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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มคีวามมุง่หมาย เพื่อการสง่เสรมิการยอ้มผา้จากสธีรรมชาตติามแนวคดินิเวศวฒันธรรมเพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัการส่งเสรมิการยอ้มผา้จากสธีรรมชาตติามแนวคดินิเวศวฒันธรรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในงานวจิยั คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ช้
ในงานวจิยัประกอบด้วย คู่มอื แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคตต่ิอการยอ้มผา้จากสธีรรมชาต ิตาม
แนวคดินิเวศวฒันธรรม สถติิที่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน 
และ Paired t-test ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 
หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรู้อยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ก่อนการสง่เสรมินกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัไม่แน่ใจ 
และหลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิหลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ, การยอ้มผา้จากสธีรรมชาต,ิ คู่มอื, แผ่นพบั, ความรู,้ ทศันคต,ิ นิเวศวฒันธรรม 
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Abstract 
 The purposes of this research were to promote dyeing natural color on eco-culture concept, to study 
and compare knowledge and attitude to dyeing natural color on eco-culture concept before and after the 
promotion. The sample were 30 Mathayom 4-6 students being selected by volunteery sampling. The research 
tools included manual, brochure, knowledge test and attitude test about promotion dyeing natural color on 
eco-culture concept. The statistics used in the data analysis were frequency, mean, standard deviation and 
paired t-test. The study showed that before the promotion, students had knowledge score at medium level, 
after the promotion had at high level. When compared mean score between before and after  the promotion 
indicated that the students participating in the promotion students had knowledge score after the promotion 
more than before the promotion significant at .05. Before the promotion students had attitude score at agree 
level, after the promotion had at agree level. When compared mean score between before the promotion 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  
 ประเทศไทยในปัจจุบนัมีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านวตัถุอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเมืองหลวง
และเมอืงใหญ่ๆ เช่น เชยีงใหม่ และหาดใหญ่ เป็นต้น 
เราจะเห็นว่า ในแต่ละเดือนจะมีการสร้างตึก สร้าง
อาคาร สรา้งสะพาน โครงการต่างๆ เกดิขึน้มากมายใน
ส่วนอื่นๆ ของประเทศจึงเร่งพัฒนาให้ทันกับวัตถุที่
สรา้งความทนัสมยั ความสะดวกสบายต่างๆ จนละเลย
กบัผลกระทบ ผลเสยีทีจ่ะเกดิตามหลงั ไม่ว่าผลกระทบ
กบัสิง่แวดลอ้มกบัสุขภาพของตนเอง ของคนใกลเ้คยีง 
จะเหน็ว่าในช่วงทีผ่่านมา ขา่วจากผลกระทบของความ
เจริญก้าวหน้า ความทันสมัยได้ออกมากมายเป็น
ระยะๆ เช่น แม่น ้าเจ้าพระยาก าลงัเน่าเสยีเนื่องจาก            
น ้าเสยีจากบา้นเรอืน จากโรงงานอุตสาหกรรม แม่น ้า
พอง ช ีมูล เน่าเสยี สตัว์น ้าสูญพนัธุ์ คราบน ้ามนัลอย
เต็มท้องทะเลอนัดามนั ก๊าซพษิจากโรงงานไฟฟ้าแม่
เมาะ อากาศพิษในกรุงเทพฯ และอีกมากมายที่ไม่
แสดงผลออกมาให้เหน็ได้ชัดเจน แต่มนัก าลงัเป็นภัย
เงียบท าลายสุขภาพ ท าลายสิ่งแวดล้อมอยู่ และอีก
มากมายทีเ่รารบัรูแ้ละละเลยกบัมนั เพราะเรายงัยดึตดิ 
และ หลงใหลอยู่กบัความสะดวกสบาย สวยงาม สวย
หร ูตวัอย่างหนึ่งทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ได ้คอื สิง่ทอ เสือ้ผา้
สีสวยงามที่เราสวมใส่ ใช้งานกันในชีวิตประจ าวัน 
อุตสาหกรรมการทอผ้าการฟอกย้อมได้สร้างมลพิษ
ทางน ้าให้เกิดขึน้มากมาย เริ่มด้วยการฟอกขาวก่อน
การยอ้มดว้ยสารประกอบคลอรนี ซึง่ท าใหเ้กดิสารพษิ
ไดออกซินที่เป็นอนัตรายต่อสิง่มีชีวิต ท าให้ทารกใน
ครรภ์ผดิปกติ การสร้างภูมิคุ้มกนัในร่างกายผิดปกต ิ
และเป็นสารก่อมะเร็ง  ขบวนการย้อมสีการใช้สี
สังเคราะห์ (สีเคมี) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจาก
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมรวมทัง้ถ่านหนิ  และประกอบโดย
สารเคมีต่างๆ ที่ประกอบโลหะหนักบางชนิด เช่น 
ปรอท ตะกัว่ เป็นต้น น ้าสทีีเ่หลอืจากขบวนการยอ้มสี
ส่วนมากไม่ได้รบัการบ าบดัปล่อยออกมายงัแหล่งน ้า 
และแพร่กระจายไปทัว่  สร้างปัญหามลภาวะกับ
สิ่งแวดล้อม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม, 2548 : เวบ็ไซต)์ 
 ปัญหามลพษิไดท้วคีวามรุนแรงขึน้ ผูค้นกไ็ดร้บั
ผลกระทบที่ชดัเจนมากขึน้ จงึเริม่มคีวามตระหนักกบั

