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บทคัดย่อ

	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 1)	สภาพท่ัวไปของตัวแปรคุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล	ผู้ส่งสาร	 ผู้รับสาร	
กลุ่มในการสื่อสาร	ภาษานก	และการสื่อสารโดยใช้เสียงนก	และ	2)	อิทธิพลของคุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล	ผู้ส่งสาร	
ผู้รับสาร	กลุ่มในการสื่อสาร	และภาษานกที่มีต่อการสื่อสารโดยใช้เสียงนก	เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	(Mixed	Method)	
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้เลี้ยงนกปรอดหัวโขนที่ ใช้เสียงร้องของนกเป็นส่ือกลางใน
การสือ่สารจ�านวน	67	ราย	วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติพิรรณนาและเทคนคิการวเิคราะห์ถดถอยพหแุบบเชงิชัน้	และการวิจยั
เชิงคุณภาพเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก	การสนทนากลุ่ม	การสังเกตแบบมีโครงสร้าง	และบันทึกความจ�า	ผลการ
วิจัยพบว่า	1)	สภาพทั่วไปของประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	41–60	ปี	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
สงูกว่า	ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั	มีประสบการณ์เลีย้งนก	6–10	ปี	ซ่ึงหากเป็นคนในแวดวงนกจะคลกุคลกีบัวงการมากกว่า	
10	ปีขึ้นไป	 เป็นที่รู้จักของคนในวงการนกระดับปานกลาง	 เข้าร่วมท�ากิจกรรมที่เกี่ยวกับนกในบางครั้ง	 โดยมีต�าแหน่งเป็น 
คณะกรรมการและเคยผ่านการจัดงานนกเพื่อสาธารณประโยชน์	 ส่วนบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่พบว่ามีความสนใจในการเลี้ยง
นกปรอดหัวโขนในระดับปานกลาง	 เคยเลี้ยงนกชนิดน้ีมามากกว่า	5	ปี	 ได้ข้อมูลการเลี้ยงนกจากสื่อมนุษย	์ และมีความรู้
ท่ัวไปเก่ียวกบันกปรอดหวัโขนระดบัปานกลาง	2)	ตวัแปรทีม่อีทิธิพลต่อการสือ่สารโดยใช้เสยีงนกประกอบด้วยประสบการณ์	
ความรู้เกี่ยวกับสาร	เสียงร้อง	เสียงเรียก	และการตีความซึ่งมีอิทธิพลต่อการสื่อสารโดยใช้เสียงนกถึงร้อยละ	45.8		

ค�ำส�ำคัญ:	นกปรอดหัวโขน,	การสื่อสารโดยใช้เสียงนก

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were	to	study	1)	generality	of	personal	characteristic,	sender,	receiver,	
group	of	communication,	bird	 language	and	bird	sound	communication	and	2)	The	influence	of	personal	
characteristic,	sender,	receiver,	group	of	communication,	bird	language	in	conditions	bird	sound	communication.	
This	study	were	mixed	method.	Quantitative	approach,	questionnaire	were	used	to	collect	data	from	67	of	
the	person	who	used	to	bird	sound	communication.	The	data	was	analyzed,	using	descriptive	statistics,	
hierarchical	regression	analysis	and	qualitative	approach,	in-depth	interview,	focus	group,	structured	observation	
and	memos.	The	results	indicated	that	1)	The	generality	of	most	target	population	had	between	41–60	years	
old,	 graduated	 of	 bachelor	 degree	 of	 higher,	 job	 of	 personal	 business,	 have	 experience	 bird	 
6–10	years	old	if	people	in	the	bird	member	had	stay	more	than	10	years.	BirdmenIs	had	moderately	known,	
sometime	 join	 in	 the	event,	had	committee	of	bird	member.	Most	of	general	person	 interest	of	medium	 
level	to	care	the	red-whiskered	bulbul	and	have	been	bird	more	than	5	years,	received	message	from	human	
media	and	medium	of	knowledge	to	care	bird.	2)	The	factor	influence	of	sound	communication	to	intermediate	
that		experience,	knowledge	of	message,	song,	call	and	the	interpretation	had	45.8	percent	to	the	influence	
of	bird	sound	communication.	

Keywords:	Red-whiskered	Bulbul,	Bird	Sound	Communication
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1. บทน�ำ

1.1  ทีม่ำและควำมส�ำคญัของปัญหำ

	 กระบวนการสือ่สารเป็นวงจรในการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างบคุคลสองคนเริม่ต้ังแต่การแปลความหมาย	การถ่ายทอด

ข่าวสารซึ่งกันและกัน	 เป็นกระบวนการที่ท�าผ่านช่องทางการสื่อสารที่เกิดข้ึนซ�้าจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายเข้าใจซ่ึงกันและกัน	

(JananJohnson,	Hample,	&	Cionea,	2016)	โดยช่องทางการสื่อสารเป็นความรู้สึกที่ผู้รับข่าว	สารสามารถรับรู้ข่าวสาร

จากผู้ส่งสารผ่านทางภาษา	 ซึ่งภาษาเป็นระบบที่ ใช้สื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและเป็นสิ่งส�าคัญของการส่ือสาร	

เนือ่งจากภาษาท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลางทีท่�าให้ผูส่้งสารและผูร้บัสารเข้าใจตรงกนั	ในกระบวนการสือ่สารผู้ส่งสารต้องแปรสาร

ได้แก่	ความรูส้กึนกึคดิ	ข้อเทจ็จรงิต่างๆ	ส่งผู้รบัสารโดยท�าให้เป็นสญัลักษณ์หรือก็คือภาษา	ซ่ึงธรรมชาตขิองภาษามหีลายประการ

