
 

 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศดานคอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชันมีบทบาทตอการ

สื่อสารรับรูและถูกนํามาใชอยางแพรหลายโดยเฉพาะทางดานการศึกษา มีการนํามาประยุกตใชใน

การจัดการเรียนการสอน หรือการนําไปประยุกตใชในดานการสื่อสารสาธารณะเพื่อขยายการ

เรียนรูและเขาถึงแหลงขอมูล ซ่ึงสอดคลองกับรัฐบาลปจจุบันที่มีการกําหนดนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเปาหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อชวยกันพัฒนาประเทศ

ใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และมุงสรางสรรคสังคมแหงความรูผานการเรียนรู

ตลอดชีวิต โดยมีมาตรการและแนวทางที่จะยกระดับผูสอนและผู เรียนใหมีทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตฐานความรู เชน เน้ือหา สาระส่ือการสอน และสรางเครือขาย

การศึกษาที่มีระบบการจัดการที่ดี (ชม ภูมิภาค, 2543) 

ระบบการศึกษามีการนําเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรกราฟก สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อ

แอนิเมชันมาชวยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อสรางความสนใจกระตุนการเรียนรู เชน 

การใชมัลติมีเดียมาเปนส่ือการสอนของครู อาจารย และการใหนักเรียนศึกษาหาความรูไดดวย

ตนเอง โดยการเรียนผานส่ือแอนิเมชัน ซ่ึงมุงพัฒนาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทุกคนซึ่งเปนกําลัง

ของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง

เจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยอยูบนพื้นฐาน

ความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551) ซึ่งแตกตางจากการเรียนการสอนในรูป แบบเดิม  คือการเรียนจาก

ตําราการ การการอานทองจํา ซึ่งทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย การเรียนรูบางวิชานั้น

จําเปนตองมีการจําลองสถานการณจริง หรือเรียนรูผานส่ือแอนิเมชัน เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจ

ปญหาและมีรูปแบบการนําเสนอท่ีสวยงามสรางบรรยากาศในการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีความสนใจ 
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เขาใจ เห็นคุณคาและใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรูการ

สื่อสาร รวมทั้งนําไปใชประยุกตในการแกไขปญหาการทํางาน  

จากก ารวิ จั ยก ระบ วนการ เส ริมส ร า งศั ก ยภ าพ ชุ ม ชน จัดก ารตน เอ งบ นฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนบานเสม็ด ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัด

บุรีรัมย แหลงทุนสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ซึ่งเปนการวิจัยเชิงพื้นท่ีโดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนใน

การแกไขปญหาของตนเอง ต้ังแตกระบวนการคนหาโจทยวิจัย ขั้นตอนการปฏิบัติการแกไขปญหา 

รวมทั้งการนําผลจากการวิจัยไปขับเคลื่อนในระดับนโยบายตอไป ผลของการวิจัยเกิดแผนในการ

ปฏิบั ติการดังน้ี 1. แผนการพัฒนากลไกการจัดการตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของชุมชนบานเสม็ด ไดแก การต้ังกฎ กติกาการใชประโยชนจากปาชุมชนริมลําน้ําชี ต้ัง

คณะกรรมกรรมการดูแลรักษาฯ จัดต้ังกองทุน จัดทําเขตพื้นที่อนุรักษฯ 2. แผนอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชน ไดการจัดกิจกรรมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมปาชุมชนริมลําน้ําชี บวชปา ปลูกปา โดยดําเนินการในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ท่ี

ผานมา 3. แผนประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลและปลูกฝงจิตสํานึกทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของชุมชนบานเสม็ด โดยมีการทําหนังสือแจงไปยังชุมชนท้ัง 18 หมูบาน ไดรับทราบถึง

แนวทางกฏ กติกาการใชประโยชนจากปาชุมชนริมลําน้ําชี 4. แผนการสรางแหลงเรียนรูทองถิ่น 

โดยการรวมกับโรงเรียนบานเสม็ดสามัคคีราษฏรวิทยาคาร ในการสรางหลักสูตรทองถิ่น (อุทิศ ทา

หอม และคณะ, 2557) ทั้งน้ีชุมชนยังขาดการรวบรวมขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริม

ลํานํ้าชี ทําใหการเขาถึงขอมูลและคนควาตองอาศัยการสอบถามและพูดคุยกับผูรู ทําใหเกิดความ

ลาชาและบางคร้ังขาดการอางอิงในเชิงวิชาการที่นาเชื่อถือ นอกจากนั้นยังชุมชนสวนใหญยังขาด

การรับรู การสื่อสารในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนไมสามารถ

ดําเนินการไดอยางครอบคลุม และไมสามารถขยายเครือขายการเรียนรูออกไป 

ผู จั ดทํ า จึ ง เกิ ดแนว คิด ในการพั ฒ นาฐานข อ มู ลและสื่ อ เรี ยนรู ในการอ นุ รัก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปาชุมชนริมลําน้ําชี ซึ่งจะเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดจิตสํานึก

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้ังนี้เพราะสื่อสารสาธารณะถือเปนแหลงเรียนรูท่ี
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สามารถเรียนเขาถึงไดงายดวยตนเอง และยังสามารถศึกษาขอมูลซ้ําไดตามความตองการ ผูเรียนรู

เกิดแรงจูงใจ และเปนการโนมนาวใหผูเรียนเกิดการคนควาจากประสบการณตรงในขอมูลของ

ชุมชน เปนการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ อีกทั้งยังเปนการรวบรวมและ

จัดเก็บขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของปาชุมชนริมน้ําชี เพื่อใหสามารถสืบคนขอมูล

