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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาประสทิธภิาพตามเกณฑแ์ละประสทิธผิลของคูม่อืการส่งเสรมิการท าผา้มดั
ย้อมจากสีธรรมชาติ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการท าผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาต ิ  
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการส่งเสริม คือ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบ้านดงหวาย อ าเภอเสลภูม ิ
จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน 30 คน ได้จากการสมัครใจเข้าร่วม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
คูม่อื แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู คอื ความถี่ ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิานคอื Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืการส่งเสรมิการท าผา้มดั
ย้อมจากสธีรรมชาติประสทิธิภาพของคู่มอื เท่ากบั 92.30/88.16 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มอืการส่งเสรมิ (E.I.) 
เท่ากบั 0.821  และนกัเรยีนมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 82.11 มคีะแนนเฉลี่ยความรูแ้ละทศันคติ หลงัการ
สง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ การท าผา้มดัยอ้มจากสธีรรมชาต ิความรู ้ทศันคต ิ 
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Abstracts   
The purposes of this research were to find out the efficiency according to criteria and 

effectiveness of manual of the promotion making Tie dyeing fabrics from natural colors, to study and 
compare knowledge and attitude to making tie dyeing fabrics from natural colors. The sample were 30 
students of the Ban Dong Wai school, Selaphum district, Roi-Et province being selected by voluntarily sampling. 
The instrument used in this research were manual, knowledge test, attitude test. The statistics used for data 
analysis were mean, frequency, percentage and standard deviation and hypothesis testing Paired t-test. The 
results showed that the manual was efficiency of 92.30/88.16. The effectiveness index of the manual was equal 
to 0.821. The students had more knowledge and effect to increased students progress after using the 
manual at 82.11 percent. After the promotion the experimental group students had an average score of 
knowledge and attitude more than before the promotion significantly at level .05. 
 
Key words : Promotion, Making Tie Dyeing Fabric From Natural Colors, Knowledge, Attitude 
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1. บทน า 
 ประเทศไทยในปัจจุบนัมคีวามเจรญิกา้วหน้า
ทางดา้นวตัถุอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะในเมอืงหลวง
และเมอืงใหญ่ๆ เชน่ เชยีงใหม ่และหาดใหญ่ เป็นต้น 
เราจะเห็นว่า ในแต่ละเดือนจะมีการสร้างตึกสร้าง
อาคาร สรา้งสะพาน โครงการต่าง ๆเกดิขึ้นมากมาย
ในสว่นอื่นๆ ของประเทศจงึเรง่พฒันาใหท้นักบัวตัถุที่
ส ร้างความทันสมัย  ความสะดวกสบายต่ างๆ  
จนละเลยกับผลกระทบ ผลเสียที่จะเกิดตามหลัง  
ไมว่า่ผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมกบัสุขภาพของตนเอง 
ของคนใกล้เคยีง จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมา ข่าวจาก
ผลกระทบของความเจรญิกา้วหน้า ความทนัสมยัได้
ออกมากมายเป็นระยะๆ เช่น แม่น ้าเจ้าพระยาก าลงั
เน่าเสยีเนื่องจากน ้าเสยีจากบ้านเรอืน จากโรงงาน
อุตสาหกรรม แม่น ้าพอง ช ีมูล เน่าเสยี สตัว์น ้าสูญ
พนัธุ์ คราบน ้ ามนัลอยเต็มท้องทะเลอันดามนั ก๊าซ
พษิจากโรงงานไฟฟ้าแมเ่มาะ อากาศพษิในกรุงเทพฯ
และ อีกมากมายที่ไม่แสดงผลออกมาให้เห็นได้
ช ัดเจน แต่ม ันก าลังเป็นภัยเงียบท าลายสุขภาพ 
ท าลายสิง่แวดล้อมอยู่ และอีกมากมายที่เรารบัรูแ้ละ
ละเลยกบัมนั เพราะเรายงัยดึตดิ และ หลงใหลอยู่กบั
ความสะดวกสบาย สวยงาม สวยหรู ตวัอย่างหนึ่งที่
จะแสดงให้เห็นได ้คือ สิง่ทอ เสื้อผ้าสสีวยงามที่เรา
สวมใส่ใชง้านกนัในชวีติประจ าวนั อุตสาหกรรมการ
ทอผ้าการฟอกย้อมได้สร้างมลพิษทางน ้าให้เกิดขึ้น
มากมายเริ่มด้วยการฟอกขาวก่อนการย้อมด้วย
สารประกอบคลอรนี ซึง่ท าใหเ้กดิสารพิษไดออกซินที่
เป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติ ท าใหท้ารกในครรภ์ผดิปกต ิ
การสรา้งภมูคิุม้กนัในรา่งกายผดิปกต ิและเป็นสารก่อ
มะเรง็ขบวนการยอ้มสกีารใชส้สีงัเคราะห์ (สเีคม)ี ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
รวมทัง้ถ่านหิน และประกอบโดยสารเคมีต่างๆ ที่
ประกอบโลหะหนักบางชนิด เช่น ปรอท ตะกัว่ เป็น
ตน้ น ้าสทีีเ่หลอืจากขบวนการยอ้มสสีว่นมากไม่ไดร้บั
การบ าบดัปล่อยออกมายงัแหล่งน ้า และแพร่กระจาย
ไปทัว่สร้างปัญหามลภาวะกบัสิ่งแวดล้อม (กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่6แวดลอ้ม, 2552 : เวบ็ไซต์) 
 ปัญหามลพิษได้ทวีความรุนแรงขึ้น  ผู้คน 
ก็ได้ร ับผลกระทบที่ชดัเจนมากขึ้น จึงเริ่มมีความ