ได้แก่	(1)	เป็นพฤตกิรรมทางสงัคม	(2)	เป็นเครือ่งมอืสือ่สารของมนษุย์	(3)	มีโครงสร้างทีเ่ป็นระบบระเบยีบ	(4)	ประกอบไปด้วย

เสียงและความหมาย	(5)	ผูกพันกับวัฒนธรรมทางสังคม	(6)	 เปลี่ยนแปลงได้	 (Schutten,	2015)	การร้องของนกปรอด

หวัโขนเป็นธรรมชาตขิองภาษาหรอืสญัลกัษณ์ท่ีประกอบไปด้วยเสยีงและความหมาย	เสยีงนกปรอดหวัโขนร้องจดัอยูป่ระเภท

การสื่อสารอวัจนภาษา	 (Non-verble	 language)	 หมายถึง	 การสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยค�าแต่ใช้รหัสสัญญาณอื่น	 ได้แก่	

อากปักิริยา	ท่าทาง	น�า้เสยีง	และอ่ืนๆ	ทีส่ามารถรบัรู	้เข้าใจ	และแปลความหมายได้	เสยีงร้องของนกแบ่งได้เป็น	2	ประเภท	

(1)	เสียงร้องเพลง	(Song)	คือ	เสียงที่นกเปล่งออกมามีท่วงท�านองมีระดับเสียงสูงเสียงต�่า	ร้องติดต่อกันไปเป็นท�านองสั้น

บ้างยาวบ้าง	เป็นเสียงที่ฟังแล้วรู้สึกไพเราะ	และ	(2)	เสียงเรียก	(Call)	คือ	เสียงที่นกเปล่งออกมาเพื่อใช้ ในกิจกรรมอื่นๆ	

เป็นเสียงที่ ไม่มีท่วงท�านองและร้องซ�้ากัน	 ไม่ไพเราะมักร้องเพียง	 1-3	พยางค์	 (Riebel,	 2016)	แบ่งย่อยได้	 4	ประเภท	

ได้แก่	 เสียงที่ ใช้ติดต่อกัน	 (Contact	 call)	 เสียงตกใจ	 (Alarm	 call)	 เสียงร้องขณะบิน	 (Flight	 call)	 และเสียงร้อง												

เพื่อขออาหาร	(Begging	call)	(Ratcliffe,	2015)

	 ในอดีตการใช้สัตว์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารเป็นที่นิยมใช้มากเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์	

(Brichenall,	2016)	เป็นการถ่ายทอดข้อมูลแบบไม่สลับซับซ้อน	เช่น	การใช้นกพิราบสื่อสารหรือการใช้ม้าเร็วเป็นตัวกลาง

ในการส่งข้อมูล	 เฉกเช่นปัจจุบันที่มีกลุ่มบุคคลใช้เสียงร้องของนกปรอดหัวโขนเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร	แต่มิอาจปฏิเสธ

ว่าการสื่อสารโดยใช้เสียงนกปรอดหัวโขนเป็นสื่อกลางไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากนัก	 เน่ืองจากจ�ากัดเฉพาะกลุ่มบุคคล											

ในแวดวงนกที่มีความรู้	ความเข้าใจต่อเสียงร้องแบบต่างๆ	ของนกชนิดนี้	เช่น	เสียงร้องเพลงหรือร้องเรียก	ซึ่งการสื่อสาร

โดยใช้เสียงนกปรอดหัวโขนเป็นสื่อกลางจ�าต้องอาศัยหลากหลายปัจจัยเพื่อส่งเสริมให้การสื่อสารนั้นเกิดประสิทธิผล												

(Kamtaeja,	et	al.,	2012)	ตวัอย่างเช่น	ปัจจยัด้านคณุลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคลในด้านอาย	ุการศกึษา	ประสบการณ์	อาชพี	

หรือปัจจัยด้านกลุม่ในการสือ่สารทีมี่แนวโน้มว่าคนในแวดวงนกจะใช้เสยีงนกปรอดหวัโขนเป็นสือ่กลางในการสือ่สารได้ดกีว่า

บุคคลทั่วไป	อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่นมากมายที่มีความสัมพันธ์ ในการส่งเสริมให้การสื่อสารเกิดประสิทธิผล	ซึ่งหากพิจารณา

โดยเทยีบเคยีงกบักระบวนการสือ่สารจ�าต้องเกีย่วข้องและสมัพันธ์กบัปัจจยัทัง้สีท่ีป่ระกอบด้วยผูส่้งสาร	สาร	ช่องทางการสือ่สาร	

และผู้รับสาร	หรือที่เรียกรวมว่า	SMCR		

	 ผูว้จิยัเป็นหน่ึงในผูเ้ลีย้งนกปรอดหวัโขนต้องการศึกษาว่าปัจจยัใดบ้างทีม่คีวามสมัพนัธ์และมีอทิธพิลต่อการสือ่สาร

ที่ ใช้เสียงเป็นสื่อกลางระหว่างบุคคลกับนกปรอดหัวโขน	จึงได้ทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อน�ามา

ประยกุต์เข้ากบับรบิทท่ีศึกษา	โดยคัดเลือกปัจจยับางเรือ่งของกระบวนการสือ่สารมาใช้ศกึษาเป็นตวัแปรอสิระ	ได้แก่	ผู้ส่งสาร

และผู้รับสาร	ประกอบกับตัวแปรด้วยคุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล	กลุ่มในการสื่อสาร	และภาษานก	รวมเป็น	5	ตัวแปร

ที่ ใช้พสิจูน์ว่าปัจจยัใดบ้างทีมี่อิทธพิลต่อการสือ่สารที่ ใช้เสยีงเป็นสือ่กลางระหว่างบคุคลกบันกปรอดหวัโขนตามวัตถุประสงค์

