
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

การวิจัยเรื่อง การจัดทําฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชีของชุมชนบานเสม็ด ดําเนินการในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม (Participatory Action Research) ระหวางทีมวิจัยวิชาการ ครู นักเรียน ผูนําชุมชน คน

ในชุมชน รวมกันคนหาปญหาและความตองการ รวมวางแผน รวมดําเนินการออกแบบและพัฒนา

สื่อสารสาธารณะ รวมประเมิน ปรับปรุง โดยการศึกษาขอมูลบริบทของชุมชน การออกแบบ

ฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะ การนําสื่อไปใช โดยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิธีการวิจัย

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method Research) มีวัตประสงคหลักเพื่อจัดทําฐานขอมูล

และสื่อสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชีของชุมชนบาน

เสม็ด และมีวัตถุประสงคยอยเพื่อ 1) ศึกษาบริบทชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํา

น้ําชี 2) เพื่อจัดทําฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชี 3) เพื่อประเมินผลการใชฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าช ีโดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1. สภาพบริบทชุมชน  

2. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลําน้ําชีของชุมชนบานเสม็ด 

3. ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะ 

4. ผลการจัดกิจกรรมเผยแพรสื่อสารสาธารณะ 

 

4.1 สภาพบริบทชุมชน 

 4.1.1 สภาพทางภูมิศาสตร 

บานเสม็ด ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย เปนชุมชนอยูบริเวณท่ี

ราบลุมริมลําน้ําชีติดกับจังหวัดสุรินทร จึงเปนสาเหตุทําใหเกิดนํ้าทวมเกือบทุกปในชวงฤดูฝน โดยมี
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ลักษณะของหมูบานทอดยาวไปทางทิศตะวันตก – ตะวันออก มีพื้นปาสาธารณะอยูติดลําน้ําชีเน้ือท่ี 

551.7 ไร ซ่ึงผืนปามีความอุดมสมบูรณและเปนแหลงอาหารของชุมชน เชน หนอไมปา เห็ด มันปา 

เปนตน 

4.1.2 อาณาเขต 

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับบานมะระ หมูที่ 12 

ทิศใต มีอาณาเขตติดกับลํานํ้าชี และบานจาน หมูที่ 6 

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับลําน้ําชี เปนเขตติดตอตําบลคอโค อําเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร 

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับบานหนองเต็งนอย หมูที่ 8  

 4.1.3 ประวัติชุมชนบานเสม็ด 

  ชุมชนบานเสม็ดมีผูมากอต้ังบุกเบิก เม่ือป พ.ศ. 2412 ครอบครัวตระกูลแรกคือ 

ตาเปร็น ตอมาจึงเริ่มมีครอบครัวนายโปะ – นางบุ หวังอยู อพยพมาจากบานโคกจะ อําเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร และนายเจียบ  แยมนาม อพยพมาจากบานตะเคียน  จังหวัดสุรินทร เริ่มมาต้ังถิ่น

ฐานทํามาหากินเพราะพื้นที่บริเวณกอต้ังหมูบานมีความอุดมสมบูรณและติดกับลําน้ําชี สาเหตุที่ต้ัง

ชื่อหมูบานวาบานเสม็ด เหตุผลเพราะมีหนองใหญและมีตนเสม็ดขึ้นอยูริมหนองจึงไดพรอมใจกันต้ัง

ชื่อหมูบานวา  “บานเสม็ดตาเปร็น” ตามชื่อของตระกูลแรก ตอมาภายหลังจึงกลายมาเปนชื่อวา 

“บานเสม็ด” แตเดิมนั้นเปนบานเสม็ด หมูที่ 4 ตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง และป พ.ศ. 2500  ได

แยกเปนบานเสม็ด หมู 7 และขึ้นกับตําบลหนองเต็งต้ังแตนั้นมา 

  ชุมชนบานเสม็ดมีการปกครองโดยมีผูนําชุมชนต้ังแตเริ่มกอต้ังหมูบาน ดังนี ้

   1. นายเจียบ  แยมนาม  เปนผูนําชุมชน เมื่อป พ.ศ. 2492 

   2. นายทับ  หวังอยู เปนผูใหญบาน เมื่อป พ.ศ. 2503-2522 

   3. นายสมพร หวังอยู เปนผูใหญบาน เมื่อป พ.ศ. 2522-2549 

   4. นายถวิล  สายนอย เปนผูใหญบาน เมื่อป พ.ศ. 2549-2555 

   5. นางบุญยัง  หวังอยู เปนผูใหญบาน เมื่อป พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน 
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4.1.4 อาชีพของคนในชุมชนบานเสม็ด 

ชุมชนบานเสม็ด เปนชุมชนที่อยูติดกับลําน้ําชีท่ีมีความอุดมสมบูรณ มีอาชีพ

หลัก คือ การเกษตร เชน ทํานา ทําสวน ปลูกยางพารา เมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวจะหาอาชีพเสริมอื่นๆ 