ตระหนกักบัพษิภยั และพยายามหาทางออก  หาทาง
เลอืกทีจ่ะอยู่ไดอ้ย่างปลอดภยัและสมดลุ  วธิีการที่จะ
อยู่ไดอ้ย่างปลอดภยัและสมดุลนัน้ คอื การกลบัเข้าสู่
ระบบของธรรมชาติ  สิ่งทอ และขบวนการย้อมก็
เชน่กนั กลบัมาสูธ่รรมชาต ิกลบัมาสูว่ทิยาการดัง่เดมิ
ที่ได้ละเลยไป  สีย้อมธรรมชาติได้ถูกละเลยและ
ทดแทนด้วยสีเคมีมากว่า 30 ปี ท าให้ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมไปเท่าไร การกลับมาของ 
สีธรรมชาติไม่ใช่เป็นเรื่องของความนิยม ความ
สวยงามเท่านัน้  แต่การกลบัมาของสธีรรมชาติเป็น
การฟ้ืนฟูในหลายด้าน คือ ฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม สีธรรมชาติจะได้มาจากวสัดุธรรมชาติ
ใกล้ตัวจากพืชจากสตัว์ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม ้ 
เปลอืกไม ้คร ัง่ เป็นตน้ อกีทัง้ขบวนการยอ้มกม็ไิดพ้ึ่ง
พิษสารเคมีกบัใช้สารธรรมชาติมาช่วยในขบวนการ
ยอ้ม เชน่ น ้าตม้ใบพชืทีม่รีสเปรีย้ว น ้าด่าง จากขี้เถ้า
ถ่านของส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ขี้เถ้างวงตาล
ขบวนการย้อมสธีรรมชาติจึงไม่สรา้งมลภาวะให้กบั
สิง่แวดล้อม นอกจากจะไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมแล้ว
การย้อมสีธรรมชาติจะเป็นการฟ้ืนฟูธรรมชาต ิ 
เพราะขบวนการยอ้มสธีรรมชาติ  เป็นกระบวนการที่
พึง่พงิกบัวสัดจุากธรรมชาติเป็นการใชป้ระโยชน์จาก
ธรรมชาติ ท าให้ผูย้้อมสธีรรมชาติเห็นในคุณค่าและ
ผูกพนักบัธรรมชาติการใชว้สัดุจากธรรมชาติมาท า
การย้อมสธีรรมชาติ  จึงไม่ใช่การใชป้ระโยชน์อย่าง
เดียว แต่ เป็นการอนุร ักษ์ ร ักษาต้นไม้และปลูก
เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มขึ้นของปัจจัยในการย้อมสี
ธรรมชาติ นอกจากผู้ท าการย้อมสีธรรมชาติแล้ว  
ผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์สีธรรมชาติ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการ
ฟ้ืนฟูธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดว้ย เพราะไม่ส่งเสรมิ
การสร้างมลภาวะจากขบวนการทอ การย้อมสี
สงัเคราะห์ (ลัน่ทม จอนจวบทรง, 2555 : 32) 

 ในยุคสมยัโลกปัจจุบนัมกีารแข่งขนักนัอย่าง
สูง การลดการท าลายสิง่แวดล้อมจึงเป็นสิง่ที่ทุกคน
หันมาตระหนักและใสใจอย่างจริงจัง การพัฒนา
ผลติภณัฑใ์นเชงิสรา้งสรรคใ์หเ้ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
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จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บรโิภคในสงัคมปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ผา้มดัย้อม
นับวาเป็นงานศลิปหตัถกรรมประเภทหนึ่งที่สะท้อน
ให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากความคิด
สร้า ง ส ร รค์ เ ป็ นศา สต ร์ท างศิล ป ะอย่ า ง หนึ่ ง  
เอกลักษณะของผ้ามดัย้อมสีธรรมชาติที่ได้มีการ
ถ่ า ย ท อ ด จ า ก บ ร ร พ บุ รุ ษ สู่ ค น รุ่ น ต่ อ ๆ  ม า  
การถ่ ายทอดที่ เกี่ย วกับด้านความรู้ สึก  ความ
ภาคภูมิใจหรือรสนิยมสืบสานต่อจากบรรพบุรุษ 
เพื่อใหภู้มปัิญญาท้องถิ่นดา้นผลิตภณัฑ์ผา้มดัย้อมสี
ธรรมชาตยิงัคงอยู่ แนวความคดิในการเพิม่มูลค่าของ
ผลติภณัฑ ์จงึเป็นเรือ่งทีจ่ าเป็น โดยอาจเกิดจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ รูปแบบ 
ลวดลาย สสีนัของผลติภณัฑ ์รวมไปจนถึงแนวคดิใน
การสรา้งตราสญัลกัษณ์ของตนเองท าให้ผูผ้ลิตหนัมา
ใหค้วามสนใจ (ภทัรานิษฐ์ สทิธนิพพนัธ์, 2557 : 82) 

 ใน ปั จ จุ บัน ทั ว่ โ ล กต ร ะ ห นั ก ถึ ง ปัญห า
สิง่แวดลอ้มและความเป็นพิษจากการใชส้สีงัเคราะห์
กนัมากขึน้สทีีไ่ดจ้ากธรรมชาติ ซึ่งเป็นความรูด้ ัง้เดมิ
ทีส่บืทอดกนัมาจากอดตี เช่น สแีดงจากครัง่ รากยอ 
ดอกค าฝอย สนี ้าเงนิจากต้นคราม สเีหลืองจากแก่น
ขนุน ขมิน้ชนั แกน่เขสดี าจากลูกมะเกลือ สชีมพูจาก
ตน้ฟาง สกีากจีากเปลือก และแก่นเพกา สเีขยีวจาก
ใบหูกวาง เป็นต้น (พริยะ แก่นทบัทิม, 2557 : 83) 
การมดัยอ้ม เป็นการมดั ผูก เย็บ หนีบ หรอืเป็นการ 
“กนัส”ี ในส่วนใดส่วนหนึ่งของผา้ที่ผูย้้อมไม่ต้องการ
ให้เกดิสีที่จะย้อมในครัง้นัน้ๆ โดยใชว้สัดุต่างๆ เช่น 
เหรียญ เชือกปอ เชือกฟาง ไม้หนีบ ด้ายหรือ
ถุงพลาสติกมาเป็นวสัดุช่วยในการกนัส ีร่วมกบัการ
มว้น พับ จับจีบ ขย า หรือเย็บผา้ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์
ของลายทีแ่ตกต่างกนออกไป ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบักลวธิีใน
การออกแบบสี และการผสมผสานเทคนิคต่างๆ  
เข้าไว้ด้วยกันของผู้ย้อม โดยเรียกว่าการสร้าง
ลวดลายดว้ยกรรมวธิีนี้ว่า “ผ้ามดัย้อม” สีธรรมชาต ิ
คอื สทีีส่กดัไดจ้ากวตัถุดบิที่มาจาก พืช สตัว์ และแร่
ธาตุต่างๆ ซึ่งเกดิขึ้นจากกระบวนการตามธรรมชาต ิ