การวิจัยที่ตั้งไว้	โดยมุ่งหวังได้องค์ความรู้ ใหม่ที่เป็นความจริง	มีความถูกต้อง	เชื่อถือได้	สามารถน�าผลการศึกษาที่ ได้ ไปใช้

อ้างอิงหรือต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้จุดประกายให้แก่วรรณกรรมของเร่ืองในลักษณะนี้ ให้กับแวดวงการศึกษาของ

ประเทศไทยต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของคุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล	ผู้ส่งสาร	ผู้รับสาร	กลุ่มในการสื่อสาร	ภาษานก	และ
การสื่อสารโดยใช้เสียงนก

	 2.	 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณลกัษณะพืน้ฐานส่วนบคุคล	ผูส่้งสาร	ผูรั้บสาร	กลุม่ในการสือ่สาร	และภาษานกทีมี่ต่อ
การสื่อสารโดยใช้เสียงนก	

1.3 กรอบแนวควำมคิดและสมมติฐำน 

ภาพที่	1	ปัจจัยการสื่อสารที่ ใช้เสียงเป็นสื่อกลางระหว่างบุคคลกับนกปรอดหัวโขน

	 จากภาพที่	1	ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ	5	ตัว	ได้แก่	คุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล	ผู้ส่งสาร	ผู้รับสาร	กลุ่มใน

การสื่อสาร	และภาษานก	ส่วนการสื่อสารโดยใช้เสียงนกเป็นตัวแปรตาม	ซึ่งจากภาพสามารถอธิบายได้ว่า	(1)	การสื่อสาร

โดยใช้เสียงนก	(VOICECOM)	ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล	ผู้ส่งสาร	ผู้รับสาร	กลุ่มในการสื่อสารและภาษานก	

(2)	ผูร้บัสาร	(RECEIVER)	ขึน้อยูก่บักลุม่ในการสือ่สาร	คณุลกัษณะพืน้ฐานส่วนบคุคล	และผูส่้งสาร	(3)	ผูส่้งสาร	(SENDER)	

ขึ้นอยู่กับภาษานก	คุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล	และกลุ่มในการสื่อสาร	 (4)	 กลุ่มในการสื่อสาร	 (GROUP)	 ขึ้นอยู่กับ

คุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล	และภาษานก	และ	(5)	ภาษานก	(BIRDLA)	ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล	และ

ผู้รับสาร	สามารถเขียนเป็นสมมติฐานได้	5	ข้อดังนี้

	 VOICECOM	 =	 ƒ	(PERSONAL,	SENDER,	RECEIVER,	GROUP,	BIRDLA)…...............	(1)

	 RECEIVER					=						 ƒ	(GROUP,	PERSONAL,	SENDER)……………………………........	 (2)

	 SENDER					 =						 ƒ	(BIRDLA,	PERSONAL,	GROUP)………………....…………......…	 (3)

	 GROUP					 =					 ƒ	(PERSONAL,	BIRDLA)……………………………………..…......	 (4)

	 BIRDLA					 =					 ƒ	(PERSONAL,	RECEIVER)…………..…………………………...….	 (5)
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2. ระเบียบวิธีวิจัย

	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน	(Mixed	Method)	ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและแนวทางการวิจัย

เชิงปริมาณเพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่มีลักษณะการเก้ือกูลกันของข้อมูล	 ซ่ึงการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	สามารถอธิบายพอสังเขป

ได้ดังนี้

2.1	จ�านวนหรือขนาดของตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษา

	 แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ:	ใช้วิธีการเจาะจงโดยสุ่มตัวอย่างเชิงทฤษฎี	(Theoretical	Sampling)	เพื่อความเป็น

ตัวแทนของประชากรเป้าหมาย	คัดเลือกจากผู้เลี้ยงนกปรอดหัวโขนที่ ใช้เสียงร้องนกเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร	เก็บข้อมูล

ไม่ก�าหนดจ�านวนแน่นอน	มีลกัษณะยดืหยุน่ปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม	(สชุาติ	ประสทิธิรั์ฐสนิธุ,์	2555)	ยตุกิารสัมภาษณ์

เจาะลึกเมื่อข้อมูลเกิดการอิ่มตัวเชิงทฤษฎี	(Theoretical	Saturation)	(Fusch,	&	Ness,	2015)	กล่าวคือ	ข้อมูลที่ ได้จาก

การสัมภาษณ์เจาะลึกไม่มีประเด็นใดใหม่กว่าข้อมูลที่มีอยู่เดิมจึงยุติที่จ�านวน	13	ราย

	 แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ:	ประชากรเป้าหมายมีหน่วยวิเคราะห์	(Units	of	Analysis)	ที่มีคุณสมบัติของหน่วย

ในระดับบุคคลอันได้แก่	ผู้เลี้ยงนกปรอดหัวโขนที่ ใช้เสียงร้องของนกเป็นสื่อกลางในการสื่อสารจ�านวน	67	ราย	ใช้การเลือก

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	(Purposive	Sampling)	(Palinkas,	et	al.,	2015)

2.2	การเก็บข้อมูล

	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ทฤษฎีฐานราก	 (Grounded	 Theory)	 จากการสัมภาษณ์เจาะลึก	 (in-dept	 

interview)	การสนทนากลุม่	(Focus	group)	การสงัเกตมีโครงสร้าง	(structured	observation)	และบนัทกึความจ�า	(mem-

os)	(Cresswell,	2014)	ซึ่งผู้วิจัยตั้งใจใช้หลากหลายวิธีแบบที่เรียกว่าพหุวิธี	(Triangulation)	เพื่อใช้การยืนยันข้อค้นพบว่า