พษิภยั และพยายามหาทางออก  หาทางเลอืกทีจ่ะอยู่
ได้อย่างปลอดภัยและสมดุล วิธีการที่จะอยู่ได้อย่าง
ปลอดภัยและสมดุลนัน้ คือ การกลับเข้าสู่ระบบของ
ธรรมชาต ิสิง่ทอ และขบวนการยอ้มกเ็ช่นกนั กลบัมาสู่
ธรรมชาติ กลบัมาสู่วทิยาการดัง่เดมิที่ได้ละเลยไป สี
ย้อมธรรมชาติได้ถูกละเลยและทดแทนด้วยสีเคมี                
มากกว่า 30 ปี ท าใหธ้รรมชาติสิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรม
ไปเท่าไร การกลบัมาของสธีรรมชาตไิม่ใช่เป็นเรื่องของ
ความนิยม ความสวยงามเท่านัน้ แต่การกลบัมาของสี
ธรรมชาติเ ป็นการฟ้ืนฟูในหลายด้าน คือ  ฟ้ืนฟู
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สธีรรมชาตจิะไดม้าจากวสัดุ
ธรรมชาติใกล้ตวัจากพชืจากสตัว์ เช่น ใบไม้ ดอกไม ้
ผลไม้ เปลอืกไม้ ครัง่ เป็นต้น อกีทัง้ขบวนการย้อมก็
มิได้พึ่งพิษสารเคมีกับใช้สารธรรมชาติมาช่วยใน
ขบวนการยอ้ม เช่น น ้าต้มใบพชืที่มรีสเปรีย้ว น ้าด่าง 
จากขี้เถ้าถ่านของส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ขี้เถ้างวง
ตาล ขบวนการย้อมสีธรรมชาติจึงไม่สร้างมลภาวะ
ให้กับสิ่งแวดล้อม นอกจากจะไม่ท าลายสิง่แวดล้อม
แล้วการย้อมสีธรรมชาติจะเป็นการฟ้ืนฟูธรรมชาต ิ
เพราะขบวนการย้อมสธีรรมชาติ เป็นกระบวนการที่
พึง่พงิกบัวสัดุจากธรรมชาต ิเป็นการใชป้ระโยชน์จาก
ธรรมชาติ ท าให้ผู้ย้อมสีธรรมชาติเห็นในคุณค่าและ
ผกูพนักบัธรรมชาตกิารใชว้สัดุจากธรรมชาตมิาท าการ
ย้อมสธีรรมชาติ จึงไม่ใช่การใช้ประโยชน์อย่างเดียว 
แต่เป็นการอนุรกัษ์ รกัษาต้นไม้และปลูกเพิม่เติมเพื่อ
การเพิม่ขึน้ของปัจจยัในการยอ้มสธีรรมชาต ินอกจาก
ผู้ท าการย้อมสีธรรมชาติแล้ว  ผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์สี
ธรรมชาติ กเ็ป็นส่วนหนึ่งของการฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมด้วย เพราะไม่ส่งเสริมการสร้างมลภาวะ
จากขบวนการทอ  การย้อมสีสัง เคราะห์  ฟ้ืน ฟู                        
ภูมปัิญญาและศกัยภาพของชาวบา้น วทิยาการยอ้มสี
ธรรมชาต ิเป็นความรูแ้ละภูมปัิญญาของชาวบา้น ของ
ทอ้งถิน่ทีม่ใีชค้วบคู่กบัวถิชีวีติและวฒันธรรม เช่น การ
ย้อมฮ่อมของภาคเหนือ ที่ใส่ เสื้อผ้าฮ่อมกันเป็น
สญัลกัษณ์  และนอกจากนี้การยอ้มสเีฉพาะหลายสยีงั
ต้องเรียนรู้เทคนิคการย้อมจากคนรุ่นเก่า ผู้เฒ่าผู้แก่ 
เช่น การยอ้มคราม มะเกลอื และครัง่ เป็นต้น (วารสาร
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม, 2556 : 312) 
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 สธีรรมชาต ิคอื สทีีส่กดัไดจ้ากวตัถุดบิทีม่าจาก 
พชื สตัว ์และแร่ธาตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้จากกระบวนการ
ตามธรรมชาติ แหล่งวตัถุดบิของสธีรรมชาติสามารถ
หาไดจ้ากตน้ไม ้ใบไม ้และจากบางส่วนของสตัวห์ลาย
ชนิด สามารถให้สีสันตามที่เราต้องการ และด้วย
กรรมวธิกีารผลติที่แตกต่างกนัท าให้ผลติภณัฑ์ที่ได้มี
ความสวยงามและสสีนัทีห่ลากหลาย หนึ่งในผลติภณัฑ์
ทีน่ิยมมากคอื สยีอ้มผา้ แหล่งวตัถุดบิส าหรบัสยีอ้มผา้
ธรรมชาตทิีม่กัน ามาใชก้นัมกัเป็นพชื สตัวแ์ละแร่ธาตุที่
มอียู่ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อการน าทรพัยากรทอ้งถิน่มา
ใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการถ่ายทอด                            
ภูมปัิญญาในการยอ้มสธีรรมชาต ิแมม้ขีอ้จ ากดัในเรื่อง
ของปรมิาณสารใหส้ใีนวตัถุดบิซึง่มน้ีอย ท าใหย้อ้มไดส้ี
ไม่เข้มหรือต้องใช้วัตถุดิบปริมาณมาก ไม่สามารถ 
ผลิตได้คราวละมากๆ และไม่สามารถผลิตสีได้คงที่
ตามที่ตลาดต้องการ ทัง้สสีามารถซีดจางและมคีวาม
คงทนต่อแสงต ่า เพราะคุณภาพการย้อมสธีรรมชาติ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่ควบคุมได้ยาก การ
ยอ้มสใีหเ้หมอืนเดมิทุกครัง้จงึท าไดย้าก นอกจากนี้การ
ยอ้มสธีรรมชาตหิากขาดจติส านึกในการใช้ทรพัยากร
อย่างยัง่ยนือาจจะกลายเป็นการท าลายสิง่แวดลอ้มได ้
( ส ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ี
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2555 : เวบ็ไซต)์ 
 ปัจจุบันชุมชนบ้านดอนแคน หมู่ที่ 2 ต าบล    
ทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการ
จดัตัง้กลุ่มทอผา้ย้อมสจีากธรรมชาตขิึน้ โดยมสีมาชกิ
ทัง้หมด 31 คน ซึง่กลุ่มทอผา้ยอ้มสจีากธรรมชาตบิา้น
ดอนแคน ไดน้ าพชืพรรณไมจ้ากธรรมชาตมิาใชใ้นการ
ยอ้มสผีา้ ไม่ว่าจะเป็นครงั, เปลอืกต้นมะม่วง, เปลอืก
ดา้นอะราง, เปลอืกตน้สมอ เป็นตน้ อย่างไรกต็าม การ
ย้อมสีธรรมชาตินัน้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค และไม่เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม 
วตัถุดบิกส็ามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นโดยไม่ต้องใช้สี
เคมีที่น าเข้าจากต่างประเทศ สีธรรมชาติยงัมีความ
หลากหลายตามชนิด อายุและสว่นของพชืและสตัวท์ีใ่ช ้
ตลอดจนชนิดของสารกระตุ้นและขัน้ตอนการย้อมสี
ธรรมชาติสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถ
ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลงัเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
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