นอกจากการรับจางทั่วไปแลว ชุมชนบานเสม็ดมีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํานํ้า

ชี จึงกอใหเกิดอาชีพที่ใชประโยชนจากแหลงปา ไดแก การหาของปา การลาสัตว การเก็บเห็ด 

หนอไมปา เปนตน 

 

4.2 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด 

 4.2.1 ลักษณะผืนปาชุมชนริมลําน้ําชี 

 ปาชุมชนบานเสม็ด มีอาณาเขตยาวตามแนวของลําน้ําชีมีเน้ือที่ต้ังแตแนวถนนทิศใตติดกับ

หมูบานจาน ไปจนถึงแนวปาของหมูบานมะระมีเนื้อท่ีทั้งหมด 551.74 ไร เม่ือถึงฤดูน้ําฝนจะมี

ปริมาณนํ้ามากทําใหพื้นที่ลุมถูกน้ําทวมขังและมีเศษของซากวัชพืชและแรธาตุที่มากับสายนํ้า ทําให

พื้นที่บริเวณดังกลาวมีความอุดมสมบูรณ โดยผืนปาริมลํานํ้าชีประกอบดวยพื้นที่ 3 โซนไดแก  

 พื้นท่ีปาโซน A คือพื้นท่ีติดกับริมปาชุมชนบานจาน มีพื้นที่ขนาด 181 ไร มีหนองนํ้า

สาธารณะ เชน หนองบัว หนองแสง และหนองตลิ่งหักท่ีชาวบานใชในการหาปลา ปู เปนอาหาร

ชุมชน ลักษณะผืนปาจะมีตนไมใหญยืนตนสลับกับตนไมพุมเต้ียตามแนวริมฝงลํานํ้าช ี

 พื้นที่ปาโซน B เปนพื้นที่สวนท่ีอยูตรงกลางของผืนปาท้ังหมด มีพื้นท่ีขนาด 210 ไร บริเวณ

โซนน้ีจะมีพื้นท่ีลุมต่ําทําใหเกิดน้ําทวมในชวงน้ําหลาก สงผลใหมีแรธาตุและอินทรียวัตถุท่ีมากับนํ้า

ในบริเวณปาจึงทําใหมีความอุดมสมบูรณและเปนแหลงอาหารของชุมชน เชน เห็ด การดักจับปลา 

การหามันปา เปนตน 

 พื้นท่ีปาโซน C เปนพื้นท่ีติดกับฝงบานมะระ มีขนาด 79 ไร พื้นที่เปนไมยืนตนขนาดใหญ

ซึ่งเปนไมเศรษฐกิจ แตปจจุบันชาวบานทําการอนุรักษไวเพื่อเปนแหลงอาหารและตองการใหผืนปา

อยูคูกับลูกหลานตอไป ตนไมที่พบไดบริเวณนี้ไดแก ตนตะแบง ตนพลวง ตนจบก ตนพอก เปนตน 
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ภาพที่ 4.1 ลักษณะความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติริมลําน้ําชีของชุมชนบานเสม็ดทั้ง 3 

โซน 

 4.2.2 ทรัพยากรธรรมชาติริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด 

  ปาชุมชนริมลํานํ้าชีมีความอุดมสมบูรณโดยทรัพยากรธรรมชาติที่มีนั้นมีความ

หลากหลายทางชีวภาพ ชาวบานจึงเกิดความตระหนักและใหความสําคัญกับการอนุรักษและหวง

แหนเพื่อเปนแหลงอาหารของชุมชน และตองการใหลูกหลานมีสวนรวมในการรักษาผืนปา 

รายละเอียดของทรัพยากรธรรมชาติริมลําน้ําชี มีรายละเอียดตามตารางที่ ดังนี ้

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดทรัพยากรธรรมชาติริมลําน้ําชีของชุมชนบานเสม็ด 

ลําดับ ประเภท รายละเอียด 

1. ตนไม ตนพลวง ตะแบง จบก ตนต้ิว ตนเต็ง ตนแต ตนพอก ตนไม

แดง ตนตราด ตนจ้ิงจาบ ตนกลอย หวาปา ตนพะยูง ตน

ประดู ตนสะเดา มะกอกปา ตนชะมวง ตนกระโดนน้ํา ตน

A 

B 

C ชุมชนบานเสมด็ 

แมน้ําช ี
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ลําดับ ประเภท รายละเอียด 

มะดัน ตนกระเบา ตนอาอูดตะหมาด ตนบักเหลื่อม 

2. ปลาในลําน้ําชี ปลาชอน ปลาหมอ ปลาดุก ปลาบู ปลาตะเพียน ปลาหลด 

ปลาสลิด ปลากด ปลาซิว ปลาคาว ปลาสรอย ปลาเทโพ 

ปลากลวย ปลากราย ปลาบึก ปลาไหล ปลาแรด ปลาลิ้นหมา 

ปลาขาว ปลาเข็ม ปลานาง 

3. สัตวปา แย หนู พังพอน กระตาย กิ้งกา กระรอก กระแต ไกปา 

4. แมลงปา จักจั่น มดแดง แมงจีนูน 

  