แหล่งวตัถุดบิของสธีรรมชาตสิามารถหาไดจ้ากต้นไม ้
ใบไม ้และจากบางส่วนของสตัว์หลายชนิด สามารถ
ใหส้สีนัตามทีเ่ราตอ้งการ และดว้ยกรรมวธิีการผลิตที่
แตกต่างกนัท าใหผ้ลิตภณัฑ์ที่ไดม้คีวามสวยงามและ
สสีนัที่หลากหลาย หนึ่งในผลิตภณัฑ์ที่นิยมมากคือ  
สยี้อมผ้า แหล่งวตัถุดบิส าหรบัสีย้อมผ้าธรรมชาติที่
มกัน ามาใชก้นัมกัเป็น พืช สตัว์และแร่ธาตุที่มอียู่ใน
แต่ละท้องถิ่น เพื่อการน าทรพัยากรท้องถิ่นมาใชใ้ห้
เกดิประโยชน์สูงสุดและเป็นการถ่ายทอดภูมปัิญญา
ในทอ้งถิ่น อย่างไรกต็าม การย้อมสธีรรมชาตินัน้ไม่
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูผ้ลิตและผูบ้รโิภค และ
ไมเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อม วตัถุดบิกส็ามารถหา
ได้ง่ายในท้องถิ่นโดย ไม่ต้องใช้สีเคมีที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ สธีรรมชาติยงัมคีวามหลากหลาย ตาม
ชนิด อายุและสว่นของพชืและสตัวท์ีใ่ช ้ตลอดจนชนิด
ของสารกระตุ้นและข ัน้ตอนการย้อม การย้อม 
สีธรรมชาติสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถ
ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลงัเป็นภูมปัิญญาของท้องถิ่น 
ท า ใ ห้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ รู้ จ ั ก ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์
ทรพัยากรธรรมชาติ ความสมัพนัธ์ระหว่างคนย้อมสี
กบัต้นไมก้่อให้เกดิความรกัหวงแหนและเรยีนรูท้ี่จะ
อนุรกัษ์ และปลูกทดแทนเพื่อการผลิตที่ย ัง่ยืนต่อไป 
(กรมหมอ่นไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559 
: 8) 

 ป่าดงแหน่งเป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณ มพีื้นที่
ติดกบัแม่น ้ าชขีนานเป็นทางยาวตลอดพื้นที่ ตัง้อยู่
บนพื้นที ่หมู6่ ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั
ร้อยเอ็ด ในปี 2544 ได้มีการเข้ามาบริหารจัดการ
พื้นที่โดยสมาคมผูป้ฏบิตัิธรรม "ร้อยเอ็ดอโศก" เพื่อ
พฒันาเป็นศนูย์เรยีนรูท้างดา้นการเกษตรตามศาสตร์
พระราชา โดยประธานกลุ่มคนแรกคอื นายกจิจา เอื้อ
ไพจติร โดยมกีารซื้อทีด่นิ สปก.จากชาวบา้นในพื้นที่
คร ัง้แรกจ านวน 18 ไร่ และได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
ทางดา้นการเกษตรตามศาสตร์พระราชาเป็นต้นมา 
ในปี 2548 ประธานกลุ่มคือ นายสมวงศ์ ขุมหิร ัญ  
ไดม้กีารขยายพื้นที่โดยการซื้อที่ดนิบรเิวณโดยรอบ
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เพิ่มเติมจากชาวบ้านจากเดิม 18 ไร่ เป็น 150 ไร ่
และบริหารจัดการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่อง
การเกษตร,สมุนไพรและการแปรรูปครบวงจรในปี 
2560 มีการจัดตัง้เป็นวสิาหกจิชุมชนรอ้ยเอ็ดอโศก 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าภาคการเกษตรและ
สมุนไพรให้มีก ารแปรรูป เพื่ อ เพิ่มมู ลค่า  เช่น 
ผลติภณัฑจ์ากขา้ว สมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร ปุ๋ ย
อนิทรยี์ น ้าหมกัชวีภาพ เป็นตน้ และป่าดงแหน่งเป็น
ป่าที่ยงัมคีวามอุดมสมบูรณ์มแีม่น ้าชไีหลผ่านขนาน
ทางยาวตลอดพื้นที่กว่า 150 ไร่ จึงเป็นพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายทางชวีภาพและเหมาะสมที่จะเป็น
แหล่งเรยีนรูใ้นการศกึษาสิง่แวดล้อมและการอนุรกัษ์
ธรรมชาติ จึงมีการขอจัดตัง้เป็นมูลนิธิสิ่งแวดล้อม
ศึกษาสาขาอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น ใน
เดือนธันวาคม 2560 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป
โดยม ีนายไตรรตัน์ ขุมหิรญั เป็นผูอ้ านวยการมูลนิธิ
สิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาอ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอ้ยเอ็ด มกีจิกรรมด าเนินในปัจจุบนัหลายโครงการ 
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้การท าเกษตรกรรมแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง การอนุร ักษ์ส่งเสริมการปลูก
สมุนไพร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่ การจดัตัง้ศนูย์เรยีนรูน้ิเวศวทิยาป่าดงแหน่ง 
เป็นตน้ 

 ดงันัน้ ผู้วจิ ัยจึงได้เล็งเห็นความส าคญัของ
การสง่เสรมิการท าผา้มดัยอ้มจากสธีรรมชาติ เพื่อลด
ปัญหาดา้นมลพษิจากสารเคมทีีใ่ชใ้นการย้อมผา้ และ
เป็นอกีทางเลอืกหนึ่งที่ปลอดภยั สมดุลกบัธรรมชาต ิ
รวมถึงเป็นการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อ
เผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรูเ้กีย่ววฒันธรรมการ
ยอ้มผา้จากสธีรรมชาต ิเรยีนรูเ้ทคนิคการย้อมผา้ที่ใช้
วสัดุจากธรรมชาติ และสามารถน าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั 
 