ทรพัยากรธรรมชาต ิความสมัพนัธร์ะหว่างคนยอ้มสกีบั
ต้นไม้ก่อให้เกิดความรัก หวงแหนและเรียนรู้ที่จะ
อนุรกัษ์ และปลกูทดแทนเพื่อการผลติทีย่ ัง่ยนืต่อไป 
 ผูว้จิยัจงึไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการส่งเสรมิ
การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ  ตามแนวคิดนิ เวศ
วฒันธรรม เพื่อลดปัญหาด้านมลพษิจากสารเคมทีี่ใช้
ในการย้อมผ้า และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัย 
สมดุลกบัธรรมชาต ิรวมถงึเป็นการฟ้ืนฟูภูมปัิญญาของ
ท้องถิ่น ชุมชนบ้านดอนแคน หมู่ที่  2 ต าบลทุ่งกุลา 
อ าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ เพื่อเผยแพร่ให้คน
รุ่นใหม่ได้เรยีนรู้เกี่ยวกบัวฒันธรรมการย้อมผ้าจากสี
ธรรมชาติ เรียนรู้เทคนิคการย้อมผ้าที่ใช้วัสดุจาก
ธรรมชาต ิและสามารถน าองคค์วามรูไ้ปประยุกต์ใชใ้น
ชวีติประจ าวนั 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ก่อนและหลงั
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ย้ อ ม ผ้ า จ า ก สี ธ ร ร ม ช า ต ิ 
ตามแนวคดินิเวศวฒันธรรม ของกลุ่มทอผ้าบ้านดอน
แคน หมู่ ที่  2  ต าบลทุ่ งกุ ลา  อ า เภอสุ วรรณภูม ิ 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติก่อนและหลงั
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ย้ อ ม ผ้ า จ า ก สี ธ ร ร ม ช า ต ิ 
ตามแนวคดินิเวศวฒันธรรม ของกลุ่มทอผ้าบ้านดอน
แคน หมู่ ที่  2  ต าบลทุ่ งกุ ลา  อ า เภอสุ วรรณภูม ิ 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 รปูแบบวิธีวิจยั 
 การส่งเสริมการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ตาม
แนวคดินิเวศวฒันธรรม ของกลุ่มทอผา้บ้านดอนแคน 
หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกุมาร ีต าบล
โพธิส์ยั อ าเภอศรสีมเดจ็ จงัหวดัร้อยเอด็ เป็นวจิยักึ่ง
ทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใชก้ลุ่ม
ตัว อย่ า ง  1 ก ลุ่ ม เ ป็นก ลุ่มทดลอง  (One Group 
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Pretest-Posttest Design) เปรียบเทียบความรู้และ
ทศันคตกิ่อนและหลงัการทดสอบการสง่เสรมิ 
3.2. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมือในการศึกษาข้อมูล  
  1) แบบสมัภาษณ์การสง่เสรมิการยอ้ม 
ผา้จากสธีรรมชาต ิตามแนวคดินิเวศวฒันธรรม  
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการถ่ายทอดความรู ้
  1) คู่มือการส่งเสริมการย้อมผ้าจากสี
ธรรมชาต ิตามแนวคดินิเวศวฒันธรรม 
  2) แผ่นพบั เรื่อง การส่งเสริมการย้อมผ้า
จากสธีรรมชาต ิตามแนวคดินิเวศวฒันธรรม 
  เครือ่งมือในการวดัและประเมินผล 
  1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิ
การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ  ตามแนวคิดนิ เวศ
วฒันธรรม 
  2) แบบวดัทศันคติต่อการส่งเสรมิการย้อม
ผา้จากสธีรรมชาต ิตามแนวคดินิเวศวฒันธรรม 
3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลครัง้นี้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติที่ ใ ช้ ในการวิ เคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมือ ได้แก่ การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ค่าอ านาจจ าแนก 
และค่าความยากง่าย  
 3. สถติทิดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired t-test 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
 

4. สรปุผลการวิจยั 
 การส่งเสริมการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ตาม
แนวคิดนิเวศวฒันธรรมของกลุ่มทอผ้าบ้านดอนแคน 
หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
รอ้ยเอด็ ผูว้จิยัไดส้รุปผลการศกึษาดงันี้ 
 1) ความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการยอ้มผา้จากสี
ธรรมชาติ ตามแนวคดินิเวศวฒันธรรมของกลุ่มทอผ้า
บา้นดอนแคน หมู่ที ่2 ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูม ิ
จงัหวดัร้อยเอด็  ของผู้เข้าร่วมการส่งเสริม พบว่า มี
ความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิการยอ้มผา้จากสธีรรมชาต ิ
ตามแนวคดินิเวศวฒันธรรม ก่อนการส่งเสรมิโดยรวม
อยู่ในระดับพอใช้ ( ̅=7.70) และหลังการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ในระดับดี ( ̅=12.13) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการย้อมผ้าจากสี
ธรรมชาติ พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั ผู้เขา้
สง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ตาราง
ที ่1) 

2) ทศันคติต่อการส่งเสรมิการย้อมผ้าจากสี
ธรรมชาติ ตามแนวคดินิเวศวฒันธรรมของกลุ่มทอผ้า 
บา้นดอนแคน หมู่ที ่2 ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูม ิ
จงัหวัดร้อยเอ็ด  ของผู้เข้าร่วมการส่งเสริม พบว่ามี
ทศันคตต่ิอการยอ้มผ้าจากสธีรรมชาต ิก่อนการอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ ( ̅=3.31) และหลงัการ
ส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( ̅=4.61) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการย้อมผา้จากสี
ธรรมชาต ิพบว่า เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั ผูเ้ขา้
ส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติหลงัการส่งเสรมิสงูกว่า
ก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
(ตารางที ่2) 

ตารางที ่1 ความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการยอ้มผา้จากสธีรรมชาต ิก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

 
 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

df t p 
 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

7.70 
(38.50%) 

2.71 ปานกลาง 
16.03 

(80.16%) 
1.03 มาก 29 -15.84 .000* 
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ตารางที ่2 ทศันคตเิกีย่วกบัการสง่เสรมิการยอ้มผา้จากสธีรรมชาต ิก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

5. อภิปรายผล 
 การส่งเสรมิการย้อมผ้าจากสธีรรมชาติ ตาม
แนวคิดนิเวศวฒันธรรมของกลุ่มทอผ้าบ้านดอนแคน 
หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
รอ้ยเอด็ มปีระเดน็ทีน่่าสนใจในการอภปิรายผลดงันี้ 
 1. ผลการเปรยีบเทยีบความรู้ก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิการยอ้มผ้าจากสธีรรมชาติ ตามแนวคดินิเวศ
วฒันธรรมของกลุ่มทอผา้บา้นดอนแคน หมู่ที ่2 ต าบล
ทุ่งกุลา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  จาก
การศกึษาเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการยอ้มผา้จาก
สธีรรมชาต ิก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นักเรยีนมี
ความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิการยอ้มผา้จากสธีรรมชาต ิ
ตามแนวคดินิเวศวฒันธรรม ก่อนการส่งเสรมินักเรยีน
มคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅=7.70) 
และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรู้อยู่
ในระดบัมาก ( ̅=16.03) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ของความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการย้อมผ้าจากสี
ธรรมชาติ ตามแนวคิดนิเวศวัฒนธรรม ของผู้เข้า
สง่เสรมิ พบว่า เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั นกัเรยีน
มคีะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 โดยผูว้จิยัมกีาร
ส่งเสรมิเนื้อหาคอื คู่มอืการส่งเสรมิและแผ่นพบั มกีาร
จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ โดยใช้เทคนิคการ
บรรยาย กจิกรรมทดสอบความรู้ มกีารใช้เทคนิคการ
ถามตอบระหว่างการสง่เสรมิใหน้ักเรยีนมสี่วนร่วมและ
เมื่อมกีารสง่เสรมิเสรจ็จะใหน้กัเรยีนออกมาสรุปเนื้อหา
ทีไ่ดใ้หค้วามรูใ้นแต่ละวนั ท าใหน้ักเรยีนมกีารทบทวน
ความรู้ ทัง้นี้ในกระบวนการส่งเสรมิผู้วจิยัได้มกีารให้
ความรูเ้กีย่วกบัการยอ้มผา้จากสธีรรมชาต ิซึง่เป็นตาม
แนวคดิของวจิารณ์ พานิช (2548 : 5-6) ได้กล่าวว่า 
ความรู ้คอื ขอ้มูลและสารสนเทศทีม่คีุณค่าสงู ทีพ่รอ้ม

จะน าไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ หรือใช้ในการ
ท างาน และเป็นไปตามแนวคิดของพจนานุกรมของ
เวบ็สเตอร์ (The Lexicon Wedster Dictionary) ได้ให้
ความหมาย “ความรู้” ว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และโครงสร้างที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษา หรอืการค้นหา หรอืเป็นความรู้ที่เกี่ยวกบั
สถานที่ สิ่งของ หรือบุคคล ซึ่งได้จากการสังเกต
ประสบการณ์ หรือจากรายงาน การรับรู้ข้อเท็จจริง
เหล่านี้ต้องชัดเจน และต้องอาศัยเวลาซึ่งบางส่วน
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของอดศิกัดิ ์สงิหส์โีว (2554: 31) 
กล่าวว่า สิง่แวดล้อมศึกษา คอื กระบวนการทางการ
ศึ ก ษ า ที่ เ น้ น พัฒ น า ค น  ใ ห้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนใหเ้ขา้ใจ
ในความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม อนัเป็น
พืน้ฐานทีน่ าไปสูก่ารพฒันาเจตคต ิความตระหนัก และ
ทกัษะในการตดัสนิใจเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มเกดิการสรา้ง
จริยธรรมที่ดี เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและ
รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โดยมเีป้าหมายเพื่อพฒันา
ประชากรโลกใหต้ระหนักและใส่ใจเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม
และปัญหาทีเ่กีย่วเนื่องกนัและมคีวามรู ้ทกัษะ เจตคต ิ
ความใส่ใจ และความรบัผดิชอบที่จะปฏบิตัิการแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึ้น ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ
เกษม วฒันชยั (2554 : 39-40) กล่าวว่า ความรู้เป็น
การรวบรวมความคิดของมนุษย์จดัให้เป็นหมวดหมู่
และประมวลสาระที่สอดคล้อง น ามาใช้ให้เกิด
ป ร ะ โ ย ช น์  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  
พชัทชิา กุลสวุรรณ์ (2559 : 263-273) ไดท้ าการศกึษา 
เปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวการจดัการทรพัยากรโดยใช้
ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  เ จ ต ค ติ ต่ อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและทักษะทางการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร์ส าหรบั
นิ สิต ป ริญญ าต รี  มห า วิท ย า ลัย มห าส า รค าม             

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

df t p 
 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.31 0.09 ไม่แน่ใจ 4.62 0.06 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

29 -38.053 .000* 
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ผลการศึกษาพบว่า นิสติที่เรยีนด้วยการจดัการเรยีน
ก า ร ส อน  ก า ร จัด ก า ร ท รัพ ย า ก ร โ ดย ใ ช้ ห ลั ก
เศรษฐศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกบัการจดัการทรพัยากร
โดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตร ์หลงัเรยีนมากกว่าก่อนเรยีน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวจิยัของโกสนิ สะตะ (2559 : 7-24) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การพฒันากจิกรรมฝึกอบรมมคัคุเทศกส์ิง่แวดลอ้มเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น มคีวามมุ่งหมาย 1) เพื่อศกึษาสภาพปัญหา
สถานทีท่่องเทีย่วอ าเภออุบลรตัน์ จงัหวดัขอนแก่น 2) 
เพื่อพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อม 
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ในเขตอ าเภออุบลรตัน์ 
จงัหวดัขอนแก่น 3) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้ การ
เป็นมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนที่เข้ารับการ  
ฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 และเป็นไปตาม
งานวิจัยของพรนิภา ตูมโฮม (2559 : 189-202) ได้
ท า ก า รศึกษา เ รื่ อ ง  กา รพัฒนาคู่ มื อ ฝึ ก อบ รม
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แ วดล้อมอา เซียน 
สาธารณรฐัอินโดนีเซีย มีวตัถุประสงค์ 1.เพื่อพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2.เพื่อศึกษาดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม และเปรยีบเทียบความรู้
ในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม ผลการศกึษาพบว่านิสติ
กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความรู้หลงัการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ร ะดับ  .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ โฉมไฉล           
จันคูนอก (2557: 3) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การ
ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ พื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นสวน
สมุนไพรส าหรบัชาวบา้นท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา 
พบว่า ก่อนการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนน เฉลีย่ความรู้
อยู่ในระดบัมาก และหลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด หลังการส่งเสริม
ชาวบ้านมีความรู้สูงกว่าก่อนการส่ งเสริมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของยุวนิดา สุภา (2557: 3) ไดศ้กึษางานวจิยั  
เรื่องการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่นตะวัน

ส าหรับชาวบ้านท่ าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง  
อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา 
พบว่า เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั ความรูห้ลงัการ
ส่ง เสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่นตะวันส าหรับ
ชาวบ้านท่าขอนยางสูงกว่าก่อนการส่งเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรแก่นตะวันส าหรับชาวบ้านท่าขอนยาง
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงันัน้จงึแสดงให้
เห็นว่าการส่งเสริมการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ตาม
แนวคิดนิเวศวฒันธรรม มผีลการศึกษาออกมาเช่นนี้
อาจเนื่องจากผู้วิจ ัยได้จัดท าคู่มือ แผ่นพับ น าไปให้
ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบการหาคุณภาพเครื่องมอื จงึได้
รูปแบบการวจิยัออกมามปีระสทิธภิาพในการส่งเสรมิ
ให้แก่ผู้เข้าร่วมการส่งเสริม โดยมีกระบวนการทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษา มกีจิกรรมการถ่ายทอดความรู ้โดย
ใชคู้่มอืการส่งเสรมิและแผ่นพบั จงึท าใหผู้เ้ขา้ร่วมการ
ส่งเสริม มีความรู้หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ  
 2. ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับทัศนคติก่อน
และหลงัการส่งเสรมิการย้อมผ้าจากสธีรรมชาติ ตาม
แนวคิดนิเวศวฒันธรรมของกลุ่มทอผ้าบ้านดอนแคน 
หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งกุลา อ า เภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิการยอ้มผ้าจากสธีรรมชาติ ตามแนวคิดนิเวศ
วัฒนธรรม ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับไม่
แน่ใจ ( ̅=3.31) และหลังการส่งเสริมโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ( ̅=4.61) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ ยทัศนคติ ต่ อการส่ ง เ ส ริมการย้อมผ้ าจ าก             
สธีรรมชาต ิตามแนวคดินิเวศวฒันธรรม พบว่า เป็นไป
ตามสมมตฐิานการวจิยั ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนน
เฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า หลงั
การสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนทศันคตมิากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิทัง้นี้เป็นไปตามแนวคดิของประยูร วงศจ์นัทรา 
(2554 : 14) ได้กล่าวว่า หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เป็นกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสิง่แวดล้อม
ศกึษาให้คนเกิดความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม ทศันคต ิ
เจตคตแิละค่านิยมทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม การมสี่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมและการประเมินผลการ
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แกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มเพื่อใหเ้กดิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
และคุณภาพชีวติโดยมหีลกัการที่เหมอืนกนัอยู่อย่าง
หนึ่งเป็นสหวทิยาการสิง่แวดลอ้ม ซึง่สิง่แวดลอ้มศกึษา
มีคุณลักษณะคือ  เ ป็นการศึกษาเพื่ อชีวิต  เ ป็น
การศกึษาตลอดชวีติ เป็นการเรยีนรูเ้พื่ออยู่ร่วมกนัของ
มนุษยชาติ เป็นการเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันและ
อนาคต และอรรถเดช สรสุชาติ (2558 : 23) ให้
ความหมาย ทศันคต ิ(Attitude) โดยภาพรวมหมายถงึ 
ความรู ้ความเขา้ใจ ความรู้สกึของบุคคลมต่ีอสิง่ใดสิง่
หนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือสิง่แวดล้อม
อนัมีแนวโน้มที่จะให้บุคคลแสดงปฏกิิรยิาและกระท า
ต่อสิง่นัน้ๆ ในทางสนบัสนุนหรอืปฏเิสธ ทศันคตเิป็นสิง่
ที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การที่จะรู้ถึง
ทัศนคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ต้องใช้วิธีแปล
ความหมายของการแสดงออก โดยสอดคล้องกับ
แนวคดิของยุกต์ มุกดาวจิติร (2538 : 23-24) ไดส้รุป
เอาไวว้่า แนวคดิวฒันธรรมชุมชนเป็นแนวความคดิทีม่ี
หลักใหญ่ใจความอยู่ที่การเชื่อมัน่ และการส่งเสริม
ศักยภาพของชาวบ้านผู้ร ับผลของการพัฒนาว่า
สามารถที่จะฟ้ืนฟูด ารงอยู่ และพฒันาตนเองได้ด้วย
พื้นฐานทางความเชื่อ ความสัมพันธ์ในชุมชน และ                 
ภูมปัิญญาหรอืที่เรยีกรวมๆ ว่า วัฒนธรรมของตนเอง
ในส่วนของการค้นหาการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
ตามแนวทางนี้ จึงต้องเริ่มต้นที่การศึกษาค้นหา
วฒันธรรมของชาวชนบทเอง เพื่ออาศยัเป็นพื้นฐาน
ส าหรบัการฟ้ืนฟูการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
พฒันาชนบทขึน้มาจากพืน้ฐานของวถิชีวีติชาวบา้นเอง 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของอรทัย ผิวขาว (2559 : 
1 4 9 -1 6 2 )  ไ ด้ ท า ก า ร พัฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ราชอาณาจกัรกมัพูชา ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคต ิ
หลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และหลัง
การฝึกอบรมนิสิตกลุ่มทดลองมีทัศนคติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของนเรศ นาเมอืงรกัษ์ (2559 : 115-126) ได้ท า
การรณรงคก์ารอนุรกัษ์ทรพัยากรประมงในเขตอ่างเกบ็น ้า
เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาสภาพ
ปัญหาด้านทรพัยากรประมง พบว่า ปัญหาเรื่องของ
ทรพัยากรประมงในอ่างเกบ็น ้าเขื่อนอุบลรตัน์มจี านวน

ลดลง เป็นปัญหาทีก่ลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็ว่ามปัีญหา
มากที่สุดถึงร้อยละ 89.51 รองลงมา คือ  การที่
เจา้หน้าทีผู่ร้กัษากฎหมายไม่เขม้งวด จนส่งผลต่อการ
เกิดปัญหาทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน ้ า เขื่อน                  
อุบลรัตน์ ร้อยละ 88.70 และปัญหาการใช้เครื่องมือ
ประมงที่ผิดกฎหมายท าให้ทรพัยากรประมงมปัีญหา
ร้อยละ 88.11 ส าหรบัผลการศึกษาและเปรียบเทียบ
ความรู้ ทศันคติ และการมสี่วนร่วมของชาวประมงใน
อ่างเก็บน ้ าเขื่อนอุบลรัตน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนความรู้ หลงัการฝึกอบรมสูงขึ้นกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ  . 05 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิงานวจิยัของมลัลกิา เหลีย่มไธสง 
(2559 : 148-159) ได้ท าการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
อนุรกัษ์ป่าไม ้และสตัวป่์า ป่าโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม งานวิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมอนุรกัษ์ป่าไม้และสตัวป่์า ป่าโคก
หินลาด อ า เภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของคู่ มือ ฝึกอบรม  เพื่ อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมหลงัการฝึกอบรม
การอนุรกัษ์ป่าไม้และสตัว์ป่า ป่าโคกหินลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ทศันคติ
ต่อการอนุรกัษ์ป่าไม้และสตัว์ป่าป่าโคกหินลาด หลงั
การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั.05 แสดงว่าการฝึกอบรมนี้
สามารถสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอการอนุรกัษ์ป่าไม ้และสตัว์
ป่า ป่าโคกหนิลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
ไดใ้นปัจจุบนัและอนาคต สอดคลอ้งกบัแนวคดิงานวจิยั
ของอุดมศริ ิประสมทรพัย ์(2554 : 54) ได้ท าการศกึษา
เรื่อง การส่งเสรมิอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมดา้นทรพัยากรน ้า
ส าหรบันิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เป็นการจดักจิกรรม เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้
และทัศนคติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นิสิตปริญญาตร ี
สาขาวิชาสิง่แวดล้อม ศึกษา จ านวน 30 คน ได้จาก
การสมคัรใจเขา้ร่วมการส่งเสรมิ โดยเครื่องมอืที่ใช้ใน
งานวจิยั คือ คู่มอื      แผ่นพบั เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมรบัการส่งเสริม ใน
การส่งเสริมจะให้กลุ่ม ตัวอย่างตอบแบบสอบถามวดั
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ความรู้และแบบวดัทัศคติ ก่อนและหลังการส่งเสริม
ส าหรบัการส่งเสรมิอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมด้านทรพัยากร
น ้า ผลการวิจยัพบว่า นิสิตมีความรู้หลงัการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของธงชยั สนัติ
วงษ์ (2559 : 166 167) กล่าวว่า ทศันคตกิ่อตวัเกดิ
ขึน้มา และเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปัจจยัหลายประการ 
ด้วยกัน คือ 1. การเจริญทางร่างกาย (Biological 
Motivation) ทศันคต ิในเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก าลงั
ด า เนิ นการตอบสนองตามความต้ องการ หรือ
แรงผลกัดนัทางร่างกาย ตวับุคคลจะสร้างทศันคติที่ดี
ต่อบุคคลหรือสิ่งของที่สามารถช่วยให้เขามีโอกาส
ตอบสนองความต้องการของตนได้ 2. ข่าวสารข้อมูล 
(Information) ทัศนคติจะมีพื้นฐานมาจากชนิดและ
ขนาดของข่าวสารที่ได้รับ  รวมทั ้งลักษณะของ
แหล่งทีม่าของข่าวสาร ดว้ยกลไกของการเลอืกเฟ้นใน
การมองเห็นและเข้าใจปัญหา ต่างๆ (Selective 
Perception) ขา่วสารขอ้มลูบางสว่นทีเ่ขา้มาสูบุ่คคลนัน้
จะท าให้บุคคลนัน้เก็บไปคิดและ สร้างเป็นทัศนคติ
ขึ้ น ม า ไ ด้  3. ก า ร เ ข้ า เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ลุ่ ม  
(Group Affiliation) ทศันคต ิบางอย่างอาจมาจากกลุ่ม
ต่างๆ ที่บุคคลเกี่ยวขอ้งอยู่โดยทางตรงและทางอ้อม
เช่น ครอบครวั วดั กลุ่มเพื่อนร่วมงาน กลุ่มกฬีา กลุ่ม
สงัคมต่างๆ โดยกลุ่มเหล่านี้ไม่เพยีงแต่เป็นแหล่งรวม
ของค่านิยมต่างๆ แต่ยังมีการถ่ายทอดข้อมูลให้แก่
บุคคลในกลุ่ม (Primary Group) ที่จะเป็นแหล่งสร้าง 
ทศันคตใิหแ้ก่บุคคลได ้4. ประสบการณ์ (Experience) 
ประสบการณ์ของคนที่มีต่อวตัถุสิง่ของย่อมเป็นส่วน
ส าคัญที่จ ะท า ให้บุคคลต่างๆ ตีค่ าสิ่งที่ เขาได้ม ี
ประสบการณ์มาจนกลายเป็นทศันคติได้ 5. ลกัษณะ
ท่าทาง (Personality) ลักษณะท่าทางหลายประการ
ต่างกม็สีว่นทางออ้มทีส่ าคญัในการสรา้งทศันคตใิหก้บั
ตวับุคคลปัจจยัต่างๆ ของการก่อตวัของทศันคตเิท่าที่