 

4.3 ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ

ส่ือสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลําน้ําชีของชุมชนบาน

เสม็ด 

 4.3.1 ผลการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและส่ือสาร

สาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชนบานเสม็ด 

 จากก าร ดํ า เนิ น ก ารพั ฒ น าฐานข อมู ล และ ส่ื อส ารสาธารณ ะใน การอ นุ รัก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชี ผูวิจัยไดดําเนินการนําระบบจัดเก็บไวบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต เพื่อเปนการเผยแพรขอมูล และผูใชงานทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลไดดังน้ี 

1) ฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลําน้ําชี โดยนําเสนอขอมูล

เปนหมวดหมูไดแก หมวดขอมูลพันธุไม หมวดขอมูลปลา หมวดขอมูลสัตวปา และหมวดขอมูล

แมลงปา โดยสามารถเขาถึงขอมูลผานเว็บไซต http://abcr.bru.ac.th ดังภาพท่ี 4.2 
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ภาพที่ 4.2 ฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลําน้ําชี 

ของชุมชนบานเสม็ด 

 

2) สื่อสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยมีการ

นําสื่อท่ีพัฒนาไปเผยแพรบนเว็บไซตสาธารณะ ทําใหประชาชนและผูที่สนใจไดศึกษาและทําให

สามารถเขาถึงขอมูลไดบนเว็บไซต https://www.youtube.com/watch?v=P0anZ93wQV4 ดัง

ภาพท่ี 4.3 

  

ภาพที่ 4.3 การเผยแพรสื่อสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริม

ลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด 
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โดยเปนการนําเสนอสื่อการเรียนรูในปาชุมชนริมลําน้ําชีเพื่อสรางความตระหนัก

และสรางการเรียนรูของคนในชุมชน ซึ่งมีการสรางเปนฐานการเรียนรูและมีวิทยากรประจําฐาน

ตางๆ ดังตอไปน้ี 

ฐานที่ 1 การเรียนรูธรรมะกับการดูแลรักษาปา วิทยากรประจําฐาน คือ พระศุภ

ฤกษ สันตกาโย เจาอาวาส วัดบานเสม็ด เปนการบรรยายความรูเก่ียวกับธรรมะกับปาชุมชน และ

ความสัมพันธกันระหวางคนกับปาตลอดจนไดใหมุมมองและหลักธรรมคําสอนเกี่ยวกับชุมชนกับปา

อยูรวมกันอยางสันติ ดังภาพที่ 4.4 

 
ภาพที ่4.4 ฐานเรียนรูที่ 1 การเรียนรูธรรมะกับการดูแลรักษาปา 

 

  ฐานที่ 2 ฐานตนไมนานาพันธุ วิทยากรประจําฐาน คือ พอสมจิต ดาศรี และพอ

ถวิล สายนอย เปนการใหความรูเก่ียวกับพันธุไมตางๆ ในพื้นท่ีทั้ง 3 โซน ที่มีไดแก ไมยืนตน ไมพุม

สลับกับไมริมฝงลํานํ้าชี พรอมท้ังกลาวถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีความสัมพันธกับผืนปา และ

การอยูรวมกันอยางย่ังยืน ดังภาพท่ี 4.5  
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ภาพที ่4.5 ฐานเรียนรูที่ 2 ตนไมนานาพันธุ 

 ฐานที่ 3 ฐานเรียนรูมันปา ผูใหความรูประจําฐาน ไดแก ผูใหญบานเสม็ด หมู 7 

นางบุญยัง หวังอยู และนางสาวจิราภรณ เกิดสกุล อยูในพื้นที่บริเวณโซน B โดยกลาวถึงลักษณะ

ของมันปาที่มีอยางหลากหลาย วิธีการขุดมันปาอยางไรที่ไมทําลายแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ดัง

ภาพท่ี 4.6 

 
ภาพที่ 4.6 ฐานเรียนรูท่ี 3 เรียนรูมันปา 
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ฐานที่ 4 ฐานการเรียนรูเห็ดปา วิทยากรประจําฐานคือ พอทิคัมพร ธุพันธ เปน

การบอกรายละเอียดเก่ียวกับเห็ดท่ีมีในพื้นปา โดยเฉพาะอยางย่ิงในโซน B ซึ่งมีเห็ดนานาชนิดท่ี

ชุมชนใชเปนแหลงอาหาร รวมถึงกลาวถึงวิธีการเก็บเห็ดอยางไรเพื่อใหเช้ือเห็ดสามารถขยายและ

แพรกระจายในพื้นที่ปาได และเปนการสรางจิตสํานึกใหกับชุมชนเพื่อการอนุรักษ ดังภาพที่ 4.7 

 
ภาพที่ 4.7 ฐานเรียนรูท่ี 4 การเรียนรูเห็ดปา 

 

