ยิม้งา่ย รู้สกึอบอุ่นและไว้วางใจเม่ือใกล้ชิด มีลกัษณะของผู้ ใหญ่ใจ

ดี ดงัจะเห็นได้จากการท่ีเด็กๆจะเข้าไปกอดเม่ือพบอิหม่าม อิหม่ามเป็นผู้ นําศาสนาท่ีชาวมุสลิมใน

ชุมชนตา่งให้ความเคารพและศรัทธา และเป็นผู้ นําชุมชนท่ีอุทิศตนเพ่ือชุมชนจึงเป็นท่ีรักและเช่ือฟัง
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ของคนในชุมชน ดงันัน้เม่ือท่านอบรมสัง่สอนทางด้านศาสนาและสื่อสารใดๆคนในชุมชนก็จะให้

ความสนใจและพร้อมท่ีจะนําไปสูก่ารปฏิบติั 

  (2)  ความรู้และความสามารถของผู้สง่สาร 

ด้านความรู้ของผู้สง่สาร จากประวัติการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่า

ทา่นอิหม่ามเป็นผู้ ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะการศึกษาด้านหลกัศาสนาอิสลาม

ท่านได้ศึกษาด้านศาสนาอิสลามมาโดยตรง มีความสนใจในคําสอนดงัจะเห็นได้จากผลงานการ

แปลคมัภีร์อัลกุรอานจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย และมีผลงานเขียนและงานแปลท่ีเก่ียวกับ

ศาสนาอีกจํานวนมาก แสดงให้เห็นว่าท่านไม่เพียงแต่เข้าใจอย่างลกึซึง้ในเร่ืองของศาสนาเท่านัน้ 

ท่านยงัมีความสามารถด้านภาษาอีกด้วย ด้วยเหตุท่ีเป็นผู้ รู้ทางศาสนาท่านจึงสามารถถ่ายทอด

และอบรมสัง่สอนสปัปุรุษให้เช่ือฟังและทําในสิ่งท่ีท่านร้องขอ เพราะด้วยชาวมุสลิมจะยกย่อง

เทิดทนูผู้ ท่ีมีความรู้แตกฉานทางด้านศาสนาอิสลาม คือ ผู้ นําทางศาสนา หรือ “อิหม่าม” มากกว่าผู้

ท่ีมีความรู้ทางด้านอ่ืน ฉะนัน้ท่านจึงเป็นบุคคลท่ีได้รับความนบัถือและเลื่อมใสศรัทธาของคนใน

ชุมชน ประกอบกับประวติัการทํางานของท่าน ทําให้ท่านมีประสบการณ์ในการบริหารงานและ

ทา่นได้นําความรู้ความสามารถท่ีทา่นได้สัง่สมมาพฒันาชุมชนและพฒันาคนในชุมชนให้มีความรู้

และให้สามารถพึง่พาตนเองได้  

ด้านความสามารถของผู้สง่สาร ทา่นอิหม่ามเป็นผู้ มีความสามารถ

ในการแก้ปัญหาในทกุๆ สถานการณ์ ด้วยประสบการณ์การทํางานและความรู้ ความเชียวชาญใน

ด้านการบริหารงานและสิ่งแวดล้อมท่ีท่านได้สัง่สมมา ประกอบกับความสามารถในการถ่ายทอด

ขา่วสาร ซึง่ทกัษะความสามารถด้านการสื่อสารของท่านนัน้ ท่านอิหม่ามมีการใช้การสื่อสารทาง

เดียว คือ จากอิหม่ามไปยังคนในชุมชน และในบางครัง้หรือในบางกรณีท่านอิหม่ามยังได้ใช้

ลกัษณะการสือ่สารแบบสองทาง เพ่ือเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น ถือเป็นการ

สลบับทบาทกนัไปมาระหวา่งผู้สง่สารกบัผู้ รับสาร ทําให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามามีสว่นร่วมใน

การแก้ปัญหาสถานการณ์สิง่แวดล้อมของชุมชน และได้ตระหนกัถึงปัญหาตา่งๆ ร่วมกนั 

(3)  คณุสมบติัในการสือ่สาร 

คณุสมบติัในการสือ่สารถือเป็นสิง่ท่ีเช่ือมโยงไปยงักลุม่ผู้ รับสาร ซึ่ง

คณุสมบติัของทา่นอิหม่ามวินยั สะมะอุน ในการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนนัน้ 

สะท้อนให้เห็นความสามารถในการสื่อสารของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการพูด การรับ

ฟัง ตลอดจนการโน้มน้าวใจ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสมัภาษณ์ท่านวินัย สะมะอุน 

(สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2558) ได้วิเคราะห์คณุสมบติัในการสือ่สาร ดงันี ้
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ความสามารถในการพูด ท่านอิหม่ามสามารถถ่ายทอดเนือ้หา

สาระของข่าวสารแต่ละประเภทไปยังกลุม่ผู้ รับสารให้สามารถเข้าใจด้วยการใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้

ง่าย ซึ่งจากการสมัภาษณ์ท่านวินัย สะมะอุน กลา่วว่า “เวลาเราจะเอาเร่ืองอะไรมาพูดให้คนใน

ชุมชนฟัง เราจะมีความเป็นกลาง ต้องไม่ใสอ่ารมณ์หรือความรู้สกึของตวัเองลงไป เพราะเราก็ไม่รู้

วา่ใครคิดเหมือน หรือคิดตา่งกบัเรา เราแคพ่ดูเพ่ือเป็นการแนะนํา ไม่ใช่การบงัคบั” ซึง่จากลกัษณะ

การพูดดังกล่าวเป็นการเปิดกว้างทําให้ผู้ ฟังรู้สึกช่ืนชอบ เช่ือถือ เกิดความคล้อยตาม และนํา

คําแนะนําหรือคําขอร้องของท่านอิหม่ามไปปฏิบติัตาม โดยประเด็นท่ีท่านอิหม่ามมักจะพูดให้ฟัง

อยูเ่สมอผา่นสือ่กระจายเสยีงในตอนเช้า คือ เร่ืองสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะ ท่ีทําให้นํา้

ในคลองแสนแสบเน่าเสีย รวมไปถึงขอให้คนในชุมชนช่วยกันปลกูต้นไม้ในพืน้ท่ีว่างบริเวณหน้า

บ้าน เพ่ือให้หน้าบ้านของชุมชนร่มร่ืนนา่อยู ่

สาํหรับวตัถปุระสงค์ในการพูดของท่านอิหม่าม สว่นใหญ่เป็นการ

พดูเพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจ เช่น เร่ืองสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบท่านก็อธิบายชีแ้จงให้

เห็นคณุประโยชน์ของนํา้ อธิบายให้เห็นถึงปัญหาวา่มีผลกระทบอยา่งไรต่อคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชน ถือเป็นการบอกกลา่วจากข้อเท็จจริงมาเลา่ให้ฟัง นอกจากพูดเพ่ือให้ความรู้แล้วท่านยงัพูด

โน้มน้าว โดยเป็นการพูดชักชวน จูงใจ เพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความคล้อยตามโดยใช้ศาสนาเป็น

หลักเพ่ือให้เกิดความเช่ือและเป็นสิ่งท่ีต้องทําตาม ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ

พฤติกรรม ดังประเด็นสิ่งแวดล้อมท่านได้พูดทุกวนัจนกระทัง่คนในชุมชนเกิดการซึมซับและรู้สึก

คล้อยตามจนปฏิบติัตามข้อกําหนดหรือระเบียบของชุมชน 

ความสามารถในการรับฟัง ทักษะในการฟังถือว่าเป็นอีกทักษะ

หนึง่ท่ีสาํคญัไม่น้อยไปกวา่การพดู การอ่าน หรือการเขียน เน่ืองจากหากผู้สง่สารมีความสามารถ

แคก่ารพดูเพียงอยา่งเดียว แตไ่ม่มีคณุสมบติัของการเป็นผู้ รับฟังท่ีดีก็จะทําให้การสื่อสารเกิดความ

เข้าใจผิดและเกิดความขัดแย้งกันของคนในชุมชน สําหรับความสามารถในการฟังจากการ

สมัภาษณ์ทา่นอิหม่าม ได้กลา่ววา่ “เราจะเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น เราจะได้

รู้ว่าใครมีความคิดอย่างไร อยากให้มีการทําอะไร แก้ไขปัญหาอะไรในชุมชนบ้าง เราก็จะรับฟัง

เสยีงจากทกุคน ของใครวา่ดีเราก็จะนํามาปรับเปลีย่น” สะท้อนให้เห็นวา่ทา่นอิหม่ามนอกจากจะมี

ความสามารถในการพดูแล้ว ทา่นยงัมีความสามารถในการรับฟังเสยีงของคนในชุมชนอีกด้วย โดย

เห็นวา่คนในชุมชนทกุคนคือสว่นสาํคญัของการทําให้ชุมชนเกิดการพฒันา 

ความสามารถในการโน้มน้าวใจ การโน้มน้าวใจถือเป็นคุณสมบติั

ท่ีสาํคญัของการเป็นผู้สง่สารท่ีดี เน่ืองจากการโน้มน้าวใจจะมีผลต่อความคิดเห็นของผู้ รับสารว่า
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จะให้ความร่วมมือหรือไม่จากการสื่อสารท่ีผู้สง่สารพยายามสื่อสารเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

การโน้มน้าวใจจึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเปลี่ยนแปลงสังคม และอาจจะนําไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด และส่งผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ

พฤติกรรมของผู้ รับสารในท่ีสดุ ในท่ีนีผู้้ วิจัยได้วิเคราะห์ความสามารถในการโน้มน้าวใจของผู้ นํา

ชุมชนไว้ในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

วัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวใจ การโน้มน้าวใจจะประสบ

ความสาํเร็จตรงตามเป้าหมายท่ีผู้สง่สารต้องการได้ ผู้สง่สารจําเป็นต้องมีการกําหนดวตัถุประสงค์

ไว้อย่างชัดเจน จากการสมัภาษณ์ท่านอิหม่ามวินยั สะมะอุน (สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2558) ได้

อธิบายวา่ “ด้านสิง่แวดล้อม พวกปัญหานํา้เน่าเสีย เร่ืองปัญหาขยะ เรามักจะมีการพูดเน้นยํา้อยู่

เสมอในทกุๆ วนั เพ่ือกระตุ้นให้คนในชุมชนรู้สกึวา่มนัเป็นเร่ืองท่ีทกุคนต้องช่วยกนัแก้ไข ไม่ใช่เพียง

ใครคนใดคนหนึง่ หรือเก่ียงกนัทํา โดยเราจะใช้เสยีงตามสายพดูในทกุๆ เช้า เสียงท่ีเราพูดจะได้ยิน

ไปทัว่ทัง้ 22 ชุมชน เพราะลาํโพงของชุมชนเราทกุวนันีมี้ประมาณ 700 ตวั การใช้เสียงตามสายถือ

ว่าเป็นสิ่งท่ีสะดวกและเข้าถึงคนในชุมชนได้ง่ายท่ีสุด” จากการสัมภาษณ์ดังกล่าว สามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า ท่านอิหม่ามมีวัตถุประสงค์หลกัในการสื่อสารของท่านอิหม่าม คือทําอย่างไรให้

สิง่แวดล้อมของชุมชนมีสภาพท่ีดี ทําอย่างไรท่ีจะให้คนในชุมชนร่วมมือกัน ท่านจึงต้องชักจูงหรือ

โน้มน้าวให้คนในชุมชนได้เห็นถึงปัญหาและเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความคิด ความรู้สกึและหนั

มาร่วมมือกนัดแูลรักษาสิง่แวดล้อมของชุมชน  

กระบวนการโน้มน้าวใจ การโน้มน้าวใจถือเป็นการดําเนินกิจกรรม

ท่ีตอ่เน่ือง โดยผู้สง่สารจะต้องเร่ิมตัง้แตก่ารตัง้วตัถุประสงค์ วิเคราะห์ผู้ รับสาร เลือกใช้ช่องทางสื่อ

ในการสง่สาร ตลอดจนติดตามผลเพ่ือให้เห็นถึงปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้สง่สารภายหลงัจาก

การสือ่สาร  

สําหรับการสื่อสารของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามนัน้ท่ีมีท่าน

อิหม่ามเป็นผู้ นําชุมชนนัน้ ถือได้ว่าท่านเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ด้านการทํางานและด้านการ

บริหารจดัการการสื่อสาร ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลสะท้อนให้เห็นถึงลกัษณะการสื่อสารของ

ชุมชน โดยก่อนท่ีอิหม่ามจะสื่อสารกับคนในชุมชน ท่านจะมีการกําหนดเป้าหมายก่อนทุกครัง้ว่า

สารหรือเร่ืองท่ีทา่นจะพดูนัน้เก่ียวข้องกบัเร่ืองใด และต้องการให้คนในชุมชนรับทราบเก่ียวกับเร่ือง

อะไร ถือเป็นการเตรียมเนือ้หาสารท่ีต้องการจะสื่อสาร นอกจากเตรียมสารแล้วการวิเคราะห์ผู้ รับ

สารยงัเป็นสิง่สาํคญัสาํหรับการสือ่สารอีกด้วย แตด้่วยชุมชนมัสยิดกลุม่ประชากรในชุมชนไม่ค่อย

มีความแตกตา่งทางด้านประชากรศาสตร์มากนกั เน่ืองด้วยสว่นใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมซึ่งนบัถือ
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ศาสนาอิสลาม ดงันัน้การออกแบบสารของผู้สง่สารจึงมุ่งเน้นการนําหลกัคําสอนทางศาสนามาเป็น

หลกัและสอดแทรกเนือ้หาสารเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม โดยในการถ่ายทอดเนือ้หาสารนัน้จําเป็นต้องมี

การผสมผสานช่องทางการสือ่สารท่ีหลากหลาย เน่ืองด้วยคนในชุมชนมีหลากหลายช่วงวยั และมี

ข้อจํากดัด้านการรับรู้ท่ีแตกตา่งกนั ฉะนัน้อิหม่ามจึงเลง็เห็นวา่การสือ่สารเพียงแค่ใช้เสียงตามสาย

อาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้ทัง้หมด จึงมีการเลือกใช้ช่องทางสื่อประเภทอ่ืนๆ อีก 

เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดสารได้อย่างครบถ้วน และสามารถชักจูง เชิญชวนคนในชุมชนให้มาร่วม

มือกนัดแูลสิง่แวดล้อมของชุมชน และนอกจากกระบวนการโน้มน้าวใจแล้ว ท่านอิหม่ามได้มีการ

จดักิจกรรมภายในชุมชนเพ่ือให้คนในชุมชนรู้สกึการสมัผสัได้ การลงมือทําก่อให้เกิดการผูกพนักับ

สิ่งแวดล้อมมากขึน้ แต่ในช่วงแรกยังมีคนในชุมชนไม่มากนักท่ีให้ความร่วมมือ แต่เม่ือท่านได้

สื่อสารบ่อยครัง้ขึน้ ถ่ีขึน้ และเสนอสารท่ีทําให้คนในชุมชนเห็นว่ามันมีผลกระทบต่อเขาจริงๆ 

หลงัจากนัน้มาคนในชุมชนตา่งก็ให้ความร่วมมือมากครัง้ในการทํากิจกรรมและร่วมกันรักษาฟืน้ฟู

สิง่แวดล้อมของชุมชนอยา่งตอ่เน่ือง 

สาํหรับกลยทุธ์ท่ีทา่นอิหม่ามใช้ในการสือ่สารท่ีนํามาสูค่วามสําเร็จ

ในการหลอ่หลอมและโน้มน้าวจิตใจของคนในชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามให้รักชุมชนและให้ความ

ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชนได้เป็นอยา่งดีมีดงันี ้

การสอนทางศาสนา ด้วยท่านอิหม่ามจะต้องอบรมสัง่สอนสปัปุรุษ

ทกุเช้าด้วยเสยีงตามสายและในคําสอนตามคมัภีร์อัลกุรอาน จะกลา่วถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีชาว

มสุลมิจะต้องช่วยกันดูแลรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายนํา้ ศาสนาอิสลามมีลกัษณะเด่นท่ีแตกต่าง

กบัศาสนาอ่ืน คือนอกจากจะสอนเร่ืองจริยธรรมเหมือนศาสนาอ่ืนแล้ว ยงัมีระบบการเมือง เศรษฐกิจ

และวัฒนธรรม อิหม่ามจึงสอดแทรกปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลในการสอน

ศาสนาด้วย  เน่ืองจากการสอนทางศาสนาจะต้องนําไปสูก่ารปฏิบติั และความสะอาดเป็นบทแรก

ของความศรัทธา จึงเป็นการขอให้ทุกคนร่วมกันทําและดูแลเพ่ือให้เป็นไปตามคําสอน น่ีคือกลยุทธ์

อยา่งหนึง่ท่ีนอกจากจะได้ทําการสอนตามคมัภีร์แล้วยงัได้สอดแทรกเก่ียวกับทรัพยากรซึ่งสง่ผลให้

สิง่แวดล้อมของชุมชนได้รับความร่วมมือในการดแูลรักษาเป็นอยา่งดีอีกด้วย 

การกําหนดให้นกัเรียนในศนูย์พฒันาเด็กเลก็และโรงเรียนพิทยพฒัน์

ศกึษาวา่ยนํา้ในคลองแสนแสบในชัว่โมงวา่ยนํา้ตามหลกัสตูรการเรียนการสอน เป็นการจูงใจให้เด็ก

ต้องการสภาพนํา้คลองแสนแสบท่ีสะอาดท่ีสามารถว่ายนํา้ได้ เป็นการหลอ่หลอมให้เด็กเหลา่นัน้ไม่

ทิง้ขยะหรือทําการใดๆท่ีจะทําให้นํา้เนา่เสยี เพราะหากนํา้เนา่เสยีเขาเหลา่นัน้ก็จะไม่มีท่ีจะเรียนว่าย

นํา้ได้อีกตอ่ไป ถือเป็นอีกกลยทุธ์หนึง่ในการปลกูฝังเร่ืองสิง่แวดล้อมให้แก่เด็กในชุมชนตัง้แตเ่ยาว์วยั 
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การเปิดโอกาสให้เยาวชนหรือนกัเรียนมาจัดรายการเสียงตามสาย

สลับกันมาพูดข่าวสารตลอดจนปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชุมชน ไม่เพียงเด็กนักเรียนเท่านัน้ ในเดือน

รอมฎอนจะมีครูมาจดัรายการในช่วงตอนเย็นเพ่ือปลกูฝังเร่ืองการดูแลชุมชน การให้คนในชุมชนมา

จดัรายการทําให้ผู้ ฟังรู้สกึแปลกใหม่และเป็นกันเองการขอความร่วมมือก็อาจจะง่ายขึน้โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งเยาวชนซึง่เป็นลกูหลานของเขาเองและครูซึง่เป็นผู้ ท่ีเขาให้การยกย่องเป็นผู้ขอความร่วมมือ 

นบัเป็นกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมอีกอยา่งหนึง่กบัชุมชน 

ข้อจํากดัของการโน้มน้าวใจ อยา่งไรก็ตาม การสือ่สารเพ่ือโน้มน้าว

ใจเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างยากท่ีจะสื่อสารเพ่ือให้กลุ่มผู้ รับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ

พฤติกรรม อย่างไรก็ตามการโน้มน้าวใจของท่านอิหม่ามก็เช่นกัน จะเห็นได้ว่า ท่านต้องมีการ

สือ่สารหลายครัง้และปฏิบติัอยา่งตอ่เน่ืองจนจะสามารถชกัจูงคนในชุมชนให้ปฏิบติัตามคําแนะนํา

ของทา่นได้ แตท่ัง้นีก้ารโน้มน้าวใจก็อาจไม่สามารถทําให้ผู้ รับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ตามท่ีทา่นอิหม่ามต้องการได้ทัง้หมด อาจจะมีผู้ รับสารบางสว่นท่ีไม่พร้อมท่ีจะรับฟังหรืออาจจะรับ

ฟัง แตไ่ม่เช่ือหรือไม่ได้ปฏิบติัตาม ซึง่นัน้ก็ถือเป็นสทิธิของผู้ รับสารในการตดัสนิใจเช่นกนั 

จากลักษณะการสื่อสารดังกล่าวข้างต้นนัน้  สะท้อนให้เห็น

ความสามารถในการโน้มน้าวใจของท่านอิหม่ามท่ีมีการบริหารจัดการการสื่อสารเพ่ือชักจูงให้คน

ในชุมชนตา่งตระหนกัถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือ ตลอดจนมีสว่นร่วมในการแก้ไข

ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชนมาจนถึงปัจจุบนันี ้ 

(4)  ความมีพลงั 

ประณม ถาวรเวช (2550) กลา่วว่า ผู้ ท่ีประสบความสําเร็จจะต้อง

สร้างพลงัแหง่ความสาํเร็จ 5 ประการ คือ พลงัแหง่การคิด พลงัแหง่การกระทําหรือพลงัแห่งผลงาน 

พลงัแหง่กลยทุธ์ในการมดัใจผู้ อ่ืน พลงัแหง่การประสานงานเครือขา่ย และพลงัแหง่บุคลกิภาพ  

ผู้ นําชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม หรือท่านอิหม่ามวินัย สะมะอุน 

ถือวา่เป็นบุคคลซึง่เป็นผู้ นําทางศาสนาของชุมชนท่ีมีพลงัแหง่ความสาํเร็ว กลา่วคือ ทา่นมีพลงัแห่ง

ความคิด ดงัจะเห็นได้จากการเรียนรู้ท่ีจะแก้ปัญหาทีเกิดขึน้ในชุมชน และลงมือปฏิบติัอย่างจริงจัง

ตอ่เน่ืองซึง่นําไปสูพ่ลงัแหง่การกระทํา อิหม่ามยงัมีบุคลกิลกัษณะท่ีมดัใจให้ผู้ ท่ีพบเห็นเกิดความรัก

และศรัทรารวมทัง้มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีทําให้ผู้ อ่ืนรู้สกึคล้อยตาม เช่ือถือและให้ความร่วมมือในท่ีสดุ 

อิหม่ามเป็นผู้ ท่ีมีวาทะในการพูดหากวนัใดไม่มีเสียงตามสายของอิหม่ามคนในชุมชนก็จะถามถึง 

แสดงว่าคนในชุมชนช่ืนชอบและอยากฟังอิหม่ามสอน อิหม่ามเป็นผู้ มีบุคลิกภาพของผู้ นําท่ีดี ท่ี

เสียสละท่ีจะอาสาแก้ปัญหาให้ผู้ อ่ืนนั่นคือพลงัแห่งบุคลิกภาพ นับว่าอิหม่ามเป็นผู้ ท่ีมีพลงัแห่ง
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ความสาํเร็จจึงผลกัดนัให้ประสบความสาํเร็จในการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้แก่ชุมชนได้เป็นอย่าง

ดีจนเป็นท่ียอมรับ 

นอกจากนีจ้ากการสมัภาษณ์บุคคลท่ีใกล้ชิดและทํางานร่วมกับ

ทา่นอิหม่าม พบว่า ท่านเป็นผู้ ท่ีมีความขยนั ใฝ่หาความรู้ และกระตือรือร้นในการท่ีจะแก้ปัญหา

ของชุมชนในทกุๆ ด้าน โดยไม่รีรอปลอ่ยให้ปัญหาเหลา่นัน้ยืดเยือ้ตอ่ไป และด้วยความท่ีทา่นอาศยั

อยูใ่นชุมชนและดํารงตําแหนง่เป็นอิหม่ามมาอยา่งยาวนานนัน้ ทําให้ทา่นเข้าใจความต้องการของ

คนในชุมชน เน่ืองจากท่านมักจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันอยู่เสมอ ด้วย

เหตนีุจ้ึงทําให้คนในชุมชนเกิดความเช่ือมัน่ในตวัผู้ นํา 

(5)  การมีพืน้ฐานร่วมกนั 

การมีพืน้ฐานร่วมกัน คือ การท่ีผู้ ส่งสารและผู้ รับสารมีความคิด 

ความเช่ือ หรือทัศนคติท่ีคล้ายคลึงกัน ซึ่งหากมีพืน้ฐานร่วมกันก็จะส่งผลให้ผู้ รับสารเกิดความ

คล้อยตามได้งา่ยขึน้ ในท่ีนีท้า่นอิหม่ามมกัจะนําเสนอข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นปัญหาของชุมชน เพ่ือให้

คนในชุมชนได้เกิดความเข้าใจ เกิดความตระหนกัถึงปัญหาเหลา่นัน้ร่วมกนั และพร้อมท่ีจะช่วยกัน

แก้ไขปัญหานัน้ ซึ่งเนือ้หาสาระของสารแต่ละประเภทท่านอิหม่ามจะนําหลกัศาสนาอิสลามมา

สอดแทรกทุกครัง้ เน่ืองจากชาวมุสลิมจะเคร่งครัดและปฏิบัติตามหลักศาสนา อย่างปัญหา

สิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน ท่านจะนําเสนอสารท่ีทําให้คนในชุมชนรู้สึกว่าปัญหา

เหลา่นัน้มีผลกระทบตอ่การดําเนินชีวิตของตน โดยนําหลกัเหตุผลมาอ้างอิงเสมอ และจากปัญหา

สิง่แวดล้อมของชุมชนทําให้ทุกคนในชุมชนต่างเห็นว่ามันเป็นปัญหาท่ีพวกเขาทุกคนต้องช่วยกัน

แก้ไข ดงันัน้การขอร้องของอิหม่ามท่ีให้คนในชุมชนช่วยกันดูแลรักษาจึงไม่ใช่เร่ืองยาก เน่ืองจาก

คนในชุมชนเห็นด้วยและเช่ือตามท่ีทา่นอิหม่ามอธิบาย 

5.1.2.2  การศกึษาเนือ้หาสาร 

เนือ้หาสารจดัวา่เป็นตวัแทนทางความคิดของผู้สง่สารท่ีสง่ไปยงักลุม่ผู้ รับสารผ่าน

ช่องทางสื่อต่างๆ สําหรับชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีผู้ นําชุมชนหรืออิหม่ามเป็นผู้ส่งสารหลกั 

ฉะนัน้อิหม่ามจึงเป็นบุคคลแรกท่ีออกแบบเนือ้หาสาระของสาร จากการสมัภาษณ์ท่านวินัย         

สะมะอุน (สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2558) กลา่ววา่ “ข้อมลูท่ีจะเอามาพูดให้คนในชุมชนฟัง ทุกครัง้

จะต้องดูสถานการณ์ของชุมชนก่อนว่าช่วงนัน้ วันนัน้มีปัญหาอะไร หรือใครมีเร่ืองเดือดร้อนมา

ขอให้คนในชุมชนช่วยเหลอืกนัก็จะเอามาบอกให้คนในชุมชนฟัง เขาจะทําตามหรือไม่ก็ไม่ได้ว่ากัน 

แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะทําตาม” ซึ่งเม่ือวิเคราะห์เนือ้หาสารท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ท่านวินัยจึงได้

อธิบายเพ่ิมเติมวา่ “อย่างในช่วงปัญหานํา้คลองแสนแสบเน่าเสีย เราก็จะเห็นปัญหาตรงนี ้คนใน
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ชุมชนก็เห็นปัญหา คนบางสว่นก็อยากแก้ไข แตไ่ม่รู้จะบอกกันอย่างไรให้ทัว่ถึง เราจึงใช้เสียงตาม

สายมาพดูโดยเน้นคําสอนศาสนาอิสลามจะมีคําสอนเก่ียวกับความสะอาด เราก็จะเอามาพูด พูด

ให้เห็นถึงปัญหา เห็นความสําคญั ให้คนได้เห็นประโยชน์ของคลองแสนแสบ ช่วงแรกๆ จะพูด

เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมแทบทุกวัน แต่หลงัๆ มานี ้นานทีถึงจะเอามาพูดถึงเพราะคนในชุมชนเขา

เข้าใจและทําตามกนัมาตลอดอยูแ่ล้ว”  

จากคํากลา่วของท่านอิหม่ามข้างต้น แสดงให้เห็นว่าข่าวสารท่ีอิหม่ามเผยแพร่สู่

คนในชุมชนนัน้ สว่นใหญ่มาจากการมองเห็นถึงสถานการณ์ปัญหาของชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อม

คลองแสนแสบท่านได้นําหลกัคําสอนศาสนาอิสลามมาเป็นหลกัและสอดแทรกด้านสิ่งแวดล้อม

เพ่ือให้คนในชุมชนนําคําแนะนําเหล่านัน้ไปปฏิบัติตาม สําหรับหลักศาสนาอิสลามเก่ียวกับ

สิง่แวดล้อมนัน้จะมีระบุไว้ในคมัภีร์อัลกุรอานซึ่งอิหม่ามได้เป็นผู้แปลเป็นฉบบัภาษาไทยไว้เพ่ือให้

เข้าใจงา่ย ในท่ีนีผู้้วิจยัได้นําเนือ้หาสารบางสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อมมาวิเคราะห์ ดงันี ้

  1)  หลกัศาสนากบัสิง่แวดล้อม 

จากคัมภีร์อัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทยโดยท่านวินัย สะมะอุน 

(2524) ในประเด็นเก่ียวกบัการรักษาทรัพยากรและสิง่แวดล้อมในศาสนาอิสลาม ใจความสําคญัมี

ดงันี ้

 

การรักษาสิง่แวดล้อม 

คําท่ีมักจะใช้กันในเร่ืองนี ้คือ “การอนุรักษ์” หมายถึงการรักษาให้คงสภาพเดิม 

แบบคอ่ยๆ ทํา และอยา่งตอ่เน่ือง สอดคล้องกบัหดิษท่ีวา่ 

 

ความวา่... “กิจการท่ีอลัเลาะฮฺทรงโปรดปรานท่ีสดุคือ กิจการท่ีทําอย่างถาวร แม้

จะเลก็น้อยก็ตาม” 

ลกัษณะการรักษา หรือการอนุรักษ์ท่ีดี คือ ทําตามกําลงัความสามารถ

ของเราไม่ทําเกินกําลงัความสามารถของเรา ดงัหดิษหนึง่ระบุวา่ 

 



 

94 

ความว่า... “ท่านทัง้หลายมีหน้าท่ีต้องทําตามกําลงัความสามารถของท่าน ขอ

สาบานตอ่อลัเลาะฮฺ อลัเลาะฮฺไม่ทรงเบื่อหรอก นอกจากพวกทา่นนัน้แหละจะเบื่อ

เอง และศาสนาท่ีอลัเลาะฮฺทรงโปรดท่ีสดุ คือ ผู้นบัถือศาสนาปฏิบติัอยา่งถาวร” 

ดงันัน้ การรักษาทรัพยากรและสิง่แวดล้อม เราจึงต้องทําตามนยัแหง่หดิษ

โดยเคร่งครัด คือ ทําอย่างถาวร อย่างต่อเน่ือง และทําตามกําลงัความสามารถ

ของเรา ไม่ต้องหกัโหม แม้จะทําเพียงเลก็น้อยก็ตาม 

การท่ีเราทํากิจกรรมใดอย่างมากมาย ทุ่มเทอย่างหนกั แล้วก็หยุด นาน

เข้าก็มาทํากนัอยา่งทุ่มเทอีก อย่างนีไ้ม่ใช่การทํางานแบบอิสลาม งานลกัษณะนี ้

มักเป็นงานแสดงมากกว่าตัง้ใจทําด้วยความบริสทุธ์ิใจ เป็นการทํางานเพ่ืออวด 

ตามแฟชั่น และตามกระแสโฆษณา งานท่ีทําด้วยเจตนาแบบนี ้ไม่มุ่งหวัง

ผลสาํเร็จท่ีถาวร ยัง่ยืน เป็นงานชั่วคราว ทําเสร็จก็ปลอ่ยทิง้ ทําให้สิน้เปลืองทาง

เศรษฐกิจ งานแบบนีจ้ึงเป็นทากเกาะกินสงัคมเราเป็นอย่างยิ่ง สงัคมของเราต้อง

อ่อนแอ เพราะคนในสงัคมชอบทํางานแบบนีเ้อง 

การรักษาให้สิ่งแวดล้อมคงในสภาพเดิม คือหัวใจในการอนุรักษ์

สิง่แวดล้อม และเราได้ทราบวา่ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทัง้หมด ล้วนเป็นความ

โปรดปราน   “นิอ์มตั” ของอลัเลาะฮฺ การเปลีย่นแปลงจึงมีคําห้ามโดยกรุอานวา่ 

 

ความว่า... “ใครเปลี่ยนแปลงนิอ์มัตของอัลเลาะฮฺ ภายหลงัจากท่ีได้มาสู่เขแล้ว 

แนน่อน ณ อลัเลาะฮฺมีการลงโทษอนัรุนแรง” 

 

ความวา่... “ระบบของอลัเลาะฮฺซึง่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามระบบนัน้ ย่อมไม่

มีการเปลีย่นแปลงการสร้างของอลัเลาะฮฺ...” 

การใช้ทรัพยากรย่อมเลี่ยงไม่พ้นต่อการสญูเสีย ดงันัน้ควรถือเป็นหน้าท่ี

จะต้องทดแทนหรือชดเชยด้วยสิ่งท่ีดีกว่า หรืออย่างน้อยก็ต้องสามารถชดเชยใน

ลกัษณะเดิมได้ กรุอานบญัญัติวา่ 
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ความว่า... “หลงัจากนัน้เขาได้เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งท่ีดีกว่า ภายหลงัจากสิ่งท่ีเลว 

แท้จริงอลัเลาะฮฺทรงอภยั ทรงเมตตา” 

การอธิบายกุรอาน หรือหดิษ ไม่มีหลกัเกณฑ์ว่าจะต้องอธิบายเฉพาะ

ทางด้านจริยศาสตร์เหมือนท่ีคนสว่นใหญ่มอง แต่จะต้องครอบคลมุหมดในทุกๆ 

ด้าน และนํามาใช้ได้ในทกุกรณี ดงัท่ีนํามาใช้กบัเร่ืองของนิเวศวิทยา ดงัตอ่ไปนี ้

ทรัพยากรทัง้หลาย กุรอานได้บัญญัติให้เรานํามาพิจารณาเพ่ือเป็น

หลกัฐานสูศ่รัทธา ท่ีเราเรียกว่า “ดะลีลอักลี” เราต้องใช้ปัญญาของเราวิเคราะห์

สภาพของทรัพยากรทัง้หลาย จนเราบรรลสุูค่วามศรัทธาในอลัเลาะฮฺ 

หากโลกนีถ้กูทําลายทรัพยากร จุดวิเคราะห์เพ่ือศรัทธาก็หมดตามไปด้วย 

เราจึงต้องรักษาทรัพยากรทัง้หลายไว้ให้คงสภาพเดิม 

ดงันัน้เรายอ่มสรุปได้วา่ ทรัพยากร สิง่แวดล้อมทัง้หลาย นอกจากถกูสร้าง

มาเพ่ือเป็นประโยชน์ของเราทางด้านกายภาพแล้ว ยงัมีประโยชน์ทางด้านจิตภาพ

ของเราอีกด้วย เป็นประโยชน์ทางปัญญาท่ีมีคุณค่ามากมาย และเป็นประโยชน์

ทางจิตใจของเรา ท่ีจะนําไปสูค่วามสงบและความสขุอยา่งแท้จริง 

เราอย่าทําลาย “จุดวิเคราะห์สู่ศรัทธา” อันได้แก่ทรัพยากรทัง้หลายท่ี

กล่าวมาแล้ว แต่เราจะต้องร่วมกันรักษา สร้างสรรค์ ให้คงสภาพเดิมของมัน

ตามท่ีอลัเลาะฮฺทรงประสงค์ เช่น อลัเลาะฮฺทรงประสงค์ให้มีภูเขา เราอย่าทําลาย

ภเูขา อัลเลาะฮฺทรงประสงค์ให้มีแหลง่นํา้ เราอย่าทําลายแหลง่นํา้ อัลเลาะฮฺทรง

ประสงค์ให้แผน่ดินมีคณุภาพเพ่ือความเจริญเติบโต และการงอกงามของพืช เราก็

อยา่ทําลายคณุภาพของแผน่ดิน  

การรักษาสิ่งแวดล้อม จะต้องเ ร่ิมต้นด้วยการรักษาความสะอาด 

สิง่แวดล้อมประดิษฐ์ เช่น บ้าน มสัยิด ถนน บอ่นํา้ สนาม เราพยายามรักษาความ

สะอาดเป็นอย่างดีโดยตลอด หรือสิ่งแวดล้อมตามสภาพดัง้เดิม เราก็ดูแลให้

สะอาด เช่น แม่นํา้ ลาํคลอง หนองบงึ แม้กระทัง่ตวัมนษุย์เอง ซึง่ถือเป็นทรัพยากร

ชนิดหนึง่ ก็ต้องรักษาความสะอาด 

ความสะอาดเป็นรากฐานของความศรัทธาในศาสนาอิสลาม เพราะความ

สะอาดเป็นเง่ือนไขแรกในการทําอิบาดะฮฺต่ออัลเลาะฮฺ ความสะอาดทําให้จิตใจ

ของเราสขุสงบ ปลอดโปร่ง ความสะอาดในศาสนาอิสลาม เร่ิมต้นจากจิตใจซึ่ง

ต้องสะอาดจากกิเลส เม่ือใจสะอาด ร่างกายอนัหอ่หุ้มจิตใจจะสะอาดด้วย เสือ้ผ้า
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ซึ่งห่อหุ้มร่างกาย ตลอดจนท่ีอยู่อาศัย ถนนหนทาง และสภาพแวดล้อมทั่วไป ก็

ต้องสะอาดตามไปด้วย เพราะมีความสมัพันธ์เก่ียวข้องซึ่งกันและกัน จะต้อง

สะอาดเหมือนๆ กนั มีหดิษระบุวา่ 

 

ความวา่... “ความสะอาดเป็นรากฐานหนึง่จากความศรัทธา” 

สรุปแล้ว ความสะอาดเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัยิ่งในการดําเนินชีวิต ทัง้ด้านจิต

ภาพ และด้านกายภาพ อลัเลาะฮฺ จึงโปรดปรานผู้สะอาด ดงักุรอานบญัญัติไว้ใน

หลายโองการ เช่น 

 

ความวา่... “แท้จริงอลัเลาะฮฺทรงประสงค์ท่ีจะให้ความสกปรกหมดไปจากพวกเจ้า 

สมาชิกแหง่บ้านเอ๋ย และทรงทําให้พวกเรามีความสะอาดอยา่งแท้จริง” 

การรักษาแหลง่นํา้ 

แหลง่นํา้เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญั ซึง่เก่ียวข้องกบัชีวิตของคนเรามากท่ีสดุอย่างหนึ่ง 

นํา้เป็นชีวิต ดงักรุอานบญัญัติวา่ 

 

ความวา่... “และเราได้สร้างจากนํา้ ทกุสิง่ท่ีมีชีวติ...” 

นํา้เป็นสญัลกัษณ์แหง่ความร่มเย็น ร่มร่ืน เป็นแหลง่เกิดวฒันธรรม อารย

ธรรม เป็นปัจจยัการผลติทัง้กสกิรรม และอุตสาหกรรม 

ศาสนาอิสลามให้ความสําคัญแก่นํา้ มีบทบัญญัติเก่ียวกับนํา้มากมาย 

เน่ืองจากนํา้มีส่วนสําคัญในการปฏิบัติศาสนา นํา้ทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 

ดงันัน้แหลง่นํา้จึงเป็นทรัพยากร และเป็นสิ่งแวดล้อม ท่ีเราต้องรักษาให้คงสภาพ

เดิม การรักษาแหลง่นํา้ให้สามารถใช้นํา้ได้เป็นปกติ เป็นคําสอนของอิสลามอย่าง

แนน่อน มีหดิษหนึง่ระบุวา่ 
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ความว่า... “ผลงานและความดีบางอย่างของมุมิมท่ีติดตามเขาไปด้วยภายหลงั

เขาได้ตายไปแล้ว คือ ความรู้ท่ีเขาสอนและเผยแพร่ หรือบุตรท่ีดีท่ีเขาทิง้ไว้ หรือกุ

รอานท่ีเขาสืบทอดไว้ หรือมัสยิดท่ีเขาสร้างไว้ หรือบ้านท่ีเขาสร้างไว้สําหรับผู้

เดินทาง หรือแหลง่นํา้ท่ีเขาทําให้ไหล หรือการทําทานท่ีเขาบริจาคทรัพย์ของเขา

ในขณะท่ีเขามีสภุาพดี และยังมีชีวิตอยู่ เหลา่นัน้จะติดตามเขาไปด้วยภายหลงั

จากเขาตาย” 

ประโยคท่ีวา่ “หรือแหลง่นํา้ท่ีเขาทําให้ไหล” ยอ่มมีความหมายกว้างขวาง 

เช่น การขดุเป็นบอ่ เป็นค ูคลอง และบริหารให้นํา้ไหลตลอดเวลา ดงันัน้ลําคลองท่ี

ตืน้เขิน หรือลําคลองท่ีมีวชัพืชเต็ม เป็นอุปสรรคให้นํา้ไม่ไหล จึงเป็นสิ่งท่ีขดัต่อ

เจตนารมณ์ของหดิษนี ้เม่ือเราทําให้วชัพืชหมด ทําให้นํา้สามารถไหลได้สะดวก 

จึงสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของหดิษ 

บทสรุป 

การรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าท่ีของมนุษย์ทุกคน เพ่ือ

คงไว้ซึ่งประโยชน์อันพึงได้รับจากความโปรดปรานของอัลเลาะฮฺ สรรพสิ่ง

ทัง้หลายอลัเลาะฮฺสร้างให้เกิดความสมดลุย์ และเกือ้กลูซึ่งกันและกัน จํานวนของ

แต่ละสิ่งท่ีถูกสร้างไว้นัน้ หากถูกทําลายจนเกินพิกัดท่ีทําให้เสียความสมดุลท่ีถูก

กําหนดไว้ ยอ่มเกิดอนัตรายมหนัต์ 

นกันิเวศวิทยาได้เตือนให้เราตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรว่า อย่าใช้จน

เกินความสมดลุ จะเกิดมหนัตภยัขึน้กบัมนษุย์ และกบัโลก 

สตัว์ทัง้หลายในโลกนี ้ถูกสร้างขึน้เพ่ือความสมดุล บางทีเราไม่ทันได้

สงัเกต และบางทีเรามองไม่เห็นประโยชน์ของมนั เราจึงทําลายมนั 

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์หลายเร่ืองท่ีแสดงออกถึงภยันตรายของโลกอัน

เกิดจากการถูกทําลายความสมดุลย์ของสิ่งแวดล้อม และการทําลายทรัพยากร 

นั่นมิใช่เร่ืองไร้สาระ แต่เป็นจินตนาการท่ีมาจากการศึกษาระบบนิเวศอย่าง

ละเอียดลกึซึง้ 

ระบบนิเวศเป็นกฎเกณฑ์ท่ีอัลเลาะฮฺกําหนดไว้ หาได้เป็นสิ่งบงัเอิญหรือ

เป็นขึน้เองไม่ กฎเกณฑ์นัน้เราเรียกวา่ “หุก่มอาดี” หุก่มอาดี ไม่ได้เกิดขึน้เองตาม

ธรรมชาติอย่างท่ีนักวิทยาศาสตร์เข้าใจ แต่เป็นไปโดยข้อกําหนดของอัลเลาะฮฺ 

อยา่งครบถ้วนสมบูรณ์ท่ีสดุ 
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หกุ่มอาดีถกูกําหนดโดยอลัเลาะฮฺ จึงต้องหมายเหตุไว้ในใจด้วยว่า ทุกสิ่ง

มีโอกาสจะผิดไปจากกฎเกณฑ์ ถ้าอลัเลาะฮฺทรงประสงค์ 

ดังนัน้เราจึงต้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดําเนินไปตามระบบนิเวศอย่าง

เคร่งครัดอยา่ฝืนกฎเกณฑ์ของมนั จนทําให้เกิดความเสื่อมเสีย ดงักุรอานได้เตือน

ไว้แล้ว 

การบริหารองค์กรทางศาสนา เช่น มัสยิด จะต้องบริหารมัสยิดให้เป็น

ตัวอย่างท่ีดีสําหรับประชาชนทั่วไป การรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ควร

ดําเนินการอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีมสัยิด บริเวณมสัยิดมีการปลกูต้นไม้ชนิดต่างๆ จัด

อยา่งเป็นระเบียบ 

มสัยิดจํานวนมากมีคลองผา่นหน้ามสัยิดอยูแ่ล้ว ควรบริหารลําคลองให้มี

สภาพท่ีมีชีวิตอย่างแท้จริง คือ ปราศจากผักตบ วัชพืช และขยะ สามารถใช้

ประโยชน์จากลําคลองได้อย่างครบวงจรและสมบูรณ์ และนํา้ในคลองไหลเป็น

ปกติ 

เม่ือมสัยิดบริหารสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ครอบครัวในสงักัดมัสยิดก็

จะนําเป็นแบบอย่างต่อไป การสร้างแบบอย่างท่ีดีในสงัคมเป็นคําสอนหนึ่งของ

อิสลาม ดงัหดิษระบุวา่  

 

ความวา่... “ใครสร้างแบบอยา่งท่ีดีในอิสลาม เขาย่อมได้รับผลตอบแทนจากการ

สร้างแบบนัน้ และได้รับผลตอบแทนจากผู้ ท่ีปฏิบติัตามเขาภายหลงัจากเขา โดย

ไม่ได้บกพร่องจากกนัเลย...” 