 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการท าผา้มดั
ยอ้มจากสธีรรมชาต ิส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นดง
หวาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 80/80 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบความรู้ก่อน
และหลงัการสง่เสรมิการท าผา้มดัยอ้มจากสธีรรมชาต ิ
ส าหร ับนักเรียนโรง เรียนบ้านดงหวาย  ต าบล 
เกาะแกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบทศันคติก่อน
และหลงัการสง่เสรมิการท าผา้มดัยอ้มจากสธีรรมชาต ิ
ส าหร ับนักเรียนโรง เรียนบ้านดงหวาย  ต าบล 
เกาะแกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร ัง้นี้ คือ นักเรยีน
โรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัรอ้ยเอด็ จ านวนคน 158 คน ชาย 76 คน และ
เป็นหญงิ 82 คน   
 กลุ่ มตัวอย่ างที่ ใ ช้ในการวิจัยคร ัง้นี้  คือ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 30 คน  
ซึง่ไดม้าจากการสมคัรใจเขา้รว่ม 
3.2 ตวัแปร 
 ตวัแปรต้น คอื การส่งเสรมิการท าผา้มดัย้อม
จากสธีรรมชาต ิ
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ 
  1. ความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิการท าผ้า
มดัย้อมจากสธีรรมชาติของมูลนิธิสิง่แวดล้อมศกึษา
เสลภมู ิ
  2. ทศันคติเกีย่วกบัการส่งเสรมิการท าผา้
มดัย้อมจากสธีรรมชาติของมูลนิธิสิง่แวดล้อมศกึษา
เสลภมู ิ
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3.3 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1 . ศึกษาข้อ มูล พื้ น ฐ าน เบื้ อ ง ต้น  โ ดย
การศกึษาจากต ารา เอกสารงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งและ
การสรา้งคูม่อืเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบ
เนื้ อหาของคู่มือ  เ รื่อ ง  การท าผ้ามัดย้อมจาก 
สธีรรมชาตแิละศกึษาเนื้อหาสาระเกีย่วกบัเนื้อหาที่จะ
น ามาจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ซึ่ งใช้
ประกอบในการบรรยาย โดยมีเนื้ อหาสาระดังนี้ 
หน่วยการส่งเสรมิที่ 1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการมดั
ยอ้มผา้ หน่วยการสง่เสรมิที ่2 ชนิดพชืจากธรรมชาติ
ที่ให้สใีนการย้อมผ้า หน่วยการส่งเสรมิที่ 3 ลายผ้า
มดัย้อม หน่วยการส่งเสริมที่ 4 ข ัน้ตอนการท ามัด
ยอ้มดว้ยสธีรรมชาต ิ
 2. จดัท าโครงรา่งของคูม่อื น าคู่มอืที่จดัท าขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษาตรวจสอบเพื่อขอขอ้เสนอ
และปรบัปรงุแกไ้ขคณุภาพเครือ่งมอื 
 3. น าคู่มือการส่งเสริมที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้ว  
ใหอ้าจารย์ทีป่รกึษางานวจิยัตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 4. น าคู่มอืที่สรา้งขึ้นปรบัปรุงแกไ้ขแล้วเสนอ
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน  
 5. น าคูม่อืมาปรบัปรงุแกไ้ขใหม้คีวามสมบูรณ์
และหลงัจากไดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ 
 6. น าคู่มือที่ปรบัปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2-3  โรงเรยีนบา้นหวัหม ู 
ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามหาสารคาม เขต 2 ใน
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง และไม่ใช่กลุ่มทดลองรายบุคคลและกลุ่ม
ทดลองกลุ่มเลก็ทีผ่า่นมา จ านวน 30 คน   
 7. เตรยีมน าคู่มอืการเรยีนรูก้ารส่งเสรมิการ
ท าผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตวัอย่างคอืนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบลเกาะ
แกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 30 คน 
ไดจ้ากไดม้าจากการเลอืกแบบสมคัรใจเขา้รว่ม 
3.4 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การสง่เสรมิการท าผา้มดัย้อมจากสธีรรมชาต ิ
ส าหรบันักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวาย ต าบลเกาะ
แกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอ็ด ผูว้จิยัไดท้ าการ
แบ่งการออกแบบ และการ เก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก ่
  ระยะที่  1  การสร้างและหาคุณภาพ
เครือ่งมอื 
  ร ะ ย ะ ที่  2  ก ร ะ บ วน ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
สิง่แวดลอ้มศกึษา  
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ รอ้ย
ละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื ไดแ้ก ่
ค่ า อ า น า จ จ า แ น ก ร า ย ข้ อ โ ด ย ใ ช้  Item-total 
Correlation ค่าความยากง่าย ค่าความเชื่อมัน่ ใช ้
Alpha Coefficiient ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อ IOC 
และการหาดชันีประสทิธิผล (Effectiveness Index : 
E.I) 
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ Paired  
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05   
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 4.1 ผลการศึกษาและหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 และประสิทธิผลของคู่มอืการส่งเสริม
ก า ร ท า ผ้ า มัด ย้ อ ม จ า ก สี ธ ร ร ม ช า ติ  พ บ ว่ า 
ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E1)) เท่ากบั 92.30 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 88.16 จึงสรุป
ไดว้า่ การสง่เสรมิการท าผา้มดัย้อมจากสธีรรมชาติมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ต า ม เ กณฑ ์
92.30/88.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต ัง้ไว ้ส่วนค่า
ดชันีประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า ดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มอืการส่งเสริมการท าผา้มดัย้อมจากสี
ธรรมชาติ มีค่าเท่ากับ 0.821 นักเรียนมีความรู้
เพิม่ขึน้และสง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการ
เรยีนเพิม่ขึน้ 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการสง่เสรมิการท าผา้มดัยอ้มจากสธีรมชาต ิส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นดงหวาย 
ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการสง่เสรมิการท าผา้มดัยอ้มจากสธีรรมชาต ิส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีน
บา้นดงหวาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ
ส่งเสริม เรียน 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็มของ
แบบทดสอบความรู้ 

ค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) 
ของคู่มือ 

203 529 30 20 0.821 

 4.2 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้่อน
และหลงัการสง่เสรมิการท าผา้มดัยอ้มจากสธีรรมชาต ิ
ส าหรบันักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวาย ต าบลเกาะ
แกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ของผูเ้ขา้รว่มการ
ส่งเสริม พบว่า ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้ เกี่ย วกับ การท าผ้ามัดย้อมจากสี
ธรรมชาติ เท่ากบั ( x = 6.76) อยู่ในระดบัปานกลาง 

และหลงัการส่งเสรมินักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยความรู ้
เ ท่ า กับ  ( x =17.63) อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ ม า ก  เ มื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูก้่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
เฉลีย่มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั..05 

 
ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบความรูก้อ่นและหลงัการสง่เสรมิการท าผา้มดัยอ้มจากสธีรรมชาต ิส าหรบันักเรยีนโรงเรยีน
บา้นดงหวาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