ฐานท่ี 5 ฐานนิเวศปาชุมชนริมลํานํ้าชี วิทยากรประจําฐานการเรียนรู คือ พอภา

นุ กระแสบัว โดยทานกลาวถึงประวัติของปาชุมชน และพื้นที่โดยรวมของปาทั้งหมด 551.74 ไร 

พรอมบรรยากาศริมลําน้ําชี อีกท้ังยังมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งสัตวปา พันธุไม สมุนไพร 

นอกจากน้ันยังมีตนตะเคียนเกาแกที่จมอยูใตลํานํ้าชี จนชาวบานไดรวมกันนําขึ้นมา พรอมทั้งไดให

ขอคิดแกเยาวชน คนในหมูบานใกลเคียงไดตระหนักและเห็นคุณคาของการอนุรักษปาและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ดังภาพท่ี 4.8 
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ภาพที ่4.8 ฐานเรียนรูที่ 5 นิเวศปาชุมชนริมลํานํ้าชี 

 

4.3.2 ผลการประเมินคุณภาพของฐานขอมูลและส่ือสารสาธารณะ 

  ผลการประเมินคุณภาพการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ริมลําน้ําช ีโดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ดังตารางท่ี 4.2  

 

ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินคุณภาพฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชีของ

ชุมชนบานเสม็ด 

ลําดับ รายการที่ประเมิน �� S.D. แปลผล 

1. รูปแบบหนาจอ 

1.1 ลักษณะหนาจอท่ีออกแบบ มีความสวยงาม 

เหมาะสม 

 

4.33 

 

1.15 

 

มาก 

 1.2 การออกแบบหนาจอ สามารถใชงานไดงาย 4.33 1.15 มาก 

 1.3 การออกแบบหนาจอ ใหมีความนาสนใจ 4.00 1.00 มาก 

 รวมดานรูปแบบหนาจอ 4.22 0.86 มาก 
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ลําดับ รายการที่ประเมิน �� S.D. แปลผล 

2. ภาพกราฟก 

2.1 ภาพมีความคมชัด 

 

4.67 

 

0.57 

 

มากท่ีสุด 

 2.2 ภาพมีความเหมาะสมในการส่ือความหมาย 4.33 1.15 มาก 

 2.3 ภาพมีขนาดที่เหมาะสม 4.00 1.73 มาก 

 รวมดานภาพกราฟก 4.33 0.58 มาก 

3. ระบบฐานขอมูล 

3.1 ระบบการจัดเก็บขอมูล 

 

4.33 

 

1.15 

 

มาก 

 3.2 ความสะดวกในการคนหา 4.33 1.15 มาก 

 3.3 ความสัมพันธของขอมูล 4.00 1.00 มาก 

 3.4 การออกแบบระบบฐานขอมูล 4.00 0.00 มาก 

 รวมดานระบบฐานขอมูล 4.18 0.82 มาก 

4.  การนําไปใชงาน 

4.1 ความสะดวกในการเขาสูเว็บไซต 

 

4.33 

 

1.15 

 

มาก 

 4.2 ความเร็วในการดาวนโหลดขอมูล 4.00 1.00 มาก 

 4.3 ความละเอียด คมชัด ของภาพที่นําไปใช 4.33 0.57 มาก 

 4.4 สัดสวนของภาพถูกตอง 4.33 1.15 มาก 

 รวมดานการนําไปใชงาน 4.24 0.97 มาก 

 รวมทั้งส้ิน 4.22 0.99 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหประเมินคุณภาพฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลําน้ําชีของชุมชนบานเสม็ด พบวา คาเฉลี่ยของคุณภาพสื่อในภาพรวมอยูในระดับ 

(�� = 4.22 , S.D. = 0.99) โดยแยกเปนดานไดดังนี้  

ดานรูปแบบหนาจอ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�� = 4.22, S.D. = 1.10) และพิจารณา

เปนรายขอไดดังนี้ ลักษณะหนาจอที่ออกแบบมีความสวยงามเหมาะสม และการออกแบบหนาจอ



61 

 

สามารถใชงานไดงายอยูในระดับมาก (�� = 4.33, S.D. = 1.15) และการออกแบบหนาจอใหมี

ความนาสนใจอยูในระดับมาก (�� = 4.00, S.D. = 1.00)  

ดานภาพกราฟก ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�� = 4.33, S.D. = 1.15) และพิจารณาเปน

รายขอไดดังนี้ ภาพมีความคมชัดอยูในระดับมากที่สุด (�� = 4.67, S.D. = 0.55) ภาพมีความ

เหมาะสมในการสื่อความหมายอยูในระดับมาก (�� = 4.33, S.D. = 1.15) และภาพมีขนาดท่ี

เหมาะสมอยูในระดับมาก (�� = 4.00, S.D. = 1.73) ตามลําดับ 

ดานระบบฐานขอมูล ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�� = 4.18, S.D. = 0.82) และพิจารณา

เปนรายขอไดดังนี้ ระบบฐานขอมูล และระบบการจัดเก็บขอมูล อยูในระดับมาก (�� = 4.33, S.D. 