มคีวามถกูต้อง	และตรวจสอบความเชือ่ถือได้ของข้อมลูข้อสนเทศที่ ได้ภายใต้ความหลากหลายวธิกีารจดัเกบ็ข้อมลู	 (Multiple	

Methods	of	Data	Collection)	โดยค�านงึถงึความสมัพนัธ์กับวตัถปุระสงค์การวจัิยทัง้สองข้อเป็นส�าคญั	(สชุาต	ประสิทธิร์ฐัสินธุ์	

และกรรณกิาร์	สขุเกษม,	2551)	ส่วนข้อมลูเชงิปริมาณท่ีได้จากกลุม่ตวัอย่างใช้การเก็บจากแบบสอบถาม	(questionnaire)	 โดย

สร้างค�าถามเป็นข้อความเข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อนให้ผู้ตอบเกิดข้อสงสัยในข้อความ	ค�าถามมีการแบ่งค�าถามเป็นหมวดหมู่

ตามตัวแปรที่ ใช้ศึกษาเพื่อให้เกิดความสะดวก	ครอบคลุมทุกประเด็นของการศึกษา	ทดสอบรายการข้อค�าถาม	(Pretest)	

กับประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงประชากรเป้าหมายก่อนเข้าสู่สนามจริง	(Caspar,	et	al.,	2016) 

2.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพ:	การวเิคราะห์ข้อมลูคณุภาพใช้แนวทางการวิเคราะห์เชงิอปุนยั	(inductive	analysis)	

ท�าการให้รหัสเริ่มจากการเตรียมแฟ้มข้อมูลดิบศึกษารายละเอียดเอกสารข้อความให้เกิดความคุ้นเคยกับข้อมูลและแยก

ประเดน็เนือ้เรือ่งต่างๆ	เพือ่ได้แบบแผนของความสมัพนัธ์	(Patterns	of	Relationships)	ทีผ่่านกระบวนการท�าซ�า้	(Iterative)	

การหมุนวน	(Cyclical)	การเปรียบเทียบในกรณีมีเชิงลบ	(A	Constant	Comparative	Negative	Case)	(สุชาติ	ประสิทธิ์

รฐัสนิธุ,์	 2554)	 เม่ือข้อมูลได้จดัเป็นกลุม่เรยีบร้อย	 เลอืกใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูโดยน�ารายการข้อมลูเข้าโปรแกรม	ATLAS.ti	

เพ่ือวเิคราะห์ข้อมูลเชงิคณุภาพ	อย่างไรก็ดแีม้การวิจยัเชงิคณุภาพช่วยให้ความถกูต้องเร่ืองรายละเอยีดลกัษณะการพรรณนา

ความทีท่�าให้ได้ความเข้าใจลกึ	แต่มีจดุอ่อนที่ ไม่สามารถบอกความเป็นรปูธรรมในแต่ละประเด็นแต่ละแนวคดิมมีากน้อยเพียง

ใดซึง่หมายถึงปัญหาเรือ่งความชดัเจนทีจ่ะน�าผลไปใช้ได้ทัว่ไป	จงึต้องใช้แนวทางการวจิยัเชงิปรมิาณช่วยส่งเสรมิเกือ้กลูกบั

แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อขจัดจุดอ่อนและข้อสงสัยต่างๆ	เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

	 การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ:	ผูว้จิยัน�าข้อมลูที่ ได้จากประชากรเป้าหมายท�าการวเิคราะห์ปัจจัย	(Factor	Analysis)	

เพื่อก�าหนดน�้าหนักปัจจัย	 (Factor	Loading)	 ของแต่ละรายการและน�าน�้าหนักปัจจัยแต่ละรายการมาคูณกับค่าเดิมของ

รายการนั้น	ผลรวมของผลคูณที่ ได้จึงเป็นตัวแปรประจักษ์ที่มีความถูกต้อง	ยืนยันความถูกต้องตามหลักวิชาการเชิงทฤษฎี

ว่าได้วัดในสิ่งที่ต้องการจากที่พิจารณาเรื่องความถูกต้องทั้ง	10	ข้อ	(สุชาติ	ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,	2558)	ได้แก่	(1)	ความถูก

ต้องของตัวสร้าง	(Construct	Validity)	(2)	ความถูกต้องในการสร้าง	(Construction	Validity)	(3)	ความถูกต้องในเนื้อหา	

(Content	Validity)	(4)	ความถูกต้องด้านการบรรจบ	(Convergent	Validity)	(5)	ความถกูต้องด้านการจ�าแนก	(Discriminant	
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Validity)	 (6)	 ความถูกต้องที่เกี่ยวกับมาตรฐาน	 (Criterion–Related	 Validity)	 (7)	 ความถูกต้องพ้องกันหรือไปกันได	้													

(Concurrent	Validity)	(8)	ความถูกต้องผิวหน้า	(Face	Validity)	(9)	ความถูกต้องบริบท	(Nomological	Validity)	(10)	

ความถกูต้องในการแปลง	(Translation	Validity)	(Agarwal,	Osiyevskyy,	&	Feldman,	2015)	และวดัหาค่าความสอดคล้อง

ภายใน	 (Internal	 consistency	method)	ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อถือได้แต่ละรายการมาตรวัดโดยหาค่าครอนบัคอัลฟา	

(Cronbach’s	alpha)	และทีส่�าคญัอันมิอาจละเลยคอื	การตรวจสอบสภาพข้อมลูว่ามีการละเมิดข้อสมมตหิรอืไม่ก่อนน�าข้อมลู

ไปใช้วิเคราะห์สถิติ	 โดยใช้การพิจารณากระจายปกติตัวแปรเดียว	 (Univariate	Normality)	 ตัวแปรอิสระไม่สัมพันธ์สูง		

