
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(3), 2561 : 23 - 33 
ISSN 2651-0782 

 

 
ผูด้  าเนินการหลกั : กญัญารตัน์  กุดเป่ง ; อีเมล : kanyarat_nanpan@hotmail.com 

การส่งเสริมการเรียนรู้นิเวศวฒันธรรมการทอผ้าไหม บ้านหวายหลึม 
ต าบลมะบ้า อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัร้อยเอด็ 

 
กญัญารตัน์ กดุเป่ง1, วรรณศกัด์ิพิจิตร บุญเสริม2, ลิขิต จนัทรแ์ก้ว3 

1,2,3คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 

 
กญัญารตัน์ กุดเป่ง, วรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ, ลขิติ จนัทรแ์กว้. (2561). การสง่เสรมิการเรยีนรูน้ิเวศวฒันธรรมการทอ
ผา้ไหม บา้นหวายหลมึ ต าบลมะบา้ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(3), 
2561: 23 – 33. 
 

บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อจดักจิกรรมการสง่เสรมิการเรยีนรูน้ิเวศวฒันธรรมการทอผา้ไหม บา้นหวายหลมึ 
ต าบลมะบ้า อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ และทัศนคติต่อการเรียนรู้นิเวศ
วฒันธรรมการทอผ้าไหม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวจิยั คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 
โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ร้อยเอด็ ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบสมัครใจเข้าร่วม เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ประกอบดว้ย คู่มอืการสง่เสรมิ แผ่นพบั แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคตต่ิอนิเวศวฒันธรรมการทอผา้ไหม สถิติ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า 
ก่อนการสง่เสรมินกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่
ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการ
สง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงั
การสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 The purposes of this research were to promote of learning activities of eco-culture weaving silk in Ban 
Wai Leum, Maba Sub- district, Thung Khao Luang district, Roi-et Province, to study and compare knowledge 
and attitude to learning eco-culture silk weaving before and after promotion. The sample were 30 Mathayom 
1-3 students being selected by volunteery sampling. The research tools included manuals, brochure, 
knowledge test and attitude test about Eco- Culture weaving Silk. The statistics used in the data analysis 
were frequency, mean, standard deviation and paired t-test. The study showed that before promotion, 
students had knowledge score at medium level, after promotion had at high level. When compared mean 
score between before and after indicated that the students participating in the promotion had knowledge 
scoer after more than before significant at .05. Before promotion students had attitude score at agree level, 
after promotion had at agree strongly level. When compared mean score between before and after indicated 
that after the promotion the students had attitude score more than before the promotion significant at .05. 
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1. บทน า
 วฒันธรรมการทอผา้ จดัเป็นบรบิทของวถิชีวีติอนั
ดงีามทีม่คีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติของมนุษยใ์นสงัคม
โลก จะเห็นได้ว่าการทอผ้าเป็นวัฒนธรรมที่มนุษย์
เผ่าพนัธุ ์ซึ่งนอกจากผลทีไ่ดเ้ป็นผนืผา้ทีน่ ามา ออกแบบ
เป็นเครื่องนุ่งห่มเพื่อปกปิดร่างกาย ลกัษณะของชนชาติ
แล้วผ้าที่ทอได้ยังถูกน ามาใช้เป็นปัจจัย ในการท า
กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า เป็น
กจิกรรมที่มอียู่ในมนุษย์ทุกเผ่าพนัธุ์ ดงันัน้ผลผลติของ
ผา้ทีท่อไดจ้งึมรีปูแบบของการทอผา้ การไดม้าของเสน้ใย
ที่ใช้ในการทอ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช ้
การออกแบบลวดลายและสีสันจึงแตกต่างกันไปตาม
องคป์ระกอบทัง้หลายทางกายภาพและทางวฒันธรรมของ
ท้องถิ่นนัน้ๆ ผลผลติของผ้าทอที่ได้ในแต่ภูมิภาค จะมี
ความแตกต่างกันไปตามปัจจัยที่กล่าวมาแล้วก็ตาม 
วฒันธรรมการทอผา้กเ็ป็นอกีบรบิทหนึ่งของวถิชีวีติอนัดี
งามที่คนในสงัคมได้มีการประพฤติปฏิบตัิสบืต่อกนัมา
จากรุ่นสู่รุ่น เป็นวัฒนธรรมที่เป็นทางรูปประธรรมและ
นามธรรมซึง่ในแต่ละสงัคมหรอืในประเทศแต่ละประเทศ 
ล้วนมีลกัษณะหรอืเอกลกัษณ์เฉพาะตัว ในกจิกรรมการ
ทอผ้าซึง่จะถ่ายทอดหรอืบอกกล่าวเรื่องราวความเป็นมา
ของกลุ่มชนของตนเองผ่านผนืผา้ทีท่อขึน้มาในชุมชนและ
สงัคมประเทศอื่นอื่นๆ ไดร้บัรูเ้รื่องราวและเกยีรตภิูมขิอง
ความเป็นชาติของตนเองผ่านผืนผ้า (ชม (นามแฝง). 
2541: 36-37)  
 การทอผ้าพื้นเมอืง จดัเป็นมรดกทางวฒันธรรม
บัญชีนัน้ประเมินค่าไม่ได้ผลงานแต่ละชนิดมีการใช้
สื่อสารและสอดแทรกลวดลายบอกให้เราทราบถงึวถิชีวีติ 
ความเป็นอยู่ ความคดิความฝัน หรอืความฝังใจของคนใน
ชุมชนนัน้ๆ เป็นลกัษณะเฉพาะตวั ซึง่ผูพ้บเหน็ทีม่คีวาม
เชีย่วชาญอาจบอกไดท้นัทวี่าท าจากหมู่บา้นใด ชุมชนใด 
ภาคใดของประเทศ เราเรยีกลกัษณะเฉพาะส่วนรวมกนัว่า
เอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจะสะท้อนให้เห็นถึง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ฐานะความเป็นอยู่ของคน 
ระดับความเจริญรุ่ งเรืองของยุคสมัยนั ้นๆ รวมทัง้
ความคดิและแนวทางในการด ารงชวีิตของผู้คนในแต่ละ
ยุคแต่ละสมยั (ขนิษฐา สวุรรณชาด. 2531: 4) 
 