= 1.15) ความสัมพันธของขอมูล อยูในระดับมาก (�� = 4.00, S.D. = 1.00) และการออกแบบ

ระบบฐานขอมูล อยูในระดับมาก (�� = 4.00, S.D. = 0.00) ตามลําดับ 

ดานการนําไปใชงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�� = 4.24, S.D. = 0.97) และพิจารณา

เปนรายขอไดดังน้ี ความสะดวกในการเขาสูเว็บไซต และสัดสวนของภาพถูกตอง อยูในระดับมาก 

(�� = 4.33, S.D. = 1.15) ความละเอียด คมชัด ของภาพท่ีนําไปใช อยูในระดับมาก (�� = 4.33, 

S.D. = 0.57) ความเร็วในการดาวนโหลดขอมูล อยูในระดับมาก (�� = 4.00, S.D. = 1.00) 

 

ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินคุณภาพสื่อสารสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด 

ลําดับ รายการที่ประเมิน �� S.D. แปลผล 

1. ดานเนื้อหา 

1.1 เน้ือหาของสื่อมีความชัดเจน กระชับเขาใจงาย 

 

4.33 

 

1.15 

 

มาก 

 1.2 เนื้อหามีความถูกตอง มีแหลงขอมูลอางอิงที่

ชัดเจนเชื่อถือได 

4.00 1.00 มาก 

 1.3 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเรียนรู (ระดับความ

ยาก ภาษาที่ใช) 

4.00 1.73 มาก 
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ลําดับ รายการที่ประเมิน �� S.D. แปลผล 

 1.4 การใหขอมูลที่เปนประโยชน สามารถอธิบายให

ผูเรียนรูเกิดความเขาใจมากขึ้นหรือชี้นําใหผูเรียนไป

ศึกษาเพิ่มเติมได 

4.00 1.00 มาก 

 1.5 เนื้อหาของส่ือเปนประโยชน  สามารถนําไป

ประยุกต ใช ในการเรียนรู  รวมกับแหล งเรียนรู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนได 

4.00 1.73 มาก 

 รวมดานเนื้อหา 4.06 0.37 มาก 

2.  ดานการออกแบบ 

2.1 การออกแบบส่ือนาสนใจ ดึงดูดความสนใจของผู

เรียนรูได 

 

4.00 

 

1.73 

 

มาก 

 2.2 ภาพประกอบเนื้อหามีความเหมาะสมนาสนใจ 

และทําใหเขาใจไดงาย 

4.67 0.57 มาก 

 2.3 คุณภาพ ความชัดเจนของเสียงท่ีนํามาใชมีความ

เหมาะสม 

4.33 0.57 มาก 

 2.4 รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรท่ีใชมีความ

เหมาะสม อานงาย มีความเดนชัด เมื่อเทียบกับสีพื้น

หลัง 

5.00 0.00 มาก 

 2.5 รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใชอานไดงาย สบายตา 

และใชรูปแบบท่ี คงที่ 

4.33 1.15 มาก 

 2.6 ภาพที่ใชมีความสอดคลองกับเนื้อหาและชวย

สงเสริมการเรียนรู 

4.00 1.00 มาก 

 2.7 เสียงที่ใชในการบรรยายในส่ือ มีการกระตุนให

เกิดความนาสนใจ และนาติดตาม 

4.00 0.00 มาก 

 2.8 วีดิทัศนประกอบส่ือมีความนาสนใจ สามารถทํา

ใหเขาใจเน้ือหาไดมากย่ิงข้ึน 

4.00 1.00 มาก 

 รวมดานการออกแบบ 4.29 0.75 มาก 
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ลําดับ รายการที่ประเมิน �� S.D. แปลผล 

3. ดานความคลองตัวในการใชงาน 

3.1 การใชงานส่ือมีความสะดวกไมยุงยาก 

 

4.00 

 

1.73 

 

มาก 

 3.2 ออกแบบใหผูเรียนอานเน้ือหาไดงาย 4.00 1.73 มาก 

 3.3 การจัดตําแหนงขององคประกอบบนจอภาพ 

การใชสี ขนาดขององคประกอบของส่ือมีความคงที่

ตลอดท้ังเน้ือเรื่อง 

4.33 1.15 มาก 

 3.4 การเรียนดวยสื่อมัลติมี เดีย ชวยทําให เขาใจ

เน้ือหาไดงายขึ้น สามารถทบทวนความรูไดตามความ

ตองการ 

4.33 1.15 มาก 

 3.5 ผูเรียนรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลินและพึงพอใจ

กับการเรียนดวยสื่อ ในครั้งน้ี 

4.00 1.00 มาก 

 3.6 ประโยชนและความรูที่ไดจากการเรียนรูในส่ือ 

ในครั้งนี ้

4.33 1.15 มาก 

 3.7 ความคิดเห็นโดยรวมตอส่ือ อยูในระดับใด 4.67 0.57 มาก 

 รวมดานความคลองตัวในการใชงาน 4.23 0.40 มาก 

 รวมทั้งส้ิน 4.21 0.52 มาก 

 