(Muticollinearity)	ความเหมือนกันของการผันแปร	 (Homoscedasticity)	 การกระจายปกติหลายตัวแปร	 (Multivariate	

Normality)	และความเป็นเส้นตรง	(Linearity)	(สุชาติ	ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,	2555)

	 หลังเสร็จสิ้นกระบวนการข้างต้นจึงเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 และเลือกใช้สถิติ

พรรณนาอธบิายสภาพทัว่ไปของตวัแปรต่างๆ	เพือ่ตอบวตัถปุระสงค์การวจิยัข้อ	1	โดยใช้อตัราส่วนร้อย	ค่าต�า่สดุ	ค่าสงูสดุ	

ค่าเฉลีย่	ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	ค่าความเบ้	และค่าความโด่ง	ส่วนการวเิคราะห์อทิธพิลตวัแปรอสิระทัง้	5	ทีม่ต่ีอการสือ่สาร

โดยใช้เสยีงนก	(ตวัแปรตาม)	เพ่ือตอบวตัถุประสงค์การวิจัยข้อ	2	ผูว้จัิยใช้เทคนคิการวิเคราะห์ถดถอยเชงิชัน้	(Hierarchical	

Regression	 Analysis)	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารโดยใช้เสียงนกเพื่อศึกษาอิทธิพลของแต่ละตัวแปรอิสระที่มีต่อ 

ตวัแปรตาม	โดยแบ่งตวัอิสระออก	เป็นชดุๆ	ตามประเภทและจัดเรียงล�าดบัการเพิม่ตวัแปรอสิระแต่ละชุดเข้าท�าการวเิคราะห์

เพื่อหาอิทธิพลของตัวแปรอิสระต่างๆ	ที่มีต่อการสื่อสารโดยใช้เสียงนก

3. ผลกำรวิจัย

	 ผลการวิจัยที่ ได้เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่	 1	 ปรากฏในตารางที่	 1	 ส่วนผลที่ ได้จากการวิจัยเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่	2	ปรากฏในตารางที่	3	ซึ่งรายละเอียดต่างๆ	มีดังนี้

ตารางที่	1	สภาพทั่วไปของตัวแปรองค์ประกอบทั้งหมดของตัวแปรที่ ใช้ศึกษา	(n=67)

รำยกำรที่ ใช้วัด ค่ำต�่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเลี่ยงเบน

มำตรฐำน

ค่ำ

ควำมเบ้

ค่ำ

ควำมโด่ง

ความถนัด

ช�านาญในการฟังเสียงนกที่ ใช้สื่อสาร 3 10 7.44 2.64 .31 .68

แปลความหมายเสียงได้แคล่วคล่อง 3 9 6.91 2.57 .76 -.29

มีความสันทัดแยกแยะเสียงร้อง 1 10 7.23 2.81 .47 .81

อธิบายความหมายเสียงร้องได้ 2 9 7.17 2.73 .93 -.47

ความรู้เกี่ยวกับสาร

สามารถแยกแยะส�านวนนกได้ 3 10 7.32 2.22 .34 1.16

รู้ว่าที่นกร้องสื่อความหมายอะไร 1 10 6.34 2.46 .64 .42

เข้าใจเสียงร้องนกเป็นอย่างดี 3 9 6.47 2.87 -.51 .89

แบ่งเสียงร้องระหว่างตัวผู้ตัวเมียได้ 5 10 6.77 3.14 -.97 -1.33

สามารถขยายความรู้เสียงร้องนกได้ 4 8 6.11 2.16 .77 1.41
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รำยกำรที่ ใช้วัด ค่ำต�่ำสุด ค่ำสูงสุด ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเลี่ยงเบน

มำตรฐำน

ค่ำ

ควำมเบ้

ค่ำ

ควำมโด่ง

ทักษะการส่งสาร

ถ่ายทอดความหมายเสียงแก่ผู้อื่นได้ 1 10 6.58 2.32 .52 .81

มีความรู้ ในเรื่องที่จะส่งสาร 3 9 7.04 2.67 -.46 -1.01

รู้ถึงช่องทางในการส่งสาร 3 10 7.34 2.92 1.27 .96

มีความช�านาญในการส่งสาร 1 9 6.91 2.63 .84 .49

มีประสบการณ์มากพอที่จะส่งสาร 1 9 6.67 2.39 .22 .67

การตีความ

				แปลข้อมูลที่ ได้รับเป็นที่เข้าใจได้ 4 10 7.12 2.91 .88 .64

				รับรู้ข้อมูลตรงตามความตั้งใจผู้ส่ง 3 9 7.31 3.11 -.62 .09

				จับใจความส�าคัญของข้อมูลได้ 3 10 6.97 2.74 1.17 1.26

				สามารถแยกประเภทของข้อมูลได้ 2 9 6.72 2.58 .48 .79

หาข้อสรุปของข้อมูลได้เป็นอย่างดี	 3 10 7.03 2.89 .94 1.04

				มีระบบความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล 4 9 6.81 2.47 -1.21 -.86

การตอบสนอง

รับรู้ความคาดหวังของผู้ส่งได้ดี 1 10 6.67 2.31 .86 .74

สามารถให้ข้อมูลกลับสู่ผู้ส่ง 3 10 7.11 2.86 -.42 1.38

ความว่องไวในการรับข้อมูล 3 10 6.81 2.14 .79 -.66

จดจ�าข้อมูลที่รับได้ดี 1 10 7.06 2.77 .55 .34

ทัศนคติ

มีความคิดเชิงบวกกับข้อมูลที่รับเสมอ 2 10 6.89 2.69 .52 .76

				ตีความข้อมูลตามสภาพความจริง 4 10 7.23 3.21 -.33 .99

				ใช้ความรู้สึกเพื่อคาดเดาความหมาย 1 8 6.57 2.36 .34 1.12

				ปราศจากความคิดอคติต่อผู้ส่งสาร 1 9 6.73 2.41 .71 .44

ภาษานก น้อย	1

เสียงร้อง เสียงเรียก

3	มาก

เสียงเตือนภัย

ความไพเราะ 3 1 2

ความดังของเสียง 2 1 3

การสื่อความหมายได้ดี 1 2 3

ความสามารถในการแยกแยะ 1 2 3

ประสิทธิภาพของการสื่อสาร 3 2 1

ข้อจ�ากัดของเสียง 1 2 3
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คุณสมบัติ อัตรำส่วนร้อย