เม่ือมสัยิดเป็นศนูย์กลางแหง่ชุมชน มัสยิดจึงต้องสร้างแบบท่ีดีให้ปรากฏ

อย่างเป็นรูปธรรม สิ่งใดท่ีต้องการให้สมาชิกชุมชนปฏิบัติ ควรเร่ิมต้นสิ่งนัน้ท่ี

มสัยิดเป็นอนัดบัแรก เพราะมสัยิดเป็นท่ีชุมนมุของสมาชิกชุมชน ทัง้ในทางศาสนา 

และกิจกรรมทางสงัคม สมาชิกชุมชนจะมามัสยิดเป็นประจํา เม่ือได้เห็นกิจกรรม

ใดปรากฏท่ีมัสยิด ก็จะจดจํา และนําไปปฏิบติัท่ีครอบครัวด้วย และแล้วชุมชนก็

จะมีแตส่ิง่ดีงามขยายเต็มพืน้ท่ี 
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การรักษาสิ่งแวดล้อม มัสยิดควรริเร่ิมสร้างเป็นแบบอย่างสําหรับ

ประชาชนในสงักดั ด้วยการปลกูต้นไม้ อยา่งเป็นระเบียบ ขจัดขยะ วชัพืช และสิ่ง

สกปรกทัง้หลายให้หมดไปจาก ถนนหนทาง ลาํคลอง สสุาน และบริเวณทัว่ไป 

พร้อมกันนัน้ควรเชิญชวนให้ประชาชนสนใจการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วย

ระบบการสือ่สารท่ีมสัยิดมีอยู ่เช่น คุตบะฮฺ การสอนใจชัน้เรียน หรือการใช้เคร่ือง

เสยีง 

 

ในทกุเช้าอิหม่ามจะสอนศาสนา จากการท่ีคําสอนทางศาสนาได้มีการ

กลา่วถึงธรรมชาติและสอนให้รักความสะอาด อิหม่ามจะขยายความเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ

ให้ผู้ ฟังรู้จกัดแูลรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองความสะอาด และขอร้องให้เร่ิมท่ีมัสยิดก่อนเพราะ

เป็นสถานท่ีท่ีประกอบศาสนกิจและกิจกรรมทางสงัคมมีคนมารวมตัวกันจํานวนมากจะได้เป็น

ต้นแบบให้กับบริเวณอ่ืน การท่ีอิหม่ามแปลและร้อยเรียงโดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย เห็นภาพ และ

ผลเสยีของการไม่ดแูลรักษาสิง่แวดล้อมของชุมชน เช่นนีแ้สดงว่าท่านมีความตัง้ใจจริงท่ีอยากเห็น

ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชนหมดไป นบัเป็นการสร้างสารท่ีนําไปสูก่ารบรรลผุลสาํเร็จในท่ีสดุ 

จากหลักคําสอนศาสนาอิสลามท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม

ข้างต้นนัน้ ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท่านอิหม่ามวินัย สะมะอุน (สัมภาษณ์, 10 

มีนาคม 2558) สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้

(1)  วตัถปุระสงค์ของการสือ่สาร 

 จากการวิเคราะห์เนือ้หาสารท่ีท่านอิหม่ามได้นําคําสอนศาสนา

มาเป็นหลกัและสอดแทรกปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนนัน้ สะท้อนให้เห็นถึง

เป้าประสงค์ของท่านอิหม่ามอย่างชัดเจนท่ีต้องการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ โดยเร่ิม

จากการพฒันาคน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัถึงปัญหาร่วมกัน ตลอดจนเล็งเห็นว่า

ปัญหาสิง่แวดล้อมเหลา่นัน้มีผลกระทบตอ่การดําเนินชีวิตของทุกคนในชุมชน ดงันัน้ อาจกลา่วได้

ว่า ท่านอิหม่ามนําหลกัคําสอนด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นหลกัสําคญัในการสื่อสารเพ่ือนําไปสู่การ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมโดยปลกุจิตสาํนกึรักสิง่แวดล้อมให้แก่คนในชุมชน 

(2)  การกําหนดผู้ รับสารเป้าหมาย 

 เน่ืองจากผู้ รับสาร คือคนในชุมชนกมาลุลอิสลามซึ่งส่วนใหญ่

เป็นชาวมุสลิม ท่ีต่างก็เคร่งครัด ศรัทธาและเกรงกลวับาปต่อพระเจ้า ดงันัน้การท่ีผู้ นําชุมชนหรือ

ทา่นอิหม่ามได้เป็นผู้ออกแบบเนือ้หาสารดงักลา่ว โดยมีการแปลหลกัคําสอนจากคมัภีร์อัลกุรอาน
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เป็นภาษาไทย เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย และนํามาถ่ายทอดสูค่นในชุมชน การนําคําสอนของศาสนา

อิสลามมาสอนและสอดแทรกเร่ืองสิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับคําสอน ถือเป็นกลยุทธ์ท่ี

เหมาะสมท่ีสดุสาํหรับผู้ รับสารเป้าหมาย เพราะเป็นการงา่ยท่ีเขาเหลา่นัน้จะยินยอมฟังและปฏิบติั

ตามคําสอนนัน้ 

(3)  เนือ้หาหลกัของสาร 

ท่านอิหม่ามเล็งเห็นความสําคญัของสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็น

อยา่งมาก โดยกลา่ววา่ “หากเราไม่บริหารสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบและมีระเบียบ สิ่งแวดล้อมนัน้

อาจจะนําอนัตรายมาสูเ่ราได้” ซึง่ศาสนาอิสลามมกัสอนให้ทกุคนรักษาความสะอาด ตามหลกัท่ีว่า 

“ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธา” ดังนัน้อิหม่ามจึงได้นําหลักคําสอนศาสนาในเร่ือง

สิง่แวดล้อมจากคมัภีร์อลักรุอานมาถ่ายทอดสูค่นในชุมชน โดยจากหลกัคําสอนดงักลา่วล้วนสอน

ให้รู้จกัดแูลสิง่แวดล้อมรอบตวั ซึง่จากคมัภีร์อัลกุรอานฉบบัแปลภาษาไทยของท่านวินยั สะมะอุน 

ข้างต้น สามารถสรุปเนือ้หาหลกัของสารท่ีสอนให้มุ่งเน้นการดแูลสิง่แวดล้อมด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

รักษาความสะอาด ความสะอาดถือเป็นปัจจัยท่ีแสดงให้เห็นถึง

คุณภาพของทุกสิ่ง ผู้ ท่ีนับถือศาสนาอิสลามจึงถือว่าความสะอาดเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด สําหรับ

ทรัพยากรนํา้ คนในชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามท่ีอยู่ติดคลองแสนแสบจึงถือว่านํา้เป็นสิ่งสําคญัท่ี

เก่ียวข้องกบัชีวิตและจําเป็นต้องใช้นํา้เพ่ือการดําเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองด้วยอิสลามจะต้องใช้

นํา้เพ่ือประกอบศาสนกิจ คือ ก่อนการละหมาดจะต้องมีการชําระล้างร่างกายให้สะอาดเสียก่อน 

ซึง่ในอดีตระบบสาธารณูปโภคยงัไม่เข้าถึงในชุมชน ทําให้ต้องใช้นํา้จากคลองแสนแสบเพ่ือชําระ

ร่างกาย แตเ่ม่ือเวลาผ่านไปนํา้ในคลองเร่ิมเน่าเสีย ทุกคนในชุมชนจึงไม่รีรอท่ีจะช่วยกันดูแลและ

ฟื้นฟูสภาพนํา้ให้กลบัมาดังเดิม นอกจากคุณภาพนํา้จะดีขึน้แล้ว การรักษาความสะอาดของ

สิง่แวดล้อมในชุมชนก็มีความสาํคญัต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเช่นกัน เช่น การรักษาความ

สะอาดด้วยการเก็บขยะในชุมชน เก็บผกัตบชวาหน้าบ้านของตน  รู้จักแยกขยะ ไม่ทิง้ขยะและสิ่ง

ปฏิกูลลงแหล่งนํา้ หากทุกคนปฏิบติัดงันัน้สิ่งท่ีตามมาคือทัศนียภาพของชุมชนท่ีสวยงามร่มร่ืน 

และน่าอยู่ ด้วยเหตุนีอิ้หม่ามจึงมักสอนคนในชุมชนด้วยการใช้คําสอนทางศาสนากับการรักษา

สิง่แวดล้อมในทกุๆ ด้าน เพ่ือให้ชุมชนสะอาดอยูเ่สมอ 

การบํารุงรักษา การบํารุงรักษาจะช่วยสร้างความเปลีย่นแปลง 

ให้แก่สิง่ต่างๆ และเป็นการพฒันาให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึน้ ด้านทรัพยากรนํา้อิหม่ามเรียนรู้วิธีการท่ี

จะทําให้สภาพนํา้ดีขึน้ โดยการประสานงานกบัหนว่ยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้แก่คนในชุมชน

ในการทํานํา้ชีวภาพเพ่ือนํามาเทลงในนํา้คลองแสนแสบ เป็นการบําบดันํา้เสียอย่างง่าย ทําให้
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คณุภาพนํา้บริเวณชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามใสสะอาดกว่าบริเวณอ่ืนๆ นอกจากนีย้งัมุ่งเน้นให้

คนในชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้ทัง้หน้าบ้านหลงับ้าน และช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชน 

เพ่ือให้เกิดความร่มร่ืนและทําให้ริมคลองแสนแสบเป็นสถานท่ีสําหรับพักผ่อนหย่อนใจของคนใน

ชุมชน  

ความประหยัด หลกัศาสนาอิสลามสอนว่า “ความฟุ่มเฟือยจะ

ก่อให้เกิดอันตรายแก่สิ่งแวดล้อม” เน่ืองจากหากเราใช้จ่ายอย่างสิน้เปลือง ซือ้สินค้าเกินความ

จําเป็นสิ่งท่ีเหลือสุดท้ายก็จะกลายเป็นขยะและขยะท่ีผ่านการใช้งานแล้วก็จะแปรสภาพเป็นมูล

ฝอยท่ีมีอนัตรายและจะก่อให้เกิดโรคภยัตา่งๆ ตามมา อีกทัง้ขยะมลูฝอยท่ีปลอ่ยทิง้ไว้นานก็จะเกิด

การเน่าเป่ือยและสง่กลิ่นเหม็น ฉะนัน้ศาสนาอิสลามจึงสอนให้รู้จักประหยดั อย่าฟุ่มเฟือยในทุก

กรณี อีกทัง้ยังสอนให้มีความเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ ให้ดํารงชีวิตอย่างปานกลางอย่าใจแคบ ดังท่ีอัลกุ

รอานบญัญัติไว้ว่า “จงเอือ้เฟื้อแก่ผู้ ใกล้ชิดซึ่งสิทธิของเขา แก่ผู้ยากไร้ และแก่คนเดินทาง และ

อยา่ได้สรุุ่ยสรุ่ายจนเกินไป เพราะบรรดาผู้สรุุ่ยสรุ่ายนัน้ เป็นญาติของมารร้าย และมารร้ายเป็นผู้

ทรยศตอ่พระเจ้าของมนั” 

การแก้ไข จากหลักคําสอนศาสนาอิสลามสอนว่าเม่ือชุมชนมี

ปัญหาเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม ทกุคนจะต้องช่วยกนัแก้ปัญหานัน้ทนัที อยา่รีรอ หากเห็นขยะเพียงหนึง่

ชิน้กลางทางแม้จะไม่ใช่ของเราก็ต้องเก็บขยะเหลา่นัน้ไปทิง้ให้ลงถังขยะ ตามคํากล่าวของท่าน

ศาสดาฯ ความว่า “ใครเห็นสิ่งต้องคัดค้านเขาจงแก้ไขทันทีด้วยมือของเขา  แต่ถ้าเขาไม่มี

ความสามารถเขาจงแก้ไขด้วยวาจาของเขา  และถ้าเขาไม่มีความสามารถเขาก็จงแก้ไขด้วยใจของ

เขา  นัน่เป็นศรัทธาท่ีอ่อนแอท่ีสดุ” กลา่วคือทกุคนเม่ือเห็นปัญหาจงแก้ไขด้วยตนเองก่อน อยา่เก่ียง

หรือโยนปัญหานัน้ให้คนอ่ืนทําให้ หากเรายังมีพลังกําลงัและความสามารถอยู่ ซึ่งในท่ีนีท้่าน

อิหม่ามได้แยกประเด็นเก่ียวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนไว้หลายกรณี สําหรับการ

แก้ปัญหานํา้คลองแสนแสบจากอดีตท่ีเคยเนา่เสยี มีผกัตบชวาเต็มคลองจนเรือไม่สามารถวิ่งผ่าน

ได้ โดยขอร้องให้คนในชุมชนช่วยกันเก็บผกัตบชวาเป็นการแก้ปัญหาดงักลา่ว จนกระทัง่ปัจจุบนั

ผกัตบชวาในคลองก็ไม่มีให้เห็น เรือก็สามารถวิ่งผ่านบริเวณชุมชนได้ การท่ีอิหม่ามได้นําหลกัคํา

สอนศาสนากบัสิง่แวดล้อมมาสอนให้คนในชุมชนเห็นความสาํคญัของสิง่แวดล้อมในชุมชน ถือเป็น

กลยุทธ์ในการสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนทัง้สองฝ่ังคลองแสนแสบให้มีความรักและหวงแหน

สิง่แวดล้อม และเม่ือคนในชุมชนเกิดจิตสาํนกึเม่ือเกิดปัญหาในชุมชนทุกคนต่างก็พร้อมใจกันช่วย

แก้ไขปัญหาเหลา่นัน้ นอกจากนีอิ้หม่ามยงัได้กําหนดกฎกติกาของชุมชนเพ่ือให้ทุกคนปฏิบติัตาม 

เช่น ไม่ซกัเสือ้ผ้าในคลอง ไม่ทิง้ขยะลงคลอง ไม่ถ่ายอุจจาระลงคลอง ทํานํา้ชีวภาพใช้ ไม่จับปลา
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ในบริเวณท่ีชุมชนกําหนด หากบ้านใดมีพืน้ท่ีวา่งก็ให้ปลกูต้นไม้ ไม่ใช้พาหนะประเภทเคร่ืองยนต์ใน

การสญัจรทางนํา้ รณรงค์ให้ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ตลอดจนให้มีการประสานองค์กรในท้องถ่ิน

ให้การสนบัสนนุกนัในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมอีกด้วย    

(4)  หลกัฐานสนบัสนนุ 

ผลจากการท่ีทา่นอิหม่ามถ่ายทอดเนือ้หาสารดงักลา่วไปยงักลุม่

คนในชุมชน ทําให้ทกุคนในชุมชนนําคําสอนและคําแนะนําเหลา่นัน้ไปปฏิบติัตาม สาเหตุสําคญัท่ี

ทําให้ทกุคนปฏิบติัตาม เน่ืองจากเนือ้หาสารนัน้มาจากคมัภีร์อัลกุรอานท่ีท่านอิหม่ามได้แปลเป็น

ภาษาไทยและนํามาพูดให้คนในชุมชนฟังในภาษาท่ีเข้าใจได้ง่ายผ่านสื่อกระจายเสียงของชุมชน 

และด้วยความท่ีคนอิสลามจะมีความเคร่งครัด เลือ่มใสศรัทธา และมีความเกรงกลวัตอ่พระเจ้าของ

เขาอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เร่ืองยากท่ีทุกคนจะให้ความร่วมมือและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีท่าน

อิหม่ามได้นํามาถ่ายทอดให้ฟัง 

 2)  เพลงประจําท้องถ่ินของชุมชน 

 จากการท่ีผู้วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลยงัพบอีกว่า ไม่เพียงแต่หลกัคํา

สอนจากในคมัภีร์อัลกุรอานเท่านัน้ แต่ชุมชนยังมีการแต่งท่วงทํานองเพลงขึน้เป็นเพลงประจํา

ท้องถ่ินของชุมชนเก่ียวกบัธรรมชาติของคลองแสนแสบอีกด้วย ตามท่ีชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม

ตัง้บ้านเรือนติดสองฝ่ังคลองแสนแสบ และวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่างมีความผูกพนักับสายนํา้มา

เป็นระยะเวลายาวนาน และเพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนคลองแสนแสบ ชุมชนจึง

มีการแต่งเพลงมาร์ชชมคลองขึน้ ปัจจุบนัเพลงมาร์ชชมคลองได้ถูกแต่งไว้ 3 เว่อร์ชั่นด้วยกัน แต่

ไม่ได้มีการระบุวา่ใครเป็นผู้แตง่เนือ้เพลงและทํานองดงักลา่ว ในท่ีนีผู้้ วิจัยจึงได้ถอดเนือ้เพลงไว้ทัง้ 

3 เวอ่ร์ชัน่ ดงันี ้

 

เพลงมาร์ชชมคลอง เวอ่ร์ชัน่ 1 

พวกเราชาว ร่วมใจภกัด์ิรักแม่นํา้ลาํคลอง พวกเรารักสิง่แวดล้อม สขุสําราญมารัก

คลองกันดีกว่า มีหมู่ปลามากมายหลายชนิด ช่วยกันคิดคืนชีวิตให้กับปลา พวก

เราเหลา่ประชา สขุสมอุราท่ีเรามารักคลอง ประชาชนต่างก็ยิม้ย่อง เม่ือมองเห็น

คลองสะอาดตา พวกเราแสนสุขนักหนา ร่วมกันมาเล่นกีฬาลําคลอง ปลูกฝัง

ความรับผิดชอบสงัคม เพาะบ่มในนิสยัลกูหลาน ทัง้คลองดี คนดียัง่ยืนนาน ให้

ลกูหลานรักแม่นํา้ลาํคลอง  
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เพลงมาร์ชชมคลอง เวอ่ร์ชัน่ 2 

พวกเราชุมชน ร่วมใจภกัดิ์รักแม่นํา้ลําคลอง พวกเรา หนัมามองรักคลองกันเถิด

หนา เหล่าปลาหลากหลายชนิด ช่วยกันคิดคืนชีวิตตัวปลา ลําคลองสองข้าง

สะอาดตา ชาวประชาเปรมอุราสขุใจ มาพวกเรามา ปลกูฝังเยาวชนรุ่นใหม่ ช่วย

รักษาให้เป็นคลองนํา้ใส เป็นสขุใจเม่ือได้เลน่กีฬา รู้สกึสนุกยิ่งนกั คึกคกัเลน่กีฬา

ในคลอง เม่ือยามนํา้ฝนเจ่ิงนอง สขุใจพ่ีน้องชาวลาํคลองบ้านเรา 

  

เพลงมาร์ชชมคลอง เวอ่ร์ชัน่พิเศษ 

ขอเชิญชวนมาร่วมกันพฒันา ชาวมีนบุรีและคลองสามวา (ชาวมีนบุรีและคลอง

สามวา) มาร่วมกนัพฒันา ช่วยรักษาคคูลอง คลองแสนแสบมีมาตัง้นมนาน คนโบ

รําโบราณก็ได้อาศยัลาํคลอง บรรพบุรษทัง้ปู่ ย่าตายาย ทัง้หญิงทัง้ชายก็ได้อาศยั

นํา้คลอง ยงัโชคดีหลายปีถัดมา เราเห็นคุณค่าคิดกันรักษาคูคลอง อิหม่ามเป็น

ผู้ นํา ทัง้ผู้ ติดตามและชาวบ้านมาร่วมด้วยช่วยกนัมาละสวะจากคลอง เราดีใจท่ีได้

นํา้ใสคืนมา มีกุ้ งมีปลาให้แหวกว่ายให้ได้มอง พวกเราภูมิใจวันท่ี 20 กันยา 

พระเทพได้เสด็จมา เสด็จประพาสในลําคลอง จากนัน้พวกเราต้องช่วยกันรักษา 

ชาวมีนบุรีสามวาท่ีอยู่ริมคลองฝ่ังคลอง อย่าทิง้ขยะ นํา้ซกัผ้า และสารพิษ โปรด

ช่วยกันคนละนิดท่ีฟืน้ชีวิตให้กับคลอง ขอขอบคุณท่ีท่านการุนและเมตตา ไม่ซัก

เสือ้ผ้าและทิง้ขยะลงคลอง ขอบคุณความดี จงมีแต่ทุกๆ ท่าน ท่ีร่วมด้วยช่วยกัน 

รักษานํา้ให้ลาํคลอง 

 

เพลงพืน้บ้านดังกล่าวจะเห็นว่าการร้องเพลงนอกจากจะให้ความ

สนุกสนานแล้ว เนือ้เพลงยังสื่อความหมายให้เห็นภาพคลองแสนแสบในอดีตว่ามีความสะอาด 

สวยงาม สามารถทํากิจกรรมทางนํา้ร่วมกนั และเม่ือมีการทําความสะอาดคลองในโอกาสท่ีสมเด็จ

พระเทพฯเสด็จ ทําให้เห็นนํา้สะอาดอีกครัง้ จึงขอให้ทกุคนไม่ทิง้ขยะ และของเสียลงนํา้เพ่ือให้มีนํา้

ใสสะอาดดงัเดิม ถึงแม้เป็นเพียงบทเพลงแต่เนือ้เพลงท่ีฟังอยู่บ่อยๆก็เป็นสิ่งเร้าให้เกิดความจดจํา

และรู้สกึคล้อยตามท่ีจะช่วยดแูลรักษาคลองเพ่ือลกูหลานของเราจะได้มีชีวิตในสิง่แวดล้อมท่ีดี 

จากเนือ้ร้องของเพลงประจําท้องถ่ินท่ีแต่งขึน้โดยสปัปุรุษในชุมชนท่ี

เก่ียวข้องกับเร่ืองสิ่งแวดล้อมข้างต้นนัน้ ประกอบกับการสมัภาษณ์ท่านอิหม่ามวินัย สะมะอุน 
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(สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2558) และอดีตประธานชุมชนปี 40 (วิไล ใยบวัทอง, สมัภาษณ์, 23 

มีนาคม 2558) สามารถวิเคราะห์ได้ในหวัข้อดงันี ้

(1)  วตัถปุระสงค์ของการสือ่สาร 

จากเนือ้เพลงมาร์ชชมคลองของชุมชนข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้แต่ง

มีจุดประสงค์เพ่ือปลกุระดมให้คนในชุมชนรู้สกึฮึกเหิม โดยเนือ้เพลงจะกลา่วถึงสภาพแวดล้อมของ

คลองแสนแสบท่ีหากได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน คลองแสนแสบก็จะกลบัมาใสสะอาดและ

สามารถนํานํา้มาใช้ประโยชน์ได้ ฉะนัน้จะเห็นได้วา่ การออกแบบเนือ้หาสารท่ีเป็นบทเพลงล้วนแต่

มุ่งให้คนในชุมชนหนัมาร่วมแรงร่วมใจกนัดแูลรักษาและพฒันาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

(2)  การกําหนดผู้ รับสารเป้าหมาย 

จากเนือ้ร้องของเพลงประจําท้องถ่ินของชุมชนมัสยิดกมาลุล

อิสลาม ไม่ได้แต่งเพ่ือให้คนในชุมชนช่วยกันดูแลคลองแสนแสบเท่านัน้ แต่ยงัหมายรวมถึงทุกคน

ในชุมชนท่ีตัง้บ้านเรือนอยู่สองริมฝ่ังคลองแสนแสบทัง้ท่ีอาศัยอยู่ในเขตมีนบุรี และคลองสามวา 

สะท้อนให้เห็นวา่ ผู้แตง่เนือ้ร้องดงักลา่วต้องการเห็นความร่วมมือร่วมใจกันของผู้คนท่ีอยู่ริมคลอง

แสนแสบช่วยกนัฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมของคลองให้ใสสะอาด เพราะเพียงการดําเนินการของชุมชน

เดียวคงไม่สามารถพลกิฟืน้ชีวิตให้กบัคลองแสนแสบได้ 

(3)  เนือ้หาหลกัของสาร 

ในด้านของเนือ้หาสารจากเนือ้ร้องของเพลงข้างต้น สว่นใหญ่เป็น

การเน้นการเชิญชวนให้คนในชุมชนและท่ีอาศัยอยู่ตลอดสองฝ่ังริมคลองแสนแสบหนัมาช่วยกัน

ดแูลรักษาสิง่แวดล้อมริมคลอง ไม่ประพฤติปฏิบติัตนท่ีจะสง่ผลเสียให้กับคุณภาพนํา้ในคลองแสน

แสบ มีการพูดถึงข้อห้ามในการดําเนินชีวิต เช่น ไม่ทิง้ขยะ ไม่ซักผ้า ไม่ปล่อยของเสียลงคลอง 

นอกจากนีเ้นือ้หาสารยงัสะท้อนให้เห็นคณุประโยชน์และทศันียภาพท่ีสวยงามจากการมีลําคลองท่ี

ใสสะอาด หากทกุคนในชุมชนให้ความร่วมมือกนัพฒันาและฟืน้ฟูสภาพแวดล้อม 

(4)  หลกัฐานสนบัสนนุ 

เนือ้ร้องดังกลา่วเป็นการแต่งขึน้โดยสปัปุรุษในชุมชน หลกัฐาน

สนับสนุนจึงไม่มีการอ้างอิงจากตําราหรือคัมภีร์ดังเช่นเนือ้หาสารเก่ียวกับหลักศาสนากับ

สิง่แวดล้อม แตเ่นือ้ร้องท่ีเป็นเพลงมาร์ชของชุมชนนัน้หลกัฐานสนบัสนนุเห็นได้จากสภาพแวดล้อม

ท่ีปรากฏให้เ ห็นจ ริงในชุมชน หากคนในชุมชนปล่อยปละละ เลยไม่ช่ วยกันดูแลรักษา 

สภาพแวดล้อมของชุมชนก็จะเต็มไปด้วยปัญหาขยะ นํา้ในคลองเน่าเสีย ไม่สามารถนํามาใช้

ประโยชน์ได้ แตถ้่าหากคนในชุมชนร่วมใจกันดูแลรักษา สภาพแวดล้อมท่ีจะปรากฏในชุมชนก็คือ
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ความสะอาด ความร่มร่ืน นา่อยู ่และทศันียภาพท่ีสวยงาม บทเพลงดงักลา่วจึงเป็นการกระตุ้นและ

ปลกุจิตสาํนกึคนในชุมชนให้เกิดความรักและหวงแหนถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 

5.1.2.3  การศกึษาช่องทางหรือสือ่ 

ช่องทางหรือสื่อเป็นส่วนท่ีทําให้ตัวเนือ้หาสารท่ีผู้ ส่งสารต้องการถ่ายทอดไป

ปรากฏแก่กลุม่ผู้ รับสารนัน้ๆ หรือกลา่วได้ว่าสื่อเป็นตวักลางท่ีจะทําให้ผู้คนสามารถสื่อสารกันได้ 

ปัจจุบนัช่องทางสื่อมีหลากหลายมากขึน้ และในหลายชุมชนมักมีการเลือกใช้ช่องทางหรือสื่อท่ี

มากกวา่ 1 ช่องทาง ซึง่ถือวา่เป็นการผสมผสานสือ่เพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาและการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง

สื่อแต่ละประเภทนัน้ต่างมีคุณลกัษณะ ข้อดีและข้อจํากัดท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้การบริหารจัดการ

การสื่อสารเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเนือ้หาสารได้อย่างครอบคลุมกับกลุ่มผู้ รับสาร ผู้ ส่งสาร

จําเป็นต้องมีวิธีการเลอืกใช้สือ่แตล่ะประเภท และมีเทคนิคการผสมผสานสื่อแต่ละประเภทเพ่ือให้

สอดรับกับบริบทแวดล้อมของกลุม่ผู้ รับสาร จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้จากเอกสารงานวิจัย 

และการสมัภาษณ์ ผู้วิจยัได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์เก่ียวกับการเลือกใช้สื่อของชุมชนมัสยิดกมาลลุ

อิสลามเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน ตลอดจนวิเคราะห์ประสทิธิภาพของสื่อ

แตล่ะประเภท ดงันี ้

1)  การเลอืกใช้สือ่ 

 ชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามมีผู้ นําชุมชนท่ีเป็นหวัใจหลกัของการสือ่สาร

ในทกุกระบวนการ ซึง่ผู้ นําชุมชนหรืออิหม่ามมีทกัษะความสามารถด้านการสื่อสารท่ีสามารถหลอ่

หลอมจิตใจคนในชุมชนให้เกิดความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยเห็น

ความสําคญัของการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย เน่ืองจากการเลือกใช้สื่อเพียงสื่อ

เดียวไม่สามารถสง่สารท่ีต้องการได้ครอบคลมุทัง้หมด ฉะนัน้อิหม่ามจึงมีการผสมผสานสื่อแต่ละ

ประเภทเพ่ือถ่ายทอดเนือ้หาสารเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมไปสูค่นในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อบุคคล 

สือ่กระจายเสยีง สือ่เฉพาะกิจ สือ่พืน้บ้าน สือ่อินเทอร์เน็ต และสือ่มวลชน 

(1)  สือ่บุคคล 

สื่อบุคคล ถือเป็นสื่อพืน้ฐานดัง้เดิมของมนุษย์ และเป็นช่องทาง

สาํคญัในการสือ่สารระหว่างบุคคล ซึ่งการใช้สื่อบุคลในการสื่อสารจะก่อให้เกิดผลดี คือ สามารถ

นําขา่วท่ีต้องการไปเผยแพร่ยงัผู้ รับสารได้โดยตรง ทําให้การเผยแพร่ข่าวสารนัน้มีลกัษณะยืดหยุ่น

สามารถปรับให้เข้ากบักลุม่ผู้ รับสารแตล่ะกลุม่ได้ (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) 

ฉะนัน้หากต้องการให้กลุม่ผู้ รับสารเกิดการยอมรับในข่าวสารท่ีผู้สง่

สารเสนอออกไป หรือการท่ีจะทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การใช้สื่อบุคคลจึงมี
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ความสาํคญัในการเป็นผู้ เผยแพร่ขา่วสาร เน่ืองจากสือ่บุคคลถือวา่มีประโยชน์อย่างมากท่ีจะทําให้

ผู้ รับสารเกิดการเปลีย่นแปลงทัง้ในด้านทศันคติและพฤติกรรม สําหรับชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม

ประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนได้ สาเหตุหลกัอัน

เน่ืองมาจากมีการใช้สือ่บุคคลเป็นหลกัในการถ่ายทอดข่าวสารเพ่ือให้ผู้ รับสารในชุมชนเกิดความ

เข้าใจและตระหนกัถึงปัญหาของชุมชนร่วมกนั จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์ท่าน

วินัย สะมะอุน บุคคลผู้ซึ่งเป็นสื่อบุคคลท่ีสําคญัของชุมชน ผู้ วิจัยได้นํามาวิเคราะห์เพ่ืออธิบาย

เก่ียวกบักลยทุธ์การใช้สือ่บุคคลของทา่นอิหม่ามดงันี ้

จากการสมัภาษณ์คุณศรินทิพย์ พุ่มอ่อน (สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 

2558) พบว่า ปัจจัยท่ีทําให้อิหม่ามสามารถติดต่อสื่อสารกับคนในชุมชนได้และสง่ผลให้คนใน

ชุมชนเกิดทัศนคติและพฤติกรรมตอบรับในทางบวกนัน้ เน่ืองจากอิหม่ามเน้นการติดต่อสื่อสาร

แบบเผชิญหน้า ซึ่งการสื่อสารลกัษณะดงักลา่วจะมีลกัษณะง่ายๆ การพูดคุยระหว่างผู้สง่สารกับ

กลุม่ผู้ รับสารจะมีความเป็นกันเอง ด้วยเหตุนีจ้ึงทําให้ง่ายต่อการโน้มน้าวใจให้ผู้ รับสารเกิดความ

คล้อยตาม นอกจากนีอิ้หม่ามยงัมีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นด้วย หากคน

ในชุมชนรู้สึกว่าเนือ้หาสารนัน้ไม่เหมาะสมหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งท่ีอิหม่ามสื่อสารออกมา โดย

อิหม่ามได้เลา่วา่ “เราจะใช้ช่วงเวลาหลงัละหมาดใหญ่ของวนัศุกร์เพ่ือมานัง่พูดคุยกันถึงปัญหาใน

ชุมชน อยา่งปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน บางครัง้เราก็ต้องมีกฎ ระเบียบข้อปฏิบติัเพ่ือไม่ให้ทําใน

สิ่งท่ีไม่ดีหรือมีผลต่อนํา้ในคลอง เช่น ไม่ทิง้ขยะ ไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงคลอง ไม่ตกปลา ใน

ชุมชนเรามีคนเยอะจากหลายชุมชนก็ต้องมีบางคนแหละท่ีอาจจะไม่เห็นด้วย ไม่พอใจ หรืออาจจะ

อยากให้ปรับเปลี่ยนอะไร เราก็จะบอกพวกเขาไว้ถ้าใครเห็นแย้งหรืออยากให้เปลี่ยนอะไรก็ขอให้

บอก แต่คงไม่มีใครกล้าบอกต่อหน้าหรอก เราเลยให้ใช้วิธีเขียนมา ถ้าใครต้องการร้องเรียนอะไร 

แตส่ดุท้ายก็ไม่มีใครเขียนอะไรมาให้เลย” (วินยั สะมะอุน, สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2558)  

สําหรับกลวิธีท่ีอิหม่ามใช้ในการพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน คือ เน้น

การสร้างงานและสร้างคน โดยเร่ิมท่ีการพฒันาคนให้เป็นคนดี มีจิตสํานึกท่ีดี นั่นคือ เป็นการให้

การศกึษาเพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความรู้ มีศกัยภาพท่ีสามารถพึง่พาตนเองได้ เน่ืองจากอิหม่ามเช่ือ

วา่การพฒันาคนให้มีคณุภาพนัน้จะสง่ผลให้ชุมชนเกิดการพฒันาด้วยเช่นกัน โดยอิหม่ามมีวิธีการ

สือ่สารเพ่ือการโน้มน้าวใจคนในชุมชน ซึง่ลกัษณะการสือ่สารดงักลา่วถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อ

การเปลีย่นแปลงทศันคติและพฤติกรรมของคนในชุมชน 

นอกจากนีอิ้หม่ามยงัใช้กลยุทธ์การสื่อสารประชาสมัพันธ์เพ่ือการ

พฒันาชุมชนอีกด้วย โดยเห็นได้จากท่านใช้สื่อกระจายเสียงในการประชาสมัพันธ์ข่าวสารและ
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กิจกรรมของชุมชนไปยงัชุมชนหมู่บ้านทัง้ 22 ชุมชน โดยทุกครัง้จะมีการสอดแทรกหลกัคําเสนอ

ศาสนาอิสลามเสมอ และเน่ืองด้วยคนในชุมชนต่างก็มีความเช่ือและศรัทธาในศาสนาอยู่แล้ว จึง

พร้อมท่ีจะรับฟังและนําคําแนะนําหรือคําสอนของทา่นอิหม่ามไปปฏิบติัตาม 

จากลกัษณะการใช้สือ่บุคคลของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามสะท้อน

ให้เห็นลกัษณะของความเป็นผู้ นําทางความคิดท่ีมีทกัษะในการสื่อสาร และมีส่วนสําคญัท่ีทําให้

คนในชุมชนเกิดความรัก ความสามคัคีและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน ดงันัน้ จะเห็น

ได้วา่ ด้วยคณุสมบติัของผู้ นําชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามท่ีมีความสามารถด้านการสือ่สารและเป็น

ท่ียอมรับนบัถือของทกุคนในชุมชน ทําให้เป็นปัจจัยสําคญัท่ีมีสว่นทําให้ทุกคนในชุมชนหนัมาร่วม

กนัฟืน้ฟูและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ และร่วมกันทํากิจกรรมของชุมชนมาอย่าง

ตอ่เน่ืองจนกระทัง่ปัจจุบนั 

(2)  สือ่กระจายเสยีง 

สือ่กระจายเสยีง หรือท่ีคนในชุมชนเรียกวา่เสียงตามสาย ถือเป็นสื่อ

ท่ีมีบทบาทมากท่ีสดุของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม โดยเป็นสือ่ท่ีคนในชุมชนร่วมกนัเป็นผู้ผลิตขึน้

เพ่ือรับรู้ข่าวสารจากท่านอิหม่าม จุดเร่ิมต้นของการมีเสียงตามสายนัน้ เร่ิมแรกท่านอิหม่ามวินัย 

สะมะอุน ได้ใช้เงินสว่นตวัเพ่ือติดตัง้ลาํโพงบริเวณมสัยิดเพียง 4 ตวัเทา่นัน้ ซึง่ปัจจุบนัมีลําโพงท่ีติด

ทัว่ทัง้ 22 ชุมชน จํานวนกวา่ 700 ตวั โดยคนในชุมชนตา่งช่วยกนัติดตัง้ลาํโพงด้วยเงินสว่นตวั เพ่ือ

ฟังคําสอนข่าวสารและการประชาสมัพนัธ์เร่ืองราวต่างๆ ของชุมชน ซึ่งโครงการเสียงตามสายนี ้

จดัเป็นโครงการท่ีช่วยอบรมคําสอนทางศาสนา สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คนในชุมชน และยงัมี

สว่นช่วยในการปลกุจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งในทุกเช้าๆ ท่านอิหม่ามจะใช้เสียงตาม

สายเพ่ือสอนหลกัศาสนาแก่คนในชุมชนโดยถ่ายทอดออกมาในภาษาท่ีเข้าใจง่ายและแทรก

สถานการณ์ต่างๆ ของชุมชน สําหรับช่วงเวลาในการออกเสียงตามสายจะเร่ิมตัง้แต่เวลา 6.30 – 

7.30 น.ของทกุวนั  

ทัง้นีท้่านอิหม่ามได้เลา่ถึงสาระท่ีสอนผ่านเสียงตามสายว่า “เราจะ

นําหลักคําสอนจากคัมภีร์อัลกุรอานท่ีแปลเป็นภาษาไทยแล้วมาพูดให้ฟัง จากนัน้ก็ตามด้วย

ขา่วสารบ้านเมืองทัว่ๆ ไป บางครัง้ก็พดูเร่ืองการเมืองสอนให้ทกุคนมีความเป็นกลาง ไม่สร้างความ

ขัดแย้งกัน นอกจากนีก็้จะพูดเร่ืองทั่วๆ ไปท่ีจะขอความร่วมมือจากคนในชุมชน เช่น เร่ือง

สิง่แวดล้อม ยาเสพติด การดําเนินชีวิต สขุภาพ รวมทัง้เร่ืองร้องเรียนอ่ืนๆ ท่ีคนอ่ืนขอให้เอามาพูด

หรือในบางวันจะมีเด็กๆ มาจัดรายการเสียงตามสาย เขาก็จะเอาข่าวมาอ่านให้ฟัง มาอ่าน

บทความทางศาสนาบ้าง สิง่แวดล้อมบ้าง ก็จะหมนุเวียนกนัไปแตล่ะโรงเรียน...สว่นในวนัศุกร์ก็จะ
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มีพิธีละหมาดใหญ่ เราก็จะอ่านเทศคุตะบ๊ะ”  ซึ่งจากการท่ีท่านอิหม่ามได้จัดตารางเพ่ือให้เด็กๆ 

และเยาวชนในชุมชนได้มาเรียนรู้การทํางานของเสยีงตามสายนัน้ ทําให้เกิดการพฒันาตวัแทนเพ่ือ

การทํางานในอนาคตตอ่ไป นอกจากนีย้งัพบวา่ ทา่นอิหม่ามได้ใช้สือ่กระจายเสยีงในการรวมตวักนั

ของชาวบ้านในชุมชนเพ่ือให้มาร่วมกันทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบอีก

ด้วย 

 ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า การใช้สื่อกระจายเสียงถือว่ามีความสําคญัต่อ

ชุมชนกมาลุลอิสลามในการพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบเป็นอย่างมากและถือเป็น

ช่องทางสือ่หลกัท่ีมีสว่นในการพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม 

(3)  สือ่เฉพาะกิจ 

สือ่เฉพาะกิจท่ีปรากฏในชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม เป็นลกัษณะ

ของสื่อกิจกรรมและป้ายคําขวัญต่างๆ ซึ่งการใช้สื่อลกัษณะนีถื้อเป็นสื่อเสริมท่ีกระตุ้นให้คนใน

ชุมชนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน อีกทัง้การใช้สื่อเฉพาะกิจนีย้ัง

ผลกัดนัให้คนในชุมชนเกิดความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุมชน อันนํามาซึ่ง

การปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน

พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตท่ีหลกีเลีย่งพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดปัญหาแวดล้อมทัง้ภายในชุมชนและ

บริเวณชุมชน 

สําหรับสื่อท่ีเป็นป้ายคําขวัญ ถือเป็นการสื่อสารทางเดียวท่ีเป็น

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีงา่ยท่ีสดุ เน่ืองจากหากได้อ่านหรือพบเห็นบ่อยครัง้ก็สามารถซึมซบัความรู้สกึ 

เกิดการกระตุ้นและเปลี่ยนทศันคติท่ีสง่ผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติัในระยะยาวได้ และยิ่งป้าย

คําขวญับางป้ายเป็นข้อความท่ีแสดงเหตุชักนําให้เห็นถึงผลท่ีจะตามมาก็จะยิ่งเป็นการเร้าให้เกิด

การปฏิบติัมากขึน้ ซึง่ชุมชนได้มีการจดัพิมพ์คําขวญัต่างๆ ติดไว้อย่างชัดเจนตามบริเวณริมคลอง

และบริเวณต้นไม้ในรัว้มสัยิด ซึง่ถือเป็นสถานท่ีท่ีคนในชุมชนเดินทางเข้ามาใช้ประโยชน์บ่อยท่ีสดุ 

ไม่วา่จะมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ผู้ปกครองมาสง่และรอรับลกูหลาน รวมทัง้ครูและนกัเรียน

ภายในรัว้มัสยิดก็จะสามารถเห็นป้ายดงักลา่วท่ีติดไว้ สําหรับคําขวัญท่ีนํามาติด ได้แก่ “ร่วมรัก

ปลา ร่วมรักษาคลองแสนแสบ ร่วมดูแลธรรมชาติ พระเจ้าจะดูแลเรา”  “คลองสะอาด บ้านน่าอยู ่

คลองไม่น่าดู อดสคูนอยู่ทัง้ชุมชน” “นํา้เสียเป็นนํา้ใส ด้วยนํา้ใจของพวกเรา”  “ความสขุอยู่แค่

เอือ้ม อยา่ทําเร่ืองนา่บดัส ีช่วยกนัคุ้มครองชีวี ไม่ทิง้ขยะลงคลอง”  “คลองสะอาดฟ้าสดใส สายใย