 
 4.3 . ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติ
ก่อนและหลังการส่งเสริมการท าผ้ามัดย้อมจากสี
ธรรมชาติ ส าหรบันักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวาย 
ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจังหวดัรอ้ยเอ็ดของ

ผู้เข้าร่วมการส่ง เสริม พบว่า ก่อนการส่ง เสริม
นกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการท าผา้มดัย้อม
จากสธีรรมชาต ิทศันคติอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
( x = 4.71) และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนน

คู่มือการส่งเสริม คะแนนเต็ม X  S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.46 1.38 92.30 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 17.63 1.60 88.16 

ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมเท่ากบั 92.30/88.16 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

t df p 
x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

6.76 
(33.83%) 

2.73 
ปาน
กลาง 

17.63 
(88.16%) 

1.60 มาก -21.538 29 .000* 
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เฉลี่ยทศันคติ ทศันคติอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง  
( x = 4.96) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริม

นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่สงูกวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ตารางที ่4 ผลเปรยีบเทยีบทศันคตกิอ่นและหลงัต่อการสง่เสรมิการท าผา้มดัยอ้มจากสธีรรมชาต ิส าหรบันักเรยีน
โรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

 

5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการศึกษาคู่มือการส่งเสริมการท าผ้ามดั
ย้อมจากสีธรรมชาติ ส าหรบันักเรียนโรงเรียน
บ้านดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอด็ ทีมี่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
80/80 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ 
มปีระสทิธิภาพ E1/ E2 = 92.30 /88.16  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ต ัง้ไว้ 80/80 ส าหรบัการส่งเสริม
แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เข้าร่วมส่งเสริมมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น และค่าดชันีประสิทธิผลของคู่มือมีค่า
ดชันีประสทิธผิล (E.I.) มคี่าเท่ากบั 0.821 นักเรยีนมี
ความรูเ้พิ่มขึ้นและส่งผลให้นักเรยีนมคีวามกา้วหน้า
ทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใชคู้่มือ เรื่อง การ
ส่งเสริมการท าผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ร้อยละ 
82.11 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของอรทัย ผิวขาว 
(2559 : 149-162) ได้ท าการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ราชอาณาจักรกมัพูชา งานวิจัยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาคู่มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน : ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มี
ป ร ะสิท ธิภ าพตาม เ กณฑ์  80/80 แ ล ะห าดัช นี
ประสิทธิผลของคู่มือ ฝึกอบรม เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม ผลการศกึษา พบว่าประสทิธิภาพของคู่มอื
ฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ เท่ ากับ  94.20/92.10  

ส่วนดชันีประสิทธิผลของคู่มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 
0.8804 นิสติที่ใชคู้่มอืฝึกอบรมคดิเป็นรอ้ยละ 88.04 
มคีะแนนเฉลี่ยความรู ้ทศันคติ หลงัการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม และมคีะแนนเฉลี่ยทกัษะใน
การเป็นวิทยากรฝึกอบรม โดยนิสติประเมนิตนเอง
และวทิยากรเป็นผูป้ระเมนิ หลงัการฝึกอบรมโดยรวม
อยู่ในระดับมาก และหลังการฝึกอบรมนิสิตกลุ่ม
ทดลองมีความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการเป็น
วทิยากรฝึกอบรมแตกต่างกนักบันิสิตกลุ่มควบคุม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจัยของพรนิภา ตูมโฮม (2559 : 189-202) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอาเซียน 
สาธารณรฐัอินโดนีเซีย มวีตัถุประสงค์ 1.เพื่อพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน สาธารณรฐัอินโดนีเซีย 2.เพื่อศึกษาดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม และเปรียบเทียบ
ความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรม ผลการศกึษา พบวา่ ประสทิธิภาพของคู่มอื
ฝึกอบรม มปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 84.53/85.33 ส่วน
ดชันีประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากับ 
0.6343 นิสติทีใ่ชคู้ม่อืฝึกอบทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน สาธารณรัฐอินโดนี เซียมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 63.43 นิสติ
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้และทศันคติหลัง
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และนิสิต 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

t df p 
x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 

 ทศันคต ิ
    ( N=5 ) 

4.71 0.42 เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

4.96 0.09 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-3.722 29 .001* 
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กลุ่มทดลองมีความรู้และทัศนคติ โดยรวมและราย
ด้านทัง้ 5 ด้าน สูงกว่ากลุ่มควบคุม และนิสิตกลุ่ม
ทดลองมคีะแนนทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรมที่
นิสติประเมนิตนเองและวทิยากรเป็นผูป้ระเมนิ หลงั
การฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และนิสติกลุ่ม
ทดลองมีความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการเป็น
วิทยากรฝึกอบรมสูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

5.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงั
ส่ง เส ริมการท าผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 
ส าหร ับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวาย ต าบล
เกาะแก้ว อ าเภอเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็   

 จากการศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
การท าผา้มดัย้อมจากสีธรรมชาติ ก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนมคีวามรู้เกีย่วกบัการท าผ้า
มดัย้อมจากสีธรรมชาติ ก่อนการส่งเสรมินักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ อยู่ ในระดับปานกลาง 
( ̅=6.76) และหลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้อยู่ ในระดับมาก (  ̅=17 .63)  เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของความรูเ้กีย่วกบัการท า
ผา้มดัย้อมจากสธีรรมชาติ ของผู้เขา้ส่งเสรมิ พบว่า 
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย นักเรียนมีคะแนน
เฉลีย่หลงัการสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการส่งเสรมิ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้วิจ ัยมีการ
สง่เสรมิเนื้อหาคอื คูม่อืการสง่เสรมิ มกีารจดักจิกรรม
การถ่ายทอดความรู้ โดยใช้เทคนิคการบรรยาย 
กจิกรรมทดสอบความรู ้มกีารใชเ้ทคนิคการถามตอบ
ระหวา่งการสง่เสรมิการฝึกปฏบิตัิจรงิโดยให้นักเรยีน
มสี่วนร่วมและเมื่อมกีารส่งเสริมเสร็จจะให้นักเรยีน
ออกมาสรุปเนื้อหาที่ไดใ้ห้ความรู้ในแต่ละวนั ท าให้
นักเรียนมกีารทบทวนความรู้ ทัง้นี้ ในกระบวนการ
สง่เสรมิผูว้จิยัไดม้กีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการท าผา้มดั
ยอ้มจากสธีรรมชาติ ซึ่งเป็นตามแนวคดิของ วจิารณ์ 
พานิช (2548 : 5-6) ได้กล่าวว่า ความรู ้คอื ขอ้มูล
และสารสนเทศที่ มีคุณค่าสูง  ที่พร้อมจะน าไป
ประยุกต์ใชใ้นการตดัสนิใจ หรอืใชใ้นการท างาน และ
เป็นไปตามแนวคดิของพจนานุกรมของเว็บสเตอร ์
( The Lexicon Wedster Dictionary) ไ ด้ ใ ห้

