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บทคคัดยย่อ
การวคิจวัยเชคิงปฏคิบวัตคิการครวัรั้งนทรั้เปป็นการศศึกษากระบวนคราวดต์ซอรต์สซคิงเพรืที่อนทาแนวคคิดมา

ประยยุกตต์ใชช้ในการพวัฒนาเครรืที่องมรือและกระบวนการสรช้างขช้อมผลแผนททที่เครรือขข่ายเฝฝ้าระววังและชข่วยเหลรือ
ผผช้ประสบภวัยพคิบวัตคิ จวังหววัดสงขลา ภายใตช้กรอบแนวคคิดของการถข่ายโอนงานออกไปสผข่มวลชนททที่เปป็นเครรือ
ขข่ายของกลยุข่มคนขนาดใหญข่ททที่มทศวักยภาพ มทความสนใจในเรรืที่องเดทยวกวัน และมทความตระหนวักในการแกช้ไข
ปปัญหารข่วมกวัน ดทาเนคินการดช้วยรผปแบบททที่เปปิดกวช้างและไมข่ระบยุตวัวตน โดยการเสทยสละเวลามารข่วมกวัน
ปฏคิบวัตคิการผข่านชข่องทางการสรืที่อสารแลกเปลทที่ยนขช้อมผลดช้วยเครรือขข่ายอคินเทอรต์เนน็ตในการรวบรวมความรผช้
ตคิดตวัวอวันเนรืที่องจากสถานททที่เกคิดและประสบการณต์เฉพาะของแตข่ละคนททที่กระจวัดกระจายใหช้มาเปป็นผลงาน
อช้างอคิงรวมชคิรั้นเดทยวผข่านเครรืที่องมรือและกระบวนการจวัดวางแนวทางแรงจผงใจของมวลชนททที่เหมาะสม

ผลการศศึกษาจากการดทาเนคินการ 9 ขวัรั้นตอน พบวข่า การออกแบบเครรืที่องมรือจะตช้องลด
ความซวับซช้อนและลทาดวับขวัรั้นในการททางานใหช้เหลรือนช้อยททที่สยุดดช้วยการแยกงานออกเปป็นหนข่วยยข่อยททที่เลน็ก
ททที่สยุดครือการปปักหมยุดและปฝ้อนรายละเอทยดททที่จทาเปป็นเทข่านวัรั้น กระบวนการในการสรช้างขช้อมผลจากการ
ประยยุกตต์แนวคคิดคราวดต์ซอรต์สซคิงโดยการจวัดวางแนวทางแรงจผงใจของมวลชนพบวข่าการเลรือกกลยุข่ม
มวลชน การเชคิญชวนมวลชนเขช้ารข่วมดทาเนคินการโดยการกระจายปปัญหาและสรช้างแรงจผงใจตช้องททาหลาก
หลายวคิธทและชข่องทางดช้วยรผปแบบททที่เหมาะสม ใหช้มากครวัรั้ง ตข่อเนรืที่องและบข่อยททที่สยุด สรช้างแรงจผงใจภายใน
เชข่นความภาคภผมคิใจ การมทจคิตอาสา และแรงจผงใจภายนอก เชข่น การนทาผลททที่ไดช้ไปใชช้ประโยชนต์ในการ
วางแผนรวับมรือกข่อนเกคิดเหตยุ การแกช้ปปัญหาและชข่วยเหลรือในระหวข่างเกคิดเหตยุ และวางแผนการฟฟฟื้นฟผหลวัง
เกคิดเหตยุภวัยพคิบวัตคิ การใหช้คยุณคข่ากวับแนวความคคิดของนวตกรรมของมวลชนและการรวักษามวลชนใหช้อยผข่
รข่วมในระยะยาวโดยการนทาขช้อเสนอแนะของมวลชนมาใชช้ในการปรวับกลยยุทธต์การดทาเนคินการ รวมถศึง
การเพคิที่มศวักยภาพของมวลชนในการใชช้งานเครรืที่องมรือดช้วยวคิธทการใหช้ความรผช้เพคิที่มเตคิม การชข่วยเหลรือดทาเนคิน
การในสคิที่งททที่มวลชนไมข่ถนวัด หรรือกระทวัที่งใหช้การสนวับสนยุนเครรืที่องมรือในการททางานเพคิที่มเตคิม

ขช้อคช้นพบจากการศศึกษาททที่จะททาใหช้ดทาเนคินโครงการคราวดต์ซอรต์สซคิงไดช้สทาเรน็จครือ คณะ
ททางานโครงการตช้องใหช้ความสทาควัญและสามารถสรช้างความสวัมพวันธต์กวับมวลชนเพรืที่อสรช้างแรงจผงใจททที่
เหมาะสมททที่จะททาใหช้มวลชนผผช้มทจคิตอาสาเขช้ามารข่วมในการสรช้างสรรคต์ผลงานผข่านเครรืที่องมรือสทาหรวับดทาเนคิน
การเกน็บขช้อมผลททที่ใชช้งานไดช้อยข่างสะดวกดช้วยชข่องทางการสรืที่อสารผข่านเครรือขข่ายอคินเทอรต์เนน็ตททที่เขช้าถศึงไดช้
อยข่างกวช้างขวาง ดทาเนคินการปปักหมยุดไดช้อยข่างรวดเรน็วใชช้เวลานช้อย และใชช้งานงข่ายไมข่ซวับซช้อนโดยลดขวัรั้น
ตอนการททางานใหช้เหลรือนช้อยททที่สยุด รวมถศึงการเพคิที่มศวักยภาพของมวลชนในการใชช้งานเครรืที่องมรือดช้วยการ
ใหช้ความรผช้หรรือแมช้กระทวัที่งใหช้ความชข่วยเหลรือในการททา และดทาเนคินการโครงการในชข่วงเวลาททที่เหมาะสม
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เชข่นชข่วงเฝฝ้าระววังนทรั้าทข่วมททที่มวลชนเรคิที่มททากคิจกรรมตข่างๆ นอกจากนทรั้ยวังพบวข่าพรืรั้นททที่สทาหรวับดทาเนคินการตช้อง
มทแผนททที่ดาวเททยมความละเอทยดสผงททที่สามารถเหน็นรายละเอทยดของสถานททที่หรรือบช้านในชยุมชนไดช้อยข่าง
ชวัดเจน

คราวดต์ซอรต์สซคิงเปป็นแนวทางหนศึที่งททที่สามารถนทามาประยยุกตต์ใชช้ในการเกน็บรวบรวม
ขช้อมผลจทานวนมากดช้วยตช้นทยุนคข่าใชช้จข่ายททที่ตทที่า อาศวัยศวักยภาพของมวลชนททที่มทความรผช้ในเรรืที่องนวัรั้น ๆ อยผข่แลช้ว
โดยไมข่จทาเปป็นตช้องสรช้างความรผช้ขศึรั้นมาใหมข่ ดทาเนคินการผข่านเครรืที่องมรือสทาหรวับเกน็บขช้อมผลททที่ใชช้งานไดช้อยข่าง
สะดวก รวดเรน็ว และงข่ายดาย ประกอบกวับการจวัดวางแนวทางในการสรช้างแรงจผงใจททที่เหมาะสมเพรืที่อใหช้
มวลชนเขช้ามารข่วมดทาเนคินการ โดยใหช้ความสทาควัญกวับแนวคคิดและความตช้องการของมวลชนเปป็นแนวทาง
หลวักในการปรวับกลยยุทธต์ของการดทาเนคินการแตข่ละขวัรั้นตอนตลอดการททาโครงการ และยวังเปป็นกระบวน
การททที่สามารถนทาไปประยยุกตต์ใชช้ในการททาขช้อมผลไดช้หลากหลายรผปแบบโดยการปรวับเปลทที่ยนเครรืที่องมรือ
กระบวนการและแนวทางในการจวัดวางแรงจผงใจของมวลชนใหช้เหมาะสมกวับรผปแบบของโครงการ

คคาสคาคคัญ คราวดต์ซอรต์สซคิที่ง, การถข่ายโอนงานใหช้มวลชน, แผนททที่เครรือขข่าย, สงขลา
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Abstract

This action research aimed to study crowdsoucing process in order to
apply  the  concept  to  the  development  of  tools  and  the  process  of  mitigation
network  mapping  and  to  help  victims  of  disasters  in  Songkhla  province.  It  was
conducted under the concept of transferring works to the mass who were big groups
of potential people sharing common interests and realizing mutual problem-solving.
It was done in wide and open forms and participants were not identified. They had
devoted  their  time  to  participate  in  via  internet  information-exchanging
communication to collect inherent knowledge of each individual. As the scene of
incidents and their unique experiences were scattered, they were accumulated and
made  into  one  reference  via  tools  and  the  mass’s  suitably  placed-motivation
process.

The  finding  from  nine-step  study  was  that  to  design  tools,  the
complexities and steps of work must be minimized to the least. Dividing works into
smallest subunits was to peg and merely feed necessary details.  The process in
creating  data  from applying  the  concept  of  crowdsoucing  by  placing  the  mass’s
motivation process was found that selecting group of  mass and inviting them to
participate in by dispersing problems and motivating must be done in various ways
and channels with suitable forms, as often as possible and consistently. Build inner
motivation such as pride and public consciousness and build external motivation
such as applying the result  to the planning to cope with the problem before it
happened. Solve problems and give help during the incidents and plan restoration
after the disaster.   Give value and innovative idea of the public and keep them
participate in a long term by applying their suggestion to operations strategies, as
well as increase their potential in using tools by adding more knowledge. Help them
with their weakness or support more tools when doing additional works.

The  finding  from  the  study  which  enabled  crowdsoucing  to
accomplish  was  that  the  work  committee  must  be  focused  and  able  to  make
relationship with the mass to create suitable motivation. It must encourage them to
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have public consciousness to work through tools to collect data more conveniently
via internet and must be widely accessible. Be able to peg quickly with shorter time
and the work must not be complicated, has fewer steps, as well as able to increase
potential of the mass in using tools by educating them or even helping them. Carry
out the project in the right time such as during the time of watching out for the flood
when the public started to commence on activities. Besides, it was found that the
essential  supporting  factors  were  having  satellite  with  frequency  high  enough to
clearly see the details of places in the community.

Crowdsoucing was one of the ways which could be applied to collect
a huge number of data with low cost. It relied on the potential of the mass that
already had specific knowledge and was not necessary to build a new knowledge. It
was conducted via collecting tools which were easy, fast and convenient to use.
Furthermore, organizing suitable motivation for the mass to participate in by paying
attention to their ideas and needs was the main method to apply the strategies to
carry on the works in each step throughout the project. There were also processes to
be able to apply to use in the data in various forms by adjusting tools, procedures
and the ways to motivate the mass to suit to the form of project.

Keywords: Crowdsourcing,  transferring  work  to  the  mass,  Network
Mapping, Songkhla



(9)

กวิตตวิกรรมประกาศ

ผผช้วคิจวัยขอขอบพระคยุณบยุคลากรหลายๆ ฝฝ่ายททที่ใหช้ความอนยุเคราะหต์ และสนวับสนยุนอยข่าง
ตข่อเนรืที่องจนททาใหช้วคิทยานคิพนธต์เรรืที่องนทรั้สทาเรน็จลยุลข่วงไปดช้วยดท บยุคลากรททที่เกทที่ยวขช้องมทดวังนทรั้

คณะททางานโครงการเครรือขข่ายเมรืองในเอเซทยเพรืที่อรวับมรือการเปลทที่ยนแปลงสภาพภผมคิ
อากาศเมรืองหาดใหญข่ (ACCCRN) ทยุกทข่านททที่ชข่วยใหช้คทาแนะนทาการดทาเนคินงานอยข่างตข่อเนรืที่อง และหนยุน
ชข่วยกคิจกรรมจนการวคิจวัยลยุลข่วงไปดช้วยดท

นพ.อมร  รอดคลช้าย อาจารยต์ททที่ปรศึกษาวคิทยานคิพนธต์หลวัก ททที่ใหช้แนวคคิด คทาแนะนทา
กทาลวังใจ และตรวจสอบวคิทยานคิพนธต์จนเสรน็จสมบผรณต์ รวมถศึงขอขอบคยุณททมงานจากสถาบวันการจวัดการ
ระบบสยุขภาพ มหาวคิทยาลวัยสงขลานครคินทรต์ (สจรส.ม.อ.) ททที่ไดช้อทานวยความสะดวก และชข่วยเหลรือใหช้
วคิทยานคิพนธต์สทาเรน็จลยุลข่วงไปไดช้ดช้วยดท

มผลนคิธคิชยุมชนสงขลา เจช้าหนช้าททที่โครงการ ททที่สนวับสนยุนการดทาเนคินงานของผผช้วคิจวัย โดย
เฉพาะชาครคิต โภชะเรรือง ผผช้จวัดการมผลนคิธคิชยุมชนสงขลา เปป็นผผช้ตคิดตข่อประสานงาน และรข่วมจวัด
กระบวนการในชยุมชน

คณะททางานและมวลชนในชยุมชนตทาบลคลองหลา ตทาบลทยุข่งลาน ตทาบลโคกมข่วง
ตทาบลคลองหอยโขข่ง ตทาบลคผเตข่า และเทศบาลนครหาดใหญข่ ททที่เปป็นผผช้เขช้ารข่วมในกระบวนการททาวคิจวัย
ชข่วยกวันเสนอแนวคคิดและขช้อเสนอแนะตข่าง ๆ รข่วมกวันจวัดททาแผนททที่ จนกระทวัที่งงานวคิจวัยชคิรั้นนทรั้เสรน็จสคิรั้นลง

งานวคิจวัยนทรั้ไดช้รวับการสนวับสนยุนทยุนอยุดหนยุนจากมหาวคิทยาลวัยสงขลานครคินทรต์ ประจทาปป
การศศึกษา 2555  

ทช้ายสยุดนทรั้ผผช้วคิจวัยขอขอบพระคยุณ บคิดา มารดา ผผช้อบรมเลทรั้ยงดผ ภรรยา พทที่ เพรืที่อน และผผช้ททที่
เกทที่ยวขช้องทยุกทข่านททที่มทสข่วนสนวับสนยุน เปป็นกทาลวังใจ และชข่วยเหลรือผผช้วคิจวัยในทยุก ๆ ดช้านมาโดยตลอด

ภาณยุมาศ  นนทพวันธต์
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บทททที่ 1
บทนนน

1.1 ควนมเปป็นมนและควนมสนนคคัญของปปัญหน
คราวดด์ซอรด์สซซซิ่ง หรรือ การถถ่ายโอนงานใหห้มวลชน (Crowdsourcing) ครือ การกระททา

ของบรซษษัทหรรือองคด์กรททซิ่นทาเอางานททซิ่ครษัรั้งหนนซิ่งเคยดทาเนซนการโดยลลูกจห้าง (Insourcing) และ เอห้าทด์ซอรด์ส
ซซงหรรือการจษัดจห้างคนภายนอก (Outsourcing) ออกไปสลูถ่เครรือขถ่ายของกลลถ่มคนขนาดใหญถ่ททซิ่ไมถ่ระบลตษัว
ตนในรลูปแบบททซิ่เปปิดกวห้าง นทาไปสลูถ่รลูปแบบของการผลซตรถ่วมกษันของกลลถ่มคนททซิ่มาดทาเนซนการรถ่วมกษัน แตถ่ยษัง
คงเปป็นการดทาเนซนการโดยอซสระของแตถ่ละบลคคล สซซิ่งสทาคษัญททซิ่จทาเปป็นครือการใชห้รลูปแบบททซิ่เปปิดกวห้างและ
เครรือขถ่ายขนาดใหญถ่ของแรงงานททซิ่มทศษักยภาพ (Howe 2006) เปป็นแนวคซดททซิ่เรซซิ่มไดห้รษับความนซยมมากขนรั้น
นษับตษัรั้งแตถ่เครรือขถ่ายอซนเทอรด์เนน็ตครอบคลลมและไดห้รษับความนซยมจากผลูห้คนจทานวนมาก องคด์กรตถ่าง ๆ เรซซิ่ม
เกน็บขห้อมลูลททซิ่มทปรซมาณมากขนรั้น มทความซษับซห้อนมากขนรั้น จนยากเกซนกวถ่าททซิ่บลคคลใดหรรือองคด์กรใดจะ
สามารถดทาเนซนการจษัดเกน็บขห้อมลูลดห้วยตนเอง แตถ่ขห้อมลูลปรซมาณมหาศาลเหลถ่านทรั้กลษับสามารถถลูกสรห้างขนรั้น
โดยกลลถ่มคนในสษังคมททซิ่มทความสนใจในเรรืซิ่องเดทยวกษัน ในชถ่วงเวลาใดเวลาหนนซิ่ง และความตระหนษักในการ
แกห้ไขปปัญหาบางอยถ่างรถ่วมกษันโดยเสทยสละเวลาและพลษังงานสถ่วนเกซนททซิ่เหลรือจากการททางานใหห้นายจห้าง
และครอบครษัวมารถ่วมกษันปฏซบษัตซการตามความปรารถนาของตนเองโดยมทผลูห้อรืซิ่นรถ่วมอยลูถ่ในเสห้นทาง
เดทยวกษัน มทอซนเทอรด์เนน็ตเปป็นชถ่องทางในการแลกเปลทซิ่ยนสรืซิ่อสาร จนสถ่งผลใหห้เกซดการสรห้างสรรคด์
สารสนเทศซนซิ่งเปป็นผลผลซตอษันทรงคลณคถ่าของเศรษฐกซจยลคขห้อมลูลขถ่าวสาร

การดทาเนซนการโดยลลูกจห้างเปป็นรลูปแบบของการดทาเนซนงานททซิ่เปป็นการมอบหมายงานใหห้
กษับบลคคลภายในบรซษษัท เหตลผลหนนซิ่งททซิ่ททาใหห้ตห้องดทาเนซนการเองครือถห้าบรซษษัทมทการจห้างงานบางอยถ่างกษับ
บลคคลภายนอกมากถ่อนหนห้านทรั้ แตถ่ไมถ่พอใจกษับผลการททางานดษังกลถ่าว บรซษษัทสามารถดทาเนซนงานไดห้เอง
และกทาหนดงานนษัรั้นใหห้คนภายในบรซษษัทททซิ่พวกเขาเชรืซิ่อวถ่าจะททางานไดห้ดทกวถ่า (BusinessDictionary
2014) สถ่วนการเอห้าทด์ซอรด์สซซงเปป็นการวถ่าจห้างใหห้กซจการภายนอกมาดทาเนซนงานดห้านการวซจษัยพษัฒนา
สรห้างสรรคด์ แทนททซิ่การวถ่าจห้างบลคลากรชษัรั้นหษัวกะทซมาอยลูถ่ในกซจการหลายคนจนกลายเปป็นแหลถ่งตห้นทลน
มหาศาล มทขห้อดทครือประหยษัดตห้นทลนในการจห้างบลคลากรใหห้มาเปป็นพนษักงานขององคด์กร สามารถควบคลม
คถ่าใชห้จถ่ายใหห้อยลูถ่ภายใตห้งบประมาณททซิ่กทาหนด หากไดห้มรืออาชทพมาททางานใหห้กน็จะมทโอกาสประสบผลสทาเรน็จ
สลูงกวถ่าททาเอง (ธทรยลส 2522)

ในขณะททซิ่คราวดด์ซอรด์สซซงเปป็นการดทาเนซนงานโดยการนทางานออกสลูถ่กระบวนการแกห้
ปปัญหาโดยอาศษัยความชถ่วยเหลรือจากผลูห้คนจทานวนมาก ซนซิ่งตถ่างจากการเอห้าทด์ซอรด์สซซงททซิ่เปป็นการจษัดจห้างคน
ภายนอกใหห้มาดทาเนซนการตรงททซิ่คราวดด์ซอรด์สซซงนษัรั้นเปปิดโอกาสใหห้ทลกคนเขห้ามารถ่วมแกห้ปปัญหาโดยไมถ่ระบล
วถ่าเปป็นใครและสถ่วนใหญถ่ดทาเนซนการผถ่านเวน็บไซทด์ททซิ่มทประสซทธซภาพสลูงและตห้นทลนในการสรห้างเครรืซิ่องมรือ
สทาหรษับรวบรวมขห้อมลูลตทซิ่า (Faggiani 2014)

แนวคซดของคราวดด์ซอรด์สซซซิ่งจนงเปป็นกระบวนการในการจษัดการปปัญหาททซิ่ยลถ่งยากซษับซห้อน
หรรือขห้อมลูลททซิ่มทปรซมาณมากโดยแยกงานออกเปป็นหนถ่วยยถ่อยททซิ่เลน็กททซิ่สลดททซิ่สามารถขยายการมทสถ่วนรถ่วม
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ออกไปสลูถ่มวลชนในวงกวห้างโดยใชห้เวน็บไซตด์และเครรือขถ่ายอซนเทอรด์เนน็ตเปป็นเครรืซิ่องมรือโดยการถถ่ายโอนงาน
เหลถ่านษัรั้นไปใหห้มวลชนเขห้ามามทสถ่วนรถ่วมในการจษัดการขห้อมลูลโดยไมถ่มทการจทากษัดจทานวนของผลูห้เขห้ารถ่วมเพรืซิ่อ
ใหห้ไดห้ผลงานอห้างอซงเพทยงชซรั้นเดทยว การรวมพลษังของผลูห้คนจทานวนมากและหลากหลาย จะนทามาซนซิ่ง
ทางออกททซิ่ดทวถ่าขห้อเสนอแนะของผลูห้เชทซิ่ยวชาญททซิ่มทพรสวรรคด์ททซิ่สลด ผลูห้เขห้ารถ่วมไมถ่ไดห้มลถ่งหวษังผลประโยชนด์ดห้าน
การเงซนเปป็นหลษัก แตถ่เปป็นการใชห้ประโยชนด์จากเวลาวถ่างเพทยงแคถ่ไมถ่กทซิ่นาททมาชถ่วยกษันททางาน โดยอลทซศ
ความสามารถของตนเองททซิ่ยษังเหลรืออยลูถ่ มาททาบางสซซิ่งซนซิ่งพวกเขารษักททซิ่จะททา บนหลษักการพรืรั้นฐานททซิ่วถ่าทลก
คนเสมอภาคกษัน แตถ่ละคนตถ่างมทความรลูห้หรรือพรสวรรคด์บางอยถ่างททซิ่ผลูห้อรืซิ่นเหน็นวถ่ามทคลณคถ่า (ฮาวท 2554,
165) โดยเจห้าของโครงการไมถ่สามารถผลูกขาดความคซดเหน็นไดห้อทกตถ่อไป แตถ่มทหนห้าททซิ่ผสมผสานเนรืรั้อหาของ
คนทลกกลลถ่มใหห้เปป็นเนรืรั้อเดทยวกษัน (ฮาวท 2554, 132)

แนวคซดนทรั้มทการนทามาประยลกตด์ใชห้อยถ่างประสบผลสทาเรน็จในการดทาเนซนงานของหลาก
หลายธลรกซจและองคด์กร ตษัวอยถ่างเชถ่น Wikipedia.com สารานลกรมขนาดใหญถ่บนเวน็บไซตด์ททซิ่มทบทความ
นษับลห้านชซรั้นจากผลูห้คนททซิ่มารถ่วมกษันเขทยนนษับลห้านคน, InnoCentive.com ใหห้นษักวซทยาศาสตรด์ททซิ่มทความ
เชทซิ่ยวชาญในสาขาตถ่าง ๆ จทานวนมากมาชถ่วยกษันคซดแกห้ปปัญหาททซิ่บรซษษัทเจอทางตษัน, Threadless.com ททซิ่
นษักออกแบบสถ่งผลงานการออกแบบเสรืรั้อยรืดเพรืซิ่อใหห้สมาชซกใหห้คะแนนความนซยมโดยผลงานททซิ่ไดห้รษับ
คะแนนสลูงจะผลซตออกขายสมาชซกไดห้เปป็นจทานวนมาก,  Google.com ททซิ่คซดคห้นอษัลกอรซทนมททซิ่สามารถ
คห้นหาขห้อมลูลไดห้อยถ่างมทประสซทธซภาพโดยใชห้วซธทการอห้างอซงลษักษณะเดทยวกษับการอห้างอซงของวารสารทาง
วซชาการมาใหห้ความสทาคษัญกษับเนรืรั้อหาบนเวน็บไซทด์ททซิ่ผลูห้คนจทานวนมากเปป็นผลูห้สรห้าง,  Youtube.com ททซิ่เปป็น
แหลถ่งรวมผลงานวทดซโอของคนจทานวนมาก และ iStockPhoto.com ททซิ่เปป็นแหลถ่งรวมผลงานภาพถถ่าย
ของชถ่างภาพสมษัครเลถ่นททซิ่สามารถนทามาขายตถ่อเปป็นรายไดห้แกถ่สมาชซก ฯลฯ

การเกซดภษัยพซบษัตซแตถ่ละครษัรั้งสรห้างความเสทยหายแกถ่ชทวซตและทรษัพยด์สซนจทานวนมาก มทการ
ประยลกตด์แนวคซดคราวดด์ซอรด์สซซงในการจษัดการขห้อมลูลเกทซิ่ยวกษับการชถ่วยเหลรือเมรืซิ่อเกซดเหตลภษัยพซบษัตซในหลาก
หลายรลูปแบบ เชถ่น การรถ่วมกษันแกห้ปปัญหากรณทนทรั้ามษันรษัซิ่ว (Brabham 2009), การเกน็บรวบรวมขห้อมลูลตอน
ททซิ่เกซดแผถ่นดซนไหวอยถ่างรลนแรงททซิ่ตาฮซตซ (Heinzelman 2010) การรถ่วมมรือกษันของผลูห้คนเหลถ่านทรั้ในเวลา
เกซดภษัยพซบษัตซกถ่อใหห้เกซดการสรห้างเครรือขถ่ายการททางานของผลูห้คนททซิ่เชรืซิ่อมโยงความสษัมพษันธด์เขห้าดห้วยกษันและ
เกซดการแลกเปลทซิ่ยนขห้อมลูลระหวถ่างกษัน

แผนททซิ่เครรือขถ่ายเฝฝ้าระวษังและชถ่วยเหลรือผลูห้ประสพภษัยพซบษัตซจนงเปป็นเครรืซิ่องมรือททซิ่สทาคษัญ
สทาหรษับใชห้ในการเชรืซิ่อมโยงความสษัมพษันธด์ผลูห้คนททซิ่ททางานเกทซิ่ยวขห้องกษับภษัยพซบษัตซเขห้าดห้วยกษันและกถ่อใหห้เกซดการ
แลกเปลทซิ่ยนขห้อมลูลระหวถ่างคนททางานในเครรือขถ่ายททซิ่สนษับสนลนใหห้เกซดการบรซหารจษัดการและชถ่วยเหลรือ
ยามเกซดภษัยพซบษัตซในพรืรั้นททซิ่ชลมชนไดห้อยถ่างประสซทธซภาพมากยซซิ่งขนรั้น เปป็นการเชรืซิ่อมโยงความสษัมพษันธด์ของ
หนถ่วยงาน องคด์กร คนททางานในพรืรั้นททซิ่เขห้าดห้วยกษัน ใหห้สามารถททางานรถ่วมกษันเพรืซิ่อประโยชนด์ของชลมชน
เปป็นททซิ่ตษัรั้ง นทามาสลูถ่ความภาคภลูมซใจและสรห้างความเขห้มแขน็งใหห้แกถ่ชลมชน ลดความเสทซิ่ยงททซิ่จะเกซดจากภษัย
พซบษัตซททซิ่เขห้ามาคลกคาม ททาใหห้คนททางานในพรืรั้นททซิ่ไดห้เหน็นภาพรวมของทษัรั้งลลถ่มนทรั้าและภาพรายละเอทยดใน
ชลมชนของตนเอง

แผนททซิ่เครรือขถ่ายเฝฝ้าระวษังและชถ่วยเหลรือผลูห้ประสพภษัยพซบษัตซเปป็นขห้อมลูลระบบสารสนเทศ
ภลูมซศาสตรด์ (Geographic Information System : GIS) ททซิ่ประกอบดห้วยสารสนเทศ เชถ่น รายละเอทยด
ของหนถ่วยงาน องคด์กร สถานททซิ่ หรรือ บลคคล ททซิ่เกทซิ่ยวขห้องกษับภษัยพซบษัตซ พรห้อมททซิ่อยลูถ่ททซิ่มทความสษัมพษันธด์กษับ
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ตทาแหนถ่งในเชซงพรืรั้นททซิ่ (spatial data) เชถ่น ตทาแหนถ่งบห้าน ถนน แมถ่นทรั้า โดยจษัดเกน็บในรลูปของตารางขห้อมลูล
และ ฐานขห้อมลูล ททซิ่สามารถแสดงผลบนแผนททซิ่ไดห้

ลลถ่มนทรั้าคลองอลูถ่ตะเภาเปป็นพรืรั้นททซิ่ททซิ่มทผลูห้ไดห้รษับผลกระทบจากนทรั้าทถ่วมซทรั้าซากโดยตรงจทานวน
มาก อยลูถ่ในจษังหวษัดสงขลา ครอบคลลมพรืรั้นททซิ่ 2,840 ตารางกซโลเมตร ครอบคลลมอาณาเขตพรืรั้นททซิ่อทาเภอ
สะเดา อทาเภอนาหมถ่อม อทาเภอหาดใหญถ่ อทาเภอคลองหอยโขถ่ง อทาเภอบางกลทซิ่าและอทาเภอควนเนทยง
โดยมทแมถ่นทรั้าสายหลษักสทาคษัญครือคลองอลูถ่ตะเภาซนซิ่งเปป็นสายนทรั้าททซิ่ใหญถ่ททซิ่สลดของจษังหวษัดสงขลา ไหลจาก
ชายแดนไทย-มาเลเซทยไปสซรั้นสลดททซิ่ทะเลสาบสงขลาตอนลถ่างบรซเวณบห้านทถ่าเมรล อทาเภอบางกลทซิ่า และ
บห้านแหลมโพธด์ อทาเภอหาดใหญถ่ รวมความยาว 130 กซโลเมตร

พรืรั้นททซิ่ลลถ่มนทรั้าคลองอลูถ่ตะเภาครอบคลลมพรืรั้นททซิ่จทานวนมาก มทผลูห้คนททซิ่ททางานเกทซิ่ยวกษับการเฝฝ้า
ระวษังและชถ่วยเหลรือในกรณทเกซดภษัยพซบษัตซจทานวนมาก กถ่อใหห้เกซดอลปสรรคและปปัญหาในการททาขห้อมลูล
แผนททซิ่เครรือขถ่าย เนรืซิ่องจากขห้อมลูลแผนททซิ่และหนถ่วยงาน องคด์กร บลคคล ททซิ่กระจายอยลูถ่ในพรืรั้นททซิ่บรซเวณกวห้าง
มทขห้อมลูลเครรือขถ่ายจทานวนมาก ยากแกถ่การดทาเนซนการจษัดเกน็บโดยบลคคล องคด์กร หรรือเอห้าทด์ซอรด์สซซงไดห้
โดยงถ่าย ทษัรั้งดห้านปรซมาณขห้อมลูล การรลูห้จษักพรืรั้นททซิ่ งบประมาณ บลคลากร และ ระยะเวลาในการดทาเนซนการ
แนวทางในการจษัดการขห้อมลูลดห้วยกระบวนการคราวดด์ซอรด์สซซงจนงเปป็นแนวทางหนนซิ่งททซิ่สามารถนทามา
ประยลกตด์ใชห้ในการจษัดการกษับขห้อมลูลปรซมาณมากไดห้โดยอาศษัยมวลชนททซิ่อยลูถ่ในพรืรั้นททซิ่มาชถ่วยกษันจษัดการขห้อมลูล
ในชลมชนของตนเองเนรืซิ่องจากคนในชลมชนมทความรลูห้จษักพรืรั้นททซิ่ของตนเองดทกวถ่าคนภายนอกชลมชน

แนวทางททซิ่นทามาใชห้ในการวซจษัยครือการประยลกตด์แนวทางคราวดด์ซอรด์สซซงในรลูปแบบของ
ปปัญญารวมหมลูถ่ เปป็นการรวบความรลูห้ททซิ่มวลชนแตถ่ละคนมทอยลูถ่ใหห้ออกมาเปป็นผลงานชซรั้นเดทยวครือแผนททซิ่เครรือ
ขถ่ายเฝฝ้าระวษังและชถ่วยเหลรือผลูห้ประสพภษัยพซบษัตซบนเวน็บไซทด์ โดยผลูห้วซจษัยดทาเนซนการพษัฒนาเครรืซิ่องมรือสทาหรษับ
เกน็บรวบรวมขห้อมลูลททซิ่ใชห้หลษักการแบถ่งงานชซรั้นใหญถ่ออกเปป็นชซรั้นเลน็ก ๆ และดทาเนซนการสรห้างขห้อมลูลโดยการ
ประยลกตด์ใชห้แนวทางของคราวดด์ซอรด์สซซงดห้วยวซธทการจษัดวางแนวทางแรงจลูงใจของมวลชนใหห้เขห้ามารถ่วมใน
การททาขห้อมลูลดห้วยกระบวนการกทาหนดกลลถ่มเปฝ้าหมายททซิ่มทขห้อมลูลและศษักยภาพตรงตามความตห้องการ
เชซญชวนมวลชนใหห้เขห้ามารถ่วมดทาเนซนการ ใหห้คลณคถ่ากษับแนวความคซดหรรือนวษัตกรรมของมวลชนโดยนทา
ขห้อเสนอแนะของมวลชนมาททาการปรษับปรลงระบบใหห้ดทขนรั้น และรษักษามวลชนโดยสรห้างความสนใจททซิ่จะ
กระตลห้นใหห้มวลชนเขห้ามารถ่วมในครษัรั้งตถ่อๆ ไป

ผลูห้วซจษัยไดห้ตระหนษักถนงความสทาคษัญของการททาแผนททซิ่เครรือขถ่ายเฝฝ้าระวษังและชถ่วยเหลรือผลูห้
ประสพภษัยพซบษัตซ จนงไดห้ศนกษาแนวคซดของวซธทการสรห้างขห้อมลูลดห้วยกระบวนการคราวดด์ซอรด์สซซซิ่งเพรืซิ่อหา
แนวทางในการนทาแนวคซดดษังกลถ่าวมาประยลกตด์ใชห้ในการททาแผนททซิ่ โดยงานวซจษัยนทรั้จะชถ่วยในการพษัฒนา
เครรืซิ่องมรือสทาหรษับเกน็บรวบรวมขห้อมลูลแผนททซิ่เครรือขถ่ายตามแนวคซดการสรห้างเครรืซิ่องมรือของคราวดด์ซอรด์สซซง
และการหาแนวทางททซิ่เหมาะสมของกระบวนการคราวดด์ซอรด์สซซงททซิ่สามารถนทามาประยลกตด์ใชห้งานในการ
ททาแผนททซิ่เครรือขถ่ายเฝฝ้าระวษังและชถ่วยเหลรือผลูห้ประสบภษัยพซบษัตซ และพษัฒนาเปป็นเครรืซิ่องมรือททซิ่สามารถนทาไป
รองรษับการททาคราวดด์ซอรด์สซซงจรซงในอนาคตของจษังหวษัดสงขลาหรรือพรืรั้นททซิ่อรืซิ่น ๆ ตถ่อไป

1.2 คนนถนมววิจคัย
การประยลกตด์ใชห้คราวดด์ซอรด์สซซงในการททาแผนททซิ่เครรือขถ่ายเฝฝ้าระวษังและชถ่วยเหลรือผลูห้

ประสบภษัยพซบษัตซในจษังหวษัดสงขลามทรลูปแบบของการพษัฒนาเครรืซิ่องมรือและขษัรั้นตอนในการดทาเนซนการเปป็น
อยถ่างไร
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1.3 วคัตถถุประสงคค
1. เพรืซิ่อพษัฒนาเครรืซิ่องมรือตามแนวคซดของคราวดด์ซอรด์สซซงสทาหรษับรองรษับการททาแผนททซิ่

เครรือขถ่ายเฝฝ้าระวษังและชถ่วยเหลรือผลูห้ประสบภษัยพซบษัตซดห้วยกระบวนการครวดด์ซอรด์สซซง
2. เพรืซิ่อศนกษาแนวคซดและวซธทการสรห้างขห้อมลูลดห้วยกระบวนการคราวดด์ซอรด์สซซงททซิ่

สามารถนทามาประยลกตด์ใชห้ในกระบวนการททาแผนททซิ่เครรือขถ่ายเฝฝ้าระวษังและชถ่วยเหลรือผลูห้ประสบภษัยพซบษัตซ
จษังหวษัดสงขลา

1.4 ขอบเขตกนรววิจคัย
การวซจษัยครษัรั้งนทรั้มทขอบเขตการดทาเนซนการครือ เปป็นการศนกษาเพรืซิ่อหารลูปแบบและขษัรั้นตอน

ของการททาขห้อมลูลดห้วยหลษักการปปัญญารวมหมลูถ่ซนซิ่งเปป็นแนวคซดหนนซิ่งของการททาขห้อมลูลของคราวดด์ซอรด์สซซง
นทาแนวคซดและขษัรั้นตอนดษังกลถ่าวมาประยลกตด์ใชห้ในพษัฒนาเครรืซิ่องมรือและดทาเนซนการททาแผนททซิ่เครรือขถ่ายเฝฝ้า
ระวษังและชถ่วยเหลรือผลูห้ประสบภษัยพซบษัตซ นทาผลททซิ่ไดห้จากการทดลอง การสษังเกตและรษับฟปังขห้อเสนอแนะ
แตถ่ละครษัรั้งมาปรษับปรลงการดทาเนซนการในครษัรั้งตถ่อ ๆ ไป

ขอบเขตกลลถ่มเปฝ้าหมายครือ คณะททางานโครงการเครรือขถ่ายเมรืองในเอเชทยเพรืซิ่อรษับมรือกษับ
การเปลทซิ่ยนแปลงสภาพภลูมซอากาศพรืรั้นททซิ่หาดใหญถ่ (Asian Cities Climate Change Resilience
Network : ACCCRN) และ เครรือขถ่ายเฝฝ้าระวษังภษัยนทรั้าทถ่วมในพรืรั้นททซิ่อทา เภอคลองหอยโขถ่ง อทา เภอ
หาดใหญถ่, เครรือขถ่ายบห้านพทซิ่เลทรั้ยงเทศบาลนครหาดใหญถ่

ขอบเขตพรืรั้นททซิ่การศนกษาครือ อทาเภอคลองหอยโขถ่งและอทาเภอหาดใหญถ่ ซนซิ่งเปป็นพรืรั้นททซิ่ททซิ่
ไดห้รษับผลกระทบจากปปัญหานทรั้าทถ่วมซทรั้าซากในลลถ่มนทรั้าคลองอลูถ่ตะเภา จษังหวษัดสงขลา

ระยะเวลาในการดทาเนซนการวซจษัย เรซซิ่มตษัรั้งแตถ่เดรือนตลลาคม 2555 - ธษันวาคม 2556
รวมระยะเวลา 15 เดรือน

1.5 กรอบแนวควิดกนรววิจคัย
ผลูห้วซจษัยไดห้ศนกษา วซเคราะหด์ สษังเคราะหด์แนวคซดเกทซิ่ยวกษับคราวดด์ซอรด์สซซซิ่ง ภายใตห้ 3 กรอบ

แนว ดษังนทรั้
1. กรอบแนวคซดของคราวดด์ซอรด์สซซซิ่งของเจฟฟฟ์ ฮาวท ครือการถถ่ายโอนงานออกไปสลูถ่

เครรือขถ่ายของกลลถ่มคนขนาดใหญถ่ททซิ่ไมถ่ระบลตษัวตนในรลูปแบบททซิ่เปปิดกวห้างและเครรือขถ่ายขนาดใหญถ่ของ
แรงงานททซิ่มทศษักยภาพของกลลถ่มคนในสษังคมททซิ่มทความสนใจในเรรืซิ่องเดทยวกษัน และมทความตระหนษักในการ
แกห้ไขปปัญหารถ่วมกษัน โดยเสทยสละเวลามารถ่วมกษันปฏซบษัตซการตามความปรารถนาของตนเองโดยมทผลูห้อรืซิ่น
รถ่วมอยลูถ่ในเสห้นทางเดทยวกษัน นทาไปสลูถ่รลูปแบบของการผลซตรถ่วมกษันของกลลถ่มคนททซิ่มารถ่วมดทาเนซนการ โดยมท
อซนเทอรด์เนน็ตเปป็นชถ่องทางในการแลกเปลทซิ่ยนขห้อมลูลและสรืซิ่อสาร (Howe 2006:19)

2. กรอบแนวคซดปปัญญารวมหมลูถ่ของเอฟ.เอ. ฮาเยค ครือมวลชนแตถ่ละคนมทความรลูห้
ตซดตษัวอษันเนรืซิ่องจากสถานททซิ่เกซด ประสบการณด์ททซิ่แตกตถ่างกษัน ไมถ่มทความจทาเปป็นตห้องหาความรลูห้เพซซิ่มเตซม แตถ่
เปป็นการนทาความรลูห้ททซิ่กระจษัดกระจายใหห้มาอยลูถ่รวมกษันผถ่านเครรืซิ่องมรือและกระบวนการททซิ่เหมาะสม กน็จะ
สามารถรวบรวมเอาความรลูห้ของมวลชนมาใชห้ประโยชนด์รถ่วมกษันไดห้ (ฮาวท 2554, 170)

3. กรอบแนวคซดขษัรั้นตอนในการททาคราวดด์ซอรด์สซซงดห้วยหลษักการปปัญญารวมหมลูถ่โดย
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การจษัดวางแนวทางแรงจลูงใจของมวลชน ผถ่านการดทาเนซนการ 4 ขษัรั้นตอนของ Jie Ren ครือ 1.การระบล
มวลชนกลลถ่มเปฝ้าหมายททซิ่มทขห้อมลูลและศษักยภาพตรงตามความตห้องการ 2.การเชซญชวนมวลชนใหห้เขห้ามา
รถ่วมดทาเนซนการ 3.การใหห้คลณคถ่ากษับแนวความคซดหรรือนวษัตกรรมของมวลชนโดยนทาขห้อเสนอแนะของ
มวลชนมาททาการปรษับปรลงระบบใหห้ดทขนรั้น 4.การรษักษามวลชนโดยสรห้างความสนใจททซิ่จะกระตลห้นใหห้มวลชน
เขห้ามารถ่วมในครษัรั้งตถ่อๆ ไป (Ren, 2011) 

การวซจษัยครษัรั้งนทรั้เปป็นการวซจษัยเชซงปฏซบษัตซการ (Action Research) ททซิ่มลถ่งเนห้นศนกษาแนวคซด
และวซธทการสรห้างขห้อมลูลดห้วยกระบวนการคราวดด์ซอรด์สซซง เพรืซิ่อหาแนวทางในการนทาแนวคซดดษังกลถ่าวมา
ประยลกตด์ใชห้ในการททาแผนททซิ่เครรือขถ่ายเฝฝ้าระวษังและชถ่วยเหลรือผลูห้ประสบภษัยพซบษัตซในจษังหวษัดสงขลา โดยการ
พษัฒนาเครรืซิ่องมรือสทาหรษับเกน็บรวบรวมขห้อมลูลตามแนวคซดการสรห้างเครรืซิ่องมรือของคราวดด์ซอรด์สซซงบนเวน็บ
ไซทด์ www.hatyaicityclimate.org/map และนทา เครรืซิ่องมรือดษังกลถ่าวมาทดลองใชห้งานในการสรห้าง
ขห้อมลูลกษับมวลชนกลลถ่มเปฝ้าหมายในพรืรั้นททซิ่ ดทาเนซนการตามขษัรั้นตอนของการททาขห้อมลูลดห้วยแนวคซดปปัญญา
รวมหมลูถ่ โดยการจษัดวางแนวทางแรงจลูงใจของมวลชน ผถ่านการดทาเนซนการ 4 ขษัรั้นตอนครือ 1.การระบล
มวลชนกลลถ่มเปฝ้าหมายททซิ่มทขห้อมลูลและศษักยภาพตรงตามความตห้องการ 2.การเชซญชวนมวลชนใหห้เขห้ามา
รถ่วมดทาเนซนการ 3.การใหห้คลณคถ่ากษับแนวความคซดหรรือนวษัตกรรมของมวลชนโดยนทาขห้อเสนอแนะของ
มวลชนมาททาการปรษับปรลงระบบใหห้ดทขนรั้น 4.การรษักษามวลชนโดยสรห้างความสนใจททซิ่จะกระตลห้นใหห้มวลชน
เขห้ามารถ่วมในครษัรั้งตถ่อๆ ไป ดทาเนซนการรวบรวมผลของแตถ่ละขษัรั้นตอนการดทาเนซนการ, ปปัญหา, ความคซด
เหน็น, ขห้อแสนอแนะและการสรืซิ่อสารผถ่านเครรือขถ่ายสษังคมออนไลนด์ www.facebook.com นทาขห้อมลูลททซิ่ไดห้
มาวซเคราะหด์ สษังเคราะหด์ เพรืซิ่อหากระบวนการททซิ่เหมาะสมททซิ่สามารถนทามาประยลกตด์ใชห้งานในการททา
แผนททซิ่เครรือขถ่ายเฝฝ้าระวษังและชถ่วยเหลรือผลูห้ประสบภษัยพซบษัตซในจษังหวษัดสงขลาหรรือพรืรั้นททซิ่อรืซิ่น ๆ ตถ่อไป

1.6 ประโยชนคททที่คนดวว่นจะไดด้รคับ
การศนกษาวซจษัยในครษัรั้งนทรั้ ประโยชนด์ททซิ่คาดวถ่าจะไดห้รษับ มทดษังตถ่อไปนทรั้
1. ไดห้เครรืซิ่องมรือในการททาแผนททซิ่เครรือขถ่ายเฝฝ้าระวษังและชถ่วยเหลรือผลูห้ประสบภษัยพซบษัตซ

และขห้อมลูลเครรือขถ่ายเฝฝ้าระวษังและชถ่วยเหลรือผลูห้ประสบภษัยพซบษัตซททซิ่สามารถนทาไปใชห้ในการวางแผนรษับมรือ
สถานการณด์กถ่อนเกซดเหตลนทรั้าทถ่วม การแกห้ปปัญหาในระหวถ่างเกซดเหตลนทรั้าทถ่วม และวางแผนการฟฟฟื้นฟลูหลษัง
เกซดเหตลนทรั้าทถ่วมไดห้อยถ่างมทประสซทธซภาพ

2. ไดห้กระบวนการในการททาขห้อมลูลแผนททซิ่โดยการประยลกตด์จากแนวคซดของการททา
ขห้อมลูลดห้วยวซธทการคราวดด์ซอรด์สซซงททซิ่สามารถนทาไปใชห้ในการททาแผนททซิ่เครรือขถ่ายเฝฝ้าระวษังและชถ่วยเหลรือผลูห้
ประสบภษัยพซบษัตซ

1.7 นวิยนมศคัพทคเฉพนะ
ครนวดคซอรคสซวิง ครือ การถถ่ายโอนงานททซิ่เคยททาโดยองคด์กรไปใหห้กลลถ่มคนจทานวนมากททซิ่

มทความสนใจในเรรืซิ่องเดทยวกษัน มาชถ่วยกษันสรห้างผลงานอห้างอซงเพทยงชซรั้นเดทยว โดยแตถ่ละคนสละเวลาททซิ่เหลรือ
จากการททางานเพทยงเลน็กนห้อยมารถ่วมกษันปฏซบษัตซการตามความปรารถนาของตนเอง โดยใชห้อซนเทอรด์เนน็ต
เปป็นชถ่องทางในการททางานและแลกเปลทซิ่ยนขห้อมลูล

มวลชน ครือ กลลถ่มคนในชลมชนออนไลนด์ททซิ่สามารถเชรืซิ่อมโยงความสษัมพษันธด์ผถ่าน
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อซนเทอรด์เนน็ต เปป็นสษังคมททซิ่มทความสนใจในเรรืซิ่องเดทยวกษันในชถ่วงเวลาใดเวลาหนนซิ่ง และสามารถเขห้ารถ่วมเปป็น
สถ่วนหนนซิ่งของโครงการคราวดด์ซอรด์สซซงใด ๆ

เครรือขว่นยเฝฝ้นระวคังและชว่วยเหลรือผผด้ประสบภคัยพวิบคัตวิ ครือ กลลถ่มบลคลคลหรรือหนถ่วยงาน
ททซิ่ททางานเกทซิ่ยวขห้องกษับการเฝฝ้าระวษังและชถ่วยเหลรือผลูห้ประสบภษัยพซบษัตซ เชถ่นคณะททางานโครงการ , บลคคลททซิ่
ททางานเกทซิ่ยวขห้องกษับการเฝฝ้าระวษังภษัยนทรั้าทถ่วมในชลมชน หนถ่วยงานททซิ่มทภาระกซจดห้านภษัยพซบษัตซ ในพรืรั้นททซิ่
จษังหวษัดสงขลา

แผนททที่เครรือขว่นยเฝฝ้นระวคังและชว่วยเหลรือผผด้ประสบภคัยพวิบคัตวิ ครือ ขห้อมลูลททซิ่แสดงความ
สษัมพษันธด์เชรืซิ่อมโยงของเครรือขถ่ายเฝฝ้าระวษังและชถ่วยเหลรือผลูห้ประสบภษัยพซบษัตซ ททซิ่นทาเสนอในรลูปแบบของขห้อมลูล
ททซิ่อห้างอซงกษับตทาแหนถ่งบนแผนททซิ่



บทททที่ 2
เอกสารงานววิจจัยททที่เกทที่ยวขข้อง

การทบทวนเอกสาร
การววิจจัยครจัรั้งนนรั้ ผผผู้ววิจจัยไดผู้ททาการทบทวนเอกสารและงานววิจจัยทนที่เกนที่ยวขผู้องกจับแนวควิดของ

การพจัฒนาขผู้อมผลดผู้วยคราวดด์ซอรด์สซวิง เพพที่อเปป็นแนวทางในการสรผู้างกรอบการววิจจัยโดยมนประเดด็นหจัวขผู้อ
ดจังนนรั้

1. คราวดด์ซอรด์สซวิง
1. คทาจทากจัดความของคราวดด์ซอรด์สซวิง
2. ความเปป็นมาของคราวดด์ซอรด์สซวิง
3. แนวควิดในการททาคราวดด์ซอรด์สซวิง
4. รผปแบบของคราวดด์ซอรด์สซวิง
6. แนวควิดทฤษฎนทนที่เกนที่ยวขผู้อง
7. Crowdsourcing Framework
8. Crowdsourcing critical success factors

2. ภจัยพวิบจัตวิ
1. นวิยามภจัยพวิบจัตวิ
2. เครพอขข่าย แผนทนที่เครพอขข่าย
3. จจังหวจัดสงขลาและสถานการณด์ภจัยพวิบจัตวิ

3. ผลงานววิจจัยทนที่เกนที่ยวขผู้อง
1. งานววิจจัยภายในประเทศ
2. งานววิจจัยตข่างประเทศ

2.1 คราวดด์ซอรด์สซวิง (Crowdsourcing)

2.1.1 คคาจคากจัดความของคราวดด์ซอรด์สซวิง
เจฟฟฟ์ ฮาวน ไดผู้ใหผู้คทานวิยามคราวดด์ซอรด์สซวิงวข่าเปป็นการกระททาของบรวิษจัทหรพอสถาบจันทนที่

นทาเอางานทนที่ครจัรั้งหนนที่งเคยดทาเนวินการโดยลผกจผู้างและการจจัดจผู้างคนภายนอกออกไปสผข่เครพอขข่ายของกลลข่ม
คนขนาดใหญข่ทนที่ไมข่ระบลตจัวตนในรผปแบบทนที่เปปิดกวผู้าง นทาไปสผข่รผปแบบของการผลวิตรข่วมกจันของกลลข่มคนมา
ดทาเนวินการรข่วมกจัน แตข่ยจังคงเปป็นการดทาเนวินการโดยอวิสระของแตข่ละบลคคล สวิที่งสทาคจัญทนที่จทาเปป็นคพอการใชผู้
รผปแบบทนที่เปปิดกวผู้างและเครพอขข่ายขนาดใหญข่ของแรงงานทนที่มนศจักยภาพ (Howe 2006)
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Derek Powazek ใหผู้คทาจทากจัดความของคราวดด์ซอรด์สซวิงไวผู้วข่าหมายถนงการรข่วมมพอกจับ
ผผผู้คนทนที่เคยเปป็นเพนยงผผผู้ชมเงนยบในการททาบางอยข่างแลผู้วไดผู้ผลลจัพทด์ทนที่ดนกวข่าสวิที่งทนที่แตข่ละคนสามารถเพนยงททา
คนเดนยว (Powazek 2010)

Daniele Mazzola ใหผู้ความหมายของคราวดด์ซอรด์สซวิงสทาหรจับการททางานในการแกผู้
ปปัญหากรณนนทรั้ามจันรจัที่วของ British Petroleum วข่าเปป็นการระดมความตจัรั้งใจของความควิดสรผู้างสรรคด์และ
นวจัตกรรมหรพอสวิที่งเรผู้าทนที่จะแกผู้ปปัญหา เมพที่อผผผู้สมจัครใจทนที่ถผกรวบรวมโดยบรวิษจัทภายใตผู้กระบวนการในการ
แกผู้ไขปปัญหาภายใน โดยไมข่จทาเปป็นตผู้องมนวจัตถลประสงคด์เพพที่อเพวิที่มกทาไรหรพอเพพที่อสรผู้างนวจัตกรรมหรพอเพพที่อการ
ตลาด แตข่เพพที่อการแกผู้ไขปปัญหาเฉพาะดผู้านทนที่แนข่นอน (Mazzola 2010)

D.C. Brabham ใหผู้ความหมายวข่าคราวดด์ซอรด์สซวิงคพอแบบจทาลองในการแกผู้ปปัญหาทนที่มน
ความซจับซผู้อนทนที่สามารถในการรวบรวมพรสวรรคด์หรพอเรนยกรผู้องความควิดสรผู้างสรรคด์ และททาใหผู้เกวิดแบบ
จทาลองทนที่ชข่วยลดระยะเวลาและตผู้นทลนของการแกผู้ปปัญหา (Brabham 2009) เชข่น เมพที่อบรวิษจัทตผู้องใชผู้เวลา
ในการออกแบบหรพอจะประดวิษฐด์อะไรสจักอยข่างเพพที่อขายในปรวิมาณมาก บรวิษจัทโพสตด์ปปัญหานจัรั้นแบบ
ออนไลนด์ คนจทานวนมากมายจะมาชข่วยกจันเสนอแนะววิธนการแกผู้ปปัญหา ความควิดทนที่ชนะเลวิศหรพอไดผู้รจับการ
ยอมรจับจากคนจทานวนมากจะไดผู้รจับรางวจัลในรผปแบบของเงวินรางวจัลและบรวิษจัทกด็จะสรผู้างผลวิตภจัณฑด์
จทานวนมากตามความควิดนจัรั้นออกมาเพพที่อผลกทาไรของตนเอง (Brabham 2008,76)

โดยสรลป คราวดด์ซอรด์สซวิงจนงเปป็นการกระททาของบรวิษจัทหรพอองคด์กรทนที่นทาเอางานทนที่เคย
ททาโดยลผกจผู้างหรพอการจจัดจผู้างคนภายนอก ออกไปสผข่เครพอขข่ายของกลลข่มคนขนาดใหญข่ทนที่ไมข่ระบลตจัวตนใน
รผปแบบทนที่เปปิดกวผู้าง นทาไปสผข่รผปแบบของการผลวิต, การระดมความควิดสรผู้างสรรคด์ หรพอการแกผู้ปปัญหารข่วม
กจันของกลลข่มคนทนที่มาดทาเนวินการรข่วมกจัน แตข่ยจังคงเปป็นการดทาเนวินการโดยอวิสระของแตข่ละบลคคล

คราวดด์ซอรด์สซวิงจนงเปป็นววิธนการททาขผู้อมผลรผปแบบใหมข่ทนที่แตกตข่างจากดทาเนวินการโดย
ลผกจผู้างการดทาเนวินการโดยลผกจผู้าง (In-sourcing) ซนที่งเปป็นรผปแบบของการดทาเนวินงานทนที่เปป็นการมอบ
หมายงานใหผู้กจับบลคคลภายในบรวิษจัท เหตลผลหนนที่งทนที่ททาใหผู้ตผู้องดทาเนวินการเองคพอถผู้าบรวิษจัทมนการจผู้างงาน
บางอยข่างกจับบลคคลภายนอกมากข่อนหนผู้านนรั้ แตข่ไมข่พอใจกจับผลการททางานดจังกลข่าว บรวิษจัทสามารถดทาเนวิน
งานไดผู้ เองและกทา หนดงานนจัรั้ น ใหผู้คนภายในบรวิษจัททนที่ พวก เขา เชพที่ อ วข่ าจะททา งานไดผู้ ดน กวข่ า
( BusinessDictionary 2014) หรพอ เอผู้าทด์ซอรด์สซวิง - การจจัดจผู้างคนภายนอก (Out-sourcing) ซนที่ง
เปป็นการวข่าจผู้างใหผู้กวิจการภายนอกมาดทาเนวินงานดผู้านการววิจจัยพจัฒนาสรผู้างสรรคด์ แทนทนที่การวข่าจผู้าง
บลคลากรชจัรั้นหจัวกะทวิมาอยผข่ในกวิจการหลายคนจนกลายเปป็นแหลข่งตผู้นทลนมหาศาล มนขผู้อดนคพอประหยจัด
ตผู้นทลนในการจผู้างบลคลากรใหผู้มาเปป็นพนจักงานขององคด์กร สามารถควบคลมคข่าใชผู้จข่ายใหผู้อยผข่ภายใตผู้งบ
ประมาณทนที่กทาหนด หากไดผู้มพออาชนพมาททางานใหผู้กด็จะมนโอกาสประสบผลสทาเรด็จสผงกวข่าททาเอง (ธนรยลส
2522)
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ภาพทนที่ 1 คราวดด์ซอรด์สซวิงกจับเอผู้าซอรด์สซวิง (Crowdsourcing vs. Outsourcing )

ทนที่มา : http://www.pinterest.com/pin/425660602250666973/ (ปปี 2011)

จากภาพทนที่ 2 จะเหด็นไดผู้วข่าความแตกตข่างระหวข่างคราวดด์ซอรด์สซวิงกจับเอผู้าซอรด์สซวิงคพอผผผู้
ดทาเนวินการของคราวดด์ซอรด์สซวิงจะสข่งปปัญหาออกไปสผข่มวลชนในวงกวผู้างและเปปิดโอกาสใหผู้แกผู้ปปัญหาดผู้วย
ววิธนการใด ๆ กด็ไดผู้ ขณะทนที่เอผู้าทด์ซอรด์สซวิงนจัรั้นผผผู้ดทาเนวินการจะคผู้นหาผผผู้ทนที่เหมาะสมในการททางานและกทาหนด
รผปแบบของความตผู้องการทนที่ชจัดเจน มวลชนแตข่ละคนทนที่เขผู้ามารข่วมแกผู้ปปัญหาจะสข่งขผู้อมผลใหผู้กจับผผผู้ดทาเนวิน
การบนพพรั้นฐานของความสมจัครใจหรพอการรจับเงวินกด็ไดผู้ ในขณะทนที่เอผู้าทด์ซอรด์สซวิงผผผู้ดทาเนวินการไดผู้เลพอกผผผู้ทนที่
จะททางานไวผู้ลข่วงหนผู้าดผู้วยเงพที่อนไขของสวินคผู้าหรพอบรวิการตามทนที่กทาหนดไวผู้ในสจัญญา

คราวดด์ซอรด์สซวิงจนงเปป็นววิธนการททาขผู้อมผลรผปแบบใหมข่ทนที่แตกตข่างจากดทาเนวินการโดย
ลผกจผู้างหรพอการจจัดจผู้างคนภายนอกทนที่ไดผู้รจับความนวิยมอยข่างแพรข่หลายในการดทาเนวินการกจับขผู้อมผลทนที่มน
จทานวนมาก โดยเปป็นการสข่งมอบงานไปใหผู้มวลชนในวงกวผู้างเปป็นผผผู้ดทาเนวินการแทนบนพพรั้นฐานของความ
สมจัครใจหรพอการมอบผลตอบแทนใหผู้กด็ไดผู้
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2.1.2 ความเปป็นมาของคราวดด์ซอรด์สซวิง
ปปี 2548 พวิว อวินเตอรด์เนด็ต แอนดด์ อเมรวิกจัน ไลฟฟ์ โปรเจด็กตด์ รายงานผลการศนกษาววิจจัย

เรพที่อง “วจัยรลข่นเปป็นทจัรั้งผผผู้สรผู้างสรรคด์และผผผู้บรวิโภคเนพรั้อหา” ในรายงานระบลวข่าวจัยรลข่นจทานวนมากกวข่าครนที่งหนนที่ง
ทนที่เชพที่อมตข่อกจับอวินเทอรด์เนด็ตไมข่ไดผู้เพนยงแคข่ทข่องเวด็บเทข่านจัรั้น แตข่ยจังสรผู้างสรรคด์เนพรั้อหาใหผู้แกข่เวด็บไซตด์ตข่าง ๆ
อยข่างกระตพอรพอรผู้น โดยนทาขผู้อความ ภาพ และววิดนโอมาผลวิตเปป็นสพที่อตข่าง ๆ ตามความตผู้องการของตนเอง
(ฮาวน 2554)