 ผ้าไหมไทยเป็นศิลปะหัตถกรรมที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งที่ได้สร้างสรรค์สบืทอดมานับเป็นเวลายาวนานเป็น
ศิลปะพื้นบ้านที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจในมรดก        
ที่บรรพบุรุษได้สืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่ได้รับการ
ยอมรบัจากทัว่โลกว่าไหมไทยเป็นเอกลกัษณ์ ประจ าชาติ
ไทยที่ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ให้ด ารงอยู่คู่ชาติไทยต่อไป 
โดยเฉพาะผ้าไหมลายสาเกต เป็นศิลปะการทอผ้า
พื้นเมืองชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการมัดย้อมใหม่ให้เกิดส ี
แลว้น าไปทอใหเ้ป็นผนืผา้และเกดิลวดลาย การทอผา้ลาย
สาเกตที่นิยมท ากันมานานแล้ว โดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งใน
จงัหวดัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่มีการทอผ้าไหม 
แต่ที่มีการทอกันมากคืออ าเภอธวัชบุรีเป็นกลุ่มทอผ้า
ไหมทีเ่ขม้แขง็ประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอธวชับุรปีลูกหม่อน
เลีย้งไหมและทอผา้ไหมมาตัง้แต่บรรพบุรุษ และถ่ายทอด
ใหแ้ก่ลกูหลานจนถงึปัจจุบนั  ซึง่เมื่อก่อนผา้ไหมผลติขึน้
เพื่อใช้เองและใช้ในงานพิธีส าคัญ ส่วนมากเป็นที่นิยม
สวมใส่ของผูสู้งอายุในปัจจุบนัไดพ้ฒันารูปแบบลวดลาย
และสีสนัเพื่อความเหมาะสมกับยุคสมัยและตรงความ
ตอ้งการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ  
 นอกจากนี้ยงัท าใหภู้มปัิญญาด้านการทอผา้ไหม
ลายสาเกตมใิห้สญูหาย เพื่ออนุรกัษ์กระบวนการทอผา้ที่
เกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสัง่สม พัฒนา 
สร้างสรรค์ถ่ายทอดผลงานที่เปลี่ยนไปด้วยศาสตร์และ
ศลิป์อนัวจิติรบรรจงสบืต่อกนัมาอย่างต่อเนื่องไว ้สบืทอด
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายสาเกต ของชาวบ้านบ้าน
หวายหลึมมิให้สูญหาย ควรที่ได้รบัการศึกษา อนุรกัษ์ 
เรียนรู้ พัฒนาสร้างสรรค์สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิ
ใหก้บัชาวบา้นหวายหลมึ 
 ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของนิเวศ
วฒันธรรมการทอผ้าไหม บ้านหวายหลึม ต าบลมะบ้า 
อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัร้อยเอด็ จงึมคีวามสนใจที่จะ
ศึกษาวัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ทอ้งถิน่เพื่อเป็นแนวคดิทีจ่ะถ่ายทอดวฒันธรรมการทอผา้
ไหม ให้แก่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียน
เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ รอ้ยเอด็ ในพระ
ราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการน าเสนอเรื่องราว
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วัฒนธรรมพื้นบ้านของชวนอีสาน อันเป็นเรื่ องที่
สอดคล้องของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ซึ่ งจะเป็น
พื้นฐาน ที่สามารถต่อยอดให้กับผู้เข้าร่วมส่งเสริมใน
รายวชิาเรยีนต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศึกษาวฒันธรรมการทอผ้าไหม บ้านหวายหลึม 
ต าบลมะบา้ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
2.2 เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิการเรยีนรูน้ิเวศวฒันธรรมการทอผา้ไหม  
2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการ
สง่เสรมิการเรยีนรูน้ิเวศวฒันธรรมการทอผา้ไหม  
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พื้นทีวิ่จยั 
 พื้นที่ในการท าวจิยั เรื่อง การส่งเสรมิการเรยีนรู้
นิเวศวฒันธรรมการทอผา้ไหม บ้านหวายหลมึ ต าบลมะ
บา้ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ในครัง้นี้ ไดแ้ก่ 
  1) พื้นที่ในการศึกษาข้อมูลนิเวศวฒันธรรม
การทอผา้ไหม บา้นหวายหลมึ ต าบลมะบา้ อ าเภอทุ่งเขา
หลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
  2) พื้นที่ในการส่งเสรมิ ได้แก่ โรงเรยีนเฉลมิ
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ร้อยเอ็ด ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านหวายหลึม ต าบลมะบ้า อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ จ านวน 1,237 คน  
 2) ประชากรที่ใช้ในการถ่ายทอด คือ นักเรียน
โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์รอ้ยเอด็ 
ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ จ านวน 391 คน 
 3) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ชาวบ้านใน
ชุมชน บ้านหวายหลึม ต าบลมะบ้า อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ จ านวน 5 คน โดยใชว้ธิเีลอืกแบบเจาะจง
ทีจ่ะศกึษา คอื ผูน้ าชุมชน 1 คน กรรมการกลุ่มทอผา้ไหม 
2 คน ปราชญช์าวบา้น 2 คน  