กล่าวมาข้างต้นนัน้ ในความเป็นจริงจะมีได้มีการ
เรยีงล าดบัตามความส าคญัแต่อย่างใดเลย ทัง้นี้เพราะ
ปัจจยัแต่ละทางเหล่านี้ตวัไหนจะมคีวามส าคญัต่อการ
ก่อตวัของทศันคตมิากหรอืน้อย ย่อมสุดแลว้แต่ว่าการ
พิจารณาสร้างทศันคติต่อสิง่ดงักล่าวจะเกี่ยวข้องกับ
ปัจจยัใดมากทีส่ดุ ดงันัน้จงึแสดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิ
การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ  ตามแนวคิดนิ เวศ
วฒันธรรม มผีลการศึกษาออกมาเช่นนี้อาจเนื่องจาก
ผู้วจิยัได้มกีารบรรยาย โดยมคีู่มอื แผ่นพบั และแบบ
วดัทศันคต ิที่ใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจสอบการหาคุณภาพ
เครื่องมือ จึงท าให้ทศันคติของผู้เข้าร่วมการส่งเสริม 
หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ควรใชส้ือ่ประกอบการบรรยายทีห่ลากหลาย 
เพื่อกระตุ้นให้เกดิความสนใจ และกระตุ้นให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนทักษะ เพื่อให้เกิดความรู้ และสามารถ
น าไปเผยแพร่ใหก้บัผูท้ีส่นใจเกีย่วกบัการยอ้มผา้จากสี
ธรรมชาตไิด ้
 2) ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จดัหาอุปกรณ์ส าหรบัการยอ้มผา้จากสธีรรมชาต ิ
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลใหน้ักเรยีนและเยาวชน
สนใจเกี่ยวกบัการย้อมผ้าจากสธีรรมชาติ เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรยีนรู้และเพื่อน าไปใช้ในการพฒันาต่อ
ยอด และมคีวามน่าสนใจมากขึน้ 
 2) ควรศกึษาความคดิเหน็นกัเรยีนเกีย่วกบัการ
ย้ อมผ้ า ว่ า มี แ นวคิด อย่ า ง ไ ร  เพื่ อ ใ ห้ เ กิด ก า ร
เปรียบเทียบให้เห็นถึงมุมมองของการอนุรักษ์
วฒันธรรมการยอ้มผา้ 
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