อจัลววิน ทอฟฟฟ์เลอรด์ นจักอนาคตศาสตรด์เคยเขนยนททานายไวผู้ในหนจังสพอ คลพที่นลผกทนที่สาม
(The Third Wave) วข่าผผผู้บรวิโภคจะมนบทบาทในการสรผู้างสรรคด์ผลวิตภจัณฑด์ เพพที่อตอบสนองความตผู้องการ
ของตนเองมากขนรั้น และเปป็นทนที่มาของคทาวข่า โปรซผเมอรด์ (prosumers) (ฮาวน 2554) ซนที่งมาจากคทาวข่า
professional กจับ consumer เปป็นกลลข่มคนทนที่ไดผู้รจับอวิทธวิพลของเทคโนโลยนโมบวิลวิตนรั้ทนที่สามารถอทานวย
ความสะดวกในการใชผู้ชนววิต มนพฤตวิกรรมการเขผู้าถนงเครพอขข่ายและขผู้อมผลในสภาพแวดลผู้อมของการททางาน
มนการใชผู้งานเทคโนโลยนและอวินเทอรด์เนด็ตเปป็นสข่วนสทาคจัญของชนววิต

การเกวิดขนรั้นของระบบปฎวิบจัตวิการลวินลกซด์ (Linux) ซนที่งเปป็นซอฟตด์แวรด์โอเพนซอรด์ส
(Opensource) ทนที่ทลกคนสามารถดผหรพอนทาโคผู้ดไปใชผู้งาน, แกผู้ไข, และแจกจข่ายไดผู้อยข่างเสรน ลวินลกซด์เปป็น
ซอฟตด์แวรด์ทนที่เกวิดจากการรข่วมมพอกจันของโปรแกรมเมอรด์ทนที่มนสข่วนใหญข่มนแรงจผงใจภายในจากความภาค
ภผมวิใจในการทนที่ไดผู้สรผู้างผลงานทนที่ดนใหผู้กจับสจังคม ดผู้วยความรข่วมมพอกจันในยามวข่าง เปป็นรข่วมกจันการททางาน
และสพที่อสารกจันผข่านอวินเทอรด์เนด็ต มนการรข่วมมพอกจันในการตรวจสอบและชข่วยกจันขผู้อผวิดพลาดของ
โปรแกรม (Ramond 2000)

การเปลนที่ยนแปลงของปปัจจจัยตข่าง ๆ เชข่น การสรผู้างสรรคด์เนพรั้อหา, การกระตพอรพอรผู้นของ
ผผผู้บรวิโภค, ราคาของเทคโนโลยนทนที่ลดลง, ความสะดวกในการใชผู้งานอวินเทอรด์เนด็ต, การเกวิดขนรั้นของเครพอ
ขข่ายสจังคมออนไลนด์ทนที่ประกอบดผู้วยผผผู้คนทนที่มนความกระตพอรพอรผู้นและมนความชอบเหมพอน ๆ กจันทนที่รข่วมมพอ
กจันในการสรผู้างสรรคด์สวิที่งตข่าง ๆ ปปัจจจัยเหลข่านนรั้เมพที่อเกวิดขนรั้นรข่วมกจับการเปลนที่ยนแปลงพฤตวิกรรมของผผผู้คน
จทานวนมากทนที่เคยเปป็นเพนยงผผผู้บรวิโภคเนพรั้อหาเพนยงอยข่างเดนยว แตข่กลจับผผผู้มนสข่วนรข่วมในผลวิตเนพรั้อหาและ
สรผู้างสรรคด์ผลวิตภจัณฑด์ปป้อนกลจับสผข่อวินเทอรด์เนด็ต แนวโนผู้มเหลข่านนรั้ททาใหผู้เกวิดเนพรั้อหาทนที่ผผผู้ใชผู้คพอผผผู้สรผู้างสรรคด์เพวิที่ม
ขนรั้นเปป็นจทานวนมาก เจฟฟฟ์ ฮาวน ไดผู้พวิมพด์บทความลงในนวิตยสารไวรด์เอวิดเมพที่อเดพอนมวิถลนายน 2006 และตจัรั้ง
ชพที่อการเปลนที่ยนแปลงครจัรั้งสทาคจัญนจัรั้นวข่า คราวดด์ซอรด์สซวิที่ง

คราวดด์ซอรด์สซวิงเกวิดจากพจัฒนาการหลจัก 4 ดผู้าน คพอ 1. การเตวิบโตของการมนสข่วนรข่วม
ในการสรผู้างเนพรั้อหาของผผผู้คน 2. การปรากฏขนรั้นของขบวนการพจัฒนาซอฟตด์แวรด์โอเพนซอรด์ซ 3. การทนที่
เครพที่องมพอสทาหรจับการผลวิตหาไดผู้งข่ายขนรั้น และ 4. การกข่อตจัวของของชลมชนออนไลนด์ตข่าง ๆ ซนที่งแยกยข่อย
ออกไปตามความสนใจของผผผู้คน

คราวดด์ซอรด์สซวิงไดผู้กลายมาเปป็นเครพที่องมพอสทาคจัญทนที่ทรงพลจังสทาหรจับการแกผู้ปปัญหาหรพอ
การจจัดการขผู้อมผลปรวิมาณมหาศาลโดยใชผู้ศจักยภาพของผผผู้คนทนที่มนความสนใจในประเดด็นเดนยวกจันจทานวน
มาก มารข่วมมพอกจันททางานผข่านเครพอขข่ายสพที่อสารอวินเทอรด์เนด็ตในหลากหลายรผปแบบ ตจัวอยข่างเชข่น
Wikipedia.com สารานลกรมขนาดใหญข่บนเวด็บไซตด์ทนที่มนบทความนจับลผู้านชวิรั้นโดยมนผผผู้คนรข่วมกจันเขนยนนจับ
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ลผู้านคน, InnoCentive.com ทนที่ใหผู้นจักววิทยาศาสตรด์ทนที่มนความเชนที่ยวชาญในสาขาตข่าง ๆ จทานวนมากมา
ชข่วยกจันควิดแกผู้ปปัญหาทนที่บรวิษจัทเจอทางตจัน กข่อใหผู้เกวิดรายไดผู้เสรวิมจทานวนมากแกข่ผผผู้ทนที่เขผู้ารข่วมในการแกผู้
ปปัญหา, Threadless.com ทนที่นจักออกแบบสข่งผลงานการออกแบบเสพรั้อยพดเพพที่อใหผู้สมาชวิกชข่วยกจันลง
คะแนนโดยผลงานทนที่ไดผู้รจับคะแนนสผงจะถผกผลวิตออกขายสมาชวิกไดผู้เปป็นจทานวนมาก เปป็นการสรผู้างรายไดผู้
ใหผู้กจับนจักออกแบบ,  Google.com ทนที่ควิดคผู้นอจัลกอรวิทนมทนที่สามารถคผู้นหาขผู้อมผลไดผู้อยข่างมนประสวิทธวิภาพ
โดยใชผู้ววิธนการอผู้างอวิงลจักษณะเดนยวกจับการอผู้างอวิงของวารสารทางววิชาการมาใหผู้ความสทาคจัญกจับเนพรั้อหาบน
เวด็บไซทด์ทนที่ผผผู้คนจทานวนมากเปป็นผผผู้สรผู้าง และไดผู้กลายมาเปป็นเวด็บสทาหรจับคผู้นหายอดนวิยมทนที่ผผผู้คนจทานวนมาก
เขผู้ามาใชผู้บรวิการในแตข่ละวจัน,  Youtube.com ทนที่เปป็นแหลข่งรวมผลงานวนดวิโอของคนจทานวนมากทนที่มน
หลากหลายคลณภาพใหผู้เลพอกชม,  iStockPhoto ทนที่เปป็นแหลข่งรวมผลงานภาพถข่ายของชข่างภาพสมจัคร
เลข่นทนที่สามารถนทามาขายตข่อเปป็นรายไดผู้แกข่สมาชวิก ฯลฯ

การขจับเคลพที่อนดผู้วยคราวดด์ซอรด์สซวิงเปป็นทนที่รผผู้จจักดนในภาคเอกชนหรพอภาคธลรกวิจ และไดผู้
กลายมาเปป็นกลยลทธทนที่สทาคจัญในการจจัดการแกผู้ปปัญหาทนที่มนความซจับซผู้อนสผง การจจัดการขผู้อมผลทนที่มนปรวิมาณ
มหาศาลหรพอระดมรวบรวมเงวินทลน

2.1.3 แนวควิดในการทคาคราวดด์ซอรด์สซวิง
Simon Willison สถาปนวิกซอฟตด์แวรด์และนจักพจัฒนาเวด็บของ The Guardian ไดผู้นทา

เสนอเคลด็ดลจับสทา หรจับการสรผู้างเครพที่องมพอคราวดด์ซอรด์สซวิที่งไวผู้ในการบรรยายเรพที่อง “ Building
Crowdsourcing Applications” (Willison 2010) วข่า

1. ใหผู้ความสทาคจัญกจับความยพดหยลข่นของแอพพลวิเคชจัที่นเปป็นสวิที่งสทาคจัญ เนพที่องจากผผผู้ใชผู้อาจ
จะมนมลมมองทนที่แตกตข่างกจันในววิธนการใชผู้งานแอพพลวิเคชจัที่น

2. อยข่ากลจัวทนที่จะผวิดพลาด แมผู้แตข่ระบบทนที่มนขผู้อบกพรข่องกด็ยจังสามารถผลวิตขผู้อมผลทนที่มน
ประโยชนด์ไดผู้เชข่นกจัน

3. การปป้อนขผู้อมผลทนที่ลดอลปสรรคใหผู้เหลพอนผู้อยทนที่สลด เชข่นขจัรั้นตอนการจดทะเบนยนทนที่มน
ความซจับซผู้อนจะเปป็นอลปสรรคตข่อผผผู้ใชผู้งาน

4. หากเปป้าหมายคพอการเกด็บรวบรวมขผู้อมผลแลผู้ว ความสะดวกในการใชผู้งาน, การ
ออกแบบหนผู้าตา และการเขนยนขผู้อความทนที่ดนคพอสวิที่งทนที่จทาเปป็นสทาหรจับการหลนกเลนที่ยงความสจับสน

5. อยข่าละเลยประเดด็นของจรวิยธรรม ความระมจัดระวจัง หรพอการปฏวิบจัตวิตามกฎหมาย
เจฟฟฟ์ ฮาวน ไดผู้เสนอแนวควิดเกนที่ยวกจับการสรผู้างเครพที่องมพอในการททาโครงการคราวดด์

ซอรด์สซวิง (ฮาวน 2554,326) คพอ ททาใหผู้งข่ายและแยกใหผู้ยข่อย โครงการคราวดด์ซอรด์สซวิงจะมนประสวิทธวิภาพ
มากขนรั้น หากสามารถแบข่งแยกงานออกเปป็นองคด์ประกอบทนที่เลด็กทนที่สลดเทข่าทนที่จะเปป็นไปไดผู้ โดยแตข่ละองคด์
ประกอบสามารถททางานไดผู้อยข่างอวิสระ และสามารถนทามาประกอบรวมกจันในภายหลจัง เหตลเนพที่องมาจาก
เวลาและความสนใจของมวลชนนจัรั้นมนไมข่เทข่ากจัน บางคนอาจจะมนเวลาเพนยงไมข่กนที่ววินาทน ขณะทนที่บางคนมน
เวลาและความสนใจและเขผู้ารข่วมไดผู้มากเทข่าทนที่ตผู้องการ บางคนอาจจะททางานใหผู้เพนยงแคข่ 1-2 ครจัรั้ง หรพอ
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อาจะเปป็น “ผผผู้ตรวจสอบ” ทนที่ทลข่มเทเวลาใหผู้สจัปดาหด์ละ 40 ชจัที่วโมง ทจัรั้งนนรั้เปป็นไปตามธรรมชาตวิของความ
หลากหลาย

จะเหด็นไดผู้วข่า แนวควิดในการพจัฒนาเครพที่องมพอของโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิง คพอ การ
แยกงานใหผู้เปป็นหนข่อยยข่อยทนที่เลด็กทนที่สลด แลผู้วคข่อยนทามาประกอบรวมกจันเปป็นงานชวิรั้นใหญข่ของโครงการ
แอพพลวิเคชจัที่นทนที่ใชผู้ในการเกด็บขผู้อมผลตผู้องมนความยพดหยลข่น ใชผู้งานงข่าย ลดความซจับซผู้อนหรพออลปสรรคของ
กระบวนการททางานใหผู้เหลพอนผู้อยทนที่สลด

สวิที่งสทาคจัญในการททาคราวดด์ซอรด์สซวิงคพอการสรผู้างแรงจผงใจใหผู้มวลชนเขผู้ามารข่วมใน
กระบวนการใหผู้มากทนที่สลด Simon Willison เสนอแนวควิดในการจจัดการแรงจผงใจของมวลชนวข่า ใหผู้
พวิจารณาสวิที่งจผงใจทนที่เหมาะสม เกพอบทลกอยข่างทนที่ผผผู้คนททาอาจจะเพพที่อรางวจัลเชข่น แตผู้ม หรพอ เหรนยญกด็ไดผู้ และ
ใหผู้ความสทาคจัญกจับคทาถามทลกชนวิดทนที่สข่งเขผู้ามา โดยเฉพาะอยข่างยวิที่งคพอการใชผู้ถผู้อยคทา (Willison 2010)

เจฟฟฟ์ ฮาวน ไดผู้เสนอแนวควิดเกนที่ยวกจับหลจักการพพรั้นฐานของคราวดด์ซอรด์สซวิงทนที่จะเปป็น
แนวทางในการททาโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิง (ฮาวน 2554,326) คพอ

1. เลพอกแบบจทาลองใหผู้ถผกตผู้อง คราวดด์ซอรด์สซวิงไมข่ใชข่กลยลทธเดนที่ยว แตข่เปป็นววิธนการทนที่
หลากหลาย ซนที่งมนคลณลจักษณะสทาคจัญอยข่างหนนที่งเหมพอน ๆ กจัน คพอตผู้องไดผู้รจับการสนจับสนลนจากมวลชนซนที่ง
โดยธรรมชาตวิมนรผปแบบการสนจับสนลนทนที่แตกตข่างหลากหลายกจันออกไป ขจัรั้นตอนแรกควรกทาหนดเปป้า
หมายสผงสลดใหผู้ไดผู้กข่อน แลผู้วจนงตจัดสวินใจวข่าควรนทาแบบจทาลองประเภทไหนใน 4 ประเภทคพอ 1. ปปัญญา
รวมหมผข่หรพอปปัญญาของมวลชน 2. การสรผู้างสรรคด์ของมวลชน 3. การใหผู้คะแนนนวิยมของมวลชน 4.
กองทลนของมวลชน มาใชผู้

2. เลพอกมวลชนใหผู้ถผกตผู้อง มวลชนหมายถนงผผผู้คนทจัที่วโลกทนที่สามารถเชพที่อมตข่อกจับ
อวินเทอรด์เนด็ต ปปัจจลบจันมนมากกวข่า 1 พจันลผู้านคน จทานวนฐานผผผู้ใชผู้ซนที่งททาใหผู้งานแตข่ละโครงการไดผู้ผลดนทนที่สลด
อยผข่ทนที่ประมาณ 5,000 คน หรพอ 1% ของ 1% ของ 1% ของมวลชน แตข่มวลชนนนรั้จทาเปป็นจะตผู้องเลพอกใหผู้
ถผกกลลข่ม รข่างขผู้อความแจผู้งจลดประสงคด์ทนที่ชจัดเจนแลผู้วนทาออกเผยแพรข่ผข่านชข่องทางการสพที่อสารทนที่ถผกตผู้อง

3. มอบสวินนทรั้าใจทนที่ถผกตผู้อง องคด์ประกอบสทาคจัญของโครงการราวดด์ซอรด์สซวิงทนที่ประสบ
ความสทาเรด็จคพอชลมชนทนที่เตด็มไปดผู้วยความมลข่งมจัที่นและมนชนววิตชนวา ตผู้องเขผู้าใจใหผู้ไดผู้วข่าอะไรคพอแรงจผงใจใหผู้
พวกเขาเขผู้ารข่วมททางาน เชข่น ความพนงพอใจสข่วนตจัว โอกาสทนที่จะไดผู้มนปฏวิสจัมพจันธด์กจับผผผู้ทนที่มนความสนใจ
คลผู้ายคลนงกจัน โอกาสทนที่จะไดผู้พจัฒนาทจักษะหรพอเรนยนรผผู้สวิที่งใหมข่ ๆ ผลตอบแทนทนที่เปป็นเงวินสด เนพที่องจาก
มวลชนตผู้องการไดผู้รจับรางวจัลสทาหรจับความพยายามของพวกเขา รางวจัลอาจจะเปป็นเงวินเพนยงเลด็กนผู้อยใน
เชวิงสจัญญลจักษณด์ สวินนทรั้าใจมนรผปแบบทนที่แตกตข่างหลากหลายขนรั้นอยผข่กจับวข่าใครเปป็นผผผู้ดทาเนวินการโครงการ
คราวดด์ซอรด์สซวิงนจัรั้น ๆ

4. ไมข่จทาเปป็นตผู้องจผู้างพนจักงานจทานวนมาก มวลชนพรผู้อมจะททางานใหผู้ฟรน ๆ แตข่การททา
คราวดด์ซอรด์สซวิงกด็ยจังคงตผู้องใชผู้งบประมาณในหลาย ๆ ดผู้าน เชข่นการประชาสจัมพจันธด์ การบรวิหารจจัดการ

5. เมพที่อมวลชนไมข่สามารถดทาเนวินการตข่อไปไดผู้ แมผู้มวลชนมนความกระตพอรพอรผู้นและ
สามารถบรวิหารตนเองไดผู้บผู้าง แตข่มวลชนกด็ยจังคงตผู้องการการชนรั้นทา คทาแนะนทา และใครสจักคนทนที่คอยตอบ
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คทาถามของพวกเขา คราวดด์ซอรด์สซวิงจะประสบผลสทาเรด็จเปป็นผลจากความรข่วมมพอกจันอยข่างเหนนยวแนข่น
ระหวข่างมวลชนกจับผผผู้ชนรั้แนะซนที่งเตด็มไปดผู้วยเจตนาดน

6. พนงระลนกถนงกฎของสเตอรด์เจนยน เนพที่องจากมวลชนมนมากทจัรั้งจทานวนและความหลาก
หลาย ผลงานทนที่สข่งเขผู้ามาสข่วนใหญข่ยจังไมข่บรรลลถนงคลณภาพระดจับมาตรฐาน กฎของสเตอรด์เจนยนระบลวข่า
90% ของทลก ๆ สวิที่งลผู้วนไรผู้สาระ แตข่คราวดด์ซอรด์สซวิงมนขผู้อดนอยผข่ทนที่การเปปิดโอกาสใหผู้ผผผู้มนพรสวรรคด์มนชข่อง
ทางในการแสดงออก ความทผู้าทายคพอการคผู้นหาคนเหลข่านนรั้ใหผู้พบ

7. พนงระลนกถนงกฎ 10 เปอรด์เซด็นตด์ ซนที่งเปป็นยาถอนพวิษของกฎของสเตอรด์เจนยน เปป็นการ
นทาความสามารถของมวลชนมาชข่วยจจัดการกจับปปัญหาทนที่วข่าเครพอขข่ายอาจมนแนวโนผู้มจะทข่วมทผู้นไปดผู้วย
ของคลณภาพตทที่า ดผู้วยการใหผู้มวลชนเขผู้ามาชข่วยกจันใหผู้คะแนนผลงานทนที่มนคลณภาพเพพที่อชข่วยแยกแยะ
เอางานทนที่มนคลณภาพดนออกจากงานทนที่มนคลณภาพตทที่า

8. ชลมชนถผกเสมอ ชลมชนตผู้องการใครสจักคนมาเปป็นผผผู้ตจัดสวินใจ ใหผู้คทาแนะนทาและจจัด
ระเบนยบ แตข่เมพที่อถนงทนที่สลดแลผู้วกด็ตผู้องปฏวิบจัตวิตามความตผู้องการของชลมชนอยผข่ดน

9. อยข่าถามวข่ามวลชนจะททาอะไรใหผู้คลณ แตข่ควรถามวข่าคลณจะททาอะไรใหผู้มวลชน
คราวดด์ซอรด์สซวิงจะไดผู้ผลดนทนที่สลดกด็ตข่อเมพที่อใครสจักคนหรพอบรวิษจัทสจักแหข่งใหผู้สวิที่งทนที่มวลชนตผู้องการ มวลชนถผก
ดนงดผดใหผู้เขผู้าไปมนสข่วนรข่วมกจับโครงการใด ๆ กด็เพราะวข่าโครงการนจัรั้น ๆ สามารถตอบสนองความตผู้องการ
ทางจวิตววิทยา สจังคม หรพออารมณด์ไดผู้ และหากความตผู้องการเหลข่านจัรั้นไมข่ไดผู้รจับการตอบสนอง มวลชนกด็
จะไมข่เขผู้าไปมนสข่วนรข่วม

Heather Murtagh ไดผู้กลข่าวถนงความควิดรวิเรวิที่มในการททาคราวดด์ซอรด์สซวิที่งใหผู้ประสบ
ความสทาเรด็จไดผู้นจัรั้นประกอบดผู้วย (Murtagh 2012)

1. ททาตจัวแปรของโครงการชจัดเจนตจัรั้งแตข่เรวิที่มตผู้น ถผู้าหากตผู้องการใหผู้ไดผู้ผลลจัพทด์ทนที่เฉพาะ
เจาะจง จะตผู้องเขนยนคทาแนะนทาสทาหรจับโครงการหรพอรข่างรายละเอนยดตข่าง ๆ ใหผู้ชจัดเจนทนที่สลด เชข่น ยนที่หผู้อ
และความตผู้องการสวินคผู้า ซนที่งจะททาใหผู้งข่ายขนรั้นสทาหรจับเจผู้าของโครงการและมวลชนทนที่จะเขผู้ามารข่วมเพพที่อใหผู้
ไดผู้ผลลจัพทด์ตรงตามทนที่ตผู้องการ

2. หามวลชนทนที่เหมาะสม เวด็บไซตด์เครพอขข่ายสจังคมออนไลนด์อยข่าง Facebook และ
Twitter ททาใหผู้เรพที่องเหลข่านนรั้งข่ายขนรั้น โครงการสามารถหากลลข่มคนทนที่เหมาะสมเพพที่อชข่วยใหผู้บรรลลเปป้าหมาย
ไดผู้ ไมข่วข่าจะเปป็นขผู้อเสนอแนะสทาหรจับความควิด, ทดสอบผลวิตภจัณฑด์หรพอมนฝผงชนมาชข่วยสรผู้างแนวควิดใหผู้
เครพอขข่ายสจังคมออนไลนด์จะชข่วยหาคนทนที่เหมาะสมมาชข่วยปป้อนขผู้อมผลใหผู้ไดผู้

3. ใหผู้สวิที่งจผงใจทนที่เหมาะสม ททาอยข่างไรจนงจะใหผู้มวลชนมาชข่วยททางานใหผู้โครงการ การ
ททางานรข่วมกจันไมข่ไดผู้หมายความวข่าเปป็นการใชผู้แรงงานทนที่ฟรน ยลคนนรั้เปป็นยลคของการททางานรข่วมกจันแตข่ยจังคงมน
จทาเปป็นตผู้องจข่าย บางครจัรั้งแรงจผงใจทนที่เหมาะสมเปป็นของความภาคภผมวิใจในการททาประโยชนด์ใหผู้กจับสจังคม
แตข่บางครจัรั้งจทาเปป็นตผู้องนทาเสนอสวิที่งจผงใจทนที่จจับตผู้องไดผู้มากขนรั้น เชข่น เงวิน, รางวจัล, สข่วนลด เพพที่อสรผู้างแรง
บจันดาลใจใหผู้เกวิดความรข่วมมพอ ททาความรผผู้จจักกจับมวลชนของโครงการใหผู้ดนพอทนที่จะนทาเสนอแรงจผงใจทนที่
เหมาะสม
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จะเหด็นไดผู้วข่าแนวทางในการททาโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิง คพอ
1. การแบข่งงานออกเปป็นหนข่วยเลด็ก ๆ ทนที่เปป็นอวิสระจากกจัน เพพที่อนทามาประกอบรวมกจัน

เปป็นผลงานของโครงการ
2. การกระจายปรวิมาณงานอจันมหาศาลออกไปสผข่เครพอขข่ายอวินเทอรด์เนด็ต
3. มวลชนรข่วมกจันททางานโดยไมข่มนการจทากจัดจทานวนของผผผู้ทนที่ตผู้องการเขผู้ามารข่วมงานเพพที่อ

ใหผู้ไดผู้ผลงานสทาหรจับการอผู้างอวิงเพนยงชวิรั้นเดนยว
4. จจัดวางแนวทางแรงจผงใจของมวลชนทนที่เหมาะสม เพพที่อสรผู้างแรงจผงใจใหผู้มวลชนอลทวิศ

ความสามารถของตนเองเขผู้ามาชข่วยกจันททางาน โดยการใชผู้ประโยชนด์จากเวลาวข่างของแตข่ละคนเพนยงแคข่
ไมข่กนที่นาทนมาชข่วยกจันททาบางสวิที่งซนที่งพวกเขารจักทนที่จะททา

5. ใชผู้เครพอขข่ายอวินเทอรด์เนด็ตทนที่เตวิบโตอยข่างรวดเรด็วมาเปป็นชข่องทางในการททางานและ
ตวิดตข่อสพที่อสารสทาคจัญ

6. อยผข่บนหลจักการพพรั้นฐานทนที่วข่าทลกคนเสมอภาคกจัน แตข่ละคนตข่างมนความรผผู้หรพอ
พรสวรรคด์บางอยข่างทนที่ผผผู้อพที่นเหด็นวข่ามนคลณคข่า

7. ตผู้องมนระบบคจัดสรรผผผู้มนพรสวรรคด์ออกจากคนธรรมดาทจัที่วไปหรพอคทาตอบทนที่ถผกตผู้อง
ออกมาจากคทาตอบทจัรั้งหมด

8. เจผู้าของโครงการไมข่สามารถผผกขาดความควิดเหด็นไดผู้อนกตข่อไป แตข่มนหนผู้าทนที่ผสมผสาน
เนพรั้อหาของคนทลกกลลข่มใหผู้เปป็นเนพรั้อเดนยวกจัน

นวิยามของมวลชน
Marc Prensky นจักเขนยนและผผผู้พจัฒนาววิดนโอเกม ไดผู้เขนยนไวผู้ใน “Digital Natives,

Digital Immigrants” เกนที่ยวกจับคนยลคดวิจวิตอลโดยกทาเนวิดทนที่เปป็นคนรลข่นใหมข่ในยลคอวินเทอรด์เนด็ตวข่า “คนยลค
ดวิจวิตอลโดยกทาเนวิด” เปป็นคนรลข่นใหมข่ในยลคอวินเทอรด์เนด็ต ทนที่แมผู้จะอยผข่ในสภาพแวดลผู้อมเดนยวกจับ “ผผผู้อพยพ
เขผู้าสผข่ยลคดวิจวิตอล” เชข่นเปป็นคนทนที่เตวิบโตขนรั้นทข่ามกลางสพที่อสจังคมออนไลนด์ การเชพที่อมตข่ออวินเทอรด์เนด็ต
โทรศจัพทด์มพอถพอทนที่มนกลผู้อง ภาพยนตด์ทนที่สรผู้างจากเกมสด์และยผทผบ แตข่คนยลคดวิจวิตอลโดยกทาเนวิด กลจับมน
พฤตวิกรรมทนที่แตกตข่างออกไปโดยพวกเขาสนใจหลาย ๆ เรพที่องในเวลาเดนยวกจันและรข่วมมพอกจับคนทนที่ไมข่เคย
พบหนผู้าคข่าตามากข่อนไดผู้โดยไมข่ตวิดขจัด ทนที่สทาคจัญทนที่สลด พวกเขาสรผู้างสรรคด์สพที่อดผู้วยความกระตพอรพอรผู้นใน
ระดจับเดนยวกจับทนที่คนรลข่นกข่อนกระหายจะบรวิโภค คนเหลข่านนรั้คพอคนแหข่งยลคคราวดด์ซอรด์สซวิที่งอยข่างแทผู้จรวิง
เปป็นกลลข่มประชากรทนที่ไมข่มนปปัญหาการปรจับตจัวใหผู้เขผู้ากจับสภาพสจังคมในอนาคต ซนที่งชลมชนออนไลนด์กทาลจังเขผู้า
มามนบทบาทแทนทนที่บรรษจัทแบบดจัรั้งเดวิม (Prensky 2001)

จากการศนกษาววิจจัยของพวิวอวินเตอรด์เนด็ตแอนดด์อเมรวิกจันโปรเจด็กตด์ เมพที่อปปี ค .ศ. 2005
เรพที่อง “วจัยรลข่นเปป็นทจัรั้งผผผู้สรผู้างสรรคด์และผผผู้บรวิโภคเนพรั้อหา” ระบลวข่า มากกวข่าครนที่งหนนที่งของวจัยรลข่นทนที่เชพที่อมตข่อกจับ
อวินเทอรด์เนด็ตไมข่ไดผู้เพนยงแคข่ทข่องเวด็บเทข่านจัรั้น แตข่ยจังสรผู้างสรรคด์เนพรั้อหาใหผู้แกข่เวด็บไซตด์ตข่าง ๆ อยข่างกระตพอรพอ
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รจัน โดยนทาขผู้อความ ภาพ และววิดนโอมาผลวิตเปป็นสพที่อตข่าง ๆ ตามความตผู้องการของตนเอง
ปปี ค.ศ. 2007 พวิวอวินเตอรด์เนด็ตแอนดด์อเมรวิกจันโปรเจด็กตด์ ไดผู้รายงานผลการววิจจัยตข่อเนพที่อง

ในหจัวขผู้อ “วจัยรลข่นกจับสพที่อสจังคมออนไลนด์” ทนที่ยพนยจันผลการศนกษาววิจจัยฉบจับแรกและแนวโนผู้มวข่าวจัยรลข่นนวิยม
สรผู้างสรรคด์เนพรั้อหามากขนรั้น อจันเนพที่องจากเครพที่องมพอทนที่จทาเปป็นสทาหรจับการผลวิตและเผยแพรข่สพที่อดวิจวิตอลหาไดผู้
งข่ายมาก และวจัยรลข่นทนที่ใชผู้อวินเทอรด์เนด็ตสข่วนใหญข่กด็ใชผู้เครพที่องมพอเหลข่านนรั้เพพที่อประโยชนด์ทางใดทางหนนที่งอยผข่แลผู้ว
โดย 93% ของวจัยรลข่นอเมรวิกจันทนที่มนอายล 12-17 ปปี หรพอประมาณ 23 ลผู้านคน เชพที่อมตข่อกจับอวินเทอรด์เนด็ตอยผข่
เสมอ และในจทานวนนนรั้ประมาณ 64% สรผู้างสรรคด์เนพรั้อหาปป้อนสผข่อวินเทอรด์เนด็ต (ฮาวน 2554,314)

จะเหด็นไดผู้วข่าคนเหลข่านนรั้คพอมวลชนทนที่จะเขผู้ามามนบทบาทในคราวดด์ซอรด์สซวิงทจัรั้งในปปัจจลบจัน
และในอนาคต นวิยายมของมวลชนจนงไมข่ไดผู้ประกอบดผู้วยมนลษยด์ทลกคนบนโลกนนรั้ แตข่คลณสมบจัตวิของ
มวลชนคพอกลลข่มคนในชลมชนออนไลนด์ทนที่สามารถเชพที่อมโยงความสจัมพจันธด์ผข่านอวินเทอรด์เนด็ต เปป็นสจังคมทนที่มน
ความสนใจในเรพที่องเดนยวกจันในชข่วงเวลาใดเวลาหนนที่ง และสามารถเขผู้ารข่วมเปป็นสข่วนหนนที่งของโครงการ
คราวดด์ซอรด์สซวิงใด ๆ

แรงจจูงใจในการเขข้ารร่วมโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิง
โยไซ เบนเคลอรด์ นจักววิชาการดผู้านกฎหมายของฮาวารด์ด ไดผู้ศนกษาวข่าอะไรคพอเหตลจผงใจ

ใหผู้มวลชนททาในสวิที่งทนที่ปราศจากความเหด็นแกข่ตจัวไดผู้ (ฮาวน 2554, 143) พบวข่า มวลชนมนความปรารถนาจะ
สรผู้างสรรคด์สวิที่งทนที่เปป็นประโยชนด์ตข่อชลมชน มนความพนงพอใจทนที่ไดผู้มนโอกาสใชผู้ความเชนที่ยวชาญรข่วมสรผู้างสรรคด์
ผลงานชวิรั้นเอก มวลชนยจังคงหวจังผลตอบแทนทางการเงวิน โดยอาจจะเปป็นเพนยงแคข่สจัญญลจักษณด์ดผู้วย
จทานวนเงวินเพนยงแคข่เลด็กนผู้อย

Brabham กลข่าววข่า มวลชนมนความพนงพอใจทนที่ไดผู้มนโอกาสฝฝึกปรพฝปีมพอและถข่ายทอด
ความรผผู้ไปยจังผผผู้อพที่น (Brabham 2008)

Raymond กลข่าววข่า โปรแกรมเมอรด์ของโครงการซอฟตด์แวรด์โอเพนซอรด์สสข่วนใหญข่มน
แรงจผงใจภายในมากกวข่าภายนอก และมนความพนงพอใจในการทนที่ไดผู้รข่วมมพอกจันททางานรข่วมกจับผผผู้อพที่น
(Raymond 2000)

จะเหด็นไดผู้วข่า มวลชนทนที่เขผู้ารข่วมในโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิงตข่าง ๆ มนคลณสมบจัตวิ คพอ
1. เปป็นผผผู้ทนที่มนความรผผู้เฉพาะตจัว โดยอาจจะเปป็นความรผผู้เฉพาะถวิที่นทนที่ตนเองอาศจัยอยผข่มา

เปป็นเวลานาน เปป็นความรผผู้ทนที่บลคคลภายนอกไมข่สามารถรผผู้ไดผู้ เชข่น รผผู้จจักเสผู้นทางในชลมชน รผผู้จจักบผู้านของ
คนในชลมชน ตามหลจักการความรผผู้ของปปัญญารวมหมผข่

2. มนความสามารถเฉพาะตจัวบางประการ เชข่น การดผแผนทนที่ของชลมชน สามารถใชผู้งาน
อวินเทอรด์เนด็ตหรพอเขผู้าถนงอวินเทอรด์เนด็ตไดผู้ เปป็นการเพวิที่มขนรั้นของมวลชนในการททาคราวดด์ซอรด์สซวิงจาก
อวินเตอรด์เนด็ต

4. มนเครพที่องมพอทนที่พรผู้อมใชผู้งานไดผู้ เชข่น เครพที่องคอมพวิวเตอรด์ โทรศจัพทด์สมารด์ทโฟน
เปป็นการเพวิที่มขนรั้นของการททาคราวดด์ซอรด์สซวิงจากเครพที่องมพอทนที่มนราคาถผกลง
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5. มนจวิตอาสาในการเขผู้ารข่วมททางานกจับชลมชน เชข่น โครงการโอเพนซอรด์ส
6. มนเวลาเหลพอเลด็กนผู้อยจากการททางานประจทาทนที่สามารถอลทวิศใหผู้กจับการชข่วยเหลพอ

สจังคม โดยการเขผู้ารข่วมททาคราวดด์ซอรด์สซวิงจากการใชผู้เวลาสข่วนทนที่เหลพอเพนยงเลด็กนผู้อย

2.1.4 รจูปแบบของคราวดด์ซอรด์สซวิง (Service provide by crowdsourcing)
มนรผปแบบหลจัก ๆ อยผข่ 2 รผปแบบคพอ ปปัญญารวมหมผข่ และการถข่ายโอนเงวินทลน โดยมน

รายละเอนยดดจังนนรั้
2.1.4.1 ปปัญญารวมหมจูร่ (Crowd wisdom)

Pierre Lévy เขนยนเกนที่ยวกจับการสรผู้างปปัญญารวมหมผข่ไวผู้ใน The time of the Web’s
awakening วข่า “เปป็นไปไมข่ไดผู้ทนที่จะจทากจัดองคด์ความรผผู้และการแพรข่กระจายไวผู้เฉพาะกลลข่มผผผู้เชนที่ยวชาญ การ
ดทารงชนววิตอยผข่กจับความรผผู้ ทจักษะ และความสามารถอยผข่ในกระบวนการของการรจับรผผู้ทนที่เปป็นแหลข่งทนที่มาหลจัก
ของความมจัที่งคจัที่งอพที่น ๆ ทจัรั้งหมด แลผู้วอะไรจะเปป็นเครพที่องมพอสพที่อสารใหมข่ทนที่จะนทามาใชผู้ เปป้าหมายทนที่มน
ประโยชนด์มากทนที่สลดตข่อสจังคมจะไมข่มนขผู้อสงสจัยในการสนจับสนลนพวกเราดผู้วยเครพที่องมพอสทาหรจับการแบข่งปปัน
ศจักยภาพทางความควิดในการสรผู้างปปัญญารวมหมผข่ของจวินตนาการ” (Lévy 1995/1997)

เจมสด์ สลโรเวกกนรั้ (James Surowiecki) เขนยนแนวควิดเกนที่ยวกจับปปัญญารวมหมผข่ไวผู้ใน
หนจังสพอเรพที่อง “The Wisdom of Crowds” เมพที่อปปี ค.ศ. 2004 วข่า หากขอใหผู้คน 100 คน มาววิที่งแขข่ง
100 เมตร แลผู้วคทานวณหาเวลาเฉลนที่ยของพวกเขา เวลาเฉลนที่ยนจัรั้นจะไมข่มนทางดนกวข่าเวลาของคนในกลลข่มทนที่
ววิที่งไดผู้เรด็วทนที่สลด แตข่หากขอใหผู้คน 100 คน ตอบคทาถามหรพอแกผู้ปปัญหาแลผู้ว คข่าเฉลนที่ยของคทาตอบอยข่างนผู้อย
ทนที่สลดกด็มจักจะดนเทนยบเทข่ากจับคทาตอบของคนทนที่ฉลาดทนที่สลดในกลลข่ม กจับเรพที่องสข่วนใหญข่แลผู้วคข่าเฉลนที่ยของการ
ตจัดสวินใจของคนธรรมดามจักจะยอดเยนที่ยม สวิที่งนนรั้เรนยกวข่า ความฉลาดรวมหมผข่ (collectively smart)
(Surowiecki 2004) เชข่น ผผผู้ชมรายการเกมสด์โชวด์ Who Wants to Be a Millionaire สามารถเอาชนะ
ผผผู้เชนที่ยวชาญทนที่เดาคทาตอบไดผู้ถผกตผู้องเพนยง 65% ในขณะทนที่ผผผู้ชมกลจับเดาคทาตอบไดผู้ถผกตผู้องถนง 91% โดย
หลจักการมาจากวข่า หากคนเพนยงไมข่กนที่คนในกลลข่มรผผู้คทาตอบ กด็จะสข่งผลใหผู้กลลข่มสามารถทายคทาตอบไดผู้ถผก
ตผู้อง โดยคทาตอบทนที่มนคนตอบมากทนที่สลดมจักจะเปป็นคทาตอบทนที่ถผกตผู้อง

โดยสรลปแลผู้วแนวควิดของสลโรเวกกนรั้ไดผู้แสดงใหผู้เหด็นวข่าระดจับความสทาเรด็จในการแกผู้
ปปัญหานจัรั้นขนรั้นอยผข่กจับปรวิมาณของผผผู้คนจทานวนมากทนที่เขผู้ามารข่วมในการแกผู้ปปัญหา

ววิทยากร เชนยงกผล ไดผู้ใหผู้ความหมายของ ปปัญญารวมหมผข่ (collective intelligence)
วข่าเปป็นความสามารถของชลมชนมนลษยด์ทนที่จะพจัฒนาไปสผข่การควิดแกผู้ไขปปัญหาและการผนนกกทาลจังในระดจับสผง
และซจับซผู้อนเพวิที่มขนรั้น โดยผข่านการอภวิปราย การททางานรข่วมกจัน และการควิดคผู้นใหมข่ แมผู้วข่าจะเปป็นการถก
เถนยงอภวิปรายและรข่วมมพอกจับคนอพที่นทนที่รผผู้นผู้อยกวข่า แตข่กลลข่มคนทนที่รผผู้นผู้อยกวข่ากด็มนประสบการณด์และทจักษะทนที่
แตกตข่างกจันออกไป ชข่วยททาใหผู้เกวิดมลมมอง แงข่ควิด ทนที่ชข่วยใหผู้กลลข่มสรลปแกผู้ปปัญหาและททางานไดผู้ดนขนรั้น
มากกวข่าการควิดโดยผผผู้นทาหรพอผผผู้เชนที่ยวชาญเฉพาะดผู้านเพนยงไมข่กนที่คน (ววิทยากร เชนยงกผล 2550)

เอฟ.เอ. ฮาเยค นจักเศรษฐศาสตรด์รางวจัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรด์ ปปี ค.ศ. 1974
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แหข่งมหาววิทยาลจัยเศรษฐศาสตรด์และรจัฐศาสตรด์แหข่งลอนดอน (London School of Economics and
Political Science) มนแนวควิดเกนที่ยวกจับความรผผู้ของคนในสจังคมวข่า สมาชวิกแตข่ละคนในสจังคมมนความรผผู้
เพนยงสข่วนเสนรั้ยวเลด็ก ๆ เทข่านจัรั้นเมพที่อเทนยบกจับทจัรั้งหมด และแตข่ละคนกด็มจักละเลยขผู้อเทด็จจรวิงสข่วนใหญข่ซนที่งอยผข่
ในสจังคม...ความเจรวิญตจัรั้งอยผข่บนพพรั้นฐานความจรวิงทนที่วข่า เราทลกคนลผู้วนไดผู้ประโยชนด์จากความรผผู้ทนที่เราไมข่มน
อยผข่ และหนนที่งในววิธนทนที่ความเจรวิญชข่วยใหผู้เรากผู้าวขผู้ามขผู้อจทากจัดเกนที่ยวกจับขอบเขตความรผผู้ของแตข่ละคนไดผู้กด็คพอ
การพวิชวิตความละเลย ซนที่งไมข่ใชข่การหาความรผผู้เพวิที่มเตวิม แตข่เปป็นการนทาความรผผู้ทนที่กระจจัดกระจายอยผข่กจับ
แตข่ละคนมาใชผู้ใหผู้เกวิดประโยชนด์” (ฮาวน 2554,170) ซนที่งอวินเทอรด์เนด็ตไดผู้กลายมาเปป็นเครพที่องมพอทนที่ชข่วยใหผู้
สามารถรวบรวมและนทาความรผผู้ทนที่กระจจัดกระจายอยผข่ทจัที่วไปมาใชผู้ใหผู้เกวิดประโยชนด์ไดผู้เปป็นอยข่างมาก

ปปัญญารวมหมผข่ในความหมายของ เจฟฟฟ์ ฮาวน เปป็นการรวบรวมความรผผู้จากหลาย ๆ
คนเพพที่อนทามาใชผู้แกผู้ไขปปัญหา ททานายผลลจัพทด์ในอนาคต หรพอควบคลมทวิศทางกลยลทธขององคด์กร เปป็นรผป
แบบการรจับรผผู้เปป็นกลลข่มทนที่คลผู้ายคลนงกจับการททางานภายในอาณาจจักรมด ซนที่งมดแตข่ละตจัวตข่างททางานเสมพอน
เปป็นเซลลด์ในสวิที่งมนชนววิตตจัวเดนยวกจัน หรพอการเลพอกตจัรั้งของมนลษยด์ทนที่คนหลายลผู้านคนตข่างลงคะแนนเพพที่อใหผู้ไดผู้
มตวิเพนยงหนนที่งเดนยว (ฮาวน 2554,163) โดยเงพที่อนไขของความหลากหลายทนที่จะชข่วยใหผู้มวลชนสามารถ
แกผู้ไขปปัญหาไดผู้คพอ 1. ปปัญหานจัรั้นตผู้องเปป็นปปัญหาทนที่ยลข่งยากจรวิง ๆ 2. มวลชนตผู้องมนคลณสมบจัตวิบางประการ
ทนที่สามารถชข่วยแกผู้ไขปปัญหานจัรั้น ๆ ไดผู้ทจันทน นจัที่นคพอมนความสามารถ มนความพรผู้อม มนความรผผู้ มนระบบในการ
รวบรวมและจจัดการ 3. ผผผู้เขผู้ารข่วมกลลข่มตผู้องถผกคจัดเลพอกมาจากเครพอขข่ายทนที่ใหญข่เพนยงพอและตผู้องรจับ
ประกจันไดผู้วข่ามนความหลากหลายในแงข่ของววิธนการแกผู้ไขปปัญหา มนความสามารถในการแสดงมลมมองทนที่เปป็น
ของตนเอง สามารถดนงความรผผู้เฉพาะตจัวมาใชผู้ไดผู้อยข่างเตด็มทนที่ (ฮาวน 2554,74)

ความหลากหลายจนงเปป็นคลณลจักษณะสากลทนที่อยผข่เหนพอกวข่าความสามารถซนที่งเปป็นสข่วน
ประกอบสทาคจัญของคราวดด์ซอรด์สซวิงแบบปปัญญารวมหมผข่ โดยอยผข่บนหลจักการพพรั้นฐานทนที่วข่าทลกคนเสมอ
ภาคกจัน แตข่ละคนตข่างมนความรผผู้หรพอพรสวรรคด์บางอยข่างทนที่ผผผู้อพที่นเหด็นวข่ามนคลณคข่า (ฮาวน 2554,165)
เนพที่องจากแตข่ละคนตข่างมนเอกลจักษณด์เฉพาะตจัวตข่างกจัน มนคลณสมบจัตวิเฉพาะตจัวตวิดมา เชข่น สถานทนที่เกวิด
ครอบครจัว ประสบการณด์ และอพที่น ๆ อนกมากมายทนที่ททาใหผู้แตข่ละคนแตกตข่างกจัน เมพที่อทลกคนมารวมกจัน
เปป็นกลลข่มใหญข่จะททา ใหผู้เกวิดความหลากหลายขนรั้นในกลลข่ม แตข่ละคนตข่างมนความรผผู้ทนที่ เกวิดขนรั้นภายใตผู้
สถานการณด์จทาเพาะในเวลาและสถานทนที่บางอยข่าง เปป็นความรผผู้เฉพาะตจัวทนที่ทลกคนมนขผู้อไดผู้เปรนยบเหนพอกวข่า
ผผผู้อพที่น เพราะแตข่ละคนครอบครองความรผผู้ขผู้อมผลทนที่เปป็นเอกลจักษณด์เฉพาะตจัวและอาจนทามาใชผู้เพพที่อกข่อใหผู้เกวิด
ประโยชนด์ไดผู้

โดยสรลปแลผู้ว หลจักการของปปัญญารวมหมผข่เปป็นเรพที่องของการของการทนที่กลลข่มคนจทานวน
มากมนความสามารถในการแกผู้ไขปปัญหาทนที่มนความซจับซผู้อนสผงไดผู้ ในขณะทนที่ทนมแบบดจัรั้งเดวิมไมข่สามารถแกผู้
ปปัญหาเหลข่านจัรั้นไดผู้ ปปัญญารวมหมผข่จนงเปป็นการใชผู้ความรผผู้ความสามารถ พลจังความควิดสรผู้างสรรคด์ หรพอการ
ตจัดสวินใจของมวลชน มาใชผู้ในการตอบปปัญหาหรพอแกผู้ปปัญหาบางอยข่างทนที่มนความซจับซผู้อน โดยใชผู้มวลชน
จทานวนมากมารข่วมมพอกจันในการททางานนจัรั้นใหผู้สทาเรด็จ ซนที่งมนแนวโนผู้มทนที่จะไดผู้ผลลจัพทด์ทนที่เทนยบเทข่าหรพอดนกวข่าผผผู้
เชนที่ยวชาญเฉพาะดผู้านและใชผู้เวลาทนที่นผู้อยกวข่าในการททางานใหผู้บรรลลผลสทาเรด็จ
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รจูปแบบของการถร่ายโอนงานใหข้มวลชนดข้วยหลจักการปปัญญารวมหมจูร่
ปปัญญารวมหมผข่ อยผข่บนหลจักการทนที่วข่าคนกลลข่มใหญข่ยข่อมมนความรผผู้มากกวข่าคนคนเดนยว

เคลด็ดลจับอยผข่ทนที่การสรผู้างเงพที่อนไขสนจับสนลนหรพอแรงจผงใจใหผู้มวลชนเขผู้ามารข่วมและแสดงความรผผู้ทนที่ตนมนออก
มาหรพอรข่วมแกผู้ปปัญหา รผปแบบของการใชผู้ปปัญญารวมหมผข่มนดจังนนรั้

1. เครรือขร่ายชร่วยแกข้ปปัญหาหรรือเครรือขร่ายพพที่งพามวลชน
เครพอขข่ายชข่วยแกผู้ปปัญหาหรพอเครพอขข่ายพนที่งพามวลชนคพอคราวดด์ซอรด์สซวิงทนที่ใชผู้ววิธนการกระ

จายปปัญหาออกไปสผข่มวลชนในวงกวผู้างเพพที่อใหผู้มวลชนชข่วยกจันควิดหาทางออก หรพอเปป็นการกระจายกทาลจัง
ผลวิตออกไปสผข่มวลชน

หลจักการคพอประกาศปปัญหาออกไปใหผู้มวลชนรจับรผผู้ในวงกวผู้างใหผู้คนจทานวนมากทนที่สลดไดผู้
รจับรผผู้และตจัรั้งความหวจังวข่าอาจจะมนใครสจักคนจากทนที่ใดทนที่หนนที่งมาชข่วยแกผู้ปปัญหาใหผู้ลลลข่วง โดยใชผู้ชข่องทางการ
สพที่อสารทนที่เขผู้าถนงไดผู้อยข่างกวผู้างขวางเชข่นเครพอขข่ายอวินเทอรด์เนด็ต คนทนที่รผผู้คทาตอบจะออกมาแสดงตจัวพรผู้อมกจับ
บอกวข่าผมมนคทาตอบใหผู้ ซนที่งคนทนที่รผผู้คทาตอบอาจจะเปป็นคนทนที่ไมข่ไดผู้คาดหวจังมากข่อนวข่าจะแกผู้ปปัญหานจัรั้นไดผู้ แตข่
เปป็นคนทนที่มนคทาตอบสทาหรจับปปัญหานจัรั้นอยผข่แลผู้ว เปป็นคนทนที่มนพรสวรรคด์จากหลากหลายสาขา เชข่นววิศวกร
ไฟฟป้าทนที่สามารถแกผู้ปปัญหาววิธนฉนดผงฟลผออไรดด์เขผู้าไปในหลอดยาสนฟปันโดยไมข่ใหผู้ฟลป้งกระจายในอากาศทนที่
คอลเกต-ปาลด์มโอลนฟควิดไมข่ออกดผู้วยการสข่งประจลไฟฟป้าผข่านไปทนที่ผงฟลผออไรดด์ขณะทนที่ยาสนฟปันเชพที่อมตข่อกจับ
สายดวินโดยประจลบวกของฟลผออไรดด์จะถผกดผดเขผู้าไปในหลอด ททาใหผู้ผงฟลผออไรดด์ไมข่ฟลป้งกระจายออกมา
(ฮาวน 2554,182)

ตจัวอยข่างของคราวดด์ซอรด์สซวิงรผปแบบนนรั้ เชข่น
- ววิกวิพทเดทย ลารด์รนยด์ แซงเกอรด์ อดนตศาสตราจารยด์ดผู้านปรจัชญา มนความควิดทนที่สรผู้าง

สารานลกรมรผปแบบใหมข่ และไดผู้มาเจอกจับนจักลงทลน จวิมมนที่ เวลสด์ ทจัรั้งสองมนแนวควิดตรงกจันในการททา
สารานลกรมทนที่เรนยกวข่า นผพนเดนย (Nupedia) โดยนผพนเดนยจะรวบรวมสาระความรผผู้จากผผผู้เชนที่ยวชาญสาขาตข่าง
ๆ แตข่สวิที่งทนที่แตกตข่างไปจากสารานลกรมแบบดจัรั้งเดวิมคพอ เปป็นสารานลกรมทนที่เขนยนโดยอาสาสมจัครและ
สามารถสพบคผู้นขผู้อมผลไดผู้จากอวินเทอรด์เนด็ตโดยไมข่เสนยคข่าใชผู้จข่าย โครงการเรวิที่มตผู้นเมพที่อปปี ค .ศ. 2000 มนการ
ทาบทามผผผู้เชนที่ยวชาญสาขาตข่าง ๆ ใหผู้มาชข่วยกจันเขนยนบทความ เพพที่อใหผู้งานมนความนข่าเชพที่อถพอจนงมนการ
ควิดคผู้นววิธนกลจัที่นกรองงานของผผผู้เขนยนหลายขจัรั้นตอน งานทลกชวิรั้นทนที่สข่งเขผู้ามาจะถผกตรวจพวิจารณาทนที่ยากและ
ยาวนานเจด็ดขจัรั้นตอน กวข่าจะไดผู้รจับการเผยแพรข่ ในระยะแรกมนบทความเพนยง 2-3 ชวิรั้นทนที่ผข่าน
กระบวนการตรวจพวิจารณาและเผยแพรข่บนเวด็บไซตด์ ผข่านไปอนกหลายเดพอนกด็มนบทความเพวิที่มขนรั้นอนก
จทานวนหนนที่ง เวลลด์และแซงเกอรด์คาดหวจังวข่าในหลายเดพอนถจัดมาจะมนบทความเขผู้ามาเปป็นจทานวนมาก แตข่
เหตลการณด์นจัรั้นกด็ไมข่เกวิดขนรั้น กข่อนทนที่แซงเกอรด์จะพบปะกจับเบน โคววิทซด์ ววิศวกรสพที่อสารสนเทศ นผพนเดนยมน
บทความทนที่นทาเสนอเพนยง 10 กวข่าบทความเทข่านจัรั้น เบนไดผู้แนะนทาใหผู้แซงเกอรด์ไดผู้รผผู้จจักกจับ วอรด์ด คจันนวิง
แฮม โปรแกรมเมอรด์ทนที่ไดผู้เขนยนโปรแกรมชพที่อ ววิกวิววิกวิเวด็บ (WikiWikiWeb) ซนที่งเปป็นโปรแกรมทนที่ชข่วยใหผู้
โปรแกรมเมอรด์สามารถแลกเปลนที่ยนขผู้อมผลกจันไดผู้งข่าย ๆ และโปรแกรมนนรั้ยจังสามารถนทาไปใชผู้กจับงานอพที่น ๆ
ไดผู้อยข่างกวผู้างขวางอนกดผู้วย เปป็นโปรแกรมทนที่อนลญาตใหผู้ผผผู้ใชผู้ไมข่จทากจัดจทานวนสามารถเขผู้าไปสรผู้างและแกผู้ไข
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ขผู้อความในแตข่ละหนผู้าของเวด็บเพจไดผู้อยข่างสะดวก มนการจจัดเกด็บขผู้อมผลเกนที่ยวกจับการแกผู้ไขไวผู้ทลกครจัรั้ง ททาใหผู้
ทลกคนสามารถเหด็นการเปลนที่ยนแปลงขผู้อมผลและใครเปป็นผผผู้เปลนที่ยนแปลง ซนที่งววิธนการนนรั้สามารถนทามาใชผู้เพพที่อ
ชข่วยรข่นกระบวนการตข่าง ๆ ในการเขนยน แกผู้ไข และตรวจพวิจารณาบทความใหผู้เรด็วขนรั้น

ปปี ค.ศ. 2001 แซงเกอรด์ ไดผู้นทาววิกวิเขผู้ามาเปป็นสข่วนหนนที่งของนผพนเดนย โดยเปป็นชข่องทางใหผู้
ทลกคนเขผู้ามาเพวิที่มเตวิมเนพรั้อหาตข่าง ๆ กข่อนปป้อนเขผู้าสผข่กระบวนการของนผพนเดนย ภายใน 3 สจัปดาหด์ มนผผผู้เขนยน
จากทนที่ตข่าง ๆ ไดผู้สรผู้างสรรคด์บทความ 17 บทความ และเพวิที่มขนรั้นเปป็น 150 บทความในอนก 1 เดพอนถจัดมา
และเพวิที่มขนรั้นอนก 4 เทข่าในเดพอนตข่อมา จนสวิรั้นเดพอนสวิงหาคม 2001 กด็มนบทความถนง 3,700 บทความ นจับ
เปป็นอจัตราการเตวิบโตทนที่เรด็วทนที่สลดตจัรั้งแตข่สรผู้างนผพนเดนย พรผู้อมกจับจทานวนผผผู้เขนยนทนที่เพวิที่มขนรั้นอยข่างรวดเรด็วเชข่นกจัน
เมพที่อสวิรั้นปปี ค.ศ. 2001 ววิกวิพนเดนยกด็มนบทความ 15,000 ชวิรั้น และยจังคงเพวิที่มขนรั้นดผู้วยอจัตราเตวิบโตแบบคงทนที่
(ฮาวน 2554,76) จากสถวิตวิทนที่แสดงในหนผู้าเวด็บไซตด์ของ www.wikipedia.com ปปัจจลบจันววิกวิพนเดนยมน
บทความภาษาอจังกฤษ 3.9 ลผู้านชวิรั้น รวมทลกภาษามนถนง 27.2 ลผู้านชวิรั้น และผผผู้เขนยน 16.7 ลผู้านคน
(WikiPedia 2012-1) ซนที่งมากกวข่าสารานลกรมบรวิแทนนวิกาออนไลนด์ซนที่งมนบทความอยผข่เพนยง 120,000 ชวิรั้น
เทข่านจัรั้น (WikiPedia 2012-2)

- โครงการคลวิกเววิรด์กเคอรด์ส คลวิกเววิรด์กเคอรด์สเปป็นโครงการเลด็ก ๆ ของนาซข่า โดยบบ๊อบ
คาเนฟสกนรั้ ววิศวกรซอฟตด์แวรด์ของอะเมสรนเสวิรด์จเซด็นเตอรด์ของนาซข่า ไดผู้นทาแนวควิดโอเพนซอรด์สมาใชผู้กจับ
สาขาววิชาธรณนววิทยานอกโลก เพพที่อแกผู้ไขปปัญหาในการระบลและวจัดขนาดปากปลข่องภผเขาไฟจากภาพถข่าย
ดาวเทนยมภผมวิประเทศเพพที่อคผู้นหาหลจักฐานเกนที่ยวกจับนทรั้าบนดาวอจังคาร ซนที่งเปป็นงานทนที่ไมข่ยากแตข่ตผู้องใชผู้
แรงงานมหาศาล คาเนฟสกนรั้นทาภาพดาวอจังคารทจัรั้งหมดขนรั้นไปอยผข่ในระบบออนไลนด์และเชพรั้อเชวิญมพอสมจัคร
เลข่นใหผู้มาชข่วยกจันททางานระบลและวจัดขนาดของลจักษณะภผมวิประเทศจากภาพเหลข่านจัรั้น กข่อนทนที่จะเรวิที่มมอบ
งานใหผู้มวลชนชข่วยททางานจรวิง เขาไดผู้ททาการทดสอบกจับเพพที่อนรข่วมงานคนหนนที่งกจับภาพจทานวน 88,000
ภาพโดยใหผู้ระบล แยกประเภท และวจัดขนาดหลลมตกกระแทกทลกหลลมทนที่ปรากฏในภาพ การทดสอบใชผู้
เวลาถนง 2 ปปีจนงจะททางานเสรด็จสวิรั้น

นาซข่านทา ภาพทจัรั้งหมดเขผู้าสผข่ระบบออนไลนด์และขอความรข่วมมพอจากชลมชนนจัก
ดาราศาสตรด์สมจัครเลข่นใหผู้เขผู้ามาชข่วยเหลพอในการววิเคราะหด์ภาพ โดยสรผู้างโปรแกรม “คลวิกเววิรด์กเคอรด์ส”
มาเปป็นเครพที่องมพอสทาหรจับการททางาน โดยนทาผลทนที่ไดผู้มาเปรนยบเทนยบกจับชลดขผู้อมผลควบคลม (ฐานขผู้อมผลทนที่
จจัดการเรนยบรผู้อยแลผู้ว) ภายใน 1 เดพอน มนนจักดาราศาสตรด์สมจัครเลข่นหลายพจันคนเขผู้ามาชข่วยกจันววิเคราะหด์
ภาพจนครบทลกภาพและมนความถผกตผู้องในระดจับใกลผู้เคนยงกจับมพออาชนพ โดย 37% ของโครงการเปป็นผล
งานของอาสาสมจัครทนที่เขผู้ามาชข่วยงานเพนยงแคข่ครจัรั้งเดนยว (ฮาวน 2554, 81)

แนวควิดของโครงการนนรั้คพอ แบข่งงานออกเปป็นหนข่วยเลด็ก ๆ ทนที่แยกจากกจันโดยเดด็ดขาด
ปรวิมาณงานอจันมหาศาลถผกแจกจข่ายออกไปทจัที่วทจัรั้งเครพอขข่ายชลมชนนจักดาราศาสตรด์โดยไมข่มนการจทากจัด
จทานวนของผผผู้ทนที่ตผู้องการเขผู้ามารข่วมงาน และใชผู้ประโยชนด์จากคนทนที่มนเวลาวข่างเพนยงแคข่ไมข่กนที่นาทนใหผู้มาชข่วย
กจันททางาน