 4) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด คอื นักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
รอ้ยเอด็ จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม 
3.3 ระยะเวลาในการวิจยั 
 ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูล
วฒันธรรมการทอผ้าไหมการทอผ้าไหม บ้านหวายหลึม 
ต าบลมะบา้ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 ระยะที่ 2 การออกแบบเครื่องมือในการถ่ายทอด
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
 ระยะที ่3 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
3.4 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  1) แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกบั
นิเวศวฒันธรรมการทอผา้ไหม บ้านหวายหลมึ ต าบลมะ
บา้ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็    
  2) ศึกษาจากเอกสารต าราที่เกี่ยวข้องกับ
วฒันธรรมการทอผา้ไหม 
 2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มอืส่งเสรมิเชงินิเวศวฒันธรรมการทอผ้า
ไหม 
  2) แผ่นพบั เรื่อง นิเวศวฒันธรรมการทอผ้า
ไหม   
 3. เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
  1) แบบทดสอบความรู้ เกี่ ยวกับนิ เวศ
วฒันธรรมการทอผา้ไหม 
  2) แบบวดัทศันคตต่ิอนิเวศวฒันธรรมการทอ
ผา้ไหม  
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลครัง้นี้ ผู้วจิยัใช้โปรแกรมการ
ประเมินผลส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ได้แก่ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่า IOC ค่าความเหมาะสม  
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  3) สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 การศึกษาวฒันธรรมการทอผ้าไหม บ้านหวาย
หลึม ต าบลมะบ้า อ าเภอทุ่ งเขาหลวง จังหวัด
รอ้ยเอด็            
 จากการศกึษา พบว่า ความเป็นมาของกลุ่มทอผา้
ไหมบ้านหวายหลมึ เริม่ต้นจากชาวบ้านหวายหลมึปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริมรองจากการท านามาช้า
นาน เนื่องจากหมู่บ้านนี้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นลุ่ม
ดอน มหีวายมากจนอดัพนักนัแน่นเป็นลมืหรือมดั เป็น
กอ้น ชาวบา้นจงึเรยีกบ้านหวายหลมึ แลว้เรยีกเพีย้นต่อ 
ๆ กนัมาจนเป็นบา้นหวายหลมึ บา้นหวายหลมึวนันี้ถงึจะ
ไม่มีหวายให้เห็นกนัแล้ว แต่จากการที่ชาวบ้านมคีวาม
ขยนัอดทน รู้จกัพฒันางานหตัถกรรมผ้าทออย่างจรงิจงั 
ไม่ว่าจะเป็นการทอไหมพื้น ไหมมดัหมี่ ไหมยกดอก จน
กลายเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมผ้าไหมที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
กว้างขวางของจงัหวดั ร้อยเอด็ ณ ศูนย์รวมผ้าไหมบ้าน
หวายหลมึ  (ค าเสรจ็ สอนศร,ี 2561 : สมัภาษณ์) 
 กลุ่มทอผา้ไหมก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2542 และได้
มกีารพฒันาขึน้มาเรื่อยๆ จงึได้แยกกลุ่มออกมาอกีกลุ่ม
หนึ่ง ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรจังหวัดและศูนย์
หม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรติฯ และได้ท ามาเลื่อยๆ ถ้าไม่
ท าก็จะไม่มีรายได้ เพราะอาชีพหลังคือการท านา 
หลังจากหน้านาแล้วก็ต้องมาทอผ้าขายเพื่อหาเงินมา
เลีย้งครอบครวั   (อ านวย ยาทมู, 2561 : สมัภาษณ์) 
 ผ้าไหมสาเกต เป็นผ้าเอกลกัษณ์ประจ าจังหวัด
ร้อยเอ็ด ค าว่าสาเกต มาจากชื่อเมือง สาเกตนคร         
เป็นมงคลนามของเมืองโบราณอันเป็นที่ตัง้ของเมือง
ร้อยเอ็ดในปัจจุบัน ผ้าไหมสาเกตพัฒนามาจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นดัง้เดิมของชาวเมืองร้อยเอ็ดที่ได้น าเอา
ลายมัดหมี่พื้นบ้าน 5 ลายที่นิยมทอในกลุ่มชนที่อยู่ใน
เมอืงรอ้ยเอด็ มาทอต่อกนัในผา้ผนืเดยีวกนัเปรยีบเสมอืน
เป็นการหลอมรวมความสามคัคขีองชาวร้อยเอ็ดให้เป็น
หนึ่งเดียว โดยแต่ละลายจะทอคัน่ด้วยผ้าสีพื้นสีดอก
อนิทนิลบก (สชีมพูอมม่วง) ซึง่เป็นดอกไมป้ระจ าจงัหวดั
รอ้ยเอด็ ลายมดัหมีพ่ืน้บา้น 5 ลายทีป่ระกอบในผา้สาเกต 
ได้แก่  ลายโคมเจ็ด ลายนาคน้อย ลายคองเอี้ ย           