ชีวิตสดสวย ความรักหอมระรวย อายกลิน่ไอของลาํคลอง”  “โปรดช่วยกนัรักษาและดูแลคลองของ

เราให้สวยงาม ปราศจากขยะ”  “ร่วมกันรักษาคลองของท่านให้สะอาดสดใส”  “ชุมชนรักษ์คลอง 
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ร่วมฉลองความปิติ คลองสวยคือชีวิต โปรดร่วมคิดร่วมใสใจ” “ช่วยกนัรณรงค์รักษาคลองแสนแสบ

ของเรา ให้คงอยู่เป็นสญัลักษณ์ของชุมชนตลอดไป” “ช่วยกันรักษาคลองแสนแสบของเราให้

สะอาด เพ่ือสขุภาพและดลุย์ธรรมชาติแห่งชีวิต” “ทิง้ขยะริมถนน นํา้จะท่วมบ้านของท่าน และถ้า

ทิง้ขยะลงคลอง นํา้เน่าเหม็นถึงหวันอน” ซึ่งจากการติดคําขวญัดงักลา่วล้วนแต่เป็นการพยายาม

เตือนใจให้คนในชุมชนไม่ทิง้ขยะและช่วยกันรักษาคลองแสนแสบ นับว่าเป็นอีกสื่อหนึ่งท่ีช่วย

สง่เสริมให้เกิดการดแูลรักษาคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม 

สําหรับสื่อท่ีเป็นกิจกรรมเกิดจากความร่วมมือของ 3 องค์กรใน

ชุมชน คือ บ้าน โรงเรียน และมสัยิด เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั โดยมีสถาบนัศาสนา คือ มัสยิดก

มาลุลอิสลาม เป็นจุดเร่ิมต้นในการชักชวนให้คนในชุมชนมารวมตัวกันเพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ 

ภายในชุมชนในวนัสําคญัต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมวนัอนุรักษ์คูคลองทุกวนัท่ี 20 

กนัยายนของทกุปี ซึง่การใช้สือ่กิจกรรมนัน้นอกจากจะเกิดการรวมตวัของคนในชุมชนแล้ว ยงัได้รับ

ความร่วมมือจากชุมชนมัสยิดอ่ืนๆ ถึง 4 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม ชุมชน

มสัยิดฮิกายา่กุ้ลอิสลามิยะห์ ชุมชนมสัยิดอลัเอ๊ียซานและชุมชนมสัยิดอิดดิ์ฮาดณ์ลมิูดดิน กิจกรรม

ท่ีจัดขึน้ในวนัอนุรักษ์คูคลองมีมากมายหลากหลายประเภทเพ่ือให้คนในชุมชนได้มีสว่นร่วมและ

เกิดการลงมือปฏิบติั 

กิจกรรมท่ีชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามจัดขึน้ในวันอนุรักษ์คูคลอง

ของทกุปีมีทัง้กิจกรรมบนบกและกิจกรรมในนํา้ สาํหรับกิจกรรมท่ีจดัขึน้บนบกจะใช้พืน้ท่ีของมัสยิด

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนและ

พัฒนาการคลองแสนแสบบริเวณชุมชน มีการจัดกิจกรรมประกวดวาดรูปชุมชนในฝันเพ่ือให้

เยาวชนในชุมชนได้แสดงความคิดและความสามารถของตนเอง นอกจากนีย้งัมีแขง่ขนัตอบปัญหา

ทัง้ปัญหาทัว่ไป ปัญหาเก่ียวกบัหลกัคําสอนศาสนา รวมทัง้ปัญหาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ยงัให้

คนในชุมชนได้นําสนิค้า OTOP และสนิค้าปลอดสารพิษมาขายในงาน โดยท่ีบ้านใครปลกูผกัหรือ

ผลไม้ท่ีปลอดสารพิษก็จะนํามาขายถือเป็นการสร้างอาชีพและหารายได้ให้กับคนในชุมชน และท่ี

สําคญัในทุกๆ ปี จะมีการจัดกิจกรรมการแสดงจากนกัเรียนหลากหลายโรงเรียน ตลอดจนมีการ

เปิดวีดีทศัน์เก่ียวกบัชุมชนและคลองแสนแสบ เพ่ือกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความรัก ความภูมิใจ

ในชุมชนของตนเอง 

นอกจากชุมชนจะมีการจัดกิจกรรมทางบกแล้ว ยังมีการจัด

กิจกรรมทางนํา้อีกด้วย เพ่ือสง่เสริมให้คนในชุมชนเห็นคณุคา่และความสาํคญัของนํา้ในคลองแสน

แสบ เช่น การแขง่ขนัเรือรีโมท แขง่วา่ยนํา้ แขง่พายเรือ แขง่ชกมวยทะเล เป็นต้น นอกจากนีใ้นทุกๆ 
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ปี ทางชุมชนยงัได้มีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พันธ์ุสตัว์นํา้บริเวณคลองแสนแสบ จัดให้มีการ

ปล่อยพันธ์ุปลา โดยท่านอิหม่ามได้ขอความร่วมมือจากกรมประมงเพ่ือขอพันธ์ุปลามาปล่อย

บริเวณชุมชนและได้เชิญหนว่ยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมในพิธีปลอ่ยพนัธ์ุปลาด้วย 

อีกทัง้ชุมชนยงัมีการกําหนดให้บริเวณชุมชนเป็นเขตห้ามจับปลา เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่น

หลงัได้ศึกษาต่อ และเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพนํา้ท่ีดีและความอุดมสมบูรณ์ของคลองแสน

แสบ 

จากกิจกรรมทัง้หมดท่ีชุมชนได้จัดขึน้ในวันอนุรักษ์คูคลองนัน้ สิ่ง

สําคญัของทุกกิจกรรม คือ เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และทุกคนในชุมชนได้เกิดความรักและหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและสาํหรับรายได้ท่ีได้จากการจดังานประจําปีของมัสยิดนัน้จะมอบ

ให้กบัทางมสัยิดเพ่ือนําเงินท่ีได้ดงักลา่วไปดแูลรักษาและจดักิจกรรมในวนัสาํคญัของชุมชนตอ่ไป 

(4)  สือ่พืน้บ้าน 

สื่อพืน้บ้านท่ีปรากฏในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีทัง้ท่ีเป็น

พิธีกรรมและบทเพลงของชุมชนอันเก่ียวข้องกับแหลง่นํา้และธรรมชาติของชุมชนทัง้สิน้ สําหรับ

พิธีกรรมของชุมชนท่ีสาํคญัของชาวมสุลมิ คือ การละหมาด โดยการละหมาดจะทําทุกวนั วนัละ 5 

ครัง้ และในทุกวนัศุกร์จะเป็นการทําละหมาดใหญ่ ท่ีผู้ชายในชุมชนจะมาทําพิธีดงักลา่วท่ีมัสยิด 

โดยก่อนการทําละหมาดทุกครัง้จะต้องมีการชําระร่างกายโดยการใช้นํา้สะอาด ด้วยเหตุนีเ้องพิธี

การทําละหมาดท่ีมีอยูคู่ก่บัชุมชนของชาวมสุลมิท่ีมีมาอย่างยาวนานจึงทําให้ทุกคนมีความผูกพนั

กบัคลองแสนแสบ เน่ืองจากในอดีตนํา้ท่ีนํามาชําระร่างกายนัน้สามารถใช้นํา้จากคลองแสนแสบได้

โดยตรง แต่เม่ือกาลเวลาผ่านไปนํา้ในคลองไม่สามารถนํามาชําระร่างกายได้อีก จากปัญหา

ดงักลา่วนีเ้องทําให้คนในชุมชนเห็นความสาํคญัของนํา้คลองแสนแสบมากยิ่งขึน้และร่วมมือร่วมใจ

กนัอนรัุกษ์และฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ 

สาํหรับสือ่พืน้บ้านอีกประเภทท่ีพบคือ เป็นบทเพลงท่ีถือว่าเป็นอีก

สือ่หนึง่ท่ีมีสว่นตอ่การพฒันาและฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน คือ เพลงประจํา

ท้องถ่ินของชุมชน หรือท่ีคนในชุมชนเรียนกันว่า “เพลงมาร์ชชมคลอง” โดยเป็นเพลงท่ีถูกแต่งขึน้

โดยสปัปรุุษในชุมชนท่ีอยากมีเพลงของชุมชนไว้เพ่ือให้รุ่นลกูหลานและคนในชุมชนได้เกิดความซึม

ซบัและเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรในชุมชน ซึง่เพลงมาร์ชชมคลองจะถกูนํามาเปิดผ่านสื่อ

กระจายเสยีงของชุมชนในช่วงเช้าก่อนท่ีทา่นอิหม่ามจะเลา่ข่าวสารบ้านเมือง นอกจากนีย้งันํามา

เปิดในช่วงท่ีชุมชนมีการจดักิจกรรม อาทิ กิจกรรมวนัอนรัุกษ์คคูลอง เป็นต้น  
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จากสื่อพืน้บ้านท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองของพิธีกรรมและเพลงประจํา

ท้องถ่ินของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามข้างต้นนัน้ จะเห็นได้ว่า พิธีกรรมทางศาสนาและบทเพลง 

ล้วนมีสว่นผลกัดนัให้คนในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคีและตระหนกัถึงการอนุรักษ์และฟืน้ฟู

สิง่แวดล้อมในชุมชน 

(5)  สือ่ใหม ่

สื่อใหม่ หรือท่ีเรียกว่า สื่ออินเทอร์เน็ต ท่ีปรากฏในชุมชนมัสยิด 

กมาลลุอิสลามเป็นเร่ืองของการใช้เทคโนโลยีท่ีเช่ือมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต จากการสมัภาษณ์

ผู้ นําชุมชนและสมาชิกในชุมชนโดยเฉพาะกลุม่เด็กและเยาวชนในชุมชนเก่ียวกับการมีพืน้ท่ีของ

ชุมชนบนสื่ออินเตอร์เน็ต พบว่า ชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามมีการสร้างเว็บไซต์ของชุมชน และมี

การสร้างเพจบนเฟซบุ๊ค โดยมีคณุไพโรจน์ พุ่มอ่อน เป็นผู้ดูแลระบบ ซึ่งในสว่นของเว็บไซต์จะมีไว้

เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์แก่คนภายนอกชุมชนท่ีต้องการติดตามข่าวสารและข้อมูลทั่วไปของ

ชุมชน และในสว่นของเฟซบุ๊คจะมีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงมีการอัพ

คลิปวีดิโอของชุมชนท่ีเคยได้รับการนําไปถ่ายทอดออกสื่อมวลชนมาเผยแพร่อีกด้วย ซึ่งช่องทาง

การติดต่อผ่านสื่อใหม่อย่างระบบอินเตอร์เน็ตถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีก่อให้เกิดการรวมกลุม่กัน

ของสมาชิกในชุมชนโดยเฉพาะกลุม่คนรุ่นใหม่อย่างวยัรุ่นในชุมชน จัดว่าเป็นช่องทางการใช้สื่อท่ี

มุ่งสูก่ลุม่เป้าหมายท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้  

แต่อย่างไรก็ตามสื่ออินเทอร์เน็ตจัดว่าเป็นเพียงสื่อท่ีช่วยเสริมใน

การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารในวงกว้างเพียงเท่านัน้ เน่ืองจากคนในชุมชนสว่นใหญ่ไม่ค่อยใช้สื่อ

ประเภทนีม้ากนกั สาเหตุหนึ่งอันเน่ืองมาจากการรับสื่อจากสื่อกระจายเสียงสะดวก รวดเร็วและ

สามารถรับข่าวสารได้มากกว่าการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า มีเพียง

เยาวชนบางกลุม่เทา่นัน้ท่ีเลอืกใช้สือ่อินเทอร์เน็ตของชุมชน  

(6)  สือ่มวลชน 

 สื่อมวลชน หรือ สื่อโทรทัศน์ จากการรวบรวมข้อมูลสามารถ

วิเคราะห์ได้วา่ ผู้ นําชุมชนหรือทา่นอิหม่ามของมสัยิดกมาลลุอิสลามเป็นผู้ ท่ีมีสงัคมกว้างขวางและ

ติดตอ่กบัสงัคมภายนอกอยูเ่สมอ ตลอดจนมีการร่วมมือกับหน่วยงานราชการภายนอก อาทิ กรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนีเ้อง เม่ือครัน้ท่ีหน่วยงานราชการได้เข้ามาตรวจสอบ

คณุภาพสิง่แวดล้อมและได้มาประเมินผลเก่ียวกับคุณภาพนํา้คลองแสนแสบ ทําให้เล็งเห็นว่าชุม

ชนกมาลุลอิสลามมีการดําเนินการเพ่ือการพัฒนาสภาพแวดล้อมของคลองแสนแสบมาอย่าง

ต่อเน่ือง จึงได้มีการติดต่อให้ภาคสื่อมวลชนได้เข้ามาทําสารคดีเพ่ือเผยแพร่ออกทางรายการ
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โทรทัศน์ โดยมีจุดประสงค์หลักคือ เพ่ือให้ชุมชนอ่ืนๆ ท่ีอาศัยอยู่ติดแม่นํา้หรือริมคลองให้

ความสาํคญักบัการอนรัุกษ์แหลง่นํา้ของชุมชนเพ่ือสภาพแวดล้อมท่ีดีและคุณภาพชีวิตท่ีดีของคน

ในชุมชน ซึง่ชุมชนกมาลลุอิสลามได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นสว่นหนึ่งในการผลิตผลงานรายการด้าน

สิง่แวดล้อมหลายรายการด้วยกนั อาทิ สารคดีโทรทศัน์ช่อง 11 ตอน “พลิกฟืน้ แสนแสบ” รายการ

คนหวงแผ่นดิน ตอน สายนํา้แห่งศรัทธา รายการสารคดีเชิงข่าว รายการนํา้ใสใจจริง รายการ

ชาวกรุง ทาง Nation Channel เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีการถ่ายทําวิดีโออีกหลากหลายประเด็นท่ี

ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนเป็นทัง้ผู้ ร่วมแสดงและเป็นผู้ ดําเนินรายการเอง  

อีกทัง้ด้วยผลงานของผู้ นําชุมชนท่ีเป็นท่ียอมรับของสงัคมทําให้

ผู้ นําชุมชนได้มีโอกาสเขียนบทความเก่ียวกับเร่ืองสิ่งแวดล้อมเผยแพร่ลงในคอลมัน์หนังสือพิมพ์

อยา่งหนงัสอืพิมพ์บ้านเมืองและหนงัสือพิมพ์ไทยโพสต์ ซึ่งสิ่งเหลา่นีทํ้าให้ประชาชนในชุมชนเกิด

ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองและยังคงช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเร่ือยมา

จนกระทัง่เป็นชุมชนต้นแบบท่ีประสบความสาํเร็จด้านการจดัการสิง่แวดล้อมในปัจจุบนั 

จากการเลือกใช้สื่อของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามเพ่ือการ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบข้างต้น ผู้วิจัยได้นํามาวิเคราะห์ในประเด็นกลยุทธ์การใช้สื่อ

ตามแนวคิดกลยทุธ์การสือ่สาร ซึง่ผลการเก็บรวบรวมข้อมลูข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ชุมชนมีการใช้

สือ่แบบบูรณาการ โดยเป็นการเลอืกใช้จุดเด่นของสื่อแต่ละสื่อเพ่ือลดข้อจํากัดของสื่อประเภทอ่ืน 

ทําให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีผู้สง่สารต้องการได้ อีกทัง้ยงัสามารถนําเสนอเนือ้หาสารได้อย่าง

ครบถ้วนในทุกช่องทาง นอกจากนีก้ารเลือกใช้สื่อท่ีผสมผสานยังสามารถเข้าถึงกลุม่ผู้ รับสารได้

หลากหลายอีกด้วย เช่น กลุม่ท่ีไม่รู้หนงัสอืมีการใช้สื่อกระจายเสียง สื่อทีเป็นกิจกรรม สื่อท่ีมีเสียง

และภาพประกอบ หรือกลุม่เด็กวยัรุ่นหรือเยาวชน ก็เลอืกใช้สือ่อินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ข่าวสาร

ของชุมชน เป็นต้น ซึง่ผลของการใช้สือ่แบบบูรณาการนีช้่วยเสริมแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว

ขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการใช้สื่อหลายประเภทเพ่ือให้กลุม่เป้าหมายเกิดการตอบสนองในหลากหลาย

ทาง   

   2)  ประสทิธิภาพของสือ่  

 การเลือกใช้สื่อของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามเพ่ือแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนนัน้ พบวา่ ชุมชนมีการใช้สือ่แบบบูรณาการเพ่ือให้การสื่อสาร

มีประสทิธิภาพและเนือ้หาสารสามารถเข้าถึงกลุม่ผู้ รับสารได้อย่างครบถ้วน ซึ่งถือได้ว่าผู้ นําชุมชน

มีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างยิ่งโดยสามารถเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารได้อย่าง

เหมาะสม ประกอบกับมีวิธีการสื่อสารท่ีดีและสามารถโน้มน้าวคนในชุมชนได้ จากการศึกษา
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ช่องทางหรือสื่อเพ่ือสะท้อนให้เห็นวิธีการเลือกใช้สื่อของชุมชนดังข้างต้นนัน้ ผู้ วิจัยได้นํามา

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อแต่ละประเภท ตามแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารและ

ประสทิธิผลของการสือ่สาร ดงันี ้

(1)  สือ่บุคคล 

สื่อบุคคลของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม คือ ผู้ นําทางศาสนา 

หรือ ท่านอิหม่ามวินัย สะมะอุน เป็นบุคคลท่ีออกแบบทัง้เนือ้หาสารและเลือกช่องทางในการ

ถ่ายทอดขา่วสารไปยงักลุม่ผู้ รับสาร โดยจดัเป็นลกัษณะของการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งลกัษณะ

การสือ่สารดงักลา่วมีสว่นสาํคญัอยา่งมากท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้ รับสารเกิดการยอมรับในสารนัน้ๆ อีก

ทัง้สือ่บุคคลยงัมีผลให้ผู้ รับสารเกิดการเปลีย่นแปลงทศันคติ และพฤติกรรมอีกด้วย  

การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ท่ีผู้ นํา

ชุมชนและคนในชุมชนสามารถซกัถามทําความเข้าใจ และแสดงความคิดเห็นระหวา่งกนัได้ในทนัที 

ดงันัน้สื่อบุคคลจัดเป็นลกัษณะของสื่อท่ีเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือการโน้มน้าวใจ 

สําหรับสื่อบุคคลของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อ

บุคคล ได้ดงันี ้

สื่อบุคคลสามารถทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารแบบทันที 

กล่าวคือ ในขณะท่ีท่านอิหม่ามถ่ายทอดข่าวสารไปยังคนในชุมชน แล้วถ้าหากคนในชุมชนไม่

เข้าใจก็สามารถซักถาม หรือขอข่าวสารเพ่ิมเติมได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยท่านอิหม่ามจะใช้

ช่วงเวลาหลงัการทําละหมาดใหญ่ในวนัศกุร์เพ่ือการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถึงปัญหา

ในชุมชน หากใครมีข้อสงสยัหรือมีเร่ืองมานําเสนอก็จะนํามาพูดคุยกันในเวลาดงักลา่ว เม่ือคนใน

ชุมชนมีการเสนอความคิดเห็นท่ีอาจจะมีทัง้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ท่านอิหม่ามก็จะนํามา

ปรับปรุงแก้ไขถ้าเห็นวา่เป็นสิง่ท่ีปรับแล้ว เพ่ือให้ตรงตามความต้องการและความเข้าใจร่วมกันของ

คนในชุมชน จะเห็นได้วา่ ทา่นอิหม่ามไม่ได้ยึดตวัเองเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารโดยสิน้เชิง แต่

ทา่นมีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสมอ 

สือ่บุคคลสามารถจูงใจบุคคลให้เปลีย่นทศันคติได้ กลา่วคือ ท่าน

อิหม่ามใช้วิธีการติดตอ่สือ่สารโดยตรงกบัคนในชุมชน ด้วยวิธีการนดัคนในชุมชนให้มารวมตวักันท่ี

มสัยิด วิธีการนีช้่วยสร้างความเข้าใจ และโน้มน้าวชักจูงคนในชุมชนให้เกิดความคล้อยตามสารท่ี

ท่านอิหม่ามต้องการได้ ส่วนใหญ่ท่านอิหม่ามมักจะนิยมใช้การติดต่อสื่อสารโดยตรงกับคนใน

ชุมชน แตอ่ยา่งไรก็ตามวิธีการสือ่สารดงักลา่วก็มีข้อจํากดั คือ การสือ่สารประเภทนีส้ิน้เปลืองเวลา

และแรงงานในการเผยแพร่ขา่วสาร 
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กลา่วได้วา่ สื่อบุคคลเป็นสื่อท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการสื่อสาร

ของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม เน่ืองด้วยสื่อบุคคลของชุมชนหรือท่านอิหม่ามนัน้เป็นบุคคลท่ีมี

ความนา่เช่ือถือ ท่านเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถโดยเฉพาะด้านหลกัศาสนาอิสลาม ทําให้ท่าน

ได้รับความไว้วางใจของทุกคนในชุมชนและทุกคนต่างพร้อมจะปฏิบัติตามคําแนะนําของท่าน 

ประกอบกบัทา่นมีทกัษะทางด้านการสือ่สารโดยมีเทคนิควิธีในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ขา่วสารระหวา่งคนในชุมชนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ทําให้คนในชุมชนท่ีอยู่ในฐานะผู้ รับสารเข้าใจ

ในสิ่งท่ีท่านกําลงัสื่อสาร ฉะนัน้อาจกลา่วได้ว่าสื่อบุคคลมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของ

ผู้ รับสาร โดยบุคคลท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้ นําทางความคิดของชุมชนอย่างท่านอิหม่ามนีอ้าจเป็นผู้ ริเร่ิม

นํานวตักรรมทางความคิดและการปฏิบติัมาสูชุ่มชน อันก่อให้เกิดการพฒันาในระดบัชุมชน ทําให้

ชุมชนเกิดการเปลีย่นแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ 

 (2)  สือ่กระจายเสยีง 

  สื่อกระจายเสียงจัดเป็นการใช้สื่อท้องถ่ินของชุมชนท่ีถูกจัดตัง้

ขึน้เพ่ือใช้ในพืน้ท่ีขนาดเล็กภายในชุมชน ซึ่งใช้ในการสื่อสารกับชาวบ้านหรือคนในชุมชนท้องถ่ิน 

สาํหรับชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามมีการใช้สือ่กระจายเสยีงเป็นสือ่หลกัในการถ่ายทอดข่าวสารไป

ยังคนในชุมชนและใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยผู้ นําชุมชนได้มีการถ่ายทอดเนือ้หาสาระของ

ข่าวสารในทุกประเด็น อันรวมไปถึงเนือ้หาสาระด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางการปฏิบติัในการ

ดําเนินชีวิต โดยท่านอิหม่ามได้ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับวฒันธรรมของคนในชุมชน 

ฉะนัน้อาจกลา่วได้วา่ สือ่กระจายเสยีงจดัเป็นสือ่ท่ีมีประสทิธิภาพในการสือ่สารของชุมชนมากท่ีสดุ 

เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประชาสมัพนัธ์ได้อยา่งทัว่ถึงในทกุๆ เร่ือง โดยมีบทบาทในการให้

ความคิดเห็น รวมทัง้ยงัเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนหากมีเร่ืองร้อง

ทุกข์ก็สามารถมาใช้เสียงตามสายเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ได้ สื่อกระจายเสียงจึงมีผลต่อการรับรู้

ของคนในชุมชน เน่ืองจากเทคนิควิธีการใช้สื่อกระจายเสียงของท่านอิหม่ามถือเป็นการกระตุ้นให้

คนในชุมชนได้เปิดรับข่าวสารอย่างสม่ําเสมอ โดยเนือ้หาสาระท่ีเผยแพร่ออกไปนัน้มีสว่นในการ

ตอกยํา้ เกิดความจํา และการปรับเปลีย่นทศันคติ หรือแม้แต่พฤติกรรมต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามสื่อ

กระจายเสยีงก็ยงัคงมีข้อจํากดั เน่ืองจากมีการกําหนดช่วงเวลาในการประชาสมัพนัธ์ และบางครัง้

เสยีงจากลาํโพงก็สง่ผลกระทบตอ่บางกลุม่คนท่ีไม่พงึประสงค์จะรับฟังขา่วสารเหลา่นัน้ นอกจากนี ้

สือ่กระจายเสยีงยงัมีข้อจํากดัท่ีเก่ียวข้องกบัตวัผู้ รับผิดชอบโดยตรง เน่ืองจากผู้ ดําเนินงานในการใช้

เสยีงตามสายมีจํานวนน้อย อาจมีผลทําให้การบริหารงานไม่สามารถทําได้อยา่งเต็มท่ี 
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  (3)  สือ่เฉพาะกิจ 

สื่อเฉพาะกิจของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม คือ กิจกรรม

และป้ายคําขวัญ สําหรับคุณลกัษณะท่ีดีของสื่อเฉพาะกิจนีส้ามารถถ่ายทอดข่าวสารได้อย่าง

เฉพาะเจาะจงในเร่ืองท่ีต้องการให้เกิดการพัฒนา อย่างกิจกรรมสามารถออกแบบรูปแบบของ

กิจกรรมให้สอดรับกับประเด็นท่ีต้องการได้โดยตรง อีกทัง้ยงัทําให้กลุม่เป้าหมายได้มีสว่นร่วมใน

การแสดงออกในกิจกรรมนัน้ๆ ซึง่นบัวา่เป็นสือ่ท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิ่งตอ่การสง่เสริมและเผยแพร่ 

เน่ืองจากได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสิ่งเร้าหลายทาง เน่ืองจากกิจกรรมเป็นการรวบรวมเอา

สื่อหลากหลายประเภทมาใช้ร่วมกัน ซึ่งชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามมีการสง่เสริมให้เยาวชนได้มี

โอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง เช่น มีการจัดประกวดวาดภาพชุมชนของฉัน แสดง

ให้เห็นถึงลกัษณะชุมชนท่ีเด็กๆ ใฝ่ฝันอยากให้เป็น มีการแข่งขันตอบปัญหาทัง้ด้านศาสนาและ

วิธีการปฏิบติัตนตอ่สิง่แวดล้อม มีการจดันิทรรศการ การจดัแสดงสนิค้า การจดักิจกรรมบนัเทิง  

การจดักิจกรรมของชุมชนนัน้ทําให้เกิดการพบปะสงัสรรค์กัน

ระหวา่งคนในชุมชน เกิดการแลกเปลีย่นความคิดเห็นกนั ดงันัน้สือ่เฉพาะกิจท่ีเป็นกิจกรรมจัดได้ว่า

เป็นสือ่ท่ีสร้างให้เกิดการรับรู้เป็นอย่างมาก เน่ืองจากกลุม่เป้าหมายได้มีโอกาสสมัผสัด้วยตนเอง 

บางอยา่งก็ได้ทดลองด้วยตนเอง จนเกิดความรู้ความเข้าใจ อนันําไปสูก่ารตดัสินใจและการปฏิบติั 

สําหรับสื่อท่ีเป็นป้ายคําขวัญก็จัดว่าเป็นสื่อเฉพาะกิจเช่นกัน ท่ีชุมชนมีการติดป้ายคําขวัญไว้

โดยรอบบริเวณมสัยิด อนัเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสถานท่ีรวมตวัของคน

ในชุมชน การติดป้ายคําขวญัจึงมีไว้เพ่ือให้คนในชุมชนได้เกิดการรับรู้และเกิดการซมึซบัจากการได้

เห็นได้อ่านทกุวนั ถือเป็นอีกสือ่หนึง่ท่ีมีสว่นทําให้คนในชุมชนเกิดการเปลีย่นแปลงด้านทศันคติ  

(4)  สือ่พืน้บ้าน 

สื่อพืน้บ้านโดยเฉพาะท่ีเป็นพิธีกรรมทางศาสนาถือว่ามี

ความสําคญัเป็นอย่างยิ่งต่อคนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม อีกทัง้ยงัจัดว่าเป็นสื่อดัง้เดิมของ

ชุมชนชาวไทยมสุลมิ ซึง่พิธีกรรมทางศาสนาอิสลามท่ีสาํคญั คือ การทําละหมาด และจากพิธีกรรม

ดงักลา่วนีเ้องจึงทําให้คนในชุมชนมีความผูกพนักับคลองแสนแสบและตระหนักถึงความสําคัญ

ของนํา้ในคลองแสนแสบ เน่ืองจากการทําละหมาดจะต้องใช้นํา้สะอาดเพ่ือชําระร่างกาย โดยแต่

เดิมเม่ือคลองยงัใสสะอาดนัน้คนในชุมชนนํานํา้จากคลองเพ่ือมาชําระร่างกาย แต่เม่ือเวลาผ่านไป

คุณภาพนํา้เร่ิมเปลี่ยนแปลงทําให้ไม่สามารถนํานํา้มาใช้ชําระร่างกายได้ ด้วยเหตุนีเ้องการทํา

ละหมาดจึงมีส่วนกระตุ้ นให้คนในชุมชนเกิดความรัก ความหวงแหน และต่ืนตัวอยู่เสมอต่อ

สภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ เพราะทุกคนถือว่านํา้ในคลองแสนแสบเป็นสว่นหนึ่งในการดําเนิน
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ชีวิตของคนในชุมชนมาตัง้แตอ่ดีต ดงันัน้จึงไม่รีรอท่ีจะร่วมแรงร่วมใจกนัฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมคลอง

แสนแสบ ดงันัน้ อาจกลา่วได้วา่ สือ่พืน้บ้านท่ีเป็นประเพณีพิธีกรรมของชุมชนนัน้เป็นอีกสือ่หนึ่งท่ีมี

ประสทิธิภาพตอ่การพฒันาสิง่แวดล้อมของชุมชน 

นอกจากพิธีกรรมแล้วชุมชนยงัมีสือ่พืน้บ้านท่ีเป็นเพลงประจํา

ท้องถ่ินอีกด้วย สําหรับเพลงประจําท้องถ่ินนัน้มุ่งให้คนในชุมชนหนัมาร่วมกันพฒันาและฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ และการใช้บทเพลงนัน้ถือว่ามีสว่นในการช่วยปรับเปลี่ยนทศันคติ 

ค่านิยม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนทัง้สองฝ่ังคลอง

แสนแสบ 

(5)  สือ่ใหม ่

สื่อใหม่จัดเป็นสื่อท่ีนิยมใช้กันเป็นอย่างมากในกลุ่มคนยุค

ปัจจุบนั สาํหรับประเภทของสือ่ใหม่ท่ีชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามใช้ในการประชาสมัพนัธ์ คือ สื่อ

อินเทอร์เน็ต โดยมีการสร้างเว็บไซต์ของชุมชนเพ่ือให้ทัง้คนในชุมชนและคนนอกชุมชนได้ทราบ

ข่าวสารและความรู้จากบทความของชุมชน ซึ่งสื่ออินเทอร์เน็ตนีถื้อเป็นสื่อท่ีมีประโยชน์ในการ

สืบค้นข้อมูลและหาความรู้เป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามสําหรับคนในชุมชนมัสยิดสื่อ

อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชนมากนัก เน่ืองจากคนในชุมชนมุ่งเน้นการรับ

ข่าวสารหลกัจากตัวผู้ ส่งสารโดยตรง เพราะเข้าถึงได้ง่ายและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ

โต้ตอบได้ทนัที โดยบทบาทของสื่ออินเทอร์เน็ตนัน้จะมีบทบาทก็เพียงเฉพาะบางกลุม่เท่านัน้ เช่น 

เด็กหรือเยาวชนในชุมชนท่ีมักชอบเลน่คอมพิวเตอร์หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แต่จากการ

เก็บรวบรวมข้อมูลและจากการสอบถามเยาวชนในชุมชน พบว่า มีเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ท่ีจะ

เปิดรับขา่วสารผา่นสื่ออินเทอร์เน็ต เยาวชนต่างให้ความสําคญักับการรับข่าวสารผ่านผู้ นําชุมชน

หรือทา่นอิหม่ามประจํามสัยิดเทา่นัน้ 

(6)  สือ่มวลชน    

สื่อมวลชนเป็นสื่อท่ีสามารถสง่ข้อมูลข่าวสารไปยงักลุม่ผู้ รับ

สารได้ในจํานวนมากและในเวลาอนัรวดเร็ว สาํหรับสือ่มวลชนของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม คือ 

สือ่โทรทศัน์ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมของชุมชน แต่โดยสว่นใหญ่แล้วคนในชุมชนไม่

คอ่ยได้ให้ความสาํคญักบัสือ่ประเภทนีม้ากนกั เน่ืองจากเป็นสือ่ท่ีมิได้เกิดขึน้บ่อย คนในชุมชนเน้น

การรับรู้ขา่วสารจากสือ่บุคคลและสือ่กระจาย และสือ่เฉพาะกิจเป็นหลกั สื่อมวลชนนัน้จะเกิดจาก

บุคคลภายนอก อาทิ นกัข่าว เข้ามาทําสารคดีของชุมชนและนําไปถ่ายทอดออกอากาศเพ่ือเป็น

แบบอย่างให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนมีสว่นทําให้คนในชุมชนเกิดความรู้สกึรัก
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และภูมิใจในชุมชนของตนเองเป็นอย่างยิ่งท่ีได้เป็นต้นแบบท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนอ่ืน 

สําหรับประสิทธิภาพของสื่อมวลชนต่อคนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามนัน้ อาจกลา่วได้ว่า ใน

บางครัง้สือ่มวลชนท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวของชุมชนออกรายการสารคดีเชิงข่าวก็มีสว่นสร้างทศันคติ

และค่านิยมให้แก่คนในชุมชนในบางประเด็นท่ีไม่เคยรับรู้มาก่อน แต่สื่อมวลชนอาจไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงทศันคติได้ในระยะยาว เน่ืองจากเป็นการสง่ขา่วสารเพียงไม่ก่ีครัง้เท่านัน้ แต่อย่างไรก็

ตามสาํหรับชุมชนอ่ืนสือ่มวลชนถือวา่มีบทบาทในการรณรงค์เพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความตระหนกั

ถึงความจําเป็นในการพฒันาและได้เห็นประโยชน์ท่ีได้จากการพฒันา  

จากคุณลกัษณะและข้อดีข้อจํากัดท่ีมีความแตกต่างกันของ

สื่อแต่ละประเภทท่ีชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามมีการนําเอาสื่อต่างๆ มาใช้ร่วมกันเพ่ือให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงท่ีดีขึน้ด้านสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ ทัง้การใช้สือ่บุคคล สื่อกระจายเสียง สื่อเฉพาะ

กิจ สื่อพืน้บ้าน สื่อใหม่ และสื่อมวลชนมาผสมผสานกัน เน่ืองด้วยแต่ละสื่อสามารถถ่ายทอด

เนือ้หาและเข้าถึงกลุม่ผู้ รับสารได้แตกต่างกัน อย่างการใช้สื่อบุคคลถือมีอิทธิพลท่ีสําคญัอย่างยิ่ง

ตอ่การโน้มน้าว ในขณะท่ีสือ่กระจายเสยีงสามารถถ่ายทอดเนือ้หาสารได้ไปยงักลุม่คนในชุมชนได้

อย่างทัว่ถึง ส่วนสื่อเฉพาะกิจก็สามารถกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายได้มีสว่นร่วมในการทํากิจกรรม

ต่างๆ ได้เกิดการลงมือปฏิบัติ สําหรับสื่อพืน้บ้านมีส่วนทําให้คนในชุมชนเกิดความศรัทธาต่อ

สิง่แวดล้อมของชุมชนผา่นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สว่นสื่อใหม่หรือสื่ออินเทอร์เน็ตนัน้ก็

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็กและเยาวชน หรือผู้ ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล

ขา่วสารได้ และในสว่นของสื่อมวลชนก็สามารถเผยแพร่ข่าวสาร ข้อเท็จจริงไปสูก่ลุม่คนในชุมชน

ได้อยา่งกว้างขวางและรวดเร็ว 

ฉะนัน้ การนําสื่อทุกประเภทมาใช้ร่วมกัน จึงสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาของชุมชนได้ ดังนัน้การสื่อสารกับการพัฒนาจึงมี

ความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั เน่ืองจากเม่ือคนในชุมชนมีการสือ่สารหรือมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกัน ไม่

ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตามย่อมก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทัง้ในระดบับุคคลและระดับ

ชุมชน เช่น ทศันคติ พฤติกรรม เป็นต้น   

5.1.2.4  การศกึษาผู้ รับสาร 

การศึกษาเก่ียวกับผู้ รับสารในประเด็นสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นถึงการ

เปลีย่นแปลงของการสือ่สาร โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผู้ รับสารเก่ียวกับทศันคติจากการเปิดรับข้อมูล

ขา่วสารของคนในชุมชนเก่ียวกบัประเด็นสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ เน่ืองจากการเปิดรับสารจะมี
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ผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ในท่ีนีผู้้ วิจัยจึง

วิเคราะห์เก่ียวกบัผู้ รับสารในประเด็นตอ่ไปนี ้ 

 1)  ทศันคติตอ่ผู้ นําชุมชน 

ผู้ นําชุมชนหรือท่านอิหม่ามวินัย สะมะอุน ถือเป็นสื่อบุคคลท่ีมี

ความสาํคญัตอ่การพฒันาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากท่านเป็น

ทัง้ผู้ออกแบบเนือ้หาสาร และเลอืกใช้ช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้เหมาะสมกับกลุม่คนในชุมชน ซึ่ง

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์เยาวชนและชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนท่ีมีการ

เปิดรับข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจากท่านอิหม่าม พบว่า คนในชุมชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในตวั

ทา่นอิหม่าม และทกุครัง้ท่ีท่านพูดเสียงตามสายเพ่ือขอร้องให้คนในชุมชนมาร่วมทํากิจกรรมหรือ

ออกกฎระเบียบ เช่น ไม่ให้ทิง้ขยะลงคลอง ห้ามไม่ให้ตกปลา หรือให้ช่วยกันเก็บขยะในคลอง ทุก

คนในชุมชนตา่งไม่รีรอท่ีจะทําตาม ซึง่จากการสมัภาษณ์นางวิไล ใยบวัทอง อดีตประธานชุมชนปี 

2540 (สมัภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กลา่วว่า “อิหม่ามท่านจะพูดทุกวนัออกเสียงตามสายว่า

ขอให้พวกเราช่วยกันไม่ทิง้ขยะ ปลกูต้นไม้ตามหน้าบ้าน เก็บขยะบริเวณบ้านของตวัเอง เราก็ทํา 

ทกุคนเขาก็ทําตาม บ้านใครบ้านมนั บางทีทา่นเรียกให้มาร่วมกิจกรรมหรือมีกิจกรรมท่ีมัสยิด คนท่ี

วา่งเขาก็จะไปกนั” 

สําหรับในมุมมองของผู้ ท่ีทํางานใกล้ชิดกับท่านอิหม่าม ได้กลา่วว่า    

“ท่ีเราเช่ือท่ีท่านอิหม่ามพูด เพราะว่าเร่ืองท่ีท่านพูดเป็นเร่ืองท่ีดี พอเราทําเราก็เห็นว่ามันได้ผลดี

จริงๆ ทา่นก็อยากเห็นแตส่ิง่ดีๆ เกิดขึน้ในชุมชน อยา่งไม่ให้ทิง้ขยะ ช่วงแรกๆ อาจจะยงัมีคนทิง้อยู่

บ้าง แต่พอมีคนเห็นก็นําไปบอกท่านอิหม่าม ท่านก็จะใช้เสียงตามสายมาพูดให้ฟังอีก มาหลงัๆ 

จนถึงทุกวันนีก็้ไม่มีใครทิง้ขยะหรือของเสียงลงคลองให้เห็นเลย จะมีก็แต่คนนอกชุมชนท่ีมาตก

ปลาหรือทิง้ขยะบ้าง” (อาริยา หมดัมดุ, สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2558)   

นอกจากนีจ้ากการสมัภาษณ์อาจารย์ศรินทิพย์ พุ่มอ่อน (สมัภาษณ์, 

10 มีนาคม 2558) ผู้ อํานวยการโรงเรียนพิทยพฒันศึกษา กลา่วว่า ”อิหม่ามเป็นผู้ ท่ีชาวมุสลิมรัก

และศรัทธาเพราะทา่นมีเมตตา ปรารถนาอยากให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีความสขุ ไม่เพียงแต่ท่าน

สอนศาสนาเท่านัน้ ท่านยังสอน แนะนํา ให้ความช่วยเหลือ เป็นท่ีปรึกษาได้ในทุกๆเร่ือง” ดงันัน้

หากอิหม่ามจะสื่อสารในเร่ืองใดๆ ก็จะได้รับความสนใจเป็นอย่างดี เม่ือผู้ ฟังมีทศันคติท่ีดีต่อผู้สง่

สารก็ยอ่มทําให้การสือ่สารนัน้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

ดงันัน้ จากทศันคติของคนในชุมชนท่ีมีต่อผู้ นําชุมชนหรือท่านอิหม่าม

วินยั สะมะอุน ท่ีเป็นผู้ นําทางศาสนานัน้ สะท้อนให้เห็นว่าท่านเป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับและ
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นบัถือจากคนในชุมชน เน่ืองด้วยท่านเป็นผู้ ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเป็นมิตร มีเมตตาตัง้ใจปฏิบัติหน้าท่ี

ของอิหม่ามอยา่งดีท่ีสดุและยงัรวมไปถึงการกระทําเพ่ือประโยชน์ของสงัคมสว่นรวม ด้วยลกัษณะ

ดงักลา่วคนในชุมชนจึงรักและศรัทธา อนัเห็นได้จากคนในชุมชนตา่งให้ความร่วมมือและไม่ปฏิเสธ

คําร้องขอใดๆ ของท่านอิหม่ามท่ีให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ และยังคงให้

ความร่วมมือมาจนกระทัง่ปัจจุบนันี ้นอกจากนีส้ปัปรุุษในชุมชนยงัได้มีการแต่งเพลงมาร์ชเพ่ือเป็น

กําลงัใจในการทํางานให้แก่ท่านอิหม่ามของพวกเราด้วย โดยเพลงดังกลา่วแต่งโดย อายุ โซะมี

เลาะ 

 

เพลงมาร์ช แดอิ่หม่าม 

แด่ท่านอิหม่ามผู้ นํามัสยิด ท่ีทุ่มเทชีวิตอุทิศใจกาย เป็นห่วงสปัปุรุษทัง้หญิงและ

ชาย ทัง้เด็กทัง้ผู้ ใหญ่อยากให้เป็นคนดี ให้ทําตามสัง่ท่ีเอามาใช้ ขอให้ห่างไกล 

ขออัลเลาะห์มากมี บอกพวกเราด้วยรักให้รู้จักชั่วดี ให้ดําเนินชีวีไปตามครรลอง 

ไม่มัว่การพนนั ไม่มัว่สิง่เสพติด มนัมีโทษมีพิษชีวิตจะหม่นหมอง มีแต่พิษภยัก็จง

ได้ไตร่ตรอง อิหม่ามท่านขอร้องให้พวกเราห่างไกล อิหม่ามผู้ นําได้ทําตามหน้าท่ี 

บอกเ ร่ืองชั่ว ดีด้วยเสียงตามสาย เศรษฐกิจสังคม สุขอนามัย วัฒนธรรม

หลากหลายให้ได้รับฟังกัน อิหม่ามแนะนํา อิหม่ามบอกเลา่ ทุกวนัทุกเช้าล้วนแต่

เป็นขา่วสาร อนัไหนมีประโยชน์ อนัไหนมีโทษทนั อิหม่ามนํามาจํานรรสร้างสรรค์

ให้ชุมชน ท่ีอิหม่ามพร่ําบน่ก็มิใช่กดดนั มิได้มิเจตนาหรือมีจิตอกุศล หากเร่ืองบาง

เร่ืองทําความขุน่เคืองให้บางคน อยา่ได้วิตกกงัวลไม่เจตนาวา่ใคร เม่ือเป็นอิหม่าม

ผู้ นําท้องถ่ิน สปัปุรุษทัง้สิน้ก็มีจํานวนมากมาย สปัปุรุษนบัพนัก็ต่างจิตต่างใจทัง้