- Threadless.com เจค นวิคเคลลด์กจับจาคด็อบ เดอฮารด์ท เปป็นสมาชวิกของกลลข่มสจังคม
เลด็ก ๆ ทนที่ชอบเอาเสพรั้อยพดราคาถผกมาททาเปป็นผพนผผู้าใบ พวกเขาเจอกจันในการประกวดออกแบบเสพรั้อยพด
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ออนไลนด์ ทจัรั้งคผข่มนความควิดทนที่จะจจัดการประกวดออกแบบเสพรั้อยพด แตข่แทนทนที่จะใหผู้คณะกรรมการเปป็นผผผู้
ตจัดสวิน พวกเขากลจับตผู้องการใหผู้นจักออกแบบเลพอกผผผู้ชนะกจันเอง พวกเขาไดผู้เปปิดตจัวเวด็บเทรดเลสดอตคอม
(threadless.com) เมพที่อปปี ค.ศ. 2000 โดยเปปิดโอกาสใหผู้ทลกคนสข่งแบบเสพรั้อยพดเทข่ ๆ เขผู้าประกวด และ
ใหผู้สมาชวิกเปป็นผผผู้ใหผู้คะแนนผลงานทนที่ควิดวข่าดนทนที่สลด ผผผู้ชนะจะไดผู้รจับเสพรั้อยพดทนที่เปป็นผลงานการออกแบบของ
ตนเองเปป็นรางวจัล สข่วนผผผู้ทนที่สนใจกด็สามารถสจัที่งซพรั้อไดผู้ ผผผู้คนสนลกกจับการเลพอกใหผู้คะแนนแกข่ผลงานทนที่ตนเอง
ชพที่นชอบ ททาใหผู้เกวิดแบบเสพรั้อแปลกใหมข่ขนรั้นมามากมาย ผลงานไปปรากฏตามสพที่อตข่าง ๆ และกลายเปป็นทนที่
นวิยมของผผผู้คนทจัที่วไป ปปัจจลบจันมนผลงานสข่งเขผู้าประกวดนจับพจันชวิรั้นตข่อสจัปดาหด์และมนสมาชวิกเขผู้ารข่วมในการ
คจัดเลพอกอนกเปป็นจทานวนมาก ผลงาน 9 ชวิรั้นทนที่มนคะแนนสผงสลดจะถผกเลพอกมาพวิมพด์บนเสพรั้อยพดและถผกขาย
ออกไปจนเกลนรั้ยงเสมอ

เทรดเลสดอทคอม ใชผู้ววิธนการใหผู้มวลชนเปป็นผผผู้ผลวิตผลงานสรผู้างสรรคด์และสข่งผลงานเขผู้า
รข่วมประกวดโดยใหผู้มวลชนชข่วยกจันตจัดสวินคจัดเลพอกผลงานทนที่มนคลณภาพออกมาจากผลงานทจัรั้งหมด ผลงาน
ทนที่ถผกคจัดเลพอกจนงเปป็นผลงานทนที่ตลาดสข่วนใหญข่ตผู้องการ มวลชนคพอผผผู้บรวิโภคไดผู้กลายเปป็นผผผู้ททาการสทารวจ
ความนวิยมเบพรั้องตผู้นของสวินคผู้ากข่อนทนที่จะผลวิตออกสผข่ตลาด

- iStockPhoto.com บรผซ ลวิฟววิงสโตน เปป็นนจักออกแบบเวด็บไซทด์และอดนตนจักดนตรน
พจังกด์รด็อก ไดผู้กข่อตจัรั้งเวด็บไซทด์ ไอ-สตด็อกโฟโตผู้ (iStockPhoto.com) เมพที่อปปี ค.ศ. 2000 เพพที่อใชผู้เปป็นแหลข่ง
แลกเปลนที่ยนภาพถข่ายระหวข่างเขากจับเพพที่อนนจักออกแบบเพพที่อลดคข่าใชผู้จข่ายจากการซพรั้อภาพถข่ายราคาแพง
จากคลจังภาพและเปป็นการพจัฒนาทจักษะในการถข่ายภาพไปดผู้วย ชลมชนประกอบดผู้วยชข่างภาพสมจัครเลข่น
เปป็นสข่วนใหญข่ ตข่อมาเขาเรวิที่มเกด็บคข่าธรรมเนนยม 25 เซด็นตด์ตข่อภาพเพพที่อแบข่งจข่ายสข่วนหนนที่งใหผู้กจับชข่างภาพซนที่ง
เปป็นรายไดผู้เพนยงนผู้อยนวิด แตข่สามารถลดคข่าใชผู้จข่ายใหผู้กจับนจักออกแบบทนที่ตผู้องการภาพไปใชผู้ในงานของ
ตนเองไดผู้เปป็นจทานวนมากจากการตจัดราคาของคลจังภาพขนาดใหญข่ลงถนง 99% ททาใหผู้ธรลกวิจเดวินหนผู้าและ
เตวิบโตไปไดผู้ดผู้วยดน เมพที่อปปี ค.ศ. 2005 ไอ-สตด็อกโฟโตผู้สามารถขายภาพถข่าย ภาพวาด และววิดนโอไดผู้ถนง 18
ลผู้านชวิรั้น

ไอ-สตด็อกโฟโตผู้ใชผู้แรงบจันดาลใจภายในของชข่างภาพสมจัครเลข่นทนที่ตผู้องการจะแสดงผล
งานและพจัฒนาทจักษะฝปีมพอของตนเองมากกวข่าเงวินรางวจัล โดยไอ-สตด็อกโฟโตผู้มนระบบการจจัดการทนที่
สามารถใหผู้มวลชนเขผู้ารข่วมในการใหผู้คะแนนและจจัดหมวดหมผข่ของภาพ

- Innocentive.com พนแอนดด์จนเปป็นบรวิษจัททนที่มนการควิดคผู้นผลวิตภจัณฑด์ตข่าง ๆ ทนที่หลาก
หลายเปป็นจทานวนมากมานานถนง 163 ปปี จนกระทจัที่งปปี ค.ศ. 2000 อจัตราการสรผู้างสรรคด์ผลวิตภจัณฑด์ใหมข่ ๆ
เรวิที่มนวิที่งอยผข่กจับทนที่ ททาใหผู้มผลคข่าหลผู้นของบรวิษจัทเรวิที่มตกตทที่าลง เอ.จน. ลาฟลนยด์ ซนอนโอคนใหมข่ไดผู้เปลนที่ยนแนวทางใน
การททางานใหมข่ภายใตผู้หลจักการ เชพที่อมโยงและพจัฒนา (Connect and Develop) พนแอนดด์จนมนนจักววิจจัย
ประมาณ 8,500 คน และมนคาดวข่าจะมนนจักววิจจัยอนกประมาณ 1.5 ลผู้านคนทนที่มนความเชนที่ยวชาญในสาขาตข่าง
ๆ ทนที่ตรงกจับความตผู้องการของบรวิษจัททนที่กระจายอยผข่ในทนที่ตข่าง ๆ ทจัที่วโลก และมนแนวควิดทนที่จะใชผู้ประโยชนด์
จากสมองของคนเหลข่านจัรั้นโดยสรผู้างเครพที่องมพอททางานบนเครพอขข่ายอวินเตอรด์เนด็ตขนรั้นมา พนแอนดด์จนจนงสรผู้าง
เวด็บไซทด์อวินโนเซด็นทนฟ (InnoCentive) เพพที่อใหผู้เปป็นเครพอขข่ายการททา งานของนจักววิทยาศาสตรด์ราว
140,000 คน เมพที่อฝฝ่ายววิจจัยและพจัฒนาผลวิตภจัณฑด์เจอทางตจันในการททางาน กด็จะแจผู้งปปัญหาไปทนที่อวินโนเซด็น
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ทนฟ หากนจักววิทยาศาสตรด์ทนที่เปป็นสมาชวิกคนใดสามารถแกผู้ปปัญหานจัรั้นไดผู้ กด็จะไดผู้รจับเงวินรางวจัลกผู้อนใหญข่
ททาใหผู้มนนจักววิทยาศาสตรด์เกข่ง ๆ หลายหมพที่นคนยวินดนทลข่มเทเวลาททางานในหผู้องทดลองของตนเองเพพที่อแกผู้
ปปัญหาเหลข่านนรั้เพราะพอใจทนที่ไดผู้ไขปรวิศนาและคผู้นพบทางออกทนที่เปป็นไปไดผู้ในทางปฏวิบจัตวิ แถมดผู้วยรายไดผู้ทนที่
เพวิที่มขนรั้นอนกดผู้วย

พนแอนดด์จนใชผู้หลจักการกระจายปปัญหาออกสผข่วงกวผู้างเพพที่อใหผู้คนจทานวนมากทนที่มนความ
สามารถในดผู้านนจัรั้น ๆ เขผู้ามาชข่วยแกผู้ไขปปัญหาใหผู้ โดยใชผู้แรงจผงใจทจัรั้งความพนงพอใจในการแกผู้ปปัญหาและ
เงวินรางวจัลกผู้อนโต

- Google.com เซอรด์จนยด์ บรวิน และลารด์รน เพจ ผผผู้กข่อตจัรั้งกผเกวิล ไดผู้ควิดคผู้นอจัลกอรวิทนมใน
การจจัดลทาดจับความสทาคจัญของขผู้อมผลสทาหรจับการคผู้นหา โดยไดผู้รจับแรงบจันดาลใจมาจากระบบการททา
หมายเหตลประกอบและระบบอผู้างอวิงของวารสารทางววิชาการทนที่มนการใชผู้ระบบอผู้างอวิงจากหนจังสพอตข่าง ๆ
ทนที่เกนที่ยวขผู้อง โดยระบบดจังกลข่าวถผกควิดคผู้นโดยยผจนน การด์ฟปิลดด์ นจักภาษาศาสตรด์ชาวอเมรวิกจันเมพที่อปปี ค .ศ.
1950 ทนที่ควิดคผู้นววิธนจจัดลทาดจับความสทาคจัญของวารสารทางววิชาการแตข่ละฉบจับทนที่เรนยกวข่าการววิเคราะหด์ระบบ
อผู้างอวิง โดยเกนที่ยวขผู้องกจับการนจับจทานวนครจัรั้งทนที่เอกสารแตข่ละฉบจับถผกอผู้างอวิงในเอกสารฉบจับอพที่น ลารด์รนไดผู้ใชผู้
ไฮเปอรด์ลวิงกด์มาเปป็นรผปแบบในการอผู้างอวิงและเวด็บเปป็นเสมพอนคลจังหนจังสพอทนที่เชพที่อมโยงถนงกจันดผู้วยไฮเปอรด์
ลวิงกด์ และใชผู้อจัลกอรวิทนมทนที่เรนยกวข่า เพจแรงคด์ (Page Rank) มาใหผู้ความสทาคจัญในการจจัดลทาดจับของขผู้อมผล
โดยการจจัดลทาดจับความสอดคลผู้องและความสทาคจัญของเวด็บไซทด์ดผู้วยการนจับจทานวนเวด็บไซทด์ทนที่ลวิงกด์เขผู้า
มายจังเวด็บไซทด์นจัรั้น ๆ และจทานวนเวด็บไซทด์อพที่น ๆ ทนที่ลวิงกด์ตข่อไปเรพที่อย ๆ และตข่อมากด็ไดผู้เพวิที่มตจัวแปรอพที่น ๆ อนก
เพพที่อเพวิที่มประสวิทธวิภาพในการจจัดลทาดจับความสอดคลผู้องของขผู้อมผลใหผู้มากขนรั้น ททาใหผู้กผเกวิลกลายมาเปป็น
ผผผู้นทาของระบบสพบคผู้นขผู้อมผลทางอวินเทอรด์เนด็ตไดผู้ภายในเวลาอจันรวดเรด็ว

กผเกวิลใชผู้การตจัดสวินใจรข่วมกจันของมวลชนมาเปป็นกลไกขจับเคลพที่อนการจจัดลทาดจับขผู้อมผลใน
เวด็บไซทด์ทนที่มนขนาดใหญข่ทนที่สลดในโลก โดยใชผู้พลจังการตจัดสวินใจแบบรวมหมผข่ของมวลชนโดยการวจัดคะแนน
นวิยมดผู้วยจทานวนลวิงกด์ ซนที่งเปป็นการเปลนที่ยนแปลงรผปแบบของระบบอผู้างอวิงทนที่เคยมนมาอยข่างยาวนานดผู้วยการ
พนที่งพาการตจัดสวินใจอยข่างอวิสระของมวลชนนจับลผู้าน ๆ คน แทนทนที่จะพนที่งพาผผผู้เชนที่ยวชาญใหผู้มาชข่วยจจัดลทาดจับ
และแบข่งหมวดหมผข่ของเนพรั้อหา โดยทนที่ผผผู้ใชผู้แตข่ละคนไมข่ตผู้องลงแรงเพวิที่มแตข่ประการใดเนพที่องจากเปป็นสข่วน
หนนที่งของพฤตวิกรรมตามธรรมชาตวิอยผข่แลผู้ว

2. ไอเดทยแจม
เปป็นการระดมสมองจากผผผู้คนจทานวนมหาศาลแบบออนไลนด์และตผู้องใชผู้เวลานาน

หลายสจัปดาหด์ เปป็นการแกผู้ปปัญหาหรพอการควิดคผู้นหาทางออกสทาหรจับปปัญหาทนที่ยจังไมข่เกวิดขนรั้นดผู้วยการพนที่งพา
มวลชน โดยเปปิดกวผู้างใหผู้มนการแสดงความควิดสรผู้างสรรคด์ใหมข่ ๆ เพพที่อรข่วมกจันหาแนวทางในการแกผู้ปปัญหา
ทนที่จะเกวิดขนรั้นในอนาคตหรพอการสรผู้างสรรคด์นวจัตกรรม (ฮาวน 2554, 164) ตจัวอยข่างเชข่น

- โครงการไอเดทยสตอรด์ม ปปี ค.ศ. 2007 บรวิษจัทเดลลด์ คอมพวิวเตอรด์ ตผู้องการใหผู้
มวลชนมาชข่วยกจันระดมความควิดเพพที่อหาแนวทางในการสรผู้างสรรคด์นวจัตกรรมใหมข่ ๆ โดยเปปิดเวด็บไซตด์ไอ
เดนยสตอรด์มเพพที่อเปปิดรจับแนวควิดตข่าง ๆ มนแนวควิดมากกวข่า 9000 แบบถผกสข่งเขผู้ามา ครอบคลลมในหลาย ๆ
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ดผู้าน นอกจากการนทาเสนอไอเดนยใหมข่ ๆ แลผู้ว ผผผู้ใชผู้ยจังสามารถแสดงความควิดเหด็นตข่อแนวควิดของคนอพที่น
และยจังสามารถลงมตวิถผกใจหรพอขจัดใจผข่านสจัญญลจักษณด์ชผนวิรั้วโปป้งและควทที่านวิรั้วโปป้ง เดลลด์ไดผู้นทาแนวควิดบาง
อยข่างมาใชผู้ในการปรจับปรลงการททางานและพจัฒนาผลวิตภจัณฑด์ของตนเอง (ฮาวน 2554, 191)

3. ตลาดพยากรณด์อนาคตหรรือการคาดการณด์ตลาดสวินคข้าหรรือตลาดขข้อมจูล
เปป็นการใหผู้มวลชนรข่วมกจันพยากรณด์หรพอคาดการณด์อนาคตโดยสรผู้างแรงจผงใหผู้มวลชน

เขผู้ามารข่วมในการคาดคะเน เมพที่อนทาผลสทารวจมาททาการประมวล ผลของขผู้อมผลจะสะทผู้อนใหผู้เหด็นถนงผล
ของการคาดคะเนหมผข่ (collective prediction) ไดผู้  (ฮาวน 2554, 194) ตจัวอยข่างเชข่น

- มารด์เกก็ตโตเครซทที่ (Marketocracy) เปป็นบรวิษจัทเพพที่อการลงทลนทนที่เปปิดโอกาสใหผู้ทลก
คนสามารถสรผู้างพอรด์ตการลงทลนจทาลองบนเวด็บไซตด์ซนที่งเปป็นเหมพอนตลาดคาดการณด์สทาหรจับตลาดหลผู้น คน
ทนที่เปปิดบจัญชนจะไดผู้ทลนสมมลตวิตจัรั้งตผู้นทนที่ 1 ลผู้านเหรนยญสทาหรจับไวผู้จทาลองการลงทลนในการซพรั้อขายหลผู้นจากตลาด
หลผู้นจรวิง ทน.เจ. ไวทด์ เปป็นคนหนนที่งทนที่ประสบความสทาเรด็จในการสรผู้างพอรด์ตการลงทลนจทาลองจนสามารถนทา
ไปสผข่การสรผู้างผลกทาไรจากการลงทลนในตลาดหลผู้นจรวิงไดผู้ มารด์เกด็ตโตเครซนที่จะคจัดเลพอกพอรด์ตทนที่มนผลการ
ดทาเนวินงานดนเดข่นจทานวน 100 พอรด์ตมาเปป็นแนวทางการตจัดสวินใจลงทลนในกองทลนมาสเตอรด์ฮจันเดรด
(Master 100) ซนที่งเปป็นกองทลนทนที่มนทรจัพยด์สวินทนที่แทผู้จรวิง คนทนที่มารข่วมกจับมารด์เกด็ตโตเครซนที่ไมข่ไดผู้มนแคข่คนชจัรั้น
เซนยนจากอลตสาหกรรมเกนที่ยวกจับหลผู้นเทข่านจัรั้น แตข่มนจากกลลข่มววิชาชนพอพที่น ๆ เขผู้ารข่วมอนกเปป็นจทานวนมาก การ
ตจัดสวินใจของมารด์เกด็ตโตเครซนที่ไมข่ไดผู้ใชผู้การตจัดสวินใจของมวลชนทจัรั้งหมด แตข่ใชผู้ขผู้อมผลจากมวลชนกลลข่มเลด็ก
ๆ ทนที่มนผลงานดนเยนที่ยมทนที่เสมพอนกจับเปป็นกลลข่มมวลชนระดจับผผผู้เชนที่ยวชาญโดยเปป็นการผสมผสานกจันระหวข่าง
กลลข่มผผผู้เชนที่ยวชาญเฉพาะดผู้านกจับกลลข่มคนทจัที่วไป (ฮาวน 2554, 203)

2.1.4.2 การถร่ายโอนเงวินททุน
เปป็นการถข่ายโอนเงวินทลนโดยใชผู้ประโยชนด์จากเงวินทนที่เหลพอใชผู้ของมวลชน เปป็นการเชพที่อม

โยงคนทนที่มนเงวินทลนเขผู้ากจับคนทนที่ตผู้องการเงวินทลนโดยตรง ตจัวอยข่างเชข่น
- ควิวาดอตโออารด์จท (Kiva.org) เปป็นเวด็บไซตด์แรกทนที่ใหผู้บรวิการกผผู้ยพมเงวินรายยข่อยระหวข่าง

บลคคลตข่อบลคคล โดยมนแนวควิดมาจากมผฮจัมหมจัด ยผนผส ศาสตราจารยด์ดผู้านเศรษฐศาสตรด์ชาวบจังคลาเทศ ทนที่
ไดผู้เรวิที่มทดลองแนวควิดการกผผู้ยพมเงวินรายยข่อยเมพที่อปปี ค.ศ. 1967 โดยจจัดตจัรั้งธนารคารกรามนนเพพที่อใหผู้เงวินกผผู้
จทานวนนผู้อยแกข่คนยากจนทนที่ไมข่สามารถกผผู้ยพมในระบบไดผู้ ซนที่งมนรายงานจากการสทารวจภายในพบวข่า 58%
ของผผผู้กผผู้ยพมเงวินจทานวน 7.4 ลผู้านคนของธนาคารกรามนนสามารถหลลดพผู้นจากความยากจนไดผู้ ควิวานทาเอา
อวินเทอรด์เนด็ตมาชข่วยในการรวมรวมเงวินทลนเหลพอใชผู้กผู้อนนผู้อย ๆ และสข่งตข่อไปยจังผผผู้คนทนที่ตผู้องการการ
สนจับสนลนทางการเงวินไดผู้งข่ายขนรั้น โดยสามารถใหผู้ความชข่วยเหลพอแกข่ธลรกวิจรายยข่อยไดผู้ถนง 225,000 ราย
ใน 11 ประเทศ (ฮาวน 2554)

- KickStarter.com เปป็นเวด็บไซตด์ระบบสนจับสนลนเงวินทลนใหผู้กจับโครงงานทนที่มนแนวควิด
สรผู้างสรรคด์ โดยโครงงานทนที่มนเปป้าหมายในการระดมทลนผข่าน KickStarter จะสข่งรายละเอนยดพรผู้อมเงวิน
ทลนทนที่ตผู้องการมาบนเวด็บ และถผู้าทลกอยข่างเปป็นไปตามแผนแลผู้ว เจผู้าของโครงงานจะไดผู้รจับเงวินทลนเพพที่อไป
ดทาเนวินโครงงานนจัรั้น ๆ ผผผู้รข่วมสบทบทลนอาจจะไดผู้รจับสวิทธวิพวิเศษเชข่นซพรั้อสวินคผู้าในราคาประหยจัดกวข่าคนอพที่น
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2.2 ภจัยพวิบจัตวิ (disaster)

ความหมายของภจัยพวิบจัตวิ
พระราชบจัญญจัตวิปป้องกจันภจัยฝฝ่ายพลเรพอน พ.ศ. 2522 ไดผู้ใหผู้ความหมายของ “ภจัย

พวิบจัตวิ” วข่าหมายถนง อจัคคนภจัย วาตภจัย อลทกภจัย ตลอดจนภจัยอพที่นๆ ทนที่มาเปป็นสาธารณะไมข่วข่าเกวิดจาก
ธรรมชาตวิ หรพอมนผผผู้ททาใหผู้เกวิดขนรั้นซนที่งกข่อใหผู้เกวิดอจันตรายแกข่ชนววิตรข่างกายของประชาชนหรพอความเสนยหาย
แกข่ทรจัพยด์สวินของประชาชนหรพอรจัฐ (พระราชบจัญญจัตวิปป้องกจันภจัยฝฝ่ายพลเรพอน 2522)

พระราชบจัญญจัตวิปป้องกจันภจัยฝฝ่ายพลเรพอน พ.ศ. 2550 ไดผู้ใหผู้ความหมายวข่าหมายถนง
อจัคคนภจัย วาตภจัย อลทกภจัย ภจัยแลผู้ง โรคระบาดในมนลษยด์ โรคระบาดในสจัตวด์ โรคระบาดสจัตวด์นทรั้า การ
ระบาดของศจัตรผพพช ตลอดจนภจัยอพที่นๆ อจันมนผลกระทบตข่อสาธารณชน ไมข่ว ข่าเกวิดจากธรรมชาตวิ
มนผผผู้ททาใหผู้เกวิดขนรั้น อลบจัตวิเหตลหรพอเหตลอพที่นใดซนที่งกข่อใหผู้เกวิดอจันตรายแกข่ชนววิตรข่างกายของประชาชนหรพอความ
เสนยหายแกข่ชนววิตและทรจัพยด์สวินของประชาชนหรพอของรจัฐและใหผู้หมายความรวมถนงภจัยทางอากาศและ
ววินาศกรรมดผู้วย (พระราชบจัญญจัตวิปป้องกจันภจัยฝฝ่ายพลเรพอน 2550)

กรมปป้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย กระทรวงมหาดไทย ใหผู้ความหมายวข่าหมายถนง
ภจัยอจันตรายหรพอเหตลการณด์รผู้ายแรงซนที่งเกวิดขนรั้นอยข่างรวดเรด็ว กะทจันหจัน จนเปป็นเหตลใหผู้เกวิดความสผญเสนย
แกข่ชนววิตและทรจัพยด์สวิน กทาหนดประเภทของภจัยพวิบจัตวิไวผู้ 5 รผปแบบ ไดผู้แกข่ อลทกภจัย วาตภจัย ดวินถลข่ม อจัคคน
ภจัย ภจัยจากสารเคมนและวจัตถลอจันตราย (กรมปป้องกจันและบรรเทาสาธารณภจัย 2550)

สทานจักเลขาธวิการระหวข่างองคด์กรดผู้านยลทธศาสตรด์ระหวข่างประเทศเพพที่อการลดภจัยพวิบจัตวิ
แ ห ข่ ง ส ห ปร ะช า ช าตวิ  (United Nations International Strategy for Disaster Reduction -
UNISDR) ใหผู้ความหมายของคทาวข่า “ภจัยพวิบจัตวิ” ไวผู้หมายถนง เหตลการณด์ทนที่ททาลายโครงสรผู้างของชลมชน
หรพอสจังคมจนเปป็นเหตลใหผู้เกวิดความเสนยหายตข่อมนลษยด์อยข่างรผู้ายแรงทจัรั้งดผู้านทรจัพยด์สวินดผู้านเศรษฐกวิจ ดผู้าน
สวิที่งแวดลผู้อมซนที่งชลมชนทนที่ไดผู้รจับผลกระทบนจัรั้นไมข่สามารถรจับมพอไดผู้ดผู้วยกทาลจังและทรจัพยากรทนที่มนอยผข่ซนที่งภจัย
พวิบจัตวินนรั้เปป็นสข่วนหนนที่งของความเสนที่ยงภจัยทนที่เปป็นผลจากความลข่อแหลม (vulnerability) ความเปราะบาง
รวมทจัรั้งมาตรการในการลดความเสนที่ยงทนที่ไมข่มนประสวิทธวิภาพเพนยงพอทนที่จะลดความเสนที่ยงนจัรั้นไดผู้ (สทานจัก
เลขาธวิการระหวข่างองคด์กรดผู้านยลทธศาสตรด์ระหวข่างประเทศเพพที่อการลดภจัยพวิบจัตวิแหข่งสหประชาชาตวิ
2549)

โดยสรลปความหมายของคทาวข่า “ภจัยพวิบจัตวิ” หมายถนง เหตลการณด์ทจัรั้งจากธรรมชาตวิหรพอ
มนผผผู้ททาใหผู้เกวิดขนรั้นทนที่ททาลายโครงสรผู้างของชลมชนหรพอสจังคมจนเปป็นเหตลใหผู้เกวิดความเสนยหายตข่อสาธารณ
ชนอยข่างรผู้ายแรงทจัรั้งดผู้านทรจัพยด์สวินดผู้านเศรษฐกวิจ ดผู้านสวิที่งแวดลผู้อม โดยชลมชนไมข่สามารถรจับมพอไดผู้ดผู้วย
กทาลจังและทรจัพยากรทนที่มนอยผข่ เชข่น  อลทกภจัย วาตภจัย ดวินถลข่ม อจัคคนภจัย ภจัยจากสารเคมนและวจัตถลอจันตราย

พงษด์กฤษณด์ เสนนวงศด์ (พงษด์กฤษณ 2541) แบข่งระยะของการเกวิดภจัยไวผู้ 3 ระยะคพอ
1. ชข่วงกข่อนเกวิดภจัย เปป็นระยะการเตรนยมการและเตรนยมพรผู้อมกข่อนจะเกวิดภจัยพวิบจัตวิ
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โดยมนการวางแผนปฏวิบจัตวิงาน โดยเตรนยมการจจัดหาเครพที่องมพอเครพที่องใชผู้ เครพที่องมพอสพที่อสาร ยานพาหนะ
และกทาลจังอาสาสมจัครไวผู้ใหผู้พรผู้อม มนการฝฝึกอบรมและทดลองปฏวิบจัตวิตามแผนอยข่างสมข่ทาเสมอ รวมทจัรั้งการ
เตพอนภจัย โดยชข่วงเตพอนภจัยนนรั้จะมนเวลาสจัรั้นหรพอยาวขนรั้นอยผข่กจับชนวิดของภจัยพวิบจัตวิ

 2. ขณะเกวิดภจัย เปป็นระยะเวลาทนที่ททาใหผู้เกวิดความเสนยหาย ทจัรั้งชนววิตและทรจัพยด์สวิน ระยะ
เวลารวมทจัรั้งความรลนแรงกด็ขนรั้นอยผข่กจับประเภทของภจัยพวิบจัตวิ 

 3. หลจังจากภจัยสงบแลผู้ว ซนที่งระยะนนรั้แบข่งออกไดผู้เปป็น 3 ชข่วงคพอ 1. ชข่วงกผผู้ภจัย เปป็นชข่วง
เวลาทนที่เขผู้าไปชข่วยชนววิตและระงจับภจัย 2. ชข่วงชข่วยเหลพอผผผู้ประสบภจัย เปป็นระยะทนที่ภจัยสงบหรพอผข่านไปแลผู้ว
ตผู้องเขผู้าไปใหผู้ความชข่วยเหลพอโดยเฉพาะอยข่างยวิที่งการรจักษาพยาบาล และ 3. ชข่วงฟนฟผบผรณะ เปป็นระยะ
หลจังจากภจัยสงบแลผู้วและผข่านพผู้นชข่วงเวลาทนที่ต ผู้องช ข่วยเหลพออย ข่างเร ข่งด ข่วนไปแลผู้ว ระยะนนรั้จนง
เปป็นการใหผู้ความชข่วยเหลพอทนที่มนแผนการชข่วยเหลพอทจัรั้งในระยะสจัรั้นหรพอระยะยาว เชข่น การซข่อมแซมสวิที่งปรจัก
หจักพจังตข่าง ๆ การจจัดหาทนที่อยผข่อาศจัย การพจัฒนาอาชนพ เปป็นตผู้น

ขข้อมจูลทจัที่วไปของจจังหวจัดสงขลาและสถานการณด์
“สงขลา” เปป็นดวินแดนทนที่อลมดมบผรณด์ไปดผู้วยทรจัพยากรธรรมชาตวิอจันหลากหลาย เปป็น

เมพองทข่า เมพองเศรษฐกวิจทนที่สทาคจัญของภาคใตผู้ และเปป็นศผนยด์กลางการศนกษาทนที่พรผู้อมสรรพดผู้วยศวิลป
วจัฒนธรรม ขนบธรรมเนนยม ประเพณน และวนถชนววิตทนที่หลากหลาย จากความโดดเดข่นและดผู้วยความพรจัที่ง
พรผู้อมทจัรั้งดผู้านทรจัพยากรธรรมชาตวิ เศรษฐกวิจสจังคม และความรผผู้ววิทยาการ ททาใหผู้เมพองสงขลามนชพที่อเสนยง
เปป็นทนที่รผผู้จจักมายาวนานนจับรผู้อยปปี เปป็นเมพองทข่าทนที่สทาคจัญ ตจัรั้งอยผข่ฝปัฝั่งตะวจันออกของภาคใตผู้ตอนลข่างของ
ประเทศไทย ระหวข่างละตวิจผด 6° 17  ́ - 7° 56  ́ องศาเหนพอ ลองตวิจผด 100° 01  ́ - 101° 06  ́ องศา
ตะวจันออก สผงจากระดจับนทรั้าทะเลปานกลาง 4 เมตร อยผข่หข่างจากกรลงเทพฯ ตามเสผู้นทางรถไฟ 947
กวิโลเมตร และทางหลวงแผข่นดวิน 950 กวิโลเมตร มนอาณาเขตตวิดตข่อกจับจจังหวจัด ใกลผู้เคนยง คพอทวิศเหนพอตวิด
กจับจจังหวจัดนครศรนธรรมราชและพจัทลลง ทวิศตะวจันออกตวิดกจับอข่าวไทย ทวิศใตผู้ตวิดกจับจจังหวจัดยะลา จจังหวจัด
ปปัตตานน รจัฐเคดาหด์ และรจัฐเปอรด์ลวิสของประเทศมาเลเซนย ทวิศตะวจันตกตวิดกจับจจังหวจัดพจัทลลงและจจังหวจัด
สตผล มนขนาดพพรั้นทนที่ 7,393.889 ตารางกวิโลเมตร มนขนาดใหญข่เปป็นอจันดจับ 27 ของประเทศและใหญข่เปป็น
อจันดจับ 3 ของภาคใตผู้ มนประชากร ณ เดพอนธจันวาคม 2555 จทานวนรวมทจัรั้งสวิรั้น 1,378,574 คน เปป็นเพศ
ชาย 672,775 คน ควิดเปป็นรผู้อยละ 48.81 เพศหญวิง 705,799 คน ควิดเปป็นรผู้อยละ 51.19 จทานวนครจัว
เรพอน 464,261 ครจัวเรพอน

ลจักษณะภผมวิอากาศ ตจัรั้งอยผข่ในเขตอวิทธวิพลของลมมรสลมเมพองรผู้อน มนลมมรสลมพจัดผข่าน
ประจทาทลกปปีคพอ ลมมรสลมตะวจันตกเฉนยงใตผู้ ในชข่วงเดพอนพฤษภาคม – ตลลาคม และลมมรสลมตะวจันออก
เฉนยงเหนพอ ในชข่วงเดพอนตลลาคม – กลมภาพจันธด์ ททาใหผู้มน 2 ฤดผ คพอ ฤดผรผู้อน ในชข่วงเดพอนกลมภาพจันธด์ -
พฤษภาคม และ ฤดผฝน จากลมมรสลมตะวจันตกเฉนยงใตผู้ในชข่วงเดพอนพฤษภาคม – ตลลาคม จากมรสลม
ตะวจันออกเฉนยงเหนพอในชข่วงเดพอนตลลาคม – กลมภาพจันธด์ ปปี 2555 มนปรวิมาณนทรั้าฝนรวมตลอดทจัรั้งปปี 2686
มวิลลวิเมตร โดยตกมากทนที่สลดในชข่วงเดพอนตลลาคม-ธจันวาคม วจัดไดผู้ 670 มวิลลวิเมตร (กลลข่มงานขผู้อมผล
สารสนเทศและการสพที่อสาร สทาานจักงานจจังหวจัดสงขลา 2555)

พพรั้นทนที่ในจจังหวจัดสงขลาทนที่ประสบปปัญหานทรั้าทข่วมบข่อยคพอพพรั้นทนที่ของลลข่มนทรั้าคลองอผข่ตะเภา
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ประกอบดผู้วยอทาเภอหาดใหญข่และบรวิเวณใกลผู้เคนยงเชข่นอทาเภอสะเดา อทาเภอคลองหอยโขข่ง
ลลข่มนทรั้าคลองอผข่ตะเภาซนที่งเปป็นพพรั้นทนที่ทนที่มนผผผู้รจับผลกระทบจากนทรั้าทข่วมซทรั้าซากโดยตรงจทานวน

มาก มนการจจัดตจัรั้งเครพอขข่ายเพพที่อเฝป้าระวจังและชข่วยเหลพอยามเกวิดนทรั้าทข่วมในหมผข่บผู้านตข่าง ๆ ทนที่เกวิดนทรั้าทข่วม
เปป็นประจทาอยผข่เกพอบทลกหมผข่บผู้าน มนตจัวแทนทนที่รผผู้จจักสภาพพพรั้นทนที่ของชลมชนและเปป็นทนที่ยอมรจับของคนในพพรั้นทนที่
ลลข่มนทรั้าคลองอผข่ตะเภา อยผข่ในจจังหวจัดสงขลา ครอบคลลมพพรั้นทนที่ 2,840 ตารางกวิโลเมตร ครอบคลลมอาณาเขต
พพรั้นทนที่อทาเภอสะเดา อทาเภอนาหมข่อม อทาเภอหาดใหญข่ อทาเภอคลองหอยโขข่ง อทาเภอบางกลทที่าและอทาเภอ
ควนเนนยง โดยมนแมข่นทรั้าสายหลจักสทาคจัญคพอคลองอผข่ตะเภาซนที่งเปป็นสายนทรั้าทนที่ใหญข่ทนที่สลดของจจังหวจัดสงขลา
ไหลจากชายแดนไทย-มาเลเซนยไปสวิรั้นสลดทนที่ทะเลสาบสงขลาตอนลข่างบรวิเวณบผู้านทข่าเมรล อทาเภอบางกลทที่า
และบผู้านแหลมโพธด์ อทาเภอหาดใหญข่ รวมความยาว 130 กวิโลเมตร

เครรือขร่ายเฝฝ้าระวจังและชร่วยเหลรือผจูข้ประสพภจัยพวิบจัตวิ
อเนก นาคะบลตร ใหผู้ความหมายของเครพอขข่าย วข่าหมายถนง การรวมกลลข่มของบลคคลใน

ชลมชน บลคคลระหวข่างชลมชน กลลข่มกจับกลลข่ม ชลมชนกจับชลมชน โดยยนดหลจักตามขอบเขตพพรั้นทนที่ ประเดด็น
ปปัญหาและสถานภาพทางสจังคม โดยไมข่แยกระหวข่างการเรนยนรผผู้กจับววิถนชนววิต การเรนยนรผผู้และการปฏวิบจัตวิ
เนพรั้อหาและกระบวนการเรนยนรผผู้ทนที่เปป็นหนนที่งเดนยว (เอนก 2533) (หาชพที่อเอกสารอผู้างอวิงเพวิที่มเตวิม)

นฤมล นวิราทร ใหผู้ความหมายของเครพอขข่าย วข่าหมายถนง กลลข่มของจลดตข่าง ๆ ซนที่งเชพที่อม
โยงตข่อกจันดผู้วยเสผู้น โดยจลดตข่าง ๆ คพอ บลคคลหรพอกลลข่ม สข่วนเสผู้นทนที่เชพที่อมนนรั้ คพอ ความสจัมพจันธด์ทนที่บลคคลหรพอ
กลลข่มตข่าง ๆ มนตข่อกจัน (นฤมล 2543)

สทานจักงานสข่งเสรวิมและสนจับสนลนววิชาการ 1-12 ใหผู้ความหมายของเครพอขข่าย วข่าหมาย
ถนง กลลข่มของคนหรพอกลลข่มทนที่มนการประสานงานหรพอททางานรข่วมกจัน หรพอลงมพอททากวิจกรรม มนความสจัมพจันธด์
ระหวข่างกจันในหลายดผู้าน ทจัรั้งดผู้านเศรษฐกวิจ ดผู้านสจังคมและอพที่น ๆ โดยมนการจจัดรผปแบบการจจัดการใหผู้เปป็น
กลไกขจับเคลพที่อนเชพที่อมโยงกวิจกรรมรข่วมกจัน กวิจกรรมเครพอขข่ายตผู้องมนลจักษณะเทข่าเทนยมกจัน และเหด็นความ
ตระหนจักรข่วมกจันในเปป้าหมายและแผนงานทนที่จะททา (สทานจักงานสข่งเสรวิมและสนจับสนลนววิชาการ 2547)

เสถนยร จวิรรจังสวิมจันตด์ ใหผู้ความหมายของเครพอขข่าย วข่าหมายถนง การเชพที่อมโยงรผู้อยรจัดเอา
ความพยายามและการดทาเนวินงานของฝฝ่ายตข่าง ๆ   เขผู้าดผู้วยกจันอยข่างเปป็นระบบและอยข่างเปป็นรผปธรรม
เพพที่อปฏวิบจัตวิภารกวิจอยข่างใดอยข่างหนนที่งรข่วมกจันโดยทนที่แตข่ละฝฝ่ายยจังคงปฏวิบจัตวิภารกวิจหลจักของตนตข่อไปอยข่าง
ไมข่สผญเสนยเอกลจักษณด์และปรจัชญาของตนเอง การเชพที่อมโยงนนรั้อาจเปป็นรผปของการรวมตจัวกจันแบบหลวม ๆ
เฉพาะกวิจตามความจทาเปป็น หรพออาจอยผข่ในรผปของการจจัดองคด์กรทนที่เปป็นโครงสรผู้างของความสจัมพจันธด์กจัน
อยข่างชจัดเจน (เสถนยร 2549)

กลข่าวโดยสรลป เครพอขข่าย หมายถนง การรวมตจัวกจันของกลลข่มบลคคลหรพอองคด์กร โดยมน
การเชพที่อมโยงความสจัมพจันธด์เขผู้าดผู้วยกจันอยข่างเปป็นระบบ เพพที่อการดทาเนวินกวิจกรรมอยข่างใดอยข่างหนนที่งอยข่าง
เปป็นรผปธรรม ภายใตผู้วจัตถลประสงคด์รข่วมกจัน โดยตข่างฝฝ่ายตข่างยจังคงมนความเปป็นอวิสระตข่อกจัน
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องคด์ประกอบททที่สคาคจัญของความเปป็นเครรือขร่าย
เสถนยร จวิรรจังสวิมจันตด์ (เสถนยร 2549) กลข่าววข่า องคด์ประกอบทนที่สทาคจัญของความเปป็น

เครพอขข่าย ไดผู้แกข่
1. หนข่วยชนววิตหรพอสมาชวิก เปป็นองคด์ประกอบเบพรั้องตผู้นของความเปป็นเครพอขข่าย ทนที่สรผู้าง

ระบบปฏวิสจัมพจันธด์โดยแตข่ละหนข่วยชนววิตและแตข่ละปปัจเจกบลคคล จะดทาเนวินการสานตข่อเพพที่อหาแนวรข่วมใน
การสรผู้างสรรคด์สวิที่งตข่างๆ เพพที่อใหผู้เกวิดการดทารงอยผข่รข่วมกจันตามหลจักธรรมชาตวิทนที่ทลกสรรพสวิที่งจะตผู้องพนที่งพา
อาศจัยและสรผู้างกระบวนการทนที่สพบเนพที่องเพพที่อรจักษาความเปป็นไปของชนววิต ดจังนจัรั้นหนข่วยชนววิตหรพอสมาชวิกใน
องคด์กรนจัรั้น จะเปป็นองคด์ประกอบหลจักทนที่กข่อใหผู้เกวิดความเปป็นเครพอขข่าย

2. จลดมลข่งหมาย ความเปป็นเครพอขข่ายจะตผู้องมนความหมายถนง บลคคล กลลข่ม องคด์กร มา
รข่วมกจันอยข่างมนจลดหมายเพพที่อททากวิจกรรมอยข่างใดอยข่างหนนที่ง โดยมนวจัตถลประสงคด์และกระบวนการเพพที่อใหผู้
บรรลลจลดมลข่งหมายนจัรั้น

3. การททาหนผู้าทนที่อยข่างมนจวิตสทานนก การทนที่แตข่ละหนข่วยชนววิตหรพอการทนที่แตข่ละบลคคลจะมา
รวมกจันนจัรั้น สวิที่งทนที่จะยนดโยงสวิที่งตข่าง ๆ เขผู้าดผู้วยกจัน คพอ การททาหนผู้าทนที่ตข่อกจัน และกระททาอยข่างมนจวิตสทานนก
เพราะหากขาดจวิตสทานนกตข่อสข่วนรวมแลผู้ว กระบวนการนจัรั้นจะเปป็นเพนยงการจจัดตจัรั้งและเรนยกรผู้องหาผล
ประโยชนด์ตอบแทนเทข่านจัรั้น และการทนที่คนจะมารวมกลลข่มเปป็นองคด์กรเครพอขข่ายไดผู้นจัรั้น นอกจากจะมนความ
สนใจหรพออลปนวิสจัยใจคอทนที่คลผู้ายคลนงกจันแลผู้ว บลคคลยจังตผู้องมนจวิตสทานนกตข่อสข่วนรวม กลข่าวคพอ เมพที่อพวกเขา
เหด็นปปัญหาหรพอตผู้องการทนที่จะพจัฒนาและเปลนที่ยนแปลงสวิที่งใดสวิที่งหนนที่ง จวิตใจทนที่มลข่งมจัที่นซนที่งเปป็นปปัจจจัยภายใน
ของแตข่ละบลคคล ยข่อมเปป็นแรงขจับเคลพที่อนทนที่นทาไปสผข่การควิดววิเคราะหด์และการคผู้นหาววิธน เพพที่อแกผู้ไขปปัญหา
นจัรั้นๆ รวมทจัรั้งแสวงหาแนวรข่วมจากเพพที่อนรข่วมอลดมการณด์ เพพที่อสรผู้างพลจังอทานาจในการตข่อรองหรพอการ
แลกเปลนที่ยนเรนยนรผผู้ระหวข่างกจัน จนกลายเปป็นองคด์กรเครพอขข่ายทนที่ทลกฝฝ่ายตข่างกด็มนความไวผู้วางใจตข่อกจัน ทจัรั้งนนรั้
เพราะความเปป็นเครพอขข่ายนจัรั้น สามารถทนที่จะตอบสนองกระบวนการแกผู้ไขปปัญหาไดผู้มากกวข่า

4. การมนสข่วนรข่วมและการแลกเปลนที่ยน ในองคด์ประกอบของความเปป็นเครพอขข่าย สวิที่ง
หนนที่งทนที่จะขาดมวิไดผู้กด็คพอการมนสข่วนรข่วม การพนที่งพาอาศจัยและการแลกเปลนที่ยนเรนยนรผผู้ การมนสข่วนรข่วมใน
กวิจกรรมตข่างๆ ของสมาชวิกจะเปป็นปปัจจจัยทนที่หนลนเสรวิมใหผู้เครพอขข่ายนจัรั้นมนพลจังมากขนรั้น เพราะการมนสข่วนรข่วม
จะททาใหผู้สมาชวิกมนความรผผู้สนกวข่า ตนเองเปป็นสข่วนหนนที่งของเครพอขข่าย ซนที่งจะชข่วยใหผู้ทลกฝฝ่าย    หจันหนผู้า
เขผู้าหากจันและพนที่งพากจันมากขนรั้น นอกจากนนรั้การแลกเปลนที่ยนเรนยนรผผู้กด็มนความสทาคจัญเปป็นอยข่างยวิที่ง เพราะจะ
นทาไปสผข่การใหผู้และการรจับ รวมถนงการระดมทรจัพยากรเพพที่อใหผู้ภารกวิจทนที่เครพอขข่ายดทาเนวินการรข่วมกจันนจัรั้น
บรรลลถนงเปป้าหมาย การแลกเปลนที่ยนเรนยนรผผู้จนงเปป็นทจัรั้งแนวควิด กระบวนการและววิธนการของการจจัดการ
เครพอขข่าย เปป็นกระบวนการสรผู้างขผู้อมผลทนที่ตข่อเนพที่อง เพราะถผู้าไมข่มนกระบวนการแลกเปลนที่ยนเรนยนรผผู้รข่วมกจัน
ทนที่มาจากการมนสข่วนรข่วมแลผู้ว พจัฒนาการของเครพอขข่ายจะเปป็นไปอยข่างชผู้าๆ และอาจถดถอยลง ดจังนจัรั้น
การมนสข่วนรข่วมและการแลกเปลนที่ยนจนงเสมพอนกลไกทนที่เปป็นแรงผลจักใหผู้ความเปป็นเครพอขข่ายดทาเนวินไปอยข่าง
ตข่อเนพที่อง

5. ระบบความสจัมพจันธด์และการสพที่อสาร ถผู้ากลข่าวถนงเครพอขข่ายวข่าเปป็นความสจัมพจันธด์ทนที่
โยงใยแลผู้ว สวิที่งทนที่มนความสทาคจัญตข่อเครพอขข่าย คพอ ขผู้อมผลและการสพที่อสารระหวข่างกจัน โดยกระบวนการ
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สพที่อสารนจัรั้นจะชข่วยใหผู้สมาชวิกในเครพอขข่ายเกวิดการรจับรผผู้ เกวิดการยอมรจับในกระบวนการททางาน และชข่วย
รจักษาสจัมพจันธภาพทนที่ดนตข่อกจัน ความสจัมพจันธด์ทนที่เกวิดจากการตวิดตข่อสพที่อสารทนที่ตข่อเนพที่องเชข่นนนรั้เปป็นองคด์ประกอบ
ทนที่สทาคจัญของเครพอขข่าย ถผู้าระบบความสจัมพจันธด์มวิไดผู้รจับการตอบสนองหรพอขาดการตวิดตข่อแลผู้ว ความเปป็น
เครพอขข่ายกด็อยผข่ในภาวะทนที่เสพที่อมถอย ดจังนจัรั้นการพจัฒนาระบบเครพอขข่ายจะตผู้องยนดหลจักการของความ
สจัมพจันธด์และการสพที่อสารระหวข่างกจัน โดยมนกวิจกรรมและขผู้อมผลเพพที่อใหผู้เกวิดความเลพที่อนไหลของเครพอขข่าย
นจัรั้น ๆ

เครพอขข่ายเฝป้าระวจังและชข่วยเหลพอผผผู้ประสพภจัยพวิบจัตวิ จนงเปป็นเครพอขข่ายทนที่เกวิดจากการรวม
ตจัวกจันของกลลข่มบลคคลหรพอองคด์กร ทนที่ททางานเกนที่ยวกจับเฝป้าระวจังและชข่วยเหลพอผผผู้ประสพภจัยพวิบจัตวิ ทนที่มนการ
เชพที่อมโยงความสจัมพจันธด์เขผู้าดผู้วยกจันอยข่างเปป็นระบบในการเฝป้าระวจังและชข่วยเหลพอกจันเมพที่อเกวิดเหตลนทรั้าทข่วม
ในพพรั้นทนที่ชลมชนของตนเอง

การททาแผนทนที่เครพอขข่ายเฝป้าระวจังและชข่วยเหลพอผผผู้ประสพภจัยพวิบจัตวิ จนงเปป็นการททาแผนทนที่
แสดงความสจัมพจันธด์เชพที่อมโยงของกลลข่มบลคคลหรพอองคด์กรทนที่ททางานเกนที่ยวกจับเฝป้าระวจังและชข่วยเหลพอผผผู้
ประสพภจัยพวิบจัตวิในชข่วงเวลาชข่วงกข่อนเกวิดภจัย ขณะเกวิดภจัย หลจังจากภจัยสงบ โดยเกด็บรวบรวมขผู้อมผลทนที่เปป็น
ขผู้อมผลระบบสารสนเทศภผมวิศาสตรด์ประกอบดผู้วยสารสนเทศ เชข่น รายละเอนยดของหนข่วยงาน องคด์กร
สถานทนที่ หรพอ บลคคล ทนที่เกนที่ยวขผู้องกจับภจัยพวิบจัตวิ พรผู้อมทนที่อยผข่ทนที่มนความสจัมพจันธด์กจับตทาแหนข่งในเชวิงพพรั้นทนที่เชข่น
ตทาแหนข่งบผู้าน ถนน แมข่นทรั้า โดยจจัดเกด็บในรผปของตารางขผู้อมผล และ ฐานขผู้อมผล ทนที่สามารถแสดงผลบน
แผนทนที่ไดผู้

2.4 แนวควิดทฤษฎทททที่เกทที่ยวขข้อง
กฏ 80:20

การขจับเคลพที่อนทางเศรษฐกวิจของอลตสาหกรรมสพที่อและความบจันเทวิงเปป็นไปตามกฎ
ความสจัมพจันธด์ระหวข่างตจัวแปร 2 ตจัว ทนที่รผผู้จจักกจันในชพที่อ กฎ 80:20 ของพาเรโต คพอ สวิที่งสทาคจัญมนนผู้อยกวข่าสวิที่ง
ทนที่ไมข่สทาคจัญในสจัดสข่วน 20:80 กลข่าวคพอสวินคผู้ายอดนวิยมซนที่งปกตวิมจักมนสจัดสข่วนเพนยงไมข่เกวิน 10 เปอรด์เซด็นตด์
สรผู้างรายไดผู้ไดผู้สผงกวข่าการจจัดจทาหนข่ายสวินคผู้าสข่วนใหญข่ทนที่ไมข่ไดผู้รจับความนวิยมรวมกจัน (ฮาวน 2554,98)
ตจัวอยข่างเชข่น YouTube.com ทนที่ผผผู้ใชผู้สข่งววิดนโอขนรั้นไปเปป็นจทานวนมาก สข่วนใหญข่เปป็นววิดนโอทนที่มนคลณภาพตทที่า
แตข่กด็มนววิดนโอสข่วนหนนที่งทนที่มนคลณภาพสผงและถผกจจัดอจันดจับใหผู้สามารถเขผู้าถนงไดผู้โดยงข่าย

กฎของสเตอรด์เจทยน
ธนโอดอรด์ สเตอรด์เจนยน เปป็นนจักเขนยนนวิยายววิทยาศาสตรด์ โดยกฎของสเตอรด์เจนยน ระบล

วข่า “90% ของทลกสวิที่ง (โดยเฉพาะเนพรั้อหาทนที่ผลวิตขนรั้นโดยผผผู้ใชผู้ ) คพอขยะ” หรพอในอนกดผู้านหนนที่งคพอ 10% ของ
ทลกสวิที่งไมข่ใชข่ขยะ และสข่วนหนนที่งในจทานวนนนรั้ถพอไดผู้วข่าเปป็นคลณภาพดนเลยทนที่เดนยว ปปัญหาอยผข่ทนที่จะใชผู้ววิธนการไหน
ในการกลจัที่นกรองเอาสวิที่งทนที่ดนออกมาใชผู้ใหผู้เปป็นประโยชนด์ (ฮาวน 2554,265) ยวิที่งมนผผผู้สข่งเนพรั้อหาเขผู้ามารข่วมมาก
ขนรั้น จทานวนเนพรั้อหาหรพอแนวควิดทนที่มนคลณคข่ากด็จะเพวิที่มจทานวนมากขนรั้นตามสจัดสข่วนเชข่นกจัน ปปัญหาในการกลจัที่น
กรองสวิที่งทนที่มนสาระออกจากสวิที่งทนที่ไรผู้สาระกด็ยวิที่งมากตามไปดผู้วย คราวดด์ซอรด์สซวิงจนงใหผู้มวลชนเปป็นผผผู้เขผู้ารข่วมใน
การกลจัที่นเนพรั้อหาเหลข่านนรั้เพพที่อคจัดเลพอกเอาสวิที่งทนที่มนสาระออกมา
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กฎ 1:10:89
แบรดลนยด์ โฮโรววิทชด์ รองประธานฝฝ่ายพจัฒนาขจัรั้นสผงของยาฮผเปป็นผผผู้เสนอกฎ 1:10:89

โดยระบลวข่า “สมาชวิกทลก ๆ 100 คนของแตข่ละเวด็บไซทด์ จะมนสมาชวิก 1 คนเปป็นผผผู้สรผู้างสรรคด์ อนก 10 คน
เปป็นผผผู้ใหผู้คะแนนนวิยมแกข่ผลงานของผผผู้สรผู้างสรรคด์ และทนที่เหลพออนก 89 คนเปป็นผผผู้บรวิโภคผลงานสรผู้างสรรคด์
นจัรั้น” (ฮาวน 2554,266) หมายความวข่าเราสามารถสรผู้างผลวิตภจัณฑด์ทนที่เปป็นประโยชนด์สทาหรจับผผผู้ใชผู้เปป็นสวิบ ๆ
ลผู้านคน โดยไมข่จทาเปป็นตผู้องใหผู้ผผผู้ใชผู้ทจัรั้งหมดเขผู้ามามนสข่วนรข่วม ผผผู้ใชผู้เพนยง 10% สามารถชข่วยกจันใหผู้คะแนน
นวิยมหรพอคจัดเลพอกผลงานทนที่สข่งเขผู้ามา และมนคลณคข่าตข่อสจังคมไมข่นผู้อยไปกวข่าการสรผู้างสรรคด์ผลงานของผผผู้
สรผู้างสรรคด์ชจัรั้นยอดทนที่มนจทานวนอยผข่เพนยง 1% เทข่านจัรั้น

2.5 งานววิจจัยททที่เกทที่ยวขข้อง

Oekel ไดผู้รวบรวมแบบจทาลองในการววิจจัยประกอบดผู้วยรผปแบบววิธนการววิจจัย , คทา
อธวิบายและจลดแขด็งของแตข่ละววิธนการ (Oekel 2009) ไวผู้ดจังตาราง โดยววิธนการววิจจัยของคราวดด์ซอรด์สซวิง
ป ร ะ ก อ บ ดผู้ ว ย  anthropologic studies,  conversation analytics,  mobile-driven online
ethnographic  studies,  dialogic  loops,  semi-structured  virtual  focus  groups,  “viral”
research, wiki-based research projects and game-based play research.

ตารางทนที่ 1 แสดงรผปแบบหรพอระเบนยบววิธนการววิจจัยคราวดด์ซอรด์ส ทนที่มา : Crowd-
sourced Research Models for Consumer-driven Innovation (2009)

Crowdsouced
Methodology

Description Strengths

Anthropologic 
Study

Passive, largely-qualitative observation of 
social media platforms, photo- and video-
sharing sites, Google trends, etc. to peer 
into consumers world

Explores real-time 
cultural context 
quickly and affordably

Conversation 
Analytics

Virtual “eavesdropping” on naturally 
occurring online conversations to track and
analyze sentiment, share of voice, spheres 
of influence and emerging issue 
surrounding a brand and its competitors

Cost-effective, broad-
based analysis of the 
dialouge already 
talking place online

Dialogic loop Proactively monitoring and responding to 
customer complaints, inquiries and other 
comments on sites like Twitter

Ability to track 
emerging issues and 
respond to them in 
real-time: froms 
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initmate, dialogic 
relationship with 
customers and 
prospects

Mobile-driven 
Online 
Ethnography

Recruiting participants to document their 
lives and conduct “field research” using 
smart phone cameras and existing online 
platforms, such as Facebook or Flickr

Extremely rich data 
regarding lifestyles 
and behaviors; cost-
effective compared to
offline consumer 
ethnography; ability 
to probe for specific 
information

Semi-structured 
Virtual Focus 
Groups

Free online video conferencing platforms, 
such as ooVoo or iChat, mean focus groups
can be conducted without travel or facility
expenses. Cost efficiencies make less 
structured, more exploratory research 
possible. Ability to rethink focus groups to 
form “brand councils” of key consumer 
segments, garnering real-time feedback 
and brainstroming new ideas.

Cross-pollination of 
geographies within a 
single focus group; 
opportunity for more 
consumer-led 
dialogue

“Viral” Research “Pebble-in-the-pond” approch; planting a 
research question disguised as an internet 
meme on sites such as Facebook (Think 
“25 Things,” “Pick My 5,” etc.)

Ability to glean large 
quantities of open-
ended, qualitative 
data

Wiki-based 
Research 
Projects

Leveraging wiki engines to facilitate 
community-driven exploration or problem 
solving. For example, a wiki engine could 
be created bringing together brand 
advocates to create a virtual brand 
extension or new product concept.

Leverages the 
collective brainpower 
of online crowds

Game-basePlay 
Research

Engaging consumers in game-base with 
rules and objectives of the game related 
to a particular research problem. 