ลายหมากจบั ลายค ้าเพา ลวดลายทัง้ 5 ลายนี้ ได้น ามา
ประยุกต์ไวใ้นผา้ผนืเดยีวกนัและไดม้กีารประกาศชื่อลาย
นี้คอื ลายสาเกต โดยมกีารรวมกลุ่มสตรทีอผา้บา้นหวาย
หลมึ ต าบลมะบา้ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ จน
เกดิความสามคัคใีนกลุ่มช่วยเหลอืกนัในทุกดา้นอย่างเป็น
ที่น่าพอใจ และเป็นการเริ่มที่จะทอผ้าอย่างจริงจงัเพื่อ
น าไปสูก่ารจ าหน่ายผลติภณัฑจ์นไดร้บัรางวลัสนิคา้โอทอ
ปยอดเยีย่มประจ าปี พ.ศ.2552  (บวัเรยีน แหล่งสนาม, 
2561 : สมัภาษณ์) 
 ขัน้ตอนการทอผ้าไหมสาเกตและอุปกรณ์การทอ
ผา้ เริม่ต้นจากการเตรยีมเสน้ไหม จะต้องน าเสน้มาคดั
เสน้ไหมทีม่ขีนาดเสน้สม ่าเสมอ และมกีารตกแต่งไจไหม
ที่เรียบร้อย เตรยีมฟืมทอผ้าท าการค้นเสน้ด้ายลกัษณะ
เดยีวกบัการคน้เสน้ยนื จากนัน้น าเสน้ดา้ยมารอ้ยเขา้กบั
ฟืม โดยการร้อยผ่านช่องฟันหวีแต่ละช่องทุกช่องๆ     
ละ 2 เสน้ แลว้ใชท้่อนไมไ้ผ่เลก็ๆ สอดเขา้ในห่วงเสน้ดา้ย
ที่ร้อยเข้าช่องฟันหวีเพื่อท าการขึงเส้นด้ายให้ตรึงและ
จดัเรยีงเสน้ดา้ยใหเ้รยีบร้อย ส่วนด้านหน้าของฟืมกจ็ะมี
ท่อนไมไ้ผ่เช่นเดยีวกบัดา้นหลงัเพื่อท าการขงึเสน้ดา้ยให้
ตรงึเช่นเดยีวกบัด้านหลงัของฟืมที่กล่าวมาแล้ว จากนัน้
ใหท้ าการเกบ็ตะกอฟืมแบบ 2 ตะกอ เรากจ็ะไดชุ้ดฟืมทอ
ผา้ที่พร้อมส าหรบัการทอผ้า  และเตรยีมเสน้ไหมยนื น า
เสน้ไหมยนืที่ท าการย้อมสดี้วยสมี่วง มาท าการค้นเครอื
หูก หรือที่เรียกว่าการค้นเส้นยืน โดยใช้หลักเฝือเป็น
อุปกรณ์ในการคน้เสน้ยนื การเตรยีมคน้เสน้ยนืจะเริม่ต้น
โดยการน าเสน้ไหมไปสวมเขา้ในกง เพื่อท าการกรอเส้น
ไหมเขา้อกั จากนัน้กท็ าการคน้เสน้ยนื โดยมหีลกัการนับ 
คือ รอบละ 2 เส้น 2 รอบ เป็น 4 เส้น เรียกว่า 1 ความ   
10 ความ เท่ากบั 1 หลบ การนับจ านวนความจะใช้ซี่ไม้
มาคัน่เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได ้
ดงันัน้ 1 หลบจะมเีสน้ไหม 40 เสน้ หลบ เตรยีมไหมเสน้
พุ่งที่ท าการมัดหมี่และย้อมสีย้อมสีต่างรอเส้นพุ่งเข้า
หลอด การกรอเสน้พุ่งเข้าหลอด คอืน าเส้นไหมที่ย้อมสี
ต่างๆ แล้วมาเข้ากง แล้วท าการกรอเสน้ไหมเขา้หลอด 
เพื่อเตรียมเป็นเส้นพุ่งเพื่อใช้ในการเกาะลาย และใส่
กระสวยในการทอ  
 วัตถุดิบในการผลิตผ้าสาเกต ได้แก่ เส้นไหม                   
ส ีอาจเลอืกใชเ้ป็นสเีคม ีหรอืสจีากธรรมชาต ิอุปกรณ์ใน
การสาวไหม เครื่องมือที่ใช้ในการกวักไหม ได้แก่                     



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 1(3), 2018 : 23 - 33 
 

28 

กง หลกัตีนกง อกั ไม้คอนอกั ระวงิ วสัดุอุปกรณ์การทอ
ผ้าที่ส าคัญ ได้แก่ กี่ ฟืม กระสวย เตา หม้อ กะละมัง   
(อ าพร ทองธสิาร, 2561 : สมัภาษณ์) 
 วัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างไร และมแีนวทางการแกไ้ขอย่างไร 
  การทอผ้ามขี ัน้ตอนการย้อมผ้าด้วยสเีคม ีใช้
ฟืนเป็นเชือ้เพลงิ ถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น กระบวนการทอผา้
นัน้ นับวันยิ่งส่งผลกระทบต่อพวกเขาและสิ่งแวดล้อม 
บ้างสารเคมีตกค้างในร่างกายและผืนดิน บ้างต้นไม้ถูก
ท าลายเพื่อน ามาเป็นฟืน บ้างรายได้ไม่คุ้มค่าแรง จงึได้
เปลีย่นมายอ้มจากสธีรรมชาต ิ  ท าใหคุ้ณภาพสนิค้าดขีึน้
ราคากส็งูขึน้ แต่กม็บีางครัง้เท่านัน้ทีย่อ้มจากสธีรรมชาต ิ
เพราะวัสดุที่มีในท้องถิ่นหายากและไม่สะดวกสบาย
เท่ากับย้อมด้วยสีเคมี (อ าพร ทองธิสาร, 2561 : 
สมัภาษณ์) 