 จากตารางที่  4.3 ผลการวิเคราะหประเมินคุณภาพส่ือสารสาธารณะในการนอุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด พบวา คาเฉลี่ยของคุณภาพสื่อ

ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�� = 4.21, S.D. = 0.52) โดยแยกเปนดานไดดังน้ี  

ดานเนื้อหา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�� = 4.06, S.D. = 0.37) และพิจารณาเปนราย

ขอไดดังน้ี เน้ือเน้ือหาของสื่อมีความชัดเจน กระชับเขาใจงาย อยูในระดับมาก (�� = 4.33, S.D. = 

0.15) เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเรียนรู (ระดับความยาก ภาษาที่ใช) และเน้ือหาของสื่อเปน

ประโยชน สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนรู รวมกับแหลงเรียนรูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชนได อยูในระดับมาก (�� = 4.00, S.D. = 1.73) การใหขอมูลท่ีเปนประโยชน 
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สามารถอธิบายใหผูเรียนรูเกิดความเขาใจมากขึ้นหรือชี้นําใหผูเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมได และเน้ือหา

มีความถูกตอง มีแหลงขอมูลอางอิงท่ีชัดเจนเชื่อถือได อยูในระดับมาก (�� = 4.00, S.D. = 1.00) 

ตามลําดับ 

ดานการออกแบบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�� = 4.29, S.D. = 0.75) และพิจารณา

เปนรายขอไดดังนี้ รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม อานงาย มีความเดนชัด 

เมื่อเทียบกับสีพื้นหลัง อยูในระดับมากท่ีสุด (�� = 5.00, S.D. = 0.00) ภาพประกอบเน้ือหามีความ

เหมาะสมนาสนใจ และทําใหเขาใจไดงาย อยูในระดับมาก (�� = 4.67, S.D. = 0.57) รูปแบบ

ตัวอักษรที่ เลือกใชอานไดงาย สบายตา และใชรูปแบบท่ี คงท่ี (�� = 4.33, S.D. = 0.57) และ

คุณภาพ ความชัดเจนของเสียงที่นํามาใชมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก (�� = 4.33, S.D. = 

1.00) ภาพท่ีใชมีความสอดคลองกับเน้ือหาและชวยสงเสริมการเรียนรู และวีดิทัศนประกอบสื่อมี

ความนาสนใจ สามารถทําใหเขาใจเนื้อหาไดมากย่ิงข้ึน อยูในระดับมาก (�� = 4.00, S.D. = 1.00) 

การออกแบบสื่อนาสนใจ ดึงดูดความสนใจของผูเรียนรูได อยูในระดับมาก (�� = 4.00, S.D. = 

1.73) และเสียงท่ีใชในการบรรยายในสื่อ มีการกระตุนใหเกิดความนาสนใจ และนาติดตาม อยูใน

ระดับมาก (�� = 4.00, S.D. = 0.00) 

ดานความคลองตัวในการใชงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�� = 4.23, S.D. = 0.40) 

และพิจารณาเปนรายขอไดดังนี้ ความคิดเห็นโดยรวมตอสื่อ อยูในระดับมาก (�� = 4.67, S.D. = 

0.57) การจัดตําแหนงขององคประกอบบนจอภาพ การใชสี ขนาดขององคประกอบของสื่อมีความ

คงท่ีตลอดทั้งเนื้อเรื่อง และการเรียนรูดวยสื่อมัลติมีเดีย ชวยทําใหเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น สามารถ

ทบทวนความรูไดตามความตองการ ประโยชนและความรูที่ไดจากการเรียนรูในสื่อ ในครั้งน้ีอยูใน

ระดับมาก (�� = 4.33, S.D. = 1.15) การใชงานสื่อมีความสะดวก ไมยุงยาก และออกแบบให

ผูเรียนอานเน้ือหาไดงาย อยูในระดับมาก (�� = 4.00, S.D. = 1.73) และผูเรียนรูสึกสนุกสนาน 

เพลิดเพลินและพึงพอใจกับการเรียนดวยสื่อ ในครั้งนี้อยูในระดับมาก (�� = 4.00, S.D. = 1.00) 

ตามลําดับ 
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4.3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานฐานขอมูลและส่ือสารสาธารณะใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลําน้ําชีของชุมชนบานเสม็ด 

ตารางที่  4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด 

ลําดับ รายการที่ประเมิน �� S.D. แปลผล 

1 ความครบถวนสมบูรณของขอมูลในฐานขอมูล 4.07 0.69 มาก 

2 ความเปนปจจุบันของฐานขอมูล 4.23 0.72 มาก 

3 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใชในฐานขอมูล 4.00 0.78 มาก 