Ability to observe 
brand-related 
behaviors, interactions
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Executions can range from “scavenger 
hunts” combining offline tasks and online 
interactions using existing platforms to 
proprietary role-playing, SIMS-like, or 
Massively Multiplayer Online Gaming 
(MMOG) environments.

with other players or 
characters in the 
game

จากตารางทนที่ 1 รผปแบบและระเบนยบววิธนการววิจจัยของโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิงทนที่
สามารถนทาไปประยลกตด์ใชผู้สทาหรจับการททาโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิงดผู้วยววิธนปปัญญารวมหมผข่คพอ Wiki-based
Research Projects ทนที่เปป็นการรวมพลจังของมวลชนในโลกออนไลนด์ใหผู้มารข่วมกจันสรผู้างเนพรั้อหาขนาด
ใหญข่ผข่านเครพที่องมพอในการสรผู้างเนพรั้อหาในเครพอขข่ายอวินเทอรด์เนด็ต

2.5.1 กรอบแนวควิดในการดคาเนวินการคราวดด์ซอรด์สซวิง
Simon Willison สถาปนวิกซอฟตด์แวรด์และนจักพจัฒนาเวด็บของ The Guardian ไดผู้นทา

เสนอเคลด็ดลจับ 7 ประการสทาหรจับการสรผู้างเครพที่องมพอคราวดด์ซอรด์สซวิที่งไวผู้ในการบรรยายเรพที่อง “Building
Crowdsourcing Applications” วข่า (Willison 2010)

1. ความยพดหยลข่นเปป็นสวิที่งสทาคจัญ ผผผู้ใชผู้อาจจะมนมลมมองทนที่แตกตข่างกจันในววิธนการใชผู้งานแอพ
พลวิเคชจัที่น

2. พวิจารณาสวิที่งจผงใจเกพอบทลกอยข่างทนที่ผผผู้ใชผู้ททาอาจจะเพพที่อรางวจัลเชข่นแตผู้มหรพอเหรนยญกด็ไดผู้
3. อยข่ากลจัวทนที่จะผวิดพลาด แมผู้แตข่ระบบทนที่มนขผู้อบกพรข่องกด็ยจังสามารถผลวิตขผู้อมผลทนที่มน

ประโยชนด์ไดผู้เชข่นกจัน
4. ใหผู้ความสทาคจัญกจับคทาถามทลกชนวิดทนที่สข่งเขผู้ามา โดยเฉพาะอยข่างยวิที่งคพอการใชผู้ถผู้อยคทา
5. การปป้อนขผู้อมผลทนที่ลดอลปสรรคใหผู้เหลพอนผู้อยทนที่สลด เชข่นขจัรั้นตอนการจดทะเบนยนทนที่มน

ความซจับซผู้อนจะเปป็นอลปสรรคตข่อผผผู้ใชผู้งาน
6. หากเปป้าหมายคพอการเกด็บรวบรวมขผู้อมผลแลผู้ว ความสะดวกในการใชผู้งาน, การ

ออกแบบหนผู้าตา และการเขนยนขผู้อความทนที่ดนคพอสวิที่งทนที่จทาเปป็นสทาหรจับการหลนกเลนที่ยงความสจับสน
7. อยข่าละเลยประเดด็นของจรวิยธรรม ความระมจัดระวจัง หรพอการปฏวิบจัตวิตามกฎหมาย
Heather Murtagh ไดผู้กลข่าวถนงแนวความควิดในการททาคราวดด์ซอรด์สซวิที่งใหผู้ประสบ

ความสทาเรด็จประกอบดผู้วย (Murtagh 2012)
1. ททาตจัวแปรของโครงการชจัดเจนตจัรั้งแตข่เรวิที่มตผู้น ถผู้าหากตผู้องการใหผู้ไดผู้ผลลจัพทด์ทนที่เฉพาะ

เจาะจง จะตผู้องเขนยนคทาแนะนทาสทาหรจับโครงการหรพอรข่างรายละเอนยดตข่าง ๆ ใหผู้ชจัดเจนทนที่สลด เชข่น ยนที่หผู้อ
และความตผู้องการสวินคผู้า ซนที่งจะททาใหผู้งข่ายขนรั้นสทาหรจับเจผู้าของโครงการและมวลชนทนที่จะเขผู้ามารข่วมเพพที่อใหผู้
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ไดผู้ผลลจัพทด์ตรงตามทนที่ตผู้องการ
2. หามวลชนทนที่เหมาะสม เวด็บไซตด์เครพอขข่ายสจังคมออนไลนด์อยข่าง Facebook และ

Twitter ททาใหผู้เรพที่องเหลข่านนรั้งข่ายขนรั้น โครงการสามารถหากลลข่มคนทนที่เหมาะสมเพพที่อชข่วยใหผู้บรรลลเปป้าหมาย
ไดผู้ ไมข่วข่าจะเปป็นขผู้อเสนอแนะสทาหรจับความควิด, ทดสอบผลวิตภจัณฑด์หรพอมนฝผงชนมาชข่วยสรผู้างแนวควิดใหผู้
เครพอขข่ายสจังคมออนไลนด์จะชข่วยหาคนทนที่เหมาะสมมาชข่วยปป้อนขผู้อมผลใหผู้ไดผู้

3. ใหผู้สวิที่งจผงใจทนที่เหมาะสม ททาอยข่างไรจนงจะใหผู้มวลชนมาชข่วยททางานใหผู้โครงการ การ
ททางานรข่วมกจันไมข่ไดผู้หมายความวข่าเปป็นการใชผู้แรงงานทนที่ฟรน ยลคนนรั้เปป็นยลคของการททางานรข่วมกจันแตข่ยจังคงมน
จทาเปป็นตผู้องจข่าย บางครจัรั้งแรงจผงใจทนที่เหมาะสมเปป็นของความภาคภผมวิใจในการททาประโยชนด์ใหผู้กจับสจังคม
แตข่บางครจัรั้งจทาเปป็นตผู้องนทาเสนอสวิที่งจผงใจทนที่จจับตผู้องไดผู้มากขนรั้น เชข่น เงวิน, รางวจัล, สข่วนลด เพพที่อสรผู้างแรง
บจันดาลใจใหผู้เกวิดความรข่วมมพอ ททาความรผผู้จจักกจับมวลชนของโครงการใหผู้ดนพอทนที่จะนทาเสนอแรงจผงใจทนที่
เหมาะสม

แนวทางในการกระจายปปัญหาออกสผข่วงกวผู้างของโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิง ทนมงาน
จาก GOOD Worldwide ไดผู้เสนอแนะวข่านอกจากบอกเลข่าเรพที่องราวทนที่นข่าสนใจตข่อผผผู้ทนที่จะเขผู้ามาสนจับ
สนลนโครงการดผู้วยแนวความควิดและขผู้อความอยข่างมนความหมายแลผู้ว การประชาสจัมพจันธด์โครงการตผู้อง
ททาทจัรั้งแบบออนไลนด์และออพไลนด์ดผู้วย รวมถนงการใชผู้โทรศจัพทด์และขผู้อความสจัรั้นกด็อาจจะชข่วยใหผู้เขผู้าถนง
เครพอขข่ายไดผู้อยข่างมนประสวิทธวิภาพมากกวข่าเพนยงแคข่การใชผู้อนเมลด์ (Good Magazine 2012)

ภาพทนที่ 2 ผจังแนวควิดแสดงขจัรั้นตอนของการเชวิญชวนมวลชนในการสรผู้างนวจัตกรรม
ทนที่มา :  Ren (2011)
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จากภาพทนที่ 11 กรอบแนวควิดของขจัรั้นตอนในการจจัดวางแนวทางแรงจผงใจของมวลชน
ของการททาคราวดด์ซอรด์สซวิงดผู้วยหลจักการปปัญญารวมหมผข่โดย มนการดทาเนวินการ 4 ขจัรั้นตอนคพอ 1. การระบล
มวลชนกลลข่มเปป้าหมายทนที่มนขผู้อมผลและศจักยภาพตรงตามความตผู้องการ 2. การเชวิญชวนมวลชนใหผู้เขผู้ามา
รข่วมดทาเนวินการ 3. การใหผู้คลณคข่ากจับแนวความควิดหรพอนวจัตกรรมของมวลชนโดยนทาขผู้อเสนอแนะของ
มวลชนมาททาการปรจับปรลงระบบใหผู้ดนขนรั้น 4. การรจักษามวลชนโดยสรผู้างความสนใจทนที่จะกระตลผู้นใหผู้
มวลชนเขผู้ามารข่วมในครจัรั้งตข่อๆ ไป (Ren 2011) 

2.5.2 ปปัจจจัยความสคาเรก็จ
ฮาวนไดผู้สรลปปปัจจจัยแหข่งความสทาเรด็จในการททาโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิงไวผู้วข่าประกอบ

ดผู้วย ความรจับผวิดชอบของโครงการตข่อชลมชน ความรข่วมมพอของมวลชน การเปปิดโอกาสใหผู้มวลคน
จทานวนมากไดผู้เขผู้ามามนสข่วนรข่วมในทลก ๆ ดผู้าน ความแพรข่หลายของเทคโนโลยนในราคาทนที่สามารถหาซพรั้อไดผู้
(ฮาวน 2554, 30)

Ankit Sharma ไดผู้ศนกษาปปัจจจัยความสทาเรด็จทนที่สทาคจัญในการททาโครงการคราวดด์ซอรด์ส
ซวิง พบวข่าการจจัดวางแนวทางแรงจผงใจของมวลชน (Motive Alignment of the Crowd) คพอแนวควิด
หลจักในการททาโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิง โดยมน ววิสจัยทจัศนด์และกลยลทธ (Vision and strategy), ทลน
มนลษยด์ (Human Capital), โครงสรผู้างพพรั้นฐาน (Infrastructure), ความเชพที่อมโยงและความนข่าเชพที่อถพอ
(Linkages and Trust),  สภาพแวดลผู้อมภายนอก (External Environment)  เปป็นปปัจจจัยเสรวิม
(Shama 2010) ดจังภาพและรายละเอนยดดจังนนรั้

ภาพทนที่ 3 ปปัจจจัยความสทาเรด็จทนที่สทาคจัญในการททาคราวดด์ซอรด์สซวิง (ทนที่มา : Crowdsourcing Critical
Factor Model Strategies to harness the collective intelligence of the crowd , 2012)
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1. ววิสจัยทจัศนด์และกลยลทธ  (Vision and strategy) ความควิดรวิเรวิที่มในการททาโครงการ
คราวดด์ซอรด์สซวิงจะประกอบดผู้วย แนวควิด, เปป้าหมาย และวจัตถลประสงคด์ทนที่กทาหนดไวผู้เปป็นอยข่างดน ววิสจัยทจัศนด์
เปป็นสวิที่งสทาคจัญตข่อมวลชน องคด์กรจทาเปป็นตผู้องมนความสามารถทนที่จะจผงใจใหผู้เกวิดการมนสข่วนรข่วม มนความ
ยพดหยลข่นในววิสจัยทจัศนด์ทนที่จะปรจับเปลนที่ยนไปตามธรรมชาตวิของสภาพแวดลผู้อมเพพที่อสรผู้างความมจัที่นใจใหผู้กจับ
มวลชน

2. ทลนมนลษยด์ (Human Capital) คพอทจักษะและความสามารถของกระบวนการ
มวลชน รวมถนงทจักษะดผู้านภาษา, ทจักษะการบรวิหารจจัดการ, ทวิศทาของชาตวิ, ประเพณนและระดจับการ
ศนกษา เพพที่อใหผู้การมนสข่วนรข่วมของมวลชนมนความหมายในโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิง มนความจทาเปป็นตผู้อง
พจัฒนาทจักษะ,ความสามารถและความชทานาญของมวลชนอยข่างเหมาะสม รวมถนงจทานวนคนทนที่เขผู้ารข่วม
ในโครงการและผผผู้เขผู้ารข่วมการดทาเนวินงาน ทจักษะและความสามารถนนรั้สรผู้างขนรั้นไดผู้ดผู้วยววิธนการใหผู้การศนกษา
และการฝฝึก

3. โครงสรผู้างพพรั้นฐาน  (Infrastructure) โครงการคราวดด์ซอรด์สซวิงสข่วนใหญข่จะททาผข่าน
โทรศจัพทด์เคลพที่อนทนที่หรพอเวด็บไซทด์ททาใหผู้ตผู้องใชผู้อลปกรณด์ทนที่มนอยผข่ , มนความนข่าเชพที่อถพอ และราคาถผก รวมทจัรั้งการ
เขผู้าถนงการสพที่อสารเชข่นอวินเตอรด์เนด็ต เพพที่อใหผู้มจัที่นใจไดผู้วข่ามวลชนสามารถเขผู้ามามนสข่วนรข่วมไดผู้ รวมถนงความ
สะดวกในการเขผู้าถนง, ความนข่าเชพที่อถพอและคลณภาพของเทคโนโลยนการสพที่อสาร

 4. ความเชพที่อมโยงและความนข่าเชพที่อถพอ (Linkages and Trust) ความเชพที่อมโยง
(Linkages) หมายถนง สวิที่งทนที่ปรากฏออกมาระหวข่างบลคคล,ระหวข่างกลลข่มททางาน,ระหวข่างบรวิษจัท หรพอ
ระหวข่างประเทศ อจันเนพที่องจากการเชพที่อมตข่อทางภผมวิศาสตรด์ ,วจัฒนธรรม,ภาษาหรพอชาตวิพจันธลด์ การเชพที่อมโยง
จนงมนความจทาเปป็นตข่อรผปแบบในการปฏวิบจัตวิการทนที่ใหผู้คนเปป็นศผนยด์กลาง การเชพที่อมโยงทนที่เหมาะสมจะททาใหผู้
เกวิดการเคลพที่อนยผู้ายความรผผู้ไดผู้งข่ายขนรั้น เกวิดการแบข่งปปันประสพการณด์ทนที่ดนจากการททางาน การสนจับสนลน
จากองคด์กรภายนอกกด็เปป็นการเพวิที่มปปัจจจัยใหผู้เกวิดความไวผู้วางใจไดผู้เชข่นกจัน

5. สภาพแวดลผู้อมภายนอก (External Environment) เชข่น สภาพแวดลผู้อมทาง
เศรษฐกวิจระดจับมหภาคซนที่งประกอบดผู้วยการสนจับสนลนการกทากจับดผแล , สภาพแวดลผู้อมทางธลรกวิจ, สภาพ
แวดลผู้อมทางเศรษฐกวิจและความเสนที่ยง ลผู้วนเปป็นปปัจจจัยสทาคจัญตข่อความสทาเรด็จของความควิดรวิเรวิที่มในการททา
คราวดด์ซอรด์สซวิง

การจจัดวางแนวทางแรงจผงใจของมวลชนคพอปปัจจจัยทนที่สทาคจัญทนที่สลด การจจัดวางแนวทาง
แรงจผงใจของมวลชนคพอขอบขข่ายจะสามารถเชพที่อมโยงฝผงชนเขผู้าดผู้วยกจันโดยมนวจัตถลประสงคด์ในระยะยาว
ของโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิงมาสนจับสนลนการมนสข่วนรข่วมในวงกวผู้าง แรงจผงใจประกอบดผู้วยความคาด
หวจังในการปฏวิบจัตวิงาน, ความคาดหวจังในความพยายาม, อวิทธวิพลทางสจังคมและเงพที่อนไขการอทานวยความ
สะดวก เปป็นปปัจจจัยโดยตรงตข่อการยอมรจับของมวลชนและพฤตวิกรรมตข่อการแทรกแซงของเทคโนโลยน

ตารางทนที่ 2 แสดงปปัจจจัยทนที่มนผลตข่อการททาโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิง (ทนที่มา : Crowdsourcing Critical
Factor Model Strategies to harness the collective intelligence of the crowd , 2012)
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ความคาดหวจังใน
การปฏวิบจัตวิงาน

ความคาดหวจังใน
ความพยายาม

อวิทธวิพล
ทางสจังคม

พฤตวิกรรมตข่อการ
แทรกแซงของเทคโนโลยน

ววิสจัยทจัศนด์และกลยลทธ / /
ทลนมนลษยด์ / /
โครงสรผู้างพพรั้นฐาน / /
ความเชพที่อมโยงและ
ความนข่าเชพที่อถพอ / /

สภาพแวดลผู้อมภายนอก / / /
จากการศนกษาของ Sharma พบวข่าปปัจจจัยเสรวิมทจัรั้ง 5 ประการลผู้วนมนผลตข่อปปัจจจัย

โดยตรงของการจจัดวางแนวทางแรงจผงใจของมวลชน

2.6 กรอบแนวควิดของการววิจจัย

2.6.1 กรอบแนวควิดทางทฤษฏท
แนวควิดในการพจัฒนาเครพที่องมพอของโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิงคพอ การแบข่งงานออกเปป็น

หนข่วยเลด็ก ๆ ทนที่เปป็นอวิสระจากกจันและสามารถนทามาประกอบรวมกจันในภายหลจัง ลดความซจับซผู้อนของ
งานแตข่ละชวิรั้นลงใหผู้เหลพอนผู้อยทนที่สลด  มนระบบคจัดสรรผผผู้มนพรสวรรคด์ออกจากคนธรรมดาทจัที่วไปหรพอคทาตอบทนที่
ถผกตผู้องออกมาจากคทาตอบทจัรั้งหมด โดยเจผู้าของโครงการมนหนผู้าทนที่ผสมผสานเนพรั้อหาของคนทลกกลลข่มใหผู้
เปป็นเนพรั้อเดนยวกจัน (ฮาวน 2554,132) แอพพลวิเคชจัที่นควรมนความยพดหยลข่น ลดอลปสรรคในการปป้อนขผู้อมผลทนที่
ใหผู้เหลพอนผู้อยทนที่สลด ความสะดวกในการใชผู้งาน, การออกแบบหนผู้าตา และการเขนยนขผู้อความอธวิบายทนที่ดน
เพพที่อหลนกเลนที่ยงความสจับสน ไมข่ละเลยประเดด็นของจรวิยธรรม ความระมจัดระวจัง หรพอการปฏวิบจัตวิตาม
กฎหมาย (Willison 2010)

มวลชนหมายถนงผผผู้คนทจัที่วโลกทนที่สามารถเชพที่อมตข่อกจับอวินเทอรด์เนด็ต ปปัจจลบจันมนมากกวข่า 1 
พจันลผู้านคน จทานวนฐานผผผู้ใชผู้ซนที่งททาใหผู้งานแตข่ละโครงการไดผู้ผลดนทนที่สลดอยผข่ทนที่ประมาณ 5,000 คน หรพอ 1% 
ของ 1% ของ 1% ของมวลชน แตข่มวลชนนนรั้จทาเปป็นจะตผู้องเลพอกใหผู้ถผกกลลข่ม แจผู้งจลดประสงคด์ทนที่ชจัดเจน
แลผู้วนทาออกเผยแพรข่ผข่านชข่องทางการสพที่อสารทนที่ถผกตผู้อง อยผข่บนหลจักการพพรั้นฐานทนที่วข่าทลกคนเสมอภาคกจัน 
แตข่ละคนตข่างมนความรผผู้หรพอพรสวรรคด์บางอยข่างทนที่ผผผู้อพที่นเหด็นวข่ามนคลณคข่า (ฮาวน 2554,165)

กฎ 1:10:89 โดยแบรดลนยด์ โฮโรววิทชด์ วข่า “สมาชวิกทลก ๆ 100 คนของแตข่ละเวด็บไซทด์
จะมนสมาชวิก 1 คนเปป็นผผผู้สรผู้างสรรคด์ อนก 10 คนเปป็นผผผู้ใหผู้คะแนนนวิยมแกข่ผลงานของผผผู้สรผู้างสรรคด์ และทนที่
เหลพออนก 89 คนเปป็นผผผู้บรวิโภคผลงานสรผู้างสรรคด์นจัรั้น” (ฮาวน 2554,266) หมายความวข่าเราสามารถสรผู้าง
ผลวิตภจัณฑด์ทนที่เปป็นประโยชนด์สทาหรจับผผผู้ใชผู้เปป็นสวิบ ๆ ลผู้านคน โดยไมข่จทาเปป็นตผู้องใหผู้ผผผู้ใชผู้ ทจัรั้งหมดเขผู้ามามนสข่วน
รข่วม ผผผู้ใชผู้เพนยง 10% สามารถชข่วยกจันใหผู้คะแนนนวิยมหรพอคจัดเลพอกผลงานทนที่สข่งเขผู้ามา และมนคลณคข่าตข่อ
สจังคมไมข่นผู้อยไปกวข่าการสรผู้างสรรคด์ผลงานของผผผู้สรผู้างสรรคด์ชจัรั้นยอดทนที่มนจทานวนอยผข่เพนยง 1% เทข่านจัรั้น

http://dailycrowdsource.com/crowdsourcing/articles/opinions-discussion/1087-crowdsourcing-is-due-for-a-catastrophe-says-research-scientist
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หลจักการของปปัญญารวมหมผข่คพอการกระจายปปัญหาออกไปใหผู้มวลชนรจับรผผู้ในวงกวผู้างใหผู้
มากทนที่สลด (ฮาวน 2554) โดยใชผู้ชข่องทางทนที่กวผู้างขวางเชข่นเครพที่อขข่ายอวินเทอรด์เนด็ต 

มวลชนเปป็นทลนทนที่มนผลตข่อปปัจจจัยความสทาเรด็จของโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิง ทจักษะและ
ความสามารถของกระบวนการมวลชน รวมถนงทจักษะดผู้านภาษา, ทจักษะการบรวิหารจจัดการ, ทวิศทางของ
ชาตวิ, ประเพณนและระดจับการศนกษา เพพที่อใหผู้การมนสข่วนรข่วมของมวลชนมนความหมายในโครงการคราวดด์
ซอรด์สซวิง มนความจทาเปป็นตผู้องพจัฒนาทจักษะ,ความสามารถและความชทานาญของมวลชนอยข่างเหมาะสม
รวมถนงจทานวนคนทนที่เขผู้ารข่วมในโครงการและผผผู้เขผู้ารข่วมการดทาเนวินงาน ทจักษะและความสามารถนนรั้สรผู้างขนรั้น
ไดผู้ดผู้วยววิธนการใหผู้การศนกษาและการฝฝึก (Shama 2010)

ปปัจจจัยแหข่งความสทาเรด็จในการททาโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิงขจัรั้นอยผข่กจับ ความรจับผวิดชอบ
ตข่อชลมชน ความรข่วมมพอของมวลชน การเปปิดโอกาสใหผู้คนจทานวนมากเขผู้ามามนสข่วนรข่วมในการสรผู้างสรรคด์
ผลงาน ความแพรข่หลายของเทคโนโลยนในราคาทนที่สามารถหาซพรั้อไดผู้ (ฮาวน 2554,30) Ankit Sharma ไดผู้
ศนกษาพบวข่าการจจัดวางแนวทางแรงจผงใจของมวลชน (Motive Alignment of the Crowd) คพอ
แนวควิดหลจักในการททาโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิง โดยมนปปัจจจัยเสรวิมไดผู้แกข่ ววิสจัยทจัศนด์และกลยลทธ (Vision
and strategy) คพอความควิดรวิเรวิที่มในการรททาโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิงทนที่ประกอบดผู้วย แนวควิด , เปป้า
หมาย และวจัตถลประสงคด์ทนที่กทาหนดไวผู้เปป็นอยข่างดน องคด์กรตผู้องมนความสามารถทนที่จะจผงใจใหผู้เกวิดการมนสข่วน
รข่วม มนความยพดหยลข่นในววิสจัยทจัศนด์ซนที่งเปป็นสวิที่งสทาคจัญสทาหรจับมวลชนทนที่สามารถปรจับเปลนที่ยนไปตามธรรมชาตวิ
ของสภาพแวดลผู้อมเพพที่อสรผู้างความมจัที่นใจใหผู้กจับมวลชน, ทลนมนลษยด์ (Human Capital) คพอทจักษะและ
ความสามารถของกระบวนการมวลชน มนความจทาเปป็นตผู้องพจัฒนาทจักษะ ความสามารถและความ
ชทานาญของมวลชนอยข่างเหมาะสม รวมทจัรั้งจทานวนของมวลชนทนที่เขผู้ารข่วม สวิที่งเหลข่านนรั้สามารถสรผู้างขนรั้นไดผู้
ดผู้วยววิธนการใหผู้การศนกษาและการฝฝึก, โครงสรผู้างพพรั้นฐาน (Infrastructure) สข่วนใหญข่ททาผข่านโทรศจัพทด์
เคลพที่อนทนที่หรพอเวด็บไซทด์ โดยใชผู้อลปกรณด์ทนที่มนอยผข่และราคาถผก รวมทจัรั้งการสพที่อสารผข่านเครพอขข่ายอวินเทอรด์เนด็ต
เพพที่อใหผู้มจัที่นใจวข่ามวลชนสข่วนมากสามารถเขผู้ารข่วมไดผู้อยข่างสะดวกและมนคลณภาพ, ความเชพที่อมโยงและ
ความนข่าเชพที่อถพอ (Linkages and Trust) คพอความสจัมพจันธด์ระหวข่างบลคคล กลลข่มททางาน บรวิษจัท ชลมชน
ประเทศ รผปแบบการปฏวิบจัตวิการทนที่ใหผู้คนเปป็นศผนยด์กลางจะสรผู้างการเชพที่อมโยงทนที่เหมาะสมทนที่จะททาใหผู้เกวิด
การเคลพที่อนยผู้ายความรผผู้ไดผู้งข่ายขนรั้น, สภาพแวดลผู้อมภายนอก (External Environment) เชข่น สภาพ
แวดลผู้อมทางเศรษฐกวิจระดจับมหภาค สภาพแวดลผู้อมทางธลรกวิจ (Shama 2010)

การจจัดวางแนวทางแรงจผงใจของมวลชน (Motive Alignment of the Crowd) จนง
เปป็นปปัจจจัยทนที่สทาคจัญทนที่สลด การจจัดวางแนวทางแรงจผงใจทนที่เหมาะสมตข่อมวลชน จะสามารถเชพที่อมโยงมวลชน
เขผู้าดผู้วยกจันโดยมนวจัตถลประสงคด์ในระยะยาวของโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิงมาสนจับสนลนใหผู้เกวิดการมนสข่วน
รข่วมในวงกวผู้าง แรงจผงใจประกอบดผู้วยความคาดหวจังในการปฏวิบจัตวิงาน , ความคาดหวจังในความ
พยายาม, อวิทธวิพลทางสจังคมและเงพที่อนไขการอทานวยความสะดวก เปป็นปปัจจจัยโดยตรงตข่อการยอมรจับของ
มวลชนและพฤตวิกรรมตข่อการแทรกแซงของเทคโนโลยน
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2.6.2 กรอบแนวควิดของการววิจจัย
ผผผู้ววิจจัยไดผู้ศนกษา ววิเคราะหด์ สจังเคราะหด์แนวควิดเกนที่ยวกจับคราวดด์ซอรด์สซวิที่งรผปแบบตข่าง ๆ

จากการทบทวนเอกสาร ไดผู้สรลปกรอบแนวควิดในการททาววิจจัยภายใตผู้ 3 กรอบแนวควิด คพอ
1. กรอบแนวควิดของคราวดด์ซอรด์สซวิที่งของเจฟฟฟ์ ฮาวน คพอการถข่ายโอนงานออกไปสผข่

เครพอขข่ายของกลลข่มคนขนาดใหญข่ทนที่ไมข่ระบลตจัวตนในรผปแบบทนที่เปปิดกวผู้างและเครพอขข่ายขนาดใหญข่ของ
แรงงานทนที่มนศจักยภาพของกลลข่มคนในสจังคมทนที่มนความสนใจในเรพที่องเดนยวกจัน และมนความตระหนจักในการ
แกผู้ไขปปัญหารข่วมกจัน โดยเสนยสละเวลามารข่วมกจันปฏวิบจัตวิการตามความปรารถนาของตนเองโดยมนผผผู้อพที่น
รข่วมอยผข่ในเสผู้นทางเดนยวกจัน นทาไปสผข่รผปแบบของการผลวิตรข่วมกจันของกลลข่มคนทนที่มารข่วมดทาเนวินการ โดยมน
อวินเทอรด์เนด็ตเปป็นชข่องทางในการแลกเปลนที่ยนขผู้อมผลและสพที่อสาร (Howe 2006:19)

2. กรอบแนวควิดปปัญญารวมหมผข่ของเอฟ.เอ. ฮาเยค คพอมวลชนแตข่ละคนมนความรผผู้
ตวิดตจัวอจันเนพที่องจากสถานทนที่เกวิด ประสบการณด์ทนที่แตกตข่างกจัน ไมข่มนความจทาเปป็นตผู้องหาความรผผู้เพวิที่มเตวิม แตข่
เปป็นการนทาความรผผู้ทนที่กระจจัดกระจายใหผู้มาอยผข่รวมกจันผข่านเครพที่องมพอและกระบวนการทนที่เหมาะสม กด็จะ
สามารถรวบรวมเอาความรผผู้ของมวลชนมาใชผู้ประโยชนด์รข่วมกจันไดผู้ (ฮาวน 2554, 170) ปปัญญารวมหมผข่จนง
เปป็นการรวบรวมความรผผู้จากหลาย ๆ คนเพพที่อนทามาใชผู้แกผู้ไขปปัญหา โดยนทาเอาเอกลจักษณด์หรพอความรผผู้
ความสามารถเฉพาะตจัวตข่างกจันของแตข่ละคน เมพที่อทลกคนมารวมกจันเปป็นกลลข่มใหญข่จะททาใหผู้เกวิดความ
หลากหลายขนรั้นในกลลข่ม เมพที่อนทาความรผผู้ความสามารถของแตข่ละคนมารวมกจันภายใตผู้สถานการณด์จทาเพาะ
ในเวลาและสถานทนที่บางอยข่าง ความรผผู้เฉพาะตจัวทนที่ทลกคนมนจะเปป็นขผู้อไดผู้เปรนยบเหนพอกวข่าผผผู้อพที่น เพราะ
แตข่ละคนครอบครองความรผผู้ขผู้อมผลทนที่เปป็นเอกลจักษณด์เฉพาะตจัวและอาจนทามาใชผู้เพพที่อกข่อใหผู้เกวิดประโยชนด์
ไดผู้ ปปัญญารวมหมผข่จนงเปป็นการใชผู้ความรผผู้ความสามารถ พลจังความควิดสรผู้างสรรคด์ หรพอการตจัดสวินใจของ
มวลชน มาใชผู้ในการตอบปปัญหาหรพอแกผู้ปปัญหาบางอยข่างทนที่มนความซจับซผู้อน โดยใชผู้มวลชนจทานวนมากมา
รข่วมมพอกจันในการททางานนจัรั้นใหผู้สทาเรด็จ ซนที่งมนแนวโนผู้มทนที่จะไดผู้ผลลจัพทด์ทนที่เทนยบเทข่าหรพอดนกวข่าผผผู้เชนที่ยวชาญ
เฉพาะดผู้านและใชผู้เวลาทนที่นผู้อยกวข่าในการททางานใหผู้บรรลลผลสทาเรด็จ

3. กรอบแนวควิดขจัรั้นตอนในการททาคราวดด์ซอรด์สซวิงดผู้วยหลจักการปปัญญารวมหมผข่โดย
การจจัดวางแนวทางแรงจผงใจของมวลชน ผข่านการดทาเนวินการ 4 ขจัรั้นตอนของ Jie Ren คพอ 1.การระบล
มวลชนกลลข่มเปป้าหมายทนที่มนขผู้อมผลและศจักยภาพตรงตามความตผู้องการ 2.การเชวิญชวนมวลชนใหผู้เขผู้ามา
รข่วมดทาเนวินการ 3.การใหผู้คลณคข่ากจับแนวความควิดหรพอนวจัตกรรมของมวลชนโดยนทาขผู้อเสนอแนะของ
มวลชนมาททาการปรจับปรลงระบบใหผู้ดนขนรั้น 4.การรจักษามวลชนโดยสรผู้างความสนใจทนที่จะกระตลผู้นใหผู้มวลชน
เขผู้ามารข่วมในครจัรั้งตข่อๆ ไป (Ren, 2011)
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ภาพทนที่ 4 แสดงกรอบแนวควิด

การววิจจัยครจัรั้งนนรั้เปป็นการววิจจัยเชวิงปฏวิบจัตวิการ (Action Research) ทนที่มลข่งเนผู้นศนกษาแนวควิด
และววิธนการสรผู้างขผู้อมผลดผู้วยกระบวนการคราวดด์ซอรด์สซวิง เพพที่อหาแนวทางในการนทาแนวควิดดจังกลข่าวมา
ประยลกตด์ใชผู้ในการททาแผนทนที่เครพอขข่ายเฝป้าระวจังและชข่วยเหลพอผผผู้ประสบภจัยพวิบจัตวิในจจังหวจัดสงขลา โดยการ
พจัฒนาเครพที่องมพอสทาหรจับเกด็บรวบรวมขผู้อมผลตามแนวควิดการสรผู้างเครพที่องมพอของคราวดด์ซอรด์สซวิงบนเวด็บ
ไซทด์ www.hatyaicityclimate.org/map และนทา เครพที่องมพอดจังกลข่าวมาทดลองใชผู้งานในการสรผู้าง
ขผู้อมผลกจับมวลชนกลลข่มเปป้าหมายในพพรั้นทนที่ ดทาเนวินการตามขจัรั้นตอนของการททาขผู้อมผลดผู้วยแนวควิดปปัญญา
รวมหมผข่ โดยการจจัดวางแนวทางแรงจผงใจของมวลชน จากกรอบแนวควิดในภาพทนที่ 4 การดทาเนวินการของ
กระบวนการคราวดด์ซอรด์สซวิง 4 ขจัรั้นตอนคพอ 1.การระบลมวลชนกลลข่มเปป้าหมายทนที่มนขผู้อมผลและศจักยภาพ
ตรงตามความตผู้องการ 2.การเชวิญชวนมวลชนใหผู้เขผู้ามารข่วมดทาเนวินการ 3.การใหผู้คลณคข่ากจับแนวความควิด
หรพอนวจัตกรรมของมวลชนโดยนทาขผู้อเสนอแนะของมวลชนมาททาการปรจับปรลงระบบใหผู้ดนขนรั้น 4.การ
รจักษามวลชนโดยสรผู้างความสนใจทนที่จะกระตลผู้นใหผู้มวลชนเขผู้ามารข่วมในครจัรั้งตข่อๆ ไป ดทาเนวินการรวบรวม
ผลของแตข่ละขจัรั้นตอนการดทาเนวินการ, ปปัญหา, ความควิดเหด็น, ขผู้อแสนอแนะและการสพที่อสารผข่านเครพอ
ขข่ายสจังคมออนไลนด์ www.facebook.com นทาขผู้อมผลทนที่ไดผู้มาววิเคราะหด์ สจังเคราะหด์ เพพที่อหากระบวนการ
ทนที่เหมาะสมทนที่สามารถนทามาประยลกตด์ใชผู้งานในการททาแผนทนที่เครพอขข่ายเฝป้าระวจังและชข่วยเหลพอผผผู้ประสบ
ภจัยพวิบจัตวิในจจังหวจัดสงขลาหรพอพพรั้นทนที่อพที่น ๆ ตข่อไป



บทททที่ 3
ววิธทดดดำเนวินกดำรววิจจัย

การววิจจัยครจัรั้งนนรั้เปป็นการววิจจัยเชวิงปฏวิบจัตวิการ (Action Research) ทนที่มมมุ่งเนน้นศศึกษาแนวควิด
และววิธนการสรน้างขน้อมมูลดน้วยกระบวนการคราวดด์ซอรด์สซวิง เพพที่อหาแนวทางในการนนาแนวควิดดจังกลมุ่าวมา
ประยมกตด์ใชน้ในการทนาแผนทนที่เครพอขมุ่ายเฝฝ้าระวจังและชมุ่วยเหลพอผมูน้ประสบภจัยพวิบจัตวิในจจังหวจัดสงขลา โดยการ
พจัฒนาเครพที่องมพอสนาหรจับเกก็บรวบรวมขน้อมมูลตามแนวควิดการสรน้างเครพที่องมพอของคราวดด์ซอรด์สซวิงบนเวก็บ
ไซทด์ www.hatyaicityclimate.org/map และนนา เครพที่องมพอดจังกลมุ่าวมาทดลองใชน้งานในการสรน้าง
ขน้อมมูลกจับมวลชนกลมมุ่มเปฝ้าหมายในพพรั้นทนที่ ดนาเนวินการตามขจัรั้นตอนของการทนาขน้อมมูลดน้วยแนวควิดคราวดด์
ซอรด์สซวิง รวบรวมผลของแตมุ่ละขจัรั้นตอนการดนาเนวินการ, ความควิดเหก็นและการสพที่อสารผมุ่านเครพอขมุ่าย
สจังคมออนไลนด์ www.facebook.com นนาขน้อมมูลทนที่ไดน้มาววิเคราะหด์ สจังเคราะหด์ เพพที่อหากระบวนการทนที่
เหมาะสมทนที่สามารถนนามาประยมกตด์ใชน้งานในการทนาแผนทนที่เครพอขมุ่ายเฝฝ้าระวจังและชมุ่วยเหลพอผมูน้ประสบภจัย
พวิบจัตวิในจจังหวจัดสงขลาหรพอพพรั้นทนที่อพที่น ๆ ตมุ่อไป
3.1 ประชดำกร กลลลุ่มตจัวอยลุ่ดำง ววิธทกดำรสลลุ่มตจัวอยลุ่ดำง

เกณฑด์การเลพอกประชากร กลมมุ่มตจัวอยมุ่าง โดยอน้างอวิงจากคมณสมบจัตวิของมวลชนทนที่เขน้า
รมุ่วมในโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิงตมุ่าง ๆ พวิจารณาจากคมณสมบจัตวิ คพอ

1. สามารถดมูแผนทนที่ไดน้ เนพที่องจากเปป็นการทนาขน้อมมูลทนที่เกนที่ยวกจับสารสนเทศภมูมวิศาสตรด์ซศึที่ง
จะมนการทนางานกจับแผนทนที่ดาวเทนยมของชมมชน

2. มนความรอบรมูน้ในพพรั้นทนที่ของชมมชนเชมุ่น รมูน้จจักเสน้นทางในชมมชน รมูน้จจักบน้านสมุ่วนใหญมุ่ของ
คนในชมมชน

3. สามารถใชน้งานอวินเทอรด์เนก็ตหรพอเขน้าถศึงอวินเทอรด์เนก็ตไดน้ โปรแกรมในการเกก็บ
รวบรวมขน้อมมูลใชน้เครพอขมุ่ายอวินเทอรด์เนก็ตในการทนางานบนเวก็บไซทด์ เครพอขมุ่ายอวินเทอรด์เนก็ตจศึงเปป็นชมุ่องทาง
สพที่อสารทนที่สนาคจัญของการทนาขน้อมมูล

4. มนเครพที่องคอมพวิวเตอรด์ ซศึที่งเปป็นเครพที่องมพอในการทนาขน้อมมูล
5. มนจวิตอาสา มนความรมูน้สศึกยวินดนการชมุ่วยเหลพอผมูน้อพที่น ซศึที่งเปป็นคมณสมบจัตวิหนศึที่งของมวลชนทนที่

เขน้ารมุ่วมในโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิงทนที่ไมมุ่มนผลตอบแทนเปป็นเงวิน
6. มนเวลา เปป็นเวลาทนที่วมุ่างจากการทนางานประจนา โดยการเขน้ารมุ่วมโครงการคราวดด์ซอรด์

ซวิงจะเปป็นการใชน้เวลาเพนยงเลก็กนน้อยในการดนาเนวินการแตมุ่ละครจัรั้ง
กลมมุ่มตจัวอยมุ่างทนที่ใชน้ในการศศึกษา คพอ เครพอขมุ่ายเฝฝ้าระวจังและชมุ่วยเหลพอผมูน้ประสบภจัยพวิบจัตวิ

ในทนที่นนรั้จะใชน้คนายมุ่อวมุ่า เครพอขมุ่ายฯ ประกอบดน้วย
1. คณะทนางานโครงการ คพอ คณะทนางานโครงการเครพอขมุ่ายเมพองในเอเชนยเพพที่อรจับมพอ

กจับการเปลนที่ยนแปลงสภาพภมูมวิอากาศพพรั้นทนที่หาดใหญมุ่ (ACCCRN) ซศึที่งเปป็นเจน้าของโครงการคราวดด์ซอรด์ส
ซวิงในการทนาแผนทนที่เครพอขมุ่ายฯ จนานวน 28 คน
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2. เครพอขมุ่ายเฝฝ้าระวจังภจัยนนรั้าทมุ่วมในพพรั้นทนที่อนาเภอคลองหอยโขมุ่ง อนาเภอหาดใหญมุ่ และ
เครพอขมุ่ายบน้านพนที่เลนรั้ยงเทศบาลนครหาดใหญมุ่ จนานวน 118 คน

3. มวลชนทนที่มนสมุ่วนรมุ่วมในการใชน้งานขน้อมมูล จนานวน 4,168 คน
พพรั้นทนที่ศศึกษาเลพอกโดยใชน้เกณฑด์ คพอ เปป็นพพรั้นทนที่ทนที่เกวิดอมทกภจัยซนรั้าซาก และเปป็นพพรั้นทนที่ทนที่มน

เครพอขมุ่ายฯ ทนางานอยมูมุ่แลน้ว การเลพอกพพรั้นทนที่ดนาเนวินการเลพอกพวิจารณาเลพอกโดยคณะทนางานโครงการ โดย
พพรั้นทนที่ในการศศึกษาคพอ ลมมุ่มนนรั้าคลองอมูมุ่ตะเภาซศึที่งเปป็นพพรั้นทนที่ทนที่มนผมูน้รจับผลกระทบจากนนรั้าทมุ่วมซนรั้าซากโดยตรง
จนานวนมาก มนการจจัดตจัรั้งเครพอขมุ่ายเพพที่อเฝฝ้าระวจังและชมุ่วยเหลพอยามเกวิดนนรั้าทมุ่วมในหมมูมุ่บน้านตมุ่าง ๆ ทนที่เกวิดนนรั้า
ทมุ่วมเปป็นประจนาอยมูมุ่เกพอบทมกหมมูมุ่บน้าน มนตจัวแทนทนที่รมูน้จจักสภาพพพรั้นทนที่ของชมมชนและเปป็นทนที่ยอมรจับของคนใน
พพรั้นทนที่ ลมมุ่มนนรั้าคลองอมูมุ่ตะเภา อยมูมุ่ในจจังหวจัดสงขลา ครอบคลมมพพรั้นทนที่ 2,840 ตารางกวิโลเมตร ครอบคลมม
อาณาเขตพพรั้นทนที่อนาเภอสะเดา อนาเภอนาหมมุ่อม อนาเภอหาดใหญมุ่ อนาเภอคลองหอยโขมุ่ง อนาเภอบางกลนที่า
และอนาเภอควนเนนยง โดยมนแมมุ่นนรั้าสายหลจักสนาคจัญคพอคลองอมูมุ่ตะเภาซศึที่งเปป็นสายนนรั้าทนที่ใหญมุ่ทนที่สมดของจจังหวจัด
สงขลา ไหลจากชายแดนไทย-มาเลเซนยไปสวิรั้นสมดทนที่ทะเลสาบสงขลาตอนลมุ่างบรวิเวณบน้านทมุ่าเมรม อนาเภอ
บางกลนที่า และบน้านแหลมโพธด์ อนาเภอหาดใหญมุ่ รวมความยาว 130 กวิโลเมตร

3.2 เครรที่องมรอททที่ใชช้ในกดำรววิจจัย
1. การสจังเกตการมนสมุ่วนรมุ่วมของมวลชน ใชน้ในการสจังเกตการดนาเนวินการในแตมุ่ละขจัรั้น

ตอนของการสรน้างแผนทนที่ของมวลชนและกระบวนการคราวดด์ซอรด์สซวิง เพพที่อสจังเกตพฤตวิกรรมตมุ่าง ๆ ของ
มวลชน

2. เวทนกลมมุ่มยมุ่อยเพพที่อรจับฟฟังความควิดเหก็นและขน้อเสนอแนะตมุ่อแนวทางในการปรจับปรมง
พจัฒนาโปรแกรม ลนาดจับขจัรั้นตอนการทนางาน และแนวทางในการดนาเนวินงานในกระบวนการตมุ่าง ๆ

3. แบบสอบถามประเมวินความเหมาะสมของกระบวนการดนาเนวินการ

3.3 กดำรเกก็บรวบรวมขช้อมมูล
ผมูน้ววิจจัยดนาเนวินการเกก็บขน้อมมูลตลอดการดนาเนวินงานในชมมชนระหวมุ่างเดพอนตมลาคม 2555

ถศึง เดพอนธจันวาคม 2556 โดยใชน้ววิธนการเกก็บรวบรวมขน้อมมูลในแตมุ่ละขจัรั้นตอนทนที่ไดน้จากการทบทวน
วรรณกรรมทนที่เกนที่ยวขน้องกจับขจัรั้นตอนในการสรน้างขน้อมมูลดน้วยแนวควิดของคราวดด์ซอรด์สซวิง โดยมนขจัรั้นตอนดจังนนรั้

ขจัขั้นตอนททที่ 1 กดำรพจัฒนดำเครรที่องมรอ
ในขจัรั้นนนรั้จะทนาการศศึกษาแนวควิดในการออกแบบโปรแกรมตามแนวควิดของการพจัฒนา

เครพที่องมพอของโครงการคราวดด์ซอรด์สซวิง ทนาการพจัฒนาโปรแกรมและดนาเนวินการทดลองใชน้งานกจับมวลชน
นนาผลจากการสจังเกตและขน้อเสนอแนะของการทดลองแตมุ่ละครจัรั้งมาปรจับปรมงเพพที่อกนาหนดรมูปแบบของ
ขน้อมมูลและลนาดจับขจัรั้นการทนางานทนที่เหมาะสม

ขจัขั้นตอนททที่ 2 กดำรเลรอกพรขั้นททที่
ในขจัรั้นนนรั้จะทนาการเลพอกพพรั้นทนที่โดยรมุ่วมกจับคณะทนางานโครงการพวิจารณาพพรั้นทนที่ทนที่เหมาะ

สมในการดนาเนวินงาน
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ขจัขั้นตอนททที่ 3 กดำรเลรอกมวลชน
ในขจัรั้นนนรั้จะทนาการเลพอกมวลชนกลมมุ่มเปฝ้าหมาย โดยแบมุ่งกลมมุ่มมวลชนออกเปป็น 3 กลมมุ่ม 

กลมมุ่มทนที่ 1 คพอมวลชนทนที่รมุ่วมสรน้างสรรคด์ขน้อมมูล กลมมุ่มทนที่ 2 คพอมวลชนรมุ่วมตรวจสอบขน้อมมูล และ กลมมุ่มทนที่ 3 
มวลชนผมูน้บรวิโภคขน้อมมูล โดยแจน้งความประสงคด์ทนที่ชจัดเจนของการทนาแผนทนที่เครพอขมุ่ายฯ ใหน้มวลชนไดน้รจับ
ทราบ

ขจัขั้นตอนททที่ 4 กดำรกระจดำยปปัญหดำออกสมูลุ่วงกวช้ดำง
ในขจัรั้นนนรั้จะเปป็นการกระจายปฟัญหาใหน้มวลชนไดน้รจับทราบโดยใชน้ชมุ่องทางตมุ่าง ๆ ทนที่มนอยมูมุ่

ดน้วยววิธนการทนที่เหมาะสมกจับแตมุ่ละชมุ่องทาง
ขจัขั้นตอนททที่ 5 กดำรสรช้ดำงแรงจมูงใจ
ในขจัรั้นนนรั้จะเปป็นการสรน้างแรงจมูงใจทนที่จะใหน้มวลชนเขน้ามารมุ่วมในการสรน้างสรรคด์ขน้อมมูล

โดยสามารถปรจับเปลนที่ยนใหน้เหมาะสมกจับมวลชนแตมุ่ละกลมมุ่ม ดน้วยการคน้นหาแรงจมูงใจทนที่เหมาะสมโดย
คณะทนางานโครงการและคน้นหาแรงจมูงใจเพวิที่มเตวิมในระหวมุ่างการดนาเนวินกระบวนการสรน้างแผนทนที่เครพอ
ขมุ่ายฯ กระตมน้นมวลชนใหน้เกวิดแรงจมูงใจเพพที่อชจักชวนใหน้มวลชนเขน้ารมุ่วมในการสรน้างแผนทนที่เครพอขมุ่ายฯ

ขจัขั้นตอนททที่ 6 กดำรสรช้ดำงแผนททที่เครรอขลุ่ดำยฯ
ในขจัรั้นนนรั้จะเปป็นการสรน้างแผนทนที่เครพอขมุ่ายฯ ของชมมชน ดนาเนวินการโดยตจัวแทนเครพอ

ขมุ่ายฯ ของแตมุ่ละชมมชนเปป็นผมูน้ทนาการสรน้างสรรคด์ขน้อมมูลโดยอาศจัยความรมูน้ทนที่ตจัวแทนมนอยมูมุ่แลน้วคพอรมูน้จจักสถานทนที่
ตมุ่าง ๆ ในชมมชนเปป็นอยมุ่างดน โดยคณะทนางานโครงการจะเปป็นผมูน้คอยใหน้คนาแนะนนา ใหน้ความชมุ่วยเหลพอใน
การดนาเนวินการทนที่เหมาะสม โดยดนาเนวินการตนาบลละ 1 ครจัรั้ง ดน้วยการใหน้ตจัวแทนเครพอขมุ่ายออกมาชนรั้
ตนาแหนมุ่งบน้านของเครพอขมุ่ายฯ บนแผนทนที่ดาวเทนยมความละเอนยดสมูง และใหน้ผมูน้เขน้ารมุ่วมชมุ่วยกจันตรวจสอบ
ขน้อมมูล

ขจัขั้นตอนททที่ 7 กดำรสรที่อสดำรกจับมวลชน
ในขจัรั้นนนรั้จะทนาการสรน้างเครพที่องมพอสนาหรจับการสพที่อสารกจับมวลชนผมุ่านชมุ่องทางตมุ่าง ๆ

เพพที่อรายงานผลของการทนางาน อมปสรรค ปฟัญหา ววิธนการแกน้ไขในทมกขจัรั้นตอน ใหน้ทมกคนไดน้รจับทราบความ
คพบหนน้าของการทนาแผนทนที่เครพอขมุ่ายฯ และสอบถามความควิดเหก็นหรพอคนาแนะนนาตมุ่าง ๆ 

ขจัขั้นตอนททที่ 8 กดำรประเมวินมวลชน
ในขจัรั้นนนรั้จะทนาการประเมวินศจักยภาพของมวลชน โดยอาศจัยการสจังเกตการณด์ในการ

รมุ่วมทนาแผนทนที่ของมวลชน และรจับฟฟังขน้อเสนอแนะ เพพที่อนนามาเปป็นแนวทางในการพจัฒนาศจักยภาพ
มวลชนในการดนาเนวินการสรน้างแผนทนที่เครพอขมุ่ายฯ

ขจัขั้นตอนททที่ 9 กดำรรจักษดำมวลชน
ในขจัรั้นนนรั้จะเปป็นการดนา เนวินการสรน้างแรงจมูงใจเพพที่อรจักษามวลชนใหน้ยจังคงอยมูมุ่รมุ่วม

กระบวนการตมุ่อไปในระยะยาว เพพที่อกระตมน้นใหน้เกวิดความรมุ่วมมพออยมุ่างตมุ่อเนพที่อง
3.4 กดำรววิเครดำะหห์ขช้อมมูล ววิธทกดำรทดำงสถวิตวิตลุ่ดำง ๆ ททที่ใชช้

การววิจจัยครจัรั้งนนรั้จะทนาการววิเคราะหด์ขน้อมมูลทจัรั้งในเชวิงคมณภาพและเชวิงปรวิมาณ
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1. เชวิงคมณภาพ ขน้อมมูลเชวิงคมณภาพผมูน้ววิจจัยไดน้รวบรวมจากการสจังเกต การประชมม การ
สนทนากลมมุ่ม

2. เชวิงปรวิมาณ ขน้อมมูลเชวิงปรวิมาณผมูน้ววิจจัยไดน้รวบรวมจากผลของการสรน้างแผนทนที่เครพอ
ขมุ่ายฯ การบจันทศึกขน้อมมูลสถวิตวิการเขน้าใชน้งานโปรแกรมและการสพที่อสาร และแบบสอบถามประเมวินความ
เหมาะสมของกระบวนการดนาเนวินการ
3.5 กดำรทดสอบควดำมเททที่ยงตรง

การทดสอบความตรง (Validity) และความเชพที่อมจัที่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
ประเมวินความเหมาะสมของกระบวนการดนา เนวินการ โดยผมูน้ววิจจัยไดน้ยกรมุ่างคนา ถามววิจจัยโดยนนา
กระบวนการแตมุ่ละขจัรั้นมาเพพที่อประเมวินความเหมาะสมของการดนาเนวินการ ไดน้นนาไปใหน้อาจารยด์ทนที่ปรศึกษา
ววิทยานวิพนธด์ ชมุ่วยตรวจสอบความเหมาะสมและความชจัดเจนของเนพรั้อหา นนาไปปรจับปรมงแกน้ไขตามขน้อ
เสนอแนะ โดยปรจับเพวิที่มในบางสมุ่วนเพพที่อความสมบมูรณด์ของขน้อมมูล
3.6 งบประมดำณ

การววิจจัยนนรั้เปป็นการดนาเนวินงานรมุ่วมกจับคณะทนางานโครงการ ใชน้งบประมาณในการ
ดนาเนวินการเปป็นเงวิน 6,000  บาท



บทททที่ 4
ผลการววิจจัย

4.1 ผลการดดาเนวินงานตามแตต่ละขจัขั้นตอน
ผผผู้ววิจจัยไดผู้ดดดำเนวินกดำรเกก็บรวบรวมขผู้อมผลตดำมขจัขั้นตอนของกดำรววิจจัยในกดำรพจัฒนดำเครรรื่อง

มรอสดดำหรจับเกก็บรวบรวมขผู้อมผลตดำมแนวควิดกดำรสรผู้ดำงเครรรื่องมรอในกดำรทดดำโครงกดำรครดำวดด์ซอรด์สซวิงบนเวก็บ
ไซทด์ และนดดำเครรรื่องมรอดจังกลล่ดำวมดำทดลองใชผู้งดำนในกดำรสรผู้ดำงขผู้อมผลกจับมวลชนกลลล่มเปป้ดำหมดำยในพรขั้นททรื่ โดย
ดดดำเนวินกดำรตดำมขจัขั้นตอนของกดำรทดดำขผู้อมผลดผู้วยแนวควิดครดำวดด์ซอรด์สซวิง รดำยละเอทยดของกดำรดดดำเนวินงดำน
แตล่ละขจัขั้นตอนในกดำรพจัฒนดำเครรรื่องมรอและกดำรเกก็บสรผู้ดำงขผู้อมผลแผนททรื่เครรอขล่ดำยเฝป้ดำระวจังและชล่วยเหลรอผผผู้
ประสบภจัยพวิบจัตวิ , กดำรเกก็บรวบรวมควดำมควิดเหก็นและกดำรสรรื่อสดำรผล่ดำนเครรอขล่ดำยสจังคมออนไลนด์ มทกดำร
ดดดำเนวินงดำนทจัขั้งสวิขั้น 9 ขจัขั้นตอน โดยมทรดำยละเอทยดของกดำรดดดำเนวินงดำนในแตล่ละขจัขั้นตอนดจังนทขั้

ขจัขั้นตอนททที่ 1 การพจัฒนาเครรืองมรือสดาหรจับการทดาแผนททที่
กดำรพจัฒนดำเครรรื่องมรอสดดำหรจับเกก็บรวบรวมขผู้อมผลแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ เรวิรื่มตผู้นจดำกคณะ

ทดดำงดำนโครงกดำรรล่วมกจับผผผู้ววิจจัยทดดำกดำรกดำรกดดำหนดเปป้ดำหมดำยของโครงกดำรใหผู้ชจัดเจนวล่ดำจะดดดำเนวินกดำรสรผู้ดำง
แผนททรื่เครรอขล่ดำย ดดดำเนวินกดำรสดดำรวจควดำมตผู้องกดำรขผู้อมผลและออกแบบฟฟิลดด์กดำรเกก็บขผู้อมผลททรื่จดดำเปป็นโดยใชผู้
หลจักกดำรของกดำรจจัดกดำรภจัยพวิบจัตวิครอขผู้อมผลของหนล่วยงดำน องคด์กร บลคคล สถดำนททรื่ ททรื่เกทรื่ยวขผู้องกจับกดำร
จจัดกดำรภจัยพวิบจัตวิในชล่วงเวลดำกล่อนเกวิดเหตล ระหวล่ดำงเกวิดเหตล และหลจังเกวิดเหตล โดยจจัดเกก็บ ใคร?, ทดดำอะไร?,
เมรรื่อไหรล่?, ททรื่ไหน?, อยล่ดำงไร? และพวิกจัดบนแผนททรื่

แบล่งงดำนออกเปป็นกดำรดดดำเนวินกดำรททรื่เปป็นหนล่วยเลก็กททรื่สลดครอ กดำรปปักหมลดของเครรอขล่ดำย
แตล่ละจลดลงบนแผนททรื่ของ Google map นดดำมดำพจัฒนดำเปป็นโปรแกรมจจัดเกก็บขผู้อมผล นดดำโปรแกรมไป
ทดสอบกจับกลลล่มตจัวอยล่ดำงจดดำนวน 5 คน โดยอธวิบดำยเปป้ดำหมดำยของกดำรทดดำงดำนโดยไมล่บอกขจัขั้นตอนในกดำร
ทดดำงดำนของโปรแกรม ผผผู้ววิจจัยจะสจังเกตพฤตวิกรรมลดดำดจับขจัขั้นตอนของกดำรทดดำงดำนของผผผู้ทดสอบ และรจับฟปัง
ขผู้อเสนอแนะหลจังจดำกกดำรทดสอบเสรก็จสวิขั้น นดดำพฤตวิกรรมลดดำดจับขจัขั้นตอนและขผู้อเสนอแนะมดำววิเครดำะหด์
เพรรื่อกดดำหนดลดดำดจับขจัขั้นกดำรทดดำงดำนททรื่เหมดำะสม ดดดำเนวินกดำรปรจับปรลงโปรแกรมโดยเปลทรื่ยนลดดำดจับขจัขั้นตอน
ใหมล่

ดดดำเนวินกดำรทดสอบกดำรใชผู้งดำนโปรแกรมในวงกวผู้ดำง โดยกดำรประชดำสจัมพจันธด์บนเวก็บไซทด์
www.hatyaicityclimate.org  และประชดำสจัมพจันธด์ใหผู้มวลชนเขผู้ดำรล่วมทดดำกดำรทดลองใชผู้งดำน พรผู้อมรจับ
ฟปังขผู้อเสนอแนะในกดำรปรจับปรลงแกผู้ไข นดดำขผู้อเสนอแนะมดำปรจับปรลงแกผู้ไขโปรแกรม

ดดดำเนวินกดำรทดสอบกดำรใชผู้งดำนในกดำรดดดำเนวินงดำนกจับขผู้อมผลจรวิงของเครรอขล่ดำยฯ กจับ
ชลมชนในพรขั้นททรื่ศศึกษดำ ครอ ตดดำบลคลองหลดำ, ตดดำบลทลล่งลดำน, ตดดำบลคลองหอยโขล่ง, ตดดำบลโคกมล่วง อดดำเภอ
คลองหอยโขล่ง จจังหวจัดสงขลดำ เทศบดำลนครหดำดใหญล่ ตดดำบลคผเตล่ดำ อดดำเภอหดำดใหญล่ จจังหวจัดสงขลดำ โดย
ทลกครจัขั้งททรื่มทกดำรปฏวิบจัตวิกดำรทดดำแผนททรื่ ผผผู้ววิจจัยจะสจังเกตลดดำดจับขจัขั้นตอนในกดำรทดดำงดำน ปปัญหดำและอลปสรรคททรื่
เกวิดขศึขั้น ขผู้อผวิดพลดำดของโปรแกรม ขผู้อเสนอแนะจดำกผผผู้เขผู้ดำรล่วม และนดดำมดำปรจับปรลงโปรแกรมใหผู้ลดควดำม
ซจับซผู้อนและมทควดำมยรดหยลล่นในกดำรใชผู้งดำนมดำกขศึขั้น
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ผผผู้ววิจจัยไดผู้ทดดำกดำรจจัดเกก็บสถวิตวิในกดำรใชผู้งดำน เพรรื่อเกก็บรวบรวมขผู้อมผลของกดำรเขผู้ดำใชผู้งดำน
โปรแกรมสดดำหรจับกดำรววิเครดำะหด์พฤตวิกรรมกดำรใชผู้งดำนแตล่ละขจัขั้นตอนของผผผู้ใชผู้งดำนในอนดำคต

ผผผู้ววิจจัยไดผู้รจับคดดำเสนอแนะจดำกเครรอขล่ดำยฯ ในกดำรเพวิรื่มรผปแบบหมลดททรื่แตกตล่ดำงกจัน , เสผู้น
ขอบเขตของลลล่มนดขั้ดำบนแผนททรื่เพรรื่อใหผู้มองภดำพรวมของแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ไดผู้ชจัดเจนยวิรื่งขศึขั้น , เพวิรื่มฟฟิลดด์ขผู้อมผล
รดำยละเอทยดผผผู้สล่งขผู้อมผล ประกอบดผู้วย ชรรื่อ, อทเมลด์ และ เบอรด์โทรศจัพทด์ สดดำหรจับตวิดตล่อประสดำนงดำนในภดำย
หลจัง โดยรดำยละเอทยดของผผผู้สล่งขผู้อมผลจะไมล่มทกดำรเผยแพรล่ในเวก็บไซทด์ เพวิรื่มคลณสมบจัตวิใหผู้สดำมดำรถสล่ง
ภดำพถล่ดำยประกอบตดดำแหนล่งททรื่ปปักหมลดไวผู้บนแผนททรื่เพรรื่อใหผู้เหก็นภดำพสถดำนททรื่จรวิง , ดดดำเนวินกดำรปรจับปรลง
โปรแกรมพรผู้อมทจัขั้งเพวิรื่มคลณสมบจัตวิเพรรื่อรองรจับกดำรปปักหมลดพรผู้อมกจันหลดำยคนโดยกดำรดศึงขผู้อมผลหมลดททรื่ถผก
ปปักเพวิรื่มโดยคนอรรื่นมดำแสดงผลบนแผนททรื่โดยอจัตโนมจัตวิ ทดดำใหผู้กดำรชล่วยกจันปปักหมลดในพรขั้นททรื่บรวิเวณใกลผู้เคทยง
กจันสดำมดำรถทดดำไดผู้สะดวกขศึขั้นและปป้องกจันกดำรปปักหมลดททรื่ซดขั้ดำซผู้อนกจันไดผู้

ขจัขั้นตอนททที่ 2 การเลรือกพรืขั้นททที่
พรขั้นททรื่เปป็นปปัจจจัยหนศึรื่งททรื่จะสล่งผลตล่อแรงจผงใจในกดำรรล่วมมรอกจันทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ

เกณฑด์ในกดำรเลรอกพรขั้นททรื่สดดำหรจับกดำรทดดำววิจจัยเชวิงปฏวิบจัตวิกดำรไดผู้กดดำหนดโดยเจผู้ดำของโครงกดำรครอ คณะ
ทดดำงดำนโครงกดำรเครรอขล่ดำยเมรองในเอเชทยเพรรื่อรจับมรอกจับกดำรเปลทรื่ยนแปลงสภดำพภผมวิอดำกดำศพรขั้นททรื่หดำดใหญล่
รล่วมกจับผผผู้ววิจจัย โดยมทเกณฑด์ในกดำรเลรอกครอ

1. เปป็นพรขั้นททรื่ททรื่เกวิดอลทกภจัยซดขั้ดำซดำก
2. เปป็นพรขั้นททรื่ททรื่มทเครรอขล่ดำยฯ ทดดำงดำนอยผล่แลผู้ว
โดยพรขั้นททรื่ลลล่มนดขั้ดำคลองอผล่ตะเภดำซศึรื่งเปป็นพรขั้นททรื่ททรื่มทผผผู้รจับผลกระทบจดำกนดขั้ดำทล่วมซดขั้ดำซดำก