4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ก่อนและ
หลงัการส่งเสริมการเรียนรู้นิเวศวฒันธรรมการทอ
ผ้าไหม บ้านหวายหลึม ต าบลมะบ้า อ าเภอทุ่งเขา
หลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็  
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ก่อนและ
หลังการส่งเสริม พบว่า ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅ = 8.43) 
หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบั
มาก ( ̅ = 17.43) เมื่อเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ผู้เข้า
ส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบันัยส าคญั .05 
ดงัตารางต่อไปนี้ 
 

 
ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

t df p 
 ̅ S.D. 

ระดบั 
ความรู้  ̅ S.D. 

ระดบั 
ความรู้ 

ความรู ้
(N = 20) 

8.43 
(28.1%) 

0.47 ปานกลาง 
17.43 
(58.1%) 

0.32 มาก -24.233 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและ
หลงัการส่งเสริมการเรียนรู้นิเวศวฒันธรรม การทอ
ผ้าไหม บ้านหวายหลึม ต าบลมะบ้า อ าเภอทุ่งเขา
หลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็  
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติก่อนและ
หลังการส่งเสริม พบว่า ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการส่งเสริมการเรียนรู้นิเวศ
วฒันธรรมการทอผ้าไหม บ้านหวายหลึม ต าบลมะบ้า 

อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนการส่งเสริม 
เท่ากับ 3.02 อยู่ ในระดับไม่แน่ใจ หลังการส่งเสริม           
มีคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ผู้เข้า
ส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลังการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงั
ตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่2 การศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิ

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม (n=30) หลงัการส่งเสริม (n=30) 

df t p 
 ̅ S.D ระดบั  ̅ S.D ระดบั 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.02 0.53 ไมแ่น่ใจ 4.70 0.45 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

29 -26.30 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5. อภิปรายผล 
5.1 การศึกษาวฒันธรรมการทอผา้ไหม บ้านหวาย
หลึม ต าบลมะบ้า อ าเภอทุ่ งเขาหลวง จังหวัด
รอ้ยเอด็ ตามแนวคิดวฒันธรรม 
 ผา้ไหมไทยเป็นศลิปะหตัถกรรมที่ส าคญัอย่าง
หนึ่งที่ได้สร้างสรรค์สบืทอดมานับเป็นเวลายาวนาน
เป็นศลิปะพืน้บา้นทีค่วรค่าแก่ความภาคภูมใิจในมรดก 
ที่บรรพบุรุษได้สบืทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่ได้รบัการ
ยอมรบัจากทัว่โลกว่าไหมไทยเป็นเอกลกัษณ์ประจ า
ชาตไิทยทีค่วรค่าแก่การอนุรกัษ์ให้ด ารงอยู่คู่ชาติไทย
ต่อไป โดยเฉพาะผา้ไหมลายสาเกต เป็นศลิปะการทอ
ผา้พืน้เมอืงชนิดหนึ่ง ทีเ่กดิจากการมดัยอ้มใหม่ใหเ้กดิ
ส ีแล้วน าไปทอให้เป็นผนืผา้และเกดิลวดลาย การทอ
ผ้าลายสาเกตที่นิยมท ากนัมานานแล้ว โดยเฉพาะใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่จงัหวดัรอ้ยเอด็เป็นหนึ่ง
ในจงัหวดัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ทีม่กีารทอผา้
ไหม แต่ที่มกีารทอกนัมากคอือ าเภอทุ่งเขาหลวงเป็น
กลุ่มทอผ้าไหมที่เขม้แขง็ประชาชนในพื้นที่อ าเภอทุ่ง
เขาหลวง ปลูกหม่อนเลีย้งไหมและทอผา้ไหมมาตัง้แต่
บรรพบุรุษ และถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานจนถึงปัจจุบนั 
ซึง่เมื่อก่อนผ้าไหมผลติขึน้เพื่อใช้เองและใช้ในงานพธิี
ส าคญั ส่วนมากเป็นที่นิยมสวมใส่ของผู้สูงอายุ ทัง้นี้
เป็นตามแนวคดิของ (ชม (นามแฝง). 2541 : 36-37) 
ไดก้ล่าวว่า วฒันธรรมการทอผา้ จดัเป็นบรบิทของวถิี
ชีวิตอันดีงามที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ในสังคมโลก จะเห็นได้ว่ าการทอผ้า เ ป็น
วฒันธรรมทีม่นุษยเ์ผ่าพนัธุ ์ซึง่นอกจากผลทีไ่ดเ้ป็นผนื
ผ้าที่น ามา ออกแบบเป็นเครื่อง นุ่งห่มเพื่อปกปิด
ร่างกาย ลักษณะของชนชาติแล้วผ้าที่ทอได้ยังถูก
น ามาใชเ้ป็นปัจจยัในการท ากจิกรรมต่างๆ ของมนุษย ์  
ดงัที่ได้กล่าวแล้วว่า เป็นกิจกรรมที่มีอยู่ในมนุษย์ทุก
เผ่าพนัธุ ์ดงันัน้ผลผลติของผา้ที่ทอไดจ้งึมรีูปแบบของ
การทอผา้ การไดม้าของเสน้ใยทีใ่ชใ้นการทอ ตลอดจน
อุปกรณ์และเครื่องมอืเครื่องใช้ การออกแบบลวดลาย
และสสีนัจงึแตกต่างกนัไปตามองค์ประกอบทัง้หลาย
ทางกายภาพและทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนัน้ๆ 
ผลผลติของผา้ทอทีไ่ดใ้นแต่ภูมภิาค จะมคีวามแตกต่าง
กนัไปตามปัจจัยที่กล่าวมาแล้วก็ตาม วฒันธรรมการ
ทอผ้ากเ็ป็นอกีบรบิทหนึ่งของวถิชีวีติอนัดงีามทีค่นใน