หวัหมอหัวไม้ อิหม่ามจึงได้กังวล เม่ือเป็นอิหม่ามผู้ นําด้านจิตวิญญาณ บอกให้

คนหนีทางมาร ออกจากทางมืดมน ถ้ายงัไม่สํานึก ยงัไม่รู้สกึตวัตน เสียชาติท่ีเกิด

มาเป็นคนจะหนีไม่พ้นทางมาร อิหม่ามมัสยิดเป็นผู้ รับผิดชอบ มีกติกาวางกรอบ

การอยู่ร่วมกัน จะฝ่ายขวาหรือฝ่ายซ้ายอยู่อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีใครเหนือชัน้ก็

ของใครของมนั อิหม่ามผู้ นําทําตามสัง่ในคมัภีร์ คนมุสลิมก็รู้ดีว่าเราเป็นพ่ีน้องกัน 

ไม่มีใครเหนือใคร ถ้าตายเม่ือไรได้รู้กนั ถ้าอิหม่ามชีนํ้าให้พวกเราทําความดี มันก็

เป็นหน้าท่ี มิได้มีโรดโชว์ท่ีพูดไปหลายอย่างก็ไม่ได้หวงัให้มันโก้ ไม่ใช่เร่ือง talk 

show หรือพดูโม้ๆ ไปวนัๆ แดท่า่นอิหม่ามผู้ นํามสัยิด ท่ีทุม่เทชีวิตอุทิศใจกาย เป็น

หว่งสปัปรุุษทัง้หญิงและชาย ทัง้เด็กทัง้ผู้ใหญ่อยากให้เป็นคนดี 
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จากบทเพลงท่ีแต่งให้อิหม่ามจะเห็นได้ว่าคนในชุมชนมีจิตศรัทธาใน

อิหม่าม เป็นท่ีประจักษ์ว่าอิหม่ามทําเพ่ือสว่นรวม ดงันัน้จึงไม่ต้องสงสยัเลยว่า เม่ือใดท่ีอิหม่าม

สือ่สารออกไปยอ่มจะได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเสมอ 

 2)  ทศันคติตอ่การเลอืกใช้สือ่ 

การเลอืกใช้สือ่แตล่ะประเภทนัน้ ขึน้อยูก่บัความสะดวกในการเลือก

เปิดรับและสว่นใหญ่คนในชุมชนจะเลอืกใช้สือ่ท่ีสามารถเข้าถึงได้งา่ยไม่ซบัซ้อนจนเกินไป จากการ

เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสมัภาษณ์ทัง้กลุ่มเยาวชนและคนในชุมชน พบว่า สื่อท่ีคนในชุมชน

ได้รับขา่วสารเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมเป็นประจําทกุวนั คือ สือ่กระจายเสยีง หรือการพูดเสียงตามสาย

ของทา่นอิหม่าม เน่ืองจากเป็นสือ่ท่ีมีการติดตัง้ลําโพงประมาณ 700 ตวัทัว่ทัง้ชุมชน สง่ผลให้เป็น

สื่อท่ีสามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทุกคนก็สามารถรับข่าวสารได้อย่าง

พร้อมเพรียงกัน โดยท่านอิหม่ามจะใช้เสียงตามสายทุกวนัในตอนเช้าเพ่ือเลา่สถานการณ์ปัญหา

ชุมชน สถานการณ์บ้านเมือง รวมไปถึงประชาสมัพนัธ์เร่ืองราวตา่งๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ให้แก่คนใน

ชุมชน อีกทัง้จากการสมัภาษณ์เก่ียวกบัสือ่กระจายเสียงของชุมชน ยงัพบว่าเป็นสื่อท่ีคนในชุมชน

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ โดยใครท่ีมีเร่ืองอยากให้ประชาสมัพนัธ์หรือมีเร่ืองร้องทุกข์ก็

สามารถสง่ความคิดเห็นเหลา่นัน้มาได้และทา่นอิหม่ามก็จะนํามาออกเสียงตามสาย นอกจากนีย้งั

มีบางช่วงท่ีทางโรงเรียนจะมาจัดกิจกรรมเสียงตามสายเพ่ือให้เด็กๆ ในชุมชนได้ร่วมตอบคําถาม

เหมือนการจดักิจกรรมตอบคําถามของคลืน่วิทยอุยา่งรายการตา่งๆ อีกด้วย 

สําหรับสื่ออินเทอร์เน็ตจะเป็นสื่อท่ีคนในชุมชนไม่เลือกเปิดรับ

ข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนเท่าใดนกั เน่ืองจากเป็นสื่อท่ีต้องใช้เทคโนโลยีและคนสว่น

ใหญ่ก็ไม่คอ่ยมีความรู้เร่ืองการใช้อินเทอร์เน็ต ประกอบกบัขา่วสารท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของชุมชนก็

ไม่ค่อยมีการอัพเดทหรือปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย จากการสัมภาษณ์คุณศรินทิพย์ พุ่มอ่อน 

ผู้ อํานวยการโรงเรียนพิทยพฒัน์ศกึษา (สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2558) กลา่ววา่ “เว็บไซต์ของชุมชน

ก็มีแตไ่ม่คอ่ยมีใครเข้าไปอพัเดท เพราะว่าคนทําก็เป็นคนในชุมชนท่ีไม่ค่อยเก่งก็จะทําเท่าท่ีทําได้ 

ทกุวนันีก็้ปลอ่ยไว้อยา่งนัน้ หน้าเพจเข้าไปดก็ูอาจจะดไูม่คอ่ยเป็นระเบียบสกัเทา่ไหร่นกั” ฉะนัน้ จะ

เห็นได้วา่ สือ่ใหม่หรือสือ่อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางสือ่ท่ีคนในชุมชนน้อยคนนกัจะเลอืกเข้าไปเปิดรับ

ขา่วสารเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมของชุมชน อาจเน่ืองด้วยช่องทางสือ่ดงักลา่วเข้าถึงได้ยากและมีความ

ยุง่ยากซบัซ้อน 

นอกจากนีส้ื่อประเภทอ่ืนๆ ของชุมชน อาทิ สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ 

สื่อพืน้บ้าน และสื่อมวลชน จากการสมัภาษณ์ พบว่า คนในชุมชนให้ความสําคญักับผู้ นําชุมชน
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เป็นหลกั โดยคนในชุมชนจะปฏิบติัตนตามคําแนะนําด้านสิ่งแวดล้อมจากท่านอิหม่ามวินยั สะมะ

อุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ นําชุมชนถือเป็นสื่อบุคคลท่ีมีบทบาทอย่างมากต่อการฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมของชุมชน สําหรับสื่อประเภทท่ีเป็นกิจกรรม ป้ายคําขวญั เพลงประจําท้องถ่ินนัน้ 

จัดเป็นสื่อเสริมของชุมชนท่ีใช้ในบางโอกาส เช่น ในวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม กิจกรรมวัน

อนุรักษ์คูคลอง เป็นต้น และในส่วนของสื่อมวลชน พบว่า สื่อประเภทนีไ้ม่ค่อยมีบทบาทต่อการ

พฒันาสิง่แวดล้อมของชุมชนมากนกั เน่ืองจากสือ่มวลชนเกิดมาจากคนภายนอกท่ีเข้ามาถ่ายทอด

รายการแล้วนําไปเผยแพร่ออกโทรทศัน์ จะมีเพียงบางรายการเทา่นัน้ท่ีคนในชุมชนได้เป็นสว่นหนึ่ง

ในการจดัทํา ซึง่ทําให้คนในชุมชนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานและเป็นสว่น

หนึง่ในการประชาสมัพนัธ์ขา่วสารของชุมชน  

อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า สื่อทุกประเภทท่ีปรากฏในชุมชน

มัสยิดกมาลลุอิสลาม ล้วนแต่เป็นสื่อท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ

ของชุมชนทัง้สิน้ บางสือ่อาจมิได้เป็นสื่อท่ีก่อให้เกิดการปฏิบติัโดยทันทีแต่มุ่งเน้นให้เกิดการรับรู้ท่ี

บ่อยครัง้ จนกระทั่งเกิดการจดจํา ตลอดจนนําไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงทศันคติและพฤติกรรมด้าน

สิง่แวดล้อม  

 3)  ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัวิธีการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม 

 จากการสื่อสารภายในชุมชนเก่ียวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

คลองแสนแสบผ่านการใช้สื่อท่ีหลากหลายประเภทเพ่ือให้เข้าถึงกลุม่คนทุกกลุม่ในชุมชนมัสยิด 

กมาลลุอิสลาม ผลจากการสื่อสารทําให้คนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมมาก

ยิ่งขึน้ ไม่วา่จะเป็นการจดัการกบัปัญหานํา้เน่าเสีย การจัดการปัญหาขยะในชุมชน รวมไปถึงการ

จัดสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ร่มร่ืนน่าอยู่ ในท่ีนีจ้ากการสมัภาษณ์ทัง้กลุ่มเยาวชนและผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้นํามาวิเคราะห์ความรู้ท่ีได้รับในหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

(1)  การทํานํา้หมกัและปุ๋ ยชีวภาพ 

ภายหลงัจากท่ีชุมชนได้เร่ิมฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ

ให้ดีขึน้แล้ว ในระยะต่อมาท่านอิหม่ามได้คิดหาแนวทางท่ีจะทําให้คุณภาพนํา้ในคลองดีขึน้อย่าง

ตอ่เน่ืองจึงได้ประสานงานจากหนว่ยงายภายนอก ซึง่ผลจากการสือ่สารของทา่นอิหม่ามกับองค์กร

ภายนอกชุมชนทําให้ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีการส่ง

เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความชํานาญการเฉพาะด้านเข้ามาให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

ประกอบกบัมีการสอนการทํานํา้หมักเพ่ือให้นําไปเทลงคลองแสนแสบซึ่งจะมีสว่นช่วยปรับสภาพ

นํา้ให้ดีขึน้ได้ นอกจากสอนทํานํา้หมักแล้วยงัมีการสอนทําปุ๋ ยหมักและปุ๋ ยชีวภาพอีกด้วย ซึ่งเกิด
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จากการแยกขยะอินทรีย์ สาํหรับปุ๋ ยก็สามารถนําไปใช้ในครัวเรือนเพ่ือปลกูต้นไม้หรือนําไปขายได้ 

นอกจากนีจ้ากการสมัภาษณ์ผู้ อํานวยการโรงเรียนพิทยพฒัน์ศกึษาเก่ียวกบัการทําปุ๋ ยหมักและปุ๋ ย

ชีวภาพ ได้กลา่ววา่ “ทางโรงเรียนเราจะมีวิชาเก่ียวกับการเกษตรและมีหลกัสตูรท่ีให้เด็กๆ ได้ลอง

ทําปุ๋ ยหมกัและปุ๋ ยชีวภาพ ซึง่เราจะมีการเรียนการสอนเป็นทฤษฎีก่อน แล้วหลงัจากนัน้จึงให้เด็กๆ 

ได้นําไปปฏิบติัเอง โดยจะมีคณุครูคอยให้คําแนะนําอยูเ่สมอ ซึง่ตามหลกัสตูรการเรียนนีจ้ะสอนให้

เด็กๆ ได้เห็นประโยชน์จากการทําปุ๋ ยหมักและปุ๋ ยชีวภาพ ซึ่งแต่ก่อนเราจะให้นํา้ชีวภาพเทลงใน

คลองเพ่ือช่วยให้นํา้ใสสะอาดขึน้ แตท่กุวนันีนํ้า้ในคลองดีขึน้เยอะ ก็แทบจะไม่ต้องใช้นํา้ชีวภาพอีก 

แตถ่ึงอยา่งไร เราก็ยงัคงสอนให้เด็กๆ ในโรงเรียนรู้จกัรักษาคลอง” (ศรินทิพย์ พุ่มอ่อน, สมัภาษณ์, 

10 มีนาคม 2558) ซึง่จากรูปแบบหลกัสตูรการเรียนการสอนของเด็กๆ ดงักลา่วจะช่วยให้เด็กๆ ได้

เรียนรู้ท่ีจะใช้ชีวิตด้วยการพึง่พาสายนํา้ ดงันัน้ความสะอาดของคลองแสนแสบจึงเป็นสิง่ท่ีทุกคนใน

ชุมชนมีความต้องการมากท่ีสดุท่ีจะเห็นนํา้ในคลองใสสะอาด ซึ่งการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน

ในชุมชนก็นับว่าเป็นการสร้างจิตสํานึกตัง้แต่วัยเด็กท่ีให้เล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพนํา้

คลองแสนแสบท่ีจําเป็นต้องร่วมกนัอนรัุกษ์และดแูลรักษา 

  (2)  การทําบอ่ดกัไขมนั 

ปัญหาขยะจากครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันจากการ

ปรุงอาหารท่ีทิง้ลงคลองถือวา่เป็นสาเหตุประการแรกๆ ท่ีก่อให้เกิดปัญหานํา้เน่าเสีย ดงันัน้ชุมชน

จึงมีวิธีการจดัการกบัปัญหาดงักลา่วเพ่ือเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยฟืน้ฟูคุณภาพนํา้คลองแสน

แสบ โดยท่านอิหม่ามได้เสนอให้ทุกครัวเรือนจัดทําบ่อดักไขมันจากครัวเพ่ือเป็นการลดการทิง้

คราบไขมันลงสู่คลองอันจะนํามาซึ่งปัญหานํา้เน่าเสีย ซึ่งท่านอิหม่ามได้จัดให้มีตัวอย่างบ่อดัก

ไขมนัอยา่งงา่ยและใช้ต้นทนุต่ําไว้ท่ีมสัยิดกมาลลุอิสลาม  

สําหรับตัวอย่างบ่อดักไขมันท่ีได้ทําไว้ท่ีมัสยิด ทําให้แต่ละ

ครัวเรือนนําเอาไปปรับใช้กบับ้านของตนเอง จากการสมัภาษณ์คุณจรูญ พุ่มอ่อน (สมัภาษณ์, 23 

มีนาคม 2558) ได้อธิบายเก่ียวกบับ่อดกัไขมันให้ฟังว่า “ตวัอย่างการทําบ่อดกัไขมันนีเ้ป็นแนวคิด

ของทา่นอิหม่ามท่ีต้องการทําเพ่ือใช้บําบดันํา้เสยีจากบ้านเรือน โดยเฉพาะในเร่ืองของการล้างจาน

แล้วชอบนํานํา้เททิง้ลงคลอง การสร้างบอ่ดกัไขมันจึงเป็นเหมือนท่ีกักไขมันไม่ให้ลงแหลง่นํา้ บ้าน

ผมเองก็สร้างบอ่ดกัไขมนัเหมือนกัน แต่ของผมจะต่อสายยางจากบ่อดกัไขมันเพ่ือเอานํา้จากการ

ล้างจานไปรดนํา้ต้นไม้ตอ่อีกทีหนึง่ ผมวา่ทกุวนันีม้นัก็มีสว่นช่วยให้คลองสะอาดเหมือนกัน เพราะ

เราไม่เห็นคราบไขมนัลอยอยูใ่นคลอง และเด็กๆ ก็ลงเลน่นํา้ได้” จากข้อมูลการสมัภาษณ์ดงักลา่ว

แสดงให้เห็นวา่ แนวคิดการทําบ่อดกัไขมันของท่านอิหม่ามทําให้คนในชุมชนแทบจะทุกครัวเรือน
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สามารถติดตัง้และจดัทําบอ่ดกัไขมนัแบบงา่ยๆ ไว้ใช้ในครัวเรือนได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากท่ีช่วย

หลกีเลีย่งการเกิดปัญหานํา้ในคลองเนา่เสยี 

(3)  การจดัการกบัปัญหาขยะ 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลทําให้เห็นได้ว่าจากการเปิดรับ

ขา่วสารของคนในชุมชนท่ีรับรู้จากการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมของท่านอิหม่ามและจากการได้รับ

ความร่วมมือจากหนว่ยงานภายนอกเข้ามาอบรมให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นัน้ ทําให้คนในชุมชนเกิดความรู้และความเข้าใจในการจดัการกบัปัญหาขยะในชุมชน โดยเร่ิมจาก

การลดปริมาณขยะท่ีจะเกิดขึน้และบริหารจัดการขยะท่ีเกิดขึน้แล้วให้สามารถนํากลับมาใช้

ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสดุ โดยใช้หลกัการ 4Rs มาเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาขยะของชุมชน 

อนัได้แก่ reduce repair reuse และ recycle 

วิธีการดําเนินการในการบริหารจัดการปัญหาขยะในชุมชน

ด้วยวิธีการจัดการขยะตามหลกัการ 4Rs คนในชุมชนจะได้เรียนรู้วิธีการในแต่ละขัน้ตอนตามท่ี

หนว่ยงายภายนอกเข้ามาอบรมให้ความรู้ไว้ ประกอบกบัในแต่ละวนัท่านอิหม่ามจะมีการพูดเสียง

ตามสายเพื่อชกัจูงคนในชุมชนให้ช่วยกันรักษาความสะอาดโดยมีการพูดรณรงค์เร่ืองปัญหาขยะ

แตล่ะประเภท เพ่ือให้คนในชุมชนได้เห็นถึงประโยชน์และผลเสียของขยะบางชนิด ซึ่งผลจากการ

สือ่สารดงักลา่วสง่ผลให้คนในชุมชนหนัมาปฏิบติัตามคําแนะนําของทา่นอิหม่าม เช่น ไม่ทิง้ขยะลง

คลอง มีการหลกีเลีย่งการใช้โฟมและพลาสติก ตลอดจนมีการนําของท่ีใช้แล้วกลบัมาใช้ประโยชน์

ซํา้อีก ซึ่งจากวิธีการทัง้หมดนีน้บัว่าเป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยและเพ่ือเป็นการรักษา

สภาพแวดล้อมในชุมชน 

นอกจากคนในชุมชนจะได้รับความรู้เก่ียวกบัวิธีการจดัการกบั

ปัญหาขยะแล้ว คนในชุมชนยงัได้ร่วมกนัคิดหาแนวทางอ่ืนๆ เพ่ือกําจดัปัญหาขยะท่ีจะมีผลกระทบ

ต่อคุณภาพนํา้คลองแสนแสบอีกด้วย โดยมีการจัดตัง้ธนาคารขยะขึน้เพื่อรับซือ้ขยะรีไซเคิลจาก

สมาชิกในชุมชน ซึง่รายได้ท่ีเกิดขึน้จะนําไปใช้ในการจดักิจกรรมของชุมชนต่อไป ซึ่งวิธีการจัดการ

กับปัญหาขยะดังกล่าวนับว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ท่ีจะช่วยพืน้ฟูและมีส่วนในการพัฒนา

สิง่แวดล้อมของชุมชนให้กลบัมามีสภาพท่ีดีขึน้  

 4)  พฤติกรรมด้านสิง่แวดล้อม 

 พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมผู้ วิจัยมุ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

สมัภาษณ์กลุ่มเยาวชนในชุมชน เน่ืองจากเป็นกลุม่ท่ีได้รับการปลกูฝังเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมตัง้แต่
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เยาว์วัยผ่านหลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนท่ีมีการสอดแทรกกิจกรรมและหลกัสูตร

เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมเพ่ือให้เยาวชนในชุมชนเกิดความรักและรู้จกัดแูลสิง่แวดล้อมในชุมชน 

 จากการสมัภาษณ์กลุ่มกับเยาวชนโรงเรียนซาลีมุนยีนานเป็นเด็ก

นักเรียนจากหลากหลายโรงเรียนท่ีมาเรียนศาสนาในช่วงปิดเทอม โดยกลุ่มเยาวชนท่ีผู้ วิจัย

สมัภาษณ์นัน้ เป็นกลุ่มเยาวชนท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมัสยิดเป็นประจํา ซึ่งผลจากการ

สมัภาษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมและการให้ความร่วมมือในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมของชุมชนมีดงันี ้

 ดนสุรณ์ เรียงหมู่ (สมัภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กลา่ววา่ “ตอนเช้า

ก่อนเข้าเรียนครูใหญ่จะมาพูดหน้าเสาธงในเร่ืองของการรักษาความสะอาดว่าให้เราทําอะไรบ้าง 

สว่นใหญ่ก็จะให้ช่วยกนัเก็บขยะบริเวณโรงเรียน ...ครูใหญ่จะบอกวา่ถึงมนัจะไม่ใช่ขยะของเรา แต่

ถ้าเราเห็นเราก็ต้องเก็บไปทิง้” 

 ยาซีน สะมะแอ (สมัภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กลา่วว่า “ผมจะไม่

ทิง้ขยะลงคลอง เพราะอิหม่ามเขาจะคอยพดูเป็นประจําผา่นเสยีงตามสายตอนเช้า บางทีเห็นมีคน

นอกเข้ามาเขาก็มาทิง้ขยะ ผมก็บอกแม่ให้แม่ไปบอกอิหม่าม พอวนัตอ่มาอิหม่ามเขาก็เอาเร่ืองนัน้

มาพดูออกเสยีงตามสาย” 

 อภิชาติ สขุดี (สมัภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กลา่วว่า “ท่ีโรงเรียน

จะสอนให้รู้จกัแยกขยะ บ้านของผมก็จะแยกขยะพวกกระดาษ ขวดเปลา่ พอได้เยอะๆ ก็เอาไปขาย 

บางทีก็ขายให้ร้านค้าบางทีก็ขายซาเล้ง ได้เงินมาก็ประมาณ 50-60 บาท บ้านเพ่ือนผมก็ทําแบบนี ้

เหมือนกนัแล้วก็เก็บเงินไว้กินขนมจะได้ไม่ต้องขอแม่” 

 เขมจิรา มินมูซา (สมัภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กลา่วว่า “คุณครู

ประจําชัน้จะให้ช่วยกนัตกแตง่ห้องเรียนให้นา่อยู ่พวกเราจะเอาขวดนํา้พลาสติกท่ีใช้แล้วมาตดัคร่ึง

แล้วเอาต้นพลดูา่งหรือต้นไม้เลก็ๆ มาใส ่แล้วห้อยประดบัตามหน้าตา่งห้องเรียน” 

วารุณี สอนเครือ (สัมภาษณ์,  23 มีนาคม 2558) กล่าวว่า              

“อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยได้ใช้ ถ้าจะใช้ก็ไว้เฉพาะทํารายงานหรือทําการบ้านสง่คุณครู เพราะถ้าเร่ือง

สิง่แวดล้อมเราก็ได้ฟังจากเสยีงตามสายอยูท่กุวนัอยูแ่ล้ว” 

ณฐัพล วนัหวงั (สมัภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กลา่วว่า “ชอบท่ีนํา้

ในคลองสะอาด แล้วท่ีโรงเรียนก็ยงัมีสอนว่ายนํา้แล้วถ้าว่ายเป็นคุณครูก็จะให้ไปว่ายนํา้จริงๆ ใน

คลองแสนแสบได้ด้วย” 
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อโนมา สทิธิวิชยั  (สมัภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กลา่วว่า “หนูชอบ

ท่ีคลองสะอาด มีปลาเยอะ พวกหนจูะมาให้อาหารปลาท่ีน่ีทุกวนัโดยพวกเราจะรวมเงินกันเพ่ือซือ้

อาหารให้มนั น้องของหนชูอบมากท่ีได้ลงเลน่นํา้ในคลอง เพราะมนัสะอาดกวา่แตก่่อนเยอะ” 

ภูลิณัฐ โต๊ะหมัน (สมัภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กลา่วว่า “ถ้าเก็บ

ขยะในคลองพวกผกัตบชวาก็จะเป็นผู้ใหญ่มาทํา แตถ้่าเก็บขยะบริเวณชุมชนภายในโรงเรียนพวก

เราก็จะช่วยกนัทํา” 

ฮูเซน หมาดบํารุง (สมัภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กลา่วว่า “เวลามี

ผกัโป่งท่ีหน้าบ้าน วนัหยดุผมกบัแม่ก็จะช่วยกนัเก็บ” 

กัญญารัตน์ อิบรอฮิม (สมัภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กล่าวว่า        

“หนชูอบเรียนวา่ยนํา้ในคลอง แต่ครูบอกว่าถ้าเราทิง้ขยะลงคลองเราก็จะไม่มีคลองสะอาดให้เรา

วา่ย...หนกูบัเพ่ือนๆ ก็เลยไม่ทิง้ขยะลงคลอง” 

เพ็ญพิชา มานะ (สมัภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กลา่วว่า “หนูชอบ

นัง่ริมนํา้ เย็นดี ปลาก็เยอะ ครูบอกวา่เด็กๆ ต้องช่วยกนั อยา่ทิง้ขยะลงนํา้ จะได้มานัง่เลน่ได้” 

ภณัฑิรา ซาฟีอี (สมัภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กลา่วว่า “อิหม่าม

สอนวา่ เม่ือก่อนนํา้เน่า เพราะคนในชุมชน แต่ตอนนีนํ้า้ดีก็เพราะคนในชุมชนช่วยกันรักษา หนูก็

ต้องช่วยดแูล ไม่ทิง้ขยะ นํา้จะได้ใสสะอาด ไม่ดําเหมือนในกรุงเทพ” 

แวลตีา สะมะแอ (สมัภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กลา่วว่า “ตอนเช้า

จะมีเสียงตามสายปลกุหนู...สอนให้หนูเป็นเด็กดี ดูแลโรงเรียนให้สะอาด ไม่ทิง้ขยะลงพืน้ แล้วก็

ต้องไม่ทิง้ขยะลงคลองด้วย” 

กฤตฑานนท์ ดรมาน (สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กล่าวว่า        

“อิหม่ามใจดี อิหม่ามจะสอนเราทกุๆ เร่ือง ผมก็เช่ือท่ีอิหม่ามสอน จะได้เป็นเด็กดี” 

อิทธิพนัธ์ุ ดีหมดั (สมัภาษณ์, 23 มีนาคม 2558) กลา่ววา่ “ท่ีบ้านแม่

จะทํานํา้หมัก เอาไว้เทลงในคลองหลงับ้าน เพราะอิหม่ามบอกว่านํา้หมักจะทําให้นํา้สะอาดขึน้ 

เห็นแม่เท ผมก็ไปช่วยแม่เทด้วย” 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสมัภาษณ์กลุม่เยาวชนเก่ียวกับ

พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สรุปได้ว่าปัจจุบนัเด็กๆ ในชุมชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี ได้เห็น

คลองสะอาด นํา้ใสและได้เลน่ว่ายนํา้ในคลอง ล้วนแต่เป็นภาพท่ีเด็กๆ ชอบและมีความสขุ ทัง้นี ้

เด็กๆ จะถกูซมึซบัให้มีสว่นร่วมในการรักษาคลอง เขาเหลา่นัน้ไม่คิดวา่เป็นภาระหรือเป็นการบงัคบั

เขารู้วา่เขาจะต้องทําอยา่งไรบ้างเพ่ือให้มีนํา้สะอาดให้เห็นเช่นนีต้ลอดไป ซึ่งพฤติกรรมการช่วยกัน
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ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนนัน้เป็นเพราะกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารจากคนใน

ครอบครัว คณุครู ตลอดจนการฟังเสียงตามสายของชุมชนท่ีมีท่านอิหม่ามเป็นผู้ เผยแพร่ข่าวสาร

เก่ียวกบัสิง่แวดล้อม 

จากการวิเคราะห์ผู้ รับสารข้างต้นนัน้ สะท้อนให้เห็นว่ากลุม่ผู้ รับสาร

ท่ีเป็นคนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามนัน้ หากมีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆ ของ

ชุมชน จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ เกิดความตระหนกัและมีพฤติกรรมท่ีร่วมรักษา

และฟืน้ฟูสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน ดงันัน้อาจกลา่วได้ว่า การพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม

ของชุมชนโดยมีการใช้การสื่อสารท่ีเหมาะสมถือว่าเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีช่วยให้ผู้ รับสารเกิดการ

เปลีย่นแปลง 

 

5.2  ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการจัดการการส่ือสารเพื่อแก้ปัญหา 

      สิ่งแวดล้อม 
 

 การดําเนินการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน

มัสยิด กมาลลุอิสลาม เน่ืองจากชุมชนมีความหลากหลายทางประชากรดังนัน้เพ่ือให้สามารถ

เข้าถึงทกุกลุม่เป้าหมายผู้สง่สารจึงมีการใช้การสื่อสารแบบบูรณาการ ด้วยช่องทางการสื่อสารแต่

ละประเภทมีข้อดีและข้อจํากัดท่ีแตกต่างกัน  ผู้สง่สารจะต้องคํานึงถึงการเลือกใช้เนือ้หาสารและ

สือ่ท่ีเหมาะสมกบักลุม่ผู้ รับสารเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ดงันัน้การดําเนินการสือ่สารจึงไม่ใช่เร่ือง

ท่ีงา่ย การท่ีจะดําเนินการให้สาํเร็จและบรรลวุตัถุประสงค์ได้นัน้ย่อมต้องพบกับปัญหาอุปสรรคใน

การดําเนินการ 

 

5.3.1  ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการการส่ือสาร 

  ชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามมีชุมชนหมู่บ้านทัง้สิน้ 22 ชุมชน ซึ่งทัง้ชุมชนไม่ได้มีเฉพาะ

ชาวไทยมสุลมิเทา่นัน้ แตย่งัมีศาสนาอ่ืนรวมอยู่ด้วย เช่น พุทธ คริสต์ ซึ่งอาจมีอยู่เป็นจํานวนน้อย 

ถึงอยา่งไรก็ตามจากการสมัภาษณ์ท่านอิหม่ามวินยั สะมะอุน (สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2558) ได้

อธิบายวา่ “คนในชุมชนไม่ได้มีแคช่าวมสุลมิเทา่นัน้ เวลาเราเอาหลกัศาสนาอิสลามมาสอน ก็เกรง

ว่าเขาจะเห็นแย้งเราหรือเปลา่ อาจมีบางสว่นท่ีเขาไม่สนใจ หรืออาจจะคิดว่าเป็นหน้าท่ีของชาว

มสุลมิเทา่นัน้” นอกจากนีก้ารใช้สือ่กระจายเสยีงของชุมชนในช่วงเช้าของทุกวนั พบว่า ในช่วงแรก

ของการเร่ิมดําเนินการใช้เสียงตามสายของชุมชนเพ่ือประชาสมัพนัธ์ข่าวสารนัน้ ก่อให้เกิดความ

รําคาญแก่คนบางกลุม่  
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 ฉะนัน้ จะเห็นได้ว่าการสื่อสารของชุมชนท่ีเน้นการนําหลกัคําสอนศาสนาอิสลามนัน้ 

บางครัง้ก็เป็นอุปสรรคท่ีจะนําไปสือ่สารให้คนในชุมชนท่ีตา่งศาสนาเข้าใจและปฏิบติัตาม 

 

5.3.2  แนวทางการแก้ไขการจัดการการส่ือสาร 

จากปัญหาและอุปสรรคในการใช้การสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ

ของชุมชนท่ีเน้นการใช้หลกัคําสอนศาสนาอิสลามข้างต้นนัน้ ท่านอิหม่ามมีแนวทางการแก้ไข

ปัญหาดงักลา่ว ซึง่จากการสมัภาษณ์อิหม่ามวินยั สะมะอุน (สมัภาษณ์, 10 มีนาคม 2558) กลา่ว

ว่า “ชุมชนเราถึงมีผู้นับถือศาสนาอ่ืนก็ตาม แต่ก็พยายามให้เขาได้อยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมี

ความสขุ...เด๋ียวนีดี้ ยงัมีผู้ปกครองบางคนให้ลกูแตง่ตวัอยา่งมสุลมิ จะได้ไม่รู้สกึแตกตา่ง ถึงแม้เขา

จะไม่ได้นบัถือศาสนาอิสลามก็ตาม” สว่นในด้านของการใช้หลกัคําสอนทา่นได้อธิบายว่า “คําสอน

ควรจะได้ฟังกนัแตเ่ช้าเพราะเป็นเวลาเร่ิมต้นชีวิต...หากเป็นเวลาอ่ืนก็จะไม่ได้ฟังกันเพราะต้องไป

ประกอบอาชีพ...อีกหนอ่ยก็ชินไปเอง”  

จะเห็นได้ว่าการใช้การสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจคนในชุมชนให้ร่วมมือกันแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองยากท่ีจะให้ทุกคนเห็นพ้อง จะต้องใช้เวลา อดทนและมีความตัง้ใจจริง ไม่

ท้อถอย ดงัเช่นท่ีทา่นอิหม่ามดําเนินการอยูซ่ึง่ถือเป็นความสาํเร็จท่ีใช้เวลาน้อยท่ีสดุ  
 



บทที่ 6 
 

การรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม                                     

ต่อการจัดการการส่ือสารเพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 
 

การวิจยัเร่ือง “การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบกับการรับรู้

ของประชาชนชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม” สาํหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาในบทนีเ้ป็นการวิจัย

เชิงปริมาณท่ีได้ทําการสํารวจความคิดเห็นโดยการใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม เพ่ือศึกษาการรับรู้และทัศนคติของประชาชนชุมชน

มสัยิดกมาลลุอิสลามท่ีมีตอ่การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ ในท่ีนี ้

ผู้วิจยัเก็บข้อมลูจากประชาชนในชุมชนได้จํานวนทัง้สิน้ 200 คน จากการสุม่ชุมชนจาก 11 ชุมชน 

โดยในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัในบทนี ้ผู้วิจัยได้

วิเคราะห์และนําเสนอในรูปแบบของตารางพร้อมการบรรยายเชิงพรรณนา โดยแบ่งผลการ

วิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1  วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามข้อมลูทัว่ไป 

              เป็นคา่ร้อยละ 

สว่นท่ี 2  วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชนมสัยิดกมาลลุ

อิสลาม โดยจําแนกตามข้อมลูเป็นคา่ร้อยละ 

สว่นท่ี 3  วิเคราะห์การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของ

ชุมชนมสัยิดกมาลลุอิลสาม โดยการแจกแจงความถ่ีเป็นคา่ร้อยละ 

สว่นท่ี 4  วิเคราะห์ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลอง 

แสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม โดยการแจกแจงความถ่ีเป็นคา่ร้อยละ 
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สว่นท่ี 5  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ซึง่ในท่ีนีผู้้วิจยัจะทําการทดสอบสมมติฐาน 

              การวิจยั ตามรายละเอียด ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัของคนในชุมชนมสัยิดกมา

ลลุอิสลามมีการรับรู้เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบแตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัของคนในชุมชนมสัยิดกมา

ลลุอิสลามมีทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ

แตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติท่ี

ประชาชนมีตอ่การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

 

6.1  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสว่นท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 200 คน โดยเป็นลกัษณะสว่นบุคคลของกลุม่ตวัอย่างเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา

สงูสดุ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน 

ผู้วิจยัได้นําเสนอในรูปแบบของจํานวนและร้อยละ ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

ตารางที่ 6.1  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 61 30.5 

หญิง 139 69.5 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางท่ี 6.1 ซึ่งแสดงผลการจําแนกกลุม่ตวัอย่างตามเพศ พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่น

ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.5 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.5 
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ตารางที่ 6.2  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามอาย ุ

อายุ จาํนวน ร้อยละ 

ต่ํากวา่ 20 ปี 37 18.5 

21-40 ปี 71 35.5 

41-60 ปี 51 25.5 

60 ปีขึน้ไป 41 20.5 

รวม 200 100.0 

 

 จากตารางท่ี 6.2 ซึ่งแสดงผลการจําแนกกลุม่ตวัอย่างตามอายุ พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่น

ใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 21-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 

25.5 อาย ุ60 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 20.5 และอายต่ํุากวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.5 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 6.3  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ 

ระดับการศึกษาสูงสุด จาํนวน ร้อยละ 

ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 60 30.0 

มธัยมศกึษา 68 34.0 

ปวช./ปวส. 45 22.5 

ปริญญาตรี 26 13.0 

ปริญญาโท 1 0.5 

รวม 200 100.0 

 

 จากตารางท่ี 6.3 ซึ่งแสดงผลการจําแนกกลุม่ตวัอย่างตามระดบัการศึกษาสงูสดุ พบว่า 

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาสงูสดุในระดบัมธัยมศกึษา คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมา 

คือ ต่ํากวา่มธัยมศกึษา คิดเป็นร้อยละ 30.0 ระดบั ปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ 22.5 ระดบัปริญญา

ตรี จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 6.4  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศกึษา 33 16.5 

ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 35 17.5 

ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 12 6.0 

เกษตรกร 24 12.0 

พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 22 11.0 

รับจ้างทัว่ไป 21 10.5 

ไม่มีอาชีพ (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 53 26.5 

รวม 200 100.0 

  

จากตารางท่ี 6.4 ซึง่แสดงผลการจําแนกกลุม่ตวัอยา่งตามอาชีพ พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่น

ใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 26.5 อันดบั 2 ได้แก่ อาชีพ

ธุรกิจสว่นตวัหรือค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 17.5 และอันดบั 3 คือ นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

16.5 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 6.5  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน 

                      มสัยิดกมาลลุอิสลาม   

ระยะเวลา จาํนวน ร้อยละ 

น้อยกวา่ 10 ปี 7 3.5 

11-20 ปี 41 20.5 

21-30 ปี 68 34.0 

30 ปีขึน้ไป 84 42.0 

รวม 200 100 

 

 จากตารางท่ี 6.5 ซึ่งแสดงผลการจําแนกกลุม่ตวัอย่างตามระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน

มสัยิดกมาลลุอิสลาม พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่อาศยัอยู่ในชุมชนนานกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 42.0 รองลงมา คือ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.0 ระยะเวลา 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.5 และ

น้อยกวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามลาํดบั 
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6.2  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนมัสยิด 

า     กมาลุลอิสลาม  
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหา

สิ่งแวดล้อมของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม โดยนําเสนอในรูปแบบของจํานวนและร้อยละ ดัง

ตารางตอ่ไปนี ้

 

ตารางที่ 6.6  แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งท่ีเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นสภาพคลองแสน 

                     แสบในอดีต 

เคย/ไม่เคย จาํนวน ร้อยละ 

เคย 160 80.0 

ไม่เคย 40 20.0 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางท่ี 6.6 ซึ่งแสดงผลของกลุม่ตวัอย่างท่ีเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นสภาพคลองแสน

แสบในอดีตนัน้ พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เกือบทัง้หมดเคยเห็นสภาพคลองแสนแสบในอดีต

ของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 80.0 และมีกลุ่มตวัอย่างบางส่วนท่ีไม่เคยเห็น

สภาพคลองแสนแสบในอดีต คิดเป็นร้อยละ 20.0 

 

ตารางที่ 6.7  แสดงจํานวนและร้อยละสภาพคลองแสนแสบช่วงวิกฤตในอดีตบริเวณชุมชน 

สภาพคลองแสนแสบช่วงวิกฤต จาํนวน ร้อยละ 

สามารถใช้ประโยชน์ได้เฉพาะเกษตรกรรม/เลีย้งสตัว์ 3 1.9 

สามารถใช้ประโยชน์ได้เฉพาะการคมนาคม 42 26.3 

มีสภาพเนา่เสยีและมีวชัพืชไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 115 71.9 

รวม 160 100.0 

  

จากตารางท่ี 6.7 ซึง่แสดงผลเก่ียวกบัสภาพคลองแสนแสบช่วงวิกฤตในอดีตบริเวณชุมชน

มสัยิดกมาลลุอิสลาม พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เห็นวา่สภาพคลองแสนแสบช่วงวิกฤตในอดีตมี

สภาพเนา่เสยีและมีวชัพืชไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 71.9 รองลงมา เห็นว่าสภาพ
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คลองแสนแสบสามารถใช้ประโยชน์ได้เฉพาะการคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 26.3 และเห็นว่า

สามารถใช้ประโยชน์ได้เฉพาะเกษตรกรรม/เลีย้งสตัว์มีเพียงร้อยละ 1.9 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 6.8  แสดงจํานวนและร้อยละสภาพคลองแสนแสบในปัจจุบนับริเวณชุมชน 

สภาพคลองแสนแสบในปัจจุบนั จาํนวน ร้อยละ 

ยงัคงเนา่เสยีใช้ประโยชน์ไม่ได้ 0 0 

สามารถเลีย้งปลาในกระชงัได้ 93 26.8 

ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะการคมนาคมและการเกษตร 55 15.9 

สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น วา่ยนํา้ รดนํา้ต้นไม้ เป็นต้น 199 57.3 

รวม 347 100.0 

 

 จากตารางท่ี 6.8 ซึ่งแสดงผลเก่ียวกับสภาพคลองแสนแสบในปัจจุบันบริเวณชุมชน

มสัยิดกมาลลุอิสลาม พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เห็นวา่สภาพคลองแสนแสบในปัจจุบนับริเวณ

ชุมชนนัน้สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น ว่ายนํา้ รดนํา้ต้นไม้ คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมา คือ 

สภาพนํา้คลองแสนแสบสามารถเลีย้งปลาในกระชงัได้ คิดเป็นร้อยละ 26.8 และสดุท้ายสามารถใช้

ประโยชน์ได้เฉพาะการคมนาคมและการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 15.9 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 6.9  แสดงจํานวนและร้อยละสาเหตุท่ีสภาพคลองแสนแสบบริเวณชุมชนดีขึน้ในปัจจุบนั  

สาเหตทุี่สภาพคลองแสนแสบดขึีน้ในปัจจุบนั จาํนวน ร้อยละ 

ทา่นช่วยดแูลโดยไม่มีใครบอก 36 9.8 

ทําตามคําแนะนําของผู้ นําชุมชน 188 51.2 

เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน 143 39.0 

รวม 367 100.0 

  

จากตารางท่ี 6.9 ซึ่งแสดงผลเก่ียวกับสาเหตุท่ีสภาพคลองแสนแสบบริเวณชุมชนมัสยิด  

กมาลลุอิสลามดีขึน้ในปัจจุบนั พบวา่ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เล็งเห็นว่าสาเหตุท่ีทําให้สภาพคลอง

แสนแสบบริเวณชุมชนดีขึน้ในปัจจุบนัเน่ืองจากทําตามคําแนะนําของผู้ นําชุมชน คิดเป็นร้อยละ 

51.2 รองลงมาคือ สภาพคลองแสนแสบดีขึน้เพราะเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน คิดเป็น

ร้อยละ 39.0 และเกิดจากการช่วยกนัดแูลโดยไม่มีใครบอก คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 6.10  แสดงจํานวนและร้อยละอนัดบัสถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน 

สถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดล้อมของ

ชุมชน 
อันดับ1 อันดับ2 อันดับ3 อันดับ4 รวม 

ปัญหาขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 
76 

(38.0) 

124 

(62.0) 
0 0 

200 

(100.0) 

ปัญหานํา้คลองแสนแสบนํา้เสยี 
121 

(60.5) 

59 

(29.5) 

20 

(10.0) 
0 

200 

(100.0) 

ปัญหากลิน่ไม่พงึประสงค์ 
3 

(1.5) 

17 

(8.5) 

157 

(78.5) 

23 

(11.5) 

200 

(100.0) 

ปัญหาทศันียภาพ 0 0 
23 

(11.5) 

177 

(88.5) 

200 

(100.0) 

  

จากตารางท่ี 6.10 ซึ่งแสดงผลเก่ียวกับจํานวนและร้อยละของอันดบัสถานการณ์ปัญหา

สิง่แวดล้อมของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม พบวา่ ปัญหาท่ีวิกฤตมากเป็นอับดบั 1 คือ ปัญหานํา้

คลองแสนแสบเน่าเสีย ร้อยละ 60.5 อันดบั 2 คือ ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ร้อยละ 62.0 

อนัดบั 3 คือ ปัญหากลิน่ไม่พงึประสงค์ และอนัดบัสดุท้าย คือ ปัญหาทศันียภาพ ร้อยละ 88.5 

 

6.3  ส่วนที่ 3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ 

ขอ  ของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิลสาม 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสว่นท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม จากกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 200 คน ผู้วิจัย