โดยตรงจดดำนวนมดำก มทกดำรจจัดตจัขั้งเครรอขล่ดำยเพรรื่อเฝป้ดำระวจังและชล่วยเหลรอยดำมเกวิดนดขั้ดำทล่วมในหมผล่บผู้ดำนตล่ดำง ๆ
ททรื่เกวิดนดขั้ดำทล่วมเปป็นประจดดำอยผล่เกรอบทลกหมผล่บผู้ดำน มทตจัวแทนททรื่รผผู้จจักสภดำพพรขั้นททรื่ของชลมชนและเปป็นททรื่ยอมรจับ
ของคนในพรขั้นททรื่

ขจัขั้นตอนททที่ 3 การเลรือกมวลชน
ขจัขั้นตอนกดำรเลรอกมวลชนโดยดผจดำกเปป้ดำหมดำยของโครงกดำร แลผู้วหดำกลลล่มคนททรื่มท

คลณสมบจัตวิททรื่เหมดำะสมกจับเปป้ดำหมดำยของโครงกดำรเพรรื่อเปป็นขผู้อเสนอแนะ ทดสอบ และปป้อนขผู้อมผล เนรรื่อง
มดำจดำกเวลดำและควดำมสนใจของมวลชนนจัขั้นมทไมล่เทล่ดำกจัน จศึงแบล่งกลลล่มมวลชนออกเปป็น 3 กลลล่ม

กลลล่มททรื่ 1 ครอมวลชนททรื่รล่วมสรผู้ดำงสรรคด์ขผู้อมผล เปป็นตจัวแทนของเครรอขล่ดำยฯ ททรื่ถผกเลรอก
จดำกกดำรเสนอตจัวและเปป็นททรื่กดำรยอมรจับของเครรอขล่ดำยฯ เปป็นมวลชนททรื่รผผู้จจักสถดำนททรื่และบผู้ดำนของเครรอขล่ดำย
ในชลมชน มทควดำมรอบรผผู้ขผู้อมผลในพรขั้นททรื่ของชลมชนตนเอง มทจวิตอดำสดำ มทเวลดำ และสดำมดำรถเขผู้ดำรล่วมในกดำร
ทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ไดผู้ บดำงคนอดำจจะเขผู้ดำรล่วมเพทยงแคล่ 1-2 ครจัขั้ง

กลลล่มททรื่ 2 ครอมวลชนรล่วมตรวจสอบขผู้อมผล เปป็นคณะทดดำงดำนโครงกดำรและบลคคลทจัรื่วไป
ททรื่เขผู้ดำรล่วมในกดำรทดดำแผนททรื่เปป็นผผผู้ตรวจสอบขผู้อมผลจดำกแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ททรื่กลลล่มททรื่ 1 ไดผู้สรผู้ดำงสรรคด์ไวผู้

กลลล่มททรื่ 3 มวลชนผผผู้บรวิโภคขผู้อมผล เปป็นบลคคลทจัรื่วไปททรื่เขผู้ดำมดำดผขผู้อมผลบนเวก็บไซทด์



43

มวลชนททรื่เขผู้ดำรล่วมทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ไดผู้รจับทรดำบจลดประสงคด์ททรื่ชจัดเจนของกดำรทดดำ
แผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ และอยผล่บนหลจักกดำรพรขั้นฐดำนททรื่วล่ดำทลกคนเสมอภดำคกจัน แตล่ละคนตล่ดำงมทควดำมรผผู้หรรอ
พรสวรรคด์บดำงอยล่ดำงททรื่ผผผู้อรรื่นเหก็นวล่ดำมทคลณคล่ดำ ไมล่จดดำเปป็นททรื่จะตผู้องมวลชนทลกคนรล่วมทดดำขผู้อมผล มวลชนททรื่สนใจ
และมทควดำมรผผู้ มทศจักยภดำพเพทยงสล่วนนผู้อยททรื่อยผล่รล่วมในกดำรทดดำขผู้อมผล ขณะททรื่มวลชนสล่วนใหญล่เปป็นผผผู้เขผู้ดำรล่วม
แสดงควดำมควิดเหก็น รล่วมชทขั้แนะแนวทดำง

เกณฑด์กดำรเลรอกมวลชนเพรรื่อเขผู้ดำรล่วมในกดำรสรผู้ดำงแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ จศึงไมล่จดดำเปป็นตผู้อง
อดำศจัยมวลชนจดดำนวนมดำกมดำรล่วมกจันทดดำแผนททรื่ แตล่กดำรเลรอกมวลชนททรื่มทศจักยภดำพเปป็นสวิรื่งททรื่จดดำเปป็นโดย
พวิจดำรณดำจดำกคลณสมบจัตวิ ครอ

1. รผผู้จจักพรขั้นททรื่ของชลมชนททรื่ตนเองอดำศจัยอยผล่ เชล่น รผผู้จจักเสผู้นทดำงในชลมชน รผผู้จจักบผู้ดำนสล่วน
ใหญล่ของคนในชลมชน

2. สดำมดำรถดผแผนททรื่ไดผู้ เนรรื่องจดำกเปป็นกดำรทดดำขผู้อมผลททรื่เกทรื่ยวกจับสดำรสนเทศภผมวิศดำสตรด์ซศึรื่ง
จะมทกดำรทดดำงดำนกจับแผนททรื่ดดำวเททยมของชลมชน

3. สดำมดำรถใชผู้งดำนอวินเทอรด์เนก็ตหรรอเขผู้ดำถศึงอวินเทอรด์เนก็ตไดผู้ โปรแกรมในกดำรเกก็บ
รวบรวมขผู้อมผลใชผู้เครรอขล่ดำยอวินเทอรด์เนก็ตในกดำรทดดำงดำนบนเวก็บไซทด์ เครรอขล่ดำยอวินเทอรด์เนก็ตจศึงเปป็นชล่องทดำง
สรรื่อสดำรททรื่สดดำคจัญของกดำรทดดำขผู้อมผล

4. มทเครรรื่องคอมพวิวเตอรด์ ซศึรื่งเปป็นเครรรื่องมรอในกดำรทดดำขผู้อมผล
5. มทจวิตอดำสดำ มทควดำมรผผู้สศึกยวินดทกดำรชล่วยเหลรอผผผู้อรรื่น ซศึรื่งเปป็นคลณสมบจัตวิหนศึรื่งของมวลชนททรื่

เขผู้ดำรล่วมในโครงกดำรครดำวดด์ซอรด์สซวิงททรื่ไมล่มทผลตอบแทนเปป็นเงวิน
6. มทเวลดำ เปป็นเวลดำททรื่วล่ดำงจดำกกดำรทดดำงดำนประจดดำ โดยกดำรเขผู้ดำรล่วมโครงกดำรครดำวดด์ซอรด์

ซวิงจะเปป็นกดำรใชผู้เวลดำเพทยงเลก็กนผู้อยในกดำรดดดำเนวินกดำรแตล่ละครจัขั้ง
ขจัขั้นตอนททที่ 4 การกระจายปปัญหาออกสสต่วงกวว้าง
ผผผู้ววิจจัยและคณะทดดำงดำนโครงกดำรทดดำกดำรกระจดำยปปัญหดำออกสผล่วงกวผู้ดำงโดยใชผู้ชล่องทดำง

ตล่ดำง ๆ ททรื่มทอยผล่ ดผู้วยววิธทกดำรททรื่เหมดำะสมกจับแตล่ละชล่องทดำง ครอ
1. ประกดำศผล่ดำนเวก็บไซทด์ โดยกดำรสรผู้ดำงปลปุ่มเชรรื่องโยงไปหนผู้ดำโปรแกรม แบนเนอรด์ และ

แผนททรื่แบบฝปังตจัว ไปตวิดตจัขั้งไวผู้ในเวก็บไซทด์ของโครงกดำรเครรอขล่ดำยเมรองในเอเชทยเพรรื่อรจับมรอกจับกดำร
เปลทรื่ ยนแปลงสภดำพภผมวิ อดำกดำศพรขั้ นททรื่ ห ดำด ใหญล่  หรร อ เวก็ บ ไซทด์ เฝป้ ดำ ระวจั งนดขั้ดำ ทล่ วมหดำดใหญล่
(www.hatyaicityclimate.org) และเวก็บไซทด์เครรอขล่ดำยอรรื่น ๆ พรผู้อมคดดำเชวิญชวนใหผู้มดำรล่วมกจันสรผู้ดำง
แผนททรื่เครรอขล่ดำย

2. ประกดำศผล่ดำนหนผู้ดำเพจบนเฟซบลบุ๊ค เชวิญชวนเพรรื่อน ๆ และผผผู้ททรื่สนใจใหผู้เขผู้ดำมดำชล่วยกจัน
แสดงควดำมควิดเหก็น และเขผู้ดำรล่วมมรอกจันในกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ

3. กดำรประชดำสจัมพจันธด์และขอควดำมรล่วมมรอผล่ดำนสถดำนทววิทยล ม.อ. 88 โดยผผผู้ววิจจัยและ
เครรอขล่ดำยฯ ไดผู้นดดำเสนอแนวควิดในกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ กระบวนกดำรทดดำ และผลททรื่จะไดผู้รจับจดำก
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แผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ
4. กดำรประชดำสจัมพจันธด์ทดำงสถดำนทโทรทจัศนด์ โดยนดดำเสนอกดำรทดดำแผนชลมชนระดจับอดดำเภอ

และกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ในรดำยกดำรพวิรดำบคดำบขล่ดำว ชล่อง 11
5. กดำรบรรยดำยใหผู้ควดำมรผผู้ตดำมสถดำนททรื่ตล่ดำง ๆ โดยผผผู้ววิจจัยและผผผู้ทดดำงดำนททรื่เกทรื่ยวขผู้องไดผู้

แทรกแนวควิดและกระบวนกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ และววิธทกดำรทดดำ พรผู้อมตจัวอยล่ดำงแผนททรื่ ในทลกครจัขั้งททรื่มท
กดำรบรรยดำย กดำรประชลม หรรอ กดำรแสดงนวิทรรศกดำรตล่ดำง ๆ ทลกครจัขั้งททรื่มทโอกดำส เชล่น นดดำเสนอในกดำร
ประชลมของภดำคทเครรอขล่ดำยสงขลดำบผู้ดำนเรดำ กดำรบรรยดำยเรรรื่องกดำรใชผู้งดำนเวก็บไซตด์เฝป้ดำระวจังนดขั้ดำทล่วมหดำดใหญล่
กดำรนดดำเสนอในเวททเสวนดำ “หดำดใหญล่เขผู้มแขก็ง สผผู้ภจัยนดขั้ดำทล่วม ครจัขั้งททรื่ 5” กดำรบรรยดำยใหผู้เครรอขล่ดำยครผ
อดำจดำรยด์อดดำเภอหดำดใหญล่และอดดำเภอสะเดดำ จจังหวจัดสงขลดำ เรรรื่องกดำรใชผู้งดำนเวก็บไซตด์เฝป้ดำระวจังนดขั้ดำทล่วม
หดำดใหญล่ กดำรนดดำเสนอเวก็บไซทด์และกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยใหผู้ชลมชนในเทศบดำลตดดำบลปรวิก อดดำเภอสะเดดำ
จจังหวจัดสงขลดำ

ขจัขั้นตอนททที่ 5 การสรว้างแรงจสงใจ
กดำรททรื่จะใหผู้มวลชนเขผู้ดำมดำรล่วมในกดำรสรผู้ดำงสรรคด์ขผู้อมผลไดผู้นจัขั้น โครงกดำรจะตผู้องสดำมดำรถ

สรผู้ดำงแรงจผงใจททรื่จะทดดำใหผู้มวลชนเกวิดกดำรมทสล่วนรล่วมดผู้วยแรงจผงใจททรื่สดำมดำรถปรจับเปลทรื่ยนใหผู้เหมดำะสมกจับ
มวลชนแตล่ละกลลล่ม

ววิธทกดำรสรผู้ดำงแรงจผงใจเรวิรื่มดผู้วยกดำรคผู้นหดำแรงจผงใจททรื่เหมดำะสมโดยคณะทดดำงดำนและ
คผู้นหดำแรงจผงใจเพวิรื่มเตวิมในระหวล่ดำงกดำรดดดำเนวินกระบวนกดำรสรผู้ดำงแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ แรงจผงใจททรื่ใชผู้ในกดำร
ชจักชวนมวลชนเขผู้ดำรล่วมในกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ครอ ควดำมภดำคภผมวิใจในกดำรสรผู้ดำงประโยชนด์ตล่อชลมชน
ของมวลชนททรื่มทจวิตอดำสดำ ผลประโยชนด์ททรื่ไดผู้จดำกกดำรทดดำแผนททรื่ในทดำงตรงครอเปป็นขผู้อมผลททรื่ทดดำใหผู้คนทดดำงดำน
ในพรขั้นททรื่ไดผู้เหก็นภดำพรวมของทจัขั้งลลล่มนดขั้ดำและเหก็นภดำพรดำยละเอทยดในชลมชนของตนเองสดดำหรจับนดดำมดำในใชผู้
วดำงแผนกดำรทดดำงดำนในชล่วงกล่อนเกวิดเหตล ระหวล่ดำงเกวิดเหตล และหลจังเกวิดเหตล ลดควดำมเสทรื่ยงททรื่จะเกวิดจดำก
ภจัยพวิบจัตวิททรื่เขผู้ดำมดำคลกคดำม และผลประโยชนด์ในทดำงอผู้อมครอ กดำรสรผู้ดำงกดำรเชรรื่อมโยงควดำมสจัมพจันธด์ของ
หนล่วยงดำน องคด์กร คนทดดำงดำนในพรขั้นททรื่เขผู้ดำดผู้วยกจันใหผู้สดำมดำรถทดดำงดำนรล่วมกจันเพรรื่อประโยชนด์ของชลมชนเปป็น
ททรื่ตจัขั้ง นดดำมดำสผล่ควดำมภดำคภผมวิใจและสรผู้ดำงควดำมเขผู้มแขก็งใหผู้แกล่ชลมชน

กระตลผู้นใหผู้เกวิดแรงจผงใจเพรรื่อชจักชวนใหผู้มวลชนเขผู้ดำรล่วมในกดำรสรผู้ดำงแผนททรื่เครรอขล่ดำย
ดผู้วยกดำรชทขั้แจงและกระตลผู้นใหผู้มวลชนกลลล่มเปป้ดำหมดำยและบลคคลทจัรื่วไปใหผู้เหก็นถศึงควดำมสดดำคจัญของกดำรมท
แผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ โดยสอดแทรกไวผู้ในกดำรบรรยดำยใหผู้ควดำมรผผู้ตดำมสถดำนททรื่ตล่ดำง ๆ กดำรประชลมคณะทดดำงดำน
กดำรประชลมเครรอขล่ดำย หรรอเวททเสวนดำ ททรื่ผผผู้ววิจจัยและคณะทดดำงดำนโครงกดำรเขผู้ดำรล่วม ดผู้วยกดำรนดดำเสนอ
แนวควิด กระบวนกดำรในกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ประโยชนด์ททรื่จะไดผู้รจับจดำกแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ รวมถศึงววิธท
กดำรในกดำรทดดำ พรผู้อมนดดำเสนอตจัวอยล่ดำงแผนททรื่และเชวิญชวนใหผู้เขผู้ดำมดำรล่วมในกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ของ
ชลมชนตนเอง ในทลกครจัขั้งททรื่มทกดำรบรรยดำย กดำรประชลม หรรอ กดำรแสดงนวิทรรศกดำรตล่ดำง ๆ ทลกครจัขั้งททรื่มท
โอกดำส

นอกจดำกนจัขั้นยจังมทกดำรกระตลผู้นมวลชนใหผู้เกวิดแรงจผงใจในทลกครจัขั้งททรื่มทกดำรดดดำเนวินกดำรสรผู้ดำง
แผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ในชลมชน
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ขจัขั้นตอนททที่ 6 การสรว้างแผนททที่เครรือขต่ายฯ
กดำรดดดำเนวินกดำรสรผู้ดำงแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ในตดดำบลคลองหลดำ อดดำเภอคลองหอยโขล่ง เรวิรื่ม

ตผู้นโดยกดำรทดดำควดำมเหก็นถศึงควดำมสดดำคจัญของกดำรทดดำแผนททรื่และประโยชนด์ททรื่ชลมชนจะไดผู้รจับจดำกแผนททรื่
เครรอขล่ดำย แสดงตจัวอยล่ดำงแผนททรื่และกระบวนกดำรในกดำรทดดำแผนททรื่ ฉดำยแผนททรื่ขศึขั้นแสดงบนจอภดำพ แลผู้ว
ใหผู้ตจัวแทนเครรอขล่ดำยฯ ของแตล่ละหมผล่บผู้ดำนมดำชทขั้จลดททรื่ตจัขั้งของสถดำนททรื่สดดำคจัญและตดดำแหนล่งบผู้ดำนของเครรอ
ขล่ดำยฯ บนจอภดำพ คณะทดดำงดำนโครงกดำรเปป็นผผผู้เลรรื่อนแผนททรื่ตดำมททรื่ตจัวแทนเครรอขล่ดำยฯ บอกและบจันทศึก
พวิกจัดตดำมททรื่ตจัวแทนชทขั้

ระหวล่ดำงกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำย ผผผู้ววิจจัยจะเฝป้ดำสจังเกตกดำรณด์กดำรทดดำงดำน ปปัญหดำททรื่เกวิดขศึขั้น
และลดดำดผู้บขจัขั้นตอนในกดำรทดดำงดำน รจับฟปังคดดำแนะนดดำ ปปัญหดำ อลปสรรคในกดำรใชผู้งดำนโปรแกรม แนวทดำง
แกผู้ไข นดดำขผู้อมผลจดำกกดำรสจังเกตของผผผู้ววิจจัยและคดดำเสนอแนะของคณะทดดำงดำนโครงกดำรและมวลชน มดำ
ปรจับปรลงโปรแกรมเพรรื่อนดดำกลจับไปดดดำเนวินกดำรในพรขั้นททรื่อรรื่น ๆ ตล่อไป และทลกครจัขั้งททรื่นดดำกลจับไปใชผู้งดำนกก็จะรจับ
ฟปังคดดำแนะนดดำเพรรื่อนดดำกลจับมดำพจัฒนดำเพวิรื่มเตวิม

ผผผู้ววิจจัยรล่วมกจับเครรอขล่ดำยฯ ทดดำกดำรสดดำรวจพรขั้นททรื่ในอดดำ เภอคลองหอยโขล่งเพรรื่อศศึกษดำ
ภผมวิประเทศสดดำหรจับกดดำหนดจลดสดดำคจัญ เชล่นพรขั้นททรื่นดขั้ดำทล่วมบล่อย จลดขวดำงทดำงนดขั้ดำ ฯลฯ และจลดททรื่มทควดำมตผู้อง
ในกดำรตวิดตจัขั้งอลปกรณด์เพรรื่อกดำรเฝป้ดำระวจังนดขั้ดำทล่วมเพวิรื่มเตวิมเชล่น แผล่นวจัดระดจับนดขั้ดำ (Staff Gauge), ธงเตรอน
ภจัย, กลผู้อง CCTV และ ปป้ดำยแนะนดดำขผู้อมผล โดยกล่อนลงสดดำรวจพรขั้นททรื่ไดผู้มทกดำรสดดำรวจควดำมตผู้องกดำร
อลปกรณด์เฝป้ดำระวจังของชลมชนและตดดำแหนล่งททรื่จะมทกดำรตวิดตจัขั้ง เครรอขล่ดำยฯ ไดผู้ตระเวณไปตดำมลดดำคลองสดำย
ตล่ดำง ๆ และทดดำกดำรชทขั้จลดพรผู้อมทจัขั้งใหผู้ขผู้อมผลรดำยละเอทยดของพรขั้นททรื่ ผผผู้ววิจจัยทดดำกดำรปปักหมลดลงบนแผนททรื่
พรผู้อมบจันทศึกขผู้อมผลรดำยละเอทยดของแตล่ละจลด

กดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ตดดำบลทลล่งลดำน อดดำเภอคลองหอยโขล่ง จจังหวจัดสงขลดำ ผผผู้ววิจจัยไดผู้
พวิมพด์แผนททรื่ดดำวเททยมของตดดำบลทลล่งลดำนลงบนไวนวิลขนดำด 1x1 เมตร ตดำมขผู้อเสนอแนะของเครรอขล่ดำยฯ
เพรรื่อใหผู้ตจัวแทนเครรอขล่ดำยฯ ไดผู้ลองปปักหมลดลงบนแผนททรื่ พบวล่ดำแผนททรื่ดดำวเททยมมทขนดำดเลก็กเกวินไปจนไมล่
สดำมดำรถสจังเกตจลดสดดำคจัญและบผู้ดำนของเครรอขล่ดำยฯ ไดผู้ ทดดำใหผู้ตผู้องยกเลวิกววิธทกดำรนทขั้ และกลจับไปดดดำเนวินกดำร
ดผู้วยววิธทฉดำยภดำพแผนททรื่ดดำวเททยมเหมรอนเดวิม

กดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยบผู้ดำนพทรื่เลทขั้ยงชลมชนวจัดหดำดใหญล่ใน อดดำเภอหดำดใหญล่ จจังหวจัด
สงขลดำ เปป็นชลมชนขนดำดเลก็กในเทศบดำลนครหดำดใหญล่ มทแผนททรื่ดดำวเททยมควดำมละเอทยดสผง มทจลดสจังเกตททรื่
ชจัดเจน มทอวินเทอรด์เนก็ตควดำมเรก็วสผง ทดดำใหผู้กดำรปปักหมลดเปป็นไปดผู้วยสะดวกและดดดำเนวินกดำรเสรก็จสวิขั้นดผู้วย
ควดำมรวดเรก็ว

กดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ตดดำบลคลองหอยโขล่ง อดดำเภอคลองหอยโขล่ง จจังหวจัดสงขลดำ
ดดดำเนวินกดำรโดยเครรอขล่ดำยฯ ผผผู้ววิจจัยเปป็นผผผู้สจังเกตกดำรณด์ กระบวนกดำรดดดำเนวินกดำรครอทดดำควดำมเขผู้ดำใจกจับเครรอ
ขล่ดำยจดำกทจัขั้ง 2 หมผล่บผู้ดำน บอกววิธทกดำรในกดำรทดดำ โดยกดำรฉดำยภดำพแผนททรื่ดดำวเททยมขศึขั้นจอ แลผู้วใหผู้ผผผู้เขผู้ดำรล่วม
ซศึรื่งเปป็นคนในหมผล่บผู้ดำนชล่วยกจันชทขั้จลดสดดำหรจับปปักหมลดบนแผนททรื่ ขจัขั้นตอนกดำรทดดำงดำนเรก็วกวล่ดำครจัขั้งกล่อน ๆ แตล่
ตวิดปปัญหดำททรื่อวินเทอรด์เนก็ตคผู้ดำงบผู้ดำงเปป็นบดำงชล่วง

กดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ตดดำบลโคกมล่วง อดดำเภอคลองหอยโขล่ง จจังหวจัดสงขลดำ ผผผู้ววิจจัย
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เปป็นผผผู้สจังเกตกดำรณด์ กดำรดดดำเนวินงดำนทจัขั้งหมดโดยเครรอขล่ดำยฯ คงใชผู้ววิธทกดำรเดวิมครอฉดำยแผนททรื่ดดำวเททยมควดำม
ละเอทยดสผงบนจอภดำพตวิดผนจัง ใหผู้ตจัวแทนแตล่ละหมผล่บผู้ดำนชทขั้จลดของบผู้ดำนเครรอขล่ดำยฯ โดยรล่วมกจันดผกจับผผผู้เขผู้ดำ
รล่วมคนอรรื่น ๆ หดำกตจัวแทนหดำจลดไมล่ถผก ผผผู้เขผู้ดำรล่วมกก็จะชล่วยกจันหดำใหผู้

กดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ตดดำบลคผเตล่ดำ อดดำ เภอหดำดใหญล่ จจังหวจัดสงขลดำ โดยใชผู้
กระบวนกดำรเดวิมครอฉดำยแผนททรื่ดดำวเททยมควดำมละเอทยดสผงบนจอภดำพ ใหผู้ตจัวแทนชทขั้จลดและดดดำเนวินกดำรปปัก
หมลด กดำรดดดำเนวินกดำรในครจัขั้งนทขั้ใชผู้เครรรื่องคอมพวิวเตอรด์จดดำนวน 2 เครรรื่องดดดำเนวินกดำรปปักหมลดในเวลดำและ
สถดำนททรื่เดทยวกจัน

กดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยพทรื่เลทขั้ยงเทศบดำลนครหดำดใหญล่ อดดำเภอหดำดใหญล่ จจังหวจัดสงขลดำ
ผผผู้ววิจจัยไดผู้นดดำเสนอเรรรื่องกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ใหผู้กจับเครรอขล่ดำยพทรื่เลทขั้ยง และไดผู้แสดงตจัวอยล่ดำงโดยกดำรปปัก
หมลดบผู้ดำนพทรื่เลทขั้ยงใหผู้ดผในเวลดำอจันจดดำกจัด จดำกกดำรสอบถดำมพบวล่ดำพทรื่เลทขั้ยงสล่วนใหญล่อดำศจัยอยผล่ในเขตชลมชน
เมรอง มทเครรรื่องคอมพวิวเตอรด์ มทอวินเทอรด์เนก็ตททรื่บผู้ดำน สดำมดำรถปปักหมลดบผู้ดำนของตนเองไดผู้

ขจัขั้นตอนททที่ 7 การสรืที่อสารกจับมวลชน
กดำรใหผู้ควดำมสดดำคจัญกจับมวลชนอยล่ดำงเทล่ดำเททยมกจันดผู้วยกดำรสรรื่อสดำรตอบสนองตล่อควดำม

ตผู้องกดำรของมวลชนผล่ดำนชล่องทดำงกดำรสรรื่อสดำรททรื่ถผกตผู้องและเหมดำะสม ผผผู้ววิจจัยและคณะทดดำงดำนโครงกดำรไดผู้
สรผู้ดำงชล่องทดำงกดำรสรรื่อสดำรกจับมวลชนโดย

1. โซเชทยลเนก็ตเววิรด์ค (Social network) ครอ เฟซบลบุ๊ค (Facebook.com) เพรรื่อเปป็น
เครรรื่องมรอสดดำหรจับใชผู้เปป็นชล่องทดำงในกดำรประกดำศเชวิญชวนผผผู้ททรื่สนใจเขผู้ดำรล่วมในกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ
และสรรื่อสดำรพผดคลย รจับฟปังขผู้อเสนอแนะจดำกมวลชน โดยผผผู้ววิจจัยไดผู้สรผู้ดำง Facebook Page ชรรื่อ “แผนททรื่
เครรอขล่ดำยเฝป้ดำระวจังและชล่วยเหลรอผผผู้ประสพภจัยพวิบจัตวิ  จจั งหวจัดสงขลดำ” ใชผู้  Url Address ครอ
www.facebook.com/CrowdsourcingDisasterNetworksMapping เมรรื่อเรวิรื่มดดดำเนวินกระบวนกดำร
ในกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ผผผู้ววิจจัยและคณะทดดำงดำนโครงกดำรไดผู้รดำยงดำนผลของกดำรทดดำงดำน อลปสรรค
ปปัญหดำ ววิธทกดำรแกผู้ไขในทลกขจัขั้นตอน เพรรื่อใหผู้ทลกคนไดผู้รจับทรดำบควดำมครบหนผู้ดำของกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ
และสอบถดำมควดำมควิดเหก็นหรรอคดดำแนะนดดำตล่ดำง ๆ 

2. ผผผู้ววิจจัย คณะทดดำงดำนโครงกดำร และตจัวแทนเครรอขล่ดำยฯ ทดดำกดำรประชดำสจัมพจันธด์และขอ
ควดำมรล่วมมรอผล่ดำนสถดำนทววิทยล ม.อ. FM88 โดยผผผู้ววิจจัยและเครรอขล่ดำยฯ ไดผู้นดดำเสนอแนวควิดในกดำรทดดำแผนททรื่
เครรอขล่ดำยฯ กระบวนกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ และผลททรื่จะไดผู้รจับ

3. คณะทดดำงดำนโครงกดำรทดดำกดำรประชดำสจัมพจันธด์ทดำงสถดำนทโทรทจัศนด์ โดยนดดำเสนอกดำร
ทดดำแผนชลมชนระดจับอดดำเภอ และกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยเฝป้ดำระวจังและชล่วยเหลรอผผผู้ประสบภจัยพวิบจัตวิจจังหวจัด
ในรดำยกดำรพวิรดำบคดำบขล่ดำว ชล่อง 11

4. กดำรนดดำเสนอในเวททประชลม-เสวนดำของคณะทดดำงดำนโครงกดำร เวททปฏวิบจัตวิกดำรของ
เครรอขล่ดำยฯ

5. กดำรจจัดนวิทรรศกดำร โปสเตอรด์ และบทควดำมในสรรื่อสวิรื่งพวิมพด์และเวก็บไซทด์
ขจัขั้นตอนททที่ 8 การประเมวินมวลชน
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ผผผู้ววิจจัยและคณะทดดำงดำนโครงกดำรรล่วมกจันประเมวินมวลชนโดยอดำศจัยกดำรสจังเกตกดำรณด์ใน
กดำรรล่วมทดดำแผนททรื่ของมวลชน และรจับฟปังขผู้อเสนอแนะ เพรรื่อนดดำมดำเปป็นแนวทดำงในกดำรพจัฒนดำศจักยภดำพ
มวลชนในกดำรดดดำเนวินกดำรสรผู้ดำงแผนททรื่เครรอขล่ดำย

ผผผู้ววิจจัยและคณะทดดำงดำนโครงกดำรไดผู้ใหผู้ควดำมชล่วยเหลรอในกดำรดดดำเนวินกดำรทดำงเทคนวิคแกล่
มวลชนในกรณทททรื่มวลชนมทศจักยภดำพและควดำมชดดำนดำญในกดำรใชผู้งดำนเครรรื่องมรอนผู้อย ดผู้วยกดำรใหผู้คดดำแนะนดดำ
และดดดำเนวินกดำรชล่วยเหลรอในบดำงขจัขั้นตอน

คณะทดดำงดำนโครงกดำรไดผู้จจัดใหผู้มทกดำรประชลมกลลล่มยล่อยเพรรื่อตอบแบบสอบถดำมและถอด
บทเรทยน สดดำหรจับประเมวินกระบวนกดำรในแตล่ละขจัขั้นตอน

ขจัขั้นตอนททที่ 9 การรจักษามวลชน
กดำรรจักษดำมวลชนใหผู้มทควดำมกระตรอรรอรผู้นและสดำมดำรถบรวิหดำรตนเองไดผู้ โดยโครงกดำร

อดำจจะมทกดำรชทขั้นดดำ ใหผู้คดดำแนะนดดำ และตอบคดดำถดำมของมวลชน โครงกดำรครดำวดด์ซอรด์สซวิงจะประสบผล
สดดำเรก็จเปป็นผลจดำกควดำมรล่วมมรอกจันอยล่ดำงเหนทยวแนล่นระหวล่ดำงมวลชนกจับโครงกดำรหรรอผผผู้ชทขั้แนะซศึรื่งเตก็มไป
ดผู้วยเจตนดำดท โครงกดำรครดำวดด์ซอรด์สซวิงจะใหผู้ควดำมสดดำคจัญกจับแนวควิดของชลมชน โครงกดำรอดำจจะใหผู้ใหผู้คดดำ
แนะนดดำและจจัดระเบทยบ แตล่เมรรื่อถศึงททรื่สลดแลผู้วกก็ตผู้องปฏวิบจัตวิตดำมควดำมตผู้องกดำรของชลมชน โครงกดำรจะตผู้อง
ทดดำประโยชนด์ททรื่สดำมดำรถตอบสนองควดำมตผู้องกดำรทดำงจวิตววิทยดำ สจังคม หรรออดำรมณด์ ใหผู้มวลชนกล่อนโดย
กดำรใหผู้สวิรื่งททรื่มวลชนตผู้องกดำร หดำกควดำมตผู้องกดำรของมวลชนไดผู้รจับกดำรตอบสนอง มวลชนกก็จะเขผู้ดำมดำมท
สล่วนรล่วมในกดำรทดดำโครงกดำร

4.2 ผลการววิจจัย
ผลททรื่ไดผู้จดำกกดำรววิจจัยในครจัขั้งนทขั้ประกอบดผู้วย เครรรื่องมรอสดดำหรจับทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยททรื่

พจัฒนดำขศึขั้นเพรรื่อรองรจับกดำรทดดำขผู้อมผล และ กระบวนกดำรครดำวดด์ซอรด์สซวิงททรื่นดดำมดำประยลกตด์ใชผู้ในกดำรทดดำ
ขผู้อมผล

4.2.1 เครรืที่องมรือสดาหรจับทดาแผนททที่เครรือขต่ายฯ
จดำกขจัขั้นตอนในกดำรพจัฒนดำโปรแกรม ไดผู้เครรรื่องมรอสดดำหรจับทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ครอ

โปรแกรมสดดำหรจับเกก็บรวมรวมขผู้อมผลแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ เปป็นแอพพลวิเคชจัรื่นททรื่ทดดำ งดำนบนเวก็บไซทด์
(Webbase Application Platform) ททรื่งดำนบนเวก็บเบรดำสด์เซอรด์ (browser) ผล่ดำนเครรอขล่ดำยอวินเทอรด์เนก็ต
พจัฒนดำดผู้วยภดำษดำ PHP โดยเกก็บขผู้อมผลดผู้วยฐดำนขผู้อมผล MySql Database Server ขผู้อมผลททรื่บจันทศึกจะนดดำ
มดำแสดงผลบนแผนททรื่ของ Google Map ซศึรื่งเปป็นแผนททรื่ททรื่สดำมดำรถเขทยนโปรแกรมเพวิรื่มเตวิมดผู้วยภดำษดำ
JavaScript เพรรื่อนดดำพวิกจัดจดำกฐดำนขผู้อมผลมดำปปักหมลดบนแผนททรื่ และสดำมดำรถแสดงผลบนเวก็บไซทด์ไดผู้

ผลจดำกกดำรลดควดำมซจับซผู้อนของกดำรปป้อนขผู้อมผลลงใหผู้เหลรอนผู้อยททรื่สลด ทดดำใหผู้ขผู้อมผล
เครรอขล่ดำยฯ ททรื่เกก็บในฐดำนขผู้อมผลประกอบดผู้วยจดดำนวนฟฟิลดด์ขผู้อมผล ครอ 1.ใคร? 2.ทดดำอะไร? 3.ททรื่ไหน?
4.เมรรื่อไหร? 5.อยล่ดำงไร? และ 6.พวิกจัดบนแผนททรื่ โดยแตล่ละชล่องของกดำรปป้อนขผู้อมผลมทคดดำอธวิบดำยและ
ตจัวอยล่ดำงของขผู้อควดำมททรื่จะปป้อนไวผู้ดผู้วย ขผู้อมผลเพวิรื่มเตวิมครอขผู้อมผลสล่วนบลคคลของผผผู้ปป้อนขผู้อมผลประกอบดผู้วย
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1.ชรรื่อผผผู้สล่งขผู้อมผล 2.อทเมลด์ และ 3.โทรศจัพทด์ เปป็นขผู้อมผลททรื่ไมล่นดดำมดำเผยแพรล่โดยจจัดเกก็บไวผู้สดดำหรจับกดำรสอบ
ทดำนควดำมถผกตผู้องของขผู้อมผลเทล่ดำนจัขั้น

ผลจดำกกดำรลดลดดำดจับขจัขั้นตอนของกดำรดดดำเนวินกดำรปป้อนขผู้อมผล จดำกกดำรออกแบบเบรขั้อง
ตผู้นของผผผู้ววิจจัยมทลดดำดจับขจัขั้นตอนกดำรทดดำงดำนของโปรแกรมครอ ปป้อนขผู้อมผลในชล่องกรอกขผู้อมผล คผู้นหดำ
ตดดำแหนล่งททรื่ตผู้องกดำรบนแผนททรื่ คลวิกบนแผนททรื่เพรรื่อเกก็บคล่ดำพวิกจัด บจันทศึกขผู้อมผล โดยขผู้อมผลททรื่มทกดำรจจัดเกก็บตดำม
แบบฟอรด์ม หลจังจดำกดดดำเนวินกดำรทดสอบและดดดำเนวินกดำรทดดำขผู้อมผลรล่วมกจับมวลชนแลผู้ว จดำกกดำรสจังเกตพบ
วล่ดำลดดำดจับขจัขั้นตอนของกดำรปปักหมลดบนแผนททรื่ครอ หดำตดดำแหนล่งบผู้ดำนเครรอขล่ดำยบนแผนททรื่ => ปปักหมลดบน
แผนททรื่ => ปป้อนขผู้อมผลรดำยละเอทยด => บจันทศึกขผู้อมผล => หดำตดดำแหนล่งบผู้ดำน ผผผู้ววิจจัยจศึงไดผู้ดดดำเนวินกดำร
ปรจับปรลงลดดำดจับขจัขั้นตอนของโปรแกรมใหมล่ใหผู้สะดวกแตล่กดำรใชผู้งดำนเปป็น คผู้นหดำตดดำแหนล่งททรื่ตผู้องกดำรบน
แผนททรื่โดยกดำรเลรรื่อนแผนททรื่หรรอกดำรปป้อนคดดำคผู้นในชล่องคผู้นหดำ ดจับเบวิขั้ลคลวิกบนแผนททรื่เพรรื่อปปักหมลดบน
ตดดำแหนล่งดจังกลล่ดำว โปรแกรมจะเปฟิดแบบฟอรด์มขศึขั้นมดำเพรรื่อปป้อนรดำยละเอทยด ปป้อนขผู้อมผลแตล่ละฟฟิลดด์ใหผู้
ครบถผู้วน แลผู้วทดดำกดำรบจันทศึกขผู้อมผล เปป็นอจันเสรก็จสวิขั้นกระบวนกดำรปป้อนขผู้อมผลแตล่ละรดำยกดำร

ผลจดำกกดำรลดลดดำดจับขจัขั้นตอนลงใหผู้เหลรอนผู้อยททรื่สลด ทดดำใหผู้ผผผู้เขผู้ดำรล่วมทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ
ไมล่จดดำเปป็นตผู้องลงทะเบทยนเปป็นสมจัครเปป็นสมดำชวิก เนรรื่องจดำกมวลชนอดำจเขผู้ดำมดำเพรรื่อปปักหมลดเพทยงแคล่ครจัขั้ง
เดทยว

หลจังจดำกดดดำเนวินกดำรปปักหมลดไประยะเวลดำหนศึรื่ง หมลดททรื่อยผล่บนแผนททรื่เรวิรื่มมทควดำมหลดำก
หลดำยรผปแบบมดำกขศึขั้น เชล่น บผู้ดำนเครรอขล่ดำย จลดตวิดตจัขั้งแผล่นวจัดระดจับนดขั้ดำ จลดตวิดตจัขั้งธงเตรอนภจัย มทขผู้อเสนอ
แนะจดำกเครรอขล่ดำยใหผู้แยกกดำรนดดำเสนอหมลดบนแผนททรื่เปป็นชจัขั้นขผู้อมผล (Layer) โดยใชผู้หมลดททรื่มทลจักษณะ
แตกตล่ดำงกจันเพรรื่อสรรื่อถศึงหมลดแตล่ละประเภทไดผู้ รวมทจัขั้งสดำมดำรถเลรอกแสดงผลเฉพดำะบดำงชจัขั้นขผู้อมผล และ
กดำรแสดงเสผู้นขอบเขตของลลล่มนดขั้ดำคลองลงบนแผนททรื่ ทดดำใหผู้มองภดำพรวมของแผนททรื่ไดผู้ชจัดเจนยวิรื่งขศึขั้น

จดำกกดำรดดดำเนวินกดำรทดดำขผู้อมผลพบขผู้อจดดำกจัด ปปัญหดำและแนวทดำงในกดำรแกผู้ปปัญหดำของ
กดำรใชผู้เครรรื่องมรอครอ (หจัวขผู้อสดดำคจัญ เนผู้นหนล่อย ปปัญหดำ แกผู้อยล่ดำงไร จดำกกดำรววิเครดำะหด์ของนจักววิจจัย)

1. เมรรื่อหดำจลดททรื่ถผกตผู้องบนแผนททรื่เจอแลผู้วทดดำกดำรคลวิกเพรรื่อสรผู้ดำงหมลดและปป้อนขผู้อมผล
โปรแกรมไดผู้เลรรื่อนหมลดททรื่กดดำลจังสรผู้ดำงมดำไวผู้ตรงกลดำงหนผู้ดำจอและขยดำยแผนททรื่ทดดำใหผู้เกวิดควดำมเคลรรื่อนไหว
ของแผนททรื่ สล่งผลใหผู้ผผผู้ชทขั้จลดเกวิดควดำมสจับสนเรรรื่องตดดำแหนล่งและหดำจลดททรื่กดดำลจังสรผู้ดำงไมล่เจอ จศึงเปลทรื่ยนกดำร
แสดงผลโดยไมล่มทกดำรเลรรื่อนและขยดำยแผนททรื่

2. กดำรคลวิกครจัขั้งเดทยวบนแผนททรื่เพรรื่อเพวิรื่มหมลดทดดำใหผู้เกวิดควดำมผวิดพลดำดในกดำรทดดำงดำนไดผู้
งล่ดำย เชล่น กดำรคลวิกโดยไมล่ไดผู้ตจัขั้งใจ ทดดำใหผู้ตผู้องเสทยเวลดำคลวิกเพรรื่อยกเลวิก จศึงเปลทรื่ยนมดำเปป็นกดำรคลวิก 2 ครจัขั้ง

3. ขผู้อจดดำกจัดในกดำรใชผู้อวินเทอรด์เนก็ตในชลมชนนอกเขตเมรอง ททรื่บดำงครจัขั้งสจัญญดำณกดำรใชผู้
อวินเทอรด์เนก็ตเขผู้ดำไมล่ถศึง มทควดำมเรก็วตดรื่ดำ  หยลดทดดำ งดำนเปป็นบดำงชล่วง ซศึรื่งในแตล่ละขจัขั้นตอนของกดำร
เพวิรื่ม,แกผู้ไข,บจันทศึกขผู้อมผล จดดำเปป็นตผู้องดศึงขผู้อมผลมดำจดำกอวินเทอรด์เนก็ททลกครจัขั้ง (online mode) ทดดำใหผู้เกวิด
กดำรชะงจักในกดำรปป้อนขผู้อมผลและใชผู้เวลดำในกดำรดดดำเนวินงดำนนดำนขศึขั้น แนวทดำงแกผู้ไขครอเปลทรื่ยนววิธทกดำรในกดำร
คลวิกเพรรื่อเพวิรื่มเตวิมหรรอแกผู้ไข โดยกดำรเกก็บขผู้อมผลไวผู้ใน data-tag และปรจับววิธทกดำรบจันทศึกขผู้อมผลใหผู้ทดดำงดำน
หลจังฉดำกแทน (offline mode) เพรรื่อใหผู้สดำมดำรถทดดำงดำนตล่อเนรรื่องไดผู้โดยไมล่ตวิดขจัด และหดำกอวินเทอรด์เนก็ตใชผู้
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งดำนตล่อไปไมล่ไดผู้ ใหผู้สดำมดำรถทดดำสดดำเนดำขผู้อมผลออกมดำเพรรื่อดดดำเนวินกดำรตล่อไปในภดำยหลจังไดผู้
4. หมลดททรื่แสดงบนแผนททรื่ไมล่สรรื่อควดำมหมดำย ทดดำใหผู้กดำรมองภดำพรวมทดดำไดผู้ยดำก แกผู้ไข

โดยกดำรเปลทรื่ยนสจัญญลจักษด์ของหมลดใหผู้สรรื่อควดำมหมดำยตรงกดำรหมลดมดำกขศึขั้น
5. ขผู้อมผลททรื่มทมดำกขศึขั้นทดดำใหผู้มทควดำมตผู้องกดำรเลรอกดผขผู้อมผลเฉพดำะบดำงประเภทไดผู้ยดำกขศึขั้น

แนวทดำงแกผู้ไขครอใหผู้สดำมดำรถเลรอกดผเฉพดำะบดำงชจัขั้นของขผู้อมผลไดผู้ จดดำทดดำใหผู้ชล่วยลดควดำมสจับสนและมอง
ภดำพรวมไดผู้ดทยวิรื่งขศึขั้น

6. จดำกกดำรสดดำรวจพรขั้นททรื่พบวล่ดำปปัญหดำของกดำรปปักหมลดและบจันทศึกขผู้อมผลระหวล่ดำงกดำร
สดดำรวจมทควดำมจดดำเปป็นตผู้องใชผู้อลปกรณด์ททรื่เหมดำะสมตล่อกดำรทดดำงดำนททรื่ตผู้องเคลรรื่อนยผู้ดำยตดดำแหนล่งตลอด เชล่น
แทก็บเลก็ตททรื่มท GPS และกดำรใชผู้อวินเทอรด์เนก็ตดผู้วยเครรอขล่ดำย 3G โปรแกรมตผู้องสดำมดำรถแสดงตดดำแหนล่ง
ปปัจจลบจันไดผู้และบจันทศึกตดดำแหนล่งปปัจจลบจันพรผู้อมขผู้อมผลรดำยละเอทยดและภดำพถล่ดำยไดผู้ทจันทท โปรแกรมควร
บจันทศึกขผู้อมผลเสผู้นทดำงกดำรเดวินทดำงเพรรื่อนดดำมดำอผู้ดำงอวิงในภดำยหลจัง กดำรใชผู้งดำนอวินเทอรด์เนก็ตบนโทรศจัพทด์มรอ
ถรอในพรขั้นททรื่หล่ดำงไกลบดำงจลดไมล่มทสจัญญดำณ

7. กดำรแสดงภดำพถล่ดำยประกอบจะชล่วยใหผู้สดำมดำรถสรรื่อควดำมหมดำยของหมลดบดำง
ประเภทไดผู้ดทยวิรื่งขศึขั้น แนวทดำงแกผู้ไขครอ ปรจับปรลงโปรแกรมใหผู้สดำมดำรถบจันทศึกภดำพถล่ดำยประกอบจลดปปักหมลด
แตล่ละจลดไดผู้สะดวก

8. เครรอขล่ดำยตผู้องรอคอยใหผู้แตล่ละหมผล่บผู้ดำนลงพวิกจัดไปททละหมผล่บผู้ดำน ทดดำใหผู้ตผู้องเสทยเวลดำ
ในกดำรดดดำเนวินกดำร แนวทดำงแกผู้ไข โดยกดำรเพวิรื่มเครรรื่องมรอและคนททรื่จะชล่วยลงพวิกจัด พจัฒนดำศจักภดำพมวลชน
โดยกดำรสอนใหผู้ททมงดำนหรรอเจผู้ดำหนผู้ดำททรื่ของเทศบดำลสดำมดำรถชล่วยลงพวิกจัดเองไดผู้ และชล่วยกจันมดำบจันทศึก
พวิกจัดลงในแผนททรื่ กก็จะชล่วยลดเวลดำและเขผู้ดำสผล่กระบวนกดำรของครดำวดด์ซอรด์สซวิงไดผู้มดำกขศึขั้น นจัรื่นครอมทมวลชน
มดำชล่วยทดดำมดำกขศึขั้น กรณทททรื่ชล่วยกจันทดดำจดำกหลดำย ๆ คน ตผู้องสดำมดำรถนดดำขผู้อมผลททรื่คนอรรื่นเพวิรื่ม /แกผู้ไขมดำแสดง
ไดผู้ดผู้วย โดยอดำจจะตรวจสอบขผู้อมผลททรื่ถผกเพวิรื่ม/แกผู้ไขมดำแสดงทลก ๆ ชล่วงระยะเวลดำททรื่กดดำหนด

จดำกกดำรทดดำขผู้อมผล ไดผู้ลดดำดจับขจัขั้นตอนกดำรทดดำงดำนของโปรแกรมสดดำหรจับเกก็บรวบรวม
ขผู้อมผลแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ภดำยหลจังจดำกกดำรปรจับปรลงโปรแกรมจดำกกดำรสจังเกตของผผผู้ววิจจัยและขผู้อเสนอแนะ
ของมวลชน มทลดดำดจับขจัขั้นตอนกดำรทดดำงดำนดจังนทขั้

1. คผู้นหดำตดดำแหนล่งบนแผนททรื่ ววิธทกดำรคผู้นหดำตดดำแหนล่งบนแผนททรื่ทดดำไดผู้หลดำยววิธทเชล่น กดำร
คลวิกบนแผนททรื่แลผู้วลดำกเพรรื่อเปลทรื่ยนพรขั้นททรื่ หรรอ กดำรปป้อนชรรื่อสถดำนททรื่ในชล่องคผู้นหดำ หรรอกดำรปป้อนชรรื่อเครรอ
ขล่ดำยในชล่องคผู้นหดำ

2. ปปักหมลดบนแผนททรื่ โดยกดำรคลวิก 2 ครจัขั้งบนตดดำแหนล่งททรื่ตผู้องกดำรปปักหมลดบนแผนททรื่
แลผู้วชล่องปป้อนรดำยละเอทยดขผู้อมผลจะแสดงขศึขั้นมดำ

3. ปป้อนรดำยละเอทยด โดยปป้อนขผู้อมผล ใคร? ทดดำอะไร? เมรรื่อไหรล่? อยผล่ททรื่ไหน? โดยแตล่ละ
ชล่องปป้อนขผู้อมผลจะมทตจัวอยล่ดำงขผู้อควดำมททรื่จะใหผู้ปป้อน และเมรรื่อเรวิรื่มปป้อนขผู้อมผลจะแสดงรดำยกดำรขผู้อมผลททรื่มทคดดำ
คลผู้ดำยกจันมดำใหผู้เลรอก

4. บจันทศึก โดยคลวิกปลปุ่มบจันทศึกเมรรื่อปป้อนขผู้อมผลครบถผู้วน
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ภดำพททรื่ 5 แสดงฟฟิลดด์ขผู้อมผลของโปรแกรมสดดำหรจับเกก็บรวมรวมขผู้อมผลแผนททรื่เครรอขล่ดำย

ตดำรดำงททรื่ 3 แสดงจดดำนวนหมลดในแตล่ละเดรอน

เดรือน-ปป จดานวนหมมุด
ตลลดำคม 2555 23

พฤศจวิกดำยน 2555 4
ธจันวดำคม 2555 9
มกรดำคม 2556 4
กรกฎดำคม 2556 70
สวิงหดำคม 2556 138
กจันยดำยน 2556 222
ตลลดำคม 2556 10

พฤศจวิกดำยน 2556 13
ธจันวดำคม 2556 2

รวม 495
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ภดำพททรื่ 6 แสดงจดดำนวนหมลดในแตล่ละเดรอน

ภดำพททรื่ 7 จดดำนวนกดำรเพวิรื่มขศึขั้นของหมลดในแตล่ละวจัน
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ภดำพททรื่ 7 แสดงผลของกดำรปปักหมลดบนแผนททรื่เครรอขล่ดำย ไดผู้จดดำนวนหมลดบนแผนททรื่เครรอ
ขล่ดำยฯ จดดำนวน 495 หมลด โดยชล่วงของกดำรทดสอบโปรแกรมระหวล่ดำงเดรอนตลลดำคม 2555 - มกรดำคม
2556 มทจดดำนวน 40 หมลด (รผู้อยละ 8.1) ชล่วงกดำรทดดำกระบวนกดำรครดำวดด์ซอรด์สซวิง ระหวล่ดำงเดรอน
กรกฎดำคม 2556 - กจันยดำยน 2556 จดดำนวน 430 หมลด (รผู้อยละ 86.9) และชล่วงหลจังทดดำกระบวนกดำร
ครดำวดด์ซอรด์สซวิงระหวล่ดำงเดรอนตลลดำคม 2556 - ธจันวดำคม 2556 จดดำนวน 25 หมลด (รผู้อยละ 5.0) โดย
อจัตรดำกดำรเพวิรื่มขศึขั้นของหมลดททรื่มดำกททรื่สลดจะอยผล่ในชล่วงเดรอนกรกฎดำคม 2556 - กจันยดำยน 2556 ซศึรื่งเปป็นชล่วง
ททรื่มทกดำรทดดำกระบวนกดำรทดดำขผู้อมผลในชลมชน (รผู้อยละ 86.9)

ภดำพททรื่ 8 แสดงแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ททรื่ไดผู้จดำกกดำรสรผู้ดำงสรรคด์ของมวลชน
ภดำพททรื่ 8 แสดงผลลจัพทด์ของกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ โดยโปรแกรมมทคลณสมบจัตวิดจังนทขั้
1. ปปักหมลดบนแผนททรื่พรผู้อมปป้อนรดำยละเอทยดและภดำพถล่ดำย
2. มทกดำรจจัดกลลล่มของขผู้อมผล โดยแสดงเปป็นหมลดททรื่มทรผปแบบแตกตล่ดำงกจัน
3. แสดงตดดำแหนล่งปปัจจลบจันบนแผนททรื่โดยใชผู้ขผู้อมผลตดดำแหนล่งพวิกจัดจดำกตดดำแหนล่งของ

โทรศจัพทด์ WiFi หรรอ ISP
4. คผู้นหดำตดดำแหนล่งบนแผนททรื่โดยสดำมดำรถปป้อนชรรื่อของสถดำนททรื่ บลคคล องคด์กร ททรื่มทใน

ฐดำนขผู้อมผล คผู้นหดำโดยกดำรปป้อนพวิกจัด หรรอชรรื่อสถดำนททรื่ ตดดำบล อดดำเภอ จจังหวจัด
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5. ลผู้ดำงหมลดททรื่แสดงบนแผนททรื่เพรรื่อเลรอกแสดงเฉพดำะบดำงชจัขั้นขผู้อมผล
6. เลรอกชจัขั้นของแผนททรื่ โดยเลรอกจดำกขผู้อมผล “ทดดำอะไร”
7. แสดงรดำยชรรื่อทจัขั้งหมด
8. แสดงรดำยชรรื่อมดำใหมล่
9. รดำยงดำนกดำรปปักหมลดในแตล่ละวจัน
10. รดำยงดำนกดำรเพวิรื่มขศึขั้นของหมลดในแตล่ละวจัน

4.2.2 กระบวนการคราวดด์ซอรด์สซวิงในการทดาแผนททที่เครรือขต่ายฯ
4.2.2.1 กระบวนการกดาหนดมวลชน
กดำรเลรอกมวลชนในกดำรเขผู้ดำรล่วมสรผู้ดำงสรรคด์ขผู้อมผล ผผผู้เขผู้ดำรล่วมในกดำรสรผู้ดำงสรรคด์ขผู้อมผลซศึรื่ง

เปป็นตจัวแทนแตล่ละหมผล่บผู้ดำนเปป็นผผผู้ททรื่มทควดำมรผผู้เกทรื่ยวกจับพรขั้นททรื่ของตนเองเปป็นอยล่ดำงดทวล่ดำใครหรรอสถดำนททรื่ตล่ดำง ๆ
อยผล่ททรื่ไหน เมรรื่อหดำจลดเรวิรื่มตผู้นบนแผนททรื่ใหผู้ไดผู้ ผผผู้เขผู้ดำรล่วมสดำมดำรถคผู้นหดำตดดำแหนล่งบนแผนททรื่โดยกดำรคผู้นหดำไป
ตดำมถนนททรื่เปป็นเสผู้นทดำงหลจักของหมผล่บผู้ดำน

ผลจดำกกดำรทดดำกระบวนกดำรครดำวดด์ซอรด์สซวิง มวลชนรล่วมในกระบวนกดำรสรผู้ดำงแผนททรื่
เครรอขล่ดำยฯ ทจัขั้งหมดจดดำนวน 4,325 คน โดยแบล่งมวลชนททรื่เขผู้ดำรล่วมออกไดผู้เปป็น 3 กลลล่มตดำมตดำรดำงททรื่ 4
ตดำรดำงททรื่ 4 แสดงรดำยละเอทยดของมวลชนททรื่เขผู้ดำรล่วมในกดำรสรผู้ดำงแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ

มวลชน บทบดำท จดดำนวน (คน) %
1.มวลชนททรื่รล่วมสรผู้ดำงสรรคด์
ขผู้อมผล
(รดำยละเอทยดจดำกตดำรดำงใน
ภดำคผนวก ค.)

เปป็นตจัวแทนของเครรอขล่ดำยททรื่ เขผู้ดำรล่วมในกดำร
สรผู้ดำงสรรคด์ขผู้อมผลททรื่ถผกเลรอกจดำกกดำรเสนอตจัวเอง
และเปป็นททรื่กดำรยอมรจับของเครรอขล่ดำยฯ ในแตล่ละ
ครจัขั้งททรื่จจัดใหผู้มทกดำรทดดำขผู้อมผล จดดำนวนมวลชนททรื่เปป็น
ผผผู้สรผู้ดำงสรรคด์ขผู้อมผล จดดำนวน 7 ชลมชน

39 0.93%

2.ม ว ล ช น ททรื่ เ ขผู้ ดำ รล่ ว ม ใ น
กระบวนกดำรทดดำขผู้อมผล
(รดำยละเอทยดจดำกตดำรดำงใน
ภดำคผนวก ค.)