สงัคมได้มกีารประพฤตปิฏบิตัสิบืต่อกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น 
เป็นวฒันธรรมทีเ่ป็นทางรูปประธรรมและนามธรรมซึง่
ในแต่ละสงัคมหรือในประเทศแต่ละประเทศ   ล้วนมี
ลกัษณะหรอืเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ในกจิกรรมการทอผา้
ซึง่จะถ่ายทอดหรอืบอกกล่าวเรื่องราวความเป็นมาของ
กลุ่มชนของตนเองผ่านผนืผ้าที่ทอขึน้มาในชุมชนและ
สงัคมประเทศอื่นๆ ไดร้บัรู้เรื่องราวและเกยีรตภิูมขิอง
ความเป็นชาติของตนเองผ่านผนืผ้า ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ วรีะ พนัธส์ุวรรณ (2553 : 425-427) ได้
วจิยัการศกึษาการพฒันาการทอผ้าไหมของกลุ่มชาติ
พนัธุม์อญ-เขมร ในเขตอสีาน พบว่า การผลติหรอืการ
ทอผ้า ไหม ได้พัฒนา เพื่ อ ให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคม เศรษฐกจิและวฒันธรรมโดยให้
ตอบสนองตามความต้องการของผู้บรโิภค ทัง้ในและ
ต่างประเทศ แต่สิง่ทีค่งไวอ้ย่างแนบแน่นคือ การปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหม การฟอกย้อม 
เอกลักษณ์ลวดลาย เทคนิคกรรมวิธีในการทอ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต หรือการทอผ้าไหมแบบ
ดัง้เดมิ 
5.2 ความรู้เกีย่วกบัการส่งเสริมการเรียนรู้นิเวศ
วฒันธรรมการทอผ้าไหม บ้านหวายหลึม ต าบล
มะบ้า อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็  
 ผลการเปรยีบความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ
โดยใช้คู่มือ พบว่า นักเรียนที่เข้ารับการส่งเสริม มี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัปาน
กลาง และหลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบัมาก เมื่อเทยีบ
กบัคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า 
หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูม้ากกว่า
ก่อนการส่งเสริม แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมการ
เรียนรู้นิ เวศวัฒนธรรมการทอผ้าไหม มีผลท าให้
นักเรยีนที่เขา้ร่วม มคีวามรู้เพิม่ขึน้ เนื่องจากรูปแบบ
การสง่เสรมิทีม่กีจิกรรมสามารถสอดแทรกความรูอ้ย่าง
หลากหลาย รวมถงึเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิทัง้คูม่อื
การส่งเสริม แผ่นพับ ที่มีความเหมาะสมและความ
น่าสนใจของเนื้อหา ท าให้นักเรียนมีความเข้าในใน
เนื้ อหา และมุ่ ง เ น้นให้นักเรียนมีความรู้ ในเรื่ อง
นิเวศวทิยาสิง่แวดลอ้มดา้นการทอผา้ไหมเพิม่มากขึน้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการส่งเสรมิ
ไปเป็นพืน้ฐานต่อการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบันิเวศวทิยา
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สิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ศ.นพ. 
วจิารณ์ พานิช (2548 : 5-6) ไดก้ล่าวว่า ความรู ้คอื
ข้อมูลและสาระสนเทศที่ผสมผสานกับประสบการณ์
ความรอบรู้ในบริบทการแปลความหมาย การแสดง
ความคดิเหน็ โดยเป็นสารสนเทศทีม่คีุณค่าสงู ทีพ่รอ้ม
จะน าไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ หรือใช้ในการ
ท างาน และเป็นไปตามแนวคิดของพจนานุกรมของ
เวบ็สเตอร ์(Tne Lexicon Wedster Dictionary, 1997 
: 221) ไดใ้หค้วามหมายของ “ความรู”้ ว่า “เป็นสิง่ที่
เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และโครงสร้างที่
เกดิขึน้จากการศกึษา หรอืการคน้หาหรอืเป็นความรูท้ี่
เกี่ยวกับสถานที่ สิ่งของ หรือบุคคล ซึ่งได้จากการ
สังเกตประสบการณ์ หรือจากรายงาน การรับรู้
ข้อเท็จจริงเห่ลานี้ต้องชดัเจนและต้องอาศยัเวลา ซึ่ง
บางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ ชาตเิชื้อ เชงิหอม 
(2558 : 56-67) ไดท้ าการรณรงคก์ารอนุรกัษ์พนัธุไ์ม้
พื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับเยาวชน 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ ผลการศกึษาพบว่า เยาวชนทีเ่ขา้ร่วม
ฝึกอบรมการอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละพนัธุไ์มพ้ืน้บา้นมคีวามรู ้
หลงัฝึกอบรมสงูขึน้กว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 บางส่วนสอดคล้องกบังานวิจัย
ของฉลอง ทองกนัทา (2558 : 51) ไดท้ าการศกึษา
รปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัการขยะมลูฝอยของต าบลวงับ่อ อ าเภอหนอง
บัว จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษา พบว่า ระดับ
ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของต าบลวังบ่อ 
อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ก่อนการจดัการ
เรยีนรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการจดัการเรยีน
รูอ้ยู่ในระดบัสงู แสดงให้เหน็ถงึหลกัการจดัการเรยีนรู้
แบบมีส่วนร่วม สูงกว่าก่อนจดัการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม สูงกว่าก่อนจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 บางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นววชิ ดลแมน้ 
(2559 : 217) ไดท้ าการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพ 
เพื่อใช้เป็นน ้ายาล้างหอ้งน ้าส าหรบัโรงเรยีนการวจิยันี้ 
มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้และ
ทกัษะการปฏบิตัเิกีย่วกบัการท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อใช้
เป็นน้ายาล้างห้องน ้ าส าหรับโรงเรียน ผลการวิจัย 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการส่งเสริมของ