ความหมาย “ความรู้”  ว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์ และโครงสร้างที่เกิดขึ้นจาก
การศกึษา หรอืการคน้หา หรอืเป็นความรูท้ี่เกีย่วกบั
สถานที่ สิ่งของ หรือบุคคล ซึ่งได้จากการสังเกต
ประสบการณ์ หรอืจากรายงาน การรบัรู้ขอ้เท็จจริง
เหล่านี้ต้องชดัเจน และต้องอาศยัเวลาซึ่งบางส่วน
สอดคล้องกบัแนวคดิของอดศิกัดิ ์สิงห์สโีว (2554 : 
31) กล่าวว่าสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ กระบวนการ
ทางการศึกษาที่เน้นพัฒนาคน ให้เห็นคุณค่าของ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้
เขา้ใจในความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสิง่แวดล้อม 
อันเป็นพื้นฐานที่น าไปสู่การพัฒนาเจตคติ ความ
ตระหนัก แ ละทักษะในการตัดสิน ใจ เกี่ยวกับ
สิง่แวดล้อมเกดิการสร้างจรยิธรรมที่ดี เพื่อเขา้มามี
ส่วนร่วมในการดูแลและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยมเีป้าหมายเพื่อพฒันาประชากรโลกให้ตระหนัก
และใสใ่จเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมและปัญหาที่เกีย่วเนื่อง
กนัและมคีวามรู ้ทกัษะ เจตคต ิความใส่ใจ และความ
รบัผดิชอบที่จะปฏบิตัิการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดล้อมที่
เกดิขึน้ เป็นไปตามแนวคดิของเกษม วฒันชยั (2554 
: 39-40) กล่าวว่า ความรู้เป็นการรวบรวมความคิด
ของมนุษย์จัดให้เป็นหมวดหมู่และประมวลสาระที่
สอดคล้อง น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกบั
งานวจิัยของพัชทิชา กุลสุวรรณ์ (2559 : 263-273) 
ไดท้ าการศกึษา เปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วการจัดการ
ทรพัยากรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ เจตคติต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและทกัษะทางการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตโิดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตร์ ส าหรบั
นิสติปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยมหาสารคาม มีความ
มุ่งหมาย คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพคู่มอืการจัดการ
เรียนการสอนการจัดการทรัพยากรโดยใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
2) เพื่อหาค่าดชันีประสิทธิผลการจัดการเรียนการ
สอนการจัดการทรพัยากรโดยใชห้ลักเศรษฐศาสตร ์
3)  เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ทรพัยากรโดยใชห้ลักเศรษฐศาสตร์ เจตคติต่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม และทกัษะการจดัการทรพัยากร
โดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตรก์อ่นเรยีนและหลงัเรยีนการ
จัดการเรียนการสอนการจัดการทรัพยากรโดยใช้ 
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หลกัเศรษฐศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า นิสิตที่เรยีน
ดว้ยการจดัการเรียนการสอนการจดัการทรพัยากร
โดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตรม์คีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัการ
ทรัพยากรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ การจัดการ
ทรพัยากรโดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตรห์ลงัเรยีนมากกว่า
กอ่นเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 และ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของโฉมไฉล จนัศูนอก (2557: 
3)  ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง การส่ง เสริมการใช้
ประโยชน์ พื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นสวนสมุนไพร
ส าหรบัชาวบา้นท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูก้่อนและหลงัการ 
สง่เสรมิการใชป้ระโยชน์พื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นสวน
สมุนไพร ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่ง เสริม
ชาวบา้นมคีะแนน เฉลี่ยความรูอ้ยู่ในระดบัมาก และ
หลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยความรูอ้ยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ หลงั การส่งเสรมิชาวบา้นมคีวามรูสู้ง
กวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
. 05 แ ล ะ ส อ ดคล้ อ ง กับ ง าน วิ จั ย ข อ ง ยุ ว นิ ด า  
สุภา (2557: 3) ได้ศึกษางานวจิัย เรื่องการส่งเสริม
การปลูกพืชสมุนไพรแก่น ตะวนัส าหรบัชาวบา้นท่า
ขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า เป็นไปตาม
สมมติฐานการวจิยั ความรูห้ลงัการส่งเสรมิการปลูก
พืชสมุนไพร แก่นตะวนัส าหรบัชาวบา้นท่าขอนยาง
สูงกว่าก่อนการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่น
ตะวนัส าหรบัชาวบ้านท่าขอนยางอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 ดงันัน้ จึงแสดงให้เห็นว่าการ
ส่ง เสริมการท าผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ มีผล
การศึกษาออกมาเช่นนี้อาจเนื่องจากผูว้ ิจยัได้จดัท า
คู่มอื น าไปให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบการหาคุณภาพ
เ ค รื่ อ ง มื อ  จึ ง ไ ด้ รู ป แ บ บก า ร วิ จั ย อ อ ก ม า มี
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้แก่ผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสริม โดยมีกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา  
มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ โดยใช้คู่มือการ
สง่เสรมิ จงึท าให้ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ มคีวามรูห้ลงั
การสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการสง่เสรมิ  
 