มวลชนททรื่เขผู้ดำรล่วมในกระบวนกดำรทดดำขผู้อมผลแตล่ละ
ครจัขั้ง จดดำนวน 7 ชลมชน เปป็นมวลชนททรื่รล่วมในกดำร
เสนอแนะแนวทดำงและรล่วมในกดำรตรวจสอบ
ขผู้อมผล

118 2.83%

3. มวลชนผผผู้บรวิโภคขผู้อมผล
(รดำยละเอทยดจดำกตดำรดำงททรื่ 5)

เปป็นบลคคลทจัรื่วไปททรื่เขผู้ดำมดำดผขผู้อมผลในเวก็บไซทด์ 4,168 94.44

รวม 4,325 100%

จดำกตดำรดำงททรื่ 4 แสดงใหผู้เหก็นวล่ดำมทมวลชนผผผู้ททรื่เขผู้ดำรล่วมในกดำรสรผู้ดำงสรรคด์ขผู้อมผลจดดำนวน
0.93% มทมวลชนผผผู้เขผู้ดำรล่วมในกดำรตรวจสอบจดดำนวน 2.83% ในขณะททรื่มทมวลชนเขผู้ดำมดำดผขผู้อมผลถศึง
94.44%
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จดำกขผู้อมผลกดำรลงทะเบทยนกดำรเขผู้ดำรล่วมในกดำรทดดำแผนททรื่ มวลชนททรื่เขผู้ดำรล่วมในกดำรทดดำ
แผนททรื่ชลมชนเปป็นกลลล่มคนททรื่เปป็นตจัวแทนของเครรอขล่ดำยฯ จดำกชลมชนตล่ดำง ๆ เชล่น กดดำนจัน , ผผผู้ใหญล่บผู้ดำน,
สมดำชวิกองคด์กดำรบรวิหดำรสล่วนตดดำบล, ขผู้ดำรดำชกดำร, ผผผู้นดดำชลมชน และชดำวบผู้ดำนทจัรื่วไปทจัรื่วมทจวิตอดำสดำในกดำร
ทดดำงดำน โดยตจัวแทนเหลล่ดำนทขั้ไดผู้รจับกดำรคจัดสรรจดำกเครรอขล่ดำยในชลมชนวล่ดำเปป็นผผผู้มทศจักยภดำพ มทควดำมรอบรผผู้
สล่วนตจัวแทนกลลล่มเครรอขล่ดำยพทรื่เลทขั้ยงของเทศบดำลนครหดำดใหญล่ เปป็นตจัวแทนททรื่เกวิดจดำกกดำรสมจัครใจของ
กลลล่มคนททรื่มทจวิตอดำสดำททรื่อดำศจัยอยผล่ในชลมชนททรื่เกวิดอลกทกภจัยซดขั้ดำซดำกในเขตเทศบดำลนครหดำดใหญล่ และไดผู้รจับ
กดำรรจับรองจดำกเทศบดำลนครหดำดใหญล่
ตดำรดำงททรื่ 5 แสดงสถวิตวิจดดำนวนมวลชนผผผู้เขผู้ดำชมเวก็บไซทด์ ตลลดำคม 2555 ถศึง ธจันวดำคม 2556

เดรือน-ปป จดานวนผสว้เขว้าเวว็บ (คน) จดานวนหนว้าเขว้าดส (ครจัขั้ง)
ตลลดำคม 2555 - -

พฤศจวิกดำยน 2555 - -
ธจันวดำคม 2555 228 271
มกรดำคม 2556 275 333

กลมภดำพจันธด์ 2556 279 319
มทนดำคม 2556 219 254

เมษดำยน 2556 203 247
พฤษภดำคม 2556 242 304
มวิถลนดำยน  2556 198 242
กรกฏดำคม 2556 292 449
สวิงหดำคม 2556 450 977
กจันยดำยน 2556 470 2,720
ตลลดำคม 2556 371 694

พฤศจวิกดำยน 2556 552 995
ธจันวดำคม 2556 279 580

รวม 4,168 8,670

จดำกตดำรดำงททรื่ 5 แสดงใหผู้เหก็นถศึงจดดำนวนของมวลชนททรื่เขผู้ดำมดำดผขผู้อมผลในเวก็บไซทด์ตจัขั้งแตล่
เรวิรื่มตผู้นททรื่โครงกดำร เปป็นขผู้อมผลททรื่ไดผู้จดำกกดำรบจันทศึกสถวิตวิโดย Google Analytic มทจดดำนวนผผผู้เขผู้ดำเวก็บ (นจับ
จดำกหมดำยเลข IP ของเครรรื่องคอมพวิเตอรด์ในชล่วงเวลดำหนศึรื่ง) จดดำนวน 4,168 คน มทจดดำนวนครจัขั้งหรรอจดดำนวน
หนผู้ดำเวก็บททรื่ถผกเปฟิดดผ 8,670 ครจัขั้ง ควิดเปป็น 2.08 ครจัขั้ง/คน
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ตดำรดำง 6 แสดงจดดำนวนผผผู้เขผู้ดำชมเวก็บไซทด์ 10 อจันดจับแรกจดำกแตล่ละเมรอง

จจังหวจัด จดานวนผสว้เขว้าเวว็บ %จดานวนผสว้เขว้าเวว็บ
1. จจังหวจัดสงขลดำ 1,839 44.07%
2. กรลงเทพมหดำนคร 962 23.05%
3. ไมล่ระบล 793 19.00%
4. จจังหวจัดเชทยงใหมล่ 81 1.94%
5. จจังหวจัดขอนแกล่น 61 1.46%
6. จจังหวจัดพวิษณลโลก 45 1.08%
7. จจังหวจัดนนทบลรท 43 1.03%
8. จจังหวจัดภผเกก็ต 35 0.84%
9. จจังหวจัดฉะเชวิงเทรดำ 33 0.79%
10. จจังหวจัดนครรดำชสทมดำ 29 0.69%

จดำกตดำรดำงททรื่ 6 เปป็นขผู้อมผลททรื่ไดผู้จดำกกดำรบจันทศึกสถวิตวิโดย Google Analytic แสดงใหผู้
เหก็นวล่ดำผผผู้เขผู้ดำดผเวก็บสล่วนใหญล่เปป็นคนในพรขั้นททรื่จจังหวจัดสงขลดำมทจดดำนวนถศึง 44.07% สล่วนผผผู้เขผู้ดำดผททรื่ไมล่ระบล
จจังหวจัดเกวิดจดำกควดำมไมล่สมบผรณด์ของขผู้อมผลททรื่ระบลททรื่มดำของเมรองททรื่ผผผู้เขผู้ดำชมเวก็บไซทด์อดำศจัยอยผ มทควดำมเปป็น
ไปไดผู้ททรื่สล่วนหนศึรื่งอดำจจะเปป็นผผผู้เขผู้ดำดผจดำกจจังหวจัดสงขลดำ แสดงใหผู้เหก็นถศึงกดำรเขผู้ดำถศึงเวก็บไซทด์ททรื่สล่วนใหญล่เปป็น
คนในพรขั้นททรื่ททรื่โครงกดำรดดดำเนวินกดำรสรรื่อสดำรประชดำสจัมพจันธด์เปป็นหลจัก 

มวลชนสล่วนใหญล่ยจังเปป็นผผผู้เขผู้ดำมดำบรวิโภคผลงดำน เขผู้ดำมดำดผแผนททรื่ ยจังไมล่มทขผู้อมผลวล่ดำมท
กดำรนดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ไปใชผู้ประโยชนด์ทดำงดผู้ดำนใดบผู้ดำง

4.2.2.2 กระบวนกระจายปปัญหาและการสรว้างแรงจสงใจ
กระบวนกดำรครดำวดด์ซอรด์สซวิงดผู้วยววิธทกดำรปปัญญดำรวมหมผล่ มทขจัขั้นตอนททรื่สดดำคจัญครอกดำรกระ

จดำยปปัญหดำออกสผล่วงกวผู้ดำงเพรรื่อใหผู้มวลชนไดผู้รจับทรดำบปปัญหดำใหผู้มดำกททรื่สลด ซศึรื่งจะเปป็นกดำรเพวิรื่มโอกดำสใหผู้
มวลชนมดำรล่วมแกผู้ปปัญหดำหรรอรล่วมสรผู้ดำงขผู้อมผลใหผู้มดำกททรื่สลด ในกดำรววิจจัยครจัขั้งนทขั้มทววิธทกดำรกระจดำยปปัญหดำททรื่
หลดำกหลดำยววิธทและหลดำกหลดำยรผปแบบดจังนทขั้

1. ใชผู้ชล่องทดำงททรื่หลดำกหลดำยชล่องทดำง ผผผู้ววิจจัยและคณะทดดำงดำนโครงกดำรใชผู้ชล่องทดำง
สรรื่อสดำรทลกชล่องทดำงททรื่สดำมดำรถทดดำไดผู้ เชล่น สถดำนทววิทยล, สถดำนทโทรทจัศนด์, เฟสบลบุ๊ค, เวก็บไซทด์, เวททเสวนดำ, เวทท
ประชลม, กดำรจจัดนวิทรรศกดำร, กดำรขอควดำมรล่วมมรอ, กดำรกระจดำยผล่ดำนบลคคลททรื่รผผู้จจัก

2. ใชผู้รผปแบบททรื่หลดำกหลดำยรผปแบบ ผผผู้ววิจจัยและคณะทดดำงดำนโครงกดำรใชผู้รผปแบบกดำรนดดำ
เสนอททรื่หลดำกหลดำย โดยรผปแบบททรื่ใชผู้ขศึขั้นอยผล่กจับชล่องทดำงกดำรสรรื่อสดำร เชล่น ลวิงกด์จดำกหนผู้ดำเวก็บไซทด์ ลวิงกด์จดำก
หนผู้ดำเฟซบลบุ๊ค ภดำพกระบวนกดำรทดดำงดำน บทควดำม ภดำพแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ และกรดำฟสถวิตวิตล่ดำง ๆ

3. ใชผู้จดดำนวนครจัขั้งของกดำรกระจดำยปปัญหดำออกไปใหผู้มดำกครจัขั้งททรื่สลด ผผผู้ววิจจัยและคณะ
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ทดดำงดำนโครงกดำรจะนดดำเสนอกระบวนกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ในทลกครจัขั้งททรื่มทโอกดำส ทลกครจัขั้งททรื่มทกดำร
ประชลม เสวนดำ ในเรรรื่องททรื่เกทรื่ยวขผู้องกจับภจัยพวิบจัตวิหรรอเกทรื่ยวขผู้องกจับกดำรสรผู้ดำงเครรอขล่ดำยรผปแบบอรรื่น ทลกครจัขั้งททรื่
มทกดำรจจัดกวิจกรรมจะมทกดำรสอดแทรกเรรรื่องกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ เขผู้ดำไปดผู้วยเสมอ

4. ใชผู้ควดำมถทรื่ของกดำรกระจดำยปปัญหดำใหผู้ตล่อเนรรื่องและบล่อยททรื่สลด ผผผู้ววิจจัยและคณะทดดำงดำน
โครงกดำรจะทดดำกดำรนดดำเสนอทลกครจัขั้งททรื่มทโอกดำสและทดดำอยล่ดำงตล่อเนรรื่องตลอดชล่วงเวลดำของกดำรทดดำโครงกดำร

กดำรสรผู้ดำงแรงจผงใจเพรรื่อใหผู้มวลชนททรื่เขผู้ดำรล่วมในโครงกดำรชล่วยกจันสรผู้ดำงสรรคด์ขผู้อมผลและ
ตรวจสอบขผู้อมผลททรื่ไดผู้มดำ ทดดำใหผู้มวลชนผผผู้เขผู้ดำรล่วมมทควดำมรผผู้สศึกสนลกสนดำนกจับกดำรชทขั้พวิกจัดบนแผนททรื่ มทกดำร
คผู้นหดำตดดำแหนล่งบผู้ดำนของตนเองบนแผนททรื่ เมรรื่อเจอบผู้ดำนของตนเองกก็จะสดำมดำรถไลล่เรทยงไปตดำมถนน,ซอย
เพรรื่อหดำบผู้ดำนผผผู้อรรื่นไดผู้งล่ดำยขศึขั้น

ผผผู้เขผู้ดำรล่วมเหก็นวล่ดำควรทดดำแผนททรื่ตจัวอยล่ดำงใหผู้ไดผู้ควดำมสมบผรณด์จดดำนวนหนศึรื่งเพรรื่อนดดำเสนอใหผู้
กจับชลมชนหรรอตดดำบลอรรื่น ๆ เหก็นภดำพ ในขจัขั้นตอนนทขั้จศึงเหก็นวล่ดำททมงดำนควรลงมรอทดดำขผู้อมผลเบรขั้องตผู้นดผู้วย
ตนเองกล่อน

4.2.2.3 กระบวนสรว้างแผนททที่เครรือขต่ายฯ
กดำรสรผู้ดำงแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ของชลมชนดดดำเนวินกดำรโดยตจัวแทนเครรอขล่ดำยฯ ของแตล่ละ

ชลมชนเปป็นผผผู้ทดดำกดำรสรผู้ดำงสรรคด์ขผู้อมผลโดยอดำศจัยควดำมรผผู้ททรื่มทอยผล่ครอรผผู้จจักสถดำนททรื่ตล่ดำง ๆ ในชลมชนเปป็นอยล่ดำงดท
โดยคณะทดดำงดำนโครงกดำรนดดำเสนอตจัวอยล่ดำงแผนททรื่ททรื่ผล่ดำนกดำรทดสอบแลผู้วใหผู้ผผผู้เขผู้ดำรล่วมดผ ผผผู้เขผู้ดำรล่วมทดดำกดำร
ทบทวนรดำยชรรื่อเครรอขล่ดำยฯ ของแตล่ละหมผล่บผู้ดำน คณะทดดำงดำนโครงกดำรฉดำยโปรแกรมททรื่แสดงแผนททรื่เครรอ
ขล่ดำยฯ ในรผปแบบแผนททรื่ดดำวเททยมและแผนททรื่เสผู้นทดำง ทดลองทดดำกดำรยล่อแผนททรื่เพรรื่อแสดงภดำพรวมของ
ตดดำบลและหมผล่บผู้ดำน ทดลองทดดำกดำรขยดำยแผนททรื่เพรรื่อแสดงรดำยละเอทยดของบผู้ดำนแตล่ละหลจังบนแผนททรื่
ดดำวเททยม แลผู้วใหผู้ตจัวแทนของกลลล่มแตล่ละหมผล่บผู้ดำนออกมดำชทขั้ตดดำแหนล่งของบผู้ดำนเครรอขล่ดำยโดยมทเจผู้ดำของบผู้ดำน
และผผผู้เขผู้ดำรล่วมอรรื่นๆ ชล่วยตรวจสอบควดำมถผกตผู้องของตดดำแหนล่งและขผู้อมผล รวมทจัขั้งชล่วยบอกเสผู้นทดำงและ
จลดสจังเกตตล่ดำง ๆ ผผผู้ชทขั้ตดดำแหนล่งจะเรวิรื่มตผู้นจดำกจลดสจังเกตหลจัก เชล่น อบต. วจัด โรงเรทยน ไปตดำมถนนเสผู้นตล่ดำง
ๆ ของหมผล่บผู้ดำน และชทขั้จลดของบผู้ดำนไดผู้ถผกตผู้องเปป็นสล่วนใหญล่ คณะทดดำงดำนโครงกดำรเปป็นผผผู้ดดดำเนวินกดำรเลรรื่อน
แผนททรื่ ยล่อและขยดำยแผนททรื่ รวมทจัขั้งปป้อนขผู้อมผลรดำยละเอทยดตล่ดำง ๆ ใหผู้ กดำรตรวจสอบควดำมถผกตผู้องของ
ขผู้อมผลโดยผผผู้เขผู้ดำรล่วมในกดำรทดดำแผนททรื่รล่วมกจันยรนยจันควดำมถผกตผู้องของตดดำแหนล่งบนแผนททรื่

ผลจดำกกดำรดดดำเนวินกดำรในกดำรทดดำแผนในแตล่ละครจัขั้ง ไดผู้ลดดำดจับขจัขั้นของกระบวนกดำรใน
กดำรสรผู้ดำงขผู้อมผลแผนททรื่ ดจังตล่อไปนทขั้

1. คณะทดดำงดำนโครงกดำรนดดำเสนอตจัวอยล่ดำงแผนททรื่ททรื่ผล่ดำนกดำรทดสอบและมทกดำรทดดำขผู้อมผล
เบรขั้องตผู้นหรรอขผู้อมผลของชลมชนอรรื่น ๆ แลผู้วใหผู้ผผผู้เขผู้ดำรล่วมไดผู้ดผ

2. คณะทดดำงดำนโครงกดำรนดดำเสนอผลททรื่ชลมชนจะไดผู้รจับจดำกกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยเพรรื่อ
สรผู้ดำงแรงจผงใจในกดำรเขผู้ดำรล่วมโครงกดำร

3. มวลชนทบทวนรดำยชรรื่อเครรอขล่ดำยของแตล่ละหมผล่บผู้ดำน
4. คณะทดดำงดำนโครงกดำรฉดำยโปรแกรมททรื่แสดงแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ในรผปแบบแผนททรื่
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ดดำวเททยมและแผนททรื่เสผู้นทดำง และเปป็นผผผู้ชล่วยในกดำรเลรรื่อนแผนททรื่ ยล่อหรรอขยดำยแผนททรื่ และดดดำเนวินกดำรปปัก
หมลดใหผู้

5. มวลชนเรวิรื่มหดำตดดำแหนล่งบนแผนททรื่โดยกดำรเรวิรื่มตผู้นจดำกจลดสจังเกตหลจัก เชล่น อบต.
โรงเรทยน วจัด และเสผู้นทดำงของถนนสดำยตล่ดำง ๆ

6. เมรรื่อเจอบรวิเวณจลดเปป้ดำหมดำยททรื่ตผู้องกดำรปปักหมลด คณะทดดำงดำนโครงกดำรจะแสดง
แผนททรื่ภดำพถล่ดำยดดำวเททยม และขยดำยจนกระทจัรื่งมองเหก็นตดดำแหนล่งบผู้ดำนททรื่ชจัดเจน

7. มวลชนททรื่เปป็นตจัวแทนชทขั้ตดดำแหนล่งบผู้ดำนของเครรอขล่ดำยแตล่ละหลจังบนแผนททรื่
8. ผผผู้เขผู้ดำรล่วมชล่วยกจันชทขั้แนะเสผู้นทดำงเพวิรื่มเตวิมในกรณทททรื่หดำตดดำแหนล่งไมล่พบ
9. คณะทดดำงดำนโครงกดำรคลวิกบนแผนททรื่เพรรื่อปปักหมลดและปป้อนขผู้อมผลของเครรอขล่ดำย โดย

พวิกจัดจะไดผู้รจับมดำจดำกโปรแกรมโดยอจัตโนมจัตวิ
10. ผผผู้เขผู้ดำรล่วมชล่วยกจันตรวจสอบขผู้อมผลตดดำแหนล่งบนแผนททรื่และรดำยละเอทยดตล่ดำง ๆ
จดำกกดำรดดดำเนวินกดำรทดดำแผนททรื่ เจผู้ดำหนผู้ดำททรื่องคด์กดำรบรวิหดำรสล่วนตดดำบลและมวลชนบดำงคน

เปป็นผผผู้ททรื่รผผู้สภดำพพรขั้นททรื่ดทมดำกและดผแผนททรื่ไดผู้คลล่องเปป็นผผผู้คอยชทขั้แนะแนวทดำงใหผู้กจับผผผู้เขผู้ดำรล่วมททรื่ออกมดำชทขั้จลด
บนแผนททรื่ ทดดำใหผู้ผผผู้เขผู้ดำรล่วมเขผู้ดำใจแผนททรื่สดำมดำรถดผแผนททรื่ไดผู้เรก็วและคผู้นหดำจลดของบผู้ดำนแตล่ละหลจังไดผู้งล่ดำยขศึขั้น

ผผผู้เขผู้ดำรล่วมจดำกชลมชนคลองหอยโขล่งสล่วนมดำกไมล่มทอลปกรณด์เชล่นคอมพวิวเตอรด์ อวินเทอรด์เนก็ต
เพรรื่อใชผู้งดำนในกดำรบจันทศึกขผู้อมผล ผผผู้ททรื่มทควดำมพรผู้อมมดำกททรื่สลดในททรื่นทขั้ครอองคด์กดำรบรวิหดำรสล่วนตดดำบล ซศึรื่งมท
คอมพวิวเตอรด์และเจผู้ดำหนผู้ดำททรื่ททรื่สดำมดำรถใชผู้เครรรื่องคอมพวิวเตอรด์ไดผู้ รวมทจัขั้งมทควดำมรอบรผผู้เกทรื่ยวกจับพรขั้นททรื่ของ
ตดดำบลวล่ดำสถดำนททรื่ตล่ดำง ๆ อยผล่ตรงจลดไหน บผู้ดำนของแตล่ละคนอยผล่ตรงจลดไหน รวมทจัขั้งยจังมทภดำรกวิจโดยตรงใน
กดำรทดดำงดำนขององคด์กร ซศึรื่งคนเหลล่ดำนทขั้เหมดำะททรื่จะเปป็นผผผู้ทดดำขผู้อมผลตล่อในภดำยหลจังหดำกเขดำเหก็นควดำมสดดำคจัญ
ของกดำรทดดำแผนททรื่และสละเวลดำมดำดดดำเนวินกดำร

พบวล่ดำมวลชนผผผู้เขผู้ดำรล่วมบดำงกลลล่มททรื่ขดำดศจักยภดำพทดำงดผู้ดำนเทคโนโลยท เชล่นไมล่มทเครรรื่องมรอ,
ไมล่มทอวินเทอรด์เนก็ต หรรอไมล่สดำมดำรถทดดำงดำนกจับโปรแกรมเกก็บรวบรวมขผู้อมผลไดผู้ดผู้วยตนเองจะไดผู้รจับกดำรชล่วย
เหลรอหรรอคดดำแนะนดดำจดำกคณะทดดำงดำนโครงกดำรและผผผู้ววิจจัย

เครรอขล่ดำยฯ มทขผู้อเสนอแนะวล่ดำนล่ดำจะพวิมพด์แผนททรื่ดดำวเททยมควดำมละเอทยดสผงลงบนไวนวิล
แลผู้วนดดำมดำใหผู้ผผผู้เขผู้ดำรล่วมชล่วยกจันบจันทศึกตดดำแหนล่งลงบนไวนวิล แลผู้วจศึงคล่อยนดดำมดำบนทศึกลงบนแผนททรื่ดทครจัขั้ง แมผู้
จะเปป็นกดำรทดดำงดำนททรื่ซดขั้ดำซผู้อน ลดควดำมตรรื่นเตผู้น แตล่อดำจจะสดำมดำรถลดเวลดำในกดำรทดดำงดำนลงไดผู้ และหลดำย
คนสดำมดำรถชล่วยกจันเขทยนบนแผนททรื่ไดผู้พรผู้อมกจัน

จดำกกดำรสจังเกตกดำรณด์พบวล่ดำ พรขั้นททรื่คลองหอยโขล่งมทแผนททรื่ดดำวเททยมควดำมละเอทยดสผง
ครอบคลลมเกรอบทจัขั้งหมด ยกเวผู้นบนภผเขดำดผู้ดำนหลจังอล่ดำงเกก็บนดขั้ดำคลองหลดำ รวมทจัขั้งบดำงสล่วนของบผู้ดำนเกล่ดำรผู้ดำง
บผู้ดำนของเครรอขล่ดำยบดำงจลดมองเหก็นไมล่ชจัดเจน จศึงใชผู้ววิธทกะประมดำณตดดำแหนล่งบนแผนททรื่ ควดำมชจัดเจนของ
แผนททรื่ดดำวเททยมควดำมละเอทยดสผงจศึงเปป็นปปัจจจัยหนศึรื่งททรื่สดดำคจัญตล่อกดำรทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ หดำก Google
Map ไมล่มทแผนททรื่ดดำวเททยมควดำมละเอทยดสผงในพรขั้นททรื่นจัขั้น
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4.2.2.4 กระบวนรจักษามวลชน 
ผลจดำกกระจดำยปปัญหดำออกสผล่วงกวผู้ดำงโดยกดำรประกดำศเชวิญชวนผผผู้ททรื่สนใจเขผู้ดำรล่วมในกดำร

ทดดำแผนททรื่เครรอขล่ดำยฯ ผล่ดำนหนผู้ดำเพจบนเฟซบลบุ๊ค ทดดำใหผู้มทผผผู้เขผู้ดำมดำกด Like เพจ จดดำนวน 318 คน มทจดดำนวน
ขผู้อควดำมเผยแพรล่จดดำนวน 41 รดำยกดำร มทจดดำนวนคนมองเหก็นขผู้อควดำม 3,200 คน จดดำนวนผผผู้กด Like
ขผู้อควดำม 72 ครจัขั้ง และมทผผผู้มดำแสดงควดำมควิดเหก็นและคดดำแนะนดดำตล่ดำง ๆ จดดำนวน 37 รดำยกดำร ณ วจันททรื่ 8
มกรดำคม 2557

กดำรเพวิรื่มศจักยภดำพใหผู้แกล่มวลชน เกวิดกดำรชล่วยเหลรอกจันในกดำรชทขั้แนะจลดสดดำคจัญและเสผู้น
ทดำงบนแผนททรื่โดยผผผู้เขผู้ดำรล่วมและเจผู้ดำหนผู้ดำททรื่ในทผู้องถวิรื่น มทกดำรชล่วยเหลรอทดำงดผู้ดำนเทคโนโลยทและกดำรสรรื่อสดำร
ผล่ดำนเครรอขล่ดำยอวินเทอรด์เนก็ตโดยองคด์กดำรบรวิหดำรสล่วนตดดำบล มวลชนมทกดำรเรทยนรผผู้สภดำพพรขั้นททรื่ของชลมชน
ตนเองจดำกกดำรศศึกษดำแผนททรื่ภดำพถล่ดำยดดำวเททยมททรื่ชลมชนไมล่เคยไดผู้มทโอกดำสเหก็นมดำกล่อน



บทททที่ 5
สรรุปผลการววิจจัยและขข้อเสนอแนะ

การววิจจัยครจัรั้งนนรั้มนวจัตถถุประสงคคเพพพื่อศศึกษาแนวควิดและววิธนการสรร้างขร้อมมูลดร้วยกระบวน
การคราวดคซอรคสซวิง และหาแนวทางในการนนาแนวควิดดจังกลล่าวมาประยถุกตคใชร้ในการทนาแผนทนพื่เครพอขล่าย
เฝฝ้าระวจังและชล่วยเหลพอผมูร้ประสบภจัยพวิบจัตวิในจจังหวจัดสงขลา อจันจะนนาไปสมูล่ผลทนพื่คาดวล่าจะไดร้รจับคพอ เครพพื่อง
มพอในการทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ พรร้อมขร้อมมูลเบพรั้องตร้น ทนพื่สามารถนนาไปใชร้ประโยชนคในการทนาแผนทนพื่เครพอ
ขล่ายฯ ทนพื่สมบมูรณคในอนาคต และกระบวนการคราวดคซอรคสซวิงทนพื่สามารถนนามาประยถุกตคใชร้ใหร้เหมาะสมใน
การทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ โดยมนผลพลอยไดร้คพอ มวลชนและขร้อมมูลแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ ววิธนการววิจจัยใชร้
กระบวนการววิจจัยเชวิงปฎวิบจัตวิการ (Action Research) ในการศศึกษากจับชถุมชนทนพื่ประสบนนรั้าทล่วมซนรั้าซากใน
ลถุล่มนนรั้าคลองอมูล่ตะเภา จจังหวจัดสงขลา โดยกระบวนการววิจจัยมนขจัรั้นตอนคพอการพจัฒนาเครพพื่องมพอสนาหรจับเกก็บ
ร ว บ ร ว ม ขร้ อ มมู ล ต า ม แ น ว ควิ ด ก า ร ส รร้ า ง เ ค รพพื่ อ ง มพ อ ข อ ง ค ร า ว ดค ซ อ รค ส ซวิ ง บ น เ วก็ บ ไ ซ ทค
www.hatyaicityclimate.org/map และนนาเครพพื่องมพอดจังกลล่าวมาทดลองใชร้งานในการทนาขร้อมมูลกจับ
มวลชนกลถุล่มเปฝ้าหมายในพพรั้นทนพื่ ดนาเนวินการตามขจัรั้นตอนของการทนาขร้อมมูลดร้วยแนวควิดคราวดคซอรคสซวิง
รวบรวมผลของแตล่ละขจัรั้นตอนการดนาเนวินการ, ปปัญหาการใชร้งาน, ความควิดเหก็นและการสพพื่อสารผล่าน
เครพอขล่ายสจังคมออนไลนค www.facebook.com นนาขร้อมมูลทนพื่ไดร้มาววิเคราะหค สจังเคราะหค เพพพื่อหากระ
บวนการทนพื่เหมาะสมทนพื่สามารถนนามาประยถุกตคใชร้งานในการทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายเฝฝ้าระวจังและชล่วยเหลพอผมูร้
ประสบภจัยพวิบจัตวิในจจังหวจัดสงขลาหรพอพพรั้นทนพื่อพพื่น ๆ ตล่อไป โดยมถุล่งเนร้นการศศึกษาทนพื่ใหร้ความสนาคจัญไปทนพื่ 1.
กระบวนการพจัฒนาเครพพื่องมพอ 2. การจจัดวางแนวทางแรงจมูงใจของมวลชน และ 3. กระบวนการในการ
ทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ

5.1 สรรุปผลการววิจจัย
สรถุปผลการศศึกษาการประยถุกตคใชร้แนวควิดคราวดคซอรคสซวิงในการทนาแผนทนพื่เครพอขล่าย

เฝฝ้าระวจังและชล่วยเหลพอผมูร้ประสบภจัยพวิบจัตวิ จจังหวจัดสงขลา เปป็นกระบวนการในการสรร้างเครพพื่องมพอสนาหรจับ
การทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ และการจจัดวางแนวทางแรงจมูงใจของมวลชนเพพพื่อสรร้างกระบวนการในการดศึง
เอาความรมูร้ทนพื่มวลชนมนอยมูล่แลร้วออกมาเกก็บรวบรวมเพพพื่อใหร้เกวิดเปป็นผลงานอร้างอวิงชวิรั้นเดนยวคพอแผนทนพื่เครพอ
ขล่ายฯ โดยใชร้กระบวนการกระจายปปัญหาออกสมูล่วงกวร้างและการสรร้างแรงจมูงใจทนพื่เหมาะสม เชล่น ความ
ภาคภมูมวิใจในการชล่วยเหลพอสจังคม การไดร้มาซศึพื่งแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ ทนพื่เปป็นผลจากการรล่วมกจันสรร้างสรรคค
ของมวลชนสามารถนนาไปใชร้ประโยชนคตล่อสจังคม โดยใชร้เวลาและศจักยภาพของมวลชนทนพื่มนอยมูล่แลร้วหรพอ
การชล่วยสล่งเสรวิมใหร้มวลชนเกวิดศจักยภาพดร้านตล่าง ๆ ทนพื่จะสล่งผลใหร้การสรร้างสรรคคของมวลชนเกวิดขศึรั้นไดร้
รล่วมกจันทนางานผล่านเครพพื่องมพอทนพื่สะดวก รวดเรก็ว และงล่ายดาย โดยทนางานกจับโปรแกรมบนเวก็บไซทคผล่าน
เบราสคเซอรคหรพอโทรศจัพทคเคลพพื่อนทนพื่ดร้วยเครพอขล่ายอวินเทอรคเนก็ต ดนาเนวินการในชล่วงเวลาทนพื่เหมาะสมกจับ
สถานการณคโดยเฉพาะชล่วงเวลาเฝฝ้าระวจังหรพอชล่วงทนพื่เกวิดนนรั้าทล่วม ดนาเนวินการโดยคณะทนางานโครงการทนพื่
เหก็นความสนาคจัญของขร้อมมูลและใหร้เปป็นทนพื่นล่าเชพพื่อถพอของมวลชน ผลลจัพทคทนพื่ไดร้จากการประยถุกตคใชร้แนวควิด
คราวดคซอรคสซวิงในการทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายเฝฝ้าระวจังและชล่วยเหลพอผมูร้ประสบภจัยพวิบจัตวิ จจังหวจัดสงขลา คพอ
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1. โปรแกรมในการททาแผนททที่เครรือขข่ายเฝฝ้าระวจังและชข่วยเหลรือผผข้ประสบภจัยพวิบจัตวิ ทนพื่
พจัฒนาโดยแนวควิดในการลดความซจับซร้อนของการทนางานลงใหร้เหลพอนร้อยทนพื่สถุดและใชร้การมนสล่วนรล่วมของ
มวลชนโดยการนนาขร้อเสนอแนะจากมวลชนมาใชร้ในกระบวนการพจัฒนา โดยเรวิพื่มดร้วยการกนาหนดเปฝ้า
หมายของโครงการใหร้ชจัดเจน ออกแบบลนาดจับขจัรั้นของการใชร้งานของผมูร้ใชร้งานโดยแบล่งงานทนพื่ตร้องการใหร้
มวลชนชล่วยดนาเนวินการใหร้เปป็นงานยล่อยทนพื่เลก็กทนพื่สถุดเทล่าทนพื่จะสามารถทนาไดร้ เพพพื่อใหร้การทนางานเกวิดความ
สะดวก งล่ายดายและใชร้เวลาในการทนานร้อยทนพื่สถุด โดยโปรแกรมจะทนางานบนเวก็บไซทคทนพื่สามารถเขร้าถศึง
มวลชนไดร้เปป็นจนานวนมาก เมพพื่อนนาขร้อมมูลทจัรั้งหมดทนพื่ไดร้มารวมกจันจะกลายเปป็นผลงานชวิรั้นเดนยวของ
โครงการ

2. กระบวนการคราวดด์ซอรด์สซวิงเพรืที่อนทาไปประยรุกตด์ใชข้ในการททาแผนททที่เครรือขข่ายเฝฝ้า
ระวจังและชข่วยเหลรือผผข้ประสบภจัยพวิบจัตวิ โดยมนกระบวนการคพอ การกนาหนดมวลชนทนพื่จะเขร้ารล่วมโครงการ
โดยการเลพอกพพรั้นทนพื่และมวลชนทนพื่เหมาะสม เชล่น เปป็นพพรั้นทนพื่นนรั้าทล่วมซนรั้าซาก มนมวลชนทนพื่มนจวิตอาสา ดนาเนวิน
การจจัดวางแนวทางแรงจมูงใจของมวลชนดร้วยการกระจายปปัญหาออกสมูล่วงกวร้างผล่านชล่องทางการสพพื่อสาร
ทนพื่หลากหลายชล่องทาง หลากหลายรมูปแบบ ในทถุกครจัรั้งทนพื่มนโอกาสและความถนพื่ทนพื่บล่อยทนพื่สถุด การเชวิญชวน
มวลชนใหร้เขร้ามารล่วมกจันสรร้างสรรคคผลงานโดยการสรร้างแรงจมูงใจทนพื่เหมาะสมดร้วยแรงจมูงใจภายในคพอ
ความภาคภมูมวิใจทนพื่ไดร้รล่วมกจันแกร้ปปัญหาและสรร้างประโยชนคใหร้กจับสจังคม และแรงจมูงใจภายนอกคพอ
ประโยชนคทนพื่จะไดร้รจับจากแผนทนพื่เครพอขล่ายในการเตรนยมตจัวกล่อนเกวิดเหตถุ แกร้ปปัญหาระหวล่างและหลจังจาก
เกวิดเหตถุนนรั้าทล่วม สรร้างกระบวนการสพพื่อสารกจับมวลชนทนพื่แสดงใหร้ถศึงความสนาคจัญกจับมวลชนเปป็นลนาดจับแรก
การพจัฒนาศจักยภาพของมวลชนทนพื่เพวิพื่มความสามารถมวลชนในการเขร้ามารล่วมงานสรร้างสรรคคดร้วยการใหร้
ความรมูร้ การฝฝึกฝน หรพอแมร้กระทจัพื่งการใหร้ความชล่วยเหลพอในการดนาเนวินการ และมนกระบวนการรจักษา
มวลชนโดยการสรร้างแรงจมูงใจอยล่างตล่อเนพพื่องดร้วยการกระตถุร้นใหร้เกวิดแรงจมูงใจในชล่วงเวลาเฝฝ้าระวจังหรพอ
เกวิดเหตถุนนรั้าทล่วมและการอนานวยความสะดวกในการสรร้างสรรคคขร้อมมูลโดยเครพองมพออพพื่น ๆ เชล่น โทรศจัพทค
เคลพพื่อนทนพื่

โดยมทผลสรรุปสทาคจัญททที่ผผข้ววิจจัยขอนทาเสนอเพวิที่มเตวิม ดจังนนรั้
1. ความรมูร้ใหมล่จากการพจัฒนาโปรแกรมเพพพื่อรองรจับการทนาขร้อมมูลดร้วยกระบวนการ

คราวดคซอรคสซวิง ทนพื่แตกตล่างจากการพจัฒนาโปรแกรมเพพพื่อรองรจับการทนาขร้อมมูลโดยองคคกรหรพอเอร้าทคซอรคส
ซวิง โดยหลจักการออกแบบโปรแกรมสนาหรจับมวลชนทนพื่มนความหลากหลายทนาใหร้ตร้องทนาการลดความซจับ
ซร้อนของโปรแกรมลงใหร้มากทนพื่สถุด ความตร้องการขร้อมมูลของโครงการทนพื่ตร้องการใหร้ไดร้ขร้อมมูลทนพื่ละเอนยด
ทนพื่สถุด อาจเปป็นอถุปสรรคตล่อการทนางานของมวลชน การลดความซจับซร้อนจศึงตร้องเกก็บขร้อมมูลเฉพาะทนพื่มน
ความจนาเปป็นตล่อโครงการเทล่านจัรั้น นอกจากนนรั้การพจัฒนาโปรแกรมยจังตร้องอาศจัยการสจังเกตและรจับฟปังขร้อ
เสนอแนะจากมวลชน นนามาพจัฒนา ปรจับปรถุงโปรแกรมใหร้ใชร้งานไดร้งล่ายดายมากขศึรั้น

2. ความรมูร้ใหมล่ของกระบวนการในการดนาเนวินการทนาขร้อมมูลดร้วยกระบวนการคราวดค
ซอรคสซวิงทนพื่แตกตล่างจากกระบวนการทนาขร้อมมูลโดยองคคกรหรพอเอร้าทคซอรคสซวิง โดยรมูปแบบของการเกก็บ
ขร้อมมูลทนพื่นวิยมทนากจันมจักเรวิพื่มตร้นดร้วยการออกแบบฟอรคมสนาหรจับเกก็บขร้อมมูลโดยองคคกร ทนาการอบรมเจร้า
หนร้าทนพื่หรพอผมูร้เกก็บขร้อมมูลในการเกก็บขร้อมมูลตามแบบฟอรคมและววิธนการใชร้งานเครพพื่องมพอ หากจนาเปป็นตร้องใชร้
เครพพื่องมพอพวิเศษเชล่น GPS กก็จะตร้องสอนววิธนการใชร้งาน และจจัดหาเครพพื่องมพอพวิเศษสนาหรจับการทนางาน หาก
เปป็นการทนางานดร้าน GIS กก็จะตร้องจจัดหา GPS หรพอ โทรศจัพทคเคลพพื่อนทนพื่ทนพื่มน GPS ซศึพื่งเปป็นอถุปกรณคทนพื่มนราคา
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แพง ตร้องลงทถุนสมูง เมพพื่อเรวิพื่มกระบวนการเกก็บขร้อมมูล เจร้าหนร้าทนพื่หรพอผมูร้เกก็บขร้อมมูลจะเดวินทางไปในชถุมชน
เพพพื่อเกก็บคล่าพวิกจัด GPS กรอกแบบฟอรคม แลร้วนนากลจับมาปฝ้อนขร้อมมูลเขร้าสมูล่โปรแกรม แตล่กระบวนการคราว
ดคซอรคสซวิงใชร้ววิธนการทนพื่งล่ายและคล่าใชร้จล่ายตนพื่า ดร้วยการออกแบบใหร้ใชร้เครพพื่องมพอทนพื่มนอยมูล่แลร้ว ใชร้ความรมูร้ทนพื่มนอยมูล่
แลร้ว ไมล่ตร้องไปแสวงหาความรมูร้ใหมล่ อาศจัยการสรร้างแรงจมูงใจใหร้มวลชนเขร้ามามนสล่วนรล่วมในการดนาเนวิน
การผล่านเครพพื่องมพอทนพื่มนอยมูล่

จากผลการววิจจัยพบวล่า ปปัจจจัยแหล่งความสนาเรก็จในการทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายเฝฝ้าระวจังและ
ชล่วยเหลพอผมูร้ประสบภจัยพวิบจัตวิโดยการประยถุกตคกระบวนการคราวดคซอรคสซวิงขศึรั้นอยมูล่กจับ

1. การสรข้างแรงจผงใจถถึงประโยชนด์ททที่จะไดข้รจับ แรงจมูงใจทนพื่สามารถดศึงใหร้มวลชนเขร้า
รล่วมในการทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ คพอประโยชนคโดยตรงตล่อมวลชนทนพื่เขร้ามารล่วมสรร้างสรรคคผลงาน และ
ประโยชนคโดยอร้อมทนพื่สล่งผลตล่อสล่วนรวม ประโยชนคโดยตรงคพอไดร้แผนทนพื่เครพอขล่ายฯ ทนพื่สามารถนนาไปใชร้งาน
ในการเฝฝ้าระวจังและเตพอนภจัยในสถานการณคกล่อนนนรั้าทล่วม ขร้อมมูลสนจับสนถุนการทนางานระหวล่างนนรั้าทล่วม
และหลจังนนรั้าทล่วม ผลประโยชนคโดยอร้อมคพอเกวิดเกวิดความรล่วมมพอและเชพพื่อมโยงความสจัมพจันธคระหวล่าง
หนล่วยงานภาครจัฐกจับชถุมชนและระหวล่างแตล่ละชถุมชน เกวิดความภาคภมูมวิใจและความเขร้มแขก็งของชถุมชน
ในการจจัดการปปัญหานนรั้าทล่วมโดยชถุมชน แรงจมูงใจทนพื่ชจัดเจนและการกระตถุร้นใหร้เกวิดแรงจมูงใจดจังกลล่าวเปป็น
ปปัจจจัยหลจักทนพื่กล่อใหร้เกวิดความรล่วมมพอของมวลชนในการเขร้ามารล่วมในการทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ

2. ความสนใจและศจักยภาพของมวลชน มวลชนทนพื่จะเขร้ารล่วมในการทนาแผนทนพื่เครพอ
ขล่ายฯ เปป็นมวลชนทนพื่มนความรมูร้ในเชวิงแผนทนพื่ของพพรั้นทนพื่ของตนเอง  เมพพื่อมวลชนกลถุล่มนนรั้มนความสนใจในการ
เขร้ารล่วมทนาแผนทนพื่  การสนจับสนถุนใหร้มวลชนมนศจักยภาพในการสรร้างสรรคคผลงานสามารถทนาไดร้หลากววิธน
เชล่น การสรร้างทนมงานเขร้าชล่วยเหลพอในการสรร้างสรรคคผลงาน การแนะนนาการใชร้งาน การสรร้างเครพพื่องมพอ
และระบบชล่วยเหลพอทนพื่เพวิพื่มความสะดวกในการสรร้างสรรคคผลงาน เมพพื่อมวลชนทนพื่มนความสนใจในการรล่วม
ทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ มนศจักยภาพในการสรร้างสรรคคผลงานมากขศึรั้น จะสามารถดศึงเอาความรมูร้ทนพื่มวลชนมน
อยมูล่ออกมาเกก็บรวมรวมไดร้มากขศึรั้น

3. ความซจับซข้อนและลทาดจับขจัขั้นตอนในการททางานของโปรแกรมเกก็บรวบรวมขข้อมผล
มวลชนแตล่ละคนมนศจักยภาพและเวลาในการเขร้ารล่วมสรร้างสรรคคผลงานไมล่เทล่ากจัน มวลชนบางคนมนเวลา
เพนยงไมล่กนพื่นาทนในการเขร้ามารล่วมสรร้างสรรคคผลงาน โปรแกรมสนาหรจับเกก็บรวบรวมขร้อมมูลทนพื่มนความซจับซร้อน
ในการทนางานนร้อย ทนาใหร้มวลชนสามารถสรร้างสรรคคผลงานไดร้งล่ายขศึรั้น การมนลนาดจับขจัรั้นตอนทนพื่นร้อยและ
ชจัดเจนทนาใหร้มวลชนทนางานเสรก็จสวิรั้นในเวลาอจันรวดเรก็ว

4. แผนททที่ดาวเททยมความละเอทยดสผง แผนทนพื่ดาวเทนยมทนพื่มนความละเอนยดสมูงเพนยงพอทนพื่
จะเหก็นรายละเอนยดตล่าง ๆ ของพพรั้นทนพื่ในชถุมชนไดร้อยล่างชจัดเจน เชล่น ถนน คลอง บร้าน อาคาร สถานทนพื่
สนาคจัญตล่าง ๆ ทนาใหร้การใชร้งานแผนทนพื่เกวิดความสะดวก สจังเกตไดร้งล่าย ในบางพพรั้นทนพื่ทนพื่แผนทนพื่ดาวเทนยมมน
ความละเอนยดตนพื่าทนาใหร้ไมล่สามารถใชร้งานไดร้ จนาเปป็นตร้องใชร้เครพพื่องมพอและทจักษะความรมูร้เพวิพื่มเตวิม เปป็นผลใหร้
มวลชนทนพื่มนศจักยภาพในการสรร้างสรรคคผลงานลดลง

5. ชข่วงเวลาดทาเนวินการททที่เหมาะสม ชล่วงเวลาทนพื่เหมาะสมสนาหรจับทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ
อยมูล่บนพพรั้นทนพื่ฐานสถานการณคทนพื่จะเปป็นแรงกระตถุร้น ชล่วงเวลาทนพื่เหมาะสมสนาหรจับพพรั้นทนพื่ลถุล่มนนรั้าคลองอมูล่ตะเภา
คพอชล่วงกล่อนฤดมูฝน ระหวล่างเดพอนกจันยายน – ธจันวาคม ซศึพื่งเปป็นชล่วงเวลาทนพื่แตล่ละหนล่วยงานเรวิพื่มเตรนยมการ
เฝฝ้าระวจัง ชถุมชนเรวิพื่มเตรนยมพรร้อมรจับมพอนนรั้าทล่วม กระบวนการสรร้างแรงจมูงใจจะสามารถทนาไดร้งล่ายกวล่าชล่วง
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หนร้าแลร้ง
6. ความสจัมพจันธด์ของคณะททางานโครงการกจับมวลชน โครงการตร้องเหก็นความ

สนาคจัญของการทนาขร้อมมูลแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ โดยออกแบบกระบวนการตจัรั้งตร้นในการทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ
เพพพื่อสรร้างขร้อมมูลใหร้ไดร้มากพอสนาหรจับการเปป็นตจัวอยล่างอร้างอวิงจนาเปป็นตร้องใชร้คณะทนางานทนพื่มนความสนาพจันธค
กจับมวลชนในชถุมชนเปฝ้าหมาย คณะทนางานไดร้ทนางานรล่วมกจับชถุมชนมากล่อนเปป็นเวลาระยะหนศึพื่งจนมนความ
สจัมพจันธคในการทนางานกจับชถุมชน ชล่วยใหร้เกวิดความไวร้เนพรั้อเชพพื่อใจและเปป็นแรงจมูงใจใหร้เกวิดความรล่วมมพอใน
การเขร้ามารล่วมสรร้างแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ

5.2 อภวิปรายผล
5.2.1 การพจัฒนาเครรืที่องมรือสทาหรจับททาแผนททที่เครรือขข่ายฯ

จากผลการศศึกษาพบวล่า เครพพื่องมพอทนพื่จะนนามาใชร้ในการดนาเนวินการเกก็บขร้อมมูลจะตร้องมน
ความสะดวก รวดเรก็ว และ งล่ายดาย การออกแบบเครพพื่องมพอจศึงใหร้ใชร้งานไดร้สะดวกเหมาะสมกจับการใชร้
งานจศึงเปป็นโปรแกรมทนพื่พจัฒนาบนพพรั้นฐานของเวก็บไซทค (Webbase Application Platform) เนพพื่องจาก
เปป็นการทนางานผล่านเครพอขล่ายอวินเทอรคเนก็ตทนพื่มวลชนสามารถเขร้าถศึงไดร้เปป็นจนานวนมากและชล่วยกจัน
สรร้างสรรคคผลงานไดร้อยล่างสะดวก ดร้วยเครพพื่องมพอมนอยมูล่แลร้วคพอเครพพื่องคอมพวิวเตอรคทนพื่ปปัจจถุบจันมนราคาถมูกลง
มากและมนใชร้งานกจันเปป็นสล่วนใหญล่ ทนาใหร้ไมล่มนคล่าใชร้จล่ายเพวิพื่มเตวิมในการทนางาน (ฮาวน 2554, 170) ซศึพื่งเปป็น
ไปตามแนวควิดของของการทนาขร้อมมูลดร้วยกระบวนการคราวดคซอรคสซวิง แนวทางดจังกลล่าวเหมาะสมกจับ
ยถุคปปัจจถุบจันทนพื่มวลชนจนานวนมากสามารถเขร้าถศึงเครพอขล่ายอวินเทอรคเนก็ตไดร้ การทนาขร้อมมูลผล่านเวก็บไซทคจศึง
เปป็นชล่องทางทนพื่สะดวกและเหมาะสม สล่วนแนวทางอพพื่น ๆ ทนพื่นล่าจะเพวิพื่มความสะดวกใหร้แกล่มวลชนมากยวิพื่ง
ขศึรั้นคพอการดนาเนวินการผล่านโทรศจัพทคเคลพพื่อนทนพื่ดร้วยแอพพลวิเคชจัน (Mobile Application) เชล่น ระบบ
Android หรพอ iOS แตล่แนวทางนนรั้มนตร้นทถุนในการทนางานทนพื่สมูงขศึรั้น

จากผลการศศึกษาพบวล่าหนล่วยเลก็กทนพื่สถุดของการทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ คพอ หมถุด โดย
การปปักหมถุดบนแผนทนพื่สามารถนนามาประกอบรล่วมกจับขร้อมมูลของหมถุดและเมพพื่อรวมหมถุดทจัรั้งหมดเขร้าดร้วย
กจันกก็จะไดร้ผลงานรล่วมกจันเพนยงชวิรั้นเดนยวคพอแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ ทนพื่สามารถเชพพื่อมโยงความสจัมพจันธคของหมถุด
เขร้าดร้วยกจันดร้วยขร้อมมูลรายละเอนยดของหมถุดแตล่ละตจัว เปป็นไปตามแนวควิดในการทนาคราวดคซอรคสซวิง ทนพื่ใหร้
แบล่งงานออกเปป็นหนล่วยเลก็ก ๆ ทนพื่เปป็นอวิสระจากกจัน เมพพื่อนนาหนล่วยเลก็ก ๆ มารวมกจันกก็จะไดร้ผลงานอร้างอวิง
เพนยงชวิรั้นเดนยว (ฮาวน 2554,132)

จากผลการศศึกษาในการลดความซจับซร้อนของการปฝ้อนขร้อมมูลลงใหร้เหลพอนร้อยทนพื่สถุด ทจัรั้ง
ลนาดจับขจัรั้นตอนและจนานวนฟฟิลดคขร้อมมูล โดยการสจังเกตการณคในการดนาเนวินการปปักหมถุดแตล่ละครจัรั้งของผมูร้
ววิจจัยพบวล่าสามารถลดเวลาในการบจันทศึกขร้อมมูลลงไดร้ การใชร้เวลานร้อยในการทนางานจะชล่วยใหร้มวลชนเขร้า
รล่วมในการสรร้างสรรคคผลงานไดร้งล่ายขศึรั้น สล่วนคนาอธวิบายและตจัวอยล่างของขร้อความทนพื่จะปฝ้อนสามารถชล่วย
ลดความสจับสนในการปฝ้อนขร้อมมูลแตล่ละชล่องลงไดร้

การลดความซจับซร้อนของฟฟิลดคขร้อมมูลใหร้เหลพอเฉพาะขร้อมมูลทนพื่จนาเปป็นสนาหรจับการนนาไปใชร้
ประโยชนค พบวล่าฟฟิลดคขร้อมมูลทนพื่ตร้องจจัดเกก็บคพอ ใคร? ทนาอะไร? ทนพื่ไหน? เมพพื่อไหรล่? อยล่างไร? และพวิกจัดของ
หมถุด มนความเพนยงพอสนาหรจับการนนาไปใชร้ประโยชนคตล่อการสนจับสนถุนการทนางานในการจจัดการภจัยพวิบจัตวิ
ไดร้ในระดจับหนศึพื่ง สล่วนขร้อมมูลทนพื่ตร้องการอพพื่น ๆสามารถการดนาเนวินการจจัดเกก็บเพวิพื่มเตวิมในชล่วงเวลาทนพื่เหมาะ
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สมดร้วยใชร้กระบวนการเดวิมหรพอกระบวนการอพพื่น ๆ ไดร้
ผลจากการลดความซจับซร้อนอนกประการหนศึพื่งคพอ ผมูร้เขร้ารล่วมทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ ไมล่

จนาเปป็นตร้องลงทะเบนยนเปป็นสมาชวิก เนพพื่องจากมวลชนอาจจะเปป็นการเขร้ามาปปักหมถุดเพนยงแคล่ครจัรั้งเดนยว
หากมวลชนมนความประสงคคในการตวิดตล่อเพพพื่อใหร้ขร้อมมูลเพวิพื่มเตวิมกก็สามารถระบถุสล่วนบถุคคลไดร้ในสล่วนของ
รายละเอนยดผมูร้สล่งขร้อมมูล ซศึพื่งขร้อมมูลดจังกลล่าวจะถมูกเกก็บรจักษาไวร้เปป็นความลจับ เปป็นการรจักษาสวิทธวิสล่วนบถุคคล
ของมวลชน ตามแนวควิดของ Simon Willison ทนพื่บอกวล่าใหร้ลดอถุปสรรคของการปฝ้อนขร้อมมูลลงใหร้เหลพอ
นร้อยทนพื่สถุด ดร้วยการลดขจัรั้นตอนตล่าง ๆ ทนพื่มนความซจับซร้อนซศึพื่งจะเปป็นอถุปสรรคตล่อผมูร้ใชร้งาน (Willison 2010)

จากกระบวนการพจัฒนาโปรแกรมโดยใชร้กระบวนการคราวดคซอรคสซวิง พบวล่าวงจรของ
การพจัฒนาโปรแกรมโดยการสจังเกตการทนางานของมวลชนและใหร้มวลชนเขร้ามามนสล่วนรล่วมใหร้ขร้อเสนอ
แนะความตร้องการ ทนาใหร้เกวิดรมูปแบบลนาดจับขจัรั้นตอนในการทนางานทนพื่เหมาะสมและการปรจับปรถุง
ประสวิทธวิภาพโดยมนลนาดจับขจัรั้นตอนในการพจัฒนาคพอ การออกแบบฟฟิลดคขร้อมมูลและลนาดจับขจัรั้นตอนในการ
บจันทศึกขร้อมมูลและการพจัฒนาโปรแกรมโดยเจร้าของโครงการ, ทดสอบเบพรั้องตร้นกจับอาสาสมจัคร, ทดสอบ
กจับมวลชนในวงกวร้าง, นนาโปรแกรมไปใชร้งานจรวิงกจับมวลชน, รจับฟปังคนาแนะนนาจากผมูร้ใชร้งานในทถุกขจัรั้น
ตอน, นนาคนาแนะนนามาปรจับปรถุงประสวิทธวิภาพและลนาดจับขจัรั้นตอนการบนทศึกขร้อมมูลของโปรแกรม และนนา
กลจับไปใชร้งาน เปป็นกระบวนการทนพื่เกวิดเปป็นวงจรจากการเชวิญชวนมวลชนใหร้เขร้ารล่วมทนาขร้อมมูล และนนาขร้อ
เสนอแนะจากมวลชนมาปรจับปรถุงววิธนการและความสามารถของโปรแกรมใหร้มนประสวิทธวิภาพมากขศึรั้น
หลจังจากนจัรั้นจศึงนนากลจับไปใหร้มวลชนไดร้ใชร้งานตล่อไป

5.2.2 กระบวนการคราวดด์ซอรด์สซวิงในการททาแผนททที่เครรือขข่ายฯ
5.2.2.1 การกทาหนดมวลชน

การววิจจัยครจัรั้งนนรั้พบวล่ามวลชนเครพอขล่ายฯ สล่วนใหญล่จะมนความรมูร้เรพพื่องของพพรั้นทนพื่ชถุมชน
ตนเองเปป็นอยล่างดน สามารถบอกเสร้นทาง สถานทนพื่ บร้านของเครพอขล่ายไดร้โดยไมล่ตร้องใชร้เครพพื่องมพอใด ๆ เปป็น
ตจัวชล่วย การใหร้ความรมูร้เพวิพื่มเตวิมเกนพื่ยวกจับการใชร้แผนทนพื่ การแนะแนวทางในการหาสถานทนพื่สนาคจัญเพพพื่อเปป็น
จถุดอร้างอวิงเรวิพื่มตร้น สามารถทนาใหร้มวลชนแสดงความรมูร้ของตนออกมาโดยการชนรั้ตนาแหนล่งบนแผนทนพื่ไดร้อยล่าง
ถมูกตร้อง ดร้วยเวลาอจันรวดเรก็ว เปป็นการดนาเนวินการทนพื่ลงทถุนตนพื่า ไมล่ตร้องใชร้เครพพื่องมพอราคาแพง เชล่น GPS
หรพอ โทรศจัพทคเคลพพื่อนทนพื่ทนพื่มน GPS ไดร้ตร้องเดวินทางลงไปในพพรั้นทนพื่เพพพื่อเกก็บพวิกจัดตนาแหนล่งบร้านแตล่ละหลจัง
อาศจัยการทนางานโดยใชร้เพนยงแคล่เครพพื่องคอมพวิวเตอรค โปรแกรม และเครพอขล่ายอวินเทอรคเนก็ต กก็เพนยงพอทนพื่
จะดศึงเอาความรมูร้ของมวลชนออกมาเกก็บรวบรวมไดร้ในเวลาอจันรวดเรก็ว สวิพื่งทนพื่พบนนรั้เปป็นไปในแนวทางเดนยว
กจับแนวควิดหลจักของปปัญญารวมหมมูล่ (ฮาวน 2554, 165) ทนพื่บอกวล่ามวลชนแตล่ละคนมนความรมูร้ตวิดตจัวอจัน
เนพพื่องจากสถานทนพื่เกวิด ประสบการณคทนพื่แตกตล่างกจัน ไมล่มนความจนาเปป็นในการสรร้างขร้อมมูลใหมล่อนก หากสรร้าง
เครพพื่องมพอและกระบวนการทนพื่เหมาะสมกก็จะสามารถรวบรวมเอาความรมูร้ของมวลชนไดร้

จากผลการการศศึกษาพบวล่ามวลชนในแตล่ละหมมูล่บร้านทนพื่รล่วมสรร้างสรรคคเนพรั้อหาเปป็น
มวลชนสล่วนนร้อยเพนยงรร้อยละ 0.93 ในขณะทนพื่มวลชนทนพื่เขร้ารล่วมกระบวนการและรล่วมตรวจสอบขร้อมมูลมน
ประมาณรร้อยละ 2.83 และมวลชนทนพื่เขร้าดมูและใชร้ประโยชนคมนจนานวนรร้อยละ 94.44 ซศึพื่งเปป็นไปตามกฎ
1:10:89 ของแบรดลนพื่ยค โฮโรววิทชค ทนพื่ระบถุวล่ามวลชนสล่วนนร้อยเพนยงรร้อยละ 1 เทล่านจัรั้นทนพื่เปป็นผมูร้สรร้างสรรคคผล
งานเพพพื่อใหร้มวลชนสล่วนใหญล่บรวิโภค (ฮาวน 2554, 226) ดจังนจัรั้นการเลพอกมวลชนจศึงจนาเปป็นจะตร้องเลพอกใหร้
ถมูกกลถุล่ม ววิธนการคจัดเลพอกมวลชนอาศจัยดมูจากความรมูร้ของมวลชน ความกระตพอรพอรร้น ความรมูร้จจักพพรั้นทนพื่ มนจวิต
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อาสาในการเปป็นผมูร้อยากจะรล่วมทนาประโยชนคใหร้ชถุมชน
จากผลการศศึกษา ผมูร้ววิจจัยพบวล่าศจักยภาพของมวลชนทนพื่เขร้ารล่วมซศึพื่งมนความหลากหลาย

ทจัรั้งดร้านอายถุ เพศ การศศึกษา ความสนใจ สามารถแบล่งกลถุล่มมวลชนตามศจักยภาพออกเปป็น 2 กลถุล่มคพอ
1. มวลชนทนพื่ศจักยภาพในการใชร้เทคโนโลยนตนพื่า มวลชนกลถุล่มนนรั้เปป็นกลถุล่มคนทนพื่อยมูล่ในชถุมชน

อนาเภอคลองหอยโขล่งและตนาบลคมูเตล่า อนาเภอหาดใหญล่ ทนพื่ววิถนการดนาเนวินชนววิตตามปกตวิไมล่ไดร้มนการใชร้งาน
อถุปกรณคดร้านเทคโนโลยนและการสพพื่อสารผล่านเครพอขล่ายอวินเทอรคเนก็ต เชล่น ไมล่มนเครพพื่องคอมพวิวเตอรค ไมล่มน
อวินเทอรคเนก็ต แตล่มวลชนกลถุล่มนนรั้มนความรอบรมูร้เกนพื่ยวกจับพพรั้นทนพื่ของตนเองรวมทจัรั้งพพรั้นทนพื่ใกลร้เคนยงเปป็นอยล่างดน
ความรมูร้เหลล่านนรั้เปป็นความรมูร้เฉพาะถวิพื่นของมวลชนแตล่ละคนทนพื่คนภายนอกไมล่มน ตามทนพื่ เอฟ.เอ. ฮาเยค ไดร้
กลล่าวไวร้ การทนาโครงการคราวดคซอรคสซวิงจศึงเปป็นการสรร้างกระบวนการเพพพื่อดศึงเอาความรมูร้เฉพาะตจัวของ
มวลชนเหลล่านนรั้ออกมา ผมูร้ววิจจัยพบวล่า หากใหร้มวลชนกลถุล่มนนรั้ไดร้รจับการพจัฒนาศจักยภาพโดยการใหร้ความรมูร้
การฝฝึกฝนหรพอการใหร้ความชล่วยเหลพอจากคนทนพื่มนความรมูร้ทางดร้านเทคโนโลยน เชล่น ผมูร้ววิจจัย คณะทนางาน
โครงการ เจร้าหนร้าทนพื่องคคการบรวิหารสล่วนตนาบล หรพอเยาวชน กก็จะสามารถดศึงเอาความรมูร้ของมวลชนกลถุล่ม
นนรั้ออกมาไดร้ การพจัฒนาศจักยภาพของมวลชนเปป็นปปัจจจัยเสรวิมทนพื่จะทนาใหร้มวลชนสามารถแสดงความรมูร้ของ
ตนเองออกมาไดร้ดจังทนพื่ Ankit Sharma ไดร้ศศึกษาศศึกษาเรพพื่องปปัจจจัยทนพื่สนาคจัญในการทนาโครงการคราวดค
ซอรคสซวิงวล่าทถุนมนถุษยคคพอทจักษะและความสามารถของมวลชน จนาเปป็นตร้องพจัฒนาทจักษะ ความสามารถ
และความชนานาญของมวลชนอยล่างเหมาะสมดร้วยววิธนการศศึกษาและการฝฝึก (Shama 2010)

2. มวลชนทนพื่มนศจักยภาพในการใชร้เทคโนโลยนสมูง มวลชนกลถุล่มนนรั้สล่วนใหญล่เปป็นผมูร้ทนพื่อาศจัย
อยมูล่ในชถุมชนเมพอง หรพอ เทศบาล ทนพื่มนความพรร้อมทางดร้านเครพอขล่ายอวินเทอรคเนก็ต การศศึกษา มนเครพพื่อง
คอมพวิวเตอรคและคถุร้นเคยกจับการใชร้งานคอมพวิวเตอรค เชล่นเครพอขล่ายบร้านพนพื่เลนรั้ยง มวลชนเหลล่านนรั้เปป็น
มวลชนทนพื่มนความสามารถและเขร้าถศึงเครพอขล่ายอวินเทอรคเนก็ตและเทคโนโลยนทนพื่เปป็นปปัจจจัยพพรั้นทนพื่ฐานในการ
ทนาโครงการคราวดคซอรคสซวิง ผมูร้ววิจจัยพบวล่า หากมนการสพพื่อสารทนพื่เขร้าถศึงและสรร้างแรงจมูงใจทนพื่ดน มวลชนกลถุล่มนนรั้
สามารถทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ ดร้วยการปปักหมถุดของบร้านตนเองหรพอสถานทนพื่อพพื่น ๆ ทนพื่เกนพื่ยวขร้องกจับภจัยพวิบจัตวิ
ไดร้ดร้วยตนเอง

5.2.2.2 การจจัดวางแนวทางแรงจผงใจของมวลชน
จากการศศึกษาพบวล่า การเลพอกพพรั้นทนพื่สนาหรจับการศศึกษาและดนาเนวินการทนาแผนทนพื่นจัรั้น