ความรู้อยู่ในระดับพอใช้ และนักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย
หลังการส่ ง เสริมของความรู้อยู่ ในระดับดี เมื่ อ
เปรยีบเทยีบนักเรยีนมคีวามรู้หลงัการส่งเสรมิสูงกว่า
ก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 
และนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่การปฏบิตักิ่อนการส่งเสรมิ
อยู่ในระดบัปฏบิตัมิาก และนกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่หลงั
ก า ร ส่ ง เ ส ริม อยู่ ใ น ร ะ ดับปฏิบัติ ม ากที่ สุ ด เ มื่ อ
เปรยีบเทยีบ พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่การปฏบิตัิ
หลังการส่งเสริมสูงกว่ าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะยะ .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน
การวจิยัทีต่ัง้ไว ้
5.3 ทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสริมการเรียนรู้
นิเวศวฒันธรรมการทอผ้าไหม บ้านหวายหลึม 
ต าบลมะบ้า อ าเภอทุ่งเขาหลวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 ผลการเปรียบเทียบทศันคติก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า ทัศนคติของนักเรียนที่เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิโดยอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการส่งเสริม
นักเรยีนที่ไดร้บัการส่งเสรมิมคีะแนนทศันคติโดยรวม
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบก่อนและ
หลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมนักเรียนที่
ได้รบัการส่งเสริมมีคะแนนทศันคติมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริม แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการเรียนรู้นิเวศ
วฒันธรรมการทอผา้ไหม มผีลท าใหน้ักเรยีนมทีศันคติ
ต่อการสง่เสรมิเพิม่มากขึน้ ซึง่เครื่องมอืในการส่งเสรมิ 
คอื คู่มอืการส่งเสรมิการเรยีนรูน้ิเวศวฒันธรรมการทอ
ผา้ไหม และแผ่นพบัทีมุ่่งเน้นใหน้ักเรยีนเกดิทศันคตทิี่
ดีต่อนิเวศวัฒนธรรมการทอผ้าไหมเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของ ฉัตรชยั ปันชาต ิ(2545 : 7) 
กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง สภาพทางจติของบุคคลที่
เกิดจากการเรยีนรู้และประสบการณ์จากสิง่แวดล้อม 
ก่อให้เกิดพฤติกรรมในการที่จะตอบสนองต่อบุคคล 
สิ่งของ หรือเหตุการณ์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ท านองว่าชอบหรอืไม่ชอบ และเป็นไปตามแนวคดิของ 
กูด (Good. 1973 : 49) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ทัศนคติเป็นความพร้อมที่จะกระท า ปฏิบัติ หรือมี
ปฏิกิริยาต่อบุคคล สิ่งของ และสภาพการณ์ใดๆ          
ทัง้ทางบวกและทางลบ ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับ
งานวจิยัของนเรศ นาเมอืงรกัษ์ (2559 : 124) ไดท้ า
การรณรงคก์ารอนุรกัษ์ทรพัยากรประมงในเขตอ่างเกบ็
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น ้ าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา 
พบว่า ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน ต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรประมงในเขต
อ่างเกบ็น ้าเขื่อนอุบลรตัน์ และทุกคนกอ็ยากเหน็ความ
อุดมสมบูรณ์นัน้กลบัมาเป็นเหมอืนทีเ่คย เพยีงแต่การ
มคีวามคดิบางประการ ทศันคติบางประการเท่านัน้ที่
ท าใหก้ารแกไ้ขปัญหายงัคงตดิขดั เช่น การมองปัญหา
หลกัในเรื่องทรพัยากรประมงเกดิจากเจา้หน้าทีร่ฐั หรอื
การไม่ใส่ใจหรอืใหค้วามส าคญัต่อความรูใ้นดา้นต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กฎหมายประมง ชนิดสตัวน์ ้าทีใ่หคุ้ณ
หรอืใหโ้ทษ เป็นตน้ แต่การปรบัทศันคตหิลงัการอบรม
กถ็ือว่ามีความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนัยส าคญั 
เนื่องจากเนื้อหาในการอบรมนัน้ ได้น าเสนอข้อมูลที่
จ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการหาทางออกของปัญหา
ดา้นทรพัยากรประมงในอ่างเกบ็น ้าเขื่อนอุบลรตัน์ ยิง่
ท าให้ทศันคติทีค่่อนขา้งดอียู่แล้วมคีะแนนสงูขึน้อย่าง
เห็นชัด เจนนั ้นก็แสดงให้ เห็นว่ า  แนวทางด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นอีกแนวทางหนึ่ งที่จะช่วย
แก้ปัญหาดงักล่าวได้ บางส่วนสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ อรทยั ผวิขาว (2559 : 149-162) ไดท้ าการพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อา เซียน  :  ร าชอาณาจัก รกัมพู ช า  ง านวิจัยมี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ราชอาณาจกัรกมัพูชา กลุ่มทดลองก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม พบว่า นิสติมีทัศนคติหลังการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่าคู่มือฝึกอบรม
และกจิกรรมฝึกอบรมมผีลท าใหท้ศันคติของนิสติเพิม่
สูงขึ้น และอาจเนื่ องมาจากกระบวนที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผูว้จิยัใช้เป็นสื่อใน
การถ่ายทอดเพื่อน าไปสู่การพัฒนาเจตคติ ความ
ตระหนัก ทศันคตแิละทกัษะของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
อันจะท าให้เห็นคุณค่าและความรับผิดชอบต่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมนัน้ๆ แสดงให้เหน็ว่าการส่งเสริม
การเรียนรู้นิ เวศวัฒนธรรมการทอผ้าไหม ซึ่งใน
กระบวนการส่งเสรมิจะมวีธิกีารส่งเสรมิที่หลากหลาย 
ทัง้การบรรยายความรู ้การสอดแทรกทศันคตใินเนื้อหา
จากการบรรยาย การสอดแทรกทัศนคติผ่านการ
สนัทนาการ เพื่อเป็นตัวเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ

นิเวศวัฒนธรรมการทอผ้าไหมมากยิ่งขึ้น โดยมี
เครื่องมอืวดัและประเมนิผล คอื แบบวดัทศันคติก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ ซึง่เป็นเครื่องมอืส าคัญทีแ่สดงให้
เหน็ว่าผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมทีศันคตเิพิม่มากขึน้กว่า
ก่อนการส่งเสริม บางส่วนสอดคล้องกบังานวิจยัของ  
เอกรนิทร์ กลิน่หอม (2553 : 62-63) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การศกึษาความรูท้ศันคตแิละพฤตกิรรมการจดัการขยะ
มูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค ์    
1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ทศันคติและ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่มี
เพศ อายุ การศกึษา อาชพี และรายได้ที่แตกต่างกนั 
2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความรู ้ทศันคตแิละ
พฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชยีงราย ผลการศกึษาพบว่า ความรูใ้นการจดัการขยะ
มลูฝอยโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนทศันคติและ
พฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอย พบว่า ผูท้ี่มอีายุ 
การศกึษา และอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมคีวามรูแ้ตกต่างกนั 
ส่วนเพศและรายได้ที่แตกต่างกนัมคีวามรูไ้ม่แตกต่าง
กนั ผูท้ีม่กีารศกึษาและรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมทีศันคตทิี่
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมที่แตกต่างกนั ส่วนเพศ อายุ 
อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมที่ไม่
แตกต่างกันส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า 
ความรู้และทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยมี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 
ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัทีต่ัง้ไว้ แสดงใหเ้หน็
ว่าการส่งเสริมการเรียนรู้นิเวศวัฒนธรรมการทอผ้า
ไหม บ้านหวายหลมึ ต าบลมะบ้า อ าเภอทุ่งเขาหลวง 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ ซึ่งในกระบวนการส่งเสรมิจะมวีธิกีาร
ส่ ง เสริมที่หลากหลาย  ทั ้ง การบรรยายความรู ้         
การสอดแทรกทศันคตใินเนื้อหาจากการบรรยาย การ
สอดแทรกทัศนคติผ่านการสนัทนาการ เพื่อเป็นตัว
เสริมให้เกิดทศันคติที่ดต่ีอนิเวศวฒันธรรมการทอผ้า
ไหมมากยิง่ขึน้ โดยมเีครื่องมอืวดัและประเมนิผล คอื 
แบบวัดทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม ซึ่งเป็น
เครื่องมอืส าคญัทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
มทีศันคติเพิม่มากขึน้กว่าก่อนการส่งเสรมิ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ผา้ไหมลายสาเกตเป็นลายทีม่คีวามงดงาม 
ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ และผ้าไหมลายสาเกตเป็นผ้า
ไหมลายผ้าประจ าหวดัร้อยเอ็ด ที่มีความส าคญัและ
ความเป็นมาคู่กับเมืองร้อยเอ็ดที่น่าน าไปถ่ายทอด
อย่างยิง่ 
 2) อาชีพทอผ้าไหมในปัจจุบนัสามารถสร้าง
อาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนบ้านหวายหลึมได้เป็น

อย่างดี ซึ่งสามารถน าไปส่งเสริมกับท้องถิ่นอื่นๆ                 
เพื่อสรา้งอาชพีสรา้งรายไดไ้ด ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาการท าผ้าลายสาเกตอกี 5 ลาย              
ทีม่คีวามสวยงามและมคีุณค่าเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การต่อยอดและสรา้งเนื้อหาทีม่คีวามลุ่มลกึมากยิง่ขึน้ 
 2) ควรมกีารศกึษาการทอผ้าไหมลายสาเกต
โดยใช้วิธีการย้อมด้วยสธีรรมชาติ แทนการใช้สเีคมี
เพื่อลดตน้ทุนและรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
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