4 ความนาเช่ือถือของขอมูลในฐานขอมูล 3.97 0.80 มาก 

5 ความสะดวกในการใชงานฐานขอมูล 3.90 0.71 มาก 

6 ความนาสนใจของขอมูล 4.07 0.78 มาก 

7 ความหลากหลายของขอมูล 4.17 0.74 มาก 

8 การใชประโยชนจากฐานขอมูล 4.00 0.83 มาก 

9 ระบบใชงานงายและไมซับซอน 4.13 0.77 มาก 

10 สามารถคนหาหรือเขาถึงขอมูลท่ีตองการ 4.20 0.55 มาก 

11 ประสิทธิภาพ/ ความรวดเร็วในการตอบสนองของ

ฐานขอมูล 

4.37 0.61 มาก 

12 ขอมูลมีความถูกตองและครบถวน 4.17 0.59 มาก 

13 ขอมูลมีประโยชนตอผูใชงาน 4.33 0.66 มาก 

 รวม 4.12 0.71 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานฐานขอมูล

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด พบวา คาเฉลี่ยของคุณภาพสื่อ

ในภาพรวมอยู ในระดับมาก (�� = 4.12, S.D. = 0.71) โดยแยกเปนรายขอได ดังน้ี ในดาน
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ประสิทธิภาพ/ ความรวดเร็วในการตอบสนองของฐานขอมูลอยูในระดับมากท่ีสุด (�� = 4.37, S.D. 

= 0.61) รองลงมาคือขอมูลมีประโยชนตอผูใชงาน (�� = 4.33, S.D. = 0.66) ฐานขอมูลมีความเปน

ปจจุบัน (�� = 4.23, S.D. = 0.72) และสามารถคนหาหรือเขาถึงขอมูลที่ตองการ (�� = 4.20, S.D. 

= 0.55) ขอมูลมีความถูกตองและครบถวน พรอมท้ังมีความหลากหลายของขอมูล (�� = 4.17, 

S.D. = 0.59 และ 0.74) ระบบใชงานงายและไมซับซอน (�� = 4.13, S.D. = 0.77) ความนาสนใจ

ของขอมูล และความครบถวนสมบูรณของขอมูลในฐานขอมูล (�� = 4.07, S.D. = 0.78 และ 0.69 

ตามลําดับ) ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใชในฐานขอมูล และการใชประโยชนจากฐานขอมูล (�� = 

4.00, S.D. = 0.78 และ S.D. = 0.83 ตามลําดับ) ความนาเชื่อถือของขอมูลในฐานขอมูล (�� = 

3.97, S.D. = 0.80) และความสะดวกในการใชงานฐานขอมูล (�� = 3.90, S.D. = 0.71) 

 

ตารางที่  4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ใชงานส่ือสารสาธารณะในการอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด 

ลําดับ รายการที่ประเมิน �� S.D. แปลผล 

1 การนําเสนอมีความนาสนใจ 4.10 1.06 มาก 

2 ความยาวของส่ือมีความเหมาะสม 3.86 0.77 มาก 

3 เสียงบรรยายและเสียงประกอบ ชัดเจน เหมาะสม 3.70 1.05 มาก 

4 ภาพมีความคมชัด นาสนใจ 3.73 0.82 มาก 

5 ตัวอักษรที่ใชมีความชัดเจน อานงาย 3.23 0.77 ปานกลาง 

6 การผลิตสื่อในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด เปนส่ิงที่มี

ประโยชน 

3.53 0.86 มาก 

7 เน้ือหาสาระของสื่อมีความนาศึกษา 4.10 0.88 มาก 

8 ควรมีการนําสื่อไปใชประกอบในการเรียนการสอน

ในโรงเรียน 

3.80 0.61 มาก 

9 หลังจากชมสื่อแลว ทําใหไดรับความรู เรื่องการ 3.93 0.58 มาก 
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ลําดับ รายการที่ประเมิน �� S.D. แปลผล 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้า

ชีของชุมชนบานเสม็ด 

10 ผูเรียนรูมีความพึงพอใจในส่ือเรื่องนี้อยูในระดับ 4.00 0.90 มาก 

 รวม 3.80 0.83 มาก 

 

 จากตารางที่  4.5 ผลการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจสื่อสารสาธารณะ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด พบวา คาเฉลี่ยของคุณภาพสื่อ

ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�� = 3.80, S.D. = 0.83) โดยแยกเปนรายขอไดดังน้ี การนําเสนอมี

ความนาสนใจ และเน้ือหาสาระของสื่อมีความนาศึกษา (�� = 4.10, S.D. = 1.06 และ 0.88 

ตามลําดับ) ผู เรียนรู มีความพึงพอใจในส่ือเรื่องน้ีอยูในระดับมาก (�� = 4.00, S.D. = 0.90) 

หลังจากชมส่ือแลว ทําใหไดรับความรูเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมริมลํานํ้า