5.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและ
หลังการ ส่ ง เส ริมกา รท าผ้ ามัดย้ อมจาก สี
ธรรมชาติ ส าหรบันักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวาย 
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็ 
 เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลังการ
ส่งเสริมการท าผ้ามดัย้อมจากสีธรรมชาติก่อนการ
สง่เสรมิโดยรวมทศันคติอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
( ̅=3.71) และหลงัการสง่เสรมิโดยรวมทศันคติอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ( ̅=4.96) เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการท าผ้ามัดย้อมจากสี
ธรรมชาติ พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
ผูเ้ขา้รว่มการสง่เสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการ
สง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการสง่เสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนทัศนคติ
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริม
นักเรยีน มคีะแนนทศันคติมากกว่าก่อนการส่งเสริม
ทัง้นี้ เป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา 
(2554 : 14) ไดก้ล่าวว่า หลักการสิ่งแวดล้อมศกึษา 
คอื สิง่แวดล้อมศกึษาเป็นกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมศึกษาให้คนเกิดความรู้
เกีย่วกบัสิง่แวดล้อม ทศันคติ เจตคติและค่านิยมที่ดี
ต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและการประเมินผลการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
คณุภาพชวีติโดยมหีลกัการที่เหมอืนกนัอยู่อย่างหนึ่ง
เป็นสหวทิยาการสิง่แวดล้อม ซึ่งสิง่แวดล้อมศกึษามี
คณุลกัษณะคอืเป็นการศกึษาเพื่อชวีติ เป็นการศกึษา
ตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้ เพื่ ออยู่ ร่วมกันของ
มนุษยชาติ เป็นการเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบนัและ
อนาคต และอรรถเดช สรสุชาติ (2558 : 23) ให้
ความหมาย  ทัศนคติ  (Attitude) โดยภาพรวม
หมายถงึ ความรู ้ความเขา้ใจ ความรูส้กึของบุคคลมี
ต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือ
สิง่แวดลอ้มอนัมแีนวโน้มทีจ่ะใหบุ้คคลแสดงปฏกิริยิา
และกระท าต่อสิง่นัน้ ๆ ในทางสนับสนุนหรอืปฏเิสธ 
ทศันคติเป็นสิง่ที่ไม่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 
การที่จะรูถ้ึงทัศนคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดต้้อง
ใช้วิธีแปลความหมายของการแสดงออก โดย
สอดคล้องกบัแนวคดิของยุกต์ มุกดาวจิิตร (2538 : 
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23-24) ไดส้รปุเอาไวว้า่ แนวคดิวฒันธรรมชุมชนเป็น
แนวความคิดที่มีหลักใหญ่ใจความอยู่ที่การเชื่อมัน่ 
และการส่งเสริมศกัยภาพของชาวบานผู้รบัผลของ
การพฒันาว่าสามารถที่จะฟ้ืนฟูด ารงอยู่ และพฒันา
ตนเองไดด้ว้ยพื้นฐานทางความเชื่อ ความสมัพนัธ์ใน
ชุมชน  แ ล ะภูมิ ปั ญญ าหรือที่ เ รีย กร วมๆ  ว่ า 
ว ัฒนธรรมของตนเองในส่วนของการค้นหาการ
จัดการทรพัยากรธรรมชาติตามแนวทางนี้จึงต้อง
เริ่มต้นที่การศกึษาค้นหาวฒันธรรมของชาวชนบท
เอง เพื่ออาศัยเป็นพื้นฐานส าหร ับการฟ้ืนฟูการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาติและพฒันาชนบทขึ้นมา
จากพื้นฐานของวถิชีวีติชาวบา้นเอง ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ อรทยั ผวิขาว (2559 : 149-162) ไดท้ า
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อมอาเซียน :  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
งานวิจัยมีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ราชอาณาจักรกมัพูชา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และหาดชันีประสทิธผิลของคูม่อืฝึกอบรม เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคติ ก่อนและหลงั
การฝึกอบรม ผลการศกึษา พบว่า ทศันคติ หลงัการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และหลังการ
ฝึกอบรมนิสติกลุ่มทดลองมทีศันคติ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
นเรศ นาเมืองรกัษ์ (2559 : 115-126) ไดท้ าการรณรงค์
การอนุรกัษ์ทรพัยากรประมงในเขตอ่างเกบ็น ้าเขื่อนอุบล
รตัน์ จงัหวดัขอนแกน่ การวจิยัคร ัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพื่อ 
(1) เพื่อศกึษาสภาพปัญหาประมงของชาวประมงในอ่าง
เกบ็น ้าเขือ่นอุบลรตัน์ อ าเภออุบลรตัน์ จงัหวดัขอนแก่น 
(2) เพื่อศกึษา และเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและการมี
ส่วนร่วมของชาวประมงในอ่างเก็บน ้ าเขื่อนอุบลรตัน์ 
อ าเภอ อุบลรตัน์ จังหวัดขอนแก่น ศึกษาปัญหากับ
ชาวประมง จ านวน 370 คน ผลการศกึษาสภาพปัญหา
ด้านทรัพยากรประมง พบว่า ปัญหาเรื่องของ
ทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน ้ าเขื่อนอุบลร ัตน์มี
จ านวนลดลง เป็นปัญหาทีก่ลุ่มตวัอย่างมคีวามเห็นว่า
มปัีญหามากทีส่ดุถงึรอ้ยละ 89.51 รองลงมา คอื การ
ทีเ่จา้หน้าที่ผูร้กัษากฎหมายไม่เขม้งวด จนส่งผลต่อ
การเกดิปัญหาทรพัยากรประมงในอ่างเกบ็น ้าเขื่อน