ตร้องมนองคคประกอบทนพื่เหมาะสมคพอตร้องเปป็นพพรั้นทนพื่เสนพื่ยงหรพอประสบกจับนนรั้าทล่วมซนรั้าซาก ปปัญหาจากการทนพื่
มวลชนตร้องเจอกจับนนรั้าทล่วมซนรั้าซากจะเปป็นแรงจมูงใจทนาใหร้มวลชนตร้องรล่วมมพอกจันเฝฝ้าระวจังและชล่วยเหลพอ
กจันเอง พพรั้นทนพื่ดจังกลล่าวตร้องมนแผนทนพื่ดาวเทนยมความละเอนยดสมูงใน Google Map ซศึพื่งเปป็นแผนทนพื่หลจักทนพื่ใชร้
งานในโปรแกรม การทนพื่เครพอขล่ายฯ มนความสจัมพจันธคเชพพื่อมโยงกจันและรมูร้จจักสภาพชถุมชนและบถุคคลกจันดน จะ
มนผลเปป็นแรงจมูงใจใหร้เกวิดความรล่วมมพอมากกวล่าพพรั้นทนพื่นนรั้าทล่วมรถุนแรงแตล่นาน ๆ จศึงจะทล่วมสจักครจัรั้ง เชล่น
เทศบาลนครหาดใหญล่ ซศึพื่งเปป็นชถุมชนเมพองมนศจักยภาพความพรร้อมในเรพพื่องเครพพื่องมพอ เครพอชล่ายอวินเทอรค
เนก็ต ความสจัมพจันธคในชถุมชนมนผลตล่อแรงจมูงใจในการรล่วมทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ

จากการการศศึกษาพบวล่า กระบวนการกระจายปปัญหาออกสมูล่วงกวร้างจะตร้องดนาเนวิน
การกระจายปปัญหาใหร้มากทนพื่สถุดในทถุกรมูปแบบและชล่องทาง โดยมนจนานวนครจัรั้งและความถนพื่ทนพื่มากทนพื่สถุด เพพพื่อ
ใหร้เขร้าถศึงมวลชนใหร้มากและบล่อยครจัรั้งทนพื่สถุด จากการประเมวินโดยคณะทนางานพบวล่าชล่องทางทนพื่เหมาะสม
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มากทนพื่สถุดในการกระจายปปัญหาสมูล่วงกวร้างคพอการประกาศผล่านเวทนเสวนา-ประชถุม และ เวก็บไซทค
ขจัรั้นตอนการสรร้างแรงจมูงใจสนาหรจับมวลชนในชถุมชนทนพื่ประสบนนรั้าทล่วมซนรั้าซากคพอ การ

สรร้างความตระหนจักถศึงปปัญหา และผลทนพื่ไดร้จากการทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ ดร้วยการกระตถุร้นใหร้เกวิดแรงจมูงใจ
ในทถุกขจัรั้นตอนของการดนาเนวินการ ดร้วยววิธนการทนพื่เจร้าของโครงการและผมูร้ววิจจัยไดร้นนาเสนอประโยชนคของการ
ทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ และแนวควิดในการทนาขร้อมมูลดร้วยกระบวนการคราวดคซอรคสซวิงตามสถานทนพื่ตล่าง ๆ
รวมถศึงการกระตถุร้นแรงจมูงใจใหร้มวลชนทจัพื่วไปโดยการกระจายแนวควิด การทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ และววิธน
การทนา พรร้อมตจัวอยล่างแผนทนพื่ ในทถุกครจัรั้งทนพื่มนการบรรยาย การประชถุม หรพอ การแสดงนวิทรรศการตล่าง ๆ
จะสามารถสรร้างความสนใจใหร้แกล่มวลชนไดร้ และควรมนการสรร้างแรงจมูงใจทนพื่ตล่อเนพพื่องหรพอปรจับเปลนพื่ยนรมูป
แบบหรพอเพวิพื่มเตวิมรมูปแบบตามความเหมาะสม

จากผลการววิจจัยแรงจมูงใจทนพื่ เหมาะสมในการชจักชวนมวลชนใหร้เขร้ารล่วมในการ
สรร้างสรรคคขร้อมมูล ผมูร้ววิจจัยพบวล่า แรงจมูงใจทนพื่เหมาะสมไดร้แกล่ แรงจมูงใจภายในคพอความภาคภมูมวิใจในการ
สรร้างประโยชนคตล่อชถุมชนของมวลชนทนพื่มนจวิตอาสา และแรงจมูงใจภายนอกคพอผลประโยชนคทนพื่ไดร้จาก
การนนาแผนทนพื่เครพอขล่ายไปใชร้งานทจัรั้งทางตรงและทางอร้อม เชล่น เปป็นขร้อมมูลทนพื่ทนาใหร้คนทนางานในพพรั้นทนพื่ไดร้
เหก็นภาพรวมของทจัรั้งลถุล่มนนรั้าและเหก็นภาพรายละเอนยดในชถุมชนของตนเองทนพื่สามารถนนาไปสมูล่ความรล่วมมพอ
กจันระหวล่างชถุมชนและหนล่วยงานในการนนาขร้อมมูลไปวางแผนรจับมพอกล่อนเกวิดเหตถุนนรั้าทล่วม การแกร้ปปัญหาใน
ระหวล่างเกวิดเหตถุนนรั้าทล่วม และวางแผนการฟฟฟื้นฟมูหลจังเกวิดเหตถุนนรั้าทล่วมไดร้อยล่างมนประสวิทธวิภาพ สามารถลด
ความเสนพื่ยงทนพื่จะเกวิดจากนนรั้าทล่วม สรร้างการเชพพื่อมโยงความสจัมพจันธคของหนล่วยงาน องคคกร คนทนางานใน
พพรั้นทนพื่เขร้าดร้วยกจันใหร้สามารถทนางานรล่วมกจันเพพพื่อประโยชนคของชถุมชนเปป็นทนพื่ตจัรั้ง สรร้างความเขร้มแขก็งใหร้แกล่
ชถุมชน เปป็นขร้อมมูลเสร้นทางและสถานทนพื่สนาหรจับบถุคคลหรพอหนล่วยงานนอกพพรั้นทนพื่สนาหรจับการชล่วยเหลพอใน
ระหวล่างเกวิดเหตถุนนรั้าทล่วมโดยอาศจัยขร้อมมูลจากแผนทนพื่

มนขร้อเสนอแนะจากมวลชนบางสล่วนในการใหร้สวิพื่งจมูงใจทนพื่จจับตร้องไดร้ เชล่น การจจัดตจัรั้งกลถุล่ม
ทนางานเกก็บขร้อมมูลแผนทนพื่เครพอขล่ายโดยมนของรางวจัลเปป็นเสพรั้อทนพื่ออกแบบสนาหรจับกลถุล่มทนางาน แนวทางนนรั้ โย
ไซ เบนเคลอรค ไดร้ทนาการศศึกษาเรพพื่องแรงจมูงใจทนพื่จะทนาใหร้มวลชนรล่วมในโครงการคราวดคซอรคสซวิงพบวล่า
มวลชนยจังคงหวจังผลตอบแทนทางการเงวินหรพอสวิพื่งของแมร้บางครจัรั้งอาจจะเปป็นเพนยงสจัญญลจักษณคดร้วย
จนานวนทนพื่นร้อยนวิดเทล่านจัรั้น (ฮาวน 2554)  Heather Murtagh กก็ไดร้กลล่าวถศึงแนวทางในการใหร้แรงจมูงใจทนพื่
จจับตร้องมากขศึรั้นเชล่น เงวิน รางวจัล หรพอสล่วนลด เพพพื่อสรร้างแรงบจันดาลใจใหร้เกวิดความรล่วมมพอไดร้เชล่นกจัน
(Murtagh 2012) ทางผมูร้ววิจจัยยจังไมล่ไดร้ทนาการศศึกษาและทดลองทนากระบวนการดร้วยแรงจมูงในนนรั้ จศึงไมล่
สามารถประเมวินไดร้

5.2.2.3 การรจักษามวลชน
จากการศศึกษาพบวล่า กระบวนการรจักษามวลชนเพพพื่อใหร้มวลชนเขร้ารล่วมในการ

สรร้างสรรคคผลงานอยล่างตล่อเนพพื่อง เปป็นกระบวนการทนพื่ตร้องดนาเนวินการตล่อในระยะยาว ชล่วงเวลาในการ
ดนาเนวินการววิจจัยมนเวลาเพนยง 6 เดพอนในชล่วงเฝฝ้าระวจังนนรั้าทล่วม ผมูร้ววิจจัยจศึงยจังมนขร้อมมูลไมล่เพนยงพอ แตล่จากการ
ศศึกษาแรงจมูงใจและกระบวนการในการสรร้างแรงจมูงใจใหร้มวลชนเขร้ารล่วมในการดนาเนวินการ ผมูร้ววิจจัยคาดวล่า
กระบวนการในการรจักษามวลชนนล่าจะสรร้างไดร้โดยการ

1. การสรร้างแรงจมูงใจทนพื่ตล่อเนพพื่องตลอดชล่วงเวลาในการทนาโครงการมนผลตล่อการเขร้ารล่วม
สรร้างสรรคคผลงานของมวลชน หากหยถุดกระบวนการสรร้างแรงจมูงใจจะทนาใหร้มวลชนลดความกระตพอรพอ
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ลร้นลง โดยเฉพาะชล่วงเวลาทนพื่เปป็นสถานการณคปกตวิทนพื่ไมล่มนกวิจกรรมทนพื่เกนพื่ยวขร้องกจับการเฝฝ้าระวจังนนรั้าทล่วม
การเผยแพรล่ผลของการทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ อยล่างตล่อเนพพื่องในกวิจกรรมตล่าง ๆ ทนพื่โครงการเขร้าไปมนสล่วน
รล่วม จศึงเปป็นการรจักษามวลชนใหร้เกวิดความสนใจตลอดเวลาจนกระทจัพื่งเขร้าสมูล่ชล่วงเฝฝ้าระวจังของปปีตล่อไป

2. การกระตถุร้นใหร้เกวิดแรงจมูงใจโดยใชร้สถานการณคในชล่วงทนพื่มนฝนตกหนจักหรพอเกวิด
สถานการณคนนรั้าทล่วม ซศึพื่งเปป็นชล่วงทนพื่เครพอขล่ายฯ เรวิพื่มทนาการเฝฝ้าระวจังนนรั้าทล่วมในแตล่ละปปี จะสามารถทนาใหร้
เกวิดกระบวนการเขร้ามารล่วมสรร้างสรรคคขร้อมมูลเพวิพื่มเตวิมไดร้ในแตล่ละปปี ชล่วงเวลาฤดมูฝนของจจังหวจัดสงขลาคพอ
ระหวล่างเดพอนตถุลาคม – ธจันวาคม เปป็นชล่วงเวลาทนพื่มนการเฝฝ้าระวจังภจัยจากนนรั้า ทล่วม เวก็บไซทค
www.hatyaicityclimate.org เปป็นเวก็บไซทคทนพื่มนการรวบรวมขร้อมมูลทนพื่เกนพื่ยวกจับการเฝฝ้าระวจังภจัยจากนนรั้า
ทล่วมในพพรั้นทนพื่ลถุล่มนนรั้าคลองอมูล่ตะเภา จจังหวจัดสงชลา ชล่วงเวลาดจังกลล่าวจะมนผมูร้เขร้ามาดมูขร้อมมูลในเวก็บเปป็น
จนานวนมากกวล่าปกตวิ จากสถวิตวิการใชร้งานพบวล่ามนผมูร้คลวิก Like บนหนร้าเฟซบถุบุ๊คเพวิพื่มขศึรั้น และ มนการปปัก
หมถุดตนาแหนล่งบนแผนทนพื่เพวิพื่มขศึรั้น ชล่วงเวลานนรั้จศึงมนความเหมาะสมทนพื่จะกระตถุร้นใหร้เกวิดความรล่วมมพอในการ
สรร้างแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ ไดร้

3. การสรร้างเครพพื่องมพอทนพื่อนานวยความสะดวกแกล่มวลชนในการบจันทศึกขร้อมมูล ขร้อจนากจัด
ของโปรแกรมบนเวก็บไซทคทนพื่จนาเปป็นตร้องใชร้งานบนเครพพื่องคอมพวิวเตอรค ทนาใหร้ขาดความยพดหยถุล่นในการ
สรร้างสรรคคขร้อมมูล แนวโนร้มของการใชร้งานอถุปกรณคสพพื่อสารเคลพพื่อนทนพื่ (Mobile Device) เชล่น โทรศจัพทค
เคลพพื่อนทนพื่ แทก็บเลก็ต ทนพื่มนชล่องทางสพพื่อสารผล่านเครพอขล่ายอวินเทอรคเนก็ตและมนอถุปกรณคระบถุตนาแหนล่งบนพพรั้นโลก
(Global Positioning System - GPS) การพจัฒนาเครพพื่องมพออนานวยความสะดวกในการเกก็บขร้อมมูลดร้วย
อถุปกรณคเหลล่านนรั้จะชล่วยใหร้มวลชนสามารถเขร้ามารล่วมกจันสรร้างสรรคคผลงานไดร้สะดวกมากยวิพื่งขศึรั้น

จากผลการศศึกษาขจัรั้นตอนในการดนาเนวินการสรร้างแผนทนพื่พบวล่า ในกระบวนการเรวิพื่มตร้น
นจัรั้น คณะทนางานโครงการควรสรร้างแผนทนพื่ตจัวอยล่างทนพื่มนความสมบมูรณคในระดจับหนศึพื่ง ทนพื่ประกอบดร้วย หนล่วย
งาน องคคกร คนทนางาน กลถุล่มเสนพื่ยง พพรั้นทนพื่เสนพื่ยงภจัย จถุดอพยพ จถุดเตพอนภจัย การเหก็นภาพภาพรวมของผล
งานและผลประโยชนคทนพื่จะไดร้รจับจากการรล่วมทนาแผนทนพื่ จะสรร้างแรงจมูงใจตล่อมวลชนในการเขร้ามารล่วม
สรร้างสรรคคไดร้มากยวิพื่งขศึรั้น

โครงการคราวดคซอรคสซวิงเกพอบทจัรั้งหมดดนาเนวินการผล่านเครพอขล่ายอวินเทอรคเนก็ตทนพื่เตวิบโต
อยล่างรวดเรก็วเปป็นชล่องทางในการสรร้างสรรคคผลงานและเปป็นชล่องทางสนาคจัญในการตวิดตล่อสพพื่อสารกจับ
มวลชน การสพพื่อสารผล่านเครพอขล่ายอวินเทอรคเนก็ตจศึงเปป็นชล่องทางสนาคจัญทนพื่ทนาใหร้การถล่ายโอนงานใหร้มวลชน
เกวิดขศึรั้นไดร้ ผมูร้ววิจจัยพบวล่าเครพอขล่ายอวินเทอรคเนก็ตในพพรั้นทนพื่ชนบทยจังไมล่ครอบคลถุมหรพอมนความเรก็วตนพื่าและมน
ปปัญหาตวิดขจัดในการเชพพื่อมตล่อในบางชล่วงเวลา เปป็นอถุปสรรคตล่อการดนาเนวินการสรร้างขร้อมมูล สล่วนการเพวิพื่ม
ศจักยภาพของมวลชนสามารถทนาไดร้หลายววิธนการเชล่น การอบรม การใหร้ความชล่วยเหลพอดร้านตล่าง ๆ เชล่น
เครพพื่องมพอ การชล่วยดนาเนวินงานในบางขจัรั้นตอนทนพื่มวลชนขาดศจักยภาพ เชล่น การชล่วยในการคร้นหาจถุด
ตนาแหนล่งบนแผนทนพื่ การชล่วยปปักหมถุดและปฝ้อนรายละเอนยดบนแผนทนพื่ การใหร้ความรมูร้แกล่บถุคลากรหรพอ
เยาวชนในชถุมชน

กระบวนการสพพื่อสารกจับมวลชนควรมนหลากหลายชล่องทางทจัรั้งในรมูปแบบออฟไลนค
(Offline) เชล่น การนนาเสนอในเวทนเสวนา การนนาเสนอในการประชถุม การกระจายขล่าวโดยการบอกตล่อ
และ รมูปแบบออนไลนค (Online) เชล่น การใชร้ชล่องทางโซเชนยลเนก็ตเววิรคคโดยการสรร้างเพจบนเฟซบถุบุ๊ค
สนาหรจับนนา เสนอขร้อมมูลและกระบวนการทนา งาน การนนา เสนอแผนทนพื่ เครพอขล่ายบนเวก็บไซทค และ
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กระบวนการสพพื่อสารกจับมวลชนควรมนการดนาเนวินการในทถุกขจัรั้นตอนของการทนาโครงการ ทจัรั้งรมูปแบบการ
สพพื่อสารโดยตรงกจับมวลชนคพอการนนาเสนอผลของการทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ ตล่อมวลชนทนพื่เขร้ารล่วมในการ
ทนาแผนทนพื่ และรมูปแบบการสพพื่อสารผล่านเครพอขล่ายอวินเทอรคเนก็ต โดยการเขนยนบจันทศึกผลของการดนาเนวิน
งานโครงการในทถุกครจัรั้งทนพื่ทนากวิจกรรมบนเฟซบถุบุ๊ค ซศึพื่งเปป็นชล่องทางในการสพพื่อสาร ทนพื่สามารถเปป็นกระจาย
ขล่าวสาร ผลการดนาเนวินงานไดร้ในวงกวร้าง เพพพื่อใหร้มวลชนไดร้เหก็นความเคลพพื่อนไหวของโครงการ นนาเสนอ
ความกร้าวหนร้าในกระบวนการทนางานโดยการนนาเสนอผลทนพื่ไดร้จากการทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ ทจัรั้งรมูปแบบ
เรนยลไทมคคพอแผนทนพื่ขณะปปัจจถุบจัน และภาพแผนทนพื่ในชล่วงเวลาตล่าง ๆ ใหร้มวลชนไดร้รจับรมูร้

จากการศศึกษากระบวนการคราวดคซอรคสซวิงพบวล่า หลจักของการสพพื่อสารกจับมวลชนคพอ
การใหร้ความสนาคจัญกจับมวลชน โดยนนาขร้อเสนอแนะจากมวลชนมาปรจับปรถุงการทนางานของโครงการ ใหร้
ความสนาคจัญกจับทถุกความควิดเหก็นของมวลชนโดยการตอบทถุกความควิดเหก็นทนพื่เขร้ามา และสพพื่อสารกจับ
มวลชนในทถุกขจัรั้นตอนของการทนาโครงการ (อร้างอวิง)

สรรุป
คราวดคซอรคสซวิงเปป็นแนวทางหนศึพื่งทนพื่สามารถนนามาใชร้ในการเกก็บรวบรวมขร้อมมูลจนานวน

มากดร้วยตร้นทถุนคล่าใชร้จล่ายทนพื่ตนพื่า การดนาเนวินการทนพื่สนาเรก็จไดร้นจัรั้น ตร้องอาศจัยศจักยภาพของมวลชนผมูร้มนจวิตอาสา
ทนพื่มนความรมูร้ในเรพพื่องนจัรั้น ๆ อยมูล่แลร้ว โดยไมล่จนาเปป็นตร้องสรร้างความรมูร้ขศึรั้นมาใหมล่ โครงการจะตร้องสรร้างเครพพื่อง
มพอสนาหรจับเกก็บขร้อมมูลทนพื่ใชร้งานไดร้อยล่างสะดวก รวดเรก็ว และงล่ายดาย ตร้องดนาเนวินการจจัดวางแนวทางใน
การสรร้างแรงจมูงใจทนพื่เหมาะสมใหร้มวลชนเขร้ามารล่วมดนาเนวินการ โดยใหร้ความสนาคจัญกจับมวลชนเปป็นอจันดจับ
แรก กระบวนการนนรั้แตกตล่างจากววิธนการสรร้างขร้อมมูลแบบเดวิมทนพื่ดนาเนวินการโดยลมูกจร้างขององคคกรหรพอ
เอร้าทคซอรคสซวิงทนพื่เปป็นการจจัดจร้างคนภายนอกองคคกรใหร้มาดนาเนวินการเปป็นอยล่างมาก แตล่สามารถนนาไป
ประยถุกตคใชร้งานไดร้หลากหลายรมูปแบบโดยการปรจับเปลนพื่ยนกระบวนการและดนาเนวินการจจัดวางแรงจมูงใจ
ของมวลชนใหร้เหมาะสมกจับรมูปแบบของโครงการ ดร้วยการใหร้ความสนาคจัญกจับแนวควิดและความตร้องการ
ของมวลชนเปป็นแนวทางหลจักในการปรจับกลยถุทธของการดนา เนวินการแตล่ละขจัรั้นตอนตลอดการทนา
โครงการ

5.3 ขข้อเสนอแนะ
ขข้อเสนอแนะในการนทาผลการววิจจัยไปใชข้

1. สนาหรจับการประยถุกตคใชร้งานในการทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ ในพพรั้นทนพื่อพพื่นๆ จากขร้อมมูล
แผนทนพื่ดาวเทนยมความละเอนยดสมูงของ Google Map ทนพื่ยจังไมล่ครอบคลถุมพพรั้นทนพื่ทจัรั้งประเทศไทยเปป็นขร้อ
จนากจัดของการทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายฯ ในบางพพรั้นทนพื่ การจจัดตจัรั้งมวลชนเพพพื่อเกก็บรวบรวมขร้อมมูลโดยใชร้เครพพื่อง
มพอเพวิพื่มเตวิมเชล่นโทรศจัพทคเคลพพื่อนทนพื่มน GPS และการสรร้างแรงจมูงใจในรมูปแบบอพพื่น ๆ เชล่น เงวิน สวิพื่งของ จะ
สามารถชล่วยเพวิพื่มมวลชนและความสนาเรก็จในการดนาเนวินการในพพรั้นทนพื่ดจังกลล่าวไดร้

2. สนาหรจับการประยถุกตคใชร้งานในการทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายประเภทอพพื่น ๆ แรงจมูงใจใน
การทนาแผนทนพื่เครพอขล่ายแตล่ละประเภทอาจจะมนความแตกตล่างกจัน คณะทนางานโครงการคราวดคซอรคสซวิง
ตร้องศศึกษาเพวิพื่มเตวิมและคร้นหาแรงจมูงทนพื่เหมาะสม โดยทนาการทดสอบแรงจมูงใจทนพื่อาจเปป็นไปไดร้หลายรมูป
แบบ หรพออาจจะตร้องใชร้แรงจมูงใจเพวิพื่มเตวิมเชล่น เงวิน สวิพื่งของ
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3. สนาหรจับการประยถุกตคใชร้งานในการทนาขร้อมมูลอพพื่น ๆ ความซจับซร้อนของของขร้อมมูล
แตล่ละประเภทมนความแตกตล่างกจัน ควรพยายามลดความซจับซร้อนของขร้อมมูลและการลนาดจับขจัรั้นตอนใน
การดนาเนวินการใหร้เหลพอนร้อยทนพื่สถุด พศึงระวจังกจับการทนาขร้อมมูลทนพื่สล่งผลกระทบตล่อความเปป็นสล่วนบถุคคลทนพื่
ทนาใหร้ตร้องมนกระบวนการคจัดเลพอกมวลชนในการเขร้ารล่วมสรร้างสรรคคขร้อมมูล เชล่น ขร้อมมูลคนพวิการ ขร้อมมูลทนพื่
เหมาะสมกจับกระบวนการคราวดคซอรคสซวิงควรเปป็นขร้อมมูลทนพื่มนความเปป็นสาธารณะ สรร้างเครพพื่องมพอในการ
เกก็บรวบรวมขร้อมมูลทนพื่เหมาะสมและอนานวยความสะดวกในการเกก็บขร้อมมูลเชล่น เวก็บไซทคหรพอแอบพลวิเคชจัน
บนอถุปกรณคเคลพพื่อนทนพื่

ขข้อเสนอแนะในการททาววิจจัยครจัขั้งตข่อไป
1. ควรมนการศศึกษาในเรพพื่องเดนยวกจันนนรั้ในพพรั้นทนพื่เขตอพพื่น ๆ เชล่น พพรั้นทนพื่ตร้นนนรั้า กลางนนรั้า และ

ปลายนนรั้า และนนาผลการศศึกษามาเปรนยบเทนยบเพพพื่อใชร้เปป็นแนวทางในการประยถุกตคกระบวนการคราวดค
ซอรคสซวิงทนพื่เหมาะสมสนาหรจับแตล่ละพพรั้นทนพื่

2. ควรมนการศศึกษาแรงจมูงใจอพพื่น ๆ เชล่น เงวิน ของรางวจัล เพพพื่อหาแรงจมูงใจทนพื่เหมาะสม
กจับมวลชนแตล่ละกลถุล่ม

3. ควรมนการศศึกษาดร้วยเครพพื่องมพอเกก็บขร้อมมูลอพพื่น ๆ ทนพื่สามารถสรร้างความสะดวกและ
ลดขจัรั้นตอนในการดนาเนวินการทนาขร้อมมูลไดร้ เชล่น แอพพลวิเคชจันบนโทรศจัพทคเคลพพื่อนทนพื่
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
รายชชชื่อโครงการคราวดด์ซอรด์สซซิง

ลลลำดดับ โครงกลำร/เวว็บไซตต เปป้ลำหมลำย มวลชนทลลำอะไร มวลชนไดด้อะไร
1. Threadless.com ออกแบบเสสสื้อยสด สส่งแบบเสสสื้อยสด, รส่วมลงคะแนน

คดัดเลสอกแบบ, ซสสื้อเสสสื้อ
ผผด้สส่งแบบททที่ถผกคดัด
เลสอกจะไดด้รดับ
รลำงวดัลเปป็นเงงิน
และเสสสื้อยสด

2. IstockPhoto.com รวบรวมภลำพถส่ลำย
จลำกมสอสมดัครเลส่น

สส่งภลำพถส่ลำย กลำรแลกเปลทที่ยน
กดันอยส่ลำงมทควลำม
หมลำย, รลำยไดด้
จลำกกลำรขลำยภลำพ,
ฝฝึกฝฝีมสอในกลำร
ถส่ลำยภลำพ

3. AssignmentZero ทลลำรลำยงลำนเชงิง
วงิเครลำะหตเจลำะลลึก
เรสที่องครลำวดตซอรตส
ซงิง

สส่งบทสดัมภลำษณตผผด้ททที่มท
ประสบกลำรณตในกลำรดด้ลำนครลำวดต
ซอรตสซงิง

4. ซงินซงินนลำตงิเอว็นไคว
เรอรต

ใหด้ควลำมกระจส่ลำง
เกทที่ยวกดับประเดว็น
ซดับซด้อนททที่นดักขส่ลำว
ไดด้รดับมอบหมลำย
ใหด้ตงิดตลำมขส่ลำว

5. บทตบลว็อกกงิสื้ง (Beat 
Blogging)

6. รลำยกลำรอเมรงิกดันไอ
ดว็อล

ประกวดและ
ตดัดสงินกลำรรด้อง
เพลง

เปป็นผผด้เขด้ลำประกวดและรส่วมใน
กลำรลงคะแนนตดัดสงิน

ผผด้ชนะเลงิศกลำร
ประกวดไดด้เปป็น
นดักรด้องและไดด้ออ
กอดัลบดัมเพลง

7. ยผทผป 
(YouTube.com)

แหลส่งรวมวทดงิโอ
ขนลำดใหญส่

มวลชนสส่งวงิดทโอทดัสื้งททที่ตดัดตส่อแลด้ว
และยดังไมส่ไดด้ตดัดตส่อ

นลลำเสนอผลงลำน 
ควลำมภลำคภผมงิใจ 
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รลำยไดด้เลว็กนด้อย
8. เพทยรต-ทผ-แพทเทน แกด้ปปัญหลำกลำร

พงิจลำรณลำสงิทธงิ
บดัตรททที่ตด้องใชด้เวลลำ
นลำนมลำกในแตส่ละ
คลลำขอ

มวลชนรส่วมตรวจพงิจลำรณลำสงิทธงิ
บดัตร

9. ฟรงิโต-เลยต ประกวดชสที่อและ
รสชลำตงิสงินคด้ลำใหมส่

มวลชนรส่วมตดัสื้งชสที่อและเสนอแนะ
รสชลำตงิใหมส่ของสงินคด้ลำ รส่วมคดัด
เลสอกรสชลำตงิททที่ควรนลลำไปสรด้ลำง
เปป็นผลงิตภดัณฑต รส่วมประกวด
ภลำพยนตตโฆษณลำ

10. เวว็บคผลเอสดดับเบงิลยผ
(CoolSW)

แหลส่งรวม
ซอฟตตแวรตใหมส่

โพสตตขด้อควลำมเกทที่ยวกดับ
ซอฟตตแวรตใหมส่ ใหด้คะแนะ

ซอฟตตแวรตททที่ไดด้
คะแนนดทจะไดด้ขลึสื้น
หนด้ลำแรก

11. กผเกงิสื้ลเซงิรตส 
(Google Search)

จดัดลลลำดดับควลำม
สลลำคดัญของกลำร
คด้นหลำขด้อมผล

รวบรวมขด้อมผลแตส่ละหนด้ลำของ
เวว็บไซตต ใหด้คะแนนนงิยมโดยคลลำ
นวนจลำกเพจเรว็นจต

จลลำนวนคนเขด้ลำดผ
เวว็บมลำกขลึสื้น ไมส่
ตด้องลงแรงเพงิที่ม

12. อะเมซอน 
(Amazon)

แนะนลลำหนดังสสอ
และภลำพยนตต

เขทยนรทวงิว หนดังสสอยอดนงิยม 
ควลำมเชสที่อมโยง
ของสงินคด้ลำ

13. กรรรุ๊ปเลนสต (Group 
Lens)

จดัดลลลำดดับขด้อมผล
ตส่ลำง ๆ ในยผสเนว็ต

ใหด้คะแนนนงิยมเอกสลำร

14. ดงิดิ๊กกต (Digg.com) รวมเวว็บไซตต ใหด้คะแนนนงิยม คนเขด้ลำดผเวว็บของ
ตนเองมลำกขลึสื้น

15. เรดดงิต 
(Rateit.com)

จดัดอดันดดับควลำม
นงิยมเวว็บไซตต

ใหด้คะแนนนงิยม เวว็บททที่มทอดันดดับดทจะ
มทคนเขด้ลำดผเพงิที่มขลึสื้น

16. คงิวลำดอตโออลำรตจท 
(Kiva.org)

รวมเงงินทรน
สลลำหรดับผผด้กผด้รลำย
ยส่อย

แหลส่งทรนจลำกโลกททที่ 1 ผผด้กผด้จลำก
โลกททที่ 3

มทเงงินทรนสลลำหรดับ
ประกอบกงิจกลำร

17. อะสวอรตมออฟแอง
เจงิลลต (A Swarm 
of Angles)

โครงกลำรถส่ลำยโอน
เงงินทรนเพสที่อสรด้ลำง
ภลำพยนตต

แหลส่งทรน 50USD/หรด้นสลลำหรดับผผด้
รส่วมทรนสนดับสนรนกลำรสรด้ลำง
ภลำพยนตต รส่วมตดัดสงินใจในกลำร

ภลำพยนตตททที่เปป็น
งลำนศงิลปะลด้วน ๆ 
ไมส่ถผกครอบงลลำโดย
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เลสอกบท คส่ลำยหนดังรลำยใหญส่
18. มลำยฟรตบอลคลดับ 

(Myfootballclub)
รวบรวมเงงินทรน
สลลำหรดับซสสื้อสโมสร
ฟรตบอลอลำชทพ

แหลส่งทรน 35 ปอนดต/หรด้นสลลำหรดับ
เขด้ลำรส่วมซสสื้อสโมสรฟรตบอล รส่วม
ตดัดสงินใจทรกเรสที่องเกทที่ยวกดับสโมสร

ไดด้เปป็นเจด้ลำของ
สโมสรฟรตบอล

19. เซลลส่ลำแบนดต 
(Sellaband)

เงงินทรนเพสที่อผลงิต
อดัลบดัสื้มเพลง

แหลส่งทรน 10USD/หรด้น นดักดนตรทททที่ไดด้รดับ
คดัดเลสอกจะไดด้เงงิน
ทรนสลลำหรดับผลงิต
อดัลบดัสื้มเพลง ผผด้
สนดับสนรนทรนจะ
ไดด้รดับเงงินปปันผล
จลำกรลำยไดด้คส่ลำ
โฆษณลำบนเวว็บ

20. เวว็บไซตตยดัวรตเอว็นคอรต
(YourEncore)

ใหด้นดัก
วงิทยลำศลำสตรต
เกษทยณของพท
แอนดตจทมลำรส่วม
ทลลำงลำนวงิจดัยใหด้กดับ
พทแอนดตจท

รส่วมแกด้ปปัญหลำวงิจดัย รลำยไดด้จลำกกลำรแกด้
ปปัญหลำวงิจดัย

21. องินโนเซว็นททฟ 
(InnoCentive)

เครสอขส่ลำยกลำร
ทลลำงลำนของนดัก
วงิทยลำศลำสตรตทดัที่ว
โลก

แกด้ปปัญวงิจดัย เงงินรลำงวดัล

22. SETI@home คด้นหลำหลดักฐลำนวส่ลำ
มนรษยตตส่ลำงดลำวมท
อยผส่จรงิงจลำกกลำร
วงิเครลำะหต
คลสที่นวงิทยร

ใหด้เวลลำวส่ลำงของเครสที่อง
คอมพงิวเตอรตสส่วนบรคคลมลำชส่วย
ในกลำรวงิเครลำะหตขด้อมผล

ไดด้ชส่วยเหลสอ
โครงกลำร

23. กงิจกรรมนดับนกแหส่ง
ชลำตงิ

นดับจลลำนวนนก ทลลำงลำนภลำคสนลำมในกลำรนดับ
จลลำนวนนก

ไดด้ชส่วยเหลสอ
โครงกลำร, ขด้อมผล
นก

24. โครงกลำรอทเบงิรตด 
(eBird)

แกด้ไขปปัญหลำกลำร
ทลลำงลำนซลสื้ลำซด้อน
ของฐลำนขด้อมผลนก

เกว็บสะสมขด้อมผลรลำยกลำรดผนก หนด้ลำเวว็บไซตต
รวบรวมรลำยกลำรดผ
นกของตนเอง
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25. ลงินรกซต (Linux 
Operating 
System)

สรด้ลำงระบบปฎงิบดัตงิ
กลำรแบบแจกจส่ลำย
ฟรท

ชส่วยเขทยนแตส่ละสส่วนของระบบ
ปฎงิบดัตงิกลำร

ระบบปฎงิบดัตงิกลำร
ใชด้งลำนฟรท

26. เอว็มดอทแสตรนจต 
(M dot Strange)

สรด้ลำงภลำพ
เคลสที่อนไหว

27. เวว็บขส่ลำวของแกน
เนตตต

เขทยนขส่ลำวโดย
มวลชน

รส่วมกดันเขทยนขส่ลำว ขส่ลำวไดด้รดับกลำรตท
พงิมพต

28. แมทแลบ พดัฒนลำอดัลกอลงิทลึม เขทยนโครุ๊ด แกด้ไขโครุ๊ด เงงินและชสที่อเสทยง
29. ทว็อบโคด้ดเดอรต พดัฒนลำโปรแกรม เขทยนบลำงสส่วนของโปรแกรม รลำยไดด้
30. มลำรตเกว็ตโตเครซท คลำดกลำรซสสื้อขลำย

ลส่วงหนด้ลำ
31. วทซทสแควรต (VC2) รลำยกลำรททที่ผผด้ดผ

สรด้ลำงสรรคตเนสสื้อหลำ
สส่งวงิดทโอคลงิปและภลำพนงิที่ง 
วงิจลำรณตอดัลบดัสื้มเพลง แสดงควลำม
คงิดเหว็น

32. วงิกงิพทเดทย 
(WiKiPedia.com)

สลำรลำนรกรมททที่ผผด้ใชด้
สรด้ลำงเอง

เขทยนบทควลำมสลำรลำนรกรม สลำรลำนรกรมขนลำด
ใหญส่ไวด้ใชด้งลำน

33. WildLifeNearYou
(wildlifenearyou.
com)

รวบรวมชสที่อสดัตวต
ปป่ลำและพงิกดัด

สส่งภลำพสดัตวตปป่ลำ ระบรชสที่อและพงิกดัด



77

ภาคผนวก ข.
แบบสอบถามประกอบการถอดบทเรรียน

แบบสอบถามประกอบการถอดบทเรรียนการวซิจจัยเรชชื่อง “กระบวนการคราวดด์ซอรด์สซซิงในการพจัฒนาขข้อมมูลขข่าวสารสสุขภาพ กรณรี
ศศึกษาการททาแผนทรีชื่เครชอขข่ายเฝฝ้าระวจังและชข่วยเหลชอผมูข้ประสบภจัยพซิบจัตซิ จจังหวจัดสงขลา”

1. ขข้อมมูลทจัชื่วไป
    เพศ          ….... ชลำย   ….... หญงิง          อลำยร  …..... ปฝี
    ประสบกลำรณตกลำรทลลำงลำนเกทที่ยวกดับคอมพงิวเตอรต    …..... ปฝี
    ลดักษณะกลำรทลลำงลำนเกทที่ยวกดับคอมพงิวเตอรต
        1. ….................................................................................................................................................................................
        2. ...................................................................................................................................................................................
2. ขข้อมมูลกระบวนการททาแผนทรีชื่ (พซิจารณาจากการททากระบวนการคราวดด์ซอรด์สซซิง ผลทรีชื่ไดข้ และคทาเสนอแนะเพซิชื่มเตซิม)

เหมลำะสม
ททที่สรด
(4)

เหมลำะสม
ปลำนกลลำง

(3)

เหมลำะ
สมนด้อย

(2)

ไมส่เหมลำะ
สม
(1)

2.1 การเลชอกมวลชนมารข่วมททาแผนทรีชื่มรีความเหมาะสมหรชอไมข่? (Input)
   1.1 พสสื้นททที่เทศบลำลนครหลำดใหญส่ อ.หลำดใหญส่ จ.สงขลลำ
   1.2 พสสื้นททที่อลลำเภอคลองหอยโขส่ง จ.สงขลลำ
   1.3 พสสื้นททที่ตลลำบลคผเตส่ลำ อ.หลำดใหญส่ จ.สงขลลำ
หรสอเสนอแนะพสสื้นททที่อสที่น ๆ (ระบร) …...................................................................... 
…..........................................................................................................................

…..........
…..........
…..........

…............
…............
…............

…........
…........
…........

…............
…............
…............

2.2 การเชซิญชวนมวลชนมารข่วมททาแผนทรีชื่ ทข่านคซิดวข่าแบบไหนเหมาะสม? (Process)
    2.1 ประกลำศผส่ลำนสถลำนทวงิทยร-โทรทดัศนต
    2.2 ประกลำศผส่ลำนเวว็บไซทต
    2.3 ประกลำศผส่ลำนเฟซบรรุ๊ค
    2.4 ประกลำศผส่ลำนเวททเสวนลำ-ประชรม
    2.5 ประกลำศผส่ลำนเครสอขส่ลำยเพสที่อนในเฟซบรรุ๊ค
กระบวนกลำรทลลำแผนรดับมสอนลสื้ลำทส่วมในชรมชน
หรสออสที่น ๆ (ระบร) ….............................................................................................. 
…..........................................................................................................................

…..........
…..........
…..........
…..........
…..........

…............
…............
…............
…............
…............

…..........
…..........
…..........
…..........
…..........

…............
…............
…............
…............
…............

2.3 การประเมซินมวลชนจากผลของการททาแผนทรีชื่ในเชซิงปรซิมาณ ทข่านคซิดวข่ามรีความ
เหมาะสมหรชอไมข่? (Output)
   3.1 ประเมงินจลำกจลลำนวนคนเขด้ลำรส่วมในกลำรทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำยฯ
   3.2 ประเมงินจลำกจลลำนวนหมรดททที่ปปักในแผนททที่เครสอขส่ลำยฯ
   3.3 ประเมงินจลลำนวนคนไลคต (like) ในเพจบนเฟซบรรุ๊ค
หรสอควรประเมงินอยส่ลำงไร (ระบร) …....................................................................... 
…..........................................................................................................................

…..........
…..........
…..........

…............
…............
…............

…..........
…..........
…..........

…............
…............
…............

2.4 กระบวนใหข้มวลชนมาชข่วยกจันททาแผนทรีชื่อยข่างตข่อเนชชื่องมรีความเหมาะสมหรชอไมข่?
   4.1 กระตรด้นใหด้รส่วมกดันทลลำแผนททที่ทรกครดัสื้งททที่มทสถลำนกลำรณตนลสื้ลำทส่วม
   4.2 พดัฒนลำเครสที่องมสอเพงิที่มเตงิม เชส่น Mobile Application
หรสอควรทลลำอยส่ลำงไร (ระบร) ….................................................................................

…..........
…..........

…............
…............

…..........
…..........

…............
…............
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ภาคผนวก ค.
จทานวนผมูข้เขข้ารข่วมในการททาแผนทรีชื่เครชอขข่ายฯ ของชสุมชน

วดันททที่ดลลำเนงินกลำร พสสื้นททที่ จลลำนวนผผด้เขด้ลำรส่วม จลลำนวนผผด้สรด้ลำงแผนททที่
7 สงิงหลำคม 2556 ตลลำบลคลองหลลำ หมผส่ 2,3 18 4
14 สงิงหลำคม 2556 สสสำรวจจจุดตติดตตตั้งวตดระดตบนสตั้สำ 

อ.คลองหอยโขข่ง
14 10

29 สงิงหลำคม 2556 ตลลำบลทรส่งลลำน 25 6
9 กดันยลำยน 2556 เทศบลำลนครหลำดใหญส่ 12 6
12 กดันยลำยน 2556 ตลลำบลคลองหอยโขส่ง 14 4
20 กดันยลำยน 2556 ตลลำบลโคกมส่วง 20 6
25 กดันยลำยน 2556 ตลลำบลคผเตส่ลำ 15 3

รวม   118 39
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ภาคผนวก ง.
ผลการประเมซินโดยคณะททางานโครงการ

ตลำรลำงททที่ 6 แสดงผลกลำรประเมงินโดยคณะทลลำงลำนโครงกลำร

แบบสอบถลำมประกอบกลำรถอดบทเรทยนกลำรวงิจดัยเรสที่อง “กระบวนกลำรครลำวดตซอรตสซงิงในกลำรพดัฒนลำขด้อมผลขส่ลำวสลำร
สรขภลำพ กรณทศลึกษลำกลำรทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำยเฝป้ลำระวดังและชส่วยเหลสอผผด้ประสบภดัยพงิบดัตงิ จดังหวดัดสงขลลำ”

กระบวนกลำร/วงิธทกลำร คะแนนควลำม
เหมลำะสม

% ควลำม
เหมลำะสม

1 กลำรเลสอกมวลชนมลำรส่วมทลลำแผนททที่มทควลำมเหมลำะสมหรสอไมส่? (Input)
   1.1 พสสื้นททที่เทศบลำลนครหลำดใหญส่ อ.หลำดใหญส่ จ.สงขลลำ
   1.2 พสสื้นททที่อลลำเภอคลองหอยโขส่ง จ.สงขลลำ
   1.3 พสสื้นททที่ตลลำบลคผเตส่ลำ อ.หลำดใหญส่ จ.สงขลลำ

56
51
48

36%
33%
31%

2 กลำรเชงิญชวนมวลชนมลำรส่วมทลลำแผนททที่ ทส่ลำนคงิดวส่ลำแบบไหนเหมลำะสม? (Process)
    2.1 ประกลำศผส่ลำนสถลำนทวงิทยร-โทรทดัศนต
    2.2 ประกลำศผส่ลำนเวว็บไซทต
    2.3 ประกลำศผส่ลำนเฟซบรรุ๊ค
    2.4 ประกลำศผส่ลำนเวททเสวนลำ-ประชรม
    2.5 ประกลำศผส่ลำนเครสอขส่ลำยเพสที่อนในเฟซบรรุ๊ค

46
54
48
55
50

18%
21%
19%
22%
20%

3 กลำรประเมงินมวลชนจลำกผลของกลำรทลลำแผนททที่ในเชงิงปรงิมลำณ ทส่ลำนคงิดวส่ลำมทควลำม
เหมลำะสมหรสอไมส่? (Output)
   3.1 ประเมงินจลำกจลลำนวนคนเขด้ลำรส่วมในกลำรทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำยฯ
   3.2 ประเมงินจลำกจลลำนวนหมรดททที่ปปักในแผนททที่เครสอขส่ลำยฯ
   3.3 ประเมงินจลลำนวนคนไลคต (like) ในเพจบนเฟซบรรุ๊ค

46
57
42

32%
39%
29%

4 กระบวนใหด้มวลชนมลำชส่วยกดันทลลำแผนททที่อยส่ลำงตส่อเนสที่องมทควลำมเหมลำะสมหรสอไมส่?
   4.1 กระตรด้นใหด้รส่วมกดันทลลำแผนททที่ทรกครดัสื้งททที่มทสถลำนกลำรณตนลสื้ลำทส่วม
   4.2 พดัฒนลำเครสที่องมสอเพงิที่มเตงิม เชส่น Mobile Application

58
54

52%
48%
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ภาคผนวก จ.
บจันทศึกการสชชื่อสารบนเฟซบสุบุ๊ค

Date Message Saw Like Co
mm
ent

Sha
re

19 
October
2013

ททมกลลำงกลลำลดังทลลำเครสอขส่ลำยรดับมสออรทกภดัยททที่จะใชด้ line ในกลำร
สสที่อสลำรกดันจลลำนวน 100 คนใหด้มทครอบคลรมเครสอขส่ลำยตด้นนลสื้ลำ 
กลลำงนลสื้ลำ ปลลำยนลสื้ลำ โดยเฉพลำะในพสสื้นททที่ลรส่มนลสื้ลำคลองอผส่ตะเภลำ เพสที่อ
กลำรสสที่อสลำรทดัสื้งกส่อน ขณะเกงิด และหลดังเกงิดเหตร ใครสนใจอยลำก
เขด้ลำรส่วมใหด้แจด้งควลำมประสงคตมลำนะครดับ

103 1 1

14 
October
2013

ทลลำ แผนททที่เครสอขส่ลำยบด้ลำนพทที่เลทสื้ยงของเทศบลำลนครหลำดใหญส่ พทที่
เลทสื้ยงหลลำยคนสนใจบอกวส่ลำจะกลดับไปทลลำเองททที่บด้ลำน ตด้องอยส่ลำงนทสื้
ถลึงจะเปป็นกลำรถส่ลำยโอนงลำนใหด้มวลชนททที่แทด้จรงิง

เอด้ลำ... ชส่วยกดันทลลำแผนททที่หนส่อยครดับ
รส่วม กดับเทศบลำลนครหลำดใหญส่ประชรม "บด้ลำนพทที่เลทสื้ส่ยง" จลลำนวน 
199 หลดัง 36 ชรมชน บด้ส่ลำนพทที่เลทสื้ยงจะเปป็นเสมสอนศผนยตอพยพยส่อย
รองรดับเพสที่อนบด้ลำนททที่ชส่วยตดัวเองไมส่ ไดด้ในชส่วงเกงิดภดัย บด้ลำนพทที่เลทสื้ยงมท
หลลำยขนลำด เชส่น xxl รดับคนไดด้มลำก ขนลำด l รดับคนไดด้ 21-30 
คน ไปถลึงขนลำด M เปป็นอทกมลำตรกลำรหนลึที่งใหด้ชรมชนชส่วยเหลสอ
กดันเอง โดยเทศบลำลอลลำนวยควลำมสะดวกในเรสที่องอรปกรณต 
อลำหลำร นลสื้ลำททที่จลลำเปป็น วดันนทสื้เลยนลลำควลำมรผด้จลำกศผนยตอรตรนงิยมวงิทยลำฯ
ระบบกลำรรดับมสออรทกภดัยของจดังหวดัดและเทศบลำลนครหลำดใหญส่
มลำพดัฒนลำศดักยภลำพเตงิมเตว็ม ควลำมรผด้ในกลำรเขด้ลำถลึงขด้อมผลททที่จลลำเปป็น 
และรส่วมทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำยใชด้ประโยชนตเปป็นฐลำนขด้อมผลรส่วมกดัน 
นส่ลำเสทยดลำยททที่เวลลำนด้อยไป ทลลำไดด้เพทยงยกตดัวอยส่ลำงเทส่ลำนดัสื้น
(8 photos)

54

14 
October
2013

เทศบลำลนครหลำดใหญส่นดัดเจอเครสอขส่ลำยบด้ลำนพทที่เลทสื้ยงใน เทศบลำล
นครหลำดใหญส่ กส่อนเรงิที่มพผดครยไดด้นลลำเสนอกลำรทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำย
บด้ลำนพทที่เลทสื้ยงในเขตเทศบลำล และลองทลลำตดัวอยส่ลำงใหด้ดผ

116 2 1

11 
October
2013

กลำรทลลำแผนททที่อรบดัตงิเหตรในรดัสเซทยดด้วยวงิธท crowdsourcing หลดัก
กลำรเดทยวกดัน ขอเวลลำศลึกษลำเพงิที่มเตงิม แลด้วคส่อยมลำเขทยนครดับ

41 2 1

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10200769525505116&id=1372001531
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5 
October
2013

สรรปภลำพรวมกลำรทลลำแผนรดับมสออรทกดัยของอลลำเภอคลองหอยโขส่ง
เปป็นบทควลำมสส่งไปลงเผยแพรส่ททที่ 
http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?
NewsID=9560000124019

52

25 
Septem
ber 
2013

25 ก.ย. 2556 - ทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำยเฝป้ลำระวดังและเตสอนภดัยใน
ตลลำบลคผเตส่ลำ อลลำเภอหลำดใหญส่ จดังหวดัดสงขลลำ พสสื้นททที่นทสื้เปป็นพสสื้นททที่
ปลลำยนลสื้ลำ อยผส่ถดัดจลำกตลลำบลคลองแห อลลำเภอหลำดใหญส่ ไปจนจรด
ทะเลสลำบสงขลลำ เปป็นพสสื้นททที่ลรส่มตลที่ลำ นลลำทส่วมประจลลำเกสอบทรกปฝี

มผลนงิธงิชรมชนสงขลลำรส่วมกดับ ACCCRN หลำดใหญส่ ไดด้ลงพสสื้นททที่ทลลำ
กระบวนกลำรในกลำรเตรทยมควลำมพรด้อมมลำเปป็นเวลลำนดับปฝีแลด้ว

กลำรนดัดเครสอขส่ลำยเพสที่อมลำรส่วมกดันทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำยในครดัสื้งนทสื้ใชด้
เวลลำประมลำณ 2 ชดัที่วโมง สลำมลำรถปปักหมรดสถลำนททที่สลลำคดัญ,เครสอ
ขส่ลำยเฝป้ลำระวดังและเตสอนภดัยทรกหมผส่บด้ลำน รวมถลึงกลรส่มเสทที่ยงคน
พงิกลำรททที่จะตด้องดผแลในชส่วงเกงิดเหตร

กระบวนกลำรเรงิที่มดด้วยกลำรฉลำยแผนททที่ขลึสื้นจอภลำพ (ขนลำดใหญส่
มลำก) และใหด้ตดัวแทนของเครสอขส่ลำยรส่วมกดันชทสื้จรดตส่ลำง ๆ บนแผนททที่

เครสอขส่ลำยททที่เขด้ลำรส่วมทลลำประมลำณ 6-7 คน แตส่ทรกคนรผด้จดักแผนททที่
ของชรมชนเปป็นอยส่ลำงดท เนสที่องจลำกไดด้มทกระบวนกลำรในกลำรทลลำ
แผนททที่ชรมชนกดันมลำกส่อนหนด้ลำนทสื้แลด้ว จลึงสลำมลำรถชทสื้จรดตส่ลำง ๆ ไดด้
อยส่ลำงรวดเรว็ว (จนปปักหมรดแทบไมส่ทดัน)

ปปัญหลำมทอยผส่เลว็กนด้อยจลำกองินเตอรตเนว็ตททที่ชด้ลำบด้ลำงเปป็นบลำงชส่วง แตส่กว็
ผส่ลำนไปไดด้ดด้วยดท, แผนททที่ดลำวเททยมของพสสื้นททที่บลำงสส่วนไมส่มทควลำม
ละเอทยดททที่สผงสรด, ชรมชนบลำงบรงิเวณมทควลำมหนลำแนส่นสผงมลำก 
(บด้ลำนอยผส่ตงิด ๆ กดัน) ทลลำใหด้กลำรปปักหมรดบนบด้ลำนมทควลำมคลลำด
เคลสที่อนไปบด้ลำง

กลำรขยลำยผลในพสสื้นททที่โดยเจด้ลำหนด้ลำททที่ รพ.สต.คผเตส่ลำ จะชส่วยดลลำเนงิน
กลำรปรดับปรรงฐลำนขด้อมผลคนพงิกลำรซลึที่งเปป็นกลรส่มเสทที่ยงในพสสื้นททที่ใหด้มท 
ควลำมสมบผรณตเพงิที่มเตงิมดด้วย

87 3

24 24 ก.ย. 2556 - ปรดับปรรงเวว็บแผนททที่ 157 5 1

http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9560000124019
http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9560000124019
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1. เพงิที่มฟฟิลดตรลำยละเอทยดผผด้สส่งขด้อมผล ประกอบดด้วย ชสที่อ, อทเมลต 
และ เบอรตโทรศดัพทต สลลำหรดับตงิดตส่อประสลำนงลำนในภลำยหลดัง ระ
ละเอทยดของผผด้สส่งขด้อมผลจะไมส่มทกลำรเผยแพรส่ในเวว็บไซทต

2. กลำรรทเฟรชขด้อ มผลททที่ผผด้อสที่นปปักหมรดเพงิที่มหรสอแกด้ไขรลำยละเอทยด
ในระหวส่ลำงททที่กลลำลดังเปฟิดดผหนด้ลำ เวว็บของแผนททที่ (โดยไมส่ตด้องกดปรป่ม
รทเฟรช) หมรดททที่ถผกปปักเขด้ลำมลำใหมส่จะแสดงขลึสื้นมลำโดยอดัตโนมดัตงิ 
เพสที่อรองรดับกลำรทลลำงลำนพรด้อม ๆ กดัน หลลำย ๆ คน จะไดด้เหว็น
ขด้อมผลททที่คนอสที่นปปักหมรดหรสอแกด้ไขไดด้ทดันทท

24 
Septem
ber 
2013

24 ก.ย. 2556 - ไปบรรยลำยกลำรใชด้เวว็บไซทต 
www.hatyaicityclimate.org ใหด้ชรมชนเทศบลำลปรงิกใชด้
ประกอบกลำรเฝป้ลำระวดังนลสื้ลำทส่วม ททที่เทศบลำลปรงิกนลสื้ลำทส่วมเกสอบทรกปฝี
บลำงปฝีกว็ทส่วมหนดักมลำกโดยเฉพลำะชรมชนรอบนอก หลดังจลำก
แนะนลลำวงิธทกลำรดผขด้อมผลบนเวว็บไซทตเพสที่อเฝป้ลำระวดังและเตสอนภดัย 
ดด้วยตนเองแลด้ว กว็แนะนลลำกลำรทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำยเฝป้ลำระวดังพรด้อม
ทดัสื้งทดลองปปักหมรดบนแผนททที่ใหด้ดผ ไมส่แนส่ใจวส่ลำเครสอขส่ลำยเฝป้ลำระวดัง
ททที่เทศบลำลปรงิกจะสลำมลำรถปปักหมรดไดด้ไหม เลยฝลำกนด้องตด้นใหด้
ชส่วยดผแลตส่อและชส่วยกดันเตงิมเตว็มแผนททที่รส่วมกดับเครสอขส่ลำยใน 
พสสื้นททที่ตส่อไป คอยดผผลจลำกกลำรแนะนลลำในครดัสื้งนทสื้วส่ลำจะไดด้ผลเปป็น
อยส่ลำงไรบด้ลำง

99 2 1

22 
Septem
ber 
2013

ชรมชนหรสอตลลำบลใดททที่มทแผนรดับมสออรทกภดัย ไมส่วส่ลำจะเปป็นแผนของ
หนส่วยงลำนใด หลำกมทไฟลตอยผส่จะนลลำลงเผยแพรส่ในแผนททที่ดด้วย โดย
ฝลำกไวด้ในจรดททที่ตดัสื้งของชรมชนหรสออปท.นดัสื้นๆ โดยทลลำสดัญลดักษณต
แยกไวด้ตส่ลำงหลำก และสดัญลดักษณตตส่ลำงๆควรจะมทกลำรสสที่อสลำรใหด้กดับ
ผผด้ททที่เขด้ลำชมดด้วย

112 2 2

21 
Septem
ber 
2013

กลลำลดังออกแบบปป้ลำยจรดเฝป้ลำระวดังอรทกภดัยของตลลำบลคลองหลลำ 
เพสที่อตงิดตดัสื้งพรด้อมสตดัดิ๊ฟเกต

94 3 1

20 
Septem
ber 

ชส่วยกดันทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำย เฝป้ลำระวดังและชส่วยเหลสอผผด้ประสบภดัย
ตลลำบลโคกมส่วง อลลำเภอคลองหอยโขส่ง วดันนทสื้นดัดไวด้ตรงกดับงลำน
ทลลำบรญเดสอนสงิบเลยมลำกดันนด้อย แตส่กว็ผส่ลำนไปดด้วยดท (6 photos)

74 1

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10200643458753526&id=1372001531
http://www.hatyaicityclimate.org/
http://www.hatyaicityclimate.org/map
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20 ก.ย. 56 - ทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำยเฝป้ลำระวดังฯ ต.โคกมส่วง อ.คลอง
หอยโขส่ง จ.สงขลลำ ครดัสื้งนทสื้ผมเปป็นเพทยงผผด้สดังเกตกลำรณต โดยใหด้ททม
งลำนเปป็นคนทลลำแผนททที่รส่วมกดับชลำวบด้ลำน หมผส่ 1-2-3 ต.โคกมส่วง ยดัง
คงใชด้วงิธทกลำรเดงิมคสอฉลำยแผนททที่ขลึสื้นจอใหญส่ แลด้วใหด้ตดัวแทนแตส่ละ
หมผส่บด้ลำนชทสื้จรดของบด้ลำนเครสอขส่ลำยโดยรส่วมกดันดผกดับคนอสที่น ๆ (หลำก
ตดัวแทนหลำจรดไมส่ถผก คนอสที่น ๆ กว็จะชส่วยกดันหลำใหด้)

จลำกกลำรสดังเกตพบวส่ลำขดัสื้นตอนกลำรทลลำงลำนเปป็นไปดด้วยดท แมด้จะ
ชะงดักไปบด้ลำงในบลำงชส่วยททที่ตดัวแทนหมผส่บด้ลำนดผแผนททที่ไมส่เขด้ลำใจ (กลำร
ฉลำยภลำพแผนททที่ขลึสื้นจอไมส่สดัมพดันธตกดับทงิศจรงิงททที่แตส่ละคนเคยชงิน 
เลยตด้องปรดับควลำมรผด้สลึกกดันเลว็กนด้อย)

จลำกกลำรสดังเกตพบวส่ลำ flow ของกลำรแผนททที่คสอ หลำตลลำแหนส่งบด้ลำน
=> เพงิที่มพงิกดัด => ปป้อนขด้อมผล => หลำตลลำแหนส่งบด้ลำน

กลำรหลำตลลำแหนส่งบด้ลำนหลำกไมส่ไดด้อยผส่ในบรงิเวณใกลด้เคทยง จะหลำดด้วย
วงิธทกลำรลลำกแผนททที่หลำ บลำงครดัสื้งกว็คด้นหลำจลำกชส่องคด้นหลำ สส่วนของ
กลำรปป้อนขด้อมผลททที่ยดังคงิดวส่ลำนส่ลำจะตด้องปรดับปรรงคสอกลำรกลลำหนดชดัสื้น
ขด้อมผล ททที่ ณ ปปัจจรบดันใชด้ขด้อมผลในชส่อง ทลลำอะไร เปป็นตดัวกลลำหนด
ชดัสื้นขด้อมผล สส่วนจะปรดับเปลทที่ยนเปป็นวงิธทไหนยดังหลำไอเดทยอยผส่

ผลของกลำรทลลำแผนททที่ในครดัสื้งนทสื้ ไดด้จลลำนวนจรดเพงิที่มขลึสื้นอทก 39 
รลำยกลำร

ปล. กลำรนดัที่งสดังเกตกลำรณตทลลำใหด้เปป็นขดัสื้นตอนกลำรทลลำงลำนและ
ปปัญหลำททที่เกงิดขลึสื้นจลำกผผด้ ใชด้งลำน แตส่กรณทนทสื้ผผด้ใชด้งลำนเปป็นผผด้ททที่เคยเหว็น
วงิธทกลำรใชด้งลำนมลำกส่อนแลด้ว

100 3 1

18 
Septem
ber 
2013

18 ก.ย. 56 12:10 น. ชลำครงิต โภชะเรสอง นลลำเสนอเรสที่องกลำรทลลำ
แผนททที่เครสอขส่ลำยเตสอนภดัยในเวททเสวนลำหลำดใหญส่เขด้มแขว็งสผด้ภดัยนลสื้ลำ
ทส่วม ซลึที่งในเวททนทสื้มทผผด้เขด้ลำรส่วมจลำกหลลำกหลลำยหนส่วยงลำน ทดัสื้ง
องคตกรภลำครดัฐ ภลำคเอกชน ภลำคประชลำชน สสที่อ และมทกลำรออก
อลำกลำศสดทลำงสถลำนทวงิทยร ม.อ.88

หลดังจลำกนทสื้รอดผผลตอบรดับจลำกสถงิตงิและจลลำนวนของแผนททที่

3 4

https://www.facebook.com/profile.php?id=1372001531
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2013

พรรส่งนทสื้ (18 ก.ย. 56) ม.สงขลลำนครงินทรต จะจดัดงลำน เสวนลำ 
"หลำดใหญส่เขด้มแขว็ง...สผด้ภดัยนลสื้ลำทส่วม ครดัสื้งททที่ 5" หลำกมทโอกลำสคงไดด้
นลลำเสนอเรสที่องกลำรทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำยเฝป้ลำระวดังและชส่วยเหลสอผผด้ 
ประสพภดัยพงิบดัตงิ ซลึที่งจะเปป็นกลำรชส่วยกระตรด้นใหด้ทรกคนเหว็นควลำม
สลลำคดัญและเขด้ลำมลำชส่วย กดันทลลำแผนททที่ใหด้สมบผรณตมลำกขลึสื้น นดับเปป็น
อทกขดัสื้นตอนหนลึที่งของกลำรทลลำแผนททที่ดด้วยวงิธทกลำร crowdsourcing 
คสอกลำรสรด้ลำงแรงจผงใจใหด้กดับมวลชนมลำชส่วยกดันทลลำ

งลำนนทสื้ (อลำจจะ) มทถส่ลำยทอดสดทดัสื้งทลำงวงิทยรและททวท ของ สถลำนท
วงิทยร ม.อ. ดด้วยครดับ ตงิดตลำมกดันไดด้ททที่ 
http://psuradio88.com/ และ 
http://www.youtube.com/watch?v=ZMQyGlDApAs

จดัดททที่ หด้องจดันพลำ โรงแรมบรรทศรทภผบผตงิกโฮเตว็ล อ.หลำดใหญส่ 
จ.สงขลลำ พรธททที่ 18 กดันยลำยน 2556

145 5 4 1

17 
Septem
ber 
2013

17 ก.ย. 56 - เพงิที่มครณสมบดัตงิของแผนททที่ใหด้สลำมลำรถแสดงเสด้น
ขอบเขตของลรส่มนลสื้ลำบนแผนททที่ ซลึที่งจะทลลำใหด้เหว็นกลรส่มของเครสอขส่ลำย
สถลำนททที่ ททที่อยผส่ในแตส่ละขอบเขตพสสื้นททที่ของลรส่มนลสื้ลำททที่มทควลำมเสทที่ยงไมส่
เหมสอนกดัน ซลึที่งจะชส่วยใหด้กลำรออกแบบเครสอขส่ลำยของแตส่ละลรส่มนลสื้ลำ
มองเหว็นภลำพททที่ชดัดเจนยงิที่ง ขลึสื้น

สส่วนขอบเขตของตลลำบลและอลลำเภอ กลลำลดังรอขด้อมผล shape จลำก
พทที่สมโชตงิอยผส่ครดับ ไดด้มลำเมสที่อไหรส่จะเพงิที่มใหด้อทกทท

76 3 1

12 
Septem
ber 
2013

12 ก.ย. 2556 - ทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำยเฝป้ลำระวดังและชส่วยเหลสอผผด้
ประสพภดัยพงิบดัตงิ ของ หมผส่ 2 , หมผส่ 3 ต.คลองหอยโขส่ง อ.คลอง
หอยโขส่ง จ.สงขลลำ ใชด้กระบวนกลำรเดงิม คสอทลลำควลำมเขด้ลำใจกดับ
เครสอขส่ลำยจลำกทดัสื้ง 2 หมผส่บด้ลำน บอกวงิธทกลำรในกลำรทลลำ โดยกลำรฉลำย
ภลำพแผนททที่ดลำวเททยมขลึสื้นจอ แลด้วใหด้คนในหมผส่บด้ลำนชส่วยกดันชทสื้จรด
บนแผนททที่ ขดัสื้นตอนกลำรทลลำงลำนเรว็วกวส่ลำครดัสื้งกส่อน ๆ แตส่ตงิดปปัญหลำ
ททที่องินเตอรตเนว็ตคด้ลำงบด้ลำงเปป็นบลำงชส่วง (ตอนหลดัง ๆ ไมส่มทปปัญหลำ
เรสที่ององินเตอรตเนว็ต กว็ไปดด้วยควลำมรวดเรว็ว) ใชด้เวลลำทลลำไมส่ถลึงชดัที่วโมง
กว็สลำมลำรถเกว็บพงิกดัดของเครสอขส่ลำยเตสอนภดัยไดด้ครบทดัสื้ง 2 หมผส่บด้ลำน

พสสื้นททที่คลองหอยโขส่งมทแผนททที่ดลำวเททยมควลำมละเอทยดสผง
ครอบคลรมเกสอบทดัสื้งหมด ยกเวด้นบนภผเขลำดด้ลำนหลดังอส่ลำงเกว็บนลสื้ลำ

226 8 2 1

http://www.youtube.com/watch?v=ZMQyGlDApAs
http://psuradio88.com/


85

คลองหลลำ รวมทดัสื้งบลำงสส่วนของบด้ลำนเกส่ลำรด้ลำง บด้ลำนของเครสอขส่ลำย
บลำงจรดมองเหว็นไมส่ชดัดเจน จลึงใชด้วงิธทกะประมลำณเอลำ

กระบวนกลำรวดันนทสื้ทลลำใหด้ไดด้ขด้อมผลเพงิที่มขลึสื้นมลำอทกประมลำณ 30 จรด
12 
Septem
ber 
2013

นลลำเสนอกลำรทลลำแผนชรมชนระดดับอลลำเภอ และกลำรทลลำแผนททที่เครสอ
ขส่ลำยเฝป้ลำระวดังและชส่วยเหลสอผผด้ประสบภดัยพงิบดัตงิจดังหวดัดใน รลำยกลำร
พงิรลำบคลำบขส่ลำว ชส่อง 11 ชส่วง 8.30-9.00 น.

181 5 3 1

11 
Septem
ber 
2013

10 ก.ย. 2556 - ปรดับปรรงระบบกลำรบดันทลึกสถงิตงิกลำรใชด้งลำน
แตส่ละขดัสื้นตอนของระบบแผนททที่ดด้วย Google Analytics เพสที่อ
เปป็นขด้อมผลสลลำหรดับกลำรวงิเครลำะหตกลำรใชด้งลำนในอนลำคต รวมทดัสื้ง
กลำรวลำงแผนและออกแบบกลำร flow ของโปรแกรมดด้วย

154 2 1

11 
Septem
ber 
2013

จรดประสงคตกลำรทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำยเฝป้ลำระวดังฯ เปป็นไปเพสที่อใหด้
ประชลำชนไดด้มทชส่องทลำง ชส่วยเหลสอกดันเอง ในกลำรสส่งขส่ลำวสลำร ไมส่
วส่ลำจะเปป็นเพสที่อกลำรเตสอนภดัย กลำรขอควลำมชส่วยเหลสอ และกลำร
ตงิดตลำมสถลำนกลำรณต ในชส่วงภดัยพงิบดัตงิของพสสื้นททที่ และเปป็นสสที่อกลลำง
ระหวส่ลำงประชลำชน รดัฐ ทด้องถงิที่น สสที่อมวลชน องคตกรตส่ลำงๆททที่จะเขด้ลำ
มลำใชด้ประโยชนตจลำกฐลำนขด้อมผลหรสอตงิดตส่อสอบถลำมขด้อมผล ซลึที่ง
ตด้องกลำรอลำสลำสมดัครเขด้ลำมลำมทสส่วนรส่วมกดับคณะทลลำงลำนกลลำง ไมส่วส่ลำ
จะเปป็นกลำรลงขด้อมผลเปป็นอลำสลำสมดัคร ณ จรดเฝป้ลำระวดังในจรดททที่ตน
สลำมลำรถใหด้ขด้อมผลไดด้ หรสอเสนอควลำมเหว็นตส่อกลำรออกแบบระบบ
กลำรเตสอนภดัย เพสที่อใชด้ประโยชนตรส่วมกดัน ขด้อมผลของเครสอขส่ลำย
ตส่ลำงๆกลลำลดังจะเพงิที่มเบอรตโทรศดัทพตหรสอชส่องทลำงกลำรตงิดตส่อเพสที่อใชด้
ในสถลำนกลำรณตภดัยพงิบดัตงิ ผผด้จดัดทลลำขอควลำมรส่วมมสอใหด้เคลำรพอลำสลำ
สมดัครเหลส่ลำนทสื้ดด้วยกลำรไมส่พลึงตงิดตส่อเพสที่อประโยชนตสส่วนตนหรสอเพสที่อ
ธรรกงิจอดันจะเปป็นกลำรรบกวนและไมส่ใหด้เกทยรตงิเครสอขส่ลำยทรกทส่ลำน
ดด้วย ณ ททที่นทสื้

11 
Septem
ber 
2013

ประชรมคณะทลลำงลำนกลำรจดัดกลำรภดัยพงิบดัตงิ ต.คลองหอยโขส่ง 37 4

9 
Septem
ber 

9 ก.ย. 56 ไดด้แผนททที่เครสอขส่ลำยบด้ลำนพทที่เลทสื้ยงของชรมชนหลำดใหญส่ใน 229 8 4 1
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2013
9 
Septem
ber 
2013

9 ก.ย. 56 ทลลำแผนททที่บด้ลำนพทที่เลทสื้ยงชรมชนวดัดหลำดใหญส่ใน เปป็น
ชรมชน 1 ใน 100 กวส่ลำชรมชนของหลำดใหญส่ ยดังคงใชด้วงิธทกลำรเดงิม
คสอใหด้พทที่เลทสื้ยงททที่อยผส่ในชรมชนชส่วยกดันชทสื้ตลลำแหนส่ง ซลึที่งทลลำไดด้ไมส่ยลำก
เพรลำะเปป็นชรมชนททที่มทพสสื้นททที่ขนลำดเลว็กเพทที่ยงไมส่กทที่ซอย จลึงใชด้เวลลำไมส่
นลำน

151 4

5 
Septem
ber 
2013

ลองเอลำผดังนลสื้ลำไปใสส่ไวด้ในแผนททที่บนจรดททที่วลำง Staff gauge แตส่ยดัง
ไมส่ไดด้ลองทลลำเสด้นทลำงไหลของนลสื้ลำ เชส่น เมสที่อคลงิกจรด staff gauge 
ถดัดไป กว็จะวงิที่งไปหลำ staff gauge ถดัดไปใหด้เลย

218 1 1

5 
Septem
ber 
2013

ครณรณพงศต คลลำนวนทงิพยต เขทยนไวด้ใน กรรงเทพธรรกงิจ วดันจดันทรตททที่ 
07 ธดันวลำคม พ.ศ. 2552 เรสที่อง "Crowdsourcing กลำรใชด้พลดัง
ฝผงชนจลำก Social Network" วส่ลำ

นอกจลำกททที่ Social Network อยส่ลำง twitter หรสอ facebook 
จะเปป็นเครสอขส่ลำยชรมชนออนไลนตททที่ผผด้คนหลลำกหลลำยมลำพผด ครย
แลกเปลทที่ยนประสบกลำรณต กดันแลด้ว ในตส่ลำงประเทศยดังมทกลำรนลลำ
เอลำพลดังจลำกฝผงชนมลำใชด้สรด้ลำงธรรกงิจไดด้ โดยอลำศดัยควลำมรผด้ควลำม
สลำมลำรถของคนททที่อยผส่ในเครสอขส่ลำยสดังคมนดัสื้นๆ มลำใชด้ใหด้เกงิด
ประโยชนต นดัที่นคสอหลดักกลำรททที่เรทยกวส่ลำ Crowdsourcing ครดับ

Crowdsourcing กว็คสอกลำร outsource หรสอนลลำงลำนททที่ปกตงิอลำจ
จะทลลำโดยคนไมส่กทที่คนไปใหด้กดับกลรส่มคน (Crowd) ทลลำแทน โดย
อลำศดัยหลดักกลำรททที่วส่ลำ หลลำยหดัว ยส่อมดทกวส่ลำหดัวเดทยว หลดักกลำรนทสื้
สลำมลำรถนลลำไปประยรกตตใชด้ไดด้หลลำยอยส่ลำงมลำก ดดังเชส่นกรณท
ตดัวอยส่ลำงตส่อไปนทสื้ครดับ

1. Threadless.com เปป็นเวว็บไซตตททที่เปป็นททที่รวมตดัวของกลรส่ม 
กรลำฟฟฟิกดทไซเนอรต ทลำงเวว็บไซตตจะใหด้ดทไซเนอรตสส่งดทไซนตของตน
เขด้ลำประกวดแลด้วใหด้เพสที่อนๆ สมลำชงิกชส่วยกดันโหวต ทรกอลำทงิตยต
ทลำงททมงลำนจะเลสอกดทไซนตจลำกดทไซนตททที่ไดด้รดับกลำรโหวตสผงมลำผลงิต
เปป็น เสสสื้อยสดและขลำยใหด้กดับผผด้บรงิโภค ฟปังดผงส่ลำยๆ แตส่บรงิษดัทนทสื้
สลำมลำรถสรด้ลำงรลำยไดด้มลำกกวส่ลำ $25 ลด้ลำนดอลลลำรตในปฝีททที่ผส่ลำนมลำ
ครดับ

69
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2. Netflix.com เวว็บไซตตททที่ใหด้บรงิกลำรเชส่ลำ DVD แบบรลำยเดสอน
ขนลำดใหญส่ของอเมรงิกลำ ไดด้เปฟิดโอกลำสใหด้คนททที่สลำมลำรถสรด้ลำง
ระบบทลลำนลำยเรทตงิสื้งของหนดังในเวว็บไซตตไดด้ดท กวส่ลำททที่มทอยผส่ จะไดด้รดับ
เงงินรลำงวดัล 1 ลด้ลำนดอลลลำรต จนมทผผด้สนใจเขด้ลำรส่วมประกวดอยส่ลำง
มลำกมลำย และทลลำใหด้ Netflix กลลำยเปป็นททที่ฮสอฮลำ ไดด้รดับควลำม
สนใจจลำกสสที่อตส่ลำงๆ และยดังมทกลำรพผดถลึงกดันแบบผลึสื้งแตกรดัง (Buzz
Marketing) ผส่ลำนทลำงเครสอขส่ลำยสดังคมตส่ลำงๆ ททที่สลลำคดัญคสอเปป็นกลำร
ประหยดัดงบประมลำณ เพรลำะหลำก Netfilix พดัฒนลำโปรแกรมดดัง
กลส่ลำวขลึสื้นมลำเองกว็จะตด้องใชด้งบประมลำณมหลำศลำลแถมยดังไมส่แนส่วส่ลำ
จะ ใชด้งลำนไดด้ดทอทกดด้วยครดับ

3. Innocentive.com เวว็บไซตตซลึที่งเปฟิดโอกลำสใหด้องคตกรตส่ลำงๆ ททที่
มทปปัญหลำตด้องกลำรแกด้ไข (Solution Seekers) เขด้ลำไประบรปปัญหลำ
ของตนเอง พรด้อมทดัสื้งเสนอเงงินรลำงวดัล ซลึที่งเรงิที่มตดัสื้งแตส่ 5,000 ไป
จนถลึง 1 ลด้ลำนดอลลลำรต โดยสมลำชงิกททที่อยผส่ในเครสอขส่ลำย (Problem
Solvers) ซลึที่งมททรกสลำขลำอลำชทพกว็จะคงิดหลำทลำงออกและนลลำเสนอ
วงิธทแกด้ปปัญหลำและมทโอกลำสไดด้รดับ เงงินรลำงวดัลจลำกองคตกลำรเหลส่ลำนดัสื้น
ครดับ

4. Local-motors.com เปป็นเวว็บททที่เหมสอนกดับ 
Threadless.com แตส่เปป็นกลำรออกแบบรถแทนททที่จะเปป็นเสสสื้อ
ยสดครดับ ใชส่แลด้วครดับออกแบบรถ โดยทลำงบรงิษดัทจะนลลำดทไซนตจลำก
สส่วนตส่ลำงๆ มลำผลงิตเปป็นรถจรงิงๆ และขลำยครดับ ตอนนทสื้เปป็นบรงิษดัท
ททที่กลลำลดังไดด้รดับเปป็นททที่ฮสอฮลำ และไดด้รดับควลำมสนใจจลำกสสที่อใหญส่ๆ 
อยส่ลำงเชส่น New York Times และอสที่นๆ ครดับ

ตดัวอยส่ลำงอสที่นๆ ของกลำรใชด้ Crowdsourcing ยดังมทอทกมลำกมลำยไมส่
วส่ลำจะเปป็น facebook ใหด้ผผด้ใชด้ชส่วยแปลเวว็บเปป็นภลำษลำตส่ลำง หรสอ 
กลำรททที่ Wikipedia.com ใหด้ผผด้ใชด้ชส่วยกดันเขทยนสลำรลำนรกรมททที่ครบ
ถด้วนและอดัพเดทททที่สรดของโลกในขณะนทสื้ นอกจลำกนทสื้ยดังสลำมลำรถ
นลลำไปใชด้กดับอรตสลำหกรรมสรด้ลำงสรรคต (Creative Industry) 
อยส่ลำงเชส่น ดนตรท (MySpace.com) วทดงิโอคลงิป 
(YouTube.com) และอสที่นๆ อทกมลำกมลำย

แมด้แตส่บทควลำมททที่ทส่ลำนกลลำลดังอส่ลำนอยผส่นทสื้กว็เกงิดจลำกกลำรรส่วมมสอกดัน
ตลำมแนวควลำมคงิด ของ “Crowdsourcing” ดด้วยเชส่นกดัน โดย
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เปป็นบทควลำมททที่มลำจลำก Blog ของครณวงิณณต ผลำณงิตวงศต (Win 
Panitvong) นดักศลึกษลำ MBA จลำก Havard Business School
ซลึที่งอยผส่ในชรมชนของนดักกลำรตลลำดของคนไทยททที่ชสที่อ 
www.MKTTwit.com ซลึที่งเตว็มไปดด้วยนดักกลำรตลลำดรรส่นใหมส่ไฟ
แรงครดับ

เหว็นรลึยดังครดับวส่ลำ Social Network มทพลดังมลำกมลำยมหลำศลำลแคส่
ไหน ยงิที่งควลำมกด้ลำวหนด้ลำของ web2.0 และ User-Generated 
Content (UGC) มทมลำกเทส่ลำไหรส่ กว็ยงิที่งทลลำใหด้ Crowdsourcing มท
พลดังมลำกขลึสื้นเทส่ลำนดัสื้น ดดังเชส่นสรภลำษงิตททที่วส่ลำ "หลลำยหดัว ยส่อมดทกวส่ลำหดัว
เดทยว"

หลำกใครยดังอยผส่อยส่ลำง “หดัวเดทยวกระเททยมลทบ” กว็เหว็นททจะตด้องตก
ยรคแลด้วลส่ะครดับ

4 
Septem
ber 
2013

4 ก.ย. 56 - ทดสอบกลำรใชด้งลำนหนด้ลำเวว็บกลำรทลลำแผนททที่ โดยใหด้
เจด้ลำหนด้ลำททที่ของมผลนงิธงิชรมชนสงขลลำ (ครณกมลทงิพยต) ลองปป้อน
ขด้อมผลในแผนททที่โดยไมส่มทกลำรสอนหรสอแนะนลลำกส่อนกลำรใชด้งลำน 
และทลลำกลำรสดังเกตรกลำรทลลำงลำน

ขด้อสดังเกตรททที่คด้นพบ

1. กลำรลลำกแผนททที่เพสที่อยด้ลำยไปยดังพสสื้นททที่อสที่น ๆ ททที่ยดังไมส่เคยใชด้งลำน
หรสอยดังไมส่เคยเขด้ลำถลึง (สถลำนททที่ททที่ไมส่อยผส่ในฐลำนขด้อมผล) กลำรคด้นหลำ
เปป็นไปดด้วยควลำมไมส่สะดวก

ทลำงแกด้ : ไดด้เพงิที่มวงิธทคด้นหลำพสสื้นททที่โดยกลำรพงิมพตชสที่อสถลำนททที่ททที่
ตด้องกลำรในชส่องคด้นหลำ แลด้วกด enter กว็จะแสดงหมรดของสถลำน
ททที่ททที่ตด้องกลำรคด้นหลำบนแผนททที่พรด้อมทดัสื้งเลสที่อนจรดนดัสื้นมลำไวด้ตรงกลลำง
แผนททที่

2. กลำรสส่งภลำพ ซลึที่งสลำมลำรถสส่งตส่อเนสที่องไดด้หลลำยภลำพโดยไมส่ตด้อง
รอใหด้ภลำพเดงิมสส่งเรทยบรด้อยกส่อน แตส่ผผด้ใชด้ไมส่รผด้สถลำนะของกลำรสส่ง
แตส่ละภลำพ

แนวทลำงแกด้ไข : แสดงสถลำนะกลำรสส่งแตส่ละภลำพมลำไวด้ในตลลำแหนส่ง

89 4
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ภลำพถดัดไป และแสดงสถลำนะของแตส่ละกลำรสส่งภลำพแยกออก
จลำกกดัน

3. Pin icon ททที่ภลำพยดังไมส่สอดคลด้องกดับขด้อมผลททที่สส่ง

แนวทลำงแกด้ไข : อลำจจะตด้องหลำคนททที่ถนดัดดด้ลำนกลำรออกแบบ/สสที่อ
ควลำมหมลำยใหด้ชส่วยทลลำ graphic ใหด้

สส่วนททที่เหลสอ รบกวนผผด้ทดสอบชส่วยใหด้ควลำมคงิดเหว็นหนส่อยครดับวส่ลำ
ควรปรดับปรรงตรงจรดไหนอทกบด้ลำง?

5 
Septem
ber 
2013

ขอยกคลลำจลำกบทควลำมของ "วรลำกรณต สลำมโกเศศ" จลำก มตงิชน
รลำยวดัน วดันททที่ 7 มกรลำคม พ.ศ.2553 ททที่เขทยนถลึง 
Crowdsourcing ไวด้วส่ลำ

"สลลำหรดับคลลำ Crowdsource (CS) นดัสื้นดผจะมทผลตส่อครณภลำพชทวงิต
ของพวกเรลำมลำกวส่ลำ Go Rogue คลลำ outsource นดัสื้น เปป็นททที่รผด้จดัก
กดันกวด้ลำงขวลำง หมลำยถลึง กลำรจด้ลำงใหด้คนอสที่นมลำทลลำงลำนขององคตกร
ของตน แทนททที่จะทลลำเองภลำยในองคตกร เชส่น จด้ลำงคนนอกมลำ
ประเมงินโครงสรด้ลำงเงงินเดสอน จด้ลำงคนนอกมลำตรวจสอบกลำรเงงิน 
จด้ลำงคนนอกมลำเขทยนซอฟตตแวรต โปรแกรมใหด้ ฯลฯ CS คลด้ลำยกดัน
คสอ ใหด้คนอสที่นรดับงลำนไปทลลำ แทนคนใน เพทยงแตส่ผผด้รดับไปทลลำนดัสื้น
เปป็นกลรส่ม หรสอชรมชน (crowd) โดยเปฟิดกวด้ลำงใหด้คนจลลำนวนมลำก
ไดด้เขด้ลำมลำมทสส่วนรส่วมทดัสื้งไดด้รดับ และไมส่ไดด้รดับผลตอบแทน หลดัง
เหตรกลำรณต 9-11 ไมส่นลำน ภลำครดัฐของสหรดัฐอเมรงิกลำประสบ
ปปัญหลำกกลำรแปลเอกสลำรภลำษลำอลำหรดับททที่มทอยผส่มลำกมลำย จลึงมท
ควลำมจลลำเปป็นใหด้คนทดัที่วไปไดด้รส่วมเปป็นผผด้แปล เพสที่อสผด้กดับกลำรกส่อกลำร
รด้ลำย วงิธทกลำรนทสื้ไดด้ทลลำอยผส่พดักหนลึที่งกส่อนททที่จะเลงิกไป เพรลำะกลดัววส่ลำจะ
เปป็น “เอกสลำรหลรด” อทกทดัสื้งมทกลำรแปลผงิดจนอลำจทลลำควลำมเสทย
หลำยไดด้ จะเหว็นไดด้วส่ลำกลำรขอควลำมชส่วยเหลสอจลำกชลำวโลกเชส่นนทสื้กว็
เปป็นลดักษณะของ CS

CS ไดด้รดับควลำมนงิยมกวด้ลำงขวลำงมลำกขลึสื้นทรกททใน 2-3 ปฝีททที่ผส่ลำนมลำ 
ไมส่วส่ลำในวงกลำรธรรกงิจ นดักเขทยน สสที่อมวลชนธรรกงิจ IT กลำรสสที่อสลำร 
ฯลฯ เพรลำะสอดคลด้องกดับควลำมรส่วมมสอกดันในกลำรสรด้ลำงสรรคต
ภลำยใตด้เทคโนโลยท web 2.0 ซลึที่งเปป็นเทคโนโลยทใหมส่กวส่ลำ web 
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1.0 ททที่ใชด้กดันอยผส่ในปปัจจรบดัน ในกลำรใชด้องินเตอรตเนว็ต web 2.0 จะ
ชส่วยใหด้กลำรใชด้องินเตอรตเนว็ตสะดวกรวดเรว็วกวส่ลำเดงิมเปป็นอดันมลำก 
โดยเฉพลำะอยส่ลำงยงิที่งในกลำรคด้นหลำขด้อมผล เชส่น คด้นหลำไดด้พรด้อมกดัน
จลำก 2 แหลส่งขด้อมผล และสลำมลำรถเอลำ 2 แหลส่งขด้อมผลมลำประสลำน
กดันในกลำรคด้นหลำททที่กวด้ลำงขวลำงขลึสื้น CS ททที่รผด้จดักกดันมลำกททที่สรดอดันหนลึที่ง
ในปปัจจรบดันคสอ Wikipedia หรสอเวว็บไซดตสลลำหรดับคด้นหลำสลำรพดัด
ขด้อมผลชนงิดฟรท ปปัจจรบดันมทนดับเปป็นแสนๆ ลด้ลำนๆ หนด้ลำ ซลึที่งมลำจลำก
ควลำมชส่วยเหลสอรส่วมสส่งขด้อมผลในเรสที่องตส่ลำงๆ เขด้ลำมลำโดยคนทดัที่วโลก
ไมส่มทกลำรวส่ลำจด้ลำง ( Wikipedia.org ปปัจจรบดันนดัสื้นมทเปป็นภลำษลำไทย
ดด้วย )

ในปปัจจรบดันมทบรงิษดัทจลลำนวนมลำกในโลกตะวดันตกททที่ตดัสื้งโจทยตคลลำถลำม
เกทที่ยวกดับธรรกงิจ ของตนออนไลนตอยส่ลำงเปฟิดเผย เพสที่อใหด้ผผด้รผด้จลลำนวน
มลำกในโลก ซลึที่งไมส่รผด้วส่ลำอยผส่ททที่ไหนกดันบด้ลำงชส่วยคงิด และตอบ กว็ปรลำก
ฎวส่ลำมทผผด้ตอบเขด้ลำมลำมลำกมลำย และบรงิษดัทกว็เลสอกคลลำตอบททที่คงิดวส่ลำดท
ททที่สรดไปใชด้ ผผด้ตอบบลำงครดัสื้งกว็ไดด้รลำงวดัล บส่อยครดัสื้งไดด้เพทยงคลลำชสที่นชม 
และใบประกลำศเกทยรตงิครณ ซลึที่งสลำมลำรถนลลำไปใชด้ประโยชนตในกลำร
สมดัครงลำนตส่อไปไดด้ ผผด้ตอบกว็มททดัสื้งมสออลำชทพ มสอสมดัครเลส่น ซลึที่งเขด้ลำ
มลำใหด้คลลำตอบดด้วยควลำมมดันในอลำรมณต เพสที่อแสดงควลำมมทมดัน
สมองเหนสอคนอสที่น เพสที่อใหด้รผด้วส่ลำตนเองมทกลึกึ๋น เพสที่อชสที่อเสทยงของกลรส่ม
คน หรสอตนเอง ฯลฯ เรทยกไดด้วส่ลำในปปัจจรบดัน CS เปป็นกลไกลใน
กลำรแกด้ไขปปัญหลำของภลำครดัฐ และธรรกงิจททที่ทดัสื้งแสวงหลำกลลำไร และ
ไมส่แสวงหลำกลลำไรสผงสรด

ขอยกตดัวอยส่ลำง CS ททที่ไดด้เกงิดขลึสื้น ดดังตส่อไปนทสื้ ( 1 ) ระหวส่ลำงปฝี 
2008-2009 เมสอง Salt Lake City ทดลองใชด้ CS ในกลำรมทสส่วน
รส่วมของประชลำชนในกลำรวลำงแผนขนสส่ง โดยใหด้ประชลำชนรส่วม
ใหด้คลลำตอบอยส่ลำงกวด้ลำงขวลำงออนไลนต ( 2 ) หนดังสสอพงิมพต The 
Guardian ของอดังกฤษ ใหด้ประชลำชนรส่วมตรวจสอบกลำรฉด้อฉล
ของนดักกลำรเมสองในกรณทอสสื้อฉลำว MP Expense Scandal ( ส.ส
.เปฟิกเงงินหลวงกดันสนรกมสอ ซลึที่งนลำยกรดัฐมนตรท กอรตดอน บรลำวนต 
ของอดังกฤษ กว็โดนเขด้ลำไปเตว็มๆ ดด้วย ) โดยสรด้ลำงระบบททที่ทลลำใหด้
ประชลำชน สลำมลำรถเขด้ลำรส่วมตรวจสอบเอกสลำรกลำรเบงิกเงงินของ 
ส.ส.รวมกวส่ลำ 700,000 ฉบดับออนไลนตวส่ลำ มทฉบดับใดผงิดปกตงิบด้ลำง 
ปรลำกฎวส่ลำมทประชลำชนกวส่ลำ 20,000 คนเขด้ลำรส่วม ( 3) Family 
Search Indexing สรด้ลำงโครงกลำรใหด้ผผด้มทจงิตอลำสลำทดัที่วโลกเขด้ลำรส่วม
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ในโครงกลำรสรด้ลำงดรรชนทดงิจงิตอลของ เอกสลำรประวดัตงิศลำสตรตรวม
2.4 ลด้ลำนชงิสื้น ซลึที่งอยผส่ในรผปของไมโครฟฟิลมต เอกสลำรประวดัตงิศลำสตรต
เหลส่ลำนทสื้มลำจลำก 110 ประเทศในหลลำยภลำษลำ ผผด้เขด้ลำรส่วมดลำวนต
โหลดซอฟทตแวรตโปรแกรมลงบนคอมพงิวเตอรตททที่บด้ลำน เพสที่อรดับ
เอกสลำรมลำอส่ลำน และพงิมพตสรรปเนสสื้อหลำ และหดัวเรสที่องของเอกสลำร 
และสส่งกลดับไปยดังสลลำนดักงลำนใหญส่ ขด้อมผลททที่เสรว็จครบถด้วน จะเปฟิด
เผยตส่อสลำธลำรณชน และใหด้ดลำวนตโหลดฟรท ถด้ลำไมส่มท CS กว็ตด้องใชด้
เวลลำนดับปฝี เสทยเงงินเปป็นสงิบๆ ลด้ลำนเหรทยญ แตส่ดด้วยควลำมรส่วมมสอ
ผส่ลำน CS ทรกสงิที่งเปป็นไปไดด้ดด้วยตด้นทรนนด้อยททที่สรด ( 4 ) u Test 
Bug Battle เปป็นกลำรแขส่งขดันซอฟทตแวรตปฝีละ 4 ครดัสื้ง ของ
สหรดัฐอเมรงิกลำ นดักซอฟทตแวรตทดัที่วโลกแขส่งกดันสส่งคลลำตอบเพสที่อรดับ
รลำงวดัล หดัวใจกว็คสอ แขส่งกดันหลำขด้อบกพรส่อง หรสอสงิที่งททที่ไมส่สมบผรณต 
(Bugs) ของเวว็บไซดตททที่ไดด้รดับควลำมนงิยลำมสผงสรด โปรแกรม
สลลำเรว็จรผปของโทรศดัพทตมสอถสอ ของเวว็บไซดต ของเกม ฯลฯ ครดัสื้ง
แรกแขส่งขดันในปลลำยปฝี 2008 มทผผด้แขส่งขดันพดันกวส่ลำคน พบ Bugs 
ใน Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla 
Firefox ฯลฯ ครดัสื้งททที่สอง พดันกวส่ลำคนในเดสอนมทนลำคม ปฝี 2009 
แขส่งกดันหลำ Bugs ใน Facebook / My Space Linkdln ฯลฯ

CS ถผกใชด้เปป็นเครสที่องมสอทลำงกลำรคด้ลำในกลำรทลลำใหด้สงิที่งททที่ใชด้กดันทดัที่วโลก
สมบผรณตขลึสื้น โดยแทบไมส่มทคส่ลำใชด้จส่ลำย ( ผผด้รส่วมมดักไดด้ “กลส่อง” 
แทน “เงงิน” ) ตดัวอยส่ลำง CS มทอทกมลำกมลำย ผผด้สนใจสลำมลำรถ
คด้นหลำรลำยละเอทยดไดด้จลำกโครงกลำรตส่อไปนทสื้ Philooptima / 
InnoCentive / Galaxy Zoo / Netflix Prize / Emporis / 
Design Bay 99 Designs ฯลฯ

ในปปัจจรบดันททที่โลกมทควลำมโยงใยเชสที่อมตส่อพลึที่งพลำกดัน 
( Interdependence ) อยส่ลำงมลำกททที่สรดในประวดัตงิศลำสตรต
มนรษยชลำตงิ Crowdsource เปป็นทดัสื้งหลดักฐลำนของปรลำกฎกลำรณต
นทสื้ และเปป็นเครสที่องมสอสลลำคดัญในกลำรสรด้ลำงประโยชนตอยส่ลำง
สรด้ลำงสรรคต ทดัสื้งในเงกลำรคด้ลำ และสวดัสดงิกลำรสดังคม"

5 
Septem
ber 
2013

ผลจลำกกลำรลงพสสื้นททที่ทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำยเฝป้ลำระวดังและชส่วยเหลสอผผด้
ประสพภดัยพงิบดัตงิ ททที่ อ.คลองหอยโขส่ง ออกมลำเปป็นแผนททที่ ตลำมททที่
ชลำครงิตไดด้เขทยนถลึง 
https://www.facebook.com/permalink.php?

83 2 1

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10200541189236852&id=1372001531&notif_t=close_friend_activity
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story_fbid=10200541189236852&id=1372001531&not
if_t=close_friend_activity

4 
Septem
ber 
2013

ปรดับปรรง/เพงิที่มควลำมสลำมลำรถของโปรแกรม ใหด้สลำมลำรถสส่งภลำพ
ประกอบไดด้ โดยสส่งภลำพไดด้ไมส่จลลำกดัดจลลำนวนภลำพ ซลึที่งจะทลลำใหด้กลำร
ทลลำแผนททที่ยสดหยรส่นและแสดงผลไดด้เหว็นภลำพมลำกขลึสื้น

สส่วนภลำพจะทยอยสส่งขลึสื้นไปในภลำยหลดัง

ปล. กลลำลดังทลลำแผนททที่เพงิที่มเตงิมอทกอยส่ลำงคสอ สวนผดักคนเมสอง ซลึที่ง
เปป็นกลำรรวบรวมสวนผดักของคนเมสอง และรวมไปถลึงเครสอขส่ลำย
รอบ ๆ สงขลลำดด้วย ตลำมไปดผไดด้ททที่ 
http://communeinfo.com/map ใชด้หลดักกลำร 
Crowdsourcing เหมสอนกดัน โดยเรงิที่มตด้นดด้วยกลำรทลลำขด้อมผลจลำก
มผลนงิธงิชรมชนสงขลลำกส่อน แลด้วคส่อยขยลำยไปใหด้กลรส่มอสที่น ๆ เขด้ลำมลำ
ชส่วยกดันทลลำแผนททที่

63

29 
August 
2013

เครสอขส่ลำยเตสอนภดัยในพสสื้นททที่ชส่วยกดันชทสื้พงิกดัดบนแผนททที่ เปป็นกลำรใชด้
ควลำมรผด้ของคนในพสสื้นททที่ททที่คนนอกพสสื้นททที่ไมส่มททลำงเททยบไดด้

53 1

29 
August 
2013

วดันนทสื้ไดด้ลงไปในพสสื้นททที่ ต.ทรส่งลลำนอทกครดัสื้งเพสที่อทดลองทลลำแผนททที่
เครสอขส่ลำยเตสอนภดัย บด้ลำนทรส่งลลำน อ.คลองหอยโขส่ง จ.สงขลลำ

ครดัสื้งนทสื้ไดด้ทลลำกลำรพงิมพตแผนททที่ดลำวเททยมของ ต.ทรส่งลลำน เพสที่อใหด้
เครสอขส่ลำยไดด้ลองกลลำหนดจรดลงบนไวนงิล แตส่ขนลำดของไวนงิลเลว็ก
เกงินไป (1x1 เมตร) ทลลำใหด้หลำตลลำแหนส่งลงไดด้ยลำก จลึงไดด้ระงดับไป
กส่อน

มทปปัญหลำเรสที่ององินเตอรตเนว็ตททที่โรงเรทยนบด้ลำนโคกพยอม และ
องินเตอรตเนว็ตททที่นลลำตงิดตดัวไป (รวมทดัสื้งไฟฟป้ลำดดับ) เลยยด้ลำยสถลำนททที่ไป
ททที่เทศบลำลตลลำบลทรส่งลลำน (ซลึที่งยดังมทปปัญหลำองินเตอรตเนว็ตชด้ลำ แตส่กว็ยดัง
พอดลลำเนงินกลำรตส่อไปไดด้)

ดด้วยเวลลำททที่จลลำกดัด (15.00-17.00 น.) และองินเตอรตเนว็ตททที่ตงิดขดัด
และชด้ลำงเปป็นระยะ ๆ ทลลำใหด้กลำรกลลำหนดจรดบนแผนททที่ดลลำเนงินไป
ดด้วยควลำมชะงดักเปป็นชส่วง ๆ และกลำรททที่ตด้องทลลำกดันไปททละหมผส่บด้ลำน

112 3 2 1

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcommuneinfo.com%2Fmap&h=hAQEyJjgj&s=1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10200541189236852&id=1372001531&notif_t=close_friend_activity
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10200541189236852&id=1372001531&notif_t=close_friend_activity
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(มทคนคอยบดันทลึกพงิกดัดลงแผนททที่เพทยงคนเดทยว) ทลลำใหด้หมผส่บด้ลำนททที่
เหลสอตด้องคอย และตด้องใชด้เวลลำนลำน

กลำรเรงิที่มตด้นลงพงิกดัดของแตส่ละหมผส่บด้ลำน ใชด้วงิธทเรงิที่มดด้วยกลำรลงจรด
อพยพกส่อนเพสที่อเปป็นจรดอด้ลำงองิงหลดักของหมผส่บด้ลำน หลดังจลำกนดัสื้นจลึงชทสื้
จรดบด้ลำนของเครสอขส่ลำยเตสอนภดัยแตส่ละคน แลด้วมลำกลลำหนดจรดของ
ธงเตสอนภดัย

ปรดัชญลำของ Crowdsourcing บอกวส่ลำ เปป็นกระบวนกลำรททที่ทรก
คนชส่วยกดันมลำทลลำขด้อมผล (ดด้วยตนเอง ดด้วยเครสที่องมสอของตนเอง 
ไมส่จลลำเปป็นตด้องมลำเจอหนด้ลำกดันกว็ไดด้) แตส่กลำรทลลำในกรณทนทสื้ ททมงลำน
เครสอขส่ลำยเตสอนภดัยยดังขลำดศดักภลำพและเครสองมสอในกลำรทลลำขด้อมผล 
ททมงลำนจลึงตด้องลงไปชส่วยเตงิมเตว็มในกลำรบดันทลึกขด้อมผลใหด้

หลดังจลำกกระบวนกลำรลงขด้อมผลในเวว็บเสรว็จแลด้ว เจด้ลำหนด้ลำททที่ของ
เทศบลำล ซลึที่งเปป็นผผด้ททที่ครด้นเคยกดับพสสื้นททที่ สลำมลำรถชทสื้จรดตส่ลำง ๆ ไดด้เปป็น
อยส่ลำงดท ตระหนดักถลึงควลำมสลลำคดัญของกลำรทลลำแผนททที่ ไดด้ทลลำกลำร
สมดัครสมลำชงิกเวว็บไซทต ทลำงททมงลำนไดด้เพงิที่มสงิทธงิธิ์ใหด้สลำมลำรถทลลำงลำน
ไดด้มลำกขลึสื้น ซลึที่งจะคอยตงิดตลำมดผควลำมคสบหนด้ลำตส่อไป

ปปัญหลำของกลำรททที่เครสอขส่ลำยตด้องรอคอยใหด้แตส่ละหมผส่บด้ลำนลงพงิกดัด
ไปททละหมผส่บด้ลำน อลำจจะแกด้ไขไดด้ดด้วยกลำรเพงิที่มเครสที่องมสอและคนททที่
จะชส่วยลงพงิกดัด เชส่นสอนใหด้ททมงลำนหรสอเจด้ลำหนด้ลำททที่ของเทศบลำล
สลำมลำรถลงพงิกดัดเองไดด้ และชส่วยกดันมลำบดันทลึกพงิกดัดลงในแผนททที่ กว็
จะชส่วยลดเวลลำและเขด้ลำสผส่กระบวนกลำรของ Crowdsourcing ไดด้
มลำกขลึสื้น (มทคนชส่วยทลลำมลำกขลึสื้น)

ปปัญหลำองินเตอรตเนว็ตชด้ลำและชะงดักไปบลำง ชส่วง ซลึที่งในแตส่ละขดัสื้น
ตอน (เพงิที่ม,แกด้ไข,บดันทลึก) จลลำเปป็นตด้องโหลดขด้อมผลมลำจลำก host 
ทรกครดัสื้ง (และตด้องคอยเมสที่อเนว็ตชด้ลำ) ทลำงแกด้ ใหด้เปลทที่ยนวงิธทกลำรใน
กลำรคลงิกเพสที่อเพงิที่มเตงิมหรสอแกด้ไข โดยอลำจจะไมส่ตด้องไปโหลด
ขด้อมผลมลำจลำก host ใหมส่ แตส่เปป็นกลำรดลลำเนงินกลำรกดับ data-tag 
แทน รวมทดัสื้งกระบวนกลำรในกลำรบดันทลึกขด้อมผล ททที่อลำจจะตด้อง
ทลลำกลำรบดันทลึกใน background เพสที่อใหด้สลำมลำรถทลลำงลำนตส่อเนสที่อง
ไดด้โดยไมส่ตงิดขดัด และหลำกองินเตอรตเนว็ตใชด้งลำนตส่อไปไมส่ไดด้ ใหด้
สลำมลำรถทลลำสลลำเนลำขด้อมผลออกมลำเพสที่อดลลำเนงินกลำรตส่อไปในภลำย
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หลดังไดด้

กรณทททที่ชส่วยกดันทลลำจลำกหลลำย ๆ คน ตด้องสลำมลำรถนลลำขด้อมผลททที่คน
อสที่นเพงิที่ม/แกด้ไขมลำแสดงไดด้ดด้วย โดยอลำจจะตรวจสอบขด้อมผลททที่ถผก
เพงิที่ม/แกด้ไขมลำแสดงทรก ๆ ชส่วงระยะเวลลำททที่กลลำหนด

17 
August 
2013

บดันทลึกเทปเรทยบรด้อยแลด้วครดับ รอออกอลำกลำศพรรส่งนทสื้ (18 ส.ค. 
10.10-12.00 น.) ทลำง สถลำนทวงิทยร ม.อ. 88

54 2 2

16 
August 
2013

แนวทลำงกลำรทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำยเตสอนภดัย ดด้วยวงิธทกลำร 
Crowdsourcing ททที่กลลำลดังทลลำกดันในพสสื้นททที่อลลำเภอคลองหอยโขส่ง 
กลำรประชลำสดัมพดันธตผส่ลำนทลำงสสที่อวงิทยรททที่สลำมลำรถเขด้ลำถลึงผผด้คนใน
พสสื้นททที่ กว็นดับเปป็นชส่องทลำงหนลึที่งในกลำรประชลำสดัมพดันธตใหด้ผผด้คนรดับรผด้
ถลึงควลำมสดัมคดัญและเขด้ลำมลำรส่วมกดันในกลำรทลลำแผนททที่ดด้วยวงิธทกลำร 
Crowdsourcing

ฝลำกถลึงทรกทส่ลำนททที่พอจะรผด้จดักหนส่วยงลำน องคตกร สถลำนททที่ หรสอ
บรคคลททที่เกทที่ยวขด้องหรสอทลลำงลำนเกทที่ยวกดับภดัยพงิบดัตงิ เขด้ลำมลำรส่วมกดันทลลำ
แผนททที่เครสอขส่ลำยชส่วยเหลสอผผด้ประสบภดัยพงิบดัตงินะครดับ งลำนนทสื้ตด้อง
ขอควลำมชส่วยเหลสอจลำกทรกคนในพสสื้นททที่มลำชส่วยกดันทลลำแลด้วหละ
ครดับ

49 2

16 
August 
2013

ออกรลำยกลำรวงิทยร มอ.88 7 1

14 
August 
2013

ขอเวลลำเขทยนททที่มลำและวดัตถรประสงคตของกลำรทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำย
ชส่วยเหลสอผผด้ประสบภดัยพงิบดัตงิในครดัสื้งนทสื้ หลำกเขทยนเสรว็จแลด้วจะเอลำ
มลำแจด้งใหด้ทรลำบอทกททนะครดับ

14 
August 
2013

วดันนทสื้มผลนงิธงิชรมชนสงขลลำ และครณสมโชตงิ สลลำนดักงลำนทรดัพยลำกร
นลสื้ลำภลำค 8 นลลำททมเครสอขส่ลำยจดัดกลำรภดัยพงิบดัตงิอลลำเภอคลองหอยโขส่ง
สลลำรวจจรดเฝป้ลำระวดัง เพสที่อตงิดตดัสื้งสตดัดิ๊ฟเกตและปป้ลำยเสด้นทลำงนลสื้ลำ/
เครสอขส่ลำยเตสอนภดัยใน 10 จรดสลลำคดัญของอลลำเภอคลองหอยโขส่งททที่มท
สลำยนลสื้ลำสลลำคดัญในอลลำเภอ 4 สลำยไดด้แกส่ คลองยลำง คลองหลลำ 
คลองหอยโขส่ง และคลองจลลำไหร มลำบวกกดับนลสื้ลำจลำกคลองอผส่
ตะเภลำ วดันนทสื้ไดด้จรดททที่จะตงิดตดัสื้ง ดผปปัญหลำกลำรตงิดตดัสื้งททที่ตด้องใชด้เสลำ
เหลว็ก ปป้ลำยและธงสทในแตส่ละจรด (13 photos)

1

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10200438663993785&id=1372001531
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14 
August 
2013

14 สงิงหลำคม 2556 "สลลำรวจจรดตงิดตดัสื้ง staff gauge อ.คลอง
หอยโขส่ง"

ชลำครงิต "วดันนทสื้มผลนงิธงิชรมชนสงขลลำ และครณสมโชตงิ สลลำนดักงลำน
ทรดัพยลำกรนลสื้ลำภลำค 8 นลลำททมเครสอขส่ลำยจดัดกลำรภดัยพงิบดัตงิอลลำเภอ
คลองหอยโขส่งสลลำรวจจรดเฝป้ลำระวดัง เพสที่อตงิดตดัสื้งสตดัดิ๊ฟเกตและปป้ลำย
เสด้นทลำงนลสื้ลำ/เครสอขส่ลำย เตสอนภดัยใน 10 จรดสลลำคดัญของอลลำเภอ
คลองหอยโขส่งททที่มทสลำยนลสื้ลำสลลำคดัญในอลลำเภอ 4 สลำยไดด้แกส่ คลอง
ยลำง คลองหลลำ คลองหอยโขส่ง และคลองจลลำไหร มลำบวกกดับนลสื้ลำ
จลำกคลองอผส่ตะเภลำ วดันนทสื้ไดด้จรดททที่จะตงิดตดัสื้ง ดผปปัญหลำกลำรตงิดตดัสื้งททที่
ตด้องใชด้เสลำเหลว็ก ปป้ลำยและธงสทในแตส่ละจรด"

ระหวส่ลำงกลำรสลลำรวจไดด้ดลลำเนงินกลำรปป้อนพงิกดัดในแผนททที่ไดด้ตลำมนทสื้
ครดับ

http://hatyaicityclimate.org/map?
layer=Staff+gauge&z=12&c=6.88%2C100.37

ตอนตระเวนเกว็บขด้อมผลนดัสื้น รถพลำวงิที่งวนสดับสนเสด้นทลำงไปหมด 
(คสสอหลงนดัที่นเอง) แตส่พอเอลำมลำพลว็อตลงแผนททที่ กว็ทลลำใหด้เหว็นเสด้น
ทลำงไหลของนลสื้ลำและเสด้นทลำงททที่นลสื้ลำแตส่ละจรดไหลมลำรวมกดันไดด้งส่ลำย 
ขลึสื้น (สลลำหรดับคนนอกพสสื้นททที่ททที่พยลำยลำมฟปังคนในพสสื้นททที่อธงิบลำยมลำ
หลลำยรอบแลด้ววส่ลำนลสื้ลำไหล จลำกคลองนทสื้ไปคลองนทสื้ บส่ลำมลำจลำกทลำง
นทสื้ อะไรประมลำณนดัสื้น)

ขด้อสดังเกตร

- หลดังจลำกลงพงิกดัดเรทยบรด้อย ไดด้ปรดับปรรงโปรแกรมใหด้สลำมลำรถ
แสดงผล pin Staff gauge และปรดับแกด้โปรแกรมใหด้สลำมลำรถ
กลลำหนดคส่ลำ zoom,center และเลสอกแสดงผลเฉพลำะบลำง layer
ไดด้

- กลำรลงสลลำรวจพสสื้นททที่ควรมทกลำรทลลำ tracking ดด้วย แตส่ครดัสื้งนทสื้เปป็น
ครดัสื้งแรกเลยลสมเตรทยม app สลลำหรดับ tracking พยลำมยลำมตงิดตดัสื้ง

http://hatyaicityclimate.org/map?layer=Staff+gauge&z=12&c=6.88%2C100.37
http://hatyaicityclimate.org/map?layer=Staff+gauge&z=12&c=6.88%2C100.37
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ระหวส่ลำงเดงินทลำง แตส่หลำ app ททที่เหมลำะสมไมส่ไดด้ เลยทลลำใหด้ไมส่
สลำมลำรถเกว็บเสด้นทลำงในกลำรเดงินทลำงไดด้

- ทดลองใชด้ iPad mini ในกลำรบดันทลึกขด้อมผลพงิกดัดของจรดททที่จะตงิด
ตดัสื้ง staff gauge ในขณะททที่กลลำลดังทลลำกลำรสลลำรวจ เกงิดควลำมไมส่
สะดวกในกลำรทลลำงลำนเนสที่องจลำก GPS บน iPad mini ไมส่
สลำมลำรถหลำพงิกดัดไดด้ (ยดังไมส่ทรลำบสลำเหตรของปปัญหลำ) จลึงหลำ
ทลำงออกโดยกลำรหลำพงิกดัดดด้วย WelCome (Android) แลด้วนลลำ
พงิกดัดททที่ไดด้มลำปป้อนเปป็นตดัวเลขแทน สลำมลำรถแกด้ปปัญหลำเฉพลำะหนด้ลำ
ไดด้ แตส่ทลลำใหด้กลำรทลลำงลำนไมส่สะดวก

- ขด้อเสนอแนะ คสอทลลำ app สลลำหรดับบดันทลึกขด้อมผล ซลึที่งยดังยลำกอยผส่ 
หรสอปรดับปรรงและทดสอบบนเวว็บไซทตใหด้เกงิดควลำมสะดวกในกลำร
ปป้อนขด้อมผล เชส่นบดันทลึกพงิกดัดปปัจจรบดันเปป็นจรดใหมส่

- นส่ลำจะเพงิที่มควลำมสลำมลำรถของโปรแกรมใหด้สส่งภลำพถส่ลำยไดด้ทดันทท 
ซลึที่งจะชส่วยใหด้เกงิดควลำมสะดวกในกลำรบดันทลึกขด้อมผลพรด้อมภลำพ
ประกอบ

หลำกทส่ลำนใดมทขด้อเสนอแนะประกลำรใด ชส่วยเสนอแนะดด้วยนะ
ครดับ

14 
August 
2013

10 สงิงหลำคม 2556 "นลลำเสนอในเวททประชรมประจลลำเดสอนของ 
สงขลลำบด้ลำนเรลำ"

เวททนทสื้เปป็นเวททประชรมกดันทรกเดสอน ประกอบดด้วยกลรส่มคนจลำก
หลลำกหลลำยภลำคทมลำบอกเลส่ลำสงิที่งททที่ไดด้ทลลำกดันในชส่วงททที่ผส่ลำนมลำ กส่อน
เรงิที่มพผดครยวลำระปกตงิ ผผด้วงิจดัยไดด้นลลำเสนอตดัวอยส่ลำงแผนททที่ททที่ไดด้ทลลำใน 
อ.คลองหอยโขส่ง ใหด้ผผด้เขด้ลำรส่วมฟปัง

ภลำคทเครสอขส่ลำยหลลำยภลำคทเลว็งเหว็นถลึงประโยชนตททที่จะไดด้รดับ และมท
ควลำมตด้องกลำรททที่จะทลลำแผนททที่ของเครสอขส่ลำยดด้วย แตส่ยดังตงิดปปัญหลำ
อยผส่บด้ลำงในเรสที่องทลำงเทคนงิคและคนททที่จะมลำดลลำเนงินกลำร ซลึที่งทลำงททม
งลำนและผผด้วงิจดัยจะนดัดเพสที่อลงไปครยรลำยละเอทยดตส่อไป

14 
August 

7 ส.ค. 56 "ชลำครงิตเขทยนลง Facebook" 32
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2013 ถสอวส่ลำเปป็นประกลำศแรกททที่ออกไปสผส่ Facebook โดยมทรลำย
ละเอทยดคสอ

"ตอนเชด้ลำประชรมอนรกรรมกลำรสมดัชชลำประชลำชนหลำดใหญส่ 
เตรทยมกลำรขดับเคลสที่อนเพสที่อใหด้พลเมสองทรกฝป่ลำยไดด้มลำมทสส่วนกลลำหนด
แนวทลำงกลำรพดัฒนลำ มทสส่วนเปป็นเจด้ลำของและสรด้ลำงเมสองรส่วมกดัน 
ตอนบส่ลำยนดัดททมงลำนอบต.คลองหลลำ สรรปภลำพรวมกลำรทลลำแผน
รดับมสออรทกภดัย ปฝีนทสื้จะลองทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำย และสรด้ลำงระบบ
ฐลำนขด้อมผลเพสที่อกลำรเฝป้ลำระวดังและเตสอนภดัยรส่วมกดัน ซลึที่งจะมทรลำย
ละเอทยดมลำขอควลำมรส่วมมสอเครสอขส่ลำยตส่ลำงๆหรสอประชลำชนไดด้มท
สส่วนรส่วมเปป็นสส่วนหนลึที่งของระบบกลำรรดับมสออรทกภดัยดด้วยหลดักกลำร
มวลชนมทสส่วนรส่วม ชส่วยกดันสส่งขด้อมผล"

14 
August 
2013

7 ส.ค. 56 "ทลลำแผนททที่เครสอขส่ลำยเตสอนภดัยในพสสื้นททที่ ต.คลองหลลำ"

กลำรดลลำเนงินกลำร

ประชรมเครสอขส่ลำยเตสอนภดัยในพสสื้นททที่ ต.คลองหลลำ มทผผด้เขด้ลำรส่วม
จลลำนวน 20 คน หลดังจลำกเกรงิที่นนลลำเรสที่องททที่พผดครยกดันเมสที่อสดัปดลำหตททที่
ผส่ลำนมลำ (ทลลำแผนททที่ หมผส่ 2,3 ต.คลองหลลำ)
- ผผด้วงิจดัยไดด้นลลำเสนอแผนททที่ททที่ไดด้บดันทลึกมลำใหด้กดับเครสอขส่ลำยฯ ดผ
- ทบทวนรลำยชสที่อเครสอขส่ลำยเตสอนภดัยของแตส่ละหมผส่บด้ลำน
- บดันทลึกพงิกดัดของเครสอขส่ลำยเตสอนภดัยแตส่ละหมผส่บด้ลำน โดยใหด้
ตดัวแทนของแตส่ละหมผส่บด้ลำนออกมลำชทสื้ตลลำแหนส่งบด้ลำนของเครสอขส่ลำย
เตสอนภดัยและ สถลำนททที่สลลำคดัญบน Google Map จลำกโปรแกรมททที่
ผผด้วงิจดัยไดด้ดลลำเนงินกลำรจดัดสรด้ลำงไวด้แลด้ว 
(http://www.hatyaicityclimate.org/map) และทลลำกลำร
บดันทลึกขด้อมผลทดันทท

ผลททที่ไดด้ : ไดด้ขด้อมผลพงิกดัดบด้ลำนเครสอขส่ลำยเตสอนภดัยในตลลำบลคลอง
หลลำทรกหมผส่บด้ลำนจลลำนวน 34 คน

ขด้อสดังเกตร
- เครสอขส่ลำยเตสอนภดัยตสที่นเตด้นและสนรกสนลำนกดับกลำรชทสื้พงิกดัดบน
แผนททที่ มทกลำรคด้นหลำตลลำแหนส่งบด้ลำนของตนเองบนแผนททที่ เมสที่อเจอ
บด้ลำนของตนเองกว็จะสลำมลำรถไลส่เรทยงไปตลำมถนน,ซอยเพสที่อหลำ

17

http://www.hatyaicityclimate.org/map
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บด้ลำนผผด้อสที่นไดด้ งส่ลำยขลึสื้น
- มทเจด้ลำหนด้ลำททที่ อบต. อยผส่ 1 ทส่ลำนททที่รผด้สภลำพพสสื้นททที่ดทมลำกและดผ
แผนททที่ไดด้คลส่องเปป็นผผด้คอยชทสื้แนะแนวทลำงใหด้ กดับผผด้ททที่ออกมลำชทสื้
แผนททที่ ทลลำใหด้ผผด้ออกมลำชทสื้แผนททที่สลำมลำรถดผแผนททที่ไดด้เรว็วและงส่ลำยขลึสื้น
- โปรแกรมมทควลำมไมส่สะดวกในกลำรใชด้งลำนคสอเมสที่อหลำตลลำแหนส่ง
บนแผนททที่เจอแลด้ว จลึงทลลำกลำรคลงิกบนแผนททที่เพสที่อทลลำกลำรเพงิที่ม จะ
ทลลำกลำรซผมแผนททที่และเลสที่อนตลลำแหนส่งนดัสื้นมลำอยผส่ตรงกลลำงแผนททที่ 
ทลลำใหด้ภลำพเกงิกลำรเคลสที่อนไหวและยส่อเลว็กลง ผผด้ชทสื้แผนททที่จะเกงิด
ควลำมสดับสนเรสที่องตลลำแหนส่งททที่ชทสื้และรลำยละเอทยดของแผนททที่ททที่ เลว็ก
ลง เมสที่อบดันทลึกเสรว็จกว็จะตด้องขยลำยแผนททที่กลดับมลำเปป็นขนลำดเดงิม
เพสที่อชทสื้ตลลำแหนส่งใหมส่ อทก
- ผผด้วงิจดัยไดด้ดลลำเนงินกลำรแกด้ไขใหด้แผนททที่ไมส่มทกลำรยส่อ/ขยลำยและ
เคลสที่อนททที่ในขดัสื้นตอนของกลำรเพงิที่มตลลำแหนส่ง
- มทขด้อเสนอแนะวส่ลำ ใหด้พงิมพตแผนททที่ดลำวเททยมควลำมละเอทยดสผงลง
บนไวนงิล แลด้วใหด้ชลำวบด้ลำนบดันทลึกตลลำแหนส่งลงบนไวนงิล แลด้วจลึง
คส่อยนลลำมลำบดันทลึกในโปรแกรมอทกทท ขด้อสดังเกตร เปป็นกลำรทลลำงลำนททที่
ซลสื้ลำซด้อน ลดควลำมนส่ลำสนใจ/ตสที่นเตด้นลง ขด้อดทคสอลดเวลลำในกลำร
ทลลำงลำน และหลลำยคนชส่วยกดันเขทยนพรด้อมกดัน
- ขด้อเสนอแนะ : เครสที่องหมลำยททที่แสดงบนแผนททที่ไมส่สสที่อควลำม
หมลำยทลลำใหด้กลำรมองภลำพรวมทลลำไดด้ยลำก
- ขด้อเสนอแนะ : กลำรเลสอกแสดงเฉพลำะกลรส่มรลำยกลำรบนแผนททที่
จะชส่วยลดควลำมสดับสนและมองภลำพรวมบนแผนททที่ไดด้ดทขลึสื้น

9 
January 
2013

รวบรวมศดัพทตนส่ลำรผด้ดด้ลำนกลำรเปลทที่ยนแปลงสภลำพภผมงิอลำกลำศนะ
ครดับ

8 
October
2012

ภลำพ GIS
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