ชีของชุมชนบานเสม็ด (�� = 3.93, S.D. = 0.58) ความยาวของส่ือมีความเหมาะสม (�� = 3.86, 

S.D. = 0.77) ควรมีการนําสื่อไปใชประกอบในการเรียนการสอนในโรงเรียน (�� = 3.80, S.D. = 

0.61) ภาพมีความคมชัด นาสนใจ (�� = 3.73, S.D. = 0.82) เสียงบรรยายและเสียงประกอบ 

ชัดเจน เหมาะสม (�� = 3.70, S.D. = 1.05) การผลิตส่ือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด เปนสิ่งที่มีประโยชน (�� = 3.53, S.D. = 0.86) และ

ตัวอักษรที่ใชมีความชัดเจน อานงาย (�� = 3.23, S.D. = 0.77) ตามลําดับ 

 

4.4 ผลการจัดกิจกรรมเผยแพรส่ือสารสาธารณะ 

 4.4.1 ดานกระบวนการ 

  กิจกรรมการพัฒนาส่ือสารสาธารณะโดยใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริม

ลํานํ้าชีของบานเสม็ด โดยมีการบันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ชุมชน

บานเสม็ด โดยแบงตามฐานเรียนไดทั้ง 5 ฐาน ไดแก ฐานที่ 1 การเรียนรูธรรมะกับการดูแลรักษา



68 

 

ปา พื้นที่ถายทําบริเวณลานใตตนไทร วัดบานเสม็ด ฐานท่ี 2 ตนไมนานาพันธุ ดําเนินการถายทํา

บริเวณปาชุมชนริมลําน้ําชี โซน A ติดกับแนวเขตปาบานจาน ฐานท่ี 3 เรียนรูมันปา ตรงบริเวณปา

โซน B ฐานท่ี 4 ฐานการเรียนรูเห็ดปา บริเวณตรงกลางปาโซน B ซ่ึงเปนแหลงที่มีความอุดม

สมบูรณ ฐานท่ี 5 ฐานนิเวศปาชุมชนริมลําน้ําชี เปนลักษณะจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นลํานํ้าชีเปน

แนวยาวก้ันระหวางชุมชนบานเสม็ดและรอยตอของจังหวัดสุรินทร ซึ่งอยูในบริเวณปาโซน C 

  กิจกรรมการเผยแพรส่ือสารสาธารณะ โดยดําเนินการจัดฉายวีดิทัศนใตศาลาวัด

บานเสม็ด และเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมท่ีมีตอสื่อสารสาธารณะ ในวันท่ี 9 

กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดบานเสม็ด โดยมีผูเขารวมกิจกรรม คือ ผูนําชุมชน ผูอาวุโส ปราชญ

ชาวบาน เยาวชน และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย  

 4.4.2 ดานความย่ังยืน 

  จากการสัมภาษณผูเขารวมกิจกรรมและสัมภาษณทีมวิทยากรบรรยายประจําฐาน

เรียนรู ไดสะทอนถึงกระบวนการทํางานและผลท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรูผานส่ือสารสาธารณะในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด ดังนี ้

พอทิคัมพร ธุพันธ วิทยากรประจําฐานเรียนรูท่ี 4 กลาววา “ขอดีที่เห็นการจากท่ี

ไดพัฒนาสื่อหลังจากที่คนเริ่มไดรูจักและเขาใจถึงการอนุรักษผืนปาแลว คนที่เขามาใชประโยชน

จากปาไดรับรูถึงขอมูลทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนมี เชน รูวาบริเวณใดบางท่ีมีเห็ดขึ้น เด็กรุนใหมมี

ความสนใจและตระหนักในผืนปามากขึ้น ชาวบานมีความรูสึกรักปาเพราะปาคือท่ีอยูหากินของพวก

เขาน่ันเอง” 

นายศุภณัฐ  มีสุข นักศึกษาชั้นปที่  4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย “จากการเขารวมกิจกรรมในคร้ังทําใหทราบวาชุมชนมี

ความสามัคคีชวยกันดูแลรักษาปา ทําใหมีท่ีทํามาหากินแบบย่ังยืน และรูสึกดีที่ไดมีสวนรวมในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน อยากใหมีกิจกรรมแบบน้ีเร่ือยๆ และอยาก

ใหมีการนํารูปแบบน้ีไปใชในหลายๆ พื้นท่ีตอไป” 
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 4.4.3 ผลกระทบดานอื่นๆ  

  จากการดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลและสื่อสารสาธารณะในการอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมริมลํานํ้าชีของชุมชนบานเสม็ด ทําใหเกิดเปนแหลงเรียนรู

ทองถิ่น ที่สามารถเขาถึงขอมูลและเกิดกิจกรรมการบูรณาการสรางองคความรูตอสังคม กอใหเกิด

ประโยชนตอประชาชนทั้งในและนอกชุมชน และหนวยงานตางๆ เชน หนวยงานราชการ องคกร

ปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน วัด และผูท่ีสนใจศึกษาคนควาตอไป 