อายุ ต�่ากว่า	20	ปี 9.9

21	–	40	ปี 31.1

41	–	60	ปี 34.7

มากกว่า	60	ปี 24.3

การศึกษา ต�่ากว่าปริญญาตรี 44.6

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 55.4

ประสบการณ์เลี้ยงนก ไม่ถึง	1	ปี 7.1

1	–	5	ปี 16.9

6	–	10	ปี 40.3

เกิน	10	ปีขึ้นไป 35.7

อาชีพ รับจ้างทั่วไป 24.0

พนักงาน/ลูกจ้างภาครัฐ 11.4

พนักงาน/ลูกจ้างภาคเอกชน 27.7

ธุรกิจส่วนตัว 32.6

อื่นๆ	 4.3

คนในแวดวง				 เป็นที่รู้จักของคนในวงการนก มาก 32.3

ปานกลาง 52.7

น้อย 15.0

ระยะเวลาที่อยู่ ในแวดวงนก ไม่ถึง	5	ปี 17.4

5–10	ปี 40.3

10	ปี	ขึ้นไป 42.3

การเข้าร่วมท�ากิจกรรมที่เกี่ยวกับนก เป็นประจ�า 38.6

บางครั้ง 46.2

ไม่เคย 15.2

ต�าแหน่งทางสมาพันธ์	สมาคม	ชมรมนก	 ประธาน 11.7

รองประธาน 28.4

คณะกรรมการ 57.2

อื่นๆ 2.7

จัดงานนกเพื่อสาธารณประโยชน์ เคย 61.8

ไม่เคย 38.2
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คุณสมบัติ อัตรำส่วนร้อย

บุคคลทั่วไป				 ความสนใจในการเลี้ยงนกปรอดหัวโขน มาก 27.8

ปานกลาง 61.4

น้อย 10.8

การเลี้ยงนกปรอดหัวโขน ไม่เคย 17.6

1-3	ปี 22.6

3-5	ปี 23.5

มากกว่า	5	ปี 36.3

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนกปรอดหัวโขน มาก 11.7

ปานกลาง 46.3

น้อย 42.0

ได้ข้อมูลการเลี้ยงนกจากแหล่งใด							 สื่อสิ่งพิมพ์ 13.3

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 31.4

สื่อระคน 7.1

สื่อมนุษย์ 48.2

	 จากตารางที่	1	พบว่า	ประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	41–60	ปี	ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า	ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว	มีประสบการณ์เลี้ยงนก	6–10	ปี	ซึ่งหากเป็นคนในแวดวงนกจะคลุกคลีกับวงการ
มากกว่า	10	ปีขึน้ไป	เป็นทีรู่จ้กัของคนในวงการนกระดบัปานกลาง	เข้าร่วมท�ากจิกรรมทีเ่กีย่วกบันกในบางครัง้	โดยมีต�าแหน่ง
เป็นคณะกรรมการและเคยผ่านการจัดงานนกเพื่อสาธารณประโยชน์	 ส่วนบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่พบว่ามีความสนใจ														
ในการเล้ียงนกปรอดหัวโขนในระดับปานกลาง	 เคยเลี้ยงนกชนิดนี้มามากกว่า	 5	 ปี	 ได้ข้อมูลการเลี้ยงนกจากส่ือมนุษย	์										
มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนกปรอดหัวโขนระดับปานกลาง																																						

	 ประชากรเป้าหมายส่วนใหญ่คิดเห็นว่าช�านาญในการฟังเสียงนกที่ ใช้สื่อสาร	 (X=7.44)	สามารถแยกแยะส�านวน
นกได้	(X=7.32)	รู้ถึงช่องทางในการส่งสาร	(X=7.34)	รับรู้ข้อมูลตรงตามความตั้งใจผู้ส่ง	(X=7.31)	สามารถให้ข้อมูลกลับ
สู่ผู้ส่ง	(X=7.11)	และตีความข้อมูลตามสภาพแห่งความจริง	(X=7.23)	มากเป็นล�าดับแรก	ต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับการแปล
ความหมายเสยีงได้อย่างแคล่วคล่อง	หรอืสามารถขยายความรูเ้สยีงร้องนกได้	ถ่ายทอดความหมายเสยีงแก่ผูอ้ืน่ได้	มรีะบบ
ความคดิทีเ่ป็นเหตเุป็นผล	รบัรูค้วามคาดหวงัของผูส่้งได้ด	ีและใช้ความรูส้กึในการคาดเดาความหมาย	ที่ ได้คะแนนต�า่ทีส่ดุ
ในแต่ละตัวแปรองค์ประกอบ	(X=6.91,	6.11,	6.58,	6.81,	6.67,	6.58)	ส่วนภาษานกพบว่า	เสียงเตือนภัยเป็นประโยชน์ต่อ
การสื่อสารโดยใช้เสียงนกมากที่สุด	 รองลงมา	 ได้แก่	 เสียงเรียกและเสียงร้องเป็นล�าดับท้าย	ทั้งนี้ภาพรวมท้ังหมดอยู่ใน
ระดับปานกลางกล่าวคือ	คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	6.11–7.44