อุบลรตัน์ รอ้ยละ 88.70 และปัญหาการใชเ้ครื่องมือ
ประมงทีผ่ดิกฎหมายทาให้ทรพัยากรประมงมปัีญหา
รอ้ยละ 88.11 สาหรบัผลการศกึษาและเปรยีบเทียบ
ความรู ้ทศันคต ิและการมสีว่นรว่มของชาวประมงใน
อ่างเก็บน ้ าเขื่อนอุบลร ัตน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนความรู ้หลงัการฝึกอบรมสูงขึ้นกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 
ส อ ด คล้ อ ง กับ แ น วคิ ด ง าน วิ จั ย ข อ ง มัล ลิ ก า  
เหลีย่มไธสง (2559 : 148-159) ไดท้ าการพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมอนุรกัษ์ป่าไม้ และสตัว์ป่า ป่าโคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม งานวจิยัมคีวามมุ่ง
หมายเพื่อพฒันาคูม่อืฝึกอบรมอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละสตัว์
ป่า ป่าโคกหินลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศกึษาดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือ ฝึกอบรม เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม เพื่อศกึษาการมสี่วนร่วมหลงัการฝึกอบรม
การอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละสตัว์ป่า ป่าโคกหินลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ทศันคติ
ต่อการอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละสตัว์ป่าป่าโคกหินลาด หลงั
การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 แสดงว่าการฝึกอบรมนี้
สามารถสร้างทศันคติ ที่ดตี่อการอนุรกัษ์ป่าไม้ และ
สัตว์ ป่ า  ป่าโคกหินลาด  อ า เภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม ไดใ้นปัจจุบนัและอนาคต สอดคล้องกบั
แนวคดิงานวจิยัของอุดม ศริปิระสมทพัย์ (2554 : 54) 
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิอนุรกัษ์ สิง่แวดล้อม
ด้านทรัพยากรน ้ าของส าหร ับนิสิตปริญญาตร ี
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา เป็นการจดักจิกรรม เพื่อ
ศึกษา แล ะ เ ปรียบ เที ย บความรู้ แ ล ะทัศน คต ิ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจ
เขา้รว่มการสง่เสรมิ โดยเครือ่งมอืที่ใชใ้นงานวจิยั คอื 
คู่มือ แผ่นพับ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมให้
ความรูแ้กผู่เ้ขา้ร่วมรบัการส่งเสรมิ ในการส่งเสรมิจะ
ให้กลุ่ม ตัวอย่างตอบแบบสอบถามวัดความรู้และ
แบบวดัทศัคติ ก่อนและหลงัการส่งเสรมิส าหรบัการ
ส่ง เสริม อนุร ักษ์สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรน ้ า 
ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีความรู้หลังการส่งเสริม
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มากกวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างม ีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธงชยั สนัติ
วงษ์ (2559 : 166 167) กล่าวว่า ทศันคติ ก่อตวัเกดิ
ขึน้มา และเปลีย่นแปลงไป เนื่องจากปัจจยั หลายประการ 
ด้วยกัน คือ 1. การเจริญทางร่างกาย (Biological 
Motivation) ทัศนคติ ในเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ก าลังด าเนินการตอบสนองตามความต้องการ หรือ
แรงผลกัดนัทางรา่งกาย ตวับคุคลจะสรา้ง ทศันคติ ที่
ดตี่อบคุคลหรอืสิง่ของ ที่สามารถช่วยให้เขามโีอกาส
ตอบสนองความตอ้งการ ของตนได ้2. ขา่วสารขอ้มูล 
(Information) ทัศนคติ จะมีพื้นฐานมาจากชนิดและ
ขนาดของข่าวสารที่ได้ร ับ รวมทัง้ลักษณะของ
แหล่งทีม่าของขา่วสาร ดว้ย กลไกของการเลือกเฟ้น
ในการมองเห็นและเข้าใจปัญหา ต่างๆ (Selective 
Perception) ข่าวสารขอ้มูลบางส่วนที่เขา้มาสู่บุคคล
นัน้จะท าให้บุคคลนั ้นเก็บไปคิด และ สร้างเป็น
ทัศนคติขึ้นมาได้ 3. การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ ม 
(Group Affiliation) ทัศนคติ บางอย่างอาจมาจาก 
กลุ่มต่างๆ ที่บุคคลเกี่ยวข้องอยู่ โดยทางตรงและ
ทางออ้มเชน่ ครอบครวั วดั กลุ่มเพื่อนร่วมงาน กลุ่ม
กฬีา กลุ่มสงัคมต่างๆ โดยกลุ่มเหล่านี้ไมเ่พยีงแต่เป็น
แหล่งรวมของค่านิยมต่างๆ แต่ยังมีการถ่ายทอด
ข้อมูล ให้แก่บุคคลในกลุ่ม (Primary Group) ที่จะ
เ ป็ น แ ห ล่ ง ส ร้ า ง ทั ศ น ค ติ  ใ ห้ แ ก่ บุ ค ค ล ไ ด ้ 
4. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ของคน
ที่มีต่อว ัตถุสิ่งของ ย่อมเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
บุคคลต่างๆ ตีค่าสิง่ที่ เขาไดม้ี ประสบการณ์มาจน
ก ล า ย เ ป็ น ทั ศ น ค ติ ไ ด้  5. ลั ก ษ ณ ะ ท่ า ท า ง 
(Personality) ลกัษณะท่าทางหลาย ประการต่างก็มี
ส่วนทางอ้อมที่ส าคญัในการสรา้งทศันคติ ให้กบัตัว
บคุคลปัจจยัต่าง ๆ ของการก่อตวัของ ทศันคติเท่าที่
กล่าวมาข้างต้นนัน้ ในความเป็นจริง จะมีได้มีการ
เรียงล าดบัตาม ความส าคญั แต่อย่างใดเลย ทัง้นี้
เพราะ ปัจจัย แต่ล ะท าง  เหล่ านี้  ตัวไหน จะมี
ความส าคญัต่อการก่อตวัของ ทศันคติมากหรอืน้อย 
ย่อมสุดแล้วแต่ว่าการพิจารณาสร้างทัศนคติต่อสิ่ง
ดงักล่าวจะเกีย่วขอ้งกบัปัจจยัใดมากที่สุด ดงันัน้จึง
แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการท าผ้ามดัย้อมจากสี
ธรรมชาติ ส าหรบันักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวาย 

ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอ็ด มผีล
การศกึษาออกมาเช่นนี้อาจเนื่องจากผูว้ ิจยัไดม้ีการ
บรรยาย โดยมีคู่มือ  และแบบวัดทัศนคติที่ให้
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบการหาคณุภาพเครื่องมอื จึงท า
ใหท้ศันคตขิองผูเ้ขา้รว่มการสง่เสรมิ หลงัการส่งเสรมิ
มากกวา่กอ่นการสง่เสรมิ  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1)  ค ว ร ใ ช้สื่ อ ป ร ะ กอบก า ร บ ร ร ย าย ที่
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และ
กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทักษะ เพื่อให้เกิด
ความรู้ และสามารถน าไปเผยแพร่ให้กบัผู้ที่สนใจ
เกีย่วกบัการยอ้มผา้จากสธีรรมชาตไิด ้
 2) ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดห า วัส ดุ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ส า ห ร ับ ก า ร ย้ อ ม ผ้ า  
จากสธีรรมชาต ิ

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลใหน้กัเรยีนและเยาวชน
สนใจเกีย่วกบัการยอ้มผา้จากสธีรรมชาติ เพื่อให้เกดิ
กระบวนการเรยีนรูแ้ละเพื่อน าไปใชใ้นการพัฒนาต่อ
ยอด และมคีวามน่าสนใจมากขึน้ 
 2) ควรศึกษาความคิดเห็นนักเรียนเกีย่วกบั
การย้อมผ้าว่ามีแนวคิดอย่างไร เพื่อให้เกิดการ
เปรียบเทียบให้เห็นถึงมุมมองของการอนุร ักษ์
วฒันธรรมการยอ้มผา้ 
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