และนําไปใชประโยชนและเปนแหลงเรียนรูของเด็กเยาวชนและชุมชนตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 วัตถุประสงคห ลัก เพื่อจัดทําฐานขอมูลและส่ือสารสาธารณะในการอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด 

2.2 วัตถุประสงคยอย 

 2.2.1 เพื่อศึกษาบริบทชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํานํ้าช ี

 2.2.2 เพื่ อ จั ด ทํ า ฐ า น ข อ มู ล แ ล ะ สื่ อ ส า ร ส า ธ า ร ณ ะ  ใน ก า ร อ นุ รั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํานํ้าช ี

 2.2.3 เพื่อประเมินผลการใชงานฐานขอมูลและส่ือสารสาธารณะในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าช ี

 

3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาและจัดทําฐานขอมูลและส่ือสารสาธารณะในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด เพื่อใหชุมชนเกิดจิตสํานึกในการ

อนุรักษและหวงแหน โดยใชกรณีศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชน

บานเสม็ด  

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 

  3.1.1 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 2 กลุม คือ กลุมแรก นักวิจัย

ทองถิ่นซึ่งเปนผูแทนจากคนในชุมชนบานเสม็ด ท้ังน้ีนักวิจัยทองถิ่น ไดแก ผูนําชุมชน ชาวบาน 
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พระสงฆ ครู นักศึกษา นักเรียน และกลุมที่สอง คือ ประชากรที่เปนผูเขารวมกิจกรรมและผูที่มีสวน

เกี่ยวของกับกิจกรรม 

  3.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูแทนจากชุมชนท่ีเปนนักวิจัยทองถิ่น

และกลุมตัวอยางของผูเขารวมกิจกรรมการเผยแพรสาธารณะ โดยเลือกกลุมตัวอยางโดยไมอาศัย

ความนาจะเปน (Non Probabilistic Sampling) ไดกลุม ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)   

3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

  3.2.1 บริบทชุมชนบานเสม็ด  

  3.2.2 สภาพท่ัวไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชี 

 3.3 พื้นที่ที่ใชในการศึกษา  

ชุมชนบานเสม็ด หมู 7 ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 
 

4. กรอบแนวความคิดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

ฐานขอมูล 

ส่ือสาธารณะ 

- วีดีทัศน 

- เว็บไซต 

- ระบบฐานขอมูล 

- เวทีการนําเสนอตาม

หนวยงาน/คณะ 

- เวทีการระดมความคิด 

- ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมริมลํา

นํ้าช ี

- บทเรียนทองถ่ิน 

1. การสํารวจความตองการ 2. กําหนดความเปนไปได 3. วิเคราะห 4. วิเคราะหและ

ออกแบบ 5. พัฒนาและติดต้ัง 6. ทดสอบปฏิบัติการ 7. ประเมินติดตาม 
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5. นิยามศัพทเฉพาะ 

 ฐานขอมูล หมายถึง การรวบรวมขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชีของ

ชุมชนบานเสม็ด เชน ปาไม สัตวนํ้า แมลงปา มันปา เห็ดปา เปนตน โดยทําการวิเคราะหเพื่อ

ออกแบบและจัดเก็บเปนฐานขอมูลบนเว็บไซต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูล

สารสนเทศไดอยางสะดวก สามารถจัดการเพิ่ม แกไขขอมูลใหเปนปจจุบันและสามารถนําขอมูล

สารสนเทศเหลานั้นมาใชไดทุกเม่ือท่ีตองการ 

ส่ือสารสาธารณะ หมายถึง ส่ือ วีดิ ทัศน ท่ี จัดทําข้ึนเพื่ อเผยแพรขอมูลฐานเรียนรู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชีของชุมชนบานเสม็ด ทั้ง 5 ฐานเรียนรู ไดแก ฐานการ

เรียนรูธรรมะกับการดูแลรักษาปา ฐานตนไมนานาพันธุ ฐานเรียนรูมันปา ฐานการเรียนรูเห็ดปา 

ฐานนิเวศปาชุมชนริมลําน้ําชี ผานเครือขายสาธารณะ โดยสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึง และเปน

ประโยชนตอประชาชนที่สนใจศึกษาคนควา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอมริมลําน้ําชี หมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

ไดแก ดิน นํ้า ปาไม สัตวปา แมลงปา เห็ดปา แรธาตุ ฯลฯ และพื้นที่ปาสาธารณะขนาด 551.74 ไร 

ริมลําน้ําชีของชุมชนบานเสม็ด เปนแหลงอาหารและกอใหเกิดประโยชนในดานอ่ืนๆ ตอชุมชนบาน

เสม็ดและหมูบานใกลเคียง 

 

6. ประโยชนที่ไดรับ 

1. ผลจากการศึกษาสภาพ บริบทชุมชน ความตองการและการเรียนรูของชุมชน จะเปน

ขอมูลท่ีใชในการออกแบบฐานขอมูล และส่ือสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลํานํ้าช ี

2. เกิดการถายทอดประสบการณในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํา

น้ําชี เพื่อกระตุนจิตสํานึกและตระหนักในคุณคาของทรัพยากรชุมชนมากขึ้น 

3. เกิดพลังในการสื่อสารและกระบวนการใชส่ือกับคนในพื้นท่ี เพื่อสรางความเขาใจใน

ฐานขอมูลทรัพยากรของชุมชน 
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4. เกิดชุดความรูประสบการณดานการใชสื่อในชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าช ี

5. เกิดนักสื่อสารชุมชนจากกระบวนการสรางส่ือสารสาธารณะ และเกิดการทํางานรวมกับ

เครือขายภายนอกของคนในพื้นที่เปาหมาย 

6. ไดแนวทางการผลิตสื่อที่เหมาะสมกับพื้นท่ีเปาหมาย 

 