	 ส่วนการหาอิทธิพลของตวัแปรอิสระทีม่ต่ีอการสือ่สารโดยใช้เสยีงนกเพือ่ตอบวตัถปุระสงค์การวจิยัข้อที	่2	ใช้เทคนคิ
การวิเคราะห์ถดถอยพหเุชงิชัน้	ซึง่ต้องตรวจสอบข้อมลูที่ ใช้วเิคราะห์ก่อนว่าละเมิดข้อสมมตทิีก่�ากบัเทคนคิวธิหีรือไม่	ดงัปรากฎ										
ในตารางที	่2	พบว่า	ตวัแปรท้ังหมดที่ ใช้ศึกษามกีารกระจายปกต	ิพจิารณาจากค่าเฉลีย่	ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	ค่าความเบ้	
ค่าความโด่ง	และค่าที่ ได้จาก	K–S	test	พบว่า	ตัวแปรอิสระทุกตัวมีการกระจายปกติ	และเมื่อทดสอบ	linearly	เพื่อตรวจ
สอบความเป็นเส้นตรงพบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการสื่อสารโดยใช้เสียงนก	 (F-test=1.601											
มนียัส�าคญัทางสถติ)ิ	อกีทัง้เมือ่พจิารณาจากค่า	VIF	และ	Tolerance	พบว่าไม่มปัีญหาความสมัพันธ์กนัสงู	รวมถงึค่าความ
สัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรทุกตัวไม่เกิน	.75	และค่า	KMO	อยู่เกณฑ์ปกติ	จึงสรุปว่าภาพรวมของตัวแปรที่จะใช้วิเคราะห์อยู่
ในเกณฑ์ ใช้ได้	ไม่เป็นการละเมิดข้อสมมติแต่ประการใด
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ตารางที่	2	สถิติพรรณนาและความสัมพันธ์ทวิระหว่างตัวแปรที่ ใช้ศึกษา	(n=67)	

Variable VOICECOM SENDER RECEIVER GROUP BIRDLA PERSONAL

VOICECOM 1.00 .51 .47 .32 .57 .55

SENDER 1.00 .66 -.11 .23 .49

RECEIVER 1.00 .19 .44 .42

GROUP 1.00 .70 .34

BIRDLA 1.00 -.23

PERSONAL 1.00

Tolerance - .73 .64 .81 .77 .69

VIF - 1.43 1.36 1.28 1.41 1.22

K-S	test .08 .06 .12 .07 .06 .11

Min 1 1 1 1 1 1

Max 10 10 10 4 3 5

Mean 7.14 6.87 6.71 2.62 1.87 2.94

SD. 2.71 2.42 2.47 1.13 .67 1.34

Skewness .43 .81 .47 -.27 -1.18 .31

Kurtosis .11 .34 .66 1.24 -.91 1.46

หมายเหตุ:	Kaiser–Meyer	Olkin	=	.712

	 การตอบวตัถปุระสงค์การวจัิยข้อท่ี	2	ผูว้จิยัได้น�าตวัแปรองค์ประกอบของตวัแปรที่ ใช้ศกึษาเข้าวเิคราะห์โดยอาศยั

หลักการจัดอันดับความเป็นสาเหตุและผล	(Order	of	Causality)	ได้สมการการวิเคราะห์ดังนี้	(1)	สมการแรกเป็นการน�า

ตัวแปรองค์ประกอบของคุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย	อายุ	 การศึกษา	ประสบการณ์เข้าท�าการวิเคราะห์	

(2)	สมการที่สองเป็นการน�าตัวแปรองค์ประกอบของกลุ่มในการสื่อสารและผู้ส่งสาร	ได้แก่	คนในแวดวงนก	บุคคลท่ัวไป	

ความรู้เกี่ยวกับสาร	และทักษะการส่งสารเข้าร่วมวิเคราะห์กับตัวแปรของสมการแรก	(3)	สมการที่สามเป็นการน�าตัวแปร

องค์ประกอบของภาษานก	 ได้แก่	 เสียงร้อง	 เสียงเรียก	และเสียงเตือนภัย	 เข้าร่วมวิเคราะห์กับตัวแปรของสมการท่ีสอง	

และ	(4)	สมการสุดท้ายเป็นการน�าตัวแปรองค์ประกอบของผู้รับสาร	ได้แก่	การตีความ	การตอบสนองกลับ	และทัศนคติ

เข้าร่วมวิเคราะห์กับตัวแปรต่างๆ	ในสมการที่สาม	ปรากฏสมการการวิเคราะห์	4	ชุดดังนี้

	 VOICECOM	 =							b0	+	b1	AGE	+	b2	EDU	+	b3	EXP…………………...……....	(1)		

	 VOICECOM				=	 b4	+	b5	AGE	+	b6	EDU	+	b7	EXP	+	b8	PERBIRD	+	b9	

																														 PERGENE	+	b10	KNOWM	+	b11	SKILLS…….........................	 (2)					

	 VOICECOM			 =			 b12	+	b13	AGE	+	b14	EDU	+	b15	EXP	+	b16	PERBIRD	+	b17	

	 	 	 	 PERGENE	+	b18	KNOWM	+	b19	SKILLS	+	b20	SONG	+	b21	

	 	 	 	 CALL	+	b22	WARNING………………................................…..	 (3)

	 VOICECOM				=			 b23	+	b24	AGE	+	b25	EDU	+	b26	EXP	+	b27	PERBIRD	+	b28		

																																PERGENE	+	b29	KNOWM	+	b30	SKILLS	+	b31	SONG	+	b32	

																																CALL	+	b33	WARNING	+	b34	INTERP	+	b35	RESPOND	+	b36	

																													 ATTITUD….....................................................................................	 (4)
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ตารางที่	3	การวิเคราะห์ถดถอยเชิงชั้นปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารโดยใช้เสียงนก	(n=67)

ตัวแปรอิสระ แบบจ�ำลอง  1 แบบจ�ำลอง 2 แบบจ�ำลอง 3 แบบจ�ำลอง 4

PERSONAL อายุ .871	(1.671) .778	(1.549) .592	(1.351) .544	(1.247)

การศึกษา .649	(1.528) .621	(1.397) .482	(1.217) .352	(1.046)

ประสบการณ์ .771	(2.351) .734	(2.264) .689	(2.186) .574	(2.117)

GROUP คนในแวดวงนก .436	(.874) .317	(.761) .227	(.658)

บุคคลทั่วไป -.372	(-.266) -.414	(-.291) -.611	(-.324)

SENDER ความรู้เกี่ยวกับสาร 916	(2.287) .786	(2.172) .627	(2.083)

ทักษะการส่งสาร .679	(1.574) .581	(1.392) .519	(1.269)

BIRDLA เสียงร้อง .237	(2.823) .196	(2.671)

เสียงเรียก .341	(2.091) .309	(1.984)

เสียงเตือนภัย .285	(1.877) 2.44	(1.672)

RECEIVER การตีความ .173	(2.276)

การตอบสนองกลับ .141	(1.774)

ทัศนคติ .169	(1.653)

19.547

ค่าคงที่ 17.472 -1.561 -10.657

R2 .216 .337 .391 .458

SEE 9.547 8.658 8.317 7.681

F 6.884 7.372 7.971 8.658

Sig.	F .000 .001 .000 .000

หมายเหตุ:	ในวงเล็บคือค่า	t

4. อภิปรำยผลและสรุปผลกำรศึกษำ

	 จากการวิเคราะห์แบบจ�าลองสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่	2	ได้ว่า	ประสบการณ์	ความรู้เกี่ยวกับสาร	

เสียงร้อง	เสียงเรียก	และการตีความเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารโดยใช้เสียงนกถึงร้อยละ	45.80		รวมถึงยอมรับ

สมมตฐิานที	่5	ทีว่่าภาษานกขึน้อยูก่บัคณุลักษณะพืน้ฐานส่วนบคุคล	(ประสบการณ์)	และผูร้บัสาร	(การตคีวาม)	แต่ปฏเิสธ

สมมติฐาน	 1–4	ที่มีตัวแปรกลุ่มในการสื่อสารร่วมในสมมติฐาน	 เมื่อเป็นเช่นนี้การสื่อสารที่ ใช้เสียงเป็นสื่อกลางระหว่าง										

ผูเ้ล้ียงกบันกปรอดหัวโขนต้องให้ความส�าคัญกับประสบการณ์	(คณุลักษณะพืน้ฐานส่วนบคุคล)	ความรู้เกีย่วกบัสาร	(ผู้ส่งสาร)	

เสียงร้อง	(ภาษานก)	เสียงเรียก	(ภาษานก)	และการตีความ	(ผู้รับสาร)	เนื่องจากปัจจัยทั้ง	5	มีอิทธิพลต่อการสื่อสารโดย

ใช้เสียงนกปรอดหัวโขนมากถึงร้อยละ	45.80

	 การสื่อสารโดยใช้เสียงเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับสัตว์เกี่ยวข้องกับการแปลความหมาย	 โดยที่บุคคลต้อง													

แปลความหมายเสียงร้องรวมถึงสัญญาณทางกายท่ีนกแสดงออก	 ขณะเดียวกันนกก็ต้องแปลเสียงพูดหรืออากัปกิริยาที่

แสดงออกของบุคคลเพื่อทั้งบุคคลและนกจะได้สื่อสารระหว่างกันเข้าใจ	 (Pepperberg,	 2016)	 เร่ืองท�านองน้ี	 ชแรมม	์

(Schramm,	2000)	ได้สร้างแบบจ�าลองและให้ความหมายการสือ่สารว่าเป็นการมคีวามเข้าใจร่วมกันต่อเครือ่งหมายท่ีแสดง

ข่าวสาร	(Informations	Signs)	ท้ังยังระบวุ่าประสทิธิภาพการสือ่ความระหว่างกนัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ร่วมกนัของผู้ส่งสาร
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และผู้รับสารกล่าวคือ	 เป็นกระบวนการสื่อสารที่ผู้ส่งและผู้รับมีประสบการณ์บางอย่างร่วมกัน	 ท�าการส่ือสารอยู่ภายใต้

ขอบเขตประสบการณ์	 (Field	 of	 Experience)	 ของแต่ละฝ่าย	 ความส�าเร็จของการสื่อสารจึงข้ึนอยู่กับประสบการณ์												

ร่วมของผู้สื่อสาร	สอดคล้องกับข้อค้นพบในงานที่บุคคลและนกจะสื่อสารกันภายใต้ประสบการณ์ของแต่ละฝ่ายท่ีจะเป็น											

ตัวก�าหนดให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล	 ซ่ึงหากพิจารณาปัจจัยทั้ง	 5	ที่มีอิทธิพลที่ส�าคัญต่อการส่ือสาร

ระหว่างบุคคลกับนกสามารถอธิบายรวมความได้ว่า	 บุคคลที่ ใช้เสียงในการสื่อสารกับนกปรอดหัวโขนได้จ�าต้องมีความรู	้												

ในเสียงท่ี ได้ยิน	สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นเสยีงร้องหรอืเสยีงเรียกของนกปรอดหวัโขน	 ซ่ึงการปฏบิตัดิงักล่าวได้เป็นอย่างดี

ต้องอาศัยการตีความและประสบการณ์เป็นเรื่องสนับสนุนที่ส�าคัญ	
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