ได้นําเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ีแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไว้ดัง

ตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 6.11  แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั 

           ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

ค่าเฉล่ีย 
(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 

แปล

ความหมาย 

1.  การรับรู้ขา่วสารจากสือ่ในชมุชน 

1.1  การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากผู้ นําชุมชนหรืออิหมา่มประจํา

มสัยิดกมาลลุอิสลาม    

4.90 .307 รับรู้สงูมาก 

1.2  การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากเสยีงตามสายของชุมชน 
4.92 .272 รับรู้สงูมาก 

1.3  การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากการจดักิจกรรมภายในชุมชน 
3.96 .773 รับรู้สงู 

  1.4  การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั 

สิง่แวดล้อมจากป้ายคําขวญัภายในชมุชน 
  3.28 .771 รับรู้ปานกลาง 

  1.5  การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากเพลงประจําท้องถ่ินของ

ชุมชน 

  2.68 .526 รับรู้ปานกลาง 

  1.6  การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากเว็บไซต์ของชุมชน 
  1.95 .828 รับรู้ต่ํา 

  1.7  การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากสือ่โทรทศัน์ 
  2.24 .473 รับรู้ต่ํา 

  1.8  การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากบุคคลในชุมชน อาทิ 

ประธานชุมชน ครอบครัว เพ่ือนบ้าน 

  3.59 .681 รับรู้สงู 

 

จากตารางท่ี 6.11 ซึง่แสดงผลค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ข้อมูล

ขา่วสารเก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม พบว่า การรับรู้

ข้อมลูขา่วสารจากสื่อในชุมชนนัน้ กลุม่ตวัอย่างมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจาก

เสยีงตามสายและจากอิหม่ามประจํามสัยิดกมาลลุอิสลามในระดบัการรับรู้ท่ีสงูมาก โดยมีคา่เฉลีย่

สงูสุด 4.92 และ 4.90 ตามลําดับ รองลงมา คือ กลุม่ตวัอย่างมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
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สิ่งแวดล้อมจากการจัดกิจกรรมภายในชุมชนและจากบุคคลในชุมชนในระดบัการรับรู้สูง โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.96 และ 3.95 ตามลําดบั ถัดมา คือ กลุม่ตวัอย่างมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

สิง่แวดล้อมจากป้ายคําขวญัภายในชุมชนและจากเพลงประจําท้องถ่ินของชุมชนในระดบัการรับรู้

ปานกลาง โดยมีคา่เฉลีย่อยูท่ี่ 3.28 และ 2.68 ตามลาํดบั และการรับรู้จากสือ่ท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ

คือ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้จากสื่อโทรทัศน์และเว็บไซต์ของชุมชนในระดับการรับรู้ต่ํา โดยมี

คา่เฉลีย่ 2.24 และ 1.95 ตามลาํดบั 

 ดงันัน้ อาจสรุปได้วา่ ชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามมีการใช้ช่องทางการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่

ขา่วสารเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมของชุมชนมีทัง้สิน้ 8 ช่องทาง โดยช่องทางสื่อท่ีคนในชุมชนรับรู้ข้อมูล

ขา่วสารมากท่ีสดุคือ การรับรู้จากเสียงตามสาย ถัดมาคือ การรับรู้จากอิหม่ามประจํามัสยิดกมา

ลลุอิสลาม การจัดกิจกรรมภายในชุมชน บุคคลในชุมชน ป้ายคําขวญัภายในชุมชน เพลงประจํา

ท้องถ่ินของชุมชน สือ่โทรทศัน์ และเว็บไซต์ของชุมชน ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 6.12  แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั 

           ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

ค่าเฉล่ีย 
(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 

แปล

ความหมาย 

2.  การรับรู้เก่ียวกบัประเด็นด้านสิง่แวดล้อมของ

ชุมชน 

2.1  การรับรู้หลกัคําสอนศาสนาอิสลามกบั

สิง่แวดล้อม 

4.99 .122 รับรู้สงูมาก 

2.2  การรับรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน 
4.63 .496 รับรู้สงูมาก 

2.3  การรับรู้วิธีการจดัการกบัปัญหาสภาพนํา้

คลองแสนแสบ 
4.60 .492 รับรู้สงูมาก 

2.4  การรับรู้วิธีการจดัการกบัปัญหาขยะมลูฝอย

ในชุมชน 
4.38 .507 รับรู้สงูมาก 

2.5  การรับรู้วิธีการจดัการกบัสภาพแวดล้อม

ภายในชุมชน 
4.12 .560 รับรู้สงู 
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ตารางที่ 6.12  (ตอ่) 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

ค่าเฉล่ีย 
(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 

แปล

ความหมาย 

2.6  การรับรู้แนวทางการปฏิบติัตนในการดแูล

รักษาสิง่แวดล้อมของชุมชน 
4.35 .536 รับรู้สงูมาก 

ภาพรวมมีการรับรู้เก่ียวกับปัญหา

ส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนใน

ระดับใด 

4.28 .541 รับรู้สงูมาก 

 

จากตารางท่ี 6.12 ซึง่แสดงผลค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ข้อมูล

ขา่วสารเก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม พบว่า การรับรู้

เก่ียวกบัประเด็นด้านสิง่แวดล้อมของชุมชนนัน้ กลุม่ตวัอย่างมีการรับรู้หลกัคําสอนศาสนาอิสลาม

กบัสิง่แวดล้อมในระดบัการรับรู้ท่ีสงูมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 4.99 รองลงมา กลุม่ตวัอย่างมีการ

รับรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน รับรู้วิธีการจัดการกับปัญหา

สภาพนํา้คลองแสนแสบ รับรู้วิธีการจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน และรับรู้แนวทางการ

ปฏิบติัตนในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมของชุมชน โดยมีระดบัการรับรู้ท่ีสงูมากเช่นกนั มีคา่เฉลี่ยอยู่

ท่ี 4.63, 4.60, 4.38 และ 4.35 ตามลําดบั ถัดมา คือ กลุม่ตวัอย่างมีการรับรู้วิธีการจัดการกับ

สภาพแวดล้อมภายในชุมชนในระดบัการรับรู้สงู โดยมีคา่เฉลี่ย 4.12 ซึ่งสรุปโดยภาพรวมแล้วกลุม่

ตวัอยา่งมีการรับรู้เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนในระดบัการรับรู้ท่ีสงูมาก

เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน มีคา่เฉลีย่อยูท่ี่ 4.28    

 

6.4  ส่วนที่ 4 ทศันคตเิก่ียวกับการจัดการการส่ือสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ค    คลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสว่นท่ี 4 เป็นการวิเคราะห์ทศันคติเก่ียวกับการจัดการการสื่อสาร

เพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม จากกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้

จํานวน 200 คน ผู้ วิจัยได้นําเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี แสดงค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานไว้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 6.13  แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทศันคติท่ีประชาชนมีตอ่การจดัการ 

           การสือ่สารเพื่อแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุ 

           อิสลาม (ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร) 

ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการส่ือสาร

เพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ     

ของชุมชน 

ค่าเฉล่ีย 
(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

แปลความหมาย 

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร 

1.  ทา่นคิดวา่ผู้ นําชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมของ

ชุมชน 

4.72 .453 เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

2.  ทา่นคิดวา่ผู้ นําชุมชนมีความสามารถใน

การจดัการปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน 
4.55 .499 เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

3.  ทา่นคิดวา่ผู้ นําชุมชนมีทกัษะในการพดู

การเขียนและการโน้มน้าวใจ 
4.22 .577 เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

4.  ทา่นคิดวา่ผู้ นําชุมชนคือบุคคลท่ีเป็นท่ี

ยอมรับของคนในชุมชน 
4.73 .448 เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

5.  ทา่นคิดวา่ผู้ นําชุมชนมีความสามารถใน

การประสานงานกบัคนในชุมชนและนอก

ชุมชน 

4.15 .559 เห็นด้วยมาก 

6.  ทา่นคิดวา่อิหม่ามมีการเปิดโอกาสให้คน

ในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
4.42 .621 เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

 

 จากตารางท่ี 6.13 ซึง่แสดงผลคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทศันคติท่ีประชาชนมี

ตอ่การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม 

(ทัศนคติต่อผู้ สง่สาร) พบว่า ด้านทัศนคติต่อผู้ สง่สารนัน้ กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีเห็น

ด้วยมากท่ีสุดว่าผู้ นําชุมชนคือบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.73 

รองลงมา คือ กลุม่ตวัอยา่งมีทศันคติท่ีเห็นด้วยมากท่ีสดุวา่ผู้ นําชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน มีความสามารถในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชน มีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และมีทกัษะในการพูดการ

เขียนและการโน้มน้าวใจ  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.72, 4.55, 4.42 และ 4.22 ตามลําดบั และถัดมา 
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กลุม่ตวัอยา่งมีทศันคติท่ีเห็นด้วยในระดบัมากวา่ผู้ นําชุมชนมีความสามารถในการประสานงานกับ

คนในชุมชนและนอกชุมชน มีคา่เฉลีย่ 4.15 

 

ตารางที่ 6.14  แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทศันคติท่ีประชาชนมีตอ่การจดัการ 

         การสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุ 

           อิสลาม (ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร) 

ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการส่ือสาร

เพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสน

แสบของชุมชน 

ค่าเฉล่ีย 
(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

แปลความหมาย 

ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร 

7.  ชุมชนมีการสอนเก่ียวกบัหลกัคําสอนทาง

ศาสนากบัสิง่แวดล้อม 

4.87 .337 เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

8.  ชุมชนมีการแจ้งขา่วสารเก่ียวกบัปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 
4.48 .530 เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

9.  ชุมชนมีการอธิบายเก่ียวกบัวธีิการจดัการ

ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน 
4.39 .518 เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

10.  ภาษาท่ีใช้ในการถ่ายทอดข้อมลูด้าน

สิง่แวดล้อมมีความเหมาะสม 
4.17 .562 เห็นด้วยมาก 

11.  ข้อมลูด้านสิง่แวดล้อมท่ีทา่นได้รับมี

ความถกูต้องและนา่เช่ือถือ 
4.13 .543 เห็นด้วยมาก 

 

 จากตารางท่ี 6.14 ซึง่แสดงผลคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทศันคติท่ีประชาชนมี

ตอ่การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม 

(ทศันคติต่อเนือ้หาสาร) พบว่า ด้านทศันคติต่อเนือ้หาสารนัน้ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีทศันคติท่ี

เห็นด้วยมากท่ีสดุวา่ชุมชนมีการสอนเก่ียวกบัหลกัคําสอนทางศาสนากบัสิง่แวดล้อม โดยมีคา่เฉลี่ย

สงูสุด 4.87 รองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีเห็นด้วยมากท่ีสดุเช่นกันว่าชุมชนมีการแจ้ง

ขา่วสารเก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ และมีการอธิบายเก่ียวกับวิธีการจัดการปัญหา

สิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.48 และ 4.39 ตามลําดบั ถัดมา คือ 

กลุม่ตวัอยา่งมีทศันคติท่ีเห็นด้วยในระดบัมากวา่ภาษาท่ีใช้ในการถ่ายทอดข้อมลูด้านสิง่แวดล้อมมี
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ความเหมาะสม และข้อมูลท่ีได้รับมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ โดยมีค่าเฉลี่ย 4,17 และ 4.13 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 6.15  แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทศันคติท่ีประชาชนมีตอ่การจดัการ 

           การสือ่สารเพื่อแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุ 

           อิสลาม (ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร) 

ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการส่ือสาร

เพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ

ของชุมชน 

ค่าเฉล่ีย 
(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 

แปล

ความหมาย 

ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร 

12.  อิหม่ามเป็นผู้ เผยแพร่ขา่วสารท่ีมีความ

นา่เช่ือถือ 

4.78 .415 
เห็นด้วยมาก

ท่ีสดุ 

13.  เสยีงตามสายเป็นเคร่ืองมือในการ

เผยแพร่ขา่วสารท่ีมีประสทิธิภาพ 
4.60 .502 

เห็นด้วยมาก

ท่ีสดุ 

14.  กิจกรรมมีสว่นช่วยในการแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมของชุมชน 
3.77 .698 เห็นด้วยมาก 

15.  ป้ายคําขวญัมีสว่นช่วยในการสร้าง

จิตสาํนกึด้านสิง่แวดล้อมแก่คนในชุมชน 
3.22 .566 

เห็นด้วยปาน

กลาง 

16.  เพลงประจําท้องถ่ินของชุมชนมีสว่นช่วย

กระตุ้นให้เกิดความรักธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม 

2.90 .517 
เห็นด้วยปาน

กลาง 

17.  เว็บไซต์ของชมุชนมีสว่นช่วยในการให้

ข้อมลูเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน 
2.00 .802 เห็นด้วยน้อย 

18.  สารคดีเก่ียวกบัคลองแสนแสบจากสือ่

โทรทศัน์มีสว่นช่วยกระตุ้นให้เกิดจิตสาํนกึ

ด้านสิง่แวดล้อมแก่คนในชุมชน 

     2.28      .493     เห็นด้วยน้อย 

19. บุคคลในชุมชนมีสว่นช่วยในการปลกุ

ระดมหรือโน้มน้าวให้ช่วยกนัดแูลรักษา

สิง่แวดล้อมในชุมชน 

     3.63       .733 
    เห็นด้วยปาน

กลาง 
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 จากตารางท่ี 6.15 ซึง่แสดงผลคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทศันคติท่ีประชาชนมี

ตอ่การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม 

(ทศันคติตอ่ช่องทางการสื่อสาร) พบว่า ด้านทศันคติต่อช่องทางการสื่อสารนัน้ กลุม่ตวัอย่างสว่น

ใหญ่มีทศันคติท่ีเห็นด้วยมากท่ีสดุว่าท่านอิหม่ามเป็นผู้ เผยแพร่ข่าวสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ โดยมี

ค่าเฉลี่ยสูงสดุ 4.78 รองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติในระดบัท่ีเห็นด้วยมากท่ีสดุเช่นกันว่า

เสยีงตามสายเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ขา่วสารท่ีมีประสทิธิภาพ มีคา่เฉลีย่ 4.60 ถดัมาคือ กลุม่

ตวัอย่างมีทัศนคติท่ีเห็นด้วยมากว่ากิจกรรมมีสว่นช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน มี

คา่เฉลีย่ 3.77 ถดัมาคือ กลุม่ตวัอยา่งมีทศันคติท่ีเห็นด้วยปานกลางวา่บุคคลในชุมชนมีสว่นช่วยใน

การปลกุระดมหรือโน้มน้าวให้ช่วยกนัดแูลรักษาสิง่แวดล้อมในชุมชน ป้ายคําขวญัมีสว่นช่วยในการ

สร้างจิตสาํนกึด้านสิง่แวดล้อมแก่คนในชุมชน และเพลงประจําท้องถ่ินของชุมชนมีสว่นช่วยกระตุ้น

ให้เกิดความรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.63, 3.22 และ 2.90 ตามลําดับ 

และสดุท้าย กลุม่ตวัอย่างมีทศันคติท่ีเห็นด้วยในระดบัน้อยว่าสารคดีเก่ียวกับคลองแสนแสบจาก

สื่อโทรทัศน์มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่คนในชุมชน และเว็บไซต์ของ

ชุมชนมีสว่นช่วยในการให้ข้อมลูเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.28 และ 

2.00 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 6.16  แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทศันคติท่ีประชาชนมีตอ่การจดัการ 

           การสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุ 

           อิสลาม (ทศันคติของผู้ รับสาร)   

   ทัศนคตเิก่ียวกับการจัดการการ

ส่ือสารเพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลอง

แสนแสบของชุมชน 

ค่าเฉล่ีย 
(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

แปลความหมาย 

ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร 

20.  ทา่นคิดวา่ทา่นได้รับความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกบัวิธีการแก้ไขปัญหา

สิง่แวดล้อมจากการสือ่สารในชุมชน 

4.49 .511 เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

21.  ทา่นคิดวา่ทา่นมีสว่นร่วมในการ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของ

ชุมชน 

3.99 .486 เห็นด้วยมาก 

 



 

142 

ตารางที่ 6.16  (ตอ่)   

   ทัศนคตเิก่ียวกับการจัดการการ

ส่ือสารเพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลอง

แสนแสบของชุมชน 

ค่าเฉล่ีย 
(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(SD) 

แปลความหมาย 

22.  ทา่นคิดวา่ทา่นสามารถนําความรู้ท่ีได้

ไปใช้ในชีวิตประจําวนั 
4.01 .431 เห็นด้วยมาก 

ภาพรวมท่านมทีัศนคตเิก่ียวกับการ

จัดการการส่ือสารเพื่อแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน

ในระดับใด 

4.13 .504 เห็นด้วยมาก 

 

 จากตารางท่ี 6.16 ซึง่แสดงผลคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทศันคติท่ีประชาชนมี

ตอ่การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลาม 

(ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร) พบว่า ด้านทศันคติต่อตวัผู้ รับสารนัน้ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีทศันคติท่ี

เห็นด้วยมากท่ีสุดว่าได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ

สือ่สารในชุมชน มีคา่เฉลีย่สงูสดุ 4.49 รองลงมา คือ กลุม่ตวัอยา่งมีทศันคติท่ีเห็นด้วยมากว่าได้นํา

ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน และได้มีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ

ของชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.01 และ 3.99 ตามลําดบั ซึ่งสรุปโดยภาพรวมแล้ว พบว่า กลุม่

ตวัอย่างมีทัศนคติท่ีเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13 ซึ่งสรุปได้ว่ากลุม่ตัวอย่างมีทศันคติในเชิง

บวกตอ่การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน 

 

6.5  ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมตฐิาน 

 

 สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัของคนในชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม 

มีการรับรู้เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบแตกต่างกัน โดยแยกเป็นสมมติฐานย่อยได้ 

ดงันี ้

 สมมติฐานท่ี 1.1 ประชาชนท่ีมีเพศตา่งกนั มีระดบัการรับรู้ขา่วสารจากสือ่ในชุมชน

เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามตา่งกนั  
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ตารางที่ 6.17  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้ขา่วสารจากสือ่ในชมุชนเก่ียวกบั 

           ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม จําแนกตามเพศ 

ระดับการรับรู้ข่าวสารจากส่ือใน

ชุมชน 

เพศ 

t Sig. ชาย (n=61) หญิง (n=139) 

(X̅) (SD) (X̅) (SD) 

1.1  การรับรู้จากผู้ นําชุมชน 4.90 .300 4.89 .311 .202 .420 

1.2  การรับรู้จากเสยีงตามสาย 4.90 .300 4.93 .259 -.632 .264 

1.3  การรับรู้จากการจดักิจกรรม 3.80 .833 4.04 .736 -1.883* .031 

1.4  การรับรู้จากป้ายคําขวญัใน

ชุมชน 
3.21 .819 3.31 .750 -.812 .209 

1.5  การรับรู้จากเพลงประจํา

ท้องถ่ิน 
2.61 .556 2.72 .511 -1.399* .008 

1.6  การรับรู้จากเว็บไซต์ชุมชน 1.89 .858 1.99 .816 -.788 .216 

1.7  การรับรู้จากสือ่โทรทศัน์ 2.16 .416 2.27 .494 -1.617 .054 

1.8  การรับรู้จากคนในชุมชน 3.57 .718 3.60 .666 -.292 .385 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 6.17 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีระดบั

การรับรู้ขา่วสารจากสือ่ในชุมชนเก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุ

อิสลามตา่งกนั โดยใช้สถิติการวิเคราะห์คา่ Independent t-test ในการทดสอบ พบวา่ 

 การรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมจากสือ่กิจกรรมและเพลงประจําท้องถ่ิน ระหว่างเพศ

ชายและเพศหญิงมีการรับรู้แตกต่างกันท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 โดยเพศหญิงมีการรับรู้

ข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจากสื่อดังกล่าวมากกว่าเพศชาย ส่วนการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับ

สิง่แวดล้อมจากสือ่อ่ืนๆ ไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

 สมมติฐานท่ี 1.2 ประชาชนท่ีมีเพศตา่งกนั มีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัประเด็นด้าน

สิง่แวดล้อมของชุมชนท่ีตา่งกนั  
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ตารางที่ 6.18  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้เก่ียวกบัประเด็นด้านสิง่แวดล้อม 

                   ของชุมชน จําแนกตามเพศ 

ระดับการรับรู้เก่ียวกับประเด็นด้าน

ส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

เพศ 

t Sig. ชาย (n=61) หญิง (n=139) 

(X̅) (SD) (X̅) (SD) 

2.1  หลกัคําสอนศาสนาอิสลามกบั

สิง่แวดล้อม 
4.97 .180 4.99 .085 -1.062 .146 

2.2  สถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อม

คลองแสนแสบของชุมชน   
4.49 .536 4.68 .467 -2.418* .008 

2.3  วิธีการจดัการกบัปัญหาสภาพนํา้

คลองแสนแสบ 
4.59 .496 4.60 .492 -.092 .463 

2.4  วิธีการจดัการกบัปัญหาขยะมลูฝอย

ในชุมชน 
4.34 .544 4.40 .491 -.660 .255 

2.5  วิธีการจดัการกบัสภาพแวดล้อม

ภายในชุมชน 
4.11 .580 4.12 .553 -.004 .498 

2.6  แนวทางการปฏิบติัตนในการดูแล

รักษาสิง่แวดล้อมของชุมชน 
4.26 .513 4.38 .544 -1.482 .070 

ภาพรวมการรับรู้เก่ียวกับปัญหา

ส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบของ

ชุมชน 

4.23 .529 4.30 .547 -.873 .192 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 6.18 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีระดบั

การรับรู้เก่ียวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนท่ีต่างกัน  โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่า 

Independent t-test ในการทดสอบ พบวา่ 

 การรับรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน ระหวา่งเพศชาย

และเพศหญิงมีการรับรู้แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยเพศหญิงมีการรับรู้เก่ียวกับ

สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมากกว่าเพศชาย สว่นการรับรู้เก่ียวกับ

สิง่แวดล้อมในประเด็นอ่ืนๆ ไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 



 

145 

 สมมติฐานท่ี 1.3 ประชาชนท่ีมีอายตุา่งกนั มีระดบัการรับรู้ขา่วสารจากสือ่ในชุมชน

เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามตา่งกนั  

 

ตารางที่ 6.19  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้ขา่วสารจากสือ่ในชมุชนเก่ียวกบั 

           ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม  จําแนกตาม 

           อาย ุ

ระดับการรับรู้

ข่าวสารจากส่ือใน

ชุมชน 

อายุ (X̅) (SD) F Sig. 
คู่

แตกต่าง 

1.1  การรับรู้จากผู้ นํา

ชุมชน 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 4.86 .347 

.700 .533 

 

2. 21-40 ปี 4.87 .335 

3. 41-60 ปี 4.90 .300 

4. 60 ปีขึน้ไป 4.95 .218 

1.2  การรับรู้จากเสยีง

ตามสาย 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 4.95 .229 

.671 .571 

 

2. 21-40 ปี 4.94 .232 

3. 41-60 ปี 4.88 .325 

4. 60 ปีขึน้ไป 4.90 .300 

1.3  การรับรู้จากการ

จดักิจกรรม 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 4.54 .605 

17.376*** .000 
1>2,1>3, 

1>4,2>4 

2. 21-40 ปี 4.06 .674 

3. 41-60 ปี 3.84 .731 

4. 60 ปีขึน้ไป 3.44 .743 

1.4  การรับรู้จากป้าย

คําขวญั 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 3.89 .774 

26.545*** .000 

1>2,1>3, 

1>4,2>3, 

2>4,3>4 

2. 21-40 ปี 3.46 .556 

3. 41-60 ปี 3.08 .744 

4. 60 ปีขึน้ไป 2.66 .575 

1.5  การรับรู้จากเพลง

ประจําท้องถ่ิน 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 2.38 .594 

10.909*** .000 
1<3,1<4, 

2<4 

2. 21-40 ปี 2.61 .520 

3. 41-60 ปี 2.78 .415 

4. 60 ปีขึน้ไป 2.98 .418 
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ตารางที่ 6.19  (ตอ่) 

ระดับการรับรู้ข่าวสาร

จากส่ือในชุมชน 
อายุ (X̅) (SD) F Sig. 

คู่

แตกต่าง 

1.6  การรับรู้จาก

เว็บไซต์ชุมชน 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 2.86 .419 

84.577*** .000 

1>2,1>3, 

1>4,2>3, 

2>4,3>4 

2. 21-40 ปี 2.27 .585 

3. 41-60 ปี 1.57 .700 

4. 60 ปีขึน้ไป 1.07 .346 

1.7  การรับรู้จากสือ่

โทรทศัน์ 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 2.22 .479 

.537 .657 

 

2. 21-40 ปี 2.24 .462 

3. 41-60 ปี 2.20 .448 

4. 60 ปีขึน้ไป 2.32 .521 

1.8  การรับรู้จากคนใน

ชุมชน 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 3.73 .732 

3.742* .012 2<4 
2. 21-40 ปี 3.39 .573 

3. 41-60 ปี 3.63 .720 

4. 60 ปีขึน้ไป 3.78 .690 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

      *** มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 

   

จากตารางท่ี 6.19 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีวา่ ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีระดบั

การรับรู้ขา่วสารจากสือ่ในชุมชนเก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุ

อิสลามตา่งกนั โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (f-test) ใน

การทดสอบ พบวา่  

การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจากสื่อกิจกรรม ป้ายคําขวัญ เพลงประจําท้องถ่ิน 

เว็บไซต์ชุมชน และจากคนในชุมชน พบวา่ ความแตกตา่งระหวา่งอายมีุการรับรู้แตกตา่งกนัท่ีระดบั

นยัสําคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.001 สว่นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจากสื่อผู้ นําชุมชน 

เสยีงตามสายและสือ่โทรทศัน์ ไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

เน่ืองจากการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจากสื่อกิจกรรม ป้ายคําขวญั เพลงประจํา

ท้องถ่ิน เว็บไซต์ชุมชน และจากคนในชุมชน มีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงันัน้ผู้วิจัยจึงได้ทําการทดสอบ

ความตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบวา่ 
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 ผลการทดสอบความต่างเก่ียวกับระดบัการรับรู้ข่าวสารจากสื่อกิจกรรม โดยจําแนกตาม

อาย ุพบวา่ มีจํานวน 4 คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุม่ท่ีมีอายุต่ํา

กว่า 20 ปี มีระดบัการรับรู้ต่างกับกลุม่ท่ีมีอายุระหว่าง 21-40 ปี 41-60 ปี และ 60 ปีขึน้ไป และ

กลุม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 21-40 ปี มีระดบัการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป 

  ผลการทดสอบความต่างเก่ียวกับระดบัการรับรู้ข่าวสารจากสื่อป้ายคําขวญั โดยจําแนก

ตามอาย ุพบวา่ มีจํานวน 6 คูท่ี่ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุม่ท่ีมีอายุ

ต่ํากวา่ 20 ปี มีระดบัการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 21-40 ปี 41-60 ปี และ 60 ปีขึน้ไป กลุม่

ท่ีมีอายุระหว่าง 21-40 ปี มีระดบัการรับรู้ต่างกับกลุม่ท่ีมีอายุระหว่าง 41-60 ปี และ 60 ปีขึน้ไป 

กลุม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 41-60 ปี มีระดบัการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป 

 ผลการทดสอบความต่างเก่ียวกับระดบัการรับรู้ข่าวสารจากสื่อเพลงประจําท้องถ่ิน โดย

จําแนกตามอาย ุพบวา่ มีจํานวน 3 คูท่ี่ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุม่

ท่ีมีอายต่ํุากวา่ 20 ปี มีระดบัการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีมีอายรุะหว่าง 41-60 ปี และ 60 ปีขึน้ไป กลุม่ท่ี

มีอายรุะหวา่ง 21-40 ปี มีระดบัการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป  

 ผลการทดสอบความตา่งเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ขา่วสารจากเว็บไซต์ชุมชน โดยจําแนกตาม

อาย ุพบวา่ มีจํานวน 6 คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุม่ท่ีมีอายุต่ํา

กวา่ 20 ปี มีระดบัการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 21-40 ปี 41-60 ปี และ 60 ปีขึน้ไป กลุม่ท่ีมี

อายรุะหวา่ง 21-40 ปี มีระดบัการรับรู้ต่างกับกลุม่ท่ีมีอายุระหว่าง 41-20 ปี และ 60 ปีขึน้ไป และ

กลุม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 41-60 ปี มีระดบัการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป 

 ผลการทดสอบความตา่งเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ขา่วสารจากคนในชุมชนชุมชน โดยจําแนก

ตามอาย ุพบวา่ มีจํานวน 1 คูท่ี่ตา่งกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ กลุม่ท่ีมีอายุ

ระหวา่ง 21-40 ปี มีระดบัการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป  

   

สมมติฐานท่ี 1.4 ประชาชนท่ีมีอายตุา่งกนั มีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัประเด็นด้าน

สิง่แวดล้อมของชุมชนท่ีตา่งกนั 
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ตารางที่ 6.20  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้เก่ียวกบัประเด็นด้านสิง่แวดล้อม 

           ของชุมชน จําแนกตามอาย ุ

ระดับการรับรู้เก่ียวกับประเด็น

ด้านส่ิงแวดล้อม 
อายุ (X̅) (SD) F Sig. 

2.1  หลกัคําสอนศาสนาอิสลามกบั

สิง่แวดล้อม 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 4.97 .164 

.581 .628 
2. 21-40 ปี 5.00 .000 

3. 41-60 ปี 4.98 .140 

4. 60 ปีขึน้ไป 4.98 .156 

2.2  สถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อม

คลองแสนแสบของชุมชน 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 4.68 .475 

1.837 .142 
2. 21-40 ปี 4.65 .510 

3. 41-60 ปี 4.49 .505 

4. 60 ปีขึน้ไป 4.71 .461 

2.3  วิธีการจดัการกบัปัญหาสภาพ

นํา้คลองแสนแสบ 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 4.62 .492 

.393 .758 
2. 21-40 ปี 4.63 .485 

3. 41-60 ปี 4.55 .503 

4. 60 ปีขึน้ไป 4.56 .502 

2.4  วิธีการจดัการกบัปัญหาขยะมลู

ฝอยในชุมชน 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 4.41 .498 

.398 .754 
2. 21-40 ปี 4.41 .495 

3. 41-60 ปี 4.31 .510 

4. 60 ปีขึน้ไป 4.39 .542 

2.5  วิธีการจดัการกบัสภาพแวดล้อม

ภายในชุมชน 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 4.22 .630 

1.395 .246 
2. 21-40 ปี 4.15 .497 

3. 41-60 ปี 4.10 .539 

4. 60 ปีขึน้ไป 3.98 .612 
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ตารางที่ 6.20  (ตอ่)   

ระดับการรับรู้เก่ียวกับ

ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม 
อายุ (X̅) (SD) F Sig. 

2.6  แนวทางการปฏิบติัตน

ในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 4.19 .518 

2.302 .078 
2. 21-40 ปี 4.44 .527 

3. 41-60 ปี 4.27 .532 

4. 60 ปีขึน้ไป 4.41 .547 

ภาพรวมการรับรู้เก่ียวกับ

ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลอง

แสนแสบของชุมชน 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 4.32 .530 

1.542 .205 
2. 21-40 ปี 4.28 .614 

3. 41-60 ปี 4.16 .464 

4. 60 ปีขึน้ไป 4.39 .494 

  

จากตารางท่ี 6.20 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีวา่ ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีระดบั

การรับรู้เก่ียวกบัประเด็นด้านสิง่แวดล้อมตา่งกนั โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบวา่  

การรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมในประเด็นต่างๆ พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุมี

การรับรู้ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 

สมมติฐานท่ี 1.5  ประชาชนท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุตา่งกนั มีระดบัการรับรู้ขา่วสารจาก

สือ่ในชุมชนเก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามตา่งกนั  
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ตารางที่ 6.21  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้ขา่วสารจากสือ่ในชมุชนเก่ียวกบั 

              ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม จําแนกตาม  

             ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

ระดับการรับรู้

ข่าวสารจากส่ือ

ในชุมชน 

ระดับการศึกษาสูงสุด (X̅) (SD) F Sig. 
คู่

แตกต่าง 

1.1  การรับรู้จาก

ผู้ นําชุมชน 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 4.90 .303 

.222 .881 

 

2. มธัยมศกึษา 4.90 .306 

3. ปวช./ปวส. 4.87 .344 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 4.93 .267 

1.2  การรับรู้จาก

เสยีงตามสาย 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 4.95 .220 

.421 .738 

 

2. มธัยมศกึษา 4.90 .306 

3. ปวช./ปวส. 4.91 .288 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 4.93 .267 

1.3  การรับรู้จาก

การจดักิจกรรม 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 3.75 .773 

5.861*** .001 1<4,3<4 
2. มธัยมศกึษา 4.07 .759 

3. ปวช./ปวส. 3.82 .684 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 4.41 .747 

1.4  การรับรู้จาก

ป้ายคําขวญั 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 2.93 .756 

8.861*** .000 1<2,1<4 
2. มธัยมศกึษา 3.41 .815 

3. ปวช./ปวส. 3.27 .580 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 3.74 .656 

1.5  การรับรู้จาก

เพลงประจํา

ท้องถ่ิน 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 2.80 .480 

1.563 .200 

 

2. มธัยมศกึษา 2.62 .519 

3. ปวช./ปวส. 2.62 .576 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 2.70 .542 
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ตารางที่ 6.21  (ตอ่)   

ระดับการรับรู้

ข่าวสารจากส่ือ

ในชุมชน 

ระดับการศึกษา

สูงสุด 
(X̅) (SD) F Sig. 

คู่

แตกต่าง 

 

1.6  การรับรู้จาก

เว็บไซต์ชุมชน 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 1.58 .766 

10.015*** .000 
1<2,1<4, 

3<4 

2. มธัยมศกึษา 2.09 .842 

3. ปวช./ปวส. 1.91 .793 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 2.52 .580 

1.7  การรับรู้จาก

สือ่โทรทศัน์ 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 2.17 .457 

.810 .490 

 

2. มธัยมศกึษา 2.28 .484 

3. ปวช./ปวส. 2.29 .506 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 2.22 .424 

1.8  การรับรู้จาก

บุคคลในชุมชน 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 3.85 .659 

4.926* .003 1>2,1>3 
2. มธัยมศกึษา 3.51 .680 

3. ปวช./ปวส. 3.38 .576 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 3.59 .747 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

      *** มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 

 

จากตารางท่ี 6.21 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา

สงูสดุต่างกัน มีระดบัการรับรู้ข่าวสารจากสื่อในชุมชนเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ

ของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามต่างกัน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว        

One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบวา่  

 การรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมจากสือ่กิจกรรม ป้ายคําขวญั เว็บไซต์ชุมชน และจาก

คนในชุมชน พบว่า ความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุดมีการรับรู้แตกต่างกันท่ีระดับ

นยัสําคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.001 สว่นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจากสื่อผู้ นําชุมชน 

เสียงตามสาย เพลงประจําท้องถ่ินและสื่อโทรทศัน์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ 
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เน่ืองจากการรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมจากสือ่กิจกรรม ป้ายคําขวญั เว็บไซต์ชุมชน 

และจากคนในชุมชน มีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ทําการทดสอบความตา่งเป็นรายคู่ด้วย

วิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบวา่ 

 ผลการทดสอบความต่างเก่ียวกับระดบัการรับรู้ข่าวสารจากสื่อกิจกรรม โดยจําแนกตาม

ระดบัการศกึษาสงูสดุ พบวา่ มีจํานวน 2 คูท่ี่ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ 

กลุม่ท่ีมีการศกึษาระดบัต่ํากวา่มธัยมศึกษา มีการรับรู้ต่างกับกลุม่ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี

ขึน้ไป และกลุม่ท่ีมีการศกึษาระดบั ปวช./ปวส. มีการรับรู้ต่างกับกลุม่ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา

ตรีขึน้ไป  

 ผลการทดสอบความต่างเก่ียวกับระดบัการรับรู้ข่าวสารจากสื่อป้ายคําขวญั โดยจําแนก

ตามระดบัการศกึษาสงูสดุ พบว่า มีจํานวน 2 คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001

ได้แก่ กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากว่ามัธยมศึกษา มีการรับรู้ต่างกับกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับ

มธัยมศกึษา และระดบัปริญญาตรีขึน้ไป  

 ผลการทดสอบความตา่งเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ข่าวสารจากสื่อเว็บไซต์ชุมชน โดยจําแนก

ตามระดบัการศกึษาสงูสดุ พบว่า มีจํานวน 3 คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

ได้แก่ กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากว่ามัธยมศึกษา มีการรับรู้ต่างกับกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับ

มธัยมศกึษา และระดบัปริญญาตรีขึน้ไป และกลุม่ท่ีมีการศึกษาระดบั ปวช./ปวส. มีการรับรู้ต่าง

กบักลุม่ท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 

ผลการทดสอบความต่างเก่ียวกับระดบัการรับรู้ข่าวสารจากบุคคลในชุมชน โดยจําแนก

ตามระดบัการศึกษาสงูสดุ พบว่า มีจํานวน 2 คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ได้แก่ กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากว่ามัธยมศึกษา มีการรับรู้ต่างกับกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับ

มธัยมศกึษา และระดบัปวช./ปวส.  

 

 สมมติฐานท่ี 1.6 ประชาชนท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุตา่งกนั มีระดบัการรับรู้เก่ียวกบั

ประเด็นด้านสิง่แวดล้อมของชุมชนท่ีตา่งกนั 
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ตารางที่ 6.22  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้เก่ียวกบัประเด็นด้านสิง่แวดล้อม 

           ของชุมชน จําแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ 

ระดับการรับรู้

เก่ียวกับประเด็นด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

ระดับการศึกษา

สูงสุด 
(X̅) (SD) F Sig. 

คู่

แตก

ต่าง 

2.1  หลกัคําสอน

ศาสนาอิสลามกบั

สิง่แวดล้อม 

1. ต่ํากวา่

มธัยมศกึษา 
4.98 .129 

.522 .668 

 

2. มธัยมศกึษา 4.99 .121 

3. ปวช./ปวส. 5.00 .000 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 4.96 .192 

2.2  สถานการณ์ปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสน

แสบของชุมชน   

1. ต่ํากวา่

มธัยมศกึษา 
4.55 .502 

1.405 .243 

 

2. มธัยมศกึษา 4.65 .481 

3. ปวช./ปวส. 4.60 .539 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 4.78 .424 

2.3  วิธีการจดัการกบั

ปัญหาสภาพนํา้คลอง

แสนแสบ 

1. ต่ํากวา่

มธัยมศกึษา 
4.57 .500 

1.099 .351 

 

2. มธัยมศกึษา 4.60 .493 

3. ปวช./ปวส. 4.53 .447 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 4.74 .492 

2.4  วิธีการจดัการกบั

ปัญหาขยะมลูฝอยใน

ชุมชน 

1. ต่ํากวา่

มธัยมศกึษา 
4.33 .510 

1.934 .125 

 

2. มธัยมศกึษา 4.34 .477 

3. ปวช./ปวส. 4.38 .535 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 4.59 .501 
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ตารางที่ 6.22  (ตอ่) 

ระดับการรับรู้

เก่ียวกับประเด็นด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

ระดับการศึกษา

สูงสุด 
(X̅) (SD) F Sig. 

คู่

แตก

ต่าง 

2.5  วิธีการจดัการกบั

สภาพแวดล้อมภายใน

ชุมชน 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 4.00 .521 
4.203* 

 

.007 

 

1<4,

2<4 

 

2. มธัยมศกึษา 4.04 .609 

3. ปวช./ปวส. 4.20 .457 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 4.41 .572 

2.6  แนวทางการปฏิบติั

ตนในการดูแลรักษา

สิง่แวดล้อมของชุมชน 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 4.18 .504 

6.235*** .000 
1<4,

2<4 

2. มธัยมศกึษา 4.29 .520 

3. ปวช./ปวส. 4.44 .546 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 4.67 .480 

ภาพรวมการรับรู้

เก่ียวกับปัญหา

ส่ิงแวดล้อมคลอง

แสนแสบของชุมชน 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 4.25 .437 

.583 .627 

 

2. มธัยมศกึษา 4.26 .536 

3. ปวช./ปวส. 4.27 .539 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 4.41 .747 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

      *** มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 

 

จากตารางท่ี 6.22 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา

สงูสดุตา่งกนั มีระดบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนท่ีต่างกัน โดยใช้

สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบวา่  

การรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับวิธีการจัดการกับสภาพแวดล้อม และแนวทาง

การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน พบว่า ความแตกต่างของระดบัการศึกษา

สงูสดุมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.001 ส่วนการรับรู้ข่าวสาร

เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมในประเด็นอ่ืนๆ ไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

เน่ืองจากการรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับวิธีการจัดการกับสภาพแวดล้อม            

และแนวทางการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน มีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนัน้

ผู้วิจยัจึงได้ทําการทดสอบความตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบวา่ 
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 ผลการทดสอบความต่างระดบัการรับรู้เก่ียวกับวิธีการจัดการกับสภาพแวดล้อมภายใน

ชุมชน โดยจําแนกตามระดบัการศึกษาสงูสดุ พบว่า มีจํานวน 2 คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ กลุม่ท่ีมีการศึกษาระดบัต่ํากว่ามัธยมศึกษา มีการรับรู้ต่างกับกลุ่มท่ีมี

การศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป และกลุม่ท่ีมีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา มีการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ี

มีการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 

 ผลการทดสอบความต่างระดบัการรับรู้เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตนในการดูแลรักษา

สิง่แวดล้อมของชุมชน โดยจําแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ พบว่า มีจํานวน 2 คู่ท่ีต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุม่ท่ีมีการศกึษาระดบัต่ํากวา่มธัยมศึกษา มีการรับรู้ต่าง

กบักลุม่ท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป และกลุม่ท่ีมีการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา มีการรับรู้

ตา่งกบักลุม่ท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 

 

สมมติฐานท่ี 1.7 ประชาชนท่ีมีอาชีพตา่งกนั มีระดบัการรับรู้ขา่วสารจากสือ่ในชุมชน

เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามตา่งกนั  
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ตารางที่ 6.23  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้ขา่วสารจากสือ่ในชมุชนเก่ียวกบั 

           ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม  จําแนกตาม 

           อาชีพ   

ระดับการรับรู้

ข่าวสารจากส่ือใน

ชุมชน 

อาชีพ (X̅) (SD) F Sig. 
คู่

แตกต่าง 

1.1  การรับรู้จากผู้ นํา

ชุมชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 4.88 .331 

.694 .654 

 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 4.86 .335 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
4.92 .289 

4. เกษตรกร 4.88 .338 

5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 4.82 .395 

6. รับจ้างทัว่ไป 4.95 .218 

7. ไม่มีอาชีพ 

 (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
4.94 .233 

1.2  การรับรู้จากเสยีง

ตามสาย 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 4.94 .242 

.235 .965 

 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 4.91 .284 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
4.92 .289 

4. เกษตรกร 4.92 .282 

5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 4.86 .351 

6. รับจ้างทัว่ไป 4.96 .218 

7. ไม่มีอาชีพ 4.92 .267 
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ตารางที่ 6.23  (ตอ่) 

ระดับการรับรู้

ข่าวสารจากส่ือใน

ชุมชน 

อาชีพ (X̅) (SD) F Sig. 
คู่

แตกต่าง 

1.3  การรับรู้จาก

การจดักิจกรรม 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 4.52 .619 

7.961*** .000 

1>2,1>4, 

1>5,1>7, 

2<3,3>4, 

3>5,3>7 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 3.83 .618 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
4.75 .622 

4. เกษตรกร 3.79 .658 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
3.82 .853 

6. รับจ้างทัว่ไป 3.95 .669 

7. ไม่มีอาชีพ 

 (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
3.68 .779 

1.4  การรับรู้จาก

ป้ายคําขวญั 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 3.94 .747 

13.366*** .000 

1>4,1>6, 

1>7,2>7, 

3>7 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 3.49 .658 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
3.83 .389 

4. เกษตรกร 3.00 .659 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
3.32 .716 

6. รับจ้างทัว่ไป 3.10 .768 

7. ไม่มีอาชีพ 

 (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
2.79 .567 
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ตารางที่ 6.23  (ตอ่) 

ระดับการรับรู้

ข่าวสารจากส่ือใน

ชุมชน 

อาชีพ (X̅) (SD) F Sig. 
คู่

แตกต่าง 

1.5  การรับรู้จาก

เพลงประจําท้องถ่ิน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 2.39 .609 

3.744* .002 1<7 

2. ธุรกิจสว่นตวั/

ค้าขาย 
2.74 .505 

3. ข้าราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
2.83 .389 

4. เกษตรกร 2.75 .532 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
2.55 .510 

6. รับจ้างทัว่ไป 2.57 .507 

7. ไม่มีอาชีพ 

 (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
2.87 .440 

1.6  การรับรู้จาก

เว็บไซต์ชุมชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 2.85 .442 

20.424*** .000 

1>2,1>4, 

1>5,1>6, 

1>7,3>4, 

3>6,3>7, 

5>7 

2. ธุรกิจสว่นตวั/

ค้าขาย 
1.89 .676 

3. ข้าราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
2.67 .492 

4. เกษตรกร 1.67 .761 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
2.18 .795 

6. รับจ้างทัว่ไป 1.79 .700 

7. ไม่มีอาชีพ 

 (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
1.40 .660 
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ตารางที่ 6.23  (ตอ่) 

ระดับการรับรู้ข่าวสาร

จากส่ือในชุมชน 
อาชีพ (X̅) (SD) F Sig. 

1.7  การรับรู้จากสือ่

โทรทศัน์ 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 2.24 .502 

.142 .990 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 2.29 .519 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
2.17 .389 

4. เกษตรกร 2.21 .415 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
2.27 .456 

6. รับจ้างทัว่ไป 2.24 .436 

7. ไม่มีอาชีพ 

 (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
2.23 .505 

1.8  การรับรู้จากบุคคลใน

ชุมชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 3.73 .761 

1.337 .243 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 3.46 .611 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
3.58 .669 

4. เกษตรกร 3.42 .717 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
3.64 .727 

6. รับจ้างทัว่ไป 3.43 .811 

7. ไม่มีอาชีพ 

 (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
3.74 .560 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

      *** มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 

 

จากตารางท่ี 6.23 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มี

ระดบัการรับรู้ขา่วสารจากสือ่ในชุมชนเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิด 
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กมาลุลอิสลามต่างกัน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA       

(f-test) ในการทดสอบ พบวา่  

การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจากสื่อกิจกรรม ป้ายคําขวัญ เพลงประจําท้องถ่ิน 

และเว็บไซต์ชุมชน พบวา่ ความแตกตา่งของอาชีพมีการรับรู้แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 

0.05 และ 0.001 สว่นการรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมจากสือ่อ่ืนๆ ไม่มีความแตกตา่งกันอย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

เน่ืองจากการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจากสื่อกิจกรรม ป้ายคําขวญั เพลงประจํา

ท้องถ่ิน และจากเว็บไซต์ชุมชน มีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ทําการทดสอบความตา่งเป็น

รายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบวา่ 

 ผลการทดสอบความต่างระดบัการรับรู้จากสื่อกิจกรรม โดยจําแนกตามอาชีพ พบว่า มี

จํานวน 8 คูท่ี่ตา่งกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ นกัเรียน/นกัศึกษา มีการรับรู้

ต่างกับอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เกษตรกร พนักงานบริษัท/ลกูจ้าง และผู้ ท่ีไม่มีอาชีพ อาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีการรับรู้ต่างกับอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ส่วนอาชีพ

ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ตา่งกบัเกษตร พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง และผู้ ท่ีไม่มีอาชีพ 

สว่นอาชีพอ่ืนๆ ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 ผลการทดสอบความตา่งระดบัการรับรู้จากสื่อป้ายคําขวญั โดยจําแนกตามอาชีพ พบว่า 

มีจํานวน 5 คูท่ี่ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ นกัเรียน/นกัศึกษา มีการรับรู้

ตา่งกบัเกษตรกร รับจ้างทัว่ไป และผู้ ท่ีไม่มีอาชีพ อาชีพธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย มีการรับรู้ต่างกับผู้ ท่ี

ไม่มีอาชีพ สว่นอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ต่างกับผู้ ท่ีไม่มีอาชีพ สว่นอาชีพ

อ่ืนๆ ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ผลการทดสอบความตา่งระดบัการรับรู้จากสื่อเพลงประจําท้องถ่ิน โดยจําแนกตามอาชีพ 

พบว่า มีจํานวน 1 คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ นกัเรียน/นกัศึกษา มี

การรับรู้ตา่งกบัผู้ ท่ีไม่มีอาชีพ สว่นอาชีพอ่ืนๆ ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ผลการทดสอบความตา่งระดบัการรับรู้จากสือ่เว็บไซต์ชุมชน โดยจําแนกตามอาชีพ พบว่า 

มีจํานวน 9 คูท่ี่ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ นกัเรียน/นกัศึกษา มีการรับรู้

ต่างกับอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย เกษตรกร พนกังานบริษัท/ลูกจ้าง รับจ้างทั่วไป และผู้ ท่ีไม่มี

อาชีพ อาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ตา่งกบัเกษตรกร รับจ้างทัว่ไป และผู้ ท่ีไม่มี

อาชีพ ส่วนอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง มีการรับรู้ต่างกับผู้ ท่ีไม่มีอาชีพ ส่วนอาชีพอ่ืนๆ ไม่

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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สมมติฐานท่ี 1.8 ประชาชนท่ีมีอาชีพตา่งกนั มีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัประเด็นด้าน

สิง่แวดล้อมของชุมชนท่ีตา่งกนั  
 

ตารางที่ 6.24  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้เก่ียวกบัประเด็นด้านสิง่แวดล้อม 

                   ของชุมชน จําแนกตามอาชีพ 

ระดับการรับรู้เก่ียวกับ

ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม 
อาชีพ (X̅) (SD) F Sig. 

2.1  หลกัคําสอนศาสนา

อิสลามกบัสิง่แวดล้อม 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 4.97 .174 

.808 .565 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 5.00 .000 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
5.00 .000 

4. เกษตรกร 4.96 .204 

5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 4.95 .213 

6. รับจ้างทัว่ไป 5.00 .000 

7. ไม่มีอาชีพ 

 (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
5.00 .000 
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ตารางที่ 6.24  (ตอ่) 

ระดับการรับรู้เก่ียวกับ

ประเด็นด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

อาชีพ (X̅) (SD) F Sig. 

2.2  สถานการณ์ปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสน

แสบของชุมชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 4.70 .467 

1.920 .079 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 4.66 .482 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
4.83 .389 

4. เกษตรกร 4.38 .495 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
4.50 .598 

6. รับจ้างทัว่ไป 4.71 .463 

7. ไม่มีอาชีพ 

 (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
4.64 .484 

2.3  วิธีการจดัการกบั

ปัญหาสภาพนํา้คลอง

แสนแสบ 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 4.70 .467 

1.108 .359 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 4.51 .507 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
4.83 .389 

4. เกษตรกร 4.54 .509 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
4.55 .510 

6. รับจ้างทัว่ไป 4.67 .483 

7. ไม่มีอาชีพ 

 (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
4.55 .503 
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ตารางที่ 6.24  (ตอ่) 

ระดับการรับรู้เก่ียวกับ

ประเด็นด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

อาชีพ (X̅) (SD) F Sig. 

2.4  วิธีการจดัการกบั

ปัญหาขยะมลูฝอยใน

ชุมชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 4.45 .506 

2.205* .044 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 4.31 .471 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
4.83 .389 

4. เกษตรกร 4.29 .464 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
4.41 .590 

6. รับจ้างทัว่ไป 4.29 .463 

7. ไม่มีอาชีพ 

 (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
4.34 .517 

2.5  วิธีการจดัการกบั

สภาพแวดล้อมภายใน

ชุมชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 4.21 .650 

1.904 .082 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 4.09 .445 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
4.50 .674 

4. เกษตรกร 3.96 .550 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
4.23 .612 

6. รับจ้างทัว่ไป 4.10 .539 

7. ไม่มีอาชีพ 

 (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
4.02 .500 
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ตารางที่ 6.24  (ตอ่) 

ระดับการรับรู้เก่ียวกับ

ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม 
อาชีพ (X̅) (SD) F Sig. 

2.6  แนวทางการปฏิบติัตน

ในการดแูลรักษา

สิง่แวดล้อมของชุมชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 4.18 .528 

2.887* .010 

2. ธุรกิจสว่นตวั/

ค้าขาย 
4.37 .547 

3. ข้าราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
4.75 .452 

4. เกษตรกร 4.13 .537 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
4.50 .512 

6. รับจ้างทัว่ไป 4.43 .507 

7. ไม่มีอาชีพ 

 (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
4.34 .517 

ภาพรวมการรับรู้

เก่ียวกับปัญหา

ส่ิงแวดล้อมคลองแสน

แสบของชุมชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 4.33 .540 

1.120 .352 

2. ธุรกิจสว่นตวั/

ค้าขาย 
4.29 .572 

3. ข้าราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
4.58 .669 

4. เกษตรกร 4.17 .565 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
4.14 .560 

6. รับจ้างทัว่ไป 4.29 .561 

7. ไม่มีอาชีพ 

 (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
4.28 .455 

หมายเหตุ: *มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 



 

165 

จากตารางท่ี 6.24 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มี

ระดบัการรับรู้เก่ียวกบัประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนท่ีต่างกัน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบวา่  

การรับรู้ขา่วสารด้านสิง่แวดล้อมเก่ียวกบัวิธีการจดัการกบัปัญหาขยะมลูฝอย และแนวทาง

การปฏิบติัตนในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน พบว่า ความแตกต่างของอาชีพมีการรับรู้ท่ี

แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 สว่นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในประเด็น

อ่ืนๆ ไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

เน่ืองจากการรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับวิธีการจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอย 

และแนวทางการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน มีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนัน้

ผู้วิจยัจึงได้ทําการทดสอบความตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบวา่ 

ผลการทดสอบความต่างเก่ียวกับระดบัการรับรู้เก่ียวกับวิธีการจัดการกับปัญหาขยะมูล

ฝอยในชุมชน โดยจําแนกตามอาชีพ จากการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) ผล

ปรากฏวา่ไม่พบคูท่ี่แตกตา่ง 

ผลการทดสอบความตา่งเก่ียวกบัระดบัการรับรู้เก่ียวกับแนวทางการปฏิบติัตนในการดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยจําแนกตามอาชีพ จากการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(scheffe’) ผลปรากฏวา่ไม่พบคูท่ี่แตกตา่ง 

 

สมมติฐานท่ี 1.9 ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนในระยะเวลาท่ีตา่งกนั มีระดบัการรับรู้

ขา่วสารจากสือ่ในชุมชนเก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม

ตา่งกนั 
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ตารางที่ 6.25  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้ขา่วสารจากสือ่ในชมุชนเก่ียวกบั 

           ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม จําแนกตาม 

           ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน   

ระดับการรับรู้

ข่าวสารจากส่ือใน

ชุมชน 

ระยะเวลาที่อาศัย

ในชุมชน 
(X̅) (SD) F Sig. 

คู่

แตกต่าง 

1.1  การรับรู้จาก

ผู้ นําชุมชน 

1. น้อยกวา่ 10 ปี 4.71 .488 

.992 .398 

 

2. 11-20 ปี 4.90 .300 

3. 21-30 ปี 4.88 .325 

4. 30 ปีขึน้ไป 4.92 .278 

1.2  การรับรู้จาก

เสยีงตามสาย 

1. น้อยกวา่ 10 ปี 4.86 .378 

.804 .493 

 

2. 11-20 ปี 4.93 .264 

3. 21-30 ปี 4.96 .207 

4. 30 ปีขึน้ไป 4.89 .311 

1.3  การรับรู้จากการ

จดักิจกรรม 

1. น้อยกวา่ 10 ปี 4.14 .690 

12.921**

* 
.000 2>4,3>4 

2. 11-20 ปี 4.44 .673 

3. 21-30 ปี 4.07 .654 

4. 30 ปีขึน้ไป 3.63 .773 

1.4  การรับรู้จาก

ป้ายคําขวญั 

1. น้อยกวา่ 10 ปี 3.29 .756 

26.228**

* 
.000 

2>3,2>4, 

3>4 

2. 11-20 ปี 3.88 .748 

3. 21-30 ปี 3.47 .610 

4. 30 ปีขึน้ไป 2.28 .637 

1.5  การรับรู้จาก

เพลงประจําท้องถ่ิน 

1. น้อยกวา่ 10 ปี 2.29 .756 

12.874**

* 
.000 

1<4,2<4, 

3<4 

2. 11-20 ปี 2.41 .547 

3. 21-30 ปี 2.60 .522 

4. 30 ปีขึน้ไป 2.69 .387 
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ตารางที่ 6.25  (ตอ่)  

ระดับการรับรู้

ข่าวสารจากส่ือใน

ชุมชน 

ระยะเวลาที่

อาศัยในชุมชน 
(X̅) (SD) F Sig. 

คู่

แตกต่าง 

1.6  การรับรู้จาก

เว็บไซต์ชุมชน 

1. น้อยกวา่ 10 ปี 2.86 .378 

73.043*** .000 

1>3,1>4, 

2>3,2>4, 

3>4 

2. 11-20 ปี 2.76 .489 

3. 21-30 ปี 2.19 .605 

4. 30 ปีขึน้ไป 1.30 .597 

1.7  การรับรู้จากสือ่

โทรทศัน์ 

1. น้อยกวา่ 10 ปี 2.29 .488 

.305 .821 

 

2. 11-20 ปี 2.22 .475 

3. 21-30 ปี 2.21 .475 

4. 30 ปีขึน้ไป 2.27 .475 

1.8  การรับรู้จาก

บุคคลในชุมชน  

1. น้อยกวา่ 10 ปี 3.29 .756 

1.639 .182 

 

2. 11-20 ปี 3.59 .774 

3. 21-30 ปี 3.50 .635 

4. 30 ปีขึน้ไป 3.70 .655 

หมายเหตุ: *** มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 

 

จากตารางท่ี 6.41 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนใน

ระยะเวลาท่ีตา่งกนั มีระดบัการรับรู้ขา่วสารจากสื่อในชุมชนเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสน

แสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามต่างกัน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบวา่  

การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจากสื่อกิจกรรม ป้ายคําขวัญ เพลงประจําท้องถ่ิน 

และเว็บไซต์ชุมชน พบว่า ความแตกต่างของระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชนมีการรับรู้แตกต่างกันท่ี

ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.001 สว่นการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจากสื่ออ่ืนๆ ไม่มีความ

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 



 

168 

เน่ืองจากการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจากสื่อกิจกรรม ป้ายคําขวญั เพลงประจํา

ท้องถ่ิน และเว็บไซต์ชุมชน มีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ทําการทดสอบความต่างเป็นราย

คูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบวา่ 

 ผลการทดสอบความตา่งระดบัการรับรู้จากสือ่กิจกรรม โดยจําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศยั

ในชุมชน พบวา่ มีจํานวน 2 คูท่ี่ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุม่ท่ีอาศยั

อยูใ่นชุมชนระยะเวลาระหว่าง 11-20 ปี มีการรับรู้ต่างกับกลุม่ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลา 

30 ปีขึน้ไป สว่นกลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนระยะเวลาระหวา่ง 21-30 ปี  มีการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีอาศยั

อยูใ่นชุมชนเป็นระยะเวลา 30 ปีขึน้ไป สว่นช่วงระยะเวลาอ่ืนๆ ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ 

  ผลการทดสอบความต่างระดบัการรับรู้จากสื่อป้ายคําขวญั โดยจําแนกตามระยะเวลาท่ี

อาศยัในชุมชน พบวา่ มีจํานวน 3 คูท่ี่ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุม่ท่ี

อาศยัอยูใ่นชุมชนระยะเวลาระหวา่ง 11-20 ปี มีการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนระยะเวลา

ระหว่าง 21-30 และ 30 ปีขึน้ไป สว่นกลุม่ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนระยะเวลาระหว่าง 21-30 ปี  มีการ

รับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนเป็นระยะเวลา 30 ปีขึน้ไป สว่นช่วงระยะเวลาอ่ืนๆ ไม่แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ผลการทดสอบความต่างระดับการรับรู้จากสื่อเพลงประจําท้องถ่ิน โดยจําแนกตาม

ระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน พบวา่ มีจํานวน 3 คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

ได้แก่ กลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนระยะเวลาน้อยกวา่ 10 ปี มีการรับรู้ต่างกับกลุม่ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน

เป็นระยะเวลา 30 ปีขึน้ไป สว่นกลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนระยะเวลาระหว่าง 11-20 ปี มีการรับรู้ต่าง

กับกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลา 30 ปีขึน้ไป ส่วนกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนระยะเวลา

ระหว่าง 21-30 ปี  มีการรับรู้ต่างกับกลุม่ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลา 30 ปีขึน้ไป สว่นช่วง

ระยะเวลาอ่ืนๆ ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ผลการทดสอบความตา่งระดบัการรับรู้จากสือ่เว็บไซต์ชุมชน โดยจําแนกตามระยะเวลาท่ี

อาศยัในชุมชน พบวา่ มีจํานวน 5 คูท่ี่ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุม่ท่ี

อาศยัอยู่ในชุมชนระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปี มีการรับรู้ต่างกับกลุ่มท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนระยะเวลา

ระหวา่ง 21-30 ปี และ 30 ปีขึน้ไป สว่นกลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนระยะเวลาระหว่าง 11-20 ปี มีการ

รับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนระยะเวลาระหวา่ง 21-30 ปี และ 30 ปีขึน้ไป สว่นกลุม่ท่ีอาศยั

อยูใ่นชุมชนระยะเวลาระหวา่ง 21-30 ปี  มีการรับรู้ต่างกับกลุม่ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลา 

30 ปีขึน้ไป สว่นช่วงระยะเวลาอ่ืนๆ ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 



 

169 

สมมติฐานท่ี 1.10 ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนในระยะเวลาตา่งกนั มีระดบัการรับรู้

เก่ียวกบัประเด็นด้านสิง่แวดล้อมของชุมชนท่ีตา่งกนั  

 

ตารางที่ 6.26  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้เก่ียวกบัประเด็นด้านสิง่แวดล้อม 

                   ของชุมชน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน   

ระดับการรับรู้

เก่ียวกับประเด็น

ด้านส่ิงแวดล้อม 

ระยะเวลาที่

อาศัยในชุมชน 
(X̅) (SD) F Sig. 

คู่

แตก

ต่าง 

2.1  หลกัคําสอน

ศาสนาอิสลามกบั

สิง่แวดล้อม 

1. น้อยกวา่ 10 ปี 4.86 .378 

3.107* .028 1<3 
2. 11-20 ปี 4.98 .156 

3. 21-30 ปี 5.00 .000 

4. 30 ปีขึน้ไป 4.99 .109 

2.2  สถานการณ์

ปัญหาสิง่แวดล้อม

คลองแสนแสบของ

ชุมชน   

1. น้อยกวา่ 10 ปี 4.86 .378 

1.656 .178 

 

2. 11-20 ปี 4.73 .449 

3. 21-30 ปี 4.62 .490 

4. 30 ปีขึน้ไป 4.56 .523 

2.3  วิธีการจดัการกบั

ปัญหาสภาพนํา้คลอง

แสนแสบ 

1. น้อยกวา่ 10 ปี 4.43 .535 

.769 .513 
2. 11-20 ปี 4.68 .471 

3. 21-30 ปี 4.59 .496 

4. 30 ปีขึน้ไป 4.57 .498 
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ตารางที่ 6.26  (ตอ่)  

ระดับการรับรู้เก่ียวกับ

ประเด็นด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

ระยะเวลาที่

อาศัยในชุมชน 
(X̅) (SD) F Sig. 

2.4  วิธีการจดัการกบั

ปัญหาขยะมลูฝอยใน

ชุมชน 

1. น้อยกวา่ 10 ปี 4.43 .535 

.889 .448 
2. 11-20 ปี 4.49 .506 

3. 21-30 ปี 4.37 .486 

4. 30 ปีขึน้ไป 4.33 .523 

2.5  วิธีการจดัการกบั

สภาพแวดล้อมภายใน

ชุมชน 

1. น้อยกวา่ 10 ปี 4.29 .488 

.822 .483 
2. 11-20 ปี 4.15 .615 

3. 21-30 ปี 4.16 .507 

4. 30 ปีขึน้ไป 4.05 .579 

2.6  แนวทางการปฏิบติั

ตนในการดูแลรักษา

สิง่แวดล้อมของชุมชน 

1. น้อยกวา่ 10 ปี 4.29 .488 

.429 .732 
2. 11-20 ปี 4.27 .549 

3. 21-30 ปี 4.38 .519 

4. 30 ปีขึน้ไป 4.36 .552 

ภาพรวมการรับรู้

เก่ียวกับปัญหา

ส่ิงแวดล้อมคลองแสน

แสบของชุมชน 

1. น้อยกวา่ 10 ปี 4.43 .535 

.282 .839 
2. 11-20 ปี 4.29 .512 

3. 21-30 ปี 4.29 .600 

4. 30 ปีขึน้ไป 4.25 .512 

หมายเหตุ: *มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางท่ี 6.26 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนใน

ระยะเวลาตา่งกนั มีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัประเด็นด้านสิง่แวดล้อมของชุมชนท่ีต่างกัน โดยใช้สถิติ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบวา่  

การรับรู้ขา่วสารด้านสิง่แวดล้อมเก่ียวกบัหลกัคําสอนศาสนาอิสลามกบัสิง่แวดล้อม พบว่า 

ความแตกต่างของระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติ 
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0.05 ส่วนการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในประเด็นอ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

เน่ืองจากการรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับหลักคําสอนศาสนาอิสลามกับ

สิง่แวดล้อม มีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงันัน้ผู้วิจัยจึงได้ทําการทดสอบความต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ

ของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบวา่ 

ผลการทดสอบความตา่งระดบัการรับรู้เก่ียวกบัหลกัคําสอนศาสนาอิสลามกับสิ่งแวดล้อม 

โดยจําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน พบวา่ มีจํานวน 1 คูท่ี่ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ กลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปี มีการรับรู้ต่างกับกลุ่มท่ี

อาศัยอยู่ในชุมชนระยะเวลาระหว่าง 21-30 ปี ส่วนช่วงระยะเวลาอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 

 สมมติฐานที่ 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัของคนในชุมชนมสัยิดกมาลลุ 

อิสลามมีผลต่อทศันคติเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ 

โดยแยกเป็นสมมติฐานยอ่ยได้ ดงันี ้

 

 สมมติฐานท่ี 2.1 ประชาชนท่ีมีเพศตา่งกนั มีทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบตา่งกนั  

 

ตารางที่ 6.27  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ 

 สือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ จําแนกตามเพศ 

ทัศนคตขิองประชาชนเก่ียวกับการจัดการการ

ส่ือสารเพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสน

แสบ 

t Sig. 

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร -2.290* .011 

ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร -3.072*** .001 

ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร -2.704* .003 

ภาพรวมทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการส่ือสาร

เพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 
-3.530*** .000 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

                  *** มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 
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 จากตารางท่ี 6.27 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มี

ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบตา่งกัน โดยใช้สถิติ

การวิเคราะห์คา่ Independent t-test ในการทดสอบ พบวา่ 

 ทศันคติต่อผู้ส่งสาร และทัศนคติต่อตัวผู้ รับสาร พบว่า ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมี

ทศันคติแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร และภาพรวมทศันคติเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ พบว่า ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติแตกต่างกันท่ีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 

 

สมมติฐานท่ี 2.2 ประชาชนท่ีมีเพศตา่งกนั มีทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบตา่งกนั (ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร) 

 

ตารางที่ 6.28  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ 

         สือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ (ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร) 

           จําแนกตามเพศ 

ทัศนคตต่ิอช่องทางการส่ือสาร 

เพศ 

t Sig. ชาย (n=61) หญิง (n=139) 

(X̅) (SD) (X̅) (SD) 

12.  อิหม่ามเป็นผู้ เผยแพร่ขา่วสารท่ี

มีความนา่เช่ือถือ 
4.72 .452 4.81 .397 -1.261 .105 

13.  เสยีงตามสายเป็นเคร่ืองมือใน

การเผยแพร่ขา่วสารท่ีมี

ประสทิธิภาพ 

4.57 .499 4.60 .505 -.395 .346 

14.  กิจกรรมมีสว่นช่วยในการ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน 
3.56 .620 3.87 .711 -2.979* .015 

15.  ป้ายคําขวญัมีสว่นช่วยในการ

สร้างจิตสาํนกึด้านสิง่แวดล้อมแก่

คนในชุมชน 

3.10 .539 3.27 .572 -1.990* .024 
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ตารางที่ 6.28  (ตอ่) 

ทัศนคตต่ิอช่องทางการส่ือสาร 

เพศ 

t Sig. ชาย (n=61) หญิง (n=139) 

(X̅) (SD) (X̅) (SD) 

16.  เพลงประจําท้องถ่ินของชุมชน

มีสว่นช่วยกระตุ้นให้เกิดความรัก

ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

2.82 .533 2.94 .507 -1.552 .061 

17.  เว็บไซต์ของชมุชนมีสว่นช่วยใน

การให้ข้อมลูเพ่ือแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมของชุมชน 

1.93 .834 2.03 .789 -.765 .222 

18.  สารคดีเก่ียวกบัคลองแสนแสบ

จากสือ่โทรทศัน์มีสว่นช่วยกระตุ้น

ให้เกิดจิตสาํนกึด้านสิง่แวดล้อมแก่

คนในชุมชน 

2.18 .428 2.32 .514 -2.047* .021 

19.  บุคคลในชุมชนมีสว่นช่วยใน

การปลกุระดมหรือโน้มน้าวให้

ช่วยกนัดแูลรักษาสิง่แวดล้อมใน

ชุมชน 

3.56 .719 3.65 .739 -.864 .194 

หมายเหตุ: *มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางท่ี 6.28 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มี

ทศันคติเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบต่างกัน (ทศันคติ

ตอ่ช่องทางการสือ่สาร) โดยใช้สถิติการวิเคราะห์คา่ Independent t-test ในการทดสอบ พบวา่ 

 ทศันคติตอ่สือ่กิจกรรม ป้ายคําขวญั และสือ่โทรทศัน์ พบวา่ ระหวา่งเพศชายและเพศหญิง

มีทศันคติแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และพบว่าเพศหญิงมีทศันคติต่อสื่อดงักลา่ว

สงูกวา่เพศชาย สว่นทศันคติตอ่สือ่ประเภทอ่ืนๆ ไม่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 

  สมมติฐานท่ี 2.3 ประชาชนท่ีมีอายตุา่งกนั มีทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบตา่งกนั 
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ตารางที่ 6.29  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ 

           สือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ จําแนกตามอาย ุ

ทัศนคตขิองประชาชนเก่ียวกับการจัดการการ

ส่ือสารเพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 
อายุ F Sig. 

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 

2.733* .045 
2. 21-40 ปี 

3. 41-60 ปี 

4. 60 ปีขึน้ไป 

ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 

.620 .603 
2. 21-40 ปี 

3. 41-60 ปี 

4. 60 ปีขึน้ไป 

ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 

.686 .562 
2. 21-40 ปี 

3. 41-60 ปี 

4. 60 ปีขึน้ไป 

ภาพรวมทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการส่ือสาร

เพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 

.741 .529 
2. 21-40 ปี 

3. 41-60 ปี 

4. 60 ปีขึน้ไป 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางท่ี 6.29 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มี

ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบตา่งกัน โดยใช้สถิติ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบวา่  

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร พบวา่ ความแตกตา่งของอายมีุทศันคติตอ่ผู้สง่สารท่ีแตกต่างกันอย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แตเ่ม่ือทําการทดสอบเป็นรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) 

ผลปรากฏว่าไม่พบคู่ท่ีแตกต่าง สว่นทศันคติต่อเนือ้หาสาร ทัศนคติต่อตวัผู้ รับสาร และภาพรวม

ทศันคติตอ่การจดัการการสือ่สาร ไม่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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สมมติฐานท่ี 2.4 ประชาชนท่ีมีอายตุา่งกนั มีทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบตา่งกนั (ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร)  

 

ตารางที่ 6.30  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ 

         สือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ (ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร)  

           จําแนกตามอาย ุ  

ทัศนคตต่ิอช่อง

ทางการส่ือสาร 
อายุ (X̅) (SD) F Sig. 

คู่

แตกต่าง 

12.  อิหม่ามเป็นผู้

เผยแพร่ขา่วสารท่ีมี

ความนา่เช่ือถือ 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 4.70 .463 

1.326 .267 

 

2. 21-40 ปี 4.79 .411 

3. 41-60 ปี 4.75 .440 

4. 60 ปีขึน้ไป 4.88 .331 

13.  เสยีงตามสายเป็น

เคร่ืองมือในการเผยแพร่

ขา่วสารท่ีมี

ประสทิธิภาพ 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 4.57 .502 

1.553 .202 

 

2. 21-40 ปี 4.59 .523 

3. 41-60 ปี 4.51 .505 

4. 60 ปีขึน้ไป 4.73 .449 

14.  กิจกรรมมีสว่นช่วย

ในการแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมของชุมชน

ของชุมชน 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 4.05 .621 

4.785* .003 1>4 
2. 21-40 ปี 3.83 .717 

3. 41-60 ปี 3.74 .723 

4. 60 ปีขึน้ไป 3.49 .597 

15.  ป้ายคําขวญัมีสว่น

ช่วยในการสร้าง

จิตสาํนกึด้าน

สิง่แวดล้อมแก่คนใน

ชุมชน 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 3.43 .555 

2.950* .034 1>4 

2. 21-40 ปี 3.23 .590 

3. 41-60 ปี 3.16 .543 

4. 60 ปีขึน้ไป 3.07 .519 
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ตารางที่ 6.30  (ตอ่)  

ทัศนคตต่ิอช่อง

ทางการส่ือสาร 
อายุ (X̅) (SD) F Sig. 

คู่

แตกต่าง 

16.  เพลงประจํา

ท้องถ่ินของชุมชนมี

สว่นช่วยกระตุ้นให้เกิด

ความรักธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 2.89 .516 

3.222* .024 2>4 

2. 21-40 ปี 2.79 .583 

3. 41-60 ปี 2.92 .440 

4. 60 ปีขึน้ไป 3.10 .436 

17.  เว็บไซต์ของชมุชน

มีสว่นช่วยในการให้

ข้อมลูเพ่ือแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมของชุมชน 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 2.86 .419 

69.828*** .000 

1>2,1>3, 

1>4,2>3, 

2>4,3>4 

2. 21-40 ปี 2.28 .565 

3. 41-60 ปี 1.61 .695 

4. 60 ปีขึน้ไป 1.22 .475 

18.  สารคดีเก่ียวกบั

คลองแสนแสบจากสือ่

โทรทศัน์มีสว่นช่วย

กระตุ้นให้เกิดจิตสาํนกึ

ด้านสิง่แวดล้อมแก่คน

ในชุมชน 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 2.24 .495 

.692 .558 

 

2. 21-40 ปี 2.34 .506 

3. 41-60 ปี 2.22 .461 

4. 60 ปีขึน้ไป 2.29 .512 

19.  บุคคลในชุมชนมี

สว่นช่วยในการปลกุ

ระดมหรือโน้มน้าวให้

ช่วยกนัดแูลรักษา

สิง่แวดล้อมในชุมชน 

1. ต่ํากวา่ 20 ปี 3.70 .845 

2.617 .052 

 

2. 21-40 ปี 3.45 .672 

3. 41-60 ปี 3.65 .716 

4. 60 ปีขึน้ไป 3.83 .704 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

      *** มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 

 

จากตารางท่ี 6.30 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มี

ทศันคติเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบต่างกัน (ทศันคติ
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ต่อช่องทางการสื่อสาร) โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA      

(f-test) ในการทดสอบ พบวา่  

ทศันคติตอ่สือ่กิจกรรม ป้ายคําขวญั  เพลงประจําท้องถ่ิน และเว็บไซต์ชุมชน พบว่า ความ

แตกต่างระหว่างอายุมีทศันคติแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.001 ส่วน

ทศันคติต่อสื่อผู้ นําชุมชน เสียงตามสาย สื่อโทรทศัน์ และบุคคลในชุมชน ไม่มีความแตกต่างกัน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

เน่ืองจากทศันคติตอ่สื่อกิจกรรม ป้ายคําขวญั  เพลงประจําท้องถ่ิน และเว็บไซต์ชุมชน มี

นยัสําคัญทางสถิติ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้ทําการทดสอบความต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(scheffe’) พบวา่ 

 ผลการทดสอบความต่างทัศนคติเก่ียวกับสื่อกิจกรรม โดยจําแนกตามอายุ พบว่า มี

จํานวน 1 คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ กลุม่ท่ีมีอายุต่ํากว่า 20 ปี มี

ทศันคติตา่งกบักลุม่ท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป สว่นช่วงอายอ่ืุนๆ ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ผลการทดสอบความต่างทศันคติเก่ียวกับสื่อป้ายคําขวญัในชุมชน โดยจําแนกตามอาย ุ

พบวา่ มีจํานวน 1 คูท่ี่ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ กลุม่ท่ีมีอายุต่ํากว่า 20 

ปี มีทศันคติตา่งกบักลุม่ท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป สว่นช่วงอายอ่ืุนๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ 

 ผลการทดสอบความต่างทัศนคติเก่ียวกับสื่อเพลงประจําท้องถ่ิน โดยจําแนกตามอาย ุ

พบวา่ มีจํานวน 1 คูท่ี่ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ กลุม่ท่ีมีระหว่าง 21-40 

ปี มีทศันคติตา่งกบักลุม่ท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป สว่นช่วงอายอ่ืุนๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติ 

 ผลการทดสอบความตา่งทศันคติเก่ียวกบัสือ่เว็บไซต์ชุมชน โดยจําแนกตามอายุ พบว่า มี

จํานวน 6 คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุม่ท่ีมีอายุต่ํากว่า 20 ปี มี

ทศันคติตา่งกบักลุม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 21-40 ปี 41-60 ปี และ 60 ปีขึน้ไป กลุม่ท่ีมีระหว่าง 21-40 ปี 

มีทศันคติตา่งกบักลุม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 41-60 ปี และ 60 ปีขึน้ไป สว่นกลุม่ท่ีมีอายรุะหว่าง 41-60 ปี 

มีทศันคติตา่งกบักลุม่ท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป 

 

สมมติฐานท่ี 2.5 ประชาชนท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุตา่งกนั มีทศันคติเก่ียวกบัการจดัการ

การสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบตา่งกนั  
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ตารางที่ 6.31  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ 

           สือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ จําแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ 

ทัศนคตขิองประชาชนเก่ียวกับ

การจัดการการส่ือสารเพื่อ

แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสน

แสบ 

ระดับการศึกษาสูงสุด F Sig. 
คู่

แตกต่าง 

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 

2.803* .041 

 

2. มธัยมศกึษา 

3. ปวช./ปวส. 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 

ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 

.302 .824 

 

2. มธัยมศกึษา 

3. ปวช./ปวส. 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 

ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 

5.261* .002 
1<4,2<4, 

3<4 

2. มธัยมศกึษา 

3. ปวช./ปวส. 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 

ภาพรวมทัศนคติ เ ก่ียวกับการ

จัดการการส่ือสารเพื่อแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 

5.842*** .001 
1<4,2<4, 

3<4 

2. มธัยมศกึษา 

3. ปวช./ปวส. 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

      *** มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 

 

จากตารางท่ี 6.31 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา

สงูสุดต่างกัน มีทศันคติเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ

ต่างกัน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (f-test) ในการ

ทดสอบ พบวา่  
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ทศันคติต่อผู้สง่สาร พบว่า ความแตกต่างของระดบัการศึกษาสงูสดุมีทศันคติท่ีแตกต่าง

กันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เม่ือทดสอบความต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 

(scheffe’) ผลปรากฏวา่ไม่พบคูแ่ตกตา่ง  

ทัศนคติต่อเนือ้หาสาร พบว่า ความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุดมีทัศนคติท่ีไม่

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ทัศนคติต่อตัวผู้ รับสาร พบว่า ความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุดมีทัศนคติท่ี

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทดสอบความตา่งเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ

ของวิธีของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบวา่ มีจํานวน 3 คู ่ท่ีตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ได้แก่ กลุม่ท่ีมีระดบัการศึกษาต่ําว่ามัธยมศึกษา มีทศันคติต่างกับกลุม่ท่ีมีการศึกษาสงูสดุระดบั

ปริญญาตรีขึน้ไป กลุม่ท่ีมีการศึกษาสงูสดุระดบัมัธยมศึกษา มีทศันคติต่างกับกลุม่ท่ีมีการศึกษา

สงูสดุระดบัปริญญาตรีขึน้ไป และกลุม่ท่ีมีการศกึษาสงูสดุระดบั ปวช./ปวส. มีทศันคติต่างกับกลุม่

ท่ีมีการศกึษาสงูสดุระดบัปริญญาตรีขึน้ไป 

ภาพรวมทศันคติเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ 

พบวา่ ความแตกตา่งของระดบัการศกึษาสงูสดุมีทศันคติท่ีแตกตา่งกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.001 และเม่ือทดสอบความตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีการของวิธีของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบว่า มี

จํานวน 3 คู ่ท่ีตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ กลุม่ท่ีมีระดบัการศึกษาต่ําว่า

มธัยมศกึษา มีทศันคติต่างกับกลุม่ท่ีมีการศึกษาสงูสดุระดบัปริญญาตรีขึน้ไป กลุม่ท่ีมีการศึกษา

สงูสดุระดบัมธัยมศกึษา มีทศันคติตา่งกบักลุม่ท่ีมีการศกึษาสงูสดุระดบัปริญญาตรีขึน้ไป และกลุม่

ท่ีมีการศกึษาสงูสดุระดบั ปวช./ปวส. มีทศันคติต่างกับกลุม่ท่ีมีการศึกษาสงูสดุระดบัปริญญาตรี

ขึน้ไป 

 

สมมติฐานท่ี 2.6 ประชาชนท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุตา่งกนั มีทศันคติเก่ียวกบัการจดัการ

การสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบตา่งกนั (ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร) 
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ตารางที่ 6.32  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ 

           สือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ (ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร) 

           จําแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ   

ทัศนคตต่ิอช่อง

ทางการส่ือสาร 
ระดับการศึกษาสูงสุด (X̅) (SD) F Sig. 

คู่

แตกต่าง 

12.  อิหม่ามเป็นผู้

เผยแพร่ขา่วสารท่ีมี

ความนา่เช่ือถือ 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 4.77 .427 

.827 .481 

 

2. มธัยมศกึษา 4.78 .418 

3. ปวช./ปวส. 4.73 .447 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 4.89 .320 

13.  เสยีงตามสาย

เป็นเคร่ืองมือในการ

เผยแพร่ขา่วสารท่ีมี

ประสทิธิภาพ 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 4.67 .475 

1.308 .273 

 

2. มธัยมศกึษา 4.57 4.98 

3. ปวช./ปวส. 4.49 .506 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 4.67 .555 

14.  กิจกรรมมีสว่น

ช่วยในการแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมของ

ชุมชนของชุมชน 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 3.68 .701 

1.308 .276 

 

2. มธัยมศกึษา 3.78 .619 

3. ปวช./ปวส. 3.76 .679 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 4.00 .877 

15.  ป้ายคําขวญัมี

สว่นช่วยในการสร้าง

จิตสาํนกึด้าน

สิง่แวดล้อมแก่คนใน

ชุมชน 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 3.12 .555 

2.819

* 
.040 

ไม่พบคู่

แตกตา่ง 

2. มธัยมศกึษา 3.18 .517 

3. ปวช./ปวส. 3.24 .570 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 3.48 .643 

16.  เพลงประจํา

ท้องถ่ินของชุมชนมี

สว่นช่วยกระตุ้นให้

เกิดความรักธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม 

1. ต่ํากวา่มธัยมศกึษา 2.93 .516 

.593 .621 

 

2. มธัยมศกึษา 2.84 .507 

3. ปวช./ปวส. 2.93 .447 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 2.96 .649 
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ตารางที่ 6.32  (ตอ่) 

ทัศนคตต่ิอช่อง

ทางการส่ือสาร 

ระดับการศึกษา

สูงสุด 
(X̅) (SD) F Sig. 

คู่

แตกต่าง 

17.  เว็บไซต์ของ

ชุมชนมีสว่นช่วยใน

การให้ข้อมลูเพ่ือ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อม

ของชุมชน 

1. ต่ํากวา่

มธัยมศกึษา 
1.68 .748 

8.557*

** 
.000 

1<2,1<4 

3<4 
2. มธัยมศกึษา 2.13 .809 

3. ปวช./ปวส. 1.91 .793 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 2.52 .580 

18.  สารคดีเก่ียวกบั

คลองแสนแสบจากสือ่

โทรทศัน์มีสว่นช่วย

กระตุ้นให้เกิด

จิตสาํนกึด้าน

สิง่แวดล้อม 

1. ต่ํากวา่

มธัยมศกึษา 
2.18 .469 

1.519 .211  
2. มธัยมศกึษา 2.37 .516 

3. ปวช./ปวส. 2.27 .495 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 2.30 .465 

19.  บุคคลในชุมชนมี

สว่นช่วยในการปลกุ

ระดมหรือโน้มน้าวให้

ช่วยกนัดแูลรักษา

สิง่แวดล้อมในชุมชน 

1. ต่ํากวา่

มธัยมศกึษา 
3.90 .681 

4.730* .003 1>2,1>3 2. มธัยมศกึษา 3.51 .763 

3. ปวช./ปวส. 3.42 .621 

4. ปริญญาตรีขึน้ไป 3.63 .792 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

      *** มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 

 

จากตารางท่ี 6.32 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา

สงูสุดต่างกัน มีทศันคติเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ

ตา่งกนั (ทศันคติตอ่ช่องทางการสื่อสาร) โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-

Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบวา่  

ทศันคติตอ่สือ่ป้ายคําขวญั เว็บไซต์ชุมชน และบุคคลในชุมชน พบว่า ความแตกต่างของ

ระดับการศึกษาสูงสุดมีทัศนคติแตกต่างกันท่ีระดบันัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.001 ส่วน

ทศันคติตอ่สือ่ประเภทอ่ืนๆ ไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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เน่ืองจากทศันคติตอ่ป้ายคําขวญั เว็บไซต์ชุมชน และบุคคลในชุมชน มีนยัสําคญัทางสถิติ 

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ทําการทดสอบความตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบวา่ 

ผลการทดสอบความตา่งทศันคติเก่ียวกับสื่อป้ายคําขวญัในชุมชน โดยจําแนกตามระดบั

การศึกษาสงูสดุ จากการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) ผลปรากฏว่าไม่พบคู่ท่ี

แตกตา่ง 

 ผลการทดสอบความต่างทัศนคติเก่ียวกับสื่อเว็บไซต์ชุมชน โดยจําแนกตามระดับ

การศกึษาสงูสดุ พบวา่ มีจํานวน 3 คูท่ี่ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุม่

ท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากว่ามัธยมศึกษา  มีทัศนคติต่างกับกลุ่ม ท่ีมีการศึกษาสูงสุดระดับ

มธัยมศกึษา และระดบัปริญญาตรีขึน้ไป กลุม่ท่ีมีการศกึษาสงูสดุระดบั ปวช./ปวส. มีทศันคติต่าง

กับกลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงสดุระดบัปริญญาตรีขึน้ไป สว่นกลุม่ท่ีมีการศึกษาสงูสุดในระดบัอ่ืนๆ มี

ทัศนคติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงสุดในระดับอ่ืนๆ มี

ทศันคติไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ผลการทดสอบความต่างทศันคติเก่ียวกับสื่อท่ีเป็นบุคคลในชุมชน โดยจําแนกตามระดบั

การศกึษาสงูสดุ พบวา่ มีจํานวน 2 คูท่ี่ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ กลุม่ท่ี

มีระดบัการศกึษาต่ํากวา่มธัยมศกึษา มีทศันคติต่างกับกลุม่ท่ีมีการศึกษาสงูสดุระดบัมัธยมศึกษา 

และระดบัปวช./ปวส. สว่นกลุม่ท่ีมีการศึกษาสงูสดุในระดบัอ่ืนๆ มีทศันคติไม่แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

 

สมมติฐานท่ี 2.7 ประชาชนท่ีมีอาชีพตา่งกนั มีทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบตา่งกนั  
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ตารางที่ 6.33  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ 

           สือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ จําแนกตามอาชีพ   

ทัศนคตขิองประชาชน

เก่ียวกับการจัดการการ

ส่ือสารเพื่อแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อมคลอง   

แสนแสบ 

อาชีพ F Sig. 
คู่

แตกต่าง 

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร  

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 

3.897*** .001 2<3 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 

4. เกษตรกร 

5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 

6. รับจ้างทัว่ไป 

7. ไม่มีอาชีพ (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 

ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 

1.895 .084 

 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 

4. เกษตรกร 

5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 

6. รับจ้างทัว่ไป 

7. ไม่มีอาชีพ (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
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ตารางที่ 6.33  (ตอ่) 

ทัศนคตขิองประชาชน

เก่ียวกับการจัดการการ

ส่ือสารเพื่อแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อมคลอง      

แสนแสบ 

อาชีพ F Sig. 
คู่

แตกต่าง 

ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 

2.686* .016 
ไม่พบคู่

แตกตา่ง 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 

4. เกษตรกร 

5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 

6. รับจ้างทัว่ไป 

7. ไม่มีอาชีพ (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 

ภาพรวมทัศนคติเก่ียวกับ

การจัดการการส่ือสารเพื่อ

แ ก้ ปั ญห า ส่ิ ง แว ด ล้ อ ม

คลองแสนแสบ 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 

3.334* .004 1<3,3>4 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 

4. เกษตรกร 

5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 

6. รับจ้างทัว่ไป 

7. ไม่มีอาชีพ (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

      *** มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 

 

จากตารางท่ี 6.33 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มี

ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบตา่งกัน โดยใช้สถิติ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบวา่  
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ทัศนคติต่อผู้ ส่งสาร พบว่า ความแตกต่างของอาชีพมีทัศนคติท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และเม่ือทดสอบความตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่ (scheffe’) 

พบวา่ มีจํานวน 1 คู ่ท่ีตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุม่ท่ีประกอบอาชีพ

ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย มีทศันคติตา่งกบักลุม่ท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ สว่น

กลุม่ท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ มีทศันคติไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ทศันคติต่อเนือ้หาสาร พบว่า ความแตกต่างของอาชีพมีทศันคติท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 

ทัศนคติต่อตัวผู้ รับสาร พบว่า ความแตกต่างของอาชีพมีทัศนคติท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เม่ือทดสอบความต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของวิธีของเชฟเฟ่ 

(scheffe’) ผลปรากฏวา่ไม่พบคูท่ี่แตกตา่ง 

สําหรับภาพรวมทศันคติเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลอง

แสนแสบ พบวา่ ความแตกตา่งของอาชีพมีทศันคติท่ีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 และเม่ือทดสอบความตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีการของวิธีของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบว่า มีจํานวน 

2 คู ่ท่ีตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ กลุม่ท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มีทศันคติ

ตา่งกบักลุม่ท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และกลุม่ท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีทศันคติต่างกับกลุม่ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร สว่นกลุม่ท่ีประกอบอาชีพ

อ่ืนๆ มีทศันคติไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

สมมติฐานท่ี 2.8 ประชาชนท่ีมีอาชีพตา่งกนั มีทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบตา่งกนั (ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร) 
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ตารางที่ 6.34  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ 

           สือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ (ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร)  

           จําแนกตามอาชีพ 

ทัศนคตต่ิอช่อง

ทางการส่ือสาร 
อาชีพ (X̅) (SD) F Sig. 

12.  อิหม่ามเป็นผู้

เผยแพร่ขา่วสารท่ีมี

ความนา่เช่ือถือ  

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 4.73 .452 

.801 .570 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 4.77 .426 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
4.83 .389 

4. เกษตรกร 4.79 .415 

5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 4.91 .294 

6. รับจ้างทัว่ไป 4.86 .359 

7. ไม่มีอาชีพ (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 4.72 .455 

 

13.  เสยีงตามสายเป็น

เคร่ืองมือในการเผยแพร่

ขา่วสารท่ีมี

ประสทิธิภาพ 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 4.61 .496 

1.874 .087 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 4.40 .553 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
4.75 .452 

4. เกษตรกร 4.46 .509 

5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 4.68 .477 

6. รับจ้างทัว่ไป 4.71 .463 

7. ไม่มีอาชีพ (พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 4.66 .478 
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ตารางที่ 6.34  (ตอ่) 

ทัศนคตต่ิอช่อง

ทางการส่ือสาร 
อาชีพ (X̅) (SD) F Sig. 

คู่

แตกต่าง 

14.  กิจกรรมมีสว่น

ช่วยในการแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมของชุมชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 4.09 .631 

2.998* .008 
ไม่พบคู่

แตกตา่ง 

2. ธุรกิจสว่นตวั/

ค้าขาย 
3.66 .725 

3. ข้าราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
4.17 .835 

4. เกษตรกร 3.63 .576 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
3.82 .795 

6. รับจ้างทัว่ไป 3.86 .727 

7. ไม่มีอาชีพ 

(พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
3.58 .602 

15.  ป้ายคําขวญัมี

สว่นช่วยในการสร้าง

จิตสาํนกึด้าน

สิง่แวดล้อมแก่คนใน

ชุมชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 3.42 .561 

2.320* .035 
ไม่พบคู่

แตกตา่ง 

2. ธุรกิจสว่นตวั/

ค้าขาย 
3.20 .632 

3. ข้าราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
3.50 .522 

4. เกษตรกร 3.04 .464 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
3.23 .612 

6. รับจ้างทัว่ไป 3.29 .463 

7. ไม่มีอาชีพ 

(พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
3.08 .549 
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ตารางที่ 6.34  (ตอ่) 

ทัศนคตต่ิอช่อง

ทางการส่ือสาร 
อาชีพ (X̅) (SD) F Sig. 

คู่

แตกต่าง 

16.  เพลงประจํา

ท้องถ่ินของชุมชนมี

สว่นช่วยกระตุ้นให้

เกิดความรัก

ธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม  

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 2.85 .508 

1.108 .359  

2. ธุรกิจสว่นตวั/

ค้าขาย 
2.74 .611 

3. ข้าราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
3.00 .603 

4. เกษตรกร 3.00 .417 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
3.00 .309 

6. รับจ้างทัว่ไป 2.86 .573 

7. ไม่มีอาชีพ 

(พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
2.96 .517 

17.  เว็บไซต์ของ

ชุมชนมีสว่นช่วยใน

การให้ข้อมลูเพ่ือ

แก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมของ

ชุมชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 2.85 .442 

18.513*** .000 

1>2,1>4, 

1>5,1>6, 

1>7,2<3, 

3>4,3>7, 

5>7 

2. ธุรกิจสว่นตวั/

ค้าขาย 
1.89 .676 

3. ข้าราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
2.67 .492 

4. เกษตรกร 1.75 .737 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
2.18 .795 

6. รับจ้างทัว่ไป 1.90 .625 

7. ไม่มีอาชีพ 

(พอ่บ้าน/แม่บ้าน) 
1.47 .668 
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ตารางที่ 6.34  (ตอ่) 

ทัศนคตต่ิอช่องทางการ

ส่ือสาร 
อาชีพ (X̅) (SD) F Sig. 

18.  สารคดีเก่ียวกบัคลอง

แสนแสบจากสือ่โทรทศัน์

มีสว่นช่วยกระตุ้นให้เกิด

จิตสาํนกึด้านสิง่แวดล้อม

แก่คนในชุมชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 2.27 .517 

.322 .925 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 2.34 .539 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
2.25 .452 

4. เกษตรกร 2.25 .442 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
2.36 .492 

6. รับจ้างทัว่ไป 2.29 .463 

7. ไม่มีอาชีพ (พอ่บ้าน/

แม่บ้าน) 
2.23 .505 

19.  บุคคลในชุมชนมีสว่น

ช่วยในการปลกุระดมหรือ

โน้มน้าวให้ช่วยกนัดแูล

รักษาสิง่แวดล้อมในชุมชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 3.70 .883 

1.104 .362 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 3.43 .655 

3. ข้าราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
3.58 .669 

4. เกษตรกร 3.54 .721 

5. พนกังานบริษัท/

ลกูจ้าง 
3.77 .813 

6. รับจ้างทัว่ไป 3.48 .873 

7. ไม่มีอาชีพ (พอ่บ้าน/

แม่บ้าน) 
3.75 .585 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

      *** มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 
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จากตารางท่ี 6.34 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มี

ทศันคติเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบต่างกัน (ทศันคติ

ต่อช่องทางการสื่อสาร) โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA    

(f-test) ในการทดสอบ พบวา่  

ทศันคติตอ่สือ่กิจกรรม ป้ายคําขวญั และเว็บไซต์ชุมชน พบว่า ความแตกต่างของอาชีพมี

ทศันคติแตกต่างกันท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.001 สว่นทศันคติต่อสื่อประเภทอ่ืนๆ 

ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

เน่ืองจากทัศนคติต่อสื่อกิจกรรม ป้ายคําขวญั และเว็บไซต์ชุมชน มีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ทําการทดสอบความตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) พบวา่  

ผลการทดสอบความตา่งทศันคติเก่ียวกบัสือ่กิจกรรมในชุมชน โดยจําแนกตามอาชีพ จาก

การทดสอบรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) ผลปรากฏวา่ไม่พบคูท่ี่แตกตา่ง 

ผลการทดสอบความตา่งทศันคติเก่ียวกบัสื่อป้ายคําขวญั โดยจําแนกตามอาชีพ จากการ

ทดสอบรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) ผลปรากฏวา่ไม่พบคูท่ี่แตกตา่ง 

 ผลการทดสอบความต่างทศันคติเก่ียวกับสื่อเว็บไซต์ชุมชน โดยจําแนกตามอาชีพ พบว่า 

มีจํานวน 9 คูท่ี่ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุม่ท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 

มีทัศนคติต่างกับกลุ่มท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เกษตรกร พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง 

รับจ้างทัว่ไป และผู้ ท่ีไม่มีอาชีพ กลุม่ท่ีประกอบอาชีพธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย มีทศันคติต่างกับกลุม่ท่ี

ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  กลุ่มท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ มีทัศนคติต่างกับกลุม่ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร และผู้ ไม่มีอาชีพ กลุ่มท่ีประกอบ

อาชีพพนกังานบริษัท/ลกูจ้าง มีทศันคติตา่งกับกลุม่ท่ีไม่มีอาชีพ สว่นกลุม่ท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ มี

ทศันคติไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

 สมมติฐานท่ี 2.9 ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนในระยะเวลาท่ีตา่งกนั มีทศันคติเก่ียวกบั

การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบตา่งกนั  

 

 

 

 

 



 

191 

ตารางที่ 6.35  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ 

           สือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศยัใน 

           ชุมชน  

ทัศนคตขิองประชาชนเก่ียวกับ

การจัดการการส่ือสารเพื่อ

แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลอง   

แสนแสบ 

ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน F Sig. 

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร  

1.น้อยกวา่ 10 ปี 

1.113 .345 
2.11-20 ปี 

3.21-30 ปี 

4.30 ปีขึน้ไป 

ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร  

1.น้อยกวา่ 10 ปี 

.379 .768 
2.11-20 ปี 

3.21-30 ปี 

4.30 ปีขึน้ไป 

ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร  

1.น้อยกวา่ 10 ปี 

.666 .574 
2.11-20 ปี 

3.21-30 ปี 

4.30 ปีขึน้ไป 

ภาพรวมทัศนคติ เ ก่ียวกับการ

จัดการการส่ือสารเพื่อแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ  

1.น้อยกวา่ 10 ปี 

.992 .398 
2.11-20 ปี 

3.21-30 ปี 

4.30 ปีขึน้ไป 

 

จากตารางท่ี 6.35 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนใน

ระยะเวลาท่ีตา่งกัน มีทศันคติเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสน

แสบตา่งกนั โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (f-test) ในการ

ทดสอบ พบวา่  
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ทศันคติต่อผู้สง่สาร ทศันคติต่อเนือ้หาสาร ทศันคติต่อตวัผู้ รับสาร และภาพรวมทศันคติ

เก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ พบว่า ความแตกต่างของ

ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน มีทศันคติท่ีไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 สมมติฐานท่ี 2.10 ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนในระยะเวลาท่ีตา่งกนั มีทศันคติเก่ียวกบั 

การจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบต่างกัน (ทศันคติต่อช่องทางการ

สือ่สาร) 

 

ตารางที่ 6.36  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ 

           สือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ (ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร) 

           จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน 

ทัศนคตต่ิอช่องทางการ

ส่ือสาร 

ระยะเวลาที่

อาศัยในชุมชน 
(X̅) (SD) F Sig. 

คู่

แตกต่าง 

12.  อิหม่ามเป็นผู้

เผยแพร่ขา่วสารท่ีมีความ

นา่เช่ือถือ 

1.น้อยกวา่ 10 ปี 4.71 .488 

.728 .536 

 

2.11-20 ปี 4.71 .461 

3.21-30 ปี 4.82 .384 

4.30 ปีขึน้ไป 4.79 .413 

13.  เสยีงตามสายเป็น

เคร่ืองมือในการเผยแพร่

ขา่วสารท่ีมีประสทิธิภาพ 

1.น้อยกวา่ 10 ปี 4.43 .535 

.517 .671 

 

2.11-20 ปี 4.63 .488 

3.21-30 ปี 4.56 .529 

4.30 ปีขึน้ไป 4.62 .489 
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ตารางที่ 6.36  (ตอ่) 

ทัศนคตต่ิอช่อง

ทางการส่ือสาร 

ระยะเวลาที่

อาศัยในชุมชน 
(X̅) (SD) F Sig. 

คู่

แตกต่าง 

14.  กิจกรรมมีสว่น

ช่วยในการแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมของชุมชน 

1.น้อยกวา่ 10 ปี 3.71 .488 

3.050* .030 2>4 
2.11-20 ปี 4.05 .669 

3.21-30 ปี 3.76 .715 

4.30 ปีขึน้ไป 3.65 .685 

15.  ป้ายคําขวญัมี

สว่นช่วยในการสร้าง

จิตสาํนกึด้าน

สิง่แวดล้อมแก่คนใน

ชุมชน 

1.น้อยกวา่ 10 ปี 3.43 .535 

3.087* .028 
ไม่พบคู่

แตกตา่ง 

2.11-20 ปี 3.37 .581 

3.21-30 ปี 3.26 .589 

4.30 ปีขึน้ไป 3.08 .520 

16.  เพลงประจํา

ท้องถ่ินของชุมชนมี

สว่นช่วยกระตุ้นให้

เกิดความรักธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม 

1.น้อยกวา่ 10 ปี 2.71 .488 

2.788* .042 
ไม่พบคู่

แตกตา่ง 

2.11-20 ปี 2.85 .573 

3.21-30 ปี 2.81 .553 

4.30 ปีขึน้ไป 3.02 .438 

17.  เว็บไซต์ของ

ชุมชนมีสว่นช่วยใน

การให้ข้อมลูเพ่ือ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อม

ของชุมชน 

1.น้อยกวา่ 10 ปี 2.86 .378 

62.202*** .000* 

1>3,1>4, 

2>3,2>4, 

3>4 

2.11-20 ปี 2.76 .489 

3.21-30 ปี 2.21 .587 

4.30 ปีขึน้ไป 1.39 .621 
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ตารางที่ 6.36  (ตอ่) 

ทัศนคตต่ิอช่องทางการ

ส่ือสาร 

ระยะเวลาที่อาศัย

ในชุมชน 
(X̅) (SD) F Sig. 

18.  สารคดีเก่ียวกบัคลองแสน

แสบจากสือ่โทรทศัน์มีสว่นช่วย

กระตุ้นให้เกิดจิตสาํนกึด้าน

สิง่แวดล้อมแก่คนในชุมชน 

1.น้อยกวา่ 10 ปี 2.29 .488 

.031 .993 
2.11-20 ปี 2.27 .501 

3.21-30 ปี 2.29 .520 

4.30 ปีขึน้ไป 2.27 .475 

19.  บุคคลในชุมชนมีสว่นช่วย

ในการปลกุระดมหรือโน้มน้าว

ให้ช่วยกนัดแูลรักษา

สิง่แวดล้อมในชุมชน 

1.น้อยกวา่ 10 ปี 3.14 .900 

1.754 .157 
2.11-20 ปี 3.61 .862 

3.21-30 ปี 3.56 .720 

4.30 ปีขึน้ไป 3.73 .647 

หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

      *** มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 

 

จากตารางท่ี 6.36 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีว่า ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนใน

ระยะเวลาท่ีตา่งกัน มีทศันคติเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสน

แสบต่างกัน (ทศันคติต่อช่องทางการสื่อสาร) โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

One-Way ANOVA (f-test) ในการทดสอบ พบวา่  

ทศันคติตอ่สือ่กิจกรรม ป้ายคําขวญั เพลงประจําท้องถ่ิน และเว็บไซต์ชุมชน พบว่า ความ

แตกตา่งระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนมีทศันคติแตกต่างกันท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 และ 

0.001 สว่นทศันคติตอ่สือ่ประเภทอ่ืนๆ ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

เน่ืองจากทศันคติต่อสื่อกิจกรรม ป้ายคําขวญั เพลงประจําท้องถ่ิน และเว็บไซต์ชุมชน มี

นยัสําคัญทางสถิติ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้ทําการทดสอบความต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(scheffe’) พบวา่ 

 ผลการทดสอบความตา่งทศันคติเก่ียวกบัสือ่กิจกรรมในชุมชน โดยจําแนกตามระยะเวลา

ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน พบว่า มีจํานวน 1 คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ 

กลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนเป็นระยะเวลาระหวา่ง 11-20 ปี มีทศันคติตา่งกบักลุม่ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน
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เป็นเวลา 30 ปีขึน้ไป สว่นกลุม่ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนในช่วงระยะเวลาอ่ืนมีทศันคติไม่แตกต่างกัน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ผลการทดสอบความต่างทศันคติเก่ียวกับสื่อป้ายคําขวญั โดยจําแนกตามระยะเวลาท่ี

อาศยัอยูใ่นชุมชน จากการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) ผลปรากฏว่าไม่พบคู่ท่ี

แตกตา่ง 

ผลการทดสอบความต่างทัศนคติเก่ียวกับสื่อเพลงประจําท้องถ่ิน โดยจําแนกตาม

ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน จากการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (scheffe’) ผลปรากฏ

วา่ไม่พบคูท่ี่แตกตา่ง 

 ผลการทดสอบความตา่งทศันคติเก่ียวกบัสือ่เว็บไซต์ของชุมชน โดยจําแนกตามระยะเวลา

ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน พบว่า มีจํานวน 5 คู่ท่ีต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ 

กลุม่ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปี มีทศันคติต่างกับกลุม่ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน

เป็นระยะเวลาระหวา่ง 21-30 ปี และ 30 ปีขึน้ไป กลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนระยะเวลาระหว่าง    11-

20 ปี มีทศันคติตา่งกบักลุม่ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนระยะเวลาระหวา่ง 21-30 ปี และ 30 ปีขึน้ไป กลุม่ท่ี

อาศยัอยู่ในชุมชนระยะเวลาระหว่าง 21-30 ปี มีทัศนคติต่างกับกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเป็น

ระยะเวลา 30 ปีขึน้ไป สว่นกลุม่ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนในช่วงระยะเวลาอ่ืนมีทศันคติไม่แตกต่างกัน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 

  สมมติฐานที่ 3 การรับรู้เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติท่ี 

ประชาชนมีตอ่การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

 

 การทดสอบสมมติฐานท่ีวา่ การรับรู้เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมมีความสมัพนัธ์กับทศันคติ

ท่ีประชาชนมีต่อการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ ดงัรายละเอียด

แสดงในตาราง 6.37 
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ตารางที่ 6.37  สรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมกบัทศันคติท่ี 

                        ประชาชนมีตอ่การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

 ทัศนคตขิองประชาชนที่มีต่อการจัดการการส่ือสารเพื่อ

แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 

การ รับ รู้ เ ก่ี ยว กับ ปัญห า

ส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 
.216* .002 

หมายเหตุ: *มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 

 จากตารางท่ี 6.37 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ค่าทางสถิติสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพันธ์เพียร์สนั (pearson’s correlation coefficient) ในภาพรวม พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์การรับรู้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบและทศันคติท่ีประชาชนมีต่อการจัดการการ

สื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบมีความสมัพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 และเป็นความสมัพนัธ์เชิงบวก  

 

 



บทที่ 7 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง “การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบกับการรับรู้

ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการการสื่อสารเพ่ือ

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ การรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามต่อการ

สือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ ทศันคติของประชาชนชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม

ตอ่การจดัการการสื่อสาร รวมทัง้เปรียบเทียบการรับรู้และทศันคติเก่ียวกับการจัดการการสื่อสาร

เพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมของคนในชุมชนท่ีมีลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเชิง

คุณภาพ ได้แก่  บุคคลท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้สง่สารและผู้ รับสาร กลุ่มแรกเป็นการเลือกกลุม่ตวัอย่าง

แบบมีเป้าหมาย โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึเพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

และการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน ในท่ีนีไ้ด้เลือก

สมัภาษณ์ผู้ นําชุมชนหรืออิหม่ามประจํามัสยิดกมาลุลอิสลาม ผู้ ช่วยอิหม่าม รวมถึงผู้ ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้อง สว่นกลุม่ท่ีสอง เป็นการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบมีเป้าหมายเช่นเดียวกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูล

เก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่การจัดการการปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยใช้การสมัภาษณ์กับ

เยาวชน จํานวน 15 คน  

สาํหรับประชากรท่ีใช้ในการศกึษาเชิงปริมาณนัน้ ได้แก่ ประชาชนในชุมชนมัสยิดกมาลลุ

อิสลามท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้ รับสาร โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างตามสดัสว่นประชากร ซึ่งกําหนดค่าของ

ความเช่ือมั่นท่ีระดบั 95% และระดบัค่าของความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ท่ีระดบั 10% และใช้

วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่กลุม่อีกขัน้ตอนหนึง่เพ่ือเลอืกชุมชนเพียง 11 ชุมชน จาก 22 ชุมชน ซึ่ง

ได้ผลของการสุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 200 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงคณุภาพเป็นการสร้างแนวคําถามเพ่ือใช้ในการ

สมัภาษณ์เจาะลกึกบักลุม่ตวัอย่าง สว่นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึน้

และได้ผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หาและทดลอง เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น 

(reliability) หลงัจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยเป็นการบรรยายเชิงสถิติ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความสําคญั และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test และ f-test เพ่ือ

วิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (one-way onova) และในกรณีท่ีพบว่ามีนยัสําคญัทางสถิติ 

ผู้วิจัยจะทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ (post hoc test) ตามวิธีการของเชฟเฟ่ 

(scheffe’) และใช้การวิเคราะห์ค่าทางสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (pearson’s 

correlation coefficient) เพ่ือวิเคราะห์คา่ความสมัพนัธ์ของตวัแปร 

 

7.1  สรุปผลการวิจัย 

 

 ชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามเป็นชุมชนชาวไทยมสุลมิท่ีนบัถือศาสนาอิสลามโดยมีผู้ นําทาง

ศาสนาเป็นผู้ นําชุมชนหรือท่ีเรียกว่า “อิหม่าม” ซึ่งชาวมุสลิมจะมีพิธีกรรมทางศาสนาท่ีจะต้อง

กระทําทกุวนัคือการละหมาด ทําให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความผกูพนักบัคลองแสนแสบมาเป็น

ระยะเวลายาวนาน เน่ืองด้วยในอดีตนํา้จากคลองแสนแสบสามารถนํามาชําระร่างกายก่อนการทํา

ละหมาดได้ สําหรับด้านเศรษฐกิจ คนในชุมชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม

เป็นหลกั รวมทัง้มีการเลีย้งสตัว์และเลีย้งปลาในกระชงั ซึง่จากผลการศกึษา พบวา่ การดําเนินชีวิต

ของคนในชุมชนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ล้วนมีส่วนท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ

สภาพแวดล้อมคลองแสนแสบทัง้สิน้  

   

7.1.1  ผลการวิเคราะห์การจัดการการส่ือสารเพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลอง 

         แสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม 

 การจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุล

อิสลาม ในท่ีนีผู้้ วิจัยได้แบ่งออกเป็นการศึกษาผู้สง่สาร การศึกษาเนือ้หาสาร การศึกษาช่องทาง

การสือ่สาร และการศกึษาผู้ รับสาร 

 ด้านผู้สง่สารและเนือ้หาสาร พบว่า ชุมชนมีผู้ นําท่ีเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ และมี

ทกัษะการสือ่สารเพ่ือการโน้มน้าวใจคนในชุมชน โดยผู้ นําชุมชนได้นําหลกัคําสอนศาสนาอิสลามา

สอนควบคู่กับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้คนในชุมชนได้ตระหนกัถึงปัญหาและ
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ร่วมมือกนัในการแก้ไขปัญหาเหลา่นัน้ สะท้อนให้เห็นวา่ผู้สง่สารมีอิทธิพลอยา่งมากในการโน้มน้าว

ใจให้คนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมด้าน

สิง่แวดล้อม 

ด้านช่องทางการสื่อสาร พบว่า ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการเลือกใช้ช่องทางการ

สือ่สารท่ีผสมผสานสือ่แตล่ะประเภทเพ่ือให้สอดรับกบับริบทแวดล้อมของผู้ รับสาร ไม่วา่จะเป็นการ

ใช้สื่อบุคคล สื่อกระจายเสียง สื่อเฉพาะกิจ สื่อพืน้บ้าน สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อมวลชน แสดงให้

เห็นว่า ชุมชนมีการใช้สื่อแบบบูรณาการโดยเป็นการเลือกใช้จุดเด่นของสื่อแต่ละสื่อเพ่ือลด

ข้อจํากดัของสือ่ประเภทอ่ืนๆ ทําให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีผู้สง่สารต้องการได้ ซึ่งผลของการ

ใช้สือ่แบบบูรณาการนีช้่วยเสริมแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการใช้สื่อหลาย

ประเภทเพ่ือให้กลุม่เป้าหมายเกิดการตอบสนองในหลากหลายทาง   

 ด้านทศันคติ ความรู้และพฤติกรรมของผู้ รับสาร พบวา่ ผลจากการสือ่สารภายในชุมชนท่ีมี

การใช้สือ่ท่ีหลากหลายเพ่ือให้เข้าถึงกลุม่คนทกุกลุม่ภายในชุมชนนัน้ ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน

ทัศนคติ ทัง้ทัศนคติต่อผู้ นําชุมชน และทัศนคติต่อการเลือกใช้สื่อท่ีนําเสนอข่าวสารเก่ียวกับ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งสง่ผลให้คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

อนันําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤติกรรมท่ีให้ความร่วมมือในการฟืน้ฟูและพฒันาสภาพแวดล้อมของ

ชุมชนมากยิ่งขึน้ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามถือเป็นชุมชนท่ีมีการใช้การสื่อสารใน

ระดบัท้องถ่ินหรือในระดบัชุมชน โดยเป็นลกัษณะของการเลือกใช้สื่อภายในท้องถ่ินเพ่ือให้สอดรับ

กบัวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน ถือเป็นอีกลกัษณะหนึง่ของการบริหารจดัการการสือ่สารโดย

ไม่อาศยัสือ่จากสว่นกลางในระดบัประเทศ แต่ก็สามารถใช้สื่อในชุมชนเป็นช่องทางในการสื่อสาร

กนัระหวา่งคนในชุมชนหรือในท้องถ่ินเดียวกันได้ อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดการสื่อสารร่วมกันและโยงใย

ความเป็นชุมชนเดียวกันให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนสามารถใช้การสื่อสารเพ่ือการแก้ไขและ

พฒันาชุมชนได้อยา่งประสบความสาํเร็จและเป็นชุมชนต้นแบบด้านสิง่แวดล้อม 

 จากการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามท่ีมี      

กลยทุธ์การสือ่สารท่ีหลากหลาย สะท้อนให้วา่ อิทธิพลของการสือ่สารมีความสําคญักับการพฒันา

ไม่วา่จะในด้านใดก็ตาม ซึ่งจากกรณีศึกษาชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามนีทํ้าให้เห็นได้ว่าการมีสื่อ

บุคคลท่ีเข็มแข็งและเป็นท่ียอมรับนบัถือของคนในชุมชนถือว่าเป็นสว่นสําคญัท่ีช่วยทําให้เกิดการ

หลอมรวมคนในชุมชน อีกทัง้ยงัถือว่าเป็นการใช้สื่อบุคคลท่ีก่อให้เกิดการความร่วมมือของคนใน

ชุมชนอีกด้วย อยา่งไรก็ตามนอกจากสือ่บุคคลจะมีอิทธิพลหลกัแล้ว ผู้ นําชุมชนยงัได้ใช้กลยุทธ์สื่อ
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อ่ืนอีก เช่น สื่อกระจายเสียงเพ่ือการกระจายเสียงและประชาสมัพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของชุมชน 

ฉะนัน้ลกัษณะการใช้กลยทุธ์สือ่แตล่ะประเภทจึงมีผลอย่างมากท่ีทําให้การพฒันาสภาพแวดล้อม

คลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามประสบความสําเร็จและเป็นชุมชนต้นแบบด้าน

สิ่งแวดล้อมจวบจนถึงทุกวันนี ้ซึ่งผลท่ีได้จากการสื่อสารของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามในการ

พฒันาสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบก่อให้เกิดผลสําเร็จ สง่ผลให้คลองแสนแสบมีสภาพท่ีดีขึน้ 

ก่อให้เกิดวันอนุรักษ์คูคลอง ชุมชนได้รับรางวัลแห่งความสําเร็จ และได้เป็นชุมชนต้นแบบด้าน

สิง่แวดล้อม 
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สรุป  การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที่ 7.1 ถานการณ์สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน 
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ภาพที่ 7.2  การจดัการการสือ่สารภายในชุมชน (ผู้สง่สาร) 
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ภาพที่ 7.3  การจดัการการสือ่สารภายในชุมชน (เนือ้หาสาร)   
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ภาพที่ 7.4  การจดัการการสือ่สารภายในชุมชน (ช่องทางการสือ่สาร) 
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ภาพที่ 7.5  การจดัการการสือ่สารภายในชุมชน (ผู้ รับสาร) 
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ภาพที่ 7.6  ภาพรวมการจดัการการสือ่สารภายในชุมชน 
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7.1.2  ผลการวิเคราะห์การรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามต่อการ 

         จัดการการส่ือสารเพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 

  7.1.2.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มมาจํานวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง      

21-40 ปี มีการศกึษาสงูสดุระดบัมธัยมศกึษา สว่นใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ และอาศยัอยูใ่นชุมชน

เป็นระยะเวลา 30 ปีขึน้ไป 

7.1.2.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมของชมุชน 

มสัยิดกมาลลุอิสลาม 

  จากการเก็บข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนมัสยิดกมา

ลลุอิสลาม พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เคยเห็นสภาพคลองแสนแสบในอดีตท่ีมีสภาพเน่าเสีย

และมีวชัพืชจนไม่สามารถนํานํา้จากคลองมาใช้ประโยชน์ได้ แตส่ถานการณ์สิง่แวดล้อมคลองแสน

แสบบริเวณชุมชนในปัจจุบนั พบว่า สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น ว่ายนํา้ รดนํา้ต้นไม้ เป็นต้น ซึ่ง

สาเหตุท่ีคลองในชุมชนมีสภาพท่ีดีขึน้ เน่ืองจากคนในชุมชนปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ นําชุมชน

หรือท่านอิหม่าม ซึ่งโดยภาพรวมแล้วสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนมัสยิดกมาลุล

อิสลามท่ีพบว่าเคยวิกฤตมากท่ีสุด คือ ปัญหานํา้คลองแสนแสบเน่าเสีย และปัญหาท่ีวิกฤตน้อย

ท่ีสดุคือ ปัญหาทศันียภาพของชุมชน 

7.1.2.3  ผลการวิเคราะห์การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลอง 

แสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิลสาม 

  จากการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ

ของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม ในท่ีนีผู้้ วิจัยได้แบ่งเป็นการรับรู้ข่าวสารจากสื่อในชุมชน และการ

รับรู้ข่าวสารเก่ียวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า การรับรู้ข่าวสารจากช่องทางสื่อต่างๆ ใน

ชุมชนนัน้ คนในชุมชนสว่นใหญ่รับรู้ข้อมลูขา่วสารจากเสยีงตามสายมากท่ีสดุ  

สาํหรับการรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัประเด็นด้านสิง่แวดล้อมของชุมชน โดยภาพรวม พบวา่ คน

ในชุมชนสว่นใหญ่มีการรับรู้เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนในระดบัสงูมาก 

และเม่ือพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัคา่เฉลีย่ของระดบัการรับรู้ในประเด็นตา่งๆ พบวา่ ระดบัการ

รับรู้ท่ีมีคา่สงูสดุ ได้แก่ การรับรู้หลกัคําสอนศาสนาอิสลามกบัสิง่แวดล้อม 
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7.1.2.4  ผลการวิเคราะห์ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหา 

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม 

  จากการศึกษาทัศนคติท่ีประชาชนมีต่อการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนมี

ทศันคติเชิงบวก ซึง่ในท่ีนีผู้้วิจยัได้แบง่ทศันคติออกเป็น ทศันคติต่อผู้สง่สาร ทศันคติต่อเนือ้หาสาร 

ทัศนคติต่อช่องทางการสื่อสาร และทัศนคติต่อตัวผู้ รับสาร ในด้านทัศนคติต่อผู้ ส่งสาร เม่ือ

พิจารณารายละเอียดเก่ียวกับค่าเฉลี่ยสูงสดุเป็นรายข้อ พบว่า คนในชุมชนมีทศันคติท่ีเห็นด้วย

มากท่ีสดุวา่ผู้ นําชุมชนคือบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน ด้านทศันคติต่อเนือ้หาสาร พบว่า 

คนในชุมชนมีทศันคติท่ีเห็นด้วยมากท่ีสดุว่าชุมชนมีการสอนเก่ียวกับหลกัคําสอนทางศาสนากับ

สิง่แวดล้อม ด้านทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร พบวา่ คนในชุมชนมีทศันคติท่ีเห็นด้วยมากท่ีสดุว่า

ทา่นอิหม่ามเป็นผู้ เผยแพร่ขา่วสารท่ีมีความนา่เช่ือถือ และในด้านทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร พบว่า คน

ในชุมชนมีทัศนคติท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุดว่าตนเองได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการแก้ไข

ปัญหาสิง่แวดล้อมจากการสือ่สารในชุมชน 

  7.1.2.5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัของคนในชุมชนมสัยิดกมาลลุ 

อิสลามมีการรับรู้เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบแตกต่างกัน ดงัรายละเอียดแสดงใน

ตารางท่ี 7.1 
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ตารางที่ 7.1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อมลูประชากรกบัการรับรู้เก่ียวกบัปัญหา 

         สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

การรับรู้เก่ียวกับปัญหา

ส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 

ข้อมูลประชากร 

เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพ 

ระยะ 

เวลาที่

อาศัยใน

ชุมชน 

1.  การรับรู้ขา่วสารจากสือ่ในชมุชน    

1.1  รับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากผู้ นําชุมชนหรือ

อิหม่ามประจํามสัยิดกมาลลุอิสลาม    

     

1.2  รับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากเสยีงตามสายของ

ชุมชน 

     

1.3  รับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากการจดักิจกรรม

ภายในชุมชน 

* *** *** *** *** 

1.4  รับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากป้ายคําขวญัภายใน

ชุมชน 

 *** *** *** *** 

1.5  รับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากเพลงประจําท้องถ่ิน

ของชุมชน   

* ***  * *** 

1.6  รับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากเว็บไซต์ของชุมชน 
 *** *** *** *** 

1.7  รับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากสือ่โทรทศัน์ 
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ตารางที่ 7.1  (ตอ่) 

การรับรู้เก่ียวกับปัญหา

ส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 

ข้อมูลประชากร 

เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพ 

ระยะ 

เวลาที่

อาศัยใน

ชุมชน 

1.8  รับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากบุคคลในชุมชน 

อาทิ ประธานชุมชน ครอบครัว 

เพ่ือนบ้าน 

 * *   

2.  การรับรู้เก่ียวกบัประเด็นด้าน

สิง่แวดล้อมของชุมชน 

2.1  รับรู้หลกัคําสอนศาสนาอิสลาม

กบัสิง่แวดล้อม 

    * 

2.2  รับรู้เก่ียวกบัสถานการณ์

ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ

ของชุมชน   

*     

2.3  รับรู้วิธีการจดัการกบัปัญหา

สภาพนํา้คลองแสนแสบ 
     

2.4  รู้วิธีการจดัการกบัปัญหาขยะ

มลูฝอยในชุมชน 
   *  

2.5  รับรู้วิธีการจดัการกบั

สภาพแวดล้อมภายในชุมชน 
  *   

2.6  รับรู้แนวทางการปฏิบติัตนใน

การดแูลรักษาสิง่แวดล้อมของ

ชุมชน 

  *** *  

ภาพรวมการรับรู้      

  หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

        *** มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษาสงูสดุ อาชีพ และ

ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนตา่งกนั มีการรับรู้เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบต่างกัน 

พบวา่ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจากการจัดกิจกรรม

ภายในชุมชน เพลงประจําท้องถ่ิน และมีการรับรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสน

แสบของชุมชน ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 ประชาชนท่ีมีอายตุา่งกนั มีการรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมจากการจัดกิจกรรม

ภายในชุมชน ป้ายคําขวัญ เพลงประจําท้องถ่ิน เว็บไซต์ของชุมชน และบุคคลในชุมชน ต่างกัน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.001 

 ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาสงูสดุต่างกัน มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม

จากการจดักิจกรรมภายในชุมชน ป้ายคําขวญั เว็บไซต์ของชุมชน บุคคลในชุมชน รวมทัง้มีการรับรู้

วิธีการจัดการกับสภาพแวดล้อมภายในชุมชน และรับรู้แนวทางการปฏิบัติตนในการดูแลรักษา

สิง่แวดล้อมของชุมชน ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.001 

 ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจากการจัด

กิจกรรมภายในชุมชน ป้ายคําขวญั เพลงประจําท้องถ่ิน เว็บไซต์ชุมชน รวมทัง้มีการรับรู้วิธีการ

จดัการกบัปัญหาขยะมลูฝอยในชุมชน และแนวทางการปฏิบติัตนในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมของ

ชุมชน ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.001 

 ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกัน มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

สิง่แวดล้อมจากการจดักิจกรรมภายในชุมชน ป้ายคําขวญั เพลงประจําท้องถ่ิน เว็บไซต์ชุมชน และ

มีการรับรู้หลกัคําสอนศาสนาอิสลามกับสิ่งแวดล้อม ต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 และ 

0.001 

        

 สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัของคนในชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม 

มีทศันคติเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบแตกต่างกัน ดงั

รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 7.2 
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ตารางที่ 7.2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อมลูประชากรกบัทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการ 

         สือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการ

ส่ือสารเพื่อแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 

ข้อมูลประชากร 

เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพ 

ระยะ 

เวลาที่

อาศัยใน

ชุมชน 

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร * * * ***  

ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร ***     
ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร *  * *  
ภาพรวมทัศนคติเ ก่ียวกับการ

จัดการการส่ือสารเพื่อแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 

***  *** *  

  หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

        *** มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษาสงูสดุ อาชีพ และ

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มีทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบตา่งกนั พบวา่ ประชาชนท่ีมีเพศตา่งกนั มีทศันคติตอ่ผู้สง่สาร ตอ่เนือ้หา

สาร ตอ่ตวัผู้ รับสาร และมีทศันคติในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

และ 0.001 

 ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีทศันคติต่อผู้สง่สารต่างกัน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 สว่นทศันคติด้านอ่ืนๆ ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีทัศนคติต่อผู้ สง่สาร ต่อตัวผู้ รับสาร และมี

ทศันคติในภาพรวมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.001 

 ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อ ผู้ ส่งสาร ต่อตัวผู้ รับสาร และมีทัศนคติใน

ภาพรวมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.001 

 ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนในระยะเวลาท่ีตา่งกนั มีทศัคติตอ่ผู้สง่สาร ตอ่เนือ้หาสาร ต่อ

ตวัผู้ รับสาร และมีทศันคติในภาพรวม ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที่ 7.3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อมลูประชากรกบัทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการ 

         สือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ (ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร)   

ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการ

ส่ือสารเพื่อแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 

ข้อมูลประชากร 

เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพ 

ระยะ 

เวลาที่

อาศัยใน

ชุมชน 

ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร 

12.  อิหมา่มเป็นผู้ เผยแพร่ขา่วสารท่ี

มีความนา่เช่ือถือ 

     

13.  เสยีงตามสายเป็นเคร่ืองมือใน

การเผยแพร่ขา่วสารท่ีมี

ประสทิธิภาพ 

     

14.  กิจกรรมมีสว่นช่วยในการ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน 
* *  * * 

15.  ป้ายคําขวญัมีสว่นช่วยในการ

สร้างจิตสาํนกึด้านสิง่แวดล้อมแก่

คนในชุมชน 

* * * * * 

16.  เพลงประจําท้องถ่ินของชุมชน

มีสว่นช่วยกระตุ้นให้เกิดความรัก

ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 *   * 

17.  เว็บไซต์ของชมุชนมีสว่นช่วยใน

การให้ข้อมลูเพ่ือแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมของชุมชน 

 *** *** *** *** 
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ตารางที่ 7.3  (ตอ่) 

ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการ

ส่ือสารเพื่อแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 

ข้อมูลประชากร 

เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพ 

ระยะ 

เวลาที่

อาศัยใน

ชุมชน 

18.  สารคดีเก่ียวกบัคลองแสนแสบ

จากสือ่โทรทศัน์มีสว่นช่วยกระตุ้น

ให้เกิดจิตสาํนกึด้านสิง่แวดล้อมแก่

คนในชุมชน 

*     

19.  บุคคลในชุมชนมีสว่นช่วยใน

การปลกุระดมหรือโน้มน้าวให้

ช่วยกนัดแูลรักษาสิง่แวดล้อมใน

ชุมชน 

  *   

  หมายเหตุ: * มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

        *** มีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.001 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษาสงูสุด อาชีพ และ

ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนตา่งกนั มีทศันคติตอ่การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

คลองแสนแสบตา่งกนั (ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร) พบวา่ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีทศันคติ

ตอ่สือ่กิจกรรม ป้ายคําขวญั และสือ่โทรทศัน์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ประชาชนท่ีมีอายตุา่งกนั มีทศันคติตอ่สือ่กิจกรรม ป้ายคําขวญั เพลงประจําท้องถ่ิน และ

เว็บไซต์ชุมชน ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 และ 0.001 

 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด มีทัศนคติต่อสื่อป้ายคําขวัญ เว็บไซต์ชุมชน และ

บุคคลในชุมชนมีความแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.001 

 ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติต่อสื่อกิจกรรม ป้ายคําขวัญ และเว็บไซต์ชุมชนมี

ความแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.001 

 ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกัน มีทศัคติต่อสื่อกิจกรรม ป้ายคํา

ขวญั เพลงประจําท้องถ่ิน และเว็บไซต์ชุมชน ตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.001 
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สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้เก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมมีความสมัพนัธ์กับทศันคติท่ีประชาชน

มีตอ่การจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทัศนคติท่ี

ประชาชนมีตอ่การจดัการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบมีความสมัพนัธ์กัน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

  

7.2  อภปิรายผล 

 

 7.2.1  การศกึษาการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุม 

ชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม ผู้วิจยัได้ศกึษาในทกุองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร ทัง้ในมิติของผู้

ส่งสาร เนือ้หาสาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้ รับสาร พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิดการ

สื่อสารสิ่งแวดล้อม ดงัท่ี Cox (2006) ได้ขยายความของนิยามการสื่อสารสิ่งแวดล้อมว่า “การ

สือ่สารสิง่แวดล้อมเป็นแนวคิดเชิงปฏิบติัการ เพราะเป็นสิ่งท่ีให้ความรู้ สร้างความต่ืนตวั โน้มน้าว 

ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว และช่วยในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม” จากคําอธิบายแนวคิดการ

สื่อสารสิ่งแวดล้อมข้างต้น เม่ือนํามาวิเคราะห์ร่วมกับผลการศึกษาในประเด็นการจัดการการ

สื่อสาร สะท้อนให้เห็นว่า ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามมีการจัดการการสื่อสารโดยในทุก

กระบวนการของการสือ่สารนัน้จะเป็นการให้ความรู้กบัคนในชุมชนเก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมของ

ชุมชน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนกัถึง

ปัญหาของชุมชน และร่วมมือกันแก้ไข โดยชุมชนมีการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

ถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะช่วยเปลี่ยนแปลงผู้ รับสารให้มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเชิง

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป ในท่ีนีผู้้ วิจัยได้วิเคราะห์เก่ียวกับการจัดการการสื่อสารโดยแยกเป็น

ประเด็นยอ่ย ดงันี ้

7.2.1.1  การศกึษาในมิติของผู้สง่สาร ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ผู้สง่สารเก่ียวกบัประวติัผู้  

นําชุมชน คณุสมบติัของผู้ นําชมุชน และกลยทุธ์ของผู้สง่สาร พบวา่ ในประเด็นกลยทุธ์ของผู้สง่สาร 

มีความสอดคล้องกบัแนวคิดกลยทุธ์การสือ่สาร ตามท่ี อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2537) ได้อธิบาย

เก่ียวกบัความนา่เช่ือถือของผู้สง่สารวา่เป็นสิง่จําเป็นในการวิเคราะห์ผู้สง่สารเพราะจะเป็นแนวทาง

ในการกําหนดกลยทุธ์ตา่งๆ ตอ่ไป จากแนวคิดกลยทุธ์เก่ียวกบัผู้สง่สารดงักลา่ว ทําให้ผู้วิจยันํามา

เป็นแนวทางในการกําหนดประเด็นเพ่ือสนบัสนุนผลการศกึษาเก่ียวกบัผู้สง่สาร อนัได้แก่ 
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บุคลิกภาพของผู้สง่สาร ความรู้ความสามารถของผู้สง่สาร คุณสมบติัในการสื่อสาร ความมีพลงั 

และการมีพืน้ฐานร่วมกนั 

 สําหรับในส่วนของการวิเคราะห์ผู้ ส่งสารในประเด็นคุณสมบัติในการสื่อสาร 

พบวา่ ผู้สง่สารของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามมีความสามารถในการโน้มน้าวใจท่ีพยายามสื่อสาร

เพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจ และพยายามผลกัดนัพฤติกรรมของคนในชุมชนให้ปฏิบติัตาม

เป้าหมายท่ีผู้สง่สารต้องการ โดยอาศยักระบวนการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือในการโน้มน้าวใจ ซึ่งผล

การวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าว มีความสอดคล้องกับทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ ตาม

คําอธิบายของ อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2537) 

นอกจากนีผู้้ วิจัยยังได้นําข้อพิจารณาในการสื่อสารโน้มน้าวใจของ กรรณิการ์    

อัศวดรเดชา (2534) มาเป็นแนวทางในการสนับสนุนผลการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์เก่ียวกับ

วตัถปุระสงค์ในการโน้มน้าวใจ กระบวนการในการโน้มน้าวใจ และข้อจํากดัของการโน้มน้าวใจ ซึ่ง

การนําข้อพิจารณาในการสือ่สารโน้มน้าวใจมาวิเคราะห์นัน้ เน่ืองจากการคํานึงถึงข้อพิจารณาใน

หวัข้อตา่งๆ นัน้ เพ่ือเป็นการสะท้อนให้เห็นวา่ผู้ นําชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามมีแนวทางการจัดการ

การการสือ่สารเพ่ือโน้มน้าวใจอยา่งไรจนประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ 

อาจกลา่วได้วา่การสือ่สารเพ่ือโน้มน้าวใจนัน้ ถือเป็นสว่นหนึ่งของการจัดการการสื่อสารท่ีผู้สง่สาร

นํามาใช้ในการถ่ายทอดเนือ้หาสารไปยงักลุม่เป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทศันคติ

และพฤติกรรมด้านสิง่แวดล้อม 

7.2.1.2  การศกึษาในมิติของเนือ้หาสาร ผู้วิจยัได้ยกหลกัคําสอนศาสนาอิสลาม 

กับสิ่งแวดล้อมมาวิเคราะห์เก่ียวกับเนือ้หาสาร เน่ืองจากเป็นสารหลกัท่ีชุมชนใช้ในการถ่ายทอด

ข่าวสารเพ่ือให้คนในชุมชนนําหลักคําสอนเหล่านัน้ไปปฏิบัติตาม ซึ่งผู้ วิจัยได้นํามาวิเคราะห์

เก่ียวกับกลยุทธ์การสร้างสาร ตามท่ี Power (1995 อ้างถึงใน วิระชัย ตัง้สกุล, 2549) ได้อธิบาย

องค์ประกอบของกลยุทธ์การสร้างสารไว้ โดยผู้ วิจัยได้นําประเด็นเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการ

สือ่สาร การกําหนดผู้ รับสารเป้าหมาย เนือ้หาหลกัของสาร และหลกัฐานสนบัสนุน มาสนบัสนุนผล

การศึกษาในมิติของเนือ้หาสาร ซึ่งนอกจากจะวิเคราะห์จากหลกัคําสอนศาสนาอิสลามแล้ว ยัง

พบวา่ ชุมชนมีการแตง่เพลงประจําท้องถ่ินเก่ียวกบัธรรมชาติของคลองแสนแสบไว้อีกด้วย ผู้วิจยัจึง

นํามาวิเคราะห์ในประเด็นท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์การสร้างสารเช่นเดียวกัน ซึ่งในภาพรวมจากการ

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในมิติของเนือ้หาสาร พบว่า เนือ้หาสารท่ีชุมชนนํามา

เผยแพร่สู่คนในชุมชนผ่านช่องทางสื่อต่างๆ นัน้ ล้วนมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เกิดความรู้ ความ

เข้าใจ และตระหนกัถึงปัญหาของชุมชนร่วมกัน ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่า การนําหลกัคําสอนด้าน



 
217 

 

สิง่แวดล้อมมาเป็นหลกัสาํคญัในการสือ่สารมีสว่นช่วยในการปลกุจิตสาํนกึรักสิ่งแวดล้อมให้แก่คน

ในชุมชน 

  7.2.1.3  การศกึษาในมิติของช่องทางการสือ่สาร ผู้วิจยัได้นําข้อมลูมาวิเคราะห์ 

เก่ียวกับการเลือกใช้สื่อของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ

ของชุมชน ตลอดจนวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อแต่ละประเภท พบว่า ชุมชนมีการเลือกใช้สื่อ

แบบบูรณาการ ซึง่สอดคล้องกบัท่ี วิทยาธร ทอ่แก้ว (2549) ได้อธิบายแนวทางการกําหนดกลยุทธ์

การใช้สือ่ไว้ในแนวคิดกลยุทธ์การสื่อสาร จากการนํามาสนบัสนุนผลการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่า 

การเลอืกใช้สือ่แตล่ะประเภทของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามนัน้ ล้วนแต่คํานึงถึงความสะดวกใน

การเข้าถึงข้อมลู โดยพิจารณาวา่สือ่ใดท่ีผู้ รับสารในชุมชนจะสามารถเข้าถึงได้งา่ยและสะดวกท่ีสดุ 

นอกจากนีส้ือ่ดงักลา่วนัน้จะต้องเป็นสือ่ท่ีสามารถครอบคลมุได้ทัว่พืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีผู้ รับสารอาศยั

อยู่ ด้วยเหตุนีชุ้มชนมัสยิดกมาลลุอิสลามจึงมีการเลือกใช้สื่อท่ีผสมผสานกับสื่อแต่ละประเภท

เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุม่ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน เน่ืองจากสื่อแต่ละสื่อจะมีจุดเด่นและ

ข้อจํากัดในการเข้าถึงท่ีแตกต่างกัน การใช้สื่อแบบผสมผสานจึงสามารถนําเสนอเนือ้หาได้อย่าง

ครบถ้วนและช่วยกระตุ้นให้กลุม่ผู้ รับสารเกิดการตอบสนองหลายทาง  

  นอกจากนีผู้้วิจยัยงัได้วิเคราะห์เก่ียวกบัประสทิธิภาพของสือ่แต่ละประเภท พบว่า 

มีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารและประสิทธิผลของการสื่อสาร ดงัท่ี   

เดวิท เบอร์โล (Berlo, 1960) ได้เสนอรายละเอียดปลกียอ่ยขององค์ประกอบของการสื่อสารว่าการ

สือ่สารจะมีประสทิธิภาพมากเพียงไร หรือได้ผลตามวตัถปุระสงค์หรือไม่ ต้องคํานงึถึงการสือ่สาร 6 

ประกอบ คือ แหลง่สาร ผู้ เข้ารหสั สาร ช่องทางหรือสื่อ ผู้ถอดรหสั และผู้ รับสาร แต่ในท่ีนีผู้้ วิจัยได้

วิเคราะห์เพียงประสทิธิภาพของช่องทางในการสือ่สารหรือสื่อเท่านัน้ ซึ่งผลการศึกษาช่องทางการ

สือ่สาร สะท้อนให้เห็นวา่การนําเอาสือ่ตา่งๆ มาใช้ร่วมกนั ทัง้การใช้สื่อบุคคล สื่อกระจายเสียง สื่อ

เฉพาะกิจ สือ่พืน้บ้าน สือ่ใหม่ และสือ่มวลชนมาผสมผสานกนั ถือวา่เป็นการช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการสือ่สารเพ่ือการพฒันาของชุมชนได้ เน่ืองจากเม่ือคนในชุมชนมีการสื่อสารหรือมีปฏิสมัพนัธ์

ระหว่างกัน ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตามย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทัง้ในระดับ

บุคคลและระดบัชุมชน เช่น ทศันคติ พฤติกรรม เป็นต้น   

7.2.1.4  การศกึษาในมิติของผู้ รับสาร ผู้วิจยัได้วเิคราะห์ในประเด็นเก่ียวกบั 

ทศันคติต่อผู้ นําชุมชน ทศันคติต่อการเลือกใช้สื่อ ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมของชุมชน ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้ รับสาร พบว่า มี

ความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทศันคติ เน่ืองจากผลการศึกษาดงักล่าว มีความ
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สอดคล้องกบัประเด็นองค์ประกอบของทศันคติ ตามท่ีนกัวิชาการสว่นใหญ่ได้จัดแบ่งองค์ประกอบ

ของทศันคติออกเป็น 3 องค์ประกอบ (Hawkins, Best & Coney, 1998) อันได้แก่ องค์ประกอบ

ทางด้านความรู้ ด้านความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กลุม่ผู้ รับสารท่ีเป็นคนใน

ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามนัน้ หากมีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆ ของชุมชน จะ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ เกิดความตระหนกัและมีพฤติกรรมท่ีร่วมรักษาและฟืน้ฟู

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน ดงันัน้อาจกลา่วได้วา่ การพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน

โดยมีการใช้การสือ่สารท่ีเหมาะสมถือวา่เป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีช่วยให้ผู้ รับสารเกิดการเปลีย่นแปลง 

7.2.1.5  ภาพรวมด้านประสทิธิผลของการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหา 

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ พบวา่ จากท่ีชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามมีการบริหารจดัการการสือ่สาร

ท่ีเหมาะสมทัง้การมีผู้ นําชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีความสามารถในการออกแบบเนือ้หาสาร มีการเลือกใช้

ช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารท่ีครอบคลมุ สิ่งเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นประสิทธิผลของการสื่อสาร 

เน่ืองจากสิง่ท่ีได้จากการจดัการการสือ่สารของชุมชน คือ การเกิดปฏิกิริยาและพฤติกรรมของกลุม่

คนในชุมชนหลงัจากท่ีมีการสือ่สาร ตามท่ี จุมพล รอดคําดี (2532) ได้กลา่วถึงประสิทธิผลของการ

สือ่สารไว้ดงันี ้

 1)  การสือ่สารจะต้องสามารถทําให้ผู้ รับสารเกิดความรู้ และมีความ

เข้าใจเพ่ิมมากขึน้   

 2)  การสือ่สารจะต้องสามารถกระตุ้นให้ผู้ รับสารเกิดความอยากรู้

อยากเห็นเพ่ิมมากขึน้ 

 3)  การสือ่สารจะต้องสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ รับสารเกิดการเปลีย่น

ทศันคติได้ 

 4)  การสือ่สารจะต้องทําให้เกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู้ รับสาร 

สําหรับผลจากการศึกษาเก่ียวกับผู้ รับสารนัน้ แสดงให้เห็นว่า การจัดการการ

สื่อสารของชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ มีผลให้คนใน

ชุมชนเกิดการเปลีย่นแปลงด้านความรู้ ทศันคติ และด้านพฤติกรรม อันสอดคล้องกับแนวคิดของ 

Roger (1978) ในเร่ืองของการสือ่สารท่ีมีประสทิธิผล หรืออาจกลา่วได้วา่ การสือ่สารก่อให้เกิดการ

พฒันาและยงัมีอิทธิพลตอ่การเปลีย่นแปลงทางสงัคม   

 7.2.2  การศกึษาการรับรู้ของประชาชนในชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม โดยภาพรวมมี 

ความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ ตามท่ี จุฑามาศ สิทธิขวา (2542) ได้อธิบาย

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรับรู้ ซึง่จากผลการศกึษา พบวา่ ปัจจยัด้านกายภาพและด้านจิตวิทยา 
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ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคนในชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม มีความแตกต่างกัน ทัง้ด้านเพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา อาชีพ ระยะเวลาการอาศยัในชุมชน ประกอบกบัมีประสบการณ์ในอดีตท่ีแตกตา่ง

กนั ซึง่สง่ผลให้มีการรับรู้ท่ีแตกตา่งกนัและคล้ายคลงึกนัในบางประเด็น  

 7.2.3  การศกึษาทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลอง 

แสนแสบของชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม พบว่า โดยภาพรวมแล้วมีความสอดคล้องกับแนวคิด

ทฤษฎีเก่ียวกับทศันคติ ของ Hawkins, Best, and Coney (1998) ท่ีกลา่วว่า องค์ประกอบของ

ทัศนคติ ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ซึ่งข้อมูล

ขา่วสารเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมท่ีกลุม่ตวัอย่างเปิดรับจะเกิดขึน้เม่ือมีสิ่งเร้า ซึ่งจากผลการวิจัย สื่อท่ี

เข้าถึงกลุม่เป้าหมายมากท่ีสดุ คือ สือ่กระจายเสยีง เน่ืองจากเป็นสือ่ท่ีมีการเผยแพร่ข่าวสารทุกวนั

และมีการกําหนดเป็นช่วงเวลาท่ีชดัเจน ประกอบกบัชุมชนมีการติดตัง้ลําโพงทัว่ทัง้ชุมชนกว่า 700 

ตัว ฉะนัน้จึงทําให้ข่าวสารเข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุมทัง้ชุมชน นอกจากนีชุ้มชนยังมีการใช้

ช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารแก่คนในชุมชนอีกด้วย เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มคนท่ี

หลากหลายทกุช่วงวยั ไม่วา่จะเป็นสือ่กิจกรรม สือ่ป้ายคําขวญั สือ่เว็บไซต์ สื่อโทรทศัน์ เป็นต้น ซึ่ง

จากสิง่เร้าเหลา่นีก้ระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดการเปลีย่นแปลงทศันคติและพฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน 

 จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณทัง้ในส่วนของการรับรู้และทศันคติในภาพรวม พบว่า 

ประชาชนในชุมชนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีการรับรู้เก่ียวกับหลกัคําสอนศาสนาอิสลามและ

สิง่แวดล้อมจากสือ่บุคคล และสื่อกระจายเสียงมากท่ีสดุ อันเน่ืองด้วยบริบทชุมชนท่ีผู้ รับสารสว่น

ใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมจึงทําให้มีการกําหนดลกัษณะของเนือ้หาสารโดยเป็นการนําหลกัคําสอน

ศาสนาอิสลามมาประยกุต์กบัประเด็นด้านสิง่แวดล้อมของชุมชนเพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความเกรง

กลวัและนําไปปฏิบติัตาม ลกัษณะการจดัการการสือ่สารเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารดงักลา่วนัน้ สะท้อน

ให้เห็นประสทิธิภาพของการใช้สือ่ของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามท่ีมีการปรับใช้เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน โดยจะพบว่า องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารทัง้ผู้สง่

สาร เนือ้หาสาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้ รับสาร มีความเช่ือมโยงและมีความสมัพนัธ์ซึ่งกันและ

กัน ซึ่งองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารเหลา่นีถื้อเป็นตวักําหนดประสิทธิผลของการสื่อสาร 

เน่ืองจากปัจจัยทางด้านทัศนคติของผู้ รับสารทัง้ต่อตนเอง ต่อสาร และผู้ส่งสาร เป็นปัจจัยอีก

ประการหนึ่งท่ีสามารถเพ่ิมหรือลดประสิทธิผลของการสื่อสารได้ สําหรับชุมชนมัสยิดกมาลุล

อิสลามถือวา่เป็นชุมชนท่ีมีลกัษณะของการจดัการการสื่อสารท่ีดีและประสบความสําเร็จด้านการ

สือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน 
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 7.2.4  ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจยั ผู้วิจยัได้นําแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทาง 

ประชากรของผู้ รับสารมาสนับสนุนผลการวิเคราะห์สมมติฐานเก่ียวกับการรับรู้และทศันคติของ

ประชาชนในชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ พบว่า ผู้ รับสาร

แตล่ะคนจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะลกัษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ ระยะเวลาในการอาศยัอยูใ่นชุมชน เป็นต้น 

สําหรับผลการวิเคราะห์เก่ียวกับการรับรู้และทัศนคติ พบว่า ลกัษณะทางประชากรของ

กลุ่มตัวอย่างส่งผลให้มีการรับรู้และทัศนคติท่ีแตกต่างกัน เม่ือนําผลทางสถิติมาวิเคราะห์กับ

แนวคิดเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรของผู้ รับสาร ในท่ีนีส้ามารถอธิบายโดยแยกตามลกัษณะ

ประชากรได้ ดงันี ้

อายุท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้มีระดับการรับรู้และทัศนคติแตกต่างกันในบางประเด็น 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีเห็นได้อยา่งชดัเจน คือ การรับรู้ขา่วสารจากสื่อประเภทต่างๆ พบว่า ช่วงอายุ

ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการเลือกเปิดรับสื่อ เน่ืองด้วยอายุเป็นปัจจัยท่ีทําให้แต่ละบุคคลมีความคิด

และพฤติกรรมท่ีตา่งกนั อยา่งคนท่ีมีอายมุากมกัจะเลอืกเปิดรับสือ่ท่ีตนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และ

ไม่ยุง่ยาก ตา่งกบัคนท่ีมีอายนุ้อยท่ีสามารถเลอืกใช้สือ่ท่ีหลากหลายและสว่นใหญ่มุ่งเน้นเพ่ือความ

บนัเทิง ฉะนัน้สว่นใหญ่จึงพบวา่ กลุม่ช่วงอายใุนวยัรุ่นหรือวยักลางคนมกัจะเปิดรับขา่วสารจากสื่อ

อินเทอร์เน็ตมากกวา่กลุม่ผู้สงูอาย ุ

เพศท่ีแตกตา่งกนั ทางจิตวิทยาแสดงให้เห็นวา่ ความแตกตา่งระหวา่งผู้หญิงกบัผู้ชายนัน้มี

ความแตกตา่งกันมากในเร่ืองของความคิด ค่านิยม และทศันคติ ซึ่งผลทางสถิติในแต่ละประเด็น

ทัง้การรับรู้และทศันคติ จะพบวา่ เพศหญิงจะมีการรับรู้และทศันคติท่ีสงูกวา่เพศชาย ซึ่งสอดคล้อง

กับคํากลา่วของ Goidhaborsadore and Yates (2002 อ้างถึงใน ก่ิงแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) 

ท่ีวา่ “ผู้หญิงมกัถกูจูงใจได้งา่ยกวา่เพศชาย สว่นผู้ชายใช้เหตผุล และจดจําข่าวได้มากกว่าผู้หญิง” 

ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่ ผู้หญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการท่ีจะสง่และรับขา่วสารมากวา่เพศชาย      

ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั ถือเป็นลกัษณะสําคญัอีกประการหนึ่ง เน่ืองจากคนท่ีได้รับ

การศึกษาในระดับท่ีต่างกันในยุคสมัยท่ีต่างกัน ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด และความต้องการท่ี

แตกตา่งกนัไป สาํหรับคนท่ีมีการศกึษาในระดบัสงูหรือมีความรู้ดี มกัจะได้เปรียบเน่ืองจากมีความ

กว้างขวางในหลายๆ เร่ือง สามารถเข้าใจเนือ้หาสารและปฏิบติัตามได้ดี อีกทัง้คนท่ีมีการศึกษาสงู

มักจะใช้สื่อท่ีหลากหลาย ในขณะท่ีคนท่ีมีการศึกษาในระดบัไม่สงูมากนกัมักจะเลือกใช้สื่อเพียง

ไม่ก่ีช่องทาง 
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สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ ในท่ีนี ้หมายถึง อาชีพท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลอย่าง

มากต่อปฏิกิริยาของผู้ รับสารท่ีมีต่อผู้สง่สาร ซึ่งคนท่ีมีอาชีพต่างกันย่อมมองโลก มีแนวความคิด 

อุดมการณ์ มีคา่นิยมตอ่สิง่ตา่งๆ แตกตา่งกนั สาํหรับคนท่ีมีพืน้ฐานอาชีพท่ีดีมักจะมีระดบัการรับรู้

และทัศนคติท่ีสูง เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมักจะคิดอย่างมีหลักเหตุและผล มีการไตร่ตรองอย่าง

ละเอียดและรอบคอบ 

สําหรับระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนท่ีต่างกัน สะท้อนให้เห็นระดบัการรับรู้ข่าวสารและ

ทศันคติท่ีต่างกัน สําหรับผู้ ท่ีอาศยัในชุมชนเป็นระยะเวลานานมักจะมีประสบการณ์ และมีความ

ผกูพนักับชุมชน ฉะนัน้ประเด็นข่าวสารต่างๆ ภายในชุมชน กลุม่คนเหลา่นีม้ักจะรู้สกึคุ้นเคยและ

เคยพบเห็นมาก่อน ซึง่ทําให้มีมมุมองความคิดท่ีต่างกับกลุม่คนท่ีอาศยัในชุมชนในระยะเวลาท่ีไม่

นานมากนกั 

 จากความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรข้างต้น กลา่วได้ว่า ลกัษณะทางประชากร

ของผู้ รับสารถือได้วา่เป็นองค์ประกอบสว่นหนึ่งท่ีสําคญัในการตดัสินถึงความสําเร็จหรือไม่สําเร็จ

ในการบริหารจดัการการสือ่สารของชุมชน เน่ืองจากทําให้ทราบว่าข้อมูลข่าวสารและช่องทางการ

สื่อสารของชุมชนใดบ้างท่ีมีแนวโน้มจะได้รับความสนใจจากกลุม่เป้าหมาย ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ สง่สาร

สามารถบริหารจดัการการสือ่สาร เพ่ือให้เข้าถึงการรับรู้ของประชาชนในชุมชนให้ได้มากท่ีสดุ  

 7.2.5  จากผลการวิจยั สะท้อนให้เห็นวา่ ชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลามมีการบริหารจดัการ 

การสือ่สารท่ีเหมาะสม ทัง้มีการเลอืกใช้สือ่ท่ีผสมผสาน ทัง้สือ่บุคคล สือ่กระจายเสยีง สือ่เฉพาะกิจ 

สื่อพืน้บ้าน สื่อใหม่ และสื่อมวลชน ทําให้ข่าวสารสามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มในชุมชน 

ประกอบกบัผู้ นําชุมชนมีการใช้รูปแบบการสือ่สารทัง้ทางเดียวและสองทาง เพ่ือให้คนในชุมชนได้มี

สว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น อันทําให้เกิดความรู้สกึรักและเป็นเจ้าของทรัพยากรของชุมชน

ร่วมกัน ซึ่งเม่ือนํามาวิเคราะห์กับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ด้านการจัดการการสื่อสารมีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริวฑัฒ์ แดงสายศิริ (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง “การจัดการการสื่อสารเพ่ือ

สร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนเพ่ือการพฒันาชุมชน หมู่ท่ี 5 เทศบาลตําบลโคกคราม อําเภอ

บางปลาม้า จังหวดัสพุรรณบุรี” เน่ืองจากมีลกัษณะการใช้ช่องทางการสื่อสารท่ีตรงถึงประชาชน

เพ่ือเป็นการกระตุ้นการมีสว่นร่วมของคนในชุมชน ซึง่ในกรณีศกึษาของชุมชนจงัหวดัสพุรรณบุรีนัน้ 

พบวา่ มีการสือ่สารผา่นทางสือ่บุคคล สือ่เฉพาะกิจ และหอกระจายข่าว เช่นเดียวกับชุมชนมัสยิด  

กมาลลุอิสลามท่ีผู้ นําชุมชนมีการเลอืกใช้ช่องทางการสือ่สารท่ีหลากหลายเพ่ือให้เข้าถึงกลุม่คนใน

ชุมชนได้งา่ยและสะดวกท่ีสดุ ซึง่ถือวา่เป็นการเลอืกใช้สือ่ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของชุมชน 
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  นอกจากนีผ้ลงานวิจัยดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง “การจัดการการ

สือ่สารเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านสิง่แวดล้อมของศนูย์การค้าครบวงจรในประเทศไทย” 

ของ พรรณทิมา สรรพศิรินนัท์ (2552) และงานวิจัยเร่ือง “การใช้สื่อเพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมกับ

ชุมชนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง” ของ นวรัตน์ 

วรรธนะหทยั (2554) โดยสะท้อนให้เห็นรูปแบบการสือ่สารท่ีแตกตา่งกนัระหว่างการสื่อสารภายใน

องค์กรกับการสื่อสารภายในชุมชน สําหรับการสื่อสารภายในองค์กรสว่นใหญ่จะเป็นการสื่อสาร

จากบนลงล่าง แต่การสื่อสารภายในชุมชนมักจะเป็นการสื่อสารในแนวระนาบ รวมไปถึงการ

สื่อสารท่ีไม่เป็นทางการ แต่อย่างไรก็ตามทัง้การสื่อสารขององค์กรและการสื่อสารภายในชุมชน

ยงัคงมีการสื่อสารผ่านเคร่ืองมือการสื่อสารท่ีหลากหลายเช่นเดียวกับการเลือกใช้สื่อของชุมชน

มสัยิดกมาลลุอิสลามในการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสื่อสารสองทาง 

เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมตามท่ีผู้สง่สารกําหนดเป้าหมายไว้  

 จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดการการสื่อสารข้างต้น สิ่งท่ีสอดคล้องกันกับ

กรณีศึกษาชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลามนัน้ จะเห็นได้ว่า ปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายใน

ชุมชนหรือการสื่อสารภายในองค์กรก็ตาม ล้วนแต่มีการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารท่ีผสมผสาน

เพ่ือให้สอดรับกบัคา่นิยมและวฒันธรรมของกลุม่เป้าหมาย อีกทัง้การเลอืกใช้ช่องทางการสื่อสารท่ี

หลากหลายแตกตา่งกนัไปนัน้ยงัมีสว่นช่วยในการสร้างการรับรู้ สร้างความสนใจ และกระตุ้นการมี

สว่นร่วมได้อีกด้วย 

   

7.3  ข้อเสนอแนะ 

  

 7.3.1  ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิัยครัง้นี ้ 
7.3.1.1  ด้านการเลอืกใช้ช่องทางการสือ่สาร 

ชุมชนมัสยิดกมาลลุอิสลามมีการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายเพ่ือ

การเผยแพร่ข่าวสาร แต่ปัจจุบนัพบว่า สื่อบางประเภทไม่สามารถตอบสนองต่อกลุม่ผู้ รับสารใน

ชุมชนได้เทา่ท่ีควร เช่น สือ่อินเทอร์เน็ต ฉะนัน้ เพ่ือให้ทกุสือ่สามารถเข้าถึงผู้ รับสารได้จําเป็นต้องมี

การพัฒนารูปแบบการนําเสนอเนือ้หาสารท่ีทันสมัย แปลกใหม่ มีการเพ่ิมลูกเล่น เพ่ือให้เป็นท่ี

ดงึดดูความสนใจและสามารถโน้มน้าวคนในชุมชนได้ทกุกลุม่ทกุวยั 

7.3.1.2  ด้านการรับรู้และทศันคติของคนในชุมชน  

กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความความสําคัญกับการรับรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ ใน

ระดบัท่ีแตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องตามแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผู้ รับสาร เน่ืองจาก
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ผู้ รับสารแตล่ะกลุม่มีความแตกตา่งกนั ยอ่มสง่ผลให้มีทศันคติท่ีแตกตา่งกนัตามไปด้วย ดงันัน้ผู้ นํา

ชุมชนหรือบุคคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการสื่อสาร จําเป็นต้องมีการสํารวจความต้องการของคนใน

ชุมชนวา่ต้องการอะไร มีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์ต่างๆ ภายในชุมชน เพ่ือให้สามารถ

นํามาปรับแนวทางการบริหารจดัการการสือ่สารได้อยา่งเหมาะสม 

7.3.1.3  ด้านการจดัการปัญหาในชุมชน 

การจดัการปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบเป็นปัญหาท่ีมิใช่จะจัดการให้สําเร็จ

ลงได้เพียงกลุม่คนกลุม่เดียวหรือเพียงชุมชนเดียว จําเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุกลุม่คนทัง้

ท่ีอาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบและไม่ได้อยู่ริมคลอง ซึ่งการจะร่วมกันจัดการปัญหาเหล่านีไ้ด้ 

จําเป็นต้องได้รับการประชาสมัพนัธ์และการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพฒันา

อยา่งยัง่ยืน  

 

 7.3.2  ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครัง้ต่อไป 

  7.3.2.1  การศกึษาช่องทางการสือ่สารโดยเฉพาะสือ่ใหม่หรือสือ่อินเทอร์เน็ตของ 

ชุมชน จากงานวิจยัครัง้นี ้พบวา่ สือ่ดงักลา่วยงัไม่สามารถตอบสนองกับกลุม่คนบางกลุม่ในชุมชน

ได้ เน่ืองจากเป็นการสาํรวจกบักลุม่เป้าหมายท่ีคอ่นข้างกระจุกตวั ฉะนัน้สาํหรับงานวิจัยครัง้ต่อไป

ควรมุ่งเน้นการสาํรวจเก่ียวกบัลกัษณะการเปิดรับข่าวสารจากสื่ออินเทอร์เน็ตของชุมชน โดยเจาะ

กลุม่ตวัอยา่งท่ีกว้างขึน้ เช่น มุ่งเน้นกลุม่เยาวชนของชุมชนเป็นหลกั เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเพ่ิมเติมมาก

ยิ่งขึน้   

7.3.2.2  จากต้นแบบการจดัการกบัปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชนมสัยิดกมาลลุ 

อิสลาม จะเห็นได้ว่า เร่ืองของศาสนาถือเป็นพืน้ฐานสําคัญท่ีช่วยหลอ่หลอมคนในชุมชนให้เกิด

ความสามัคคีและให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ดงันัน้ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรท่ีเก่ียวข้องหรือ

ชุมชนอ่ืนๆ ควรนําหลกัศาสนามาปรับใช้ให้ถูกวิธี เน่ืองจากการใช้หลกัคําสอนทางศาสนาจะเป็น

หวัใจสําคญัท่ีมีสว่นช่วยโน้มน้าวให้คนในชุมชนปฏิบติัตามคําแนะนําและให้ความร่วมมือในการ

จดัการกบัปัญหาภายในชุมชน  

7.3.2.3  สาํหรับงานวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรนํารูปแบบการจดัการของชุมชนมสัยิด 

กมาลลุอิสลามไปเป็นต้นแบบเพ่ือศกึษากบัชุมชนอ่ืนท่ีมีบริบทแวดล้อมแตกตา่งกัน เพ่ือสะท้อนให้

เห็นรูปแบบของการจัดการแต่ละชุมชน อาจมีทัง้รูปแบบการจัดการท่ีเหมือนและแตกต่างกัน อัน

เป็นตวัแบบให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ตอ่ไป  
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ภาคผนวก 
 
 



แบบสอบถาม 
เร่ือง การจัดการการส่ือสารเพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบ 

กับการรับรู้ของประชาชนชุมชนมสัยิดกมาลุลอิสลาม 
วตัถปุระสงค์ : แบบสอบถามนีจ้ดัทําขึน้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูสาํหรับทําวิทยานิพนธ์เพ่ือการ 

                     ศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิต หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศ

ศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสํารวจการรับรู้และทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุล

อิสลามเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

คําชีแ้จง 

1. กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงใน        หรือเติมข้อความในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงเก่ียวกับตวั

ทา่นมากท่ีสดุ 

2. แบบสอบถามมีทัง้หมด 5 สว่น ดงันี ้

 สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สว่นท่ี 2 ข้อคําถามเก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน 

 สว่นท่ี 3 การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน 

 สว่นท่ี 4 ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

 สว่นท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ         ชาย    หญิง 

2. อาย ุ          ต่ํากวา่ 20 ปี   21-40 ปี        41-60 ปี  60 ปีขึน้ไป 

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ     ต่ํากวา่มธัยมศกึษา       มธัยมศกึษา             ปวช./ปวส. 

       ปริญญาตรี                    ปริญญาโท             ปริญญาเอก 

4. อาชีพ         นกัเรียน/นกัศกึษา        ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย        ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

          เกษตรกร         พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง     รับจ้างทัว่ไป 

   ไม่มีอาชีพ (พอ่บ้าน/แม่บ้าน)   อ่ืนๆ ระบุ................................. 
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5. ระยะเวลาท่ีทา่นอาศยัอยูใ่นชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม 

   น้อยกวา่ 10 ปี        11-20 ปี   21-30 ปี  30 ปีขึน้ไป 

 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน 

1. ทา่นเคยเห็นสภาพคลองแสนแสบในอดีต (มากกวา่ 10 ปี) ของชุมชนมสัยิดกมาลลุอิสลาม

หรือไม่   

  เคย         ไม่เคย (ให้ข้ามไปตอบข้อ 3) 

2. ทา่นเห็นวา่สภาพคลองแสนแสบช่วงวิกฤตในอดีตบริเวณชุมชนเป็นอยา่งไร (เลอืกตอบได้

เพียง 1 ข้อ) 

           สามารถใช้ประโยชน์ได้เฉพาะการเกษตรกรรม/เลีย้งสตัว์ 

            สามารถใช้ประโยชน์ได้เฉพาะการคมนาคม 

            มีสภาพเนา่เสยีและมีวชัพืชไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

            อ่ืนๆ ระบุ.......................................................... 

3. ทา่นคิดวา่สภาพคลองแสนแสบในปัจจุบันบริเวณชุมชนเป็นอยา่งไร (เลอืกได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

             ยงัคงเนา่เสยีใช้ประโยชน์ไม่ได้  

     สามารถเลีย้งปลาในกระชงัได้ 

            ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะการคมนาคมและการเกษตร         

           สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น วา่ยนํา้ รดนํา้ต้นไม้ เป็นต้น 

            อ่ืนๆ ระบุ.......................................... 

4. ทา่นคิดวา่สภาพคลองแสนแสบบริเวณชุมชนที่ดีขึน้ในปัจจุบนัเป็นเพราะเหตใุด (ตอบได้

มากกวา่ 1 ข้อ) 

              ดีขึน้เองโดยธรรมชาติ              ทา่นช่วยดแูลรักษาโดยไม่มีใครบอก 

   ทําตามคําแนะนําของผู้ นําชุมชน               เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน 

   อ่ืนๆ ระบ.ุ................................................... 
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5. จงเรียงอนัดบัสถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชนท่ีทา่นคิดวา่เคยวิกฤตมากท่ีสดุไปถึง

น้อยท่ีสดุ (โดยการใสต่วัเลข 1-4) 

   ปัญหาขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 

   ปัญหานํา้คลองแสนแสบเนา่เสยี 

   ปัญหากลิน่ไม่พงึประสงค์ 

   ปัญหาทศันียภาพ 

 

ส่วนที่ 3  การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน 

การรับรู้เก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดล้อม           

คลองแสนแสบของชุมชน 

ระดับการรับรู้ 

5                  

มาก

ที่สุด         

4       

มาก 

3           

ปาน

กลาง 

2   

น้อย 

1     

น้อย

ที่สุด 

1.  การรับรู้ข่าวสารจากส่ือในชุมชน    

1.1  ทา่นรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากผู้ นําชุมชนหรืออิหมา่ม

ประจํามสัยิดกมาลลุอิสลาม    

     

1.2  ทา่นรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากเสยีงตามสายของชุมชน 

     

1.3  ทา่นรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากการจดักิจกรรมภายใน

ชุมชน 

     

1.4  ทา่นรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากป้ายคําขวญัภายในชมุชน 

     

1.5  ทา่นรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากเพลงประจําท้องถ่ินของ

ชุมชน 

     

1.6  ทา่นรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากเว็บไซต์ของชุมชน 
     

1.7  ทา่นรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากสือ่โทรทศัน์ 
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การรับรู้เก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดล้อม           

คลองแสนแสบของชุมชน 

ระดับการรับรู้ 

5                  

มาก

ที่สุด 

4       

มาก 

3           

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1     

น้อย

ที่สุด 

1.8  ทา่นรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

สิง่แวดล้อมจากบุคคลในชุมชน อาทิ 

ประธานชุมชน ครอบครัว เพ่ือนบ้าน 

     

2.  การรับรู้เก่ียวกับประเด็นด้าน

ส่ิงแวดล้อมของชุมชน 

2.1  ทา่นรับรู้หลกัคําสอนศาสนาอิสลามกบั

สิง่แวดล้อม 

     

2.2  ทา่นรับรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน   
     

2.3  ทา่นรับรู้วิธีการจดัการกบัปัญหาสภาพ

นํา้คลองแสนแสบ 
     

2.4  ทา่นรับรู้วิธีการจดัการกบัปัญหาขยะ

มลูฝอยในชุมชน 
     

2.5  ทา่นรับรู้วิธีการจดัการกบั

สภาพแวดล้อมภายในชุมชน 
     

2.6  ทา่นรับรู้แนวทางการปฏิบติัตนในการ

ดแูลรักษาสิง่แวดล้อมของชุมชน 
     

โดยภาพรวมท่านมีการรับรู้เก่ียวกับ

ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบของ

ชุมชนในระดับใด 
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ส่วนที่ 4  ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการสือ่สารเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 

ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการส่ือสาร

เพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสน

แสบของชุมชน 

ระดับความคิดเห็น 

5                  

มาก

ที่สุด 

4       

มาก 

3           

ปาน

กลาง 

2  

น้อย 

1     

น้อย

ที่สุด 

1.  ทา่นคิดวา่ผู้ นําชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมของ

ชุมชน  

     

2.  ทา่นคิดวา่ผู้ นําชุมชนมีความสามารถใน

การจดัการปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน 

     

3.  ทา่นคิดวา่ผู้ นําชุมชนมีทกัษะในการพดู

การเขียนและการโน้มน้าวใจ 

     

4.  ทา่นคิดวา่ผู้ นําชุมชนคือบุคคลท่ีเป็นท่ี

ยอมรับของคนในชุมชน 

     

5.  ทา่นคิดวา่ผู้ นําชุมชนมีความสามารถใน

การประสานงานกบัคนในชุมชนและนอก

ชุมชน 

     

6.  ทา่นคิดวา่อิหม่ามมีการเปิดโอกาสให้คน

ในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกนั 

     

7.  ชุมชนมีการสอนเก่ียวกบัหลกัคําสอนทาง

ศาสนากบัสิง่แวดล้อม 
     

8.  ชุมชนมีการแจ้งขา่วสารเก่ียวกบัปัญหา

สิง่แวดล้อมคลองแสนแสบ 
     

9.  ชุมชนมีการอธิบายเก่ียวกบัวธีิการจดัการ

ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชน 
     

10.  ภาษาท่ีใช้ในการถ่ายทอดข้อมลูด้าน

สิง่แวดล้อมมีความเหมาะสม 
     

11.  ข้อมลูด้านสิง่แวดล้อมท่ีทา่นได้รับมี

ความถกูต้องและนา่เช่ือถือ 
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ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการส่ือสาร

เพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสน

แสบของชุมชน 

ระดับความคิดเห็น 

5                  

มาก

ที่สุด 

4       

มาก 

3           

ปาน

กลาง 

2  

น้อย 

1     

น้อย

ที่สุด 

12.  อิหม่ามเป็นผู้ เผยแพร่ขา่วสารท่ีมีความ

นา่เช่ือถือ 

     

13.  เสยีงตามสายเป็นเคร่ืองมือในการ

เผยแพร่ขา่วสารท่ีมีประสทิธิภาพ 

     

14.  กิจกรรมมีสว่นช่วยในการแก้ปัญหา

สิง่แวดล้อมของชุมชน 

     

15.  ป้ายคําขวญัมีสว่นช่วยในการสร้าง

จิตสาํนกึด้านสิง่แวดล้อมแก่คนในชุมชน 

     

16.  เพลงประจําท้องถ่ินของชุมชนมีสว่น

ช่วยกระตุ้นให้เกิดความรักธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม 

     

17.  เว็บไซต์ของชมุชนมีสว่นช่วยในการให้

ข้อมลูเพ่ือแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมของชุมชน 
     

18.  สารคดีเก่ียวกบัคลองแสนแสบจากสือ่

โทรทศัน์มีสว่นช่วยกระตุ้นให้เกิดจิตสาํนกึ

ด้านสิง่แวดล้อมแก่คนในชุมชน 

     

19.  บุคคลในชุมชนมีสว่นช่วยในการปลกุ

ระดมหรือโน้มน้าวให้ช่วยกนัดแูลรักษา

สิง่แวดล้อมในชุมชน 

     

20.  ทา่นคิดวา่ทา่นได้รับความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัวิธีการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมจาก

การสือ่สารในชุมชน 

     

21. ทา่นคิดวา่ทา่นมีสว่นร่วมในการ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมคลองแสนแสบของ

ชุมชน 
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ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการส่ือสาร

เพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมคลองแสน

แสบของชุมชน 

ระดับความคิดเห็น 

5                  

มาก

ที่สุด 

4       

มาก 

3           

ปาน

กลาง 

2  

น้อย 

1     

น้อย

ที่สุด 

22.  ทา่นคิดวา่ทา่นสามารถนําความรู้ท่ีได้

ไปใช้ในชีวิตประจําวนั 
     

โดยภาพรวมท่านมทีัศนคติเก่ียวกับการ

จัดการการส่ือสารเพื่อแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อมคลองแสนแสบของชุมชนใน

ระดับใด 

     

 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 
 



ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ ช่ือสกุล  นางสาวธัญวรรณ  แก้วชะฎา 

 

ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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