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  การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษากลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ

ทอผ้าไหม และศกึษาการรับรู้ ทศันคต ิความรู้ความเข้าใจตลอดจนพฤติกรรมในการน าภูมิปัญญา

การทอผ้าไหมไปปรับใช้ในชีวิตของประชาชนชมุชนบ้านประทนุ หมู่ท่ี 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ 

จงัหวดัสุรินทร์ ซึ่งเป็นการวิจยัทัง้เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ โดยการวิจยัเชิงคณุภาพ ผู้ วิจยัใช้

วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเลือกเฉพาะเจาะจง โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ สืบทอด

การทอผ้าไหมและประธานกลุ่มสตรีทอผ้าไหม เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอด

ภูมิปัญญา นอกจากนีย้ังใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มกับผู้ ใหญ่และเยาวชนในชุมชนซึ่งอยู่ใน

ฐานะผู้ รับสารเพ่ือวิเคราะห์ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวกบัวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ

ทอผ้าไหม ด้านการวิจยัเชิงปริมาณ ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามจ านวน 355 ชดุ เพ่ือวดัการรับรู้ ทศันคต ิ

ความรู้ความเข้าใจและพฤตกิรรมของกลุม่เป้าหมาย  รวมทัง้ใช้การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ศกึษา

ค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน ามาสนบัสนนุผลการศกึษา  
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จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า

ไหมของชุมชนบ้านประทุน พบว่า มีวิธีการถ่ายทอดโดยการอาศยับุคคลเป็นแหล่งความรู้ในการ

สาธิต เน้นการปฏิบตัิและลงมือท า ซึ่งบ้านถือเป็นแหล่งถ่ายทอดท่ีส าคญั ในการถ่ายทอดใช้การ

เรียนรู้แบบมุขปาฐะ คือ การเรียนรู้จากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเน่ือง แหล่งความรู้ท่ี

ส าคญัคือ ครอบครัว ใช้วิธีสอนด้วยการปฏิบตัิจริง อธิบายการท าด้วยการบอกเล่า มีการรวมกลุ่ม

กันเพ่ือทอผ้าไหมเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมซึ่งกันและกัน 

ชมุชนบ้านประทุนมีการใช้กลยทุธ์ส่ือประเภทตา่งๆ คือ ส่ือพืน้บ้าน ส่ือบุคคล ส่ือใหม่ ส่ือมวลชน 

และส่ือเฉพาะกิจหรือส่ือกิจกรรม เพ่ือให้กลยุทธ์การส่ือสารดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจ

และสง่ผลให้ประชาชนในชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหม สามารถ

หลอมรวมคนในชมุชนให้เป็นหนึ่งเดียวกนัและรวมกลุ่มกนัเพ่ืออนรัุกษ์มรดกของชมุชนตอ่ไป ด้าน

การรับรู้ ทศันคติ ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้านประทุนเก่ียวกับภูมิ

ปัญญาการทอผ้าไหม พบว่า ผลจากการส่ือสารภายในชุมชนท่ีมีการใช้กลยุทธ์ส่ือท่ีหลากหลาย

เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มคนทกุกลุ่มภายในชมุชนนัน้ ก่อเกิดการเปล่ียนแปลงด้านทศันคติ ทัง้ทศันคติท่ีมี

ต่อผู้น าชุมชน และทัศนคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการถ่ายทอดและช่องทางการส่ือสารมากขึน้ อนัน าไปสู่การเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรมท่ีท าให้เกิดความร่วมมือในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในผู้ สืบทอดและผู้อนรัุกษ์ภูมิปัญญา

การทอผ้าไหมตอ่ไป 

 ทัง้นี ้จากผลการศึกษาดงักล่าว พบว่า ชุมชนบ้านประทุนประสบความส าเร็จในด้านของ

การใช้ส่ือประเภทต่างๆให้เหมาะสมกับบริบทของชมุชน สามารถเป็นชมุชนต้นแบบในการศึกษา

วิธีการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กับชุมชนอ่ืนได้ด้วยการบริหารจัดการการ

ส่ือสารของชมุชนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่ือบคุคล ได้แก่ ปราชญ์

ชาวบ้านและสมาชิกชมุชนบ้านประทนุท่ีมีความเข้มแข็งและยืนหยดัท่ีจะพฒันาคน ร่วมเสริมสร้าง

ความรู้ให้แก่คนในชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนหวงแหนภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษได้สัง่สมไว้และสืบ

สานไว้ให้แก่คนรุ่นหลงัสืบไป  
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           ___ 
 
 This research aims to study communication strategies to pass on silk weaving 
wisdom. Silk weaving wisdom including education, awareness, attitudes, knowledge 
and behaviors are deeply related to daily life of villagers of Pratun Village, Moo 4, Taen 
sub-district, Sikhoraphum district, Surin Province. This research uses both qualitative 
and quantitative methods to collect the data. The qualitative research used random 
sampling method, in-depth interviews to a sage, an intellectual successor and a 
president of a Women's silk weaving group and interviews to a group of adults and 
youth in the community who analyze consumers’ feedbacks and suggestions related to 
pass on the silk weaving wisdom. The quantitative research used the questionnaire. 355 
questionnaires were collected from a target audience and used to measure perceptions, 
attitudes, knowledge and behaviors. Observation without participation and study of 
related documents and researches were also conducted to support the research. 
 The results of the qualitative research show the communication strategy to pass 
on the silk weaving wisdom are demonstration. Practical action which is conducted at 
their houses are major source of communication. To pass on what they learnt is learning 
from their ancestors continuously. Knowledge is important that to explain silk weaving 
practically. Community people formed a silk weaving group to share their knowledge 
and wisdom. Weaving silk with each other is a media strategy using people, new media, 
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mass media and specialized media or activities. These communication strategies have 
influence of people’s persuasion in the community and contribute to silk weaving 
knowledge transfer. It can unite people in the community to conserve the heritage of the 
community. Perceptions, attitudes, knowledge and behaviors of the community people 
about the silk weaving wisdom are the results of communication within the community by 
a variety of media strategies to reach all group members. Changes of attitudes toward 
community leaders and silk weaving are also a result that people in the community have 
passed on it with better understanding by more communication channels. It leads 
changes of behaviors related to the partnership to be a part of the heritage and the 
conservation of silk weaving wisdom to the next generation. 
 The study found that the successful community uses media in the context of the 
community to manage communication to be the more appropriate and effective 
community. It can be a model community of the educational communication of local 
knowledge. Sages and community members with a strong intention to develop share 
knowledge to strengthen the community so that the community people take care of the 
wisdom which ancestors had accumulated and success it to the young generation in the 
future. 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ชมุชนในประเทศไทยประกอบไปด้วยลกัษณะทางกายภาพและองค์ประกอบในมิติอ่ืนๆไม่
วา่จะเป็น สงัคม วฒันธรรม สิ่งแวดล้อมและภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีแตกตา่งกนัออกไป โดยเฉพาะภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งถือเป็นทุนทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีทรงคณุค่าของไทย แม้จะถูกมองข้ามมา
เป็นเวลานานในยุคของการก้าวเข้าสู่ความทันสมยั หากแต่เม่ือประเทศประสบปัญหาก็ต้องหัน
กลบัมามองภูมิปัญญาท้องถ่ินอีกครัง้ เพราะภูมิปัญญาเกิดและพฒันาในพืน้ท่ีนัน้ จึงเหมาะท่ีจะ
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพฒันาท้องถ่ินให้ตรงตามบริบทปัญหา สิ่งแวดล้อม สงัคม และ
วัฒนธรรม นอกจากนี ้กระแสการส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งและการรณรงค์ให้ชุมชนมีความ  
สามารถในการจดัการตนเองหรือพฒันาตนเองให้เข้มแข็งเร่ิมได้รับความสนใจจากทกุภาคส่วน ใน
ยุคท่ีมีการกระจายอ านาจให้แก่ชุมชน โดยลักษณะของชุมชนท่ีเข้มแข็งนัน้ประกอบไปด้วย
กระบวนการหลายขัน้ตอน โกวิทย์ พวงงาม ได้แสดงทศันะท่ีน่าสนใจเก่ียวกับความเข้มแข็งของ
ชมุชนท้องถ่ินไว้ว่า ต้องเป็นชุมชนท่ีสามารถจดัการตนเองและพึ่งพาตนเองได้ โดยชุมชนจะต้อง
เปล่ียนกระบวนการคิด (Paradigm Shift) ท่ีเน้นการให้ความส าคญักบักระบวนการคิด การเรียนรู้ 
กระบวนการสร้างทนุชมุชน ซึง่อาจจะเป็นทนุทางธรรมชาติ ทนุความรู้ ทนุทางสงัคมและทนุมนษุย์ 
โดยทุนชุมชนเป็นสิ่งท่ีคนในชุมชนสามารถสร้างสรรค์ขึน้มาได้โดยจะต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนได้
เป็นเจ้าของความรู้ จดัการความรู้และฝึกหดัคิดในเชิงบวกโดยการยอมรับซึ่งกนัและกนั ร่วมถกัทอ
สิ่งดีๆเพ่ือสร้างชมุชนท่ีเข้มแข็ง(โกวิทย์ พวงงาม, 2556, น.13-16)         

หากจะกล่าวถึงการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งอาศัยหลักการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับสภาพพืน้ท่ีของท้องถ่ิน วฒันธรรมซึ่งเป็นไปตามหลกัประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีสว่นร่วมด าเนินการคอ่ยเป็นคอ่ยไปอยา่งตอ่เน่ืองและให้ความส าคญักบัท้องถ่ิน 
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ต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพืน้ท่ี ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีมีความยืดหยุ่น มีผู้ น า
ท้องถ่ินเป็นกลไกขบัเคล่ือน ด าเนินงานร่วมกบัชมุชนและภาคีอ่ืนๆทัง้ บคุคล องค์กรและสถาบนัท่ี
เก่ียวข้อง โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้การพัฒนาท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน โดยเน้น คน เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา ซึ่งต้องค านึงถึงมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกัน 
นอกจากนีย้งัต้องค านึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และทดแทนเพ่ือให้ทรัพยากรเหล่านัน้
ยังคงมีอยู่ รวมถึงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญและ
สามารถสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองแล้ว ยงัเป็นทุนท่ีพร้อมจะแปรสภาพเป็นทุน
อยา่งอ่ืน แตม่กัถกูมองข้ามไป เม่ือความทนัสมยัของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึน้ น าไปสู่วิถี
ชีวิตท่ีเปล่ียนไป  ปัจจบุนั มีชมุชนท้องถ่ินหลายๆพืน้ท่ี ได้พฒันาและเปล่ียนแปลงไปมาก เน่ืองจาก
การเปล่ียนวิธีคิดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเป็นหลกั ลดบทบาทของการสัง่การจาก
บนลงลา่งมาเป็นการแลกเปล่ียนพดูคยุกนัมากขึน้ รวมทัง้ความพยายามในการผลกัดนัภูมิปัญญา
ท้องถ่ินดงัเช่น หมู่บ้านประทุน ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์ หนึ่งในชุมชนท่ีมีน าเอา
การส่ือสารมาผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมถึงการพัฒนาให้
ต้นทุนทางความรู้ของชุมชน สามารถเข้ามามีบทบาทส าคญัในการท าให้ชุมชนมีรายได้และมี
คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ และสามารถสร้างความภาคภมูิใจให้กบัชมุชนได้อีกครัง้ 

หมู่บ้านประทุน ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์ เป็นหนึ่งในอีกหลายชุมชนท่ี
ยงัคงรักษามีภูมิปัญญาในเร่ืองของการทอผ้าไหม โดยเฉพาะผ้าไหมลายหางกระรอก ท่ีมีช่ือเสียง
และยังคงไว้เอกลักษณ์ของคนไทยเชือ้สายเขมรไว้เป็นอย่างดี โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
ประทนุ เป็นกลุม่ทอผ้าไหมท่ีน าเอาความรู้จากการเดนิทางไปดงูานการทอผ้าไหมท่ีอ าเภอปักธงชยั 
จงัหวดันครราชสีมา มาก่อตัง้กลุ่มเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2538 แรกเร่ิมมีสมาชิก 20 คน เป็นกลุ่มท่ี
ได้รับรางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 และ อนัดบัท่ี 3 ในประเภทผ้าไหมโสร่งหางกระรอก ณ พระต าหนกั
ภูพานราชนิเวศน์ จงัหวดัสกลนคร เม่ือ ปี พ.ศ. 2545 และได้รับรางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 จากการ
ประกวดผ้าไหมกลุม่แมบ้่านเกษตรกรทัว่ประเทศ ของกรมสง่เสริมการเกษตร เม่ือ ปี พ.ศ. 2553 ใน
ปัจจุบนัมีสมาชิก 89 คน โดยเน้นการผลิตผ้าไหมเพ่ือให้สามารถส่งออกไปยงัตลาดมากขึน้ ด้วย
เหตนีุ ้ผู้จดัท าจึงเห็นความส าคญัในการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพในการส่ือสาร การศึกษา
กลวิธีในการส่ือสารของผู้สง่สารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ินท่ีส าคญัของชุมชนบ้านประทนุ 
ให้สมาชิกชมุชนเกิดความรู้และความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินของตนเอง ทัง้ในฐานะผู้ถ่ายทอด
และสืบทอด ในฐานะผู้ ท่ีพัฒนาและอนุรักษ์ น าเอาทุนชุมชนอันทรงคุณค่ามาปรับใช้ให้เข้ากับ
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บริบทของชุมชน ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ สร้างความภาคภูมิใจน าไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
และพฒันาชมุชนให้กลายเป็นชมุชนต้นแบบในอนาคต 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1.2.1  เพ่ือศกึษากลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมของ
ประชาชนชมุชนบ้านประทนุ หมูท่ี่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์  
 1.2.2  เพ่ือศกึษาการรับรู้ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนชมุชนบ้านประทนุ       
หมูท่ี่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ 
  1.2.3  เพ่ือศกึษาทศันคตท่ีิมีตอ่ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนชมุชนบ้านประทนุ       
หมูท่ี่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ 
  1.2.4  เพ่ือศกึษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภมูิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชน     
ชมุชนบ้านประทนุ หมูท่ี่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ 
  1.2.5  เพ่ือศกึษาพฤติกรรมในการน าภมูิปัญญาการทอผ้าไหมไปปรับใช้ในชีวิตของ
ประชาชนชมุชนบ้านประทนุ หมูท่ี่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ 
 
1.3  ปัญหำน ำวิจัย 
 

 1.3.1  กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนชมุชน           
บ้านประทนุ หมูท่ี่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ เป็นอย่างไร 

 1.3.2  การรับรู้ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนชมุชนบ้านประทนุ หมู่ท่ี 4 ต าบล
แตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ เป็นอย่างไร 

 1.3.3  ทศันคตท่ีิมีตอ่ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนชมุชนบ้านประทนุ  หมูท่ี่ 4           
ต าบลแตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ เป็นอย่างไร 

 1.3.4  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภมูิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนชมุชนบ้าน
ประทนุ หมูท่ี่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ เป็นอยา่งไร 

 1.3.5  พฤตกิรรมในการน าภมูิปัญญาการทอผ้าไหมไปปรับใช้ในชีวิตของประชาชนชมุชน
บ้านประทนุ หมูท่ี่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ เป็นอย่างไร 
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1.4  สมมตฐิำนกำรวิจัย 
 

1.4.1  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัภมูิปัญญาการทอผ้าไหม
แตกตา่งกนั  

1.4.2  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัมีทศันคตท่ีิมีตอ่ภมูิปัญญาการทอผ้าไหม    
แตกตา่งกนั  

1.4.3  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภมูิปัญญาการทอ
ผ้าไหมแตกตา่งกนั 

1.4.4  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัมีพฤตกิรรมการน าภมูิปัญญาการทอผ้าไหมไป
ใช้ในชีวิตแตกตา่งกนั 

 
1.5  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

1.5.1  ขอบเขตเชิงเนือ้หำ  
  ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบของการส่ือสารใน

ชุมชนตัง้แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงการใช้กลยุทธ์ทางการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการ
จดัการชุมชนและการพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ การถ่ายทอด และการ
รักษาอตัลกัษณ์ความเป็นชมุชนไว้  นอกจากข้อมลูทางเอกสารและงานวิจยัแล้วยงัศกึษาโดยการ
วิจยัเชิงคณุภาพ โดยเน้นศกึษาตวัผู้ รับสารทัง้ในกรณีของการเป็นผู้น าทางความคิดเห็น (Opinion 
Leaders) ท่ีเป็นทัง้ผู้ รับสารและผู้ส่งสารในเวลาเดียวกนั โดยวิเคราะห์ในประเด็นเก่ียวกบัการรับ
สารแล้วน ามาพฒันาชุมชนและรูปแบบในการส่ือสารว่ามีอะไรบ้าง รวมถึงผลจากจากการเสริม
ศักยภาพการส่ือสารชุมชนด้วยกลยุทธ์การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินว่ามีผลอย่างไร สามารถน าไปพฒันาไปเป็นต้นแบบในการพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กบั
ชุมชนอ่ืนๆได้หรือไม่อย่างไร รวมถึงการศึกษาโดยการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ ทศันคต ิความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนบ้านประทนุท่ีมีตอ่
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม โดยการใช้แบบสอบถามเพ่ือการเก็บข้อมูลและน ามาประมวลผลโดย
วิธีการทางสถิต ิจากนัน้จงึสรุปและน ามาอภิปรายผลการศกึษาตอ่ไป 
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 1.5.2  ขอบเขตเชิงพืน้ท่ี  
พืน้ท่ีศกึษา บ้านประทนุ หมูท่ี่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์  
 

1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  
 1.6.1  เข้าใจถึงกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมของ
ประชาชนชมุชนบ้านประทนุ หมูท่ี่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ 
 1.6.2  น าไปพฒันากลยทุธ์การส่ือสารของชาวบ้านในชมุชนเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญา
การทอผ้าไหมของชมุชนได้อยา่งสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของชมุชน   
 1.6.3  สามารถสรุปบทเรียนต้นแบบในมิตกิารส่ือสารของชาวบ้านในการถ่ายทอด        
ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนบ้านประทนุ หมูท่ี่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดั
สริุนทร์ 
 
1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 1.7.1  กลยทุธ์การส่ือสาร  หมายถึง  ประชาชนบ้านประทนุเป็นผู้ส่งสารโดยการท าหน้าท่ี
เก็บรวบรวมแนวความคิดหรือข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล ส่ือ หรือจาก
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เม่ือต้องการส่งข้อมูลไปยังผู้ รับสารหรือผู้ อ่ืนในชุมชนจะแปลง
แนวคดิหรือความรู้ท่ีได้รับไปเป็นตวัอกัษร น า้เสียง การเคล่ือนไหว การลงมือท า การสาธิตและการ
ปฏิบตัิตลอดจนการแสดงออกทัง้วจันภาษาและอวจันภาษาผ่านส่ือกลางประเภทตา่งๆ ตลอดจน
ส่งจากผู้ ส่งสารไปยังผู้ รับสารโดยตรงเพ่ือให้ผู้ รับสารเข้าใจถึงสารท่ีส่งออกไปและน าไปเป็น
แนวทางในการท ากิจกรรมตา่งๆ  
 1.7.2  ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม  หมายถึง  องค์ความรู้ความสามารถในการทอผ้าไหม
ของชุมชนบ้านประทุนท่ีเกิดจากการสัง่สมประสบการณ์ การลองผิดลองถูกจนค้นพบการทอผ้า
ไหมเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวนัและได้รับการสืบทอดกนัมานาน โดยผู้ทอสามารถจดจ าลวดลายท่ีตน
คิดหรือประดิษฐ์ได้ถึงแม้ว่าลวดลายนัน้จะมีความหลากหลายหรือซบัซ้อนก็ตาม เป็นการด าเนิน
ชีวิตท่ีมีคณุคา่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบคุคลและสงัคมท่ีได้สัง่สมและปฏิบตัิตอ่กนัมา ทัง้นี ้
จะเป็นทรัพยากรบคุคลหรือทรัพยากรความรู้ก็ได้  
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 1.7.3  การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทางความคิดและจิตใจของประชาชนบ้านประทนุท่ี
แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีผลมาจากการรับและตีความตอ่ภูมิปัญญา
การทอผ้าไหม โดยมีความแตกตา่งกันทางด้านปัจจยัส่วนบุคคลและประสบการณ์ ซึ่งการรับรู้จะ
สง่ผลตอ่พฤตกิรรม 
  1.7.4  ทศันคต ิ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในชมุชนบ้านประทนุ
ท่ีมีตอ่ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมและการส่ือสารเพ่ือการสืบทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหม   
  1.7.5  ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถของประชาชนบ้านประทนุในการจดจ า
หรือระลกึถึง รวมทัง้การแปลความ ตีความ สรุปความและขยายความจากเร่ืองราวหรือข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการทอผ้าไหมและสามารถถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืนทราบตามท่ีได้รับรู้หรือเรียนรู้มาจาก
แหลง่สารหรือผู้สง่สาร 
 1.7.6  พฤตกิรรม  หมายถึง กริยาอาการท่ีแสดงออกหรือปฏิกิริยาโต้ตอบท่ีมีตอ่ภมูิปัญญา
การทอผ้าไหมไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  
 



 
 

บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 
การวิจัยเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชน

บ้านประทนุ” ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้ 
  2.1  แนวคดิและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
  2.2  แนวคดิภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
  2.3  แนวคดิเก่ียวกบัการรับรู้ 
  2.4  แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ ทศันคตแิละพฤตกิรรม   
  2.5  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538,น.41)  กล่าวว่า การแบง่ส่วนตลาดตามตวัแปรด้านลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายสุถานภาพ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบั
การศกึษาอาชีพ และรายได้ตอ่ เดือน ลกัษณะงานประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญั และสถิติ
ท่ีวดัได้ของประชากรและช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะด้านจิตวิทยาและ
สงัคม วฒันธรรมชว่ยอธิบายถึงความคดิและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ข้อมลูด้านประชากร
จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลตอ่การก าหนดตลาดเป้าหมายคนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์
ตา่งกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาตา่งกนั โดยวิเคราะห์จากปัจจยั ดงันี ้ 
  2.1.1  เพศ  
  ความแตกตา่งทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอ่ส่ือสารต่างกัน คือ 
เพศ หญิงมาแนวโน้ม มีความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชาย
ไม่ได้มีความ ต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แตมี่ความต้องการท่ีจะสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึน้  จากการรับและส่งข่าวสารนัน้ด้วย นอกจากนีเ้พศหญิงและ
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เพศชายมีความแตกตา่งกนัอย่างมากในเร่ือง ความคิด คา่นิยมและทศันคติทัง้นีเ้พราะวฒันธรรม
และสงัคม ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ตา่งกนั  
  2.1.2  อายุ 
  เป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความแตกตา่งกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนท่ี
อายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ีอายุมาก 
ในขณะท่ีคนอายุมาก มกัจะมีความคิดท่ีอนรัุกษ์นิยมยึดถือการปฏิบตัิระมดัระวงั มองโลกในแง่
ร้ายกว่าคนท่ีมีอายุน้อย เน่ืองมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกัน ลักษณะการใช้
ส่ือมวลชนก็ตา่งกนั คนท่ีมีอายมุากมกัจะใช้ส่ือเพ่ือแสวงหาขา่วสารหนกัๆมากกวา่ความบนัเทิง  
  2.1.3  การศึกษา  
  ปัจจัยท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกันคนท่ีมี
การศกึษาสงูจะได้เปรียบอยา่งมากในการเป็นผู้ รับสารท่ีดีเพราะเป็นผู้ มีความกว้างขวางและเข้าใจ
สารได้ดีแต่ จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะท่ีคนมี
การศกึษาต ่ามกัจะใช้ส่ือ ประเภทวิทย ุโทรทศัน์และภาพยนตร์หากผู้ มีการศกึษาสงูมีเวลาว่างพอก็
จะใช้ส่ือสิ่งพิมพ์วิทย ุโทรทศัน์และ ภาพยนตร์แตห่ากมีเวลาจ ากดัก็มกัจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือ
สิ่งพิมพ์มากกวา่ประเภทอ่ืน  
  2.1.4  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  
  หมายถึง อาชีพ รายได้และสถานภาพทางสงัคมของบคุคล มีอิทธิพลอย่างส าคญั
ตอ่ปฏิกิริยาของผู้ รับสารท่ีมีตอ่ผู้ส่งสารเพราะแตล่ะคนมีวฒันธรรมประสบการณ์ทศันคติ  คา่นิยม
และเป้าหมายท่ีตา่งกนั ปัจจยับางอย่างท่ีเก่ียวข้องกบัตวัผู้ รับสารแตล่ะคนเช่นปัจจยัทางจิตวิทยา
และสงัคมท่ีจะมีอิทธิพลตอ่การรับขา่วสาร 
 
2.2  แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 เป็นหนึ่งในแนวคิดทฤษฎีท่ีถือเอาสังคม กลุ่มบุคคลเป็นตัวแปรต้น โดยเน้นชุมชนและ
สงัคม แนวคิดดงักล่าวให้ความสนใจตอ่องค์ความรู้เดิมท่ีเคยถูกมองข้าม เป็นภูมิปัญญา ทัง้สิ่งท่ี
จบัต้องได้และสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น วิธีคิด การผลิตซ า้ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาซึ่งเป็นสิ่งท่ี
เก่ียวข้องกบัการส่ือสาร โดยมีนกัวิชาการได้ให้ความหมายเก่ียวกบัค าว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านและ
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ดงันี ้
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กฤษณา วงษาสันต์ และคณะ (2542, น.258 - 259) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
หมายถึง กระบวนทศัน์ของบคุคลท่ีมีตอ่ตนเองตอ่โลกและสิ่งแวดล้อมซึ่งกระบวนการทศัน์ดงักล่าว
จะมีรากฐานจากค าสอนทางศาสนา คติ จารีตประเพณี ท่ีได้รับการถ่ายทอดสัง่สอนและปฏิบตัิ
สืบเน่ืองกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบททางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงแต่ละสมยั ทัง้นีโ้ดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ความสงบสขุของคนในสว่นท่ีเป็นชมุชน และปัจเจกบคุคล 

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 ให้ความหมายค าว่า “ภูมิปัญญา” ว่า
หมายถึง พืน้ฐานความรู้ความสามารถ 
 ประเวศ วะสี (2534) ให้ความหมายของค าวา่ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ เกิดจากการสะสม
การเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลกัษณะเช่ือมโยงกนัไปหมดทุกสาขาวิชา ไม่แยกเป็นวิชา
แบบท่ีเราเรียน ผสมกลมกลืนเช่ือมโยงกนัหมด 
 พัทยา  สายหู  (2534)  ให้ความหมายของค าว่า  ภูมิปัญญาไว้ว่า  คือ  “ความรู้  
ความคิด  ท่ีได้สั่งสมไว้”  ชาวบ้าน  คือ  “คนธรรมดาหรือสามัญชน”  หากรวมความหมายก็อาจ
นิยามไว้ว่า  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  “ความรู้  ความคิดของคนธรรมดา  หรือสามญัชนท่ีได้สัง่สมไว้”  
สว่นอีกค าหนึง่คือค าวา่  “วฒันธรรม”  หมายถึง  “เคร่ืองมืออปุกรณ์การด ารงชีวิตของหมู่คณะ” 

รัตนะ บวัสนธ์ิ (2537) ได้ให้มมุมองอีกมิติว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึงกระบวนทศัน์
ของบคุคลท่ีมีตอ่ตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดล้อมซึ่งกระบวนทศัน์ดงักล่าวจะมีรากฐานจากค าสอน
ทางศาสนาคต ิจารีตประเพณีท่ีได้รับการถ่ายทอดสัง่สอนและปฏิบตัิสืบเน่ืองกนัมาปรับปรุงเข้ากบั
บริบททางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง แตล่ะสมยั ทัง้นีโ้ดยมีเป้าหมายเพ่ือความสงบสขุของในส่วนท่ีเป็น
ชมุชนและปัจเจกบคุคล ซึง่กระบวนทศัน์ท่ีเป็นภมูิปัญญาท้องถ่ินจ าแนกออกได้ 3 ลกัษณะคือ 

 ลกัษณะท่ี 1  ภมูิปัญญาเก่ียวกบัการจดัความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาติ
แวดล้อม 

 ลกัษณะท่ี 2  ภูมิปัญญาเก่ียวกับระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธ์ระหว่าง
มนษุย์กบัมนษุย์ 

 ลักษณะท่ี 3  ภูมิปัญญาเก่ียวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพท่ีมี
ลักษณะมุ่งเน้นระบบการผลิตเพ่ือพึ่งพาตนเองจากการศึกษาความหมายภูมิปัญญาข้างต้น 
สรุปว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลในท้องถ่ินท่ีได้เรียนรู้มี
ประสบการณ์สัง่สมเลือกสรรปรับตวัจนเป็นความรู้ท่ีสามารถน าไปแก้ปัญหา หรือสร้างเสริมให้มี
การด ารงชีวิตประจ าวนัท่ีดีขึน้ จากนัน้น าไปถ่ายทอดให้คนรุ่นหลงัได้เรียนรู้ ทัง้วิธีการบอกเล่าสัง่
สอน และการปฏิบตัใิห้ดเูป็นแบบอย่างการพฒันาภมูิปัญญาชาวบ้าน 
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 สามารถ  จนัทรสูรย์ (2533)  นิยามค าว่า  “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน”  ว่า  หมายถึงทุกสิ่งทุก
อยา่งท่ีชาวบ้านคดิได้เอง  ท่ีน ามาใช้ในการแก้ปัญหา  เป็นสติปัญญา  เป็นองค์ความรู้ทัง้หมดของ
ชาวบ้าน  ทัง้กว้าง  ทัง้ลึกท่ีชาวบ้านสามารถคิดเอง  ท าเอง  โดยอาศยัศกัยภาพท่ีมีอยู่แก้ปัญหา
การด าเนินชีวิตได้ในท้องถ่ินอยา่งสมสมยั 
 สมเกียรติ พงษ์ไพบลูย์และคณะ (2542) ให้ความหมายไว้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน ศพัท์
นีก้ารก าเนิดของมนัชดัเจนมีความมุ่งหมายท่ีจะใช้วฒันธรรมของตนเองโต้กระแสการต่อสู้ ให้พ้น
การครอบง าเป็นอิสระและสร้างสรรค์ หากท าเสร็จแล้วมีการสร้างตาข่ายโยงใยภูมิปัญญาระหว่าง
กนั ชมุชนหมูบ้่านก็มีอ านาจเป็นพลงัส าคญัพลงัหนึง่ท่ีจะผลกัดนัให้มีการเปล่ียนแปลงสู่สนัติสขุใน
ท่ีสดุ 

ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542) ได้ให้ความหมายของ ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านไว้ว่า  เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของ
ชุมชน ปัญหาในการด ารงชีวิตและปัญหาในการประกอบอาชีพ โดยท่ีปราชญ์ชาวบ้านนีไ้ด้มี
กระบวนการวิเคราะห์และสัง่สมประสบการณ์มาเป็นเวลานาน เป็นท่ียอมรับนบัถือของคนทัว่ไป 
 เอกวิทย์ ณ ถลาง  (2544)  นิยาม ภมูิปัญญา  ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอนัล า้คา่ของ
ท้องถ่ิน  หรืออีกนัยหนึ่งว่า  เป็นพืน้ฐานความรู้  ความสามารถของบุคคลในท้องถ่ิน  และ
ความสมัพนัธ์กบัแบบแผนการด ารงชีวิต  ท่ีผสมกลมกลืนกบัธรรมชาติแวดล้อม  และกระบวนการ
ทางสงัคมเสมือนเป็นแกนหลกัของการใช้ชีวิตอย่างมีความสขุ 
 สรุปได้ว่า ค าว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของ
ชาวบ้านในท้องถ่ินซึง่ได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทัง้ความรู้ท่ี
สัง่สมมาแตบ่รรพบรุุษสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการประยกุต์
และเปล่ียนแปลงจนอาจเกิดเป็นความรู้ใหมต่ามสภาพการณ์ทางสงัคมวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม
ภมูิปัญญาเป็นความรู้ท่ีประกอบไปด้วยคณุธรรมซึ่งสอดคล้องกบัวิถีชีวิตดัง้เดิมของชาวบ้านในวิถี
ดัง้เดมินัน้ ชีวิตของชาวบ้านไมไ่ด้แบง่แยกเป็นสว่นๆ หากแตท่กุอย่างมีความสมัพนัธ์กนั การท ามา
หากิน การอยู่ร่วมกันในชมุชน การปฏิบตัิศาสนา พิธีกรรมและประเพณี ความรู้เป็นคณุธรรม เม่ือ
ผู้คนใช้ความรู้นัน้เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาติและคนกบัสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ความสมัพนัธ์ท่ีดีเป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีความสมดลุท่ีเคารพกนัและกนั ไม่ท าร้ายท าลาย
กนัท าให้ทุกฝ่ายทุกส่วนอยู่รวมกันได้อย่างสนัติ ชุมชนดัง้เดิมจึงมีกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน มี
คนเฒ่าคนแก่เป็นผู้น า คอยให้ค าแนะน าตกัเตือน ตดัสินและลงโทษหากมีการละเมิด ชาวบ้าน
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เคารพธรรมชาติรอบตวั ดิน น า้ ป่าเขา ข้าว แดด ลม ฝน โลกและจกัรวาล ชาวบ้านเคารพผู้หลกั
ผู้ใหญ่ พอ่แม ่ปู่ ยา่ ตายาย ทัง้ท่ีมีชีวิตอยูแ่ละลว่งลบัไปแล้ว 
 จากความหมายของภูมิปัญญาท่ีได้กล่าวไว้ในข้างต้น พอจะสรุปให้เห็นได้ชดัเจนมาก
ขึน้ว่า  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เกิดจากการคิด  หรือพืน้ฐานความรู้ของชาวบ้าน  หรือความรู้ของ
ชาวบ้านท่ีเรียนรู้และมีประสบการณ์สืบตอ่กนัมา  ทัง้ทางตรงคือประสบด้วนตนเอง  หรือทางอ้อม
ซึ่งเรียนรู้จากผู้ ใหญ่  หรือความรู้ท่ีสะสมสืบต่อกันมา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า  ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีชาวบ้านคิดได้เอง  แล้วน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา  เป็น
สติปัญญาเป็นองค์ความรู้ทัง้หมดของชาวบ้าน  ท่ีชาวบ้านสามารถคิดเอง  ท าเอง  โดยอาศัย
ศกัยภาพท่ีมีอยูแ่ก้ไขปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถ่ินได้อยา่งเหมาะสม 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นองค์ความรู้ ท่ีสะสมขึน้มาจากประสบการณ์ของชีวิตและสงัคมใน
สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน และถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ินใน
ประเทศไทย ซึ่งมีความหลากหลายแต่ไม่แตกต่างกันมากนกั เน่ืองจากมีพืน้ฐานเดียวกัน นัน่คือ 
ความเช่ือ ศาสนา และวิถีชีวิตของอาชีพเกษตรกรรม และด้วยเหตท่ีุภูมิปัญญาชาวบ้านมีขอบข่าย
กว้างขวาง ครอบคลุมวิถีชีวิตประชาชนในท้องถ่ิน จึงสามารถจ าแนกสภาพของภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ได้ดงันี ้

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2540) จ าแนกภูมิปัญญาชาวบ้านตามอัตถประโยชน์ได้เป็น             
5 ประเภท ดงันี ้

 1)  ภมูิปัญญาชาวบ้านเพ่ือการยงัชีพ ภมูิปัญญาชาวบ้านประเภทเพ่ือการยงัชีพมี
ขึน้เพ่ือการมีชีวิตอยู่รอด อยู่อย่างมีความสุขสบายตามอัตภาพเป็นภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกับการ
เสาะหาปัจจัยพืน้ฐานมีการยงัชีพของสงัคมปฐมฐาน ยุคท่ีมนุษย์เสาะหาปัจจยัด้วยวิธีเก็บเก่ียว
และการใช้แรงงาน ได้แก่ วิธีท ามาหากิน วิธีเสาะหาและจดัการเก่ียวกับปัจจยั 4 คือ ท่ีอยู่อาศยั 
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น ภูมิปัญญาเหล่านีค้อ่ยๆ เพิ่มพรูงอกงามขึน้ จนดเูหมือน
เป็นสิ่งสามญั เชน่ 

 (1)  ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกับการหากิน เร่ิมแต่ภูมิปัญญาการเก็บเก่ียว เช่น ภูมิ
ปัญญาการหาของป่า ล่าสตัว์ ตีผึง้ การท าและใช้เคร่ืองจบัสตัว์น า้ เช่น นก ปลา เสือ ช้าง เป็นต้น 
ภูมิปัญญาเหล่านีค้่อยพัฒนาขึน้เป็นอาชีพ มีรูปแบบของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เฉพาะตัว เฉพาะ
ท้องถ่ินขึน้ หน้าไม้ ภมูิปัญญาในการเลือกพนัธุ์ข้าวท านา การไถ คราด หวา่น ด า เป็นต้น 

 (2)  ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกับท่ีอยู่อาศยั เช่น การสร้างบ้านเรือนแบบเคร่ืองผูก 
ภมูิปัญญาการเลือกใช้วสัด ุวิธีเย็บ ผกูริม ถกัริม ผกูเง่ือน 
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 (3)  ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมโภชนาการ ได้แก่ ภูมิปัญญาในการ
เลือกสรรอาหาร วิธีปรุงและวิธีถนอมอาหาร 

 (4)  ภมูิปัญญาท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองนุง่หม่ ได้แก่ ภมูิปัญญาในการน าสิ่งตา่งๆ มา
ปกปิดร่างกายให้อบอุ่น เช่น ภูมิปัญญาในการท าหินเป็นเคร่ืองมือทบุเปลือกไม้ ท าเป็นผ้า การท า
และใช้ดนิเผาเพื่อป่ันฝ้าย การคิดท าฟืมและก่ีส าหรับงานทอ ภูมิปัญญาในงานถกัร้อย ปักชนุ เป็น
ต้น 

 (5)  ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกับยารักษาโรค ได้แก่ การน าสมุนไพร สัตว์ แร่บาง
ชนิดมาใช้เป็นตวัยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยา เป็นต้น 

 (6)  ภูมิปัญญาเก่ียวกับการพิทกัษ์ชีวิตและทรัพย์สิน ผู้คนทุกหมู่เหล่าต่างๆ 
พยายามจะให้ตนมีชีวิตยั่งยืนมัน่คง จึงทุ่มเทใช้สติปัญญาและสิ่งเอือ้อ านวยต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ
ความต้องการซึง่สามารถจ าแนกเป็นกลุม่ย่อยๆ ได้ดงันี ้

   6.1)  ภมูิปัญญาการพึ่งตนเอง ภูมิปัญญาเบือ้งต้นในการพิทกัษ์
ปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน คือ การพึ่งตนเอง ความพยายามท่ีจะบ ารุงรักษา และเพิ่มขีด
ความสามารถ การใช้อวยัวะของตนให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการดิน้รนตอ่สู้ เพ่ือความอยูร่อด 

   6.2)  ภูมิปัญญาท่ีหลบเล่ียงอันตราย เช่น ภูมิ ปัญญาของ
ชาวบ้านท่ีสามารถสังเกตความแปรปรวนของสภาพดิน ฟ้า อากาศ รู้ว่าจะเกิดฝนหนัก ลมแรง 
ทะเลบ้า ฟ้าคะนอง น า้ทว่มใหญ่ เกิดภยัแล้ง ไฟป่า หรือภมูิปัญญาในการโคน่ไม้ใหญ่ โดยสามารถ
บงัคบัให้ล้มฟาดในทิศทางท่ีต้องการได้ 

   6.3)  ภมูิปัญญาการรวมพลงัและการพึ่งพิง เช่น ภูมิปัญญาการ
ร่วมแรงแบง่ประโยชน์ เช่น การท านารวม การท าสวนรวม คือ ร่วมกนัท านาหรือท าสวนในท่ีแปลง
เดียวกนั ทกุคนท่ีท ามีสิทธ์ิเก็บกินเป็นการสร้างจิตส านึกร่วมกนัท าร่วมกนัใช้ 

 (7)  ภูมิปัญญาท าและใช้ศาสตราวุธ เช่น การท ามีดพร้าของชาวใต้ ซึ่งใช้
ส าหรับงานสบั ฟัน แตง่เตมิสวน และใช้ตอ่สู้ ได้อีกด้วย 

 (8)  ภูมิปัญญาการดแูลบ ารุงรักษาชีวิตและทรัพย์สิน การให้ความส าคญัต่อ
สตรีและเด็กจึงปรากฏความเช่ือ เช่น ห้ามหญิงมีครรภ์นัง่ขวางบนัไดหรือประต ูมิฉะนัน้ลูกจะไม่
สมบรูณ์ เป็นต้น 

2)  ภูมิปัญญาเก่ียวกับการสร้าง พิทกัษ์ฐานะ และอ านาจ ผู้คนทุกหมู่เหล่าย่อม
อาศยัฐานะและอ านาจ เพ่ือช่วยในการด ารงชีวิต ทัง้นีย้่อมแตกตา่งกนัไปตามโครงสร้างของสงัคม 
ขีดจ ากดัของการศกึษาขีดความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและยคุสมยัโดยภมูิปัญญา 
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กลุม่นีมี้ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและต าแหนง่หน้าท่ี อาจจ าแนกได้ดงันี ้
 (1)  ภูมิปัญญาการสร้างและการขยายฐานอ านาจ ภูมิปัญญาท่ีเด่นชดั 
คือ ขยายวงศาคณาญาตใิห้ได้มากๆ เพ่ือจะได้พวกพึง่พิงและเพิ่มแรงงาน 
   (2)  ภูมิปัญญาการรักษาฐานะและอ านาจ เป็นการบ าเพ็ญบุญบารมี 
เพ่ือผดงุอ านาจวาสนา เป็นภมูิปัญญาท่ีอาศยัหลกัคณุธรรม โดยให้ท าแตก่รรมดี 
   (3)  ภูมิปัญญาการจัดการเพ่ือสาธารณะประโยชน์ คือ ภูมิปัญญาท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั เช่น การร่วมกันก าหนดการสญัจรระหว่างหมู่บ้าน การร่วมกับหาเงิน
บ ารุงวดั เป็นต้น 
   (4)  เพ่ือท่ีเป็นการสร้างสรรค์พิเศษ คือ สิ่งท่ีเป็นปัญญาชนชาวบ้าน ใช้
วิสยัทศัน์เฉพาะตวั สร้างสรรค์ขึน้ตา่งจากกลุ่มอ่ืน เช่น ภูมิปัญญาท่ีให้ตระหนกัว่า นกัปราชญ์เป็น
ทรัพยากรบคุคลท่ีมีคณุคา่ยิ่ง 
 ศริิพงษ์ นวลแก้ว (2540) จ าแนกประเภทหรือสภาพของภมูิปัญญาชาวบ้าน ไว้ดงันี ้

 1)  ภมูิปัญญาด้านการเกษตร 
 2)  ภมูิปัญญาด้านเศรษฐกิจ 
 3)  ภมูิปัญญาด้านศาสนา คณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม ความเช่ือ 
 4)  ภมูิปัญญาด้านการจดัการทรัพยากรและการพฒันาหมูบ้่าน 
 5)  ภมูิปัญญาด้านศลิปะ 
 6)  ภมูิปัญญาด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม 
 7)  ภมูิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม 

สรุเชษฐ์ จิตตะวิกลู (2542,น.43) ได้แบง่ประเภทและลกัษณะภมูิปัญญาท้องถ่ิน ดงันี ้
 1)  ภูมิปัญญาเก่ียวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพซึ่งมีลักษณะการ

ประกอบอาชีพแบบพทุธเกษตรกรรมหรือการประกอบอาชีพท่ีมีลกัษณะจดัความสมดลุสอดคล้อง
กบัธรรมชาติ มุ่งการพึ่งพาตนเองเป็นกระแสหลกัมากกว่าการพึ่งพาปัจจยัการผลิตจากภายนอก 
ได้แก่ การท าสวนเกษตร การท าเกษตรผสมผสานและการท าเกษตรธรรมชาติ 
  2)  ภูมิปัญญาเก่ียวกับระบบสังคมหรือการจดัความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
มนษุย์ซึง่ ได้แก่ ความเช่ือ ค าสอน คา่นิยม ประเพณีท่ีแสดงออกในแบบแผนการด าเนินชีวิต 
  3)  ภูมิปัญญาเก่ียวกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรักษาป่าไม้ชมุชน การรักษาโรคด้วยสมนุไพร 



14 

 จากประเภทของภมูิปัญญาชาวบ้านท่ีกลา่วมาจะเห็นได้วา่ ภมูิปัญญาชาวบ้านเป็นวิถีการ
ด าเนินชีวิตของคนไทยท่ีครอบคลมุในทกุๆ ด้าน และมีผลตอ่การด ารงอยู่ของสงัคมจึงจ าเป็นต้อง
พยายามอนรัุกษ์ไว้ให้คงอยู่กบัสงัคมไทยตลอดไป ในส่วนของชมุชนบ้านประทนุจดัอยู่ในประเภท
ภมูิปัญญาท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองนุง่หม่ การทอผ้าเพ่ือสวมใสจ่นพฒันามาเป็นเพ่ือการจ าหน่าย และหาก
จ าแนกตามสภาพบริบทของหมู่บ้าน ชุมชนบ้านประทุนจัดอยู่ในประเภทภูมิปัญญาด้านการ
จดัการทรัพยากรและการพฒันาหมู่บ้านควบรวมกับภูมิปัญญาด้านศิลปะ คือการรังสรรค์การทอ
ผ้าด้วยความประณีตและพิถีพิถันในทุกรายละเอียด นอกจากนี ้การพฒันาภูมิปัญญาก็เป็นสิ่งท่ี
ส าคญัไม่ต่างจากการอนุรักษ์หรือการสืบทอด โดยวิชิต นันทสุวรรณ (2538) ได้นิยามไว้ว่า การ
พฒันาภูมิปัญญา เป็นกระบวนการคิดการจัดการผลผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรทุกขัน้ตอน เพ่ือ
พฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและการเรียนรู้ของชมุชน ในลกัษณะของวิสาหกิจชมุชน มีกิจกรรมดงันี ้

 1)  การแปรรูปหรือการพฒันาผลิตภณัฑ์จากผลผลิตของชมุชน เพ่ือการพึ่งตนเอง
และเพิ่มมลูคา่ผลิตภณัฑ์ 

 2)  การพฒันาผลิตภณัฑ์จากทรัพยากรและภมูิปัญญาของชมุชน ในการวิจยันีคื้อ
ภมูิปัญญาเคร่ืองปัน้ดนิเผาของชมุชนเกาะเกร็ด 

 3)  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองการพึ่งตนเองขององค์กรชุมชนและ
เครือขา่ย 

 4)  การพฒันาระบบตลาด การบริการและสวัสดิการ เช่น มีร้านค้า ศูนย์สาธิต 
เป็นต้น 
 การพฒันาภูมิปัญญาจึงเป็นเร่ืองของการพึ่งตนเองสร้างระบบทางเศรษฐกิจระดบัฐาน
รากของสงัคมไทย ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฒันาการภูมิปัญญาชาวบ้าน มีดงันี ้คือ ภูมิปัญญาชาวบ้านมี
กระบวนการท่ีเกิดจากการสืบทอดถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน แล้วพัฒนาเลือกสรร
ปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านัน้จนเกิดทกัษะและความช านาญ สามารถแก้ปัญหาและพฒันาชีวิตได้
อยา่งเหมาะสมกบัยคุสมยั แล้วเกิดภูมิปัญญาท่ีเหมาะสมและสืบทอดพฒันาตอ่ไปอย่างไม่สิ น้สดุ 
(กฤษณา วงษาสนัต์และคณะ, 2542, น.258-259) มีปัจจยัดงันี ้

 1)  ความรู้เดมิในเร่ืองนัน้ๆ ผสมผสานกบัความรู้ใหมท่ี่ได้รับ 
 2)  การสัง่สม การสืบทอดของความรู้ในเร่ืองนัน้ 
 3)  ประสบการณ์เดมิท่ีสามารถเทียบเคียงกบัเหตกุารณ์หรือประสบการณ์ใหม่ 
 4)  สถานการณ์ท่ีไมม่ัน่คง หรือมีปัญหาท่ียงัหาทางออกไมไ่ด้ 
 5)  รากฐานทางพทุธศาสนา วฒันธรรมและความเช่ือ 
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ในท านองเดียวกันภูมิปัญญาชาวบ้านการทอผ้าไหมโสร่งหางกระรอกของชุมชนบ้าน
ประทนุมีปัจจยัมีผลตอ่การพฒันาคือการสืบทอดการทอผ้าท่ีเป็นความรู้เดิมผสมผสานกบัความรู้
ใหมเ่พ่ือเพิ่มมลูคา่และความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือแก้ปัญหาชมุชนท่ีประสบอยู่ เช่น ท าให้คนมี
งานท ามีรายได้เพิ่มขึน้ ท าให้ครอบครัวอบอุน่ เกิดความสามคัคีในหมูค่ณะเป็นต้น จะเห็นได้ว่าการ
พฒันาภมูิปัญญาชาวบ้านมีสว่นท าให้ชมุชนมีศกัยภาพการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมมากขึน้ 

พทัยา สายหู (2534) ได้ให้แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้ความหมายพอ
สงัเขป ดงันี ้

1)  การพฒันา คือ การท าให้ดีขึน้ 
2)  วฒันธรรม คือ เคร่ืองมืออปุกรณ์การด ารงชีวิตของหมูค่ณะ 
3)  ภมูิปัญญา คือ ความรู้ความคดิท่ีได้สัง่สมไว้ 
4)  ชาวบ้าน คือ คนธรรมดาหรือสามญัชน 
5)  ศกัยภาพ คือ พลงัอ านาจหรือความสามารถท่ีจะน าออกมาใช้ได้ 
6)  ชุมชน คือ กลุ่มชนท่ีอยู่รวมในบริเวณเดียวกัน และมีกิจกรรมปกติของชีวิต

เก่ียวข้องผกูพนักนั 
  การพฒันา หมายถึง การท าให้ดีขึน้ การพฒันาภูมิปัญญา หมายถึงการประยกุต์ตอ่ยอด
ภูมิปัญญาดัง้เดิมให้ดีขึน้ เหมาะสมตามสภาพเง่ือนไขของชีวิตในยุคสมัยปัจจุบนัและอนาคต
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาค าว่าการพัฒนากลายเป็นค าท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายจึงท าให้
กลายเป็นค าท่ีมีความหมายท่ีแตกต่างกันออกไปเพราะขึน้อยู่กับผู้ ใช้ว่าจะให้ความหมายเน้นใน
เร่ืองอะไร ในปัจจบุนัจงึยงัไมมี่ค านิยามอันเป็นสากลท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป นกัวิชาการสาขาตา่งๆ 
ได้ให้ความหมายของการพัฒนาเอาไว้ทัง้ท่ีคล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันออกไป การพัฒนา 
หมายถึงความเจริญก้าวหน้าโดยทัว่ๆ ไป เช่น การพฒันาหน่วยงาน ชมุชนหรือประเทศ คือการท า
ให้สิ่งเหล่านัน้ดีขึน้ เจริญขึน้สนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ได้ดียิ่งขึน้ หรืออาจกล่าว
ได้ว่า “การพฒันา” เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหวจากสภาพท่ีไม่น่าพอใจไปสู่สภาพท่ีน่า
พอใจ การพัฒนาเป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอไม่หยุดนิ่ง  นอกจากนี ้การอนุรักษ์        
ภูมิปัญญาท้องถ่ินยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญส าหรับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยการ
อนุรักษ์ หมายถึง การรักษาสิ่ง ท่ีดีงามไว้  การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ การถ่ายทอด             
ภูมิปัญญาท้องถ่ินไม่ให้สญูหายไปโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการตา่งๆ ท่ีเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ประเภทของภูมิปัญญานัน้ๆ การท่ีชนชาติและเผ่าพนัธุ์ตา่งๆ อยู่รอดมาได้ถึงทกุวนันีเ้พราะคณุคา่
อันเป็นพืน้ฐานแห่งการด ารงชีวิต สามารถรักษาสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
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สภาพแวดล้อมกับผู้ คนในสังคมเดียวกันและกับสังคมอ่ืนๆ ความสมดุลดังกล่าวยังคงอยู่และ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาบางส่วนอาจหายไป แต่ก็มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึน้แทน การถ่ายทอดสืบสานมี
ลกัษณะทัง้ทางตรงและทางอ้อม การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินสามารถจ าแนกออกเป็นวิธีการ
กว้างๆ ได้ 3 วิธี คือ 
  1)  วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก เน่ืองจากเด็กเป็นวยัท่ีเรียนรู้โลกรอบๆ ตวัเอง 
กิจกรรม การถ่ายทอดจึงเป็นเร่ืองง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน สนุกสนาน และดึงดดูใจ เช่น การละเล่น การ
เล่านิทาน การทดลองท าหรือเข้าร่วมปรากฏการณ์ ตลอดจนการเล่นปริศนาค าทาย โดยสามารถ
จดักิจกรรมได้ทัง้ระดบัครอบครัว ชมุชน สงัคมท้องถ่ินและโรงเรียน 
  2)  วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้ ใหญ่ ผู้ ใหญ่ถือว่าเป็นผู้ ท่ีผ่านประสอบการณ์
ต่างๆ มานานพอสมควรแล้ว และเป็นวยัท างานวิธีการถ่ายทอดท าได้หลายรูปแบบ เช่น วิธีบอก
เลา่โดยตรงหรือบอกเลา่โดยผา่นพิธีสู่ขวญั พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมตามธรรมเนียม ประเพณี
ท้องถ่ินตา่งๆ ดงัจะเห็นได้โดยทัว่ไปในพิธีการแตง่งานของทกุท้องถ่ินจะมีขัน้ตอนผู้ ใหญ่สอนคูบ่า่ว
สาว วิธีถ่ายทอดในรูปแบบบนัเทิง เช่น สอดแทรกในค าร้องของลิเก ล าตดั โนห์รา เพลงบอก หลงั
ตะลงุ ภาคใต้ หนงัตะลงุภาคอีสาน (หนงัประโมทยั) กลอนล า ค าผญา ค าสอยของภาคอีสาน ค า
ซอของภาคเหนือ เป็นต้น 
  3)  วิ ธีการถ่ายทอดโดยผ่านทางการส่ือสารมวลชน ในยุคปัจจุบันความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าทนัสมยัและรวดเร็ว วิธีการถ่ายทอดโดยผ่านทา
การส่ือสารมวลชนทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น หนังสือเอกสาร ส่ือสิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
อินเทอร์เน็ต ซีดีรอม และอ่ืนๆ จนท าให้เกิดการเลือกสรรรับหรือไม่รับ การถ่ายทอดรูปแบบท่ี
หลากหลายสะดวกตอ่ผู้บริโภคมากขึน้ 
  ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2541,น.93) ได้กล่าวถึง กรณีศกึษา 
ชมุชนภาคใต้ จงัหวดัสงขลา พบว่า กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา วิธีการตา่งๆ ขึน้อยู่กบัว่าจะ
ใช้กบักลุม่เป้าหมายใด วิธีใด หรือหลายๆ วิธีรวมกนั ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
   1)  การท าให้ดเูป็นตวัอย่าง เป็นวิธีการถ่ายทอดของผู้อาวโุสหรือผู้ เฒ่าผู้
แก่ท าเป็นตวัอยา่งแก่คนในครอบครัว ญาตพ่ีิน้องและคนในชมุชนเดียวกนั 
   2)  การคิดร่วมกนั เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกในชมุชนได้แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ อย่างมีเหตผุลเป็นธรรมชาติเปิดโอกาสให้ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ซึง่กนัและกนั 
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   3)  การสร้างกิจกรรมหรือการท างานร่วมกัน โดยการขยายเครือข่าย
ระดับบุคคล ระดบักลุ่มให้ได้มากเพราะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาอย่างหลากหลายและ
น ามาพฒันากิจกรรมท่ีกระท าอยู ่
   4)  การบรรยาย สมัมนาหรือเวทีชาวบ้าน เป็นกิจกรรมส าคญัอีกอย่าง
หนึ่งส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ประสบการณ์ของชาวบ้านร่วมกัน
อนัจะสง่ผลให้สมาชิกของชมุชนมีความรู้ความสามารถสงูขึน้ 
 ลกัษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาในอดีตตามรูปแบบใหญ่ๆ อาจแบง่ได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 
แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแบบไม่เป็นลายลกัษณ์อักษร แบบเป็นลายลักษณ์อักษรนัน้ ใน
อดีตส่วนใหญ่ได้จารึกหรือเขียนใส่ใบลาน หรือสมุดข่อย ส่วนในปัจจุบนัการส่ือสารมวลชน การ
คมนาคมเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าทนัสมยัและรวดเร็ว มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน
ผา่นทางส่ือมวลชนทกุสาขา เช่น หนงัสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์และอ่ืนๆ เป็น
ต้น สว่นแบบไมเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรนัน้ดงัได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 
 การอนรัุกษ์ภูมิปัญญา คือ การส่งทอดความรู้ ความเข้าใจ จากบคุคลหนึ่งไปยงัอีกบคุคล
หนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลาลักษณ์อักษร โดยมีองค์ประกอบในการ
ถ่ายทอด คือ 
  1)  ความเช่ือ ความคดิ ความเข้าใจ อดุมการณ์ตา่งๆ 
  2)  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึ่งแสดงออกมาในรูปพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธี
แตง่งาน พิธีการตัง้ศพ การแตง่กาย เป็นต้น 
  3)  สิ่งประดษิฐ์ท่ีมีรูปร่าง สามารถจบัต้องได้เช่น ผลผลิตทางศิลปกรรม งานฝีมือ 
และองค์วตัถท่ีุไมมี่รูปร่างเป็นเคร่ืองแสดงสญัลกัษณ์ ความหมายตา่งๆ เชน่ ภาษา เป็นต้น 
 จากการศกึษาแนวคดิภมูิปัญญาท้องถ่ิน พบวา่ ภมูิปัญญาท้องถ่ินเป็นรากฐานส าคญัของ
การด ารงชีวิตของชมุชนท้องถ่ิน ทัง้นี ้เพราะว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นสรรพวิชาความรู้ท่ีชุมชนใช้
แก้ปัญหาหรือจรรโลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสัง่สมความรู้ มีการประยุกต์หรือน าความรู้ท่ีได้รับจาก
ภายนอกดังเช่น ประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีได้เรียนรู้การทอผ้าจากอ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมาแล้วน ามาปรับใช้ให้เข้ากบัตนเอง ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นความรู้สาธารณะท่ีคนส่วน
ใหญ่สามารถน าไปใช้ได้ หากแต่จะท าอย่างไรให้ภูมิปัญญาท้องถ่ินนัน้สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ยัง่ยืนและมัน่คง การพฒันาคนในชมุชนท้องถ่ินเพ่ือให้มีอิสรภาพทางความคิด มีความเป็นตวัของ
ตนเอง สามารถวิเคราะห์และพิจารณาการพัฒนาตนเองในรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนได้รับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการท าให้คนในชุมชนสามารถพัฒนา
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ศักยภาพของตนเองและสามารถประยุกต์ความรู้ท่ีมีได้อย่างชาญฉลาด มีการปรับใช้อย่าง
เหมาะสมให้เข้ากับยุคปัจจุบนั น่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งท่ีช่วยให้ชุมชนท้องถ่ินยังอยู่รอดอย่าง
ยัง่ยืนทัง้ปัจจบุนัและอนาคต 
 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ 
 
 มีนกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ความหมายของการรับรู้ (Perception) เอาไว้ดงันี ้
  George Herbert Meed (อ้างถึงใน นภดล มโนงาม, 2548, น.46) ได้ให้
ความหมายของการรับรู้ว่า ครอบคลุมไปถึงอิทธิพลท่ีได้รับจากสังคมด้วย ไม่ได้เกิดจากจิต
ประสาทส่วนเดียว แต่การรับรู้เกิดจากอิทธิพลทางสงัคมหรือสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ซึ่งหมายถึง
ระบบสงัคมและวฒันธรรมด้วย 
  โยธิน ศันสนยุทธ และอ่ืนๆ (อ้างถึงใน จิราวรรณ ยืนยง,  2546, น.26)ให้
ความหมายของการรับรู้วา่ คือการรับรู้สิ่งเร้าภายนอกผา่นความรู้สกึ โดยเข้ามาทางประสาทสมัผสั
แล้วน ามาแปลค่าแสดงเป็นพฤติกรรมออกมาให้เห็นหรือรับรู้และเข้าใจ เพราะในห้องทดลอง
สามารถท่ีจะศกึษาสิ่งเร้าโดยเฉพาะ เป็นการแยกสิ่งเร้าออกจากสภาพในชีวิตจริง 
  สวุรี มิลินทรางกรู (อ้างถึงใน จิราวรรณ ยืนยง, 2546, น.26 ) ให้ความหมายของ
การรับรู้ว่า คือ การแปลความหรือให้ความหมายกบัสิ่งท่ีบคุคลได้รับโดยผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 
เม่ือเกิดการรับรู้ในตวับุคคลแล้วจึงน าไปสู่การกระท าสิ่งต่างๆของบุคคล โดยอาศยัความรู้ดัง้เดิม
และประสบการณ์เป็นเคร่ืองช่วยและการรับรู้ท่ีเกิดขึน้นีจ้ะต้องผ่านกระบวนการรับรู้ภายในตวั
บคุคลทกุครัง้ 
 จะเห็นได้วา่ เม่ือเกิดสิ่งเร้ามากระตุ้นประสาทสมัผสั เราจะมีการแปลความหมายของการ
สมัผัสนัน้และสมองก็จะสั่งการให้มีปฏิกิริยาตอบสนองออกไป ตามปกติแล้วสิ่งเราท่ีเข้ามานัน้
ไม่ได้เข้ามาทีละอย่างแต่จะเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆประเภทและในเวลาเดียวกัน ซึ่งการ
ตอบสนองก็จะไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าทุกชนิดท่ีเข้ามาสู่ประสาทสัมผัส นอกจากนี ้การรับรู้ยัง
หมายถึง การเลือกเฟ้นท่ีจะรับรู้สิ่งเ ร้าบางชนิดและไม่สนใจสิ่งเร้าอ่ืนๆด้วย การรับรู้จะมี
ความหมายเพียงใดนัน้ย่อมต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างๆ แต่ท่ีส าคัญคือ การจดจ าจาก
ประสบการณ์เดิมของบุคคล กล่าวคือ เม่ือได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผัสกับสิ่งใดก็ตาม ก็จะเกิดการ
เปรียบเทียบกบัสิ่งท่ีเคยเรียนรู้มา ซึง่ถ้าสิ่งท่ีมากระทบใหมนี่มี้ลกัษณะใกล้เคียงกบัสิ่งท่ีรู้มาในอดีต 
ก็จะเกิดการจดัหมวดหมู่หรือจดัให้อยู่กลุ่มเดียวกัน จึงกล่าวได้ว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์ใน
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อดีตมีบทบาทต่อการรับรู้ในปัจจุบนัของบุคคลเป็นอย่างมาก โดยสรุปแล้ว ความหมายของการ
รับรู้ คือ การแปลความหมายของสิ่งท่ีบคุคลได้รับจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 แล้วท าการเปรียบเทียบ
กบัประสบการณ์เดมิจงึแสดงออกมาให้เห็นว่ารับรู้หรือเข้าใจ 
 
 2.3.1  องค์ประกอบของการรับรู้ 
 จ าเนียร ช่วงโชติ (2526, น.19) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการ ประกอบด้วยหลัก
ส าคญั 3 ประการ คือ 
 ประการแรก การรับรู้ต้องเก่ียวข้องกบัคณุสมบตัิของสิ่งเร้า ซึ่งไปกระตุ้นอวยัวะรับสมัผสั
ให้เกิดการท างานขึน้ และส่งรายละเอียดไปยงัประสาทสมัผสัเพ่ือส่งตอ่ไปยงัสมอง กระบวนการนี ้
เรียกวา่ การสมัผสั 
 ประการท่ีสอง การรับรู้ต้องเก่ียวข้องกบัข้อมลูและรายละเอียดตา่งๆท่ีมนษุย์จะไ ด้รับและ
น ามาผสมกบัข้อมลูอ่ืนๆ กระบวนการนี ้เรียกวา่ การรับรู้ (Perception) 
 ประการท่ีสาม การรับรู้ต้องเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะและคณุสมบตัิของผู้ รับรู้อนัหมายถึง
ประสบการณ์เดมิ ทศันคต ิบคุลิกภาพและอ่ืนๆของผู้ รับรู้ เชน่ การเอาใจใส ่(Attention)  
 
 2.3.2  ปัจจัยท่ีมีต่ออิทธิพลต่อการรับรู้ 
 พชันี กรกวิน (อ้างถึงใน ศิริชยั ไตรสารศรี, 2539, น.12) ได้ศกึษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ ดงันี ้
 1)  คณุสมบตัิของผู้ รับรู้ บทบาทของคณุสมบตัิภายในของผู้ รับรู้มีส่วนในการรับรู้อย่าง
มาก เพราะบอกแนวโน้มว่าจะเก่ียวข้องกับสภาวะท่ีเป็นจริงของสิ่งเร้าอย่าไร คณุสมบตัิเหล่านัน้
ได้แก่ ความต้องการ ทศันคต ิบคุลิกภาพและการปรับตวัของบคุคล 
 2)  การใส่ใจ เกิดจากการมีสิ่งเร้าท่ีมีลกัษณะผ่านเข้ามา ร่างกายเกิดความพร้อมและ
ตอบสนองเน่ืองจากการใส่ใจท าให้คนได้ยินได้เห็นสิ่งนัน้เสมอ ความใส่ใจอาจเกิดจากสภาพสิ่ง
ภายนอกและภายในท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ของบคุคล 
 3)  การเตรียมพร้อมในการรับรู้ ความพร้อมในการรับรู้จะเกิดขึน้ก่อนมีสิ่งเร้ามากระตุ้น 
การเตรียมพร้อมจะช่วยให้บุคคลคาดการณ์ล่วงหน้าในสิ่งท่ีเกิดขึน้และเตรียมตวัเองอย่างเต็มท่ี
และแสดงปฏิกิริยาตอบสนองให้เหมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ  
 4)  บคุลิกภาพของบคุคล บคุลิกท่ีส าคญัตอ่การรับรู้ทางสงัคม ได้แก่ บคุคลท่ีมีนิสยัชอบ
สงัคม (Extrovert) และเป็นบคุคลท่ีชอบเก็บตวั (Introvert) บคุคลท่ีมองโลกในแง่ดีย่อมเห็นแตส่่วน
ดีหรือวตัถท่ีุมีลกัษณะเป็นสองนยัตา่งกนั 
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 สรุปได้วา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ของคนมี 2 ประการ คือ 
 ประการแรก บทบาทของปัจจัยภายนอก ได้แก่ คุณสมบตัิภายในของผู้ รับรู้ เช่น ความ
ต้องการของแรงขบั คณุคา่ ความสนใจ เป็นต้น 
 ประการท่ีสอง บทบาทปัจจยัสงัคมภายใน ได้แก่ ความยึดมัน่ ความเช่ือถือ ค าแนะน า ค า
สอนท่ีได้รับกันต่อๆมา ทัง้หมดนีมี้อิทธิพลท่ีท าให้การรับรู้ท่ีบุคคลมีต่อเร่ืองราว เหตุการณ์ภาวะ
แวดล้อมตา่งๆก็มีความแตกตา่งกนั 
 
 2.3.3  การน าความรู้เร่ืองการรับรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 ชาญชยั อาจินสมาจาร (2521,น. 84-85) กล่าวถึง การรับรู้ว่าการรับรู้มีบทบาทอนัส าคญั
ในการก าหนดพฤติกรรมของเอกัตบุคคลในองค์กรหรือชุมชน การรับรู้ของคนมักจะน าไปสู่การ
กระท า ถ้าหากการรับรู้ของเราตรงกบัความคาดหวงัของชมุชน ผลท่ีเกิดขึน้ก็จะมีพฤติกรรมร่วมกนั 
แสดงถึงความเป็นกลุม่ก้อน ถ้าการรับรู้ของเราไมต่รงกบัความคาดหวงัของชมุชนส่วนใหญ่ อาจจะ
น าไปสูพ่ฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม การท างานก็จะไมมี่ประสิทธิผล  
 จากการศึกษาแนวคิดการรับรู้ สามารถน าไปอธิบายในการศึกษาการรับรู้เก่ียวกับภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินการทอผ้าไหมของประชาชนในชุมชนเพ่ือน าไปพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
พฒันาศกัยภาพของตนเอง รวมถึงการอธิบายการรับรู้ของประชาชนในชุมชนบ้านประทุนซึ่งมี
ความแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับการได้รับข่าวสารจากแหล่งต่างๆ หรือมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูล
ขา่วสารมากน้อยเพียงใด  
 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ ทศันคตแิละพฤตกิรรม (KAP) 
  
 เป็นแนวคิดซึ่งให้ความส าคญักบัความสมัพนัธ์ของสามตวัแปร คือ ความรู้ (Knowledge) 
ทัศนคติ (Attitude) และการยอมรับปฏิบัติ (Practice) เป็นแนวคิดท่ีท่ีอธิบายเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์ของการให้ความรู้ผู้ รับสารเพ่ือเปล่ียนแปลงทศันคติอนัจะน าไปสู่พฤติกรรมหรือการ
ปฏิบตัิในท่ีสุด การเปล่ียนแปลงทัง้สามประเภทนีจ้ะเกิดขึน้ในลกัษณะตอ่เน่ือง กล่าวคือ เม่ือผู้ รับ
สารได้รับสารก็จะท าให้เกิดความรู้ เม่ือเกิดความรู้ขึน้ก็มีผลท าให้เกิดทัศนคติและขัน้สุดท้ายคือ 
การก่อให้เกิดการกระท า ทฤษฎีนีอ้ธิบายการส่ือสารหรือส่ือมวลชนว่าเป็นตวัแปรต้นท่ีสามารถเป็น
ตวัน าการพฒันาเข้าไปสู่ชมุชนได้ ด้วยการอาศยั KAP เป็นตวัแปรตามในการวดัความส าเร็จของ
การส่ือสารเพ่ือการพฒันา (สรุพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, น.118) 
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 ส่ือมวลชนมีบทบาทส าคญัในการน าข่าวสารต่างๆไปเผยแพร่เพ่ือให้ประชาชนในสงัคม
ได้รับทราบว่า ในขณะนีมี้ปัญหาอะไร เม่ือประชาชนรับทราบข่าวสารนัน้ๆย่อมก่อให้เกิดทศันคต ิ
และเกิดพฤตกิรรมตอ่ไป ซึง่มีลกัษณะสมัพนัธ์กนัเป็นลกูโซ ่นบัวา่การส่ือสารนัน้มีบทบาทส าคญัใน
การด าเนินโครงการตา่งๆให้บรรลผุลส าเร็จตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ ทฤษฎี KAP มีองค์ประกอบดงันี ้
 
 2.4.1 แนวคิดความรู้ (Knowledge)  
 เป็นการรับรู้เบือ้งต้นซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับประสบการณ์โดยการเรียนรู้จากการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า แล้วจดัระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ท่ีผสมผสานซึ่งสอดคล้องกับสภาพ
จิตใจของตนเอง ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตามความรู้อาจส่งผลตอ่พฤตอกรรม
ท่ีแสดงออกของมนษุย์ได้และผลกระทบท่ีผู้ รับสารเชิงความรู้ในทฤษฎีการส่ือสารนัน้อาจปรากฏได้
จากสาเหต ุ5 ประการ คือ  
 2.4.1.1  การตอบข้อสงสยั (Ambiguity Resolution) การส่ือสารมกัจะสร้างความ
สบัสนให้สมาชิกในสงัคม ผู้ รับสารจึงมกัแสวงหาสารสนเทศโดยอาศยัส่ือเพ่ือตอบข้อสงสยัและ
ความสบัสนของตน 
 2.4.1.2  การสตกรรม เพ่ือสร้างทศันะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู้
ต่อการปลูกฝังทศันะนัน้ ส่วนมากนิยมใช้กับสารสนเทศท่ีเป็นนวัตกรรม เพ่ือสร้างทศันคติให้คน
ยอมรับการแพร่นวตักรรมนัน้ๆ 
 2.4.1.3  การก าหนดวาระ (Agenda Setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ท่ีส่ือ
กระจายออกไปเพ่ือให้ประชาชนตระหนกัและผกูพนักบัประเด็นวาระท่ีส่ือก าหนดขึน้ หากตรงกับ
ภมูิหลงัของปัจเจกชนและคา่นิยมของสงัคมแล้ว ผู้ รับสารจะเลือกข้อมลูนัน้ 
 2.4.1.4  การพอกพนูระบบความเช่ือ (Expansion of Belief System) การส่ือสาร
สงัคมมกักระจายความเช่ือ ค่านิยมและอดุมการณ์ต่างๆไปสู่ประชาชน จึงท าให้ผู้ รับสารรับทราบ
ระบบความเช่ือถือหลากหลายและลกึซึง้ไว้ในความเช่ือของตนมากขึน้ไปเร่ือยๆ 
 2.4.1.5  การรู้แจ้งตอ่คา่นิยม (Value Clarification) ความขดัแย้งในเร่ืองค่านิยม
และอดุมการณ์เป็นภาวะปกตขิองสงัคม ส่ือมวลชนท่ีน าเสนอข้อเท็จจริงในประเด็นเหล่านี ้ย่อมท า
ให้ประชาชนผู้ รับสารเข้าใจถึงคา่นิยมเหลา่นัน้ชดัแจ้งขึน้ 
 การเกิดความรู้ไมว่า่จะระดบัใดก็ตาม ยอ่มมีความสมัพนัธ์กบัความรู้สึกนึกคิดซึ่งเช่ือมโยง
กับการเปิดรับข่าวสารของบุคคลนัน้ๆ รวมไปถึงประสบการณ์และลักษณะทางประชากร 
(การศึกษา เพศ อายุ ฯลฯ) ของแต่ละคนท่ีเป็นผู้ รับข่าวสาร ถ้าประกอบกับการท่ีบุคคลมีความ
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พร้อมในด้านต่างๆ เช่น มีการศึกษา มีการเปิดรับข่าวสารก็จะมีความรู้ในเร่ืองนัน้ๆและสามารถ
เช่ือมโยงความรู้นัน้เข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินผลได้
ตอ่ไป นอกจากนีย้งัมีการวดัระดบัความรู้ โดยสามารถวดัระดบัความรู้ออกเป็น 4 ระดบั  
(ศริิชยั กาญจนวาสี, 2534, น. 29) ดงันี ้
  1)  ความรู้ระดบัต ่า ได้แก่ ความรู้ท่ีเกิดจากการเดาหรือภาพลวงตา 
  2)  ความรู้ระดบัธรรมดา ได้แก่ ความรู้ทางประสาทสมัผสัหรือความเช่ือท่ีสงูกว่า
แตย่งัไมแ่นน่อน 
  3)  ระดบัสมมตฐิาน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกิดจากความคิดหรือความเข้าใจซึ่งไม่ได้เกิด
จากประสารทสมัผสั เช่น ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ความรู้ขัน้นีถื้อเป็นขัน้สมมติฐานเพราะเกิดจาก
ค านิยามและสมตฐิานท่ีไมไ่ด้พิสจูน์ 
  4)  ระดบัเหตผุล ได้แก่ ความรู้จากตรรกวิทยาเป็นความรู้ท่ีท าให้มองเห็นภาพ
หรือมองวา่เป็นเอกภาพ 
 นอกจากนีย้ังมีเคร่ืองมือในการวัดความรู้ เน่ืองจากความรู้คือความสามารถทางพุทธิ
ปัญญา ซึ่งแบง่ได้หลายระดบัดงัท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้นดงันัน้การวดัความรู้จึงวดัความสามารถใน
ทกุระดบั เคร่ืองมือในการวดัความรู้จะต้องอาศยัแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิ (Achievement Test) ท่ี
จะเป็นการวดัความสามารถทางปัญญาและทกัษะต่างๆ ตลอดจนสมรรถภาพด้านต่างๆท่ีได้รับ
จากการเรียนรู้ในอดีต ยกเว้นการวัดทางร่างกาย สรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึง ความสามารถ
ทางด้านสติปัญญาของบุคคลท่ีแสดงออกโดยการจ าการระลึกได้เก่ียวกับข้อเท็จจริง ทฤษฎี 
กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีตา่งๆ ซึง่ความรู้มีความส าคญัตอ่การเกิดทศันคติภายหลงัการรับรู้ โดย
แบง่ระดบัความรู้ออกเป็น 6 ระดบั จากง่ายสู่สิ่งซบัซ้อนและจากรูปธรรมสู่นามธรรม ได้แก่ ความรู้
ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ความรู้แตล่ะชนิดและการประเมิน
คา่ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้วดัความรู้แตล่ะชนิดเหมาะสมตามคณุลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั  
 
 2.4.2  แนวคิดเก่ียวกับทัศนคต ิ(Attitude) 
 Eysenck and Arnold (1972, p.199-201) ได้อธิบายทศันคติในแง่ของจิตวิทยาว่า ความ
ตระหนกัเป็นความสมัพนัธ์ของความส านึก (Consciousness) และเจตคติ (Attitude) ทศันคติเป็น
ภาวะของจิตใจ ซึง่ไมอ่าจแยกเป็นความรู้สกึหรือความคดิเพียงอยา่งเดียวได้โดยเดด็ขาด 
 ประภาเพ็ญ สวุรรณ (2526,น. 14) ได้ให้ความหมายของทศันคติไว้ว่า การท่ีบคุคลฉกุคิด
ได้หรือการเกิดขึน้ในความรู้สกึวา่มีสิ่งหนึง่ เหตกุารณ์หนึง่หรือสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งการรู้สึกว่ามีหรือ
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เป็นความรู้สึกท่ีเกิดในภาวะของจิตใจแตไ่ม่ได้หมายความว่า บคุคลนัน้สามารถจ าได้หรือระลึกได้
ถึงลกัษณะบางอยา่งของสิ่งนัน้ 
 จากการให้ความหมายของทัศนคติของนักวิชาการข้างต้น สามารถอธิบายความหมาย
ของทัศนคติได้ว่า ทัศนคติคือการท่ีบุคคลฉุกคิดหรือรู้ได้ว่ามีสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์หนึ่ง หรือ
สถานการณ์หนึ่ง โดยท่ีไม่ได้หมายความว่าจะต้องระลึกได้หรือจ าได้ ซึ่งอาจน าไปสู่การปฏิบัติ
หรือไมก็่ได้  
 การแสดงออกทางทศันคตสิามารถแบง่ได้เป็น 3 ประเภท คือ 
  1)  ทศันคติในทางบวก (Positive Attitude) คือความรู้สึกตอ่สิ่งแวดล้อมในทางท่ี
ดีหรือยอมรับ มีความพอใจ 
  2)  ทศันคติในทางลบ (Negative Attitude) คือการแสดงออกหรือความรู้สึกต่อ
สิ่งแวดล้อมในทางท่ีไมพ่อใจ ไมดี่ ไมย่อมรับ ไมเ่ห็นด้วย  
  3)  การไม่แสดงออกทางทัศนคติ หรือมีทัศนคติเฉยๆ คือมีทัศนคติเป็นกลาง
อาจจะเพราะวา่ไมมี่ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนัน้ๆ 
  4)  การก่อตวัของทศันคติ (The Formation of Attitude) การเกิดทศันคติแตล่ะ
ประเภทนัน้จะก่อตวัขึน้มาและเปล่ียนแปลงไปได้เน่ืองจากปัจจยัหลายประการด้วยกนั ซึ่งในความ
เป็นจริง ปัจจยัต่างๆของการก่อตวัของทศันคติไม่ได้มีการเรียงล าดบัตามความส าคญัแตอ่ย่างใด 
ทัง้นี เ้พราะแต่ละปัจจัยมีความส าคัญแตกต่างกัน เช่น พืน้ฐานของแต่ละบุคคล ภูมิหลัง 
สิ่งแวดล้อมทางสงัคม บคุลิกภาพ  
 
 2.4.3  แนวคิดเก่ียวกับพฤตกิรรม (Practice or Behavior)   
 พฤติกรรมหรือในบางครัง้อาจเรียกว่าการยอมรับปฏิบตัิหรือการมีส่วนร่วมของบุคคลใน
กิจกรรมตา่งๆ โดยมีผู้ให้ความหมายของค าดงักลา่วไว้ดงันี ้
  สรุพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมเป็นการแสดงออกของ
บุคคลโดยมีพืน้ฐานมาจากความรู้และทัศนคติของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน
เน่ืองมาจากการมีความรู้และทศันคตท่ีิแตกตา่งกนั ความแตกตา่งกนัในการแปลสารท่ีตนเองได้รับ
จงึก่อให้เกิดประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนัโดยมีผลกระทบตอ่พฤตกิรรมของบคุคล 
  อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2542) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมใดๆของคนเราส่วน
ใหญ่ตามปกติมกัเกิดทศันคติของบุคคลนัน้ ทศันคติจึงเปรียบเสมือนกบัเคร่ืองควบคมุการกระท า
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ของบุคคลนัน้ เพ่ือให้เข้าใจถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนเรา จึงจ าเป็นต้องศึกษาเร่ืองทัศนคติ
อยา่งลกึซึง้ 
  พฤตกิรรมท่ีถกูโน้มน้าวใจด้วยการส่ือสารนัน้ อาจเกิดจากกระบวนการเรียนรู้หรือ
การตอบสนองต่อส่ือ ซึ่งในบางครัง้ส่ือพยายามท่ีจะส่ือสารไปยังบุคคล พยายามท าให้บุคคลมี
พฤติกรรมเพ่ือส่วนรวมหรือเพ่ือผู้ อ่ืน ซึ่งเป็นผลท่ีเกิดขึน้จากการปลูกจิตส านึกของผู้ รับสาร ไม่ใช่
เกิดจากการครอบง าของผู้ส่งสารแต่เพียงอย่างเดียว โดยทัว่ไปการโน้มน้าวพฤติกรรมการส่ือสาร
สามารถเกิดขึน้ได้ทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัปัจเจกบุคคล กลุ่ม สงัคม ซึ่งการโน้มน้าวพฤติกรรมของ
การส่ือสารสงัคมอาจผา่นส่ือ โดยมีวิธีการ ดงันี ้
  1)  การปลกุเร้าอารมณ์ (Emotional Arousal) เพ่ือให้เกิดความต่ืนเต้นเร้าใจใน
การตดิตาม 
  2)  ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การแสดงความอ่อนโยน เสียสละ และความ
กรุณาปรานี 
  3)  การสร้างแบบอย่างขึน้ในใจ (Internalized Norms) การสร้างมาตรฐานอย่าง
หนึง่ขึน้เพ่ือให้มาตรฐานนัน้ปลกูศรัทธาและเป็นตวัอยา่งแก่ผู้ รับสารท่ีต้องปฏิบตัิตาม 
  4)  การให้รางวลั (Reward) เชน่ การลดแลกแจกแถมในการโฆษณา เพ่ือเป็นการ
จูงใจให้ซือ้สินค้า ซึ่งผลของการโน้มน้าวใจด้วยวิธีการดงักล่าวนัน้ สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรม
พืน้ฐานได้คือ การกระตุ้นให้เกิดพฤตกิรรมใหมห่รือมีพฤติกรรมท่ีตอ่เน่ือง (Activation) และหยดุยัง้
พฤติกรรมเก่าๆ (Deactivation) ทัง้การกระตุ้นและการหยดุยัง้ เป็นพฤติกรรมพืน้ฐานท่ีก่อให้เกิด
พฤตกิรรมอ่ืนๆตามมา  
 ในบางครัง้ เม่ือความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยอิทธิพลของการเสนอข่าวสารบอ่ยๆเพ่ือให้ผู้ รับสารคุ้นเคย (Repetition to Create 
Familiarity) อาจจะน าไปสู่พฤติกรรมได้ โดยท่ีสารนัน้ๆจะก่อให้เกิดความคุ้นเคยและเกิดความ
เข้าใจตลอดไปถึงการยอมรับ การเสนอสารซ า้ๆ ประมาณ 3 ครัง้ อาจท าให้เกิดทัศนคติทางบวกได้ 
เสนอประมาณ 5 ครัง้ ผู้ รับสารจะเกิดอาการอ่ิมตวัตอ่สารจนเกิดความเบื่อหน่ายและเกิดปฏิกิริยา
ตอ่ต้านในท่ีสดุ 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม จะมีลกัษณะเป็นไปในเชิงเส้นตรง 
นัน่คือ การให้ความรู้แก่ผู้ รับสารจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทัศนคติตามท่ีผู้ส่งสารต้องการ และ
สง่ผลไปยงัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสดุ แตบ่างครัง้ ก็อาจมีช่องว่างระหว่างความรู้ ทศันคติ
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และพฤตกิรรม นัน่คือ ความรู้เปล่ียนแปลงแตท่ศันคติไม่เปล่ียน หรือผู้ รับสารมีการเปล่ียนทัศนคติ
แตไ่มเ่ปล่ียนพฤตกิรรม ซึง่ก็สามารถเกิดขึน้ได้เชน่กนั  
 จากการศกึษาแนวคิดดงักล่าว สามารถน ามาอธิบายได้ว่า ประชาชนชมุชนบ้านประทนุมี
ทศันคตคิวามรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดภมูิปัญญาได้อยา่งไร หากประชาชนมีทศันคติเชิงบวกมี
ความรู้ความเข้าใจและมีการน าไปปฏิบตัิใช้อย่างถกูต้อง ตลอดจนสามารถพฒันาต่อยอดความรู้
และส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังได้ ก็จะสามารถธ ารงและรักษาภูมิปัญญาท่ีทรงคุณค่าไว้ รวมทัง้ยัง
สามารถถ่ายทอดไปยงัชมุชนภายนอกให้ยึดถือเป็นต้นแบบหรือเป็นโครงการน าร่องได้ในอนาคต  
 
2.5  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
 จากการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า งานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 
 งานวิจยัเก่ียวกับกระบวนทศัน์การส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนไทย
พวน อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ ของผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัชชนก สวนสีดา (2554) เป็นงานวิจยัท่ี
ใช้กลยทุธ์การส่ือสาร ซึ่งเป็นงานวิจยัท่ีใช้วิธีวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวตัถปุระสงค์
ของการวิจยัเพ่ือ ศกึษากระบวนทศัน์การส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ินของชมุชนไทยพวน 
อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ 
 พืน้ท่ีวิจยัอยูท่ี่ชมุชนไทยพวนใน 5 ต าบล คือ ต าบลบ้านทราย ต าบลบ้านกล้วย ต าบลโพน
ทอง ต าบลบางกะพี ้และต าบลหินปัก อ าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรีุ ผลการวิจยัพบว่า การส่ือสาร
เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินของชมุชนไทยพวนเป็นรูปแบบการส่ือสารแบบเครือข่าย ลกัษณะ
แบบเผชิญหน้า โดยมีผู้น าองค์กรสภาวฒันธรรมต าบลท าหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสารหลกัในชมุชน ในการ
ถ่ายทอดขา่วสารท่ีเช่ือมโยงสมาชิกภายในชมุชน และระหวา่งสมาชิกภายในชมุชนกบัภายนอก ใน
รูปแบบของวจันภาษาด้วยภาษาพูด และอวจันภาษาท่ีสะท้อนภูมิปัญญาของชาวไทยพวน และ
การสร้างศกัยภาพการส่ือสารของชุมชนไทยพวน ประกอบด้วยการสนับสนุนการสร้างส่ือเฉพาะ
กิจการจดักิจกรรมเสริมความรู้และฝึกปฏิบตัิเพ่ือการส่ือสารทางหอกระจายข่าวภายในชมุชนไทย
พวน และการจัดอบรมเสริมสร้างเยาวชนไทยพวนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของชาวไทยพวน แนวทางการเช่ือมโยงการส่ือสารผ่านเครือข่ายทัง้ภายในชุมชนและ
ระหว่างชุมชนเกิดขึน้จากการจุดประกายความคิดให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตน 
ประสานความร่วมมือจากภาคีท่ีเก่ียวข้อง การขยายแนวร่วม และเปิดพืน้ท่ีทางวฒันธรรมระดบั
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ชมุชน และระดบัจงัหวดัในการรักษาความตอ่เน่ืองส าหรับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาว
ไทยพวนให้เข้มแข็งอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป  
 จากผลงานวิจยัข้างต้น แสดงให้เห็นว่า เป็นการใช้รูปแบบของการส่ือสารแบบเครือข่าย 
โดยอาศยัผู้น าองค์กรสภาต าบลชมุชนเป็นผู้ส่งสารหลกัไปยงัชาวบ้านและสมาชิกภายนอกชมุชน
ในรูปแบบของการใช้วจันภาษาและอวัจนภาษา โดยผ่านการใช้ส่ือเฉพาะ เช่น การจัดกิจกรรม
เสริมความรู้และฝึกปฏิบตัิเพ่ือการส่ือสารทางหอกระจายข่าวภายในชุมชนไทยพวน และการจัด
อบรมเสริมสร้างเยาวชนไทยพวนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวไทย
พวน แต่อย่างไรก็ตามยงัคงพบว่ามีปัจจยัท่ีท าให้ภูมิปัญญาไม่มีผู้ สืบทอดและสูญหายไปเกิดขึน้
จากองค์ประกอบในการส่ือสารและปัจจยัแวดล้อมอ่ืนๆ ดงันี ้
  1)  ปัญหาเก่ียวกบัการส่ือสารในส่วนของผู้ส่งสาร (Sender) คือ ปราชญ์ชาวบ้าน
เร่ิมมีจ านวนลดน้อยลง ผู้น าชุมชนทัง้แบบทางการและไม่เป็นทางการขาดความเข้มแข็งและขาด
แรงจูงใจในการขบัเคล่ือนส่งเสริมวฒันธรรมไทยพวน ขาดความรู้ ความเข้าใจและทกัษะในการ
ส่ือสาร เชน่ การพดู การฟัง ฯลฯ ท าให้การส่งสารด้านวฒันธรรมไม่บรรลวุตัถปุระสงค์และประสบ
ความล้มเหลว   
  2)  ปัญหาของผู้ รับสาร (Receiver)   จ านวนผู้ รับสารท่ีมีความสนใจงาน
วฒันธรรมลดน้อยลง ขาดผู้ สืบทอดวฒันธรรม ผู้ รับสารขาดความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะในการ
ส่ือสาร  
   3)  ปัญหาด้านเนือ้หา (Message) เน่ืองจากเนือ้หาท่ีน าเสนอเก่ียวกบัวฒันธรรม
มีจ านวนน้อยและวิธีการน าเสนอขาดความน่าสนใจ เนือ้หาบางเร่ืองล้าสมัยไม่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจบุนั 
  4)  ปัญหาด้านส่ือ (Channel) ช่องทาง วิธีการท่ีใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร 
เน่ืองจากข้อจ ากดัของการส่ือสารด้วยวิธีปากตอ่ปากมีอายสุัน้ ไม่สามารถเก็บหลกัฐานอ้างอิงได้
และต้องอาศัยทักษะการส่งสารแบบรับสารท่ีดีจึงจะมีประสิทธิภาพ การจัดส่ือกิจกรรมทาง
วฒันธรรมขาดความตอ่เน่ือง ใช้ส่ือท้องถ่ินไมก่ว้างขวางและทัว่ถึง และปัญหาด้านเทคนิคของส่ือท่ี
น ามาใช้ เชน่ หอกระจายขา่ว หรือเสียงตามสายจ านวนส่ือมีไมเ่พียงพอ ขาดงบประมาณการจดัท า
ส่ือท่ีจ าเป็นและเข้าถึงผู้ รับสารซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายทัง้ภายในและภายนอกชมุชน  
  5)  ปัญหาอ่ืนๆ เช่น ขาดการเช่ือมโยงเส้นทางวฒันธรรมทัง้ภายในและระหว่าง
ชุมชนอ่ืนๆท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน ผลกระทบของส่ือสมัยใหม่ ขาดการประสานความร่วมมือระหว่าง
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชน ความซ า้ซ้อนของการท างานขององค์กรภาครัฐและภาคีท่ีเก่ียวข้อง 
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การเปล่ียนแปลงทางสงัคม นโยบายการเมืองในแตล่ะระดบั ภาวะเศรษฐกิจ ระบบการศกึษาและ
การแตง่งานข้ามชาตพินัธุ์ เป็นต้น  
 งานวิจัยเร่ือง การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตาม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเกศรา บูรพาเดชะ 
(2549) ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่ือสารท่ีใช้ในโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวตัถปุระสงค์ของการศกึษา คือ ศกึษาการมี
ส่วนร่วมในการส่ือสารของชุมชนในโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการพฒันาอาชีพ เน่ืองจากเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชีถ้ึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบตัิ
ตนของประชาชนในทุกระดบัตัง้แต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทัง้ในการพัฒนา
และบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทนัตอ่
โลกยคุโลกาภิวตัน์ ผลการศกึษามีดงันี ้ 
  1)  หนว่ยงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีพฒันาการ เกษตรอ าเภอ 
ข้าราชการท่ีรับผิดชอบในพืน้ท่ีใช้วิธีการกระจายข่าวสารเก่ียวกับโครงการผ่านส่ือบุคคลเป็นหลกั 
คือ ให้ขา่วสารผา่นผู้น าชมุชน ก านนั ผู้ใหญ่บ้านและผู้น าความคดิด้านการประกอบอาชีพในชมุชน 
ได้แก่ สมาชิกอาวโุสในชมุชน เกษตรกรดีเดน่ เน่ืองจากผู้น าชมุชนมีความใกล้ชิดกบัสมาชิกชมุชน 
สามารถเข้าถึงและโน้มน้าวชกัจงูใจกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่าการท่ีเจ้าหน้าท่ีไปติดตอ่โดยตรงเอง 
โดยมีความสอดคล้องกบักลยทุธ์การตลาดเพ่ือสงัคม (Social Marketing)  
  2)  สมาชิกในชมุชนและผู้น าชมุชนได้มีส่วนร่วมในการส่ือสาร ก าหนดนโยบาย 
วางแผนและแสดงความคิดเห็นในการด าเนินโครงการพัฒนาในพืน้ท่ีผ่านการท าประชาสังคม 
นอกจากนี ้ชุมชนและสมาชิกในชมุชนยงัมีความสามารถในการเข้าถึงส่ือท้องถ่ิน สามารถใช้และ
จดัการกับส่ือท้องถ่ินได้ตัง้แต่ในขัน้ตอนการผลิต การจดัการและการใช้ส่ือสอดคล้องกับแนวคิด
การส่ือสารแบบมีสว่นร่วมของฟรานซิส เบอริเจน  
  3)  เกษตรกรและชมุชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบั
โครงการผา่นส่ือบคุคลคือผู้น าชมุชน ได้แก่ ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าทางความคิดในท้องถ่ินและ
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาได้แก่ เจ้าหน้าท่ีพัฒนาการและเจ้าหน้าท่ีเกษตรอ าเภอโดยตรง เม่ือเปิดรับ
ขา่วสารแล้วจะเกิดแรงจงูใจและมีแรงผลกัดนัในการแก้ไขปัญหาความยากจนของตนเองและจาก
การเห็นความส าเร็จของผู้ ท่ีผ่านการอบรมจากศูนย์การเรียนรู้และเกิดความสนใจและเข้ าร่วม
โครงการนีม้ากขึน้ 
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  4)  บทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนในโครงการท าหน้าท่ีเด่นชดัในการเป็นผู้ แจ้ง
ข่าวสาร (Messenger) และสอดคล้องกบัแนวคิดในเร่ืองบทบาทการเป็นตวักลาง ( Intermediary) 
ผู้ส่งข่าวสารระหว่างภาครัฐ (News Sources) กบัชมุชนผู้ รับข่าว (News Audience) โดยเผยแพร่
นโยบายของรัฐสูช่มุชนและน าความต้องการของชมุชนมาสู่ภาครัฐ รวมทัง้มีบทบาทในการติดตาม
ตรวจสอบ (Watchdog) ความก้าวหน้าของโครงการโดยการประชาสมัพนัธ์ผลการด าเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของชมุชนตา่งๆให้เป็นท่ีรู้จกั 
 การส่ือสารเพ่ือสร้างกรอบจินตนาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน กรณี ศึกษาบทบาท
ปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าทางการปกครองในชมุชนอาข่า จงัหวดัเชียงราย โดย สทุธิภา วงศ์ยะลา 
(2555) เป็นการศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทปราชญ์ชาวบ้านและผู้ น าทางการ
ปกครองในการสร้างความจริงเชิงวตัถวุิสยัเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนวฒันธรรมประเพณี
และวิถีชีวิตของชาวอาข่าท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ศึกษา
กระบวนการส่ือวารและการสร้างความจริงเชิงอัตวิสัย ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัยส าคัญ 5 
ประการท่ีเป็นองค์ประกอบในการสร้างความจริงเชิงวัตถุวิสัยเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเ พียงของ
ปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าทางการปกครอง คือ โครงสร้างชุมชน บทบาทและหน้าท่ี โดยปราชญ์
ชาวบ้านมีบทบาทเป็นคลังความรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยบทบาทและหน้าท่ีของผู้ น า
ทางการปกครองนัน้เก่ียวข้องกับสถาบนัทางสังคมซึ่งเป็นแหล่งท่ีมาของความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียง และยงัมีปัจจยัทางด้านลกัษณะส่วนบคุคลท่ีผู้น าทางการปกครองหรือปราชญ์ชาวบ้านมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และสามารถส่ือสารภาษาไทยได้ รวมถึงปัจจยัด้านอตัวิสยั
ร่วมของประชาชนในชุมชน โดยประชาชน ผู้ น าทางการปกครอง ปราชญ์ชาวบ้านมีกรอบ
จินตนาการเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะท่ีสอดคล้องกัน แต่สิ่ง ท่ีแตกต่างกันคือ 
กระบวนการส่ือสาร โดยพบว่า ผู้น าทางการปกครองใช้รูปแบบการส่ือสารท่ียังมุ่งเน้นไปท่ีการ
ประกาศหรือการแจ้งข่าวสาร ส่วนปราชญ์ชาวบ้านใช้รูปแบบการส่ือสารผ่านพิธีกรรม ประเพณี 
กฎจารีต ข้อห้าม ข้อปฏิบตัแิบบอาขา่ดัง้เดิม เน้นการส่ือสารท่ีเน้นการสร้างความหมาย ค าอธิบาย
เชิงคณุคา่และส่ือต้นแบบ 
 งานวิจยัเร่ือง การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความหมายใหม่ของกองทุนสวสัดิการ
ชมุชน ต าบลแม่สกุ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา โดยภทัรา บรุารักษ์  (2556) ศึกษาแล้วพบว่า การ
ส่ือสารแบบมีสว่นร่วมเพื่อสร้างความหมายใหม่กองทนุสวสัดิการชมุชนมี 4 ขัน้ตอน คือ 1) เปล่ียน
ช่ือกองทนุฯเป็นกองบญุ 2) สร้างความหมายใหม่ให้กบักองบญุฯ 3) พฒันาความหมายสู่การผลิต
สารและส่ือเพ่ือสร้างการรับรู้และ 4) ประเมินผลกระบวนการส่ือสารท่ีมีตอ่ผู้ เข้าร่วมกระบวนการ
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ส่ือสารแบบมีสว่นร่วม ส าหรับส่ือท่ีชมุชนเลือกใช้มี 4 กลุม่ คือ ส่ือพืน้ท่ี ส่ือพืน้บ้าน ส่ือสิ่งพิมพ์และ
ส่ือกระจายเสียง โดยแตล่ะส่ือจะสมัพนัธ์กบัลกัษณะของการมีส่วนร่วมและจ านวนกลุ่มในชมุชนท่ี
เข้าไปมีสว่นร่วมตา่งกนั 
 จากผลการวิจยัข้างต้น พบวา่ การศกึษาการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหมของหมู่บ้านประทนุ ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์ มีความสอดคล้องกนัในมิติของ
การอนรัุกษ์และต้องการถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ินไปยงัคนรุ่นหลงัในชมุชน เน้นการลงมือท าและ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกชุมชนและหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง และหมู่บ้าน
ประทุนได้น ากลยุทธ์การส่ือสารโดยใช้ส่ือต่างๆมาพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ิน อาทิ ส่ือพืน้บ้าน ส่ือ
กิจกรรม ส่ือใหม ่เพ่ือพฒันาท้องถ่ินให้พึง่ตนเองได้และอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ  



 
 

บทที่  3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

การศึกษาเร่ือง “ การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนบ้าน
ประทุน ” เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ ส าหรับการวิจยัเชิงคณุภาพมุ่งศึกษาเก่ียวกับ
กลวิธีการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม และการวิจัยเชิงปริมาณ เป็น
การศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ ทศันคติ ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมท่ีมีตอ่ภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหม การเก็บข้อมูลของงานวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการตอบปัญหาการท าวิจัย โดยมุ่ง
ศกึษากระบวนการส่ือสารและการวิเคราะห์ถึงปัจจยัตา่งๆท่ีมีผลตอ่การพฒันาการส่ือสารและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน รวมถึงกลยทุธ์ส่ือตา่งๆท่ีใช้ในการส่ือสาร ตลอดจนการค้นคว้าข้อมลูจากเอกสารท่ี
เก่ียวข้องและการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณนัน้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลู
เก่ียวกบัการรับรู้ ทศันคต ิความรู้ความเข้าใจและพฤตกิรรมของประชาชนชมุชนบ้านประทนุโดยใช้
แบบสอบถาม  

 
3.1  การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการวิจยั ดงันี ้ 
 
 3.1.1  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน
บ้านประทุน ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสริุนทร์ นอกจากนีย้งัมีกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูส าคญั (Key 
Informant) ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม สมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าบ้าน
ประทนุ ผู้ใหญ่บ้านประทนุ กลุม่ผู้ใหญ่/ผู้สงูอาย ุเดก็และเยาวชนซึง่เป็นผู้อาศยัอยูใ่นชมุชน 
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 3.1.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1.2.1  ข้อมลู แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
   1)  ข้อมลูปฐมภูมิ คือ ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมจากการลงพืน้ท่ีภาคสนามใน
การศกึษา โดยการสงัเกตการณ์แบบไมมี่สว่นร่วม การสมัภาษณ์เชิงลกึ และการสมัภาษณ์กลุม่ 
   2)  ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารต่างๆ ได้แก่  หนงัสือ 
วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ เอกสารราชการ ส่ือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ เช่น แผ่นพบัโครงการ รวมถึง
ข้อมลูผา่นทางเว็บไซต์ 
  3.1.2.2  การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมเอกสาร
ต่างซึ่งเป็นข้อมูล   ทุติยภูมิท่ีมีผู้ รวบรวมแล้วมาใช้ใหม่ และน าข้อมูลต่างๆเหล่านัน้มาวิเคราะห์
ตีความร่วมกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและการ
สมัภาษณ์กลุม่  
  3.1.2.3  การสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) 
เป็นการสงัเกตการณ์ในพืน้ท่ีชุมชนบ้านประทุนแบบไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆของชุมชน โดย
ผู้วิจยัเป็นเพียงผู้สงัเกตการณ์ปรากฏการณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ภายในชมุชนจากภายนอกเทา่นัน้  
  3.1.2.4  การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) คือ การเน้นซกัถามแบบการ
สัมภาษณ์รายบุคคลตัวต่อตัวระหว่างผู้ สัมภาษณ์กับผู้ ให้สัมภาษณ์ โดยการก าหนดประเด็น
ค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้สมัภาษณ์สามารถตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ตา่งๆได้อยา่งอิสระ  
  ผู้ให้การสมัภาษณ์เชิงลกึมีจ านวนทัง้สิน้ 4 คน ดงัตอ่ไปนี ้ 
  1) คณุประกอบ จ าปาทอง  ประธานกลุม่สตรีทอผ้าบ้านประทนุ 
  2) คณุนงสี ทองด้วง   ผู้ สืบทอดการทอผ้าไหม 
  3) คณุเฮียง บญุยงค์   ปราชญ์ชาวบ้าน 
  4) คณุแตว๋ บญุยงค์   ผู้ สืบทอดการทอผ้าไหม 
  สาเหตท่ีุเลือกสมัภาษณ์ทัง้ 4 คนเพราะได้รับการยอมรับจากกลุ่มสมาชิกสตรีทอ
ผ้าไหมบ้านประทนุและมีความเช่ียวชาญ มีทกัษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยงัเด็กและเยาวชน
ตลอดจนมีความนา่เช่ือถือได้รับการยอมรับจากคนในชมุชน  
  3.1.2.5  การสมัภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) เป็นการจดักลุ่มสนทนากนัใน
รูปแบบของการอภิปรายอย่างตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลา 30-60 นาที โดยแบง่การสมัภาษณ์ออกเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ ใหญ่/ผู้สงูอาย ุ2) กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งตวัแทนผู้ เข้าร่วมสมัภาษณ์กลุ่ม
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จากทัง้ 2 กลุม่นี ้เป็นประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนบ้านประทนุ เน่ืองจากบคุคลเหล่านีเ้ป็นบคุคลท่ี
เข้าร่วมในกิจกรรมของชมุชนเก่ียวกบัการทอผ้าไหมเป็นประจ า 
  
   3.1.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1)  การจดบนัทึกภาคสนาม (Fieldnotes) ใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเก็บและสรุป
ข้อมลูให้แก่ผู้วิจยั โดยมีลกัษณะบรรยายว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อย่างไร กบัใครและท าไม 
อาจมีการระบวุนั เวลาและสถานท่ีก ากบัไว้เพ่ือป้องกนัการสบัสน โดยการการจดบนัทึกย่อขณะลง
พืน้ท่ี จากนัน้จงึกลบัมาเขียนสรุปข้อมลูจากการลงพืน้ท่ีอีกครัง้หนึง่ ซึ่งการเขียนสรุปข้อมลูจากการ
ลงพืน้ท่ีไมค่วรทิง้ระยะเวลาไว้นานเพราะอาจท าให้ผู้จดบนัทึกลืมข้อมลูท่ีบนัทึกไว้ และอาจใช้การ
บนัทกึข้อมลูร่วมกบัข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ 
 2)  แบบสมัภาษณ์ (Interview Guide) เป็นการออกแบบค าถามในประเด็นตา่งๆท่ีผู้
สัมภาษณ์สนใจ โดยมีความสอดคล้องกับปัญหาน าวิจัยและวัตถุประสงค์งานวิจัยเพ่ือให้ได้
ค าตอบท่ีครอบคลมุและตรงประเด็น 
 3)  เคร่ืองบนัทกึเสียง (Voice Recorder) ใช้บนัทกึเสียงระหว่างการสนทนาของการ
สมัภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีละเอียดและครบถ้วนจากการสมัภาษณ์ เน่ืองจากผู้สมัภาษณ์สามารถ
ถอดเนือ้ความจากเคร่ืองบนัทึกเสียงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดของการ
สมัภาษณ์อีกครัง้หนึง่ได้ อีกทัง้ยงัเป็นการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู โดยการใช้ร่วมกบัการ
จดบนัทกึภาคสนาม 
 ดงันัน้ การลงภาคสนามเพื่อเก็บข้อมลูดงักลา่ว สิ่งจ าเป็นส าหรับผู้วิจัยท่ีต้องมีเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แนวค าถามประกอบการสมัภาษณ์ โดยแบ่งการสมัภาษณ์ออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และกลุ่มท่ีสมัภาษณ์แบบกลุ่ม  (Focus 
Group) โดยมีแนวค าถามสมัภาษณ์ ดงันี ้

แนวค าถามกลุม่สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview)  
 1)  มีกลยทุธ์ในการส่ือสารเพ่ือให้เกิดการสืบทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมด้วย

วิธีการอยา่งไร 
  2)  การถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมมีวิธีการอยา่งไร  
  3)  มีบทบาทในการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมหรือวฒันธรรมชมุชนอ่ืนๆ

ให้แก่คนในชมุชนหรือไม ่อย่างไร  
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  4)  หน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้เก่ียวกบัการถ่ายทอดหรือการพฒันาภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหมอยา่งไร 
 แนวค าถามกลุม่สมัภาษณ์แบบกลุม่  (Focus Group) 
 แนวค าถามสมัภาษณ์กลุม่ผู้ใหญ่/ผู้สงูอายใุนชมุชน 

  1)  ในอดีตชมุชนมีการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมหรือไม ่มีวิธีการในการ
ถ่ายทอดอยา่งไร 
  2)  มีวิธีการส่ือสารในชมุชนเร่ืองของการพฒันาภมูิปัญญาท้องถ่ินหรือไม ่อยา่งไร
  3)  คนในชมุชนมีวิธีการอยา่งไรในการถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรม
ชมุชนไปยงักลุม่เดก็และเยาวชน 
  4)  คนในชมุชนใช้ช่องทางใดบ้างในการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดภมูิปัญญาการ 
ทอผ้าไหม  
  5)  ชมุชนมีการประยกุต์ใช้ทรัพยากรท้องถ่ินให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในชมุชนบ้างหรือไม ่อยา่งไร 

แนวค าถามในการสมัภาษณ์กลุม่กบัเยาวชน 
 1)  รู้จกัภมูิปัญญาการทอผ้าไหมในชมุชนตนเองมากน้อยเพียงใด อยา่งไร   
 2)  ในอนาคตสนใจท่ีจะเป็นผู้ สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมหรือไม่ เพราะ     

เหตใุด 
 
3.1.4  การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล  
ในการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) แบบสมัภาษณ์ (Interview Guide) มี

ลกัษณะผสมกนัทัง้แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) และแบบสอบถาม
ปลายปิด (Close Ended Questionnaire) เพ่ือให้ได้ข้อมลูหรือค าตอบในสิ่งท่ีผู้สมัภาษณ์ต้องการ
จากผู้ให้สมัภาษณ์และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ให้สมัภาษณ์ได้แสดงความคดิเห็น  
  
 3.1.5  การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  
 ผู้ วิจยัใช้แบบสมัภาษณ์ทัง้แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพ่ือให้ผู้ ให้สมัภาษณ์ได้มี
โอกาสในการตอบค าถามได้ตามต้องการ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีแนวค าถามเพ่ือให้ผู้ วิจัยได้
ค าตอบตรงกับปัญหาน าวิจัยท่ีผู้ วิจยัต้องการศึกษาด้วย โดยผู้ วิจยัตรวจสอบประเด็นและความ
ถูกต้องกับอาจารย์ท่ีปรึกษาถึงความครอบคลุมและครบถ้วนของค าถาม เพ่ือน าไปปรับปรุงและ
แก้ไขก่อนน าแบบสมัภาษณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมลูจริง 
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 3.1.6  ระยะเวลาในการศึกษา 
 ระยะเวลาในการศกึษานบัจากการลงพืน้ท่ีครัง้แรกจนผู้ศกึษางานวิจยัสามารถเก็บข้อมูล
ได้อย่างครบถ้วนในการตอบปัญหาน าวิจยัและวตัถปุระสงค์ของการศึกษา โดยผู้ วิจยัแบ่งการลง
พืน้ท่ีออกเป็น 3 ชว่งเวลา ดงัตอ่ไปนี ้
 ช่วงท่ีหนึ่ง เพ่ือส ารวจสถานท่ีและลกัษณะของชุมชนในการปรับปัญหาน าวิจยัและ
วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัท่ีต้องการศกึษาให้สอดคล้องกบับริบทชมุชน 
 ช่วงท่ีสอง เพ่ือส ารวจพืน้ท่ีในชุมชนและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการท าโครง
ร่างงานวิจยั รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมลูทางลกัษณะของชมุชนเบือ้งต้น 
 ช่วงท่ีสาม เป็นการลงพืน้ท่ีข้อมูลเพ่ือศึกษาและอาจมีการอยู่ร่วมกันในชุมชนใน
บางครัง้ เพ่ือท าการศกึษาและเก็บข้อมลูประกอบกบัการตอบปัญหาน าวิจยัและวตัถปุระสงค์ของ
งานวิจยัท่ีศกึษา 
 
 3.1.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารต่างๆ การสงัเกตการณ์
แบบไม่มีส่วนร่วมและการสมัภาษณ์ จากนัน้จึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือตีความหมาย โดยการ
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพแบบสร้างข้อสรุป ได้แก่ การวิเคราะห์แบบอปุนยั (Analytic induction) 
ซึ่งเป็นการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยจากการจดบนัทึก การสังเกตและการสัมภาษณ์ของ
ปรากฏการณ์ตา่งๆท่ีพบเห็น โดยใช้การบรรยายแบบพรรณนา 
 
 3.1.8  การตรวจสอบข้อมูล 
 การตรวจสอบข้อมูล ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบข้อมลูวา่มีความถกูต้องตรงกนั ซึง่ใช้การตรวจสอบสามเส้า 2 วิธี ดงัตอ่ไปนี ้
  1)  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมลู (Data Triangulation) การตรวจสอบความ
ถกูต้องของข้อมูลทางด้านบุคคล เวลา สถานท่ี จากการสมัภาษณ์เชิงลึกทัง้ผู้น าชุมชน กลุ่มผู้ ให้
ข้อมูลส าคัญและคนในชุมชน หากผู้ วิจัยมีการเก็บข้อมูลซึ่งมีความแตกต่างกัน ข้อมูลท่ีได้จะ
เหมือนเดมิหรือเปล่ียนไป 
  2)  การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมลู(Methodological Triangulation)  
การใช้วิธีการเก็บข้อมลูท่ีหลากหลายโดยใช้เคร่ืองมือท่ีแตกตา่งกนัหรือใช้เคร่ืองมือท่ีผสมผสานใน
การเก็บข้อมูลประเด็นเดียวกัน ซึ่งผู้ วิจัยจะใช้การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกและการใช้
แบบสอบถามเชิงส ารวจควบคูไ่ปกบัการวิจยัเอกสาร  
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 3.1.9  การน าเสนอข้อมูล 
 การน าเสนอข้อมูลใช้ข้อมูลจากการศึกษาประกอบกับการวิเคราะห์ตีความตาม
แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยครัง้นี ้ด้วยการเขียนเล่าเร่ืองหรือการบรรยาย 
(Narrative) ด้วยวิธีการอธิบายเชิงวิเคราะห์ (Analytic Descriptive) ในการน าเสนอข้อสรุป
เบือ้งต้นเพ่ือตอบปัญหาน าวิจยัของการศกึษา โดยแบง่ออกเป็นประเดน็ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1)  บริบทของชมุชน ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชนบ้านประทนุ  
 2)  กระบวนการการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมของ
ชมุชนบ้านประทนุ  
  

3.2  การวิจัยเชิงปริมาณ มีวิธีการวิจยั ดงันี ้
 
 ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้ ศึกษาจะท าการวิจัย โดยมุ่งหา
ข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลท่ีเป็นตวัเลขเป็นหลกัฐานยืนยนัความถูกต้อง
ของข้อค้นพบซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีอยู่บนรากฐานของข้อมลูเชิงประจกัษ์  (Successive 
Approximation)  โดยใช้แบบสอบถามโดยเก็บข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้  ทศันคติ ความรู้ความเข้าใจ
และพฤติกรรมของประชาชนบ้านประทนุท่ีมีตอ่ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม แล้วน ามาวิเคราะห์หา
ข้อสรุปผลการวิจยัด้วยวิธีการทางสถิติ 
 
 3.2.1  ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ชิงปริมาณนี ้เป็นกลุ่มประชาชนในชมุชนบ้านประทนุ หมู่ท่ี 
4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ รับสาร 
 
 3.2.2  กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 การก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณนี  ้พิจารณาจากจ านวนประชากรใน
หมู่บ้านประทุน มีทัง้สิน้ 205 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 1,500 คน ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดย
สุ่มท่ีสมาชิกทุกหน่วยของประชากรท่ีมีจ านวนไม่มากนกัแต่มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน และเป็น
อิสระจากกนัท่ีจะได้เป็นกลุ่มตวัอย่าง เหมาะสมส าหรับการใช้กบัประชากรท่ีมีสภาพคล้ายคลึงกนั 
เน่ืองจากการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัทราบจ านวนประชากรทัง้หมดท่ีต้องการศกึษา  คือ 1,500 คน จึงใช้
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สตูรการค านวณกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1973) โดยก าหนดความเช่ือมัน่ไว้ท่ี 95% และค่า
ความคลาดเคล่ือนจากการสุม่ตวัอยา่งไว้ท่ี 5%  

 
เม่ือ n = เป็นขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 N = เป็นขนาดของประชากร 
         e = คา่ความผิดพลาดท่ียอมรับได้  

ด้วยชมุชนบ้านประทนุ มีประชากร 1,500 คน 
   ดงันัน้    n       =            1,500 

 1+1,500(0.05)2 

=   315.78 หรือ 350 คน 
 

หรือ ตามการก าหนดคา่ตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
  
 3.2.3  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการศกึษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ได้น ามาก าหนดตวัแปรตาม
สมมตฐิานท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้
  สมมตฐิาน ข้อที่ 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัมีการรับรู้เก่ียวกบั          
ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมแตกตา่งกนั  

ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ อาชีพและสถานภาพสมรส 
ตวัแปรตาม ได้แก่ ระดบัการรับรู้เก่ียวกบัภมูิปัญญาการทอผ้าไหม 

  สมมติฐาน ข้อที่  2 ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติท่ีมีต่อ            
ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมแตกตา่งกนั  

ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพและสถานภาพสมรส 
ตวัแปรตาม ได้แก่  ระดบัความคิดเห็นของคนในชุมชนเก่ียวกับทศันคติท่ีมีต่อ        

ภมูิปัญญาการทอผ้าไหม 
  สมมติฐาน ข้อที่ 3 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัมีความรู้ความเข้าใจตอ่            
ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมแตกตา่งกนั  

ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพและสถานภาพสมรส 



37 
 

ตวัแปรตาม ได้แก่ ระดบัความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชนเก่ียวกับภูมิปัญญา
การทอผ้าไหม 
  สมมติฐาน ข้อที่  4 ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการน า        
ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมไปใช้ในชีวิตแตกตา่งกนั 
  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพและสถานภาพสมรส 

ตวัแปรตาม ได้แก่ ระดบัพฤตกิรรมของคนในชมุชนเก่ียวกบัการน าภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหมไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  

 
 3.2.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-Ended Questionnaire) โดยได้
จดัล าดบัเนือ้หาแบบสอบถามให้ครอบคลมุข้อมลูท่ีต้องการโดยแบง่ค าถามออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) โดยเป็นค าถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่  2 เป็นแบบมาตรวัดแบบให้คะแนน โดยเป็นค าถามเก่ียวกับการรับรู้      
ภมูิปัญญาการทอผ้าไหม  

 ส่วนที่  3 เป็นค าถามแบบมาตรการประเมินคา่ของลิเคิร์ต (Likert Scale)โดย
เป็นค าถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีตอ่ภมูิปัญญาการทอผ้าไหม  

ส่วนที่ 4 เป็นแบบมาตรวดัแบบให้คะแนน โดยเป็นค าถามเก่ียวกบัความรู้ความ
เข้าใจท่ีมีตอ่ภมูิปัญญาการทอผ้าไหม  

ส่วนที่ 5 เป็นแบบมาตรวดัแบบให้คะแนน โดยเป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีมี
ตอ่ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมในการน าไปใช้ชีวิตประจ าวนั 

 ในส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 4 และส่วนท่ี 5 นัน้ ผู้ ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบ
ค าถามแตล่ะข้อเพียง 1 ค าตอบเท่านัน้ โดยลกัษณะค าถามจะเป็นมาตราส่วนประเมินคา่ (Rating 
Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

 
 ระดับการรับรู้/มีความเข้าใจ/เกิดพฤตกิรรม         คะแนน  

 มากท่ีสดุ หมายถึง  รับรู้ระดบัมากท่ีสดุ        ให้คะแนน 5 คะแนน  
 มาก       หมายถึง  รับรู้ระดบัมาก   ให้คะแนน 4 คะแนน  
 ปานกลาง หมายถึง รับรู้ระดบัปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
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 น้อย         หมายถึง  รับรู้ระดบัต ่า   ให้คะแนน 2 คะแนน 
 น้อยท่ีสดุ  หมายถึง  รับรู้ระดบัต ่าท่ีสดุ  ให้คะแนน 1 คะแนน 
 

คะแนนเฉล่ียการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนชมุชนบ้านประทุน
เก่ียวกบัภูมิปัญญาการทอผ้าไหม มีคา่อยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน ซึ่งการแปลความหมายจะใช้วิธีอิง
เกณฑ์ แล้วแบง่คะแนนออกเป็น 5 ช่วงเท่าๆ กนั โดยการหาคา่ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ ดงันี  ้
 

ชว่งกว้างของอนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
      จ านวนชัน้ 
    = 5-1 
       5 
    = 0.8 
 

            ระดับคะแนน     ระดับการรับรู้/มีความเข้าใจ/เกิดพฤตกิรรม 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80                   มีระดบัการรับรู้ต ่ามาก 

 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60                   มีระดบัการรับรู้ต ่า 
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40                   มีระดบัการรับรู้ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20                   มีระดบัการรับรู้สงู 
 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00                   มีระดบัการรับรู้สงูมาก 
 

ในส่วนท่ี 3 ซึ่งเป็นค าถามเก่ียวกบัทศันคติของประชาชนบ้านประทุนท่ีมีต่อภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหม เป็นค าถามแบบเป็นมาตรการประเมินคา่ของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยมี
ค าตอบให้เลือก 5 ค าตอบ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยมาก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อยา่งยิ่ง โดยมีทัง้ข้อค าถามเชิงบวกและข้อความเชิงลบ ซึง่มีเกณฑ์การให้คา่คะแนน ดงันี ้ 

ข้อความเชิงบวก ข้อความเชิงลบ   
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง     ให้คะแนน         5 คะแนน      1 คะแนน 

เห็นด้วยมาก        ให้คะแนน         4 คะแนน      2 คะแนน 
เห็นด้วย      ให้คะแนน         3 คะแนน      3 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย     ให้คะแนน         2 คะแนน      4 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง ให้คะแนน         1 คะแนน      5 คะแนน 
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ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบค าถามแต่ละข้อเพียง 1 ค าตอบเท่านัน้ คะแนน
เฉล่ียของทศันคติของประชาชนชุมชนบ้านประทุนมีต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหม เม่ือน ามาแปล
ความหมายโดยใช้คา่เฉล่ีย (Mean) เพ่ือใช้จดักลุ่มระดบัทศันคติของประชาชน โดยน าคะแนนท่ีได้
จากแบบสอบถามมาจดักลุ่ม โดยแบง่ระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั ซึ่งผู้วิจยัใช้เกณฑ์การแบง่
ระดบัคะแนนของเบสท์  ดงันี ้

 
        ระดับคะแนน     
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80       หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60       หมายถึง     เห็นด้วยน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40       หมายถึง      เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20       หมายถึง      เห็นด้วยมาก 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00       หมายถึง       เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

 
 3.2.5  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจยัด าเนินการหาความ
เท่ียงตรง (Validity) และความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามในประเด็นของ
กระบวนการรับรู้และทศันคตขิองผู้ รับสาร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

   3.2.5.1  การหาความเท่ียงตรง (Validity) ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้
น าเสนอแก่อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคณุวฒุิ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงของ
ค าถาม รวมถึงความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ เพ่ือขอค าแนะน า และน ากลบัมาปรับปรุงแก้ไขให้
ถกูต้องเหมาะสมก่อนน าไปเก็บข้อมลูจริงกบักลุม่ตวัอยา่ง 
  3.2.5.2  การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผู้ วิจยัน าแบบสอบถามท่ีได้
ผา่นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบัผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง

จริง จ านวน 30 คน และน าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิ ∞ 
(Coefficient) เพ่ือน ามาหาคา่ความน่าเช่ือถือ ซึ่งภาพรวมคา่ความเช่ือมัน่จะต้องได้คา่ไม่น้อยกว่า 
0.70 โดยหลงัจากการทดสอบแบบสอบถามเพ่ือหาความเช่ือมัน่ ส่วนของการรับรู้ ได้  0.70 ส่วน
ของทศันคตไิด้ 0.72 สว่นของความรู้ความเข้าใจได้ 0.75 และสว่นของพฤตกิรรมได้ 0.78  
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 3.2.6  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจยัได้แจกแบบสอบถามไปยงัทัง้หมดจ านวน 350 คน โดยแบง่แบบสอบถามกระจาย 
ไปยงัครัวเรือนต่างๆ โดยก่อนการเก็บแบบสอบถาม ผู้ วิจยัจะอธิบายถึงวตัถปุระสงค์ของการวิจยั
ให้กบักลุม่เป้าหมายได้รับทราบก่อนตอบแบบสอบถามก่อนเสมอ  
  
 3.2.7  การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ท าการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมลู โดยมีขัน้ตอนการประมวลผลข้อมลู ดงันี ้
  1)  การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทัง้หมดท่ีได้รับกลบัคืนมาจากกลุม่ตวัอย่าง โดยแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 

2)  การลงรหสัข้อมูล (Coding) น าข้อมูลของแบบสอบถามทัง้หมดมาแปรเป็น
สญัลกัษณ์ตวัเลขแทนคา่ตวัแปรตา่ง ๆ ท าการลงรหสัตามท่ีก าหนดไว้ 

3)  การบนัทึกข้อมลู น าแบบสอบถามท่ีผ่านการลงรหสั บนัทึกข้อมลูลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือค านวณค่าทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
และวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม 

 
 3.2.8  สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามจ านวน 350 ชุด โดยประมวลผลด้วย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมทางสถิต ิเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

1)  การวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา โดยใช้คา่ร้อยละ (Percentage)  

2)  การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัการรับรู้และระดบัทศันคติของประชาชนโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ตารางแสดงคา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ียเลขคณิต (Mean) และ
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) และจ าแนกตามล าดบั 

3)  ทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics) คือคา่       
T-test และ F-test (One-way Anova) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจยัท่ีตัง้ไว้  
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 3.2.9  กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

 

การส่ือสาร 

S 

ผู้ส่งสาร 

(ปราชญ์ชาวบ้าน) 

M 

เนือ้หาสาร 

(การทอผ้าไหม) 

C 

ช่องทางการ

ส่ือสาร 

 

R 

ผู้รับสาร 
(สมาชิกชุมชน) 

 

การรับรู้ 

 

ทัศนคติ 
 

พฤตกิรรม 

กลยุทธ์ส่ือ

ประเภท

ต่างๆ 

กลยุทธ์การ

ส่ือสารแบบ

มีส่วนร่วม 
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บทที่  4  
 

บริบทชุมชนและผลการวจิยัเชงิคุณภาพ 
 

การศกึษาเร่ือง “ กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมของชมุชน
บ้านประทุน” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งศึกษา
เก่ียวกับกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม และการวิจัยเชิงปริมาณ 
เป็นการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ ทศันคติ ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมท่ีมีตอ่ภูมิปัญญา
การทอผ้าไหม การเก็บข้อมูลของงานวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการตอบปัญหาการท าวิจัย โดยมุ่ง
ศกึษากระบวนการส่ือสารและการวิเคราะห์ถึงปัจจยัตา่งๆท่ีมีผลตอ่การพฒันาการส่ือสารและภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหม รวมถึงกลยุทธ์ส่ือต่างๆท่ีใช้ในการส่ือสาร ตลอดจนการค้นคว้าข้อมูลจาก
เอกสารท่ีเก่ียวข้องและการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณนัน้เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนชุมชน
บ้านประทุนโดยใช้แบบสอบถาม ทัง้นีผู้้ วิจัยได้แบ่งรายละเอียดเนือ้หาของผลการวิจัยในบทนี ้
ออกเป็น 2 สว่น คือ บริบทชมุชนและผลการวิจยัเชิงคณุภาพ ดงันี ้

 
4.1  บริบทชุมชน 
 
 จากการลงภาคสนามและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาโดยการสมัภาษณ์และสงัเกต
สภาพชุมชนดงักล่าว ผู้ศกึษาได้ก าหนดหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบับริบทของชมุชนบ้านประทนุ หมู่ท่ี 4 
ต าบลแตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ ดงันี ้
  
 4.1.1  ประวัตหิมู่บ้าน 
 บ้านประทนุ หมู่ท่ี 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสริุนทร์ ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแตล ห่างจากตวัอ าเภอศีขรภูมิไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 16.5 กิโลเมตร 
ประชาชนในหมู่บ้านมีภาษาพูดเป็นภาษาพืน้เมืองคือภาษาเขมรสริุนทร์ อาชีพหลกัคือการท านา 
บ้านประทุนก่อตัง้หมู่บ้านเม่ือปี พ.ศ. 2400 โดยในปี  พ.ศ. 2403 ครอบครัวของ นายยงค์และ   
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นายยืนซึง่เป็นคนบ้านตากกู ได้อพยพครอบครัวมาท ามาหากินใหม่เน่ืองจากประสบปัญหาฝนแล้ง
ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ท าให้เกิดความอดอยากและโรคระบาด จึงได้มายึดพืน้ท่ีบริเวณบ้าน
ประทนุในปัจจบุนัเป็นท่ีท ากิน เน่ืองจากเดิมบริเวณนีเ้ป็นป่าทึบโดยภายหลงัถกูเรียกว่าป่าแขนหกั 
สนันิษฐานว่าผู้ ท่ีมาบุกเบิกป่านีน้ัน้พลาดพลัง้ท าให้แขนหกั จึงตัง้ช่ือว่าป่าแขนหกัและยงัเรียกช่ือ
ป่าแขนหกัมาจนถึงปัจจุบนั ภายในป่ามีหนองน า้ท่ีช่ือว่า หนองกลาง สามารถปลูกพืชและเลีย้ง
สตัว์เพ่ือการยงัชีพได้ ต่อมามีครอบครัวของนายเปร  ครอบครัวนายเกรม และครอบครัวนายชอบ
ทัง้สามครอบครัวนีเ้ดิมอยู่ท่ีบ้านขวาวได้อพยพมาสมทบอีกรวมเป็น 5 ครอบครัวท่ีร่วมบุกเบิก
กลายเป็นพืน้ท่ีบ้านประทุนในปัจจุบัน เม่ือนายยงค์ นายยืน นายชอบ นายเปร และนายเก
รม  ได้มาอาศยัพืน้ท่ีป่าแขนหกัแล้ว ได้ยึดหนองกลางเป็นหลกั โดยใช้บริเวณหนองกลางเป็นท่ี
ปลูกสร้างท่ีพักอาศัย  โดยนายยงค์และนายชอบปลูกบ้านอยู่ทางทิศใต้ของหนองกลาง             
ด้านนายยืน นายเกรม นายเปรนัน้ ปลูกบ้านอยู่ทางทิศเหนือของหนอง จึงร่วมกันตัง้ช่ือบ้านว่า 
บ้านหนองกลางและใช้ช่ือบ้านหนองกลางมาจนถึงปี พ.ศ.2450 จึงได้เปล่ียนช่ือมาเป็นบ้าน
ประทนุจนถึงปัจจบุนั 
 
 4.1.2  ความสมบูรณ์ของพืน้ท่ีป่าแขนหัก 
 ป่าแขนหกัหรือพืน้ท่ีท่ีเป็นบริเวณบ้านประทนุปัจจุบนั เป็นพืน้ท่ีอุดมสมบรูณ์ไปด้วยสตัว์
ป่านานาชนิด เหมาะแก่การเพาะปลูก เพราะเป็นท่ีราบลุ่มอุดมไปด้วยปลานานาชนิดเน่ืองจาก
บริเวณป่าแขนหกัมีหนองน า้ท่ีมีน า้ขงัตลอดทัง้ปีถึง 7 หนอง มีช่ือเรียกดงันี ้
               1)  หนองกลาง 
               2)  หนองซลัตรู  ปัจจบุนัคือหนองบ้านประทนุ 
               3)  หนองสมดั 
               4)  หนองโสน 
               5)  หนองโชด 
               6)  หนองปราน ปัจจบุนัเรียกหนองปรานและหนองแดง 
               7)  หนองเพนา  
 ป่าแขนหักมีพืน้ท่ีประมาณ 25,000 ไร่ มีต้นไม้ใหญ่มากมาย เช่น ต้นประดู่ ต้นพะยูง       
ต้นเต็ง รวมกันประมาณ 90,000 ต้น ปัจจุบันมีต้นประดู่ใหญ่ท่ีอยู่ใกล้กับหนองบ้านประทุน        
วดัโดยรอบได้ความยาว 8 เมตร สนันิษฐานว่ามีมาตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยา ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ศาล
เจ้าพอ่หลกัเมืองบ้านประทนุ 



44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1  ต้นประดูข่นาดใหญ่ตัง้อยู่ใกล้กบัหนองน า้บ้านประทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2  หนองกลาง ในปัจจบุนัคือหนองน า้บ้านประทนุ 
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 4.1.3  สภาพทางภูมิศาสตร์  

หมู่บ้านประทุนตัง้อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอศีขรภูมิ 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด
สริุนทร์ 30 กิโลเมตร  มีอาณาเขตตดิตอ่ดงันี ้

 ทิศเหนือ  ตดิกบับ้านห้วยเจริญ หมูท่ี่  21  
 ทิศใต้     ตดิกบับ้านโนนแดง หมูท่ี่  4      
 ทิศตะวนัออก    ตดิกบับ้านหนองดมุ หมูท่ี่  4      
 ทิศตะวนัตก     ตดิกบับ้านอายอง หมูท่ี่  12    

 
 ตารางท่ี 4.1  จ านวนแหลง่น า้และการใช้น า้จ าแนกตามแหลง่น า้  
 

แหล่งน า้ จ านวน การใช้น า้ 

หนองกลางหมู่บ้าน 1  แหง่ ตลอดปี 
หนองประทนุ 1  แหง่ ตลอดปี 

สระน า้โครงการหนองดิน 2  แหง่ ตลอดปี 
สระน า้กลุม่สตรี 2  แหง่ ตลอดปี 
บอ่น า้ส่วนบคุคล 7  แหง่ ไมต่ลอดปี 

ปัม้น า้ บาดาล สว่นตวั 3  แหง่ ตลอดปี 
 
 4.1.4  ด้านพืน้ท่ี 

หมูบ้่านประทนุมีเนือ้ท่ีทัง้หมด 3,728 ไร่ แบง่ออกเป็นพืน้ท่ีเพ่ืออยู่อาศยั 250  ไร่ และพืน้ท่ี
ท าการเกษตร 3,478  ไร่ 

 
 4.1.5  ด้านการศึกษา 
 หมู่บ้านประทุน มีโรงเรียนในหมู่บ้านคือโรงเรียนบ้านประทุนอายอง สอนในระดบัชัน้
อนุบาลถึงมธัยมศึกษาตอนต้น เดิมนัน้ได้อาศยัวดัเป็นสถานท่ีในการศึกษาเล่าเรียน ก่อนท่ีจะมี
โรงเรียนหรือศาลาวดันัน้ต้องไปเรียนท่ีโรงเรียนบ้านแตลในปี พ.ศ.2480 จึงย้ายมาเรียนท่ีศาลาวดั
บ้านประทนุ และในปี พ.ศ.2510 ทางราชการจึงได้จดัสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนถาวรขึน้ 
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ท าให้ลกูหลานบ้านประทนุและบ้านอายองได้มีท่ีเรียน ปัจจบุนั โรงเรียนบ้านประทนุอายองเปิดท า
การสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาลถึงมธัยมศกึษาปีท่ี 3  
 
 4.1.6  สภาพทางเศรษฐกิจและอาชีพของคนในหมู่บ้าน 
 ลกัษณะอาชีพของคนในหมูบ้่าน 
  อาชีพท านา         จ านวน 98 ครัวเรือน   คดิเป็นร้อยละ  80.33 
  อาชีพรับราชการ         จ านวน 24 ครัวเรือน   คดิเป็นร้อยละ   19.67 
 
 4.1.7  รายได้ของประชากร 
 ครัวเรือนทัง้หมดในบ้านประทุนมีรายได้สูงกว่า 23,000 บาท/คน/ปี  รายได้เฉล่ียของ
ประชากรของหมู่บ้านจ านวน 45,131 บาท/คน/ปี ซึ่งส่วนใหญ่มาจากอาชีพทอผ้า ท านาและรับ
ราชการ 
 
 4.1.8  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตขิองชุมชน 
  1)  การมีไฟฟ้าใช้ของครัวเรือน 
   มีไฟฟ้าใช้  จ านวน  122 ครัวเรือน 
   ไมมี่ไฟฟ้าใช้               จ านวน       - ครัวเรือน 
  2)  โทรศพัท์สาธารณะ  จ านวน      1 แหง่ 
  3)  แหลง่น า้สาธารณะท่ีสร้างขึน้ ท่ีส าคญั สสระ คลองสง่น า้)   จ านวน   2 แหง่ 
  4)  แหลง่น า้ตามธรรมชาติ สห้วย หนอง คลอง บงึ)                  จ านวน   2   แหง่ 
  5)  แหลง่น า้ด่ืมน า้ใช้  จ านวน  3 แหง่  ประกอบด้วย 
       บอ่บาดาล จ านวน  1 แหง่ 
       ถงัเก็บน า้ฝน จ านวน  2 แหง่ 
  6)  พืน้ท่ีป่าชมุชน 1 แหง่ พืน้ท่ี 16 ไร่ 
  
 4.1.9  ที่มาของช่ือบ้านประทุน 
 สาเหตท่ีุบ้านหนองกลางเปล่ียนช่ือมาเป็นบ้านประทนุนัน้  ผู้อาวโุสในหมู่บ้านได้เล่าสืบตอ่
กันมาว่า หมู่บ้านทางทิศตะวันออกของบ้านหนองกลางคือ   บ้านแตลซึ่งก่อตัง้หมู่บ้านก่อน 
ชาวบ้านส่วนใหญ่พดูภาษาส่วย ประกอบอาชีพเลีย้งสตัว์เป็นหลกั วนัหนึ่งได้เข้าไปในป่าแขนหกั
และพบงูจงอางใกล้หนอง สงูจงอาง  ภาษาส่วยเรียกว่า  ซลัตรู)  จึงเรียกหนองนัน้ว่าปังซลัตลูหรือ 
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หนองซลัตรู พวกส่วยจึงเรียกหมู่บ้านท่ีอยู่ใกล้หนองนัน้ว่า เซราะปะตรู สเซราะแปลว่า บ้าน) หรือ
บ้านปะตูร คนรุ่นหลังจึงเรียกต่อๆกันมาว่าบ้านปะตรูจนถึงปัจจุบนั ส่วนทางราชการนัน้เรียกว่า
บ้านประทนุ 
 
 4.1.10  ความเป็นมาของช่ือสกุลบุญยงค์และม่ันยืน 
         บุคคลท่ีมาบุกเบิกบ้านประทุนนัน้ คือนายยงค์และนายยืน ผู้ อาวุโสในชุมชนเล่าว่า         
นายยงค์กบันายยืนเป็นคนท่ีมีจิตใจเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ต่อชาวบ้านจึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวบ้าน
มาก ถึงแม้ทา่นจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามแตค่วามดีของทา่นก็ยงัคงอยู่ในใจของชาวบ้าน  จนกระทัง่
ทางราชการประกาศให้ใช้นามสกุลในปี พ.ศ.2469 ทางบ้านประทนุซึ่งขณะนัน้มีนายพนูเป็นผู้น า
หมู่บ้านได้ประชุมชาวบ้านและได้ตัง้นามสกุลให้ชาวบ้านท่ีอยู่ทางทิศใ ต้ของหนองว่า  บุญยงค์ 
ตามช่ือของนายยงค์และทางทิศเหนือของหนองให้ใช้นามสกลุวา่ มัน่ยืน ตามช่ือของนายยืน ดงันัน้
บ้านประทนุจงึใช้นามสกลุตามช่ือของนายยงค์และนายยืนมาจนถึงปัจจบุนั 
 
 4.1.11  วัฒนธรรมและประเพณี 
  4.1.11.1  ประเพณีการเล่นตรุษ จะเล่นในช่วงเดือน 5 ในวนัแรม 14 ค ่าเดือน 5 
และวนัขึน้ 1 ค ่าเดือน 6 มีการเล่นคล้ายกบัการเซิง้บัง้ไฟ คือมีคนร้องน าแล้วจะมีคนร้องตาม  เล่น
ได้ทัง้เดก็หนุม่สาว  ไปจนถึงผู้สงูอาย ุ
                 4.1.11.2  ประเพณีการหยุดงานในเดือน 5 บ้านประทนุมีประเพณีการหยดุจาก
การท างานในเดือน 5  เหลืออยู่ชาวบ้านเรียกว่าตอม แปลว่า เว้น คือเว้นจากการท างานโดยมี
ความเช่ือตอ่ๆกนัมาว่าในช่วงเดือน 5 นัน้ ถ้าใครไม่หยดุท างานหรือไม่เว้นจากการจะมีอนัเป็นไป
หรือมีฟ้าผา่ เป็นต้น 
 4.1.11.3  การละเล่นเรือมอนัเรหรือร ากระทบสาก การร านีจ้ะร าในช่วงเดือน 5 
เน่ืองจากชาวบ้านหยดุจากการท างาน จึงมาร้องร ากันเพ่ือคลายเครียดและเพ่ือความสนกุสนาน
ระหวา่งคนในชมุชน รวมถึงมีการเลน่สะบ้าระหวา่งหนุม่สาวด้วย 
 4.1.11.4  ประเพณีการสงฆ์น า้พระในปลายเดือน 5 คือวนัแรม 15 ค ่า มีการเล่น
ตรุษในภาคเช้าและภาคบา่ยสรงน า้พระ 
 4.1.11.5  ประเพณีการเซ่นศาลปู่ ตาในวนัขึน้ 3 ค ่าเดือน 3 และวนัขึน้ 6 ค ่าของ
ทกุปี ชาวบ้านจะน าข้าวปลาอาหาร ขนม ของหวาน สรุา ไข่ไก่ มาเซ่นปู่ ตาเพ่ือให้ทกุคนในหมู่บ้าน
มีความร่มเย็น ฝนตกต้องตามฤดกูาล จะมีการสวดมนต์ในหมู่บ้าน ปัจจบุนัชาวบ้านยงัปฏิบตัิและ
นบัถือกนัอยู ่
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 4.1.11.6  ประเพณีการเล่นแม่มด หรือมอ ชาวบ้านจะเล่นแม่มดในวนัขึน้ 1 ค ่า 
เดือน 3 เพียงคืนเดียว โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้ครอบครัวมีความสุข ถ้าใครไม่เล่นก็จะมีการ
เจ็บป่วยของคนในบ้าน ดงันัน้ในวนัขึน้ 1 ค ่า เดือน 10 ชาวบ้านทัง้ชายหญิงจะนดักันเล่นแม่มด
อยา่งสนกุสนาน อปุกรณ์ท่ีใช้ในการเล่นมีดนตรีพืน้บ้านมีข้าวตอก ดอกไม้ธูปเทียน ขนม พานหรือ
ขนั ปัจจบุนัการเลน่ยงัมีอยูป่ระปรายเน่ืองความเช่ือเร่ืองแม่มดเร่ิมลดลงและมีเพียงบางบ้านเท่นัน้
ท่ียงัเลน่อยูท่กุปี 
  4.1.11.7  ประเพณีการบวชนาค ประเพณีนีค้ล้ายกนักบัหมูบ้่านอ่ืนๆ 
  4.1.11.8  ประเพณีการแตง่งานซึ่งคล้ายกบัการแตง่งานของชาวส่วยแตแ่ตกตา่ง
ตรงท่ีฝ่ายชาย จะต้องเตรียมขนมประมาณ 12 ถาด ไปเซ่นผีฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงจะเรียกเอาข้าว
จ้าว ข้าวเหนียว มะพร้าว ไก่ เป็ด ซึ่งเป็นพิธีท่ีมีความยุ่งยากมากถ้าแต่งตามประเพณีเขมร 
ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านประทนุประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพนัธุ์เขมรเป็นหลกั วฒันธรรม
และประเพณีในการแตง่งานจงึแตกตา่งกนั บางคูไ่มอ่ยากท าตามประเพณีก็หนีตามกนั ถ้าหนีตาม
กนัแล้วการแตง่งานก็จะไมถื่อเอาตามประเพณีจะรวบรัดเอาเลย ประชาชนท่ีมีเชือ้สายเขมรไม่นิยม
จดังานแตง่งานท่ีมีขัน้ตอนยุง่ยากมากนกั มกัจะรวบรัดพิธีการให้มีน้อยท่ีสดุ 
         
 4.1.12  สภาพปัจจุบัน 
 บ้านประทุนมีอายุประมาณ 126 ปี จากจ านวนครอบครัวเพียง 5 ครอบครัวปัจจุบันมี
ครัวเรือนทัง้สิน้ 205 ครอบครัว เฉล่ียแล้วมีการขยายครอบครัวปีละ 1 ครอบครัว มีประชากรทัง้สิน้ 
1,500 คน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เป็นชุมชนท่ีมีลักษณะแบบสังคมเกษตร 
ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพทอผ้า มีวดัเป็นศนูย์กลาง
จิตใจของประชาชน มีกิจกรรมท่ีวดัท าร่วมกบัชมุชนอย่างตอ่เน่ือง ทัง้กิจกรรมทางพระพทุธศาสนา
หรือการต้อนรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน บ้านประทุนได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน
หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเท่ียวเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี เม่ือปีพ.ศ.2555
ปัจจุบนัได้มีการพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทอผ้าท่ีครบวงจรมากขึน้รวมถึงมีการจดัตัง้
กลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มกองทุนหมู่บ้านประทุน กลุ่มกองทุนข้าวเปลือก กลุ่มกองทุนประปาบ้าน
ประทนุ  และกลุม่อาชีพทอผ้าไหม เพ่ือชว่ยเหลือประชาชนในชมุชนในด้านตา่งๆ 
 
 4.1.13  ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนและเงนิกองทุนในชุมชน 
 4.1.13.1  กองทุนหมู่บ้านประทุน ประธานคือ นายประดิษฐ์  สาทิพย์จันทร์ 
จ านวนสมาชิก 149 คน เงินทนุ 1,000,000 บาท กิจกรรมของกลุ่มท่ีส าคญั ประกอบด้วย การให้
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เงินกู้ ยืมกับสมาชิกเพ่ือน าไปประกอบอาชีพอาชีพตามโครงการ,การระดมเงินออม,การจัด
สวสัดกิาร 
 4.1.13.2  กลุม่กองทนุข้าวเปลือก ประธานคือ นายจีน  จ าปาทอง จ านวนสมาชิก 
60 คน  เงินทนุ90,000 บาท  กิจกรรมของกลุม่ท่ีส าคญัคือจดัสรรทนุให้สมาชิก 
  4.1.13.3  กลุม่กองทนุประปาบ้านประทนุ ประธานคือ นายเทียม มัน่ยืน มีจ านวน
สมาชิก 173 คน  เงินทนุ75,000 บาท  กิจกรรมของกลุม่ท่ีส าคญั ประกอบด้วยปรับปรุงซ่อมแซมสิ่ง
ท่ีช ารุดให้คงอยูส่ภาพเดมิพร้อมใช้งานได้ 

 4.1.13.4  กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ประธาน คือ นางประกอบ  จ าปาทอง  มีจ านวน
สมาชิก 89 คน  เงินทนุเร่ิมต้น 200,000 บาท กิจกรรมของกลุ่มท่ีส าคญัประกอบด้วยทอผ้าไหมเพ่ือ
จ าหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเย่ียมชมหมู่บ้าน ตลอดจนการออกร้านในช่วงเทศกาลของดี
ประจ าจงัหวดั และหนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ 

 
 4.1.14  ข้อมูลกลุ่มปลูกหม่อนเลีย้งไหม 
 กลุ่มปลูกหม่อนเลีย้งไหมบ้านประทุน ตัง้อยู่ท่ีบ้านประทุน หมู่ท่ี 4 ต าบลแตล อ าเภอ            
ศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ ห่างจากอ าเภอศีขรภูมิ 14 กิโลเมตร บนเส้นทางศีขรภูมิ-จอมพระ เป็นการ
ด าเนินกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มผู้ปลกูหม่อนเลีย้งไหมบ้านประทนุ ก่อตัง้กลุ่มขึน้ในปี พ.ศ.2543 โดย
มีสมาชิกทัง้หมด 65 คน มีโรงเลีย้งไหม 20 โรงเรือน ได้รับการสนบัสนนุจากกรมส่งเสริมการเกษตร
โดยมีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินงาน ดงันี ้
 1)  เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกมีความสามคัคี 
  2)  เพ่ือสนับสนุนให้สมาชิกมีปัจจัยการผลิตวัสดุอุปกรณ์การเลีย้งไหมอย่าง
พอเพียง 
  3)  เพ่ือสนบัสนนุให้สมาชิกมีโรงเลีย้งไหมแบบเอกเทศเป็นของตนเอง 
  4)  เพ่ือประสานงานจดัหาหมอ่นไหมพนัธ์ดีบริการแก่ลกูค้า 
  5)  เพ่ือส่งเสริมและพฒันาให้สมาชิกมีความรู้เร่ืองการปลูกหม่อนเลีย้งไหมและ
การแปรผลิตภณัฑ์ไหม 
  6)  เพ่ือจดัหาตลาดรับรองผลผลิต 
 
 4.1.15  ข้อมูลการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มปลูกหม่อนเลีย้งไหม  
    4.1.15.1  การปลกูหม่อนเลีย้งไหมทางกลุ่มได้รับการสนบัสนนุโครงการส่งเสริม
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การปลูกหม่อนเลีย้งไหมจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดยศนูย์ขยายพนัธุ์ไหมท่ี3 อ าเภอนางรอง 
จงัหวดับรีุรัมย์ในปี พ.ศ. 2545 ซึง่มีการด าเนินงาน 4 กิจกรรมส าคญั คือ 
 1)  อบรมเกษตรกรหลกัสูตรการปลูกหม่อนเลีย้งไหม 15 วนั โดยจดัส่งเกษตรกร
ไปเข้ารับการอบรมท่ีศนูย์ส่งเสริมขยายและเพาะเลีย้งพนัธ์หม่อนไหมท่ี  3 อ าเภอนางรองจงัหวดั
บรีุรัมย์ 
 2)  สนบัสนุนวสัดกุ่อสร้างห้องเลีย้งไหมแบบสมทบขนาด 6x8 เมตรจ านวน 20 
ห้องและส่งเสริมการปลูกหม่อนพันธุ์ ดี 30 ไร่ ต่อมาเกษตรกรได้ขยายการปลูกหม่อนเลีย้งไหม
อยา่งกว้างขวาง โดยสมาชิกคนอ่ืนๆได้เข้ารวมกบักลุ่มเกษตรกรท่ีมีโรงเลีย้งและสมาชิกบางคนยงั
ลงทนุสร้างโรงเลีย้งไหมเป็นสว่นตวั 
 3)  ศูนย์ฯจัดฝึกอบรมหลักสูตรการท าชาใบหม่อนพร้อมอุปกรณ์การท าชาใบ
หมอ่นให้แก่กลุม่ 
 4)  ศนูย์ฯจดัฝึกอบรมสาวไหมและการฟอกย้อมไหมและการฟอกย้อมไหมให้แก่
เกษตรกรกลุ่มและวางแผนการรับไข่ไหมจากศนูย์ขยายพนัธ์ไหมนางรองปีละ 8 รุ่น       รุ่น ละ 40 
แผน่ รวมทัง้ปีประมาณ 320 แผน่ เพ่ือใช้ในการทอผ้าไหมในแตล่ะปี 
 4.1.15.2  การสาวไหม ทางกลุ่มให้สมาชิกผู้ เลีย้งไหมสาวกันเองก่อน เน่ืองจาก
ทางกลุ่มยังไม่มีโรงสาวไหมเป็นของส่วนรวม และกลุ่มได้ด าเนินกิจการของบประมาณเพ่ือซือ้
เคร่ืองสาวไหมแบบก่ึงอตัโนมตัพิร้อมสร้างโรงสาวไหม 
 
 4.1.16  สรุปสภาพบริบทชุมชน  
 บ้านประทนุ หมูท่ี่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสริุนทร์  เป็นชมุชนท่ีมีลกัษณะแบบ
สงัคมเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพทอผ้า  มีวดั
เป็นศนูย์กลางจิตใจของประชาชน มีกิจกรรมท่ีวดัท าร่วมกบัชุมชนอย่างต่อเน่ือง ทัง้กิจกรรมทาง
พระพทุธศาสนาหรือการต้อนรับนกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตชมุชน บ้านประทุนได้รับเลือก
ให้เป็นหนึง่ในหมูบ้่านผลิตผ้าไหมเพ่ือการทอ่งเท่ียวเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี เม่ือ
ปีพ.ศ.2555 ปัจจบุนัได้มีการพฒันาชมุชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทอผ้าท่ีครบวงจรมากขึน้รวมถึงมี
การจดัตัง้กลุม่ตา่งๆ ได้แก่ กลุ่มกองทนุหมูบ้่านประทนุ กลุม่กองทนุข้าวเปลือก กลุ่มกองทนุประปา
บ้านประทนุ  และกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในชมุชนในด้านต่างๆ จดุแข็งของ
ชมุชนบ้านประทุนคือ ผู้น ามีความรู้ความสามารถ เสียสละให้กับชุมชน อีกทัง้ยงัมีทุนในชุมชนท่ี
แข็งแกร่งและทรงคณุคา่ จดุออ่นคือ เกษตรกรยงัท านาท่ีต้องพึง่พิงธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการรอให้
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ฝนตกตามฤดูกาล ด้านโอกาสของชุมชนคือ การสนับสนุนช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้ การฝึกอบรมทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ 
อปุสรรคของชมุชนบ้านประทนุ คือ ปัญหาผลผลิตทางด้านการเกษตรท่ีมีการผลิตไม่เพียงพอท าให้
ราคาในท้องตลาดสูงขึน้ เกษตรกรในชุมชนจึงต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางและร้านค้าพาณิชย์ ท าให้
รายได้ลดลงจึงต้องหันไปพึ่งบุตรหลานท่ีจ าเป็นต้องอพยพย้ายถ่ินฐานออกไปหางานท าในเมือง 
ชมุชนบ้านประทนุเป็นหนึ่งในหลายๆชุมชนท่ีเน้นการพึ่งพาตนเอง ใช้ทนุชมุชนคือภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหมเพ่ือการสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง ให้แก่คนในชุมชนและ
ลกูหลานในท้องถ่ิน  
 
4.2  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  
 จากการลงพืน้ท่ีเพ่ือประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชมุชนบ้านประทนุ ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ 
จงัหวดัสริุนทร์ นอกจากนีย้งัมีกลุม่ผู้ให้ข้อมลูส าคญั สKey Informant) ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ สืบ
ทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม สมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านประทนุ ผู้ ใหญ่บ้านประทนุ กลุ่มผู้ ใหญ่ /
ผู้สงูอาย ุเดก็และเยาวชนซึ่งเป็นผู้อาศยัอยู่ในชมุชนโดยใช้การสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การ
สมัภาษณ์เชิงลกึ และการสมัภาษณ์แบบกลุม่ โดยมีผลการศกึษา ดงันี ้ 
 
 4.2.1  กระบวนการส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม 

  4.2.1.1  บทบาทของผู้สง่สาร สSender)  
  ปราชญ์ชาวบ้าน ประธานกลุ่มสตรีการทอผ้าไหม  ผู้ สืบทอดการทอผ้าไหม 
สมาชิกการทอผ้าไหมเป็นบคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีเป็นผู้ ริเร่ิมหรือเร่ิมต้นส่งสารไปยงับคุคลหนึ่งหรือ
สมาชิกในชมุชน โดยมีบทบาทในการชีน้ าวา่พฤตกิรรมการส่ือสารภายในสถานการณ์หนึ่งๆ นัน้ จะ
เป็นไปในรูปใดและมีผลอย่างไรหรืออีกนยัหนึ่งคือ บคุคลเหล่านีเ้ป็น ผู้กระตุ้น (Stimulus) ท่ีท าให้
เกิดการตอบสนอง (Response) จากผู้ รับสาร โดยการใช้สญัญาณ(Signal) และสัญลักษณ์
(Symbol) ซึ่งแสดงถึงเป้าหมายหรือสิ่งท่ีแหล่งสารต้องการส่ือ ในท่ีนี ้บคุคลและกลุ่มคนดงักล่าว
เป็นผู้ ท่ีสง่สารไปยงัสมาชิกของชมุชน โดยมีทศันะตอ่บทบาทของผู้สง่สาร ดงันี ้

 เฮียง บุญยงค์ กล่าวถึง การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอ
ผ้าไหมไว้ว่า “ทอผ้ามานานแล้ว ก่ีปีไม่รู้ มีคนมาขอให้ช่วยบอกช่วยสอน ก็ไม่รู้จะสอนยงัไง เลยท า
ให้ด ูท าทีละขัน้ทีละตอน เขาเห็นก็รู้ว่ามนัยากกว่าจะได้แต่ละเส้นแต่ละผืน เขาเลยจ าแล้วเอาไป
ท า ท าจนขายได้ เราก็ดีใจ” สเฮียง  บญุยงค์, 2558) 
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   ประกอบ จ าปาทอง กลา่วถึง การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหมไว้ว่า “ เราสาธิตให้เขาเห็น ลงมือท าให้ด ูบางทีการพดูการบอกเขาไม่เข้าใจ ต้องให้เขา
เรียนรู้และลงมือท าด้วยตวัเอง” สประกอบ จ าปาทอง, 2558) 
   นงสี  ทองด้วง กลา่วถึง การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้า
ไหมไว้วา่ “ ใครมาเรียนรู้เราก็สอน สอนให้เขาเป็น เขาจะจา่ยเงินให้เราคา่สอนหรือเปล่าเราไม่รู้ เรา
รู้แตว่า่ถ้าเขาท าเป็น เขากลบัไปบ้านเขาก็ท าได้ ท าได้โดยไมมี่เรา แคนี่ก็้พอ” สนงสี ทองด้วง, 2558) 
   แตว๋  บญุยงค์ กลา่วถึง การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหมไว้วา่ “เราเป็นรุ่นลกูรุ่นหลานก็ครูพกัลกัจ ามาจากพ่อแม่ ตอนนีเ้ราสอนคนอ่ืนได้แล้ว เราพดูไม่
เก่งก็ต้องท าให้ด ูย้อมให้ด ูทอให้ด ูแล้วให้ลองท า ผิดไม่เป็นไรเพราะเด๋ียวเขาก็รู้ พอท าครัง้ท่ีสองก็
ไมผ่ิดแล้ว ไมน่านก็ท าได้” สแตว๋ บญุยงค์, 2558) 
  จากข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ สรุปในประเด็นของผู้ส่งสารได้ว่า การส่ือสาร
เพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไม่เพียงต้องอาศยัการบอกเล่าแบบปากตอ่ปากเท่านัน้ 
ยงัต้องใช้การสาธิตและการลงมือท าให้ด ูการได้ปฏิบตัิจริงท าให้เกิดการเรียนรู้จากการลองผิดลอง
ถกูจนเกิดความรู้ความเข้าใจและปฏิบตัิได้ถกูต้อง การท่ีพืน้ฐานการทอผ้ามาจากคนในครอบครัว
เป็นผู้ สืบทอดความรู้ให้ เป็นองค์ความรู้ท่ีส าคญัในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งมีวิธีการ
ถ่ายทอดโดยการอาศยับคุคลเป็นแหล่งความรู้ในการสาธิต ซึ่งบ้านถือเป็นแหล่งถ่ายทอดท่ีส าคญั
ในการถ่ายทอดใช้การเรียนรู้แบบมุขปาฐะ คือ การเรียนรู้จากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่าง
ตอ่เน่ือง ตัง้แต่แม่สอนลูก พ่ีสอนน้อง น้าสอนหลาน ใช้วิธีสอนด้วยการปฏิบตัิจริง อธิบายการท า
ด้วยการบอกเล่า จึงเป็นมลูเหตสุ าคญัท่ีท าให้เกิดการส่ือสารจากบุคคลหนึ่งไปยงับคุคลหนึ่ง และ
สง่ตอ่กนัไปเร่ือยๆ กลายเป็นเครือขา่ยองค์ความรู้ในการสืบทอดภมูิปัญญาท้องถ่ินนี ้
   4.2.1.2 เนือ้หาของสาร สMessage)  
  ลกัษณะของเนือ้หา สMessage) ของชมุชนบ้านประทนุมีลกัษณะท่ีเน้นการท าให้
เห็นหรือการลงมือท าด้วยตนเอง สารท่ีส่ือออกไปจึงออกมาในรูปแบบของอวจันภาษา ทัง้ท่าทาง 
กริยา อาการ การสาธิตและการปฏิบตัิจากคนในครอบครัวถูกส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่ น ในรูปแบบท่ี
แตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัความเข้าใจของผู้สง่สารและรูปแบบของการน าเสนอสารนัน้ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นค าพดู ตวัหนงัสือ หรือรูปภาพ เคร่ืองหมาย หรือกิริยาท่าทางตา่งๆ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีแสดงหรือ
ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการและวตัถปุระสงค์ของผู้ รับสาร ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว สารก็
คือ ภาษา สLanguage) ในท่ีนีส้ารของชุมชนดังกล่าวมี รหัสของสารท่ีไม่ใช้ค า สNonverbal 
Message Codes) ได้แก่ ระบบสญัลกัษณ์สญัญาณหรือเคร่ืองหมายใดๆ ก็ตามท่ีไม่เก่ียวข้องกบั
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การใช้ถ้อยค า เช่น ดนตรี การเต้นระบ า อากัปกริยาท่าทาง สGesture) การแสดงทางหน้าตา 
สFacial Expression) ซึง่แตล่ะอยา่งมีสว่นประกอบยอ่ย และเม่ือรวมเข้าด้วยกนัตามแบบท่ีก าหนด
ก็ท าให้มีความหมายขึน้ สารของชมุชนจงึจดัอยูใ่นประเภทนี ้ 
  4.2.1.3  ชอ่งทางการส่ือสาร สChannel)  
  ลักษณะการส่ือสารของชุมชนบ้านประทุนในปัจจุบันนัน้ จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทัง้จากเอกสาร งานวิจยั และการลงภาคสนาม พบว่า ชุมชนบ้านประทุนมีการใช้ช่องทาง
การส่ือสารในหลากหลายรูปแบบ แต่เน้นไปท่ีการส่ือสารผ่านตวับุคคล การส่ือสารแบบปากต่อ
ปาก และการส่ือสารผ่านเสียงตามสาย รวมถึงการส่ือสารผ่านการจัดการประชุมเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการทอผ้าไหม ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆท่ีชมุชนจดัขึน้   
  4.2.1.4  บทบาทของผู้ รับสาร สReceiver)  
   จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ ใหญ่ /ผู้ สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้าน
ประทุนเพ่ือวิเคราะห์ในประเด็นของความคิดเห็นท่ีมีต่อกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหม มีผลการศกึษาดงันี ้ 
   สทุธิดา บญุยงค์ กล่าวถึง การใช้กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหมไว้ว่า “ ชมุชนนีมี้กิจกรรมบอ่ยๆ เวลามีงานก็จะบอกตอ่ๆกนั มีผู้ ใหญ่บ้านท่ี
ขยนัขนัแข็ง เวลามีกิจกรรมอะไรท่ีเก่ียวกบัผ้าไหมผู้ใหญ่บ้านก็จะประกาศผา่นเสียงตามสาย เราได้
ยินก็ไปบอกแม่ หรือถ้าเราไปเจอข่าวท่ีไหนในหมู่บ้านก็จะเอามาเล่าให้แม่ฟัง ทัง้ในอินเตอร์เน็ต
หรือในทีวี” สสทุธิดา บญุยงค์, 2558) 
   ปรารถนา บญุยงค์ กลา่วถึงประเดน็นีว้า่ “เราฟังจากผู้ ใหญ่เล่าจากเพ่ือน
บอก บางทีก็เก็บมาคดิตอ่วา่เราท าอะไรให้บ้านเราได้บ้าง นอกจากทอผ้าได้เราก็ร าเรือมอนัเรได้ สิ่ง
ท่ีเราท าเราคดิวา่คุ้มคา่” สปรารถนา บญุยงค์, 2558) 
   ส าเรียน เงางาม กล่าวถึงประเด็นดงักล่าวว่า “ความรู้จากการทอผ้าเราก็
รับจากครอบครัวมา เขาสอนให้เป็นจนเราท าได้ ก็เป็นความรู้ติดตวัเลีย้งตวัเอง ถ้ามีข่าวเก่ียวกับ
ผ้าไหมก็รู้จากเพ่ือนๆมาเล่าให้ฟัง บางทีก็เห็นในโทรศพัท์เวลาลูกเอามาให้ด ูเห็นผ้าไหมเราอยู่ใน
นัน้  ก็แปลกดีแต่ก็ชอบ เพราะคนอ่ืนจะได้ รู้จักเรา รู้จักหมู่บ้านเราว่ามีอะไรเด่นอะไรดี ”               
สส าเรียน เงางาม, 2558) 
  ค าผน มัน่ยืน กล่าวถึงประเด็นดงักล่าวเช่นกนั โดยเน้นย า้ว่า “เรารับวิชา
มาจากพ่อแม่ เราต้องสืบทอดตอ่ให้ได้ เราต้องเข้าใจในขัน้ตอนการทอ เรามีวิ ธีการสอนให้ง่ายขึน้
แตเ่ราเองก็ต้องฟังมากขึน้ด้วย เราเรียนตลอดชีวิต ถึงตอนนีก็้ยงัเรียนรู้อยู่” สค าผน มัน่ยืน, 2558)  
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 จากการวิเคราะห์ข้อมลูในการสมัภาษณ์ประเด็นดงักล่าว พบว่า ผู้ รับสารในกลุ่ม
ผู้ใหญ่และผู้สงูอายใุนชมุชนรับสารจากครอบครัว ผู้น าชมุชนและการบอกต่อจากสมาชิกในชมุชน
เป็นหลกั โดยมีการน าความรู้ท่ีได้รับมาต่อยอดทางความคิดและสืบสานจนกลายเป็นวิชาติดตวั 
สามารถเลีย้งดคูรอบครัวได้ ด้านกลุม่เดก็และเยาวชนมองวา่ การเปิดรับสารท าให้เข้าใจชมุชนมาก
ขึน้ รู้จกัชุมชนว่ามีเอกลกัษณ์อะไร รวมถึงมีความคิดท่ีจะสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินในอนาคตให้
อยูคู่ก่บัชมุชนตอ่ไป 
  นอกจากนี ้ชุมชนบ้านประทุนมีการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการทอผ้าไหมอย่าง
ตอ่เน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ชมุชนเก่ียวกับขัน้ตอนการทอผ้าให้แก่เด็กและเยาวชน
ตลอดจนคนภายนอกท่ีสนใจ รวมถึงการสอดแทรกเนือ้หาเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินไปยัง
แบบเรียนของโรงเรียน เพ่ือให้เดก็และเยาวชนได้ซมึซบัและรู้จกัทนุชมุชนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ อีกทัง้ยงั
มีความพยายามท่ีจะผลกัดนัให้ชุมชนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับการทอผ้าไหมประจ าอ าเภอ
ศีขรภูมิ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆท่ีเอือ้
ประโยชน์ให้แก่ชมุชนอีกด้วย 
 
 4.2.2  กลยุทธ์การใช้ส่ือเพื่อการส่ือสารการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม 
 ลกัษณะการส่ือสารของชุมชนบ้านประทุนในปัจจุบนันัน้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้
จากเอกสาร งานวิจยั และการลงภาคสนาม พบว่า ชมุชนบ้านประทนุมีการส่ือสารในรูปแบบของ
การมีส่วนร่วมโดยเน้นการใช้กลยุทธ์ส่ือหลายรูปแบบเพ่ือประสานงานและโน้มน้าวใจสมาชิกใน
ชมุชนให้เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการและพฒันาภมูิปัญญาท้องถ่ินตลอดจนดแูลสภาพแวดล้อม
ของชุมชน ในท่ีนีผู้้ศึกษาจึงได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และแยกเป็นประเด็นการส่ือสารออกตามกล
ยทุธ์ส่ือแตล่ะประเภท ดงันี ้
  4.2.2.1  กลยทุธ์ส่ือบคุคล 
  ส่ือบุคคลเป็นส่ือขนาดเล็กท่ีเหมาะกับการส่ือสารในชุมชน เพราะมีคุณสมบัติ
ใกล้ชิดกบัคนในชุมชนหรือในวฒันธรรมเดียวกัน บ้านประทนุมีการใช้กลยทุธ์ส่ือบคุคลคือ การมี
ผู้ ใหญ่บ้านท่ีอุทิศตวัให้กับชุมชนอย่างเต็มท่ี คือ นายประดิษฐ์ สาทิพจนัทร์ บ้านประทุนจึงมีการ
บริหารจดัการชมุชนท่ีดี มีการเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่และพึ่งพากนัและกนั เป็นบคุคลท่ีสามารถโน้มน้าวให้
ชาวบ้านในชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการดแูลชมุชน จดักิจกรรมตา่งๆร่วมกับภาครัฐ ตลอดจนเป็น
หวัเร่ียวหวัแรงในการวางแผนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนรวมถึงมีปราชญ์ชาวบ้าน 
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นางเฮียง บญุยงค์ ผู้ซึ่งเป็นทัง้ปู่  ครู และผู้ ท่ีได้รับ้การเคารพและยอมรับจากชาวบ้านในชมุชนและ
เป็นผู้สง่สารท่ีมีความสามารถในการสง่สารและเป็นท่ีรักใคร่ของคนในชมุชน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.3  นายประดษิฐ์ สาทิพจนัทร์ สคนกลาง) ผู้ใหญ่บ้าน สาธิตการโอบรอบต้นประดูย่กัษ์
 โบราณอายกุวา่ร้อยปีร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญการด าเนินกิจกรรมแบบออนผะคจุาก
 ประเทศญ่ีปุ่ น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.4  นายเฮียง บญุยงค์ ปราชญ์ชาวบ้าน 
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  นอกจากนีย้งัมีนางประกอบ จ าปาทอง ประธานกรรมการพฒันาสตรีหมู่บ้าน ท่ี
เป็นอีกหนึง่หวัเร่ียวหวัแรงในการน าเอาภมูิปัญญาการทอผ้าไหมมาใช้ในการส่ือสารกบักลุ่มสตรีใน
หมูบ้่าน โดยการใช้ทกัษะการทอผ้าท่ีได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบรุุษเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวม
ชาวบ้านท่ีสนใจและต้องการท่ีจะมีรายได้อ่ืนๆนอกเหนือจากการท าการเกษตร หรือต้องการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงเวลาท่ีว่างเว้นจากการท างานหรือดแูลครอบครัว นางประกอบ 
จ าปาทองได้ผลกัดนัให้มีกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านประทนุเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาอาชีพและ
พฒันาหมู่บ้านให้มีรายได้ครัวเรือนมากขึน้ จากการทอผ้าและงานฝีมืออ่ืนๆท่ีใช้ผ้าไหมน าไปแปร
รูปดดัแปลงเป็นผลิตภณัฑ์ตา่งๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.5 ประกอบ จ าปาทอง ได้รับรางวลับคุคลเกียรติยศ รางวลัชนะเลิศกลุม่องค์กรดีเดน่ 
 ประเภทกลุม่องค์กรแกนหลกัส าคญัในการพฒันาหมูบ้่านดีเดน่โครงการเชิดชเูกียรติ
 ผู้น าเครือข่ายพฒันาชมุชนดีเดน่ระดบัจงัหวดักรมการพฒันาชมุชน 
 กระทรวงมหาดไทยประจ าปี 2550 
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 4.2.2.2  กลยทุธ์ส่ือพืน้บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.6  สมาชิกชมุชนแสดงการร าเรือมอนัเรในงานเปิดหมู่บ้านท่องเท่ียว 
  
 ส าหรับส่ือพืน้บ้านนับเป็นอีกหนึ่งส่ือกลางส าคญัท่ีช่วยให้ชุมชนบ้านประทุนมี
ความเป็นหนึ่งเดียวกนัเน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมีการระดมการมีส่วนร่วมในชุมชนได้ดี แสดงให้เห็นถึง
รากเหง้าของท้องถ่ินและสามารถสร้างความบนัเทิงให้กบัคนในชมุชน ในท่ีนี ้ส่ือพืน้บ้านของชมุชน
บ้านประทนุคือ การร าเรือมอนัเร  ซึ่งถือเป็นส่ือพืน้บ้านท่ีจ าแนกด้วยเกณฑ์องค์กรท่ีน าส่ือพืน้บ้าน
ไปใช้และพฒันา ได้แก่ ส่ือการแสดง ส่ือวตัถ ุและส่ือพิธีกรรม สก าจร หลยุยะพงศ์, 2557, น. 4)  
 เรือมอันเร เป็นการละเล่นของชาวไทยเขมร จ.สุรินทร์ นิยมเล่นในเดือนห้า     
(แคแจต) ซึ่งถือเป็นวนัพกัผ่อนประจ าปี  เป็นการร าเล่นในวนัว่าง คือ วนัหยุดสงกรานต์  ซึ่ง
ชาวบ้าน เรียกว่า งยัตอม โดยถือเอาวนัขึน้ 1 ค ่า เดือนห้า เป็นวนัขึน้ปีใหม่ ชาวบ้านจะพากนัหยดุ
ท างาน 2 ช่วง  ช่วงแรกจะหยดุ 3 วนั คือ ตัง้แตว่นัขึน้ 1 ค ่า เดือน 5 จนถึง ขึน้ 3 ค ่า เดือน 5 
เรียกว่า ตอมตจู  ช่วงท่ีสองจะหยดุ 7 วนั เรียกว่า ตอมทม  ตัง้แตว่นัแรม 1 ค ่า ถึงวนัแรม 7 ค ่า 
เดือน 5 ชาวบ้านจะก่อเจดีย์ทรายตามวดัตา่ง ๆ ใกล้บ้านในวนัขึน้ 14 ค ่า พอเช้าวนัขึน้ 15 ค ่า จะมี
การตกับาตร  หลงัจากนัน้ก็จะหยดุ 7 วนั ในช่วงวนัหยดุนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวท่ีชอบ
พอกนัได้มาพบปะกนัด้วย การละเลน่ เรือมอนัเร หรือ ลดูอนัเร  
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   เรือม ในภาษาเขมร แปลว่า ร า ลูด แปลว่า กระโดดหรือเต้น อันเร 
แปลวา่ สาก ทัง้หมดจงึแปลวา่ ร าสาก หรือ เต้นสาก การเลน่ในสมยัแรกๆ จะมีการจบักลุ่มและนดั
หมายมาเล่นในช่วงวนัหยุด  ชายหนุ่มในหมู่บ้านหรือละแวกใกล้เคียงเม่ือได้ยินเสียงสากก็จะ
มาร่วมสนกุกนั เพ่ือจะได้ใกล้ชิดกบัสาวท่ีหมายปอง การละเล่นชนิดนีไ้ม่ทราบต้นก าเนิดท่ีชดัเจน 
แตไ่ด้มีการเปล่ียนแปลงพฒันาตัง้แตส่มยัจอมพล ป.พิบลูสงครามเป็นต้นมา  
   การแสดงเรือมอนัเร ผู้แสดงไม่จ ากดัจ านวน การฟ้อนร าแตเ่ดิมฝ่ายหญิง
จะร ารอบสากท่ีกระทบกนั ฝ่ายชายยืนอยูร่อบ ๆ ถ้าอยากร าคูก่บัหญิงใดก็จะเข้าไปโค้งร าคูด้่วย ไม่
พิถีพิถนัในการแตง่กายมากนกั ใช้เลือกชดุท่ีดีท่ีสดุของชาวบ้าน หญิงจะนุ่งไหมท่ีทอเอง เช่น ผ้าถงุ
โฮล หรือ ซมัป็วลโฮล การนุ่งผ้าโฮลจะต้องมีการตอ่ประโบล (เชิงผ้านุ่ง) ด้วย ชายนุ่งโสร่ง ตอ่มามี
การพฒันาให้เป็นแบบเดียวกนั คือ หญิงสวมเสือ้แขนกระบอก นุ่งผ้าถงุไหม ห่มสไบเฉียง ดอกไม้
ทดัห ู ใส่สร้อยตวัหรือสร้อยสงัวาล ชายสวมเสือ้คอกลมแขนสัน้ นุ่งโจงกระเบนผ้าไหมพืน้เมืองท่ี
เรียกว่า ผ้ากะเน่ียว สกระนีว) ผ้าหางกระรอก มีผ้าขาวม้าไหมคาดเอวและพาดบา่ทิง้ชายทัง้สอง
ข้างไปด้านหลงั  เดิมนิยมเล่นช่วงเดือนห้าหลงัเก่ียวข้าวเสร็จปัจจุบนัแสดงได้ทุกโอกาสไม่ว่าจะ
เป็นกฐิน ผ้าป่า เทศกาล สภคักวินทร์ จนัทร์ทอง, 2551)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.7  สมาชิกชมุชนในหมูบ้่านเลน่เคร่ืองดนตรีประกอบการร าเรือมอนัเร 
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   การใช้ส่ือพืน้บ้านคือการละเล่นเรือมอนัเรเพ่ือการพฒันานัน้ ต้องอาศยั
การประสานกบัชมุชน คนในพืน้ท่ี รวมทัง้การวิเคราะห์เป้าหมายของชมุชนวา่มีวตัถปุระสงค์ในการ
ใช้ส่ือพืน้บ้านเพ่ืออะไร ชาวชุมชนบ้านประทุนมีเป้าหมายร่วมกันคือ เพ่ือต้องการจะอนุรักษ์
การละเล่นท่ีมีความเป็นคนไทยเชือ้สายเขมรเอาไว้ ซึ่งในปัจจุบนัมีการพัฒนาท่าร าและน าเอา
องค์ประกอบหลายๆ อย่างเข้ามาผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ไม่ว่าจะเป็นท่าร าอนัอ่อนช้อย
สวยงามตามแบบฉบบัใหม ่แตก็่ยงัคงไมท่ิง้รูปแบบท่าร าแบบเดิม ดนตรีกนัตรึมท่ีน าเข้ามาบรรเลง
ประกอบการลดูตามท านองตา่งๆ อย่างไพเราะสนกุสนานชวนฟัง และค าร้องท่ีมีเนือ้หาสาระท่ีบง่
บอกอนัเป็นวฒันธรรมของชนเชือ้สายเขมรอย่างแท้จริง เพ่ือไม่ให้เกิดการกลายพนัธุ์และยงัคงมีผู้
สืบทอดตอ่ไป 
    นอกจากนีย้ังมีส่ือพืน้บ้านอีกชนิดหนึ่งคือ การทอผ้าไหม ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของชาวบ้านประทนุ  โดยผ้าไหมของจงัหวดัสริุนทร์จะมีความแตกตา่งตรงท่ีมีความ
หลากหลายท่ีเกิดจากภมูิปัญญาของชาตพินัธุ์หลายๆ ชาตพินัธุ์ท่ีอยูร่่วมกนัในหมู่บ้าน เช่น คนไทย
เชือ้สายเขมร ไทยอีสาน กุยหรือส่วย เป็นต้น คณุสมบตัิคือนุ่มเย็นสบาย เพราะใช้ไหมอ่อนหรือ
ไหมเส้นเล็ก เม่ือน าไปทอก็จะเป็นผ้าซึ่งไม่หนานกั ใส่แล้วจึงเย็นสบายไม่ร้อน ผู้ ท่ีช่ืนชอบและนิยม
ผ้าไหม รวมทัง้นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจสามารถเข้ามาเย่ียมชมขัน้ตอนการผลิตผ้าไหมจากภูมิปัญญา
ชาวบ้านท่ีสืบทอดกนัมายาวนาน  
   ประกอบ จ าปาทอง ประธานกลุม่สตรีทอผ้าไหมบ้านประทนุ เล่าว่าได้ทอ
ผ้ากันมานานตัง้แต่สมยับรรพบุรุษ เม่ือก่อนเลีย้งแค่ตวัไหมไม่ได้ทอผ้าจ าหน่ายเพียงแต่ขายเส้น
ไหมให้กับพ่อค้าคนกลาง แต่เม่ือมีโอกาสเดินทางไปดูงานแสดงผลิตภัณฑ์ในจังหวัดก็พบว่า 
นกัท่องเท่ียวหรือผู้ประกอบการท่ีมีฝีมือจากจงัหวดัใกล้เคียงมกัจะซือ้เส้นไหมกลบัไปทอหรือผลิต
เองมากกว่าการซือ้ผ้าทอส าเร็จ จึงลองหันมาทอผ้าไหมบ้างโดยในอดีต การทอผ้าไหมใช้การตี
เกลียวเพียง 3 ชัน้ แตเ่น่ืองจากการคิดค้นและทดลองซ า้ๆจึงคิดนวตักรรมการตีเกลียวไหม 5 ชัน้
ขึน้มาเป็นท่ีแรก เน่ืองจากประหยดัเวลาในการทอผ้ามากขึน้แล้ว ไหมท่ีกรอจะเรียงเส้นสวยไม่พนั
กนัเป็นก้อน  
   ผ้าไหมลายหางกระรอกของชุมชนบ้านประทุนเป็นผ้าไหมลายพืน้เมือง 
เป็นผ้าไหมท่ีทอกันมานานตัง้แต่สมัยโบราณ  การทอมีขัน้ตอนท่ีซับซ้อนและเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตวั ทอด้วยไหมเส้นเล็กเนือ้ละเอียด ท าให้เนือ้ผ้าดเูรียบหรูและเป็นเงาอีกทัง้เนือ้ผ้าโปร่งเบา  
สามารถระบายอากาศได้ดี โดยใช้เทคนิคการทอผ้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทคือ การควบเส้น 
หรือคนไทยเรียกว่า ผ้าหางกระรอก จงัหวดัสริุนทร์และบรีุรัมย์ ชาวกยูนิยมใช้และทอผ้าไหมควบ 
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การน าไหมสองสีมาควบกนัเรียกว่า “กะนีว” เม่ือน ามาใช้เป็นเส้นพุ่งทอกบัเส้นยืน สีพืน้จะท าให้
เกิดลายเหล่ือมกนัเป็นสีเหลืองคล้ายหางกระรอก ลกัษณะของผ้ากะนีวนีผ้ิวสมัผสัจะมีความมนั
ระยิบระยบั เม่ือน าไปส่องกบัแดดจะแยกสีได้ชดัเจนคล้ายภาพ 3 มิติ  ในอดีตนิยมทอให้ผู้ชายนุ่ง
เป็นโจงกระเบนหรือโสร่งเพ่ือสวมใสไ่ปในงานพิธีมงคลตา่งๆ ปัจจบุนัมีการน ามาตดัเย็บเป็นเสือ้ผ้า
ใส่ได้ทัง้หญิงและชาย โดยผู้ หญิงนิยมใส่เป็นผ้าถุงและตัดเย็บเป็นเสือ้เพ่ือใส่ในงานบุญหรือ
เทศกาลตา่งๆ 
   ขัน้ตอนการทอผ้าไหมของชมุชนบ้านประทนุนัน้ มีกระบวนการขัน้ตอนท่ี
ชดัเจนและสืบทอดมาจากรุ่นสูรุ่่น โดยมีขัน้ตอนการทอผ้าไหม ดงันี ้ 
   1)  การสาวไหมจากรังไหม ส Silk Reeling) โดยการดงึเส้นใยออกจากรัง
ไหมให้ได้ขนาดตามต้องการในการทอผ้า โดยการสาวไหมด้วยมือ เส้นไหม แบง่ได้เป็น 2 ชนิด คือ 
เส้นไหมยืน สWarp) คือ เส้นไหมทางยาวของการทอผ้า เป็นเส้นไหมท่ีมีความสม ่าเสมอ ไม่มีปุ่ มปม 
มีความเหนียวและความยืดตวัดี และเส้นไหมพุ่ง ส Weft ) คือ เส้นไหมทางขวางของการทอผ้า 
ชุมชนบ้านประทุนมักใช้เส้นไหมท่ีสาวมือเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือให้เนือ้ผ้ามีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถ่ิน  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.8  การสาวไหมจากรังไหมธรรมชาติเพ่ือน าไหมไปย้อมสี 
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   2)  การกรอไหม (Rereeling) ชุมชนบ้านประทนุมีการคิดค้นนวตักรรม
การกรอไหมจากกงโดยใช้การท างานของไฟฟ้าเพ่ือช่วยในการทุ่นแรงและเพ่ือความรวดเร็วในการ
ผลิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.9 การกรอไหมจากกง  
    
   กง ท าด้วยไม้ไผ่ท่ีเหลาปลายให้บาง ไขว้กันเป็น 2 คู ่แล้วมีเชือกขึงไขว้
กนัไป มา ระหวา่งไม้ 2 คู ่ตรงกลางจะมีแกนไม้ไผย่ื่นยาวออกไปส าหรับสอดกบัหลกัตีนกง ใช้ใส่ไจ
ฝ้ายเพ่ือจะกวกัเตรียมเข้าสู่การทอผ้า มีรูปทรงกระบอกโดยใช้ไม้ไผ่ท าเป็นโครงด้านหวัและด้าน
ท้าย แล้วโยงด้วยเชือก กงเป็นเคร่ืองมือกรอเส้นด้าย ท างานร่วมกบัอกั เพ่ือเก็บด้ายท่ีป่ันดีแล้วจาก
เหล็กไนของหลา สไนป่ันด้าย) มาพนัรวมกนัท่ีกง ช่างป่ันด้ายจะน าเส้นด้ายมาตรฐานมาตรวจตรา
ความเรียบร้อยอีกครัง้ เพ่ือเก็บสว่นท่ีเป็นปม หรือขยุด้ายท่ีตดิพนัมาตอนป่ันด้ายออกให้เรียบร้อย 
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ภาพท่ี 4.10 การกรอไหมใส่อกั  
   การกรอไหม (Rereeling) คือการน าเส้นไหมท่ีสาวได้มาเข้าเคร่ืองกรอ 
เพ่ือขยายเส้นไหมจากอัก โดยอักเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองพันเส้นด้ายหรือเส้นไหมก่อนเข้า
กระสวย มีส่วนประกอบคือ คอนอกัและแขนอกั ส่วนในเป็นเคร่ืองมือส าหรับกรอได้เข้ากับหลอด
ด้าย ก่อนท่ีจะน าไปใส่กระสวย มีลักษณะเป็นกงล้อขนาดใหญ่อยู่ติดกับหลกัคู่ยาว มีสายพาน
ตอ่ไปยงัเพลาเหล็กของหลกัคูส่ัน้ซึง่อยูป่ลายอีกด้านหนึง่  ไหมท่ีน ามากรอเรียกว่าไหมดิบ ซึ่งจะถกู
ถ่ายใสห่ลอดเพ่ือเตรียมการควบ หลอดท่ีใช้นิยมท าจากเถาวลัย์ชนิดหนึ่ง เรียกว่า เครือไส้ตนั เครือ
ไส้ตนันีจ้ะมีรูกลวงตรงกลางตลอด น ามาตดัเป็นท่อนๆ ท่อนละ 3 นิว้ ซึ่งสามารถใช้ไม้ชนิดอ่ืนได้
หากไม้นัน้มีรูตรงกลาง เช่น ล าปอแก้ว สาเหตท่ีุต้องมีรูกลวงตรงกลางล าไม้เพ่ือใช้สอดเข้าไปใน
กระสวย บางทีเรียกหลอดด้ายชนิดนีว้า่ ขอหลอด 
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ภาพท่ี 4.11 หลอดด้ายไหม 
 
   3)  การควบ สDoubling)  คือ การน าเส้นไหมดบิตัง้แต่  2  เส้นขึน้ไปมา
รวมกนั เพ่ือให้เส้นไหมโตขึน้ 
   4)  การตีเกลียวไหม (Twist Yarn of Silk)  การตีเกลียวเพ่ือให้เส้นไหม
รวมตวัและมีความเหนียวขึน้จ านวนเกลียวท่ีใช้ขึน้กบัวตัถปุระสงค์ของผู้ทอผ้า   
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ภาพท่ี 4.12 ไหมท่ีรอการตีเกลียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.13  กระบวนการตีเกลียวไหม 5 ชัน้ซึง่เป็นนวตักรรมท่ีชมุชนบ้านประทนุคิดค้นขึน้เพ่ือ
 ชว่ยในการทุน่แรง 
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   5)  การทอผ้าไหม สSilk Weaving)  เป็นกระบวนการท่ีน าเส้นไหมท่ีผ่าน
ขัน้ตอนข้างต้นมาเรียงร้อยกลายเป็นผืนผ้าซึ่งต้องอาศยัความรู้ความช านาญของผู้ทอเป็นอย่าง
มาก ซึ่งถือเป็นงานศิลปะท่ีมีอยู่เพียงชิน้เดียวในโลก เพราะแตล่ะคนท่ีท าแตล่ะขัน้ตอนจะมีความ
แตกต่างกัน เส้นไหมท่ีท่ีสาวได้แตล่ะช่วงเวลาหรือแต่ละระยะของฝักไหมให้ความหนาของเส้นไม่
เทา่กนั สีไมเ่หมือนกนั นอกจากนัน้แล้วความสามารถในการทอ การสอดกระสวย ความแรงในการ
ตีกระทบหรือการฟัดท าให้ได้สีเข้มออ่นตา่งกนั การเรียงเส้นไหมให้ตรงลายจะแสดงถึงความคมชดั
และความช านาญของผู้ทอแต่ละคน อากาศ อุณหภูมิ หรือแม้แต่อารมณ์ความรู้สึกของผู้ทอ สิ่ง
เหลา่นีมี้ผลกบัความสวยงามของผ้าผืนนัน้ ๆ จงึท าให้ผ้าทอมือแตล่ะผืนท่ีทอ มีเอกลกัษณ์เป็นของ
ตวัเองและมีเพียงผืนเดียวในโลกเทา่นัน้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.14  การทอผ้าด้วยก่ีกระตกุทดแทนการพุง่กระสวยด้วยมือเพ่ือความรวดเร็วในการผลิต 
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ภาพท่ี 4.15 ระหวา่งการทอผ้าไหมไหมโสร่งหางกระรอก  

 
 
 

ภาพท่ี 4.15  การทอผ้าไหมโสร่งหางกระรอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

ภาพท่ี 4.16  ผ้าไหมโสร่งหางกระรอก 
 
  ในปีพ.ศ. 2538 บ้านประทุนได้ก่อตัง้กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านประทุนขึน้ โดยมี
สมาชิกแรกเร่ิม 20 คน ปัจจบุนัมีสมาชิก 89 คน แบง่เป็นทอผ้าประมาณ 50 คน เลีย้งไหม กรอ
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ไหม ตีเกลียว และย้อม ทัง้กลุ่มจะใช้เส้นไหมประมาณ 600 กว่ากิโลตอ่เดือน เฉล่ียแล้วแรงงาน 1 
คนใช้เวลาทอผ้าประมาณ 15 วนัจะได้ผ้าไหม 110 เมตร ตดัเป็นผ้าโสร่งได้ 50 ผืน และขายผืนละ 
750-800 บาท ตอ่ 1 ผืน รายได้เฉล่ีย 25,000-30,000 บาทตอ่ครัวเรือน โดยเน้นผลิตผ้าไหมโสร่ง
หางกระรอก ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ได้รับโอกาสส่งเข้าประกวด
รางวัลระดับประเทศหลายๆรายการ ซึ่งภูมิปัญญาการทอผ้าไหมนีส้ามารถสร้างรายได้รวม
เครือข่าย 7 หมู่บ้านท่ีทอผ้าด้วยกนัแล้วมีมลูคา่ถึง 80 กว่าล้านบาทตอ่ปี สกรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 
2555) 
 
 
 
 
 
 

 
\ 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.17  ประกอบ จ าปาทองและผ้าไหมโสร่งลายหางกระรอก 
   
 
  4.2.2.3  กลยทุธ์ส่ือกระจายเสียง/หอกระจายขา่ว  
  ชมุชนบ้านประทนุ มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารตา่งๆผ่านทางหอกระจายข่าวใน
หมูบ้่าน ซึง่ผู้ใหญ่บ้านจะรับหน้าท่ีเป็นผู้ประกาศขา่วสารเหลา่นัน้ให้แก่คนในชมุชนได้รับทราบ  
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  4.2.2.4  กลยทุธ์ส่ือมวลชน 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.18  การบนัทกึเทปขา่วโทรทศัน์โดยการสาธิตการทอผ้าไหม 
 

  จากความโดดเดน่ในเร่ืองฝีมือการทอผ้าไหมของชาวชมุชนประทนุ และรางวลักา
รันตีมากมาย อาทิ หมู่บ้านชนะเลิศผ้าไหมโสร่งหางกระรอก ประจ าปีพ.ศ. 2555 ณ พระต าหนกัภู
พานราชนิเวศน์ จงัหวดัสกลนคร หมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเท่ียว สThai Silk Village) โดย
จงัหวดัสริุนทร์ร่วมกบัส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสริุนทร์ จดักิจกรรมการเท่ียวชมท้องถ่ินและใช้
ส่ือมวลชนในการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นส่ือหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ เพ่ือเผยแพร่แหล่ง
ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมการทอผ้าไหมโสร่งหางกระรอก ให้นกัทอ่งเท่ียวเข้ามาสมัผสับรรยากาศวิถี
ท้องทุ่ง วิถีคนทอผ้า และสมัผสัการด าเนินชีวิตท่ีผสมผสานหลายชาติพนัธุ์  ทัง้เขมร ลาว กูย  ไว้
อย่างครบถ้วน ซึ่งถือเป็นหนึ่งช่องทางส าคญัในการส่ือสารเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไปยงั
คนภายนอกชมุชน เน่ืองจากสามารถเข้าถึงคนได้ครัง้ละมากๆ ช่วยในการประชาสมัพนัธ์ชมุชนให้
เป็นท่ีรู้จกัแก่คนภายนอกได้อย่างแพร่หลายมากขึน้ และยงัน าเสนอเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชนให้
คนท่ีอพยพย้ายถ่ินฐานจากบ้านประทนุได้รับรู้และระลกึถึงบ้านเกิดได้อีกด้วย  
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ภาพท่ี 4.19  รายการประเด็นเดด็ 7 สีเข้าเย่ียมชมหมูบ้่านประทนุ 

 
  4.2.2.5  กลยทุธ์ส่ือใหม ่
  เน่ืองจากคนรุ่นใหม่ในชุมชนประทุนเล็งเห็นถึงความส าคญัในการอนุรักษ์และ
พัฒนาท้องถ่ินให้มีความยั่ง ยืนมากขึน้  จึงน าเอาส่ือใหม่มาใช้เพ่ือการถ่ายทอดข่าวสาร 
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมและบอกเลา่เร่ืองราวความเป็นไปในชมุชนให้แก่ผู้ ท่ีโลกออนไลน์ได้รับรู้และ
รับทราบ ในท่ีนี ้หมูบ้่านประทนุ เลือกส่ือใหม่ท่ีเรียกว่า Facebook น ามาใช้เป็นช่างทางการส่ือสาร
ไปยงัคนทัง้ในและนอกชมุชน โดยระยะเร่ิมแรกใช้ Facebook เพ่ือการติดตอ่ส่ือสารเฉพาะภายใน
เครือข่ายกลุ่มสตรีทอผ้าไหม เพ่ือแจ้งข่าวสาร รายละเอียดหรือแจ้งกิจกรรมท่ีจะจัดขึน้ ทัง้ใน
เทศกาลตา่งๆ รวมถึงการพดูคยุแลกเปล่ียนข่าวสารในเร่ืองตา่งๆเฉพาะกลุ่ม  ระยะแรกมีเพียง 10 
คนท่ีติดต่อส่ือสารกันผ่านช่องทางนีแ้ละจดัท าเป็นกลุ่มปิด ต่อมาภายหลงัสมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึน้ 
เกิดการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือเพิ่มช่องทางในการส่ือสารไปยงักลุ่มอ่ืนๆมากขึน้ จึง
เปิดเป็นกลุ่มสาธารณะ ตัง้เป็นเพจช่ือว่าหมู่บ้านท่องเท่ียวบ้านประทุน เพ่ือขยายองค์ความรู้
เก่ียวกบัเอกลกัษณ์และความเป็นไปของชมุชนบ้านประทนุไปยงัคนภายนอกชมุชนมากขึน้ ไม่ว่า
จะเป็นผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ท่ีบ้านประทุนแต่จ าเป็นต้องออกไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถ่ิน หรือคนในจังหวัด
สริุนทร์ ตลอดจนบุคคลทัว่ไปท่ีได้เข้ามาพบเห็นหรือมีการปฏิสมัพนัธ์ร่วมกันผ่านช่องทางนี ้ท าให้
เกิดส่ือสารสองทางหรือการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม อีกทัง้ยงัเป็นอีกหนึ่งเคร่ืองมือท่ีท าให้กลุ่มคนรุ่น
ใหมห่นักลบัมาสนใจและน าไปสู่การปลกูฝังจิตส านึกรักบ้านเกิด รู้จกัหวงแหนและพฒันาถ่ินท่ีดิน
ท ากินและร่วมกนัสร้างเครือขา่ยผา่นระบบ social network ได้ 
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ภาพท่ี 4.20  การใช้ Facebook เป็นชอ่งทางในการส่ือสารกบัคนทัง้ภายในและภายนอกชมุชน 
 
  4.2.2.6  กลยทุธ์ส่ือเฉพาะกิจ/ส่ือกิจกรรม 
  หมู่บ้านประทุนได้เข้าร่วมโครงการพฒันาชนบทด้วยการพฒันาศกัยภาพชุมชน
ในจงัหวดัสริุนทร์ภายใต้การสนบัสนนุจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่ น สJICA : 
Japan International Cooperation Agency)และมหาวิทยาลยัริทซึเมอิคนั เอเชียแปซิฟิก จาก
ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ
ดงักล่าวขึน้ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ชุมชนในจังหวดัสุรินทร์สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการใช้
ทรัพยากรท้องถ่ิน ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันางานฝีมือ
หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านการจดัจดันิทรรศการการมีส่วนร่วมท่ีเรียกว่า ออนผะค ุสOnpaku) ซึ่ง
เป็นเทศกาลท่ีจัดขึน้ในจังหวัดโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยน าเอาแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้กับ
จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดแรกในประเทศไทย โดยใช้ช่ือว่า เทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ ซึ่งจะ
น าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการชุมชน โดยการถักทอความคิด รังสรรค์จินตนาการและสืบสานภูมิ
ปัญญาจากบรรพบุรุษโดยการน าทรัพยากรท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ่านการจัดกิจกรรม
ในชว่งระยะเวลาสัน้ๆ และใช้การประชาสมัพนัธ์ผ่านโบรชวัร์และเว็บไซต์ เพ่ือการพฒันาศกัยภาพ
ของผู้ประกอบการในท้องถ่ินชนบทและสง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมท่ีเน้นการมีสว่นร่วมของสมาชิก
ในชมุชน โดยการจดักิจกรรมกระจายไปยงัพืน้ท่ีทัง้ 17 อ าเภอในจงัหวดัสริุนทร์  
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ภาพท่ี 4.21  เอกสารแนะน าโปรแกรมการทอ่งเท่ียวเทศกาลของดีเมืองสริุนทร์ 
  นอกจากมีโบรชวัร์ แผ่นพบัและการประชาสมัพนัธ์ผ่าน Social Network แล้ว มี
การประชาสมัพนัธ์ผา่นเสือ้ยืด และการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีพฒันาชมุชนและผู้ประกอบการให้
มีความเข้าใจในโครงการและสามารถจัดกิจกรรมในชุมชนตนเองให้มีความน่าสนใจ สามารถ
ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวให้เข้าไปเรียนรู้และเย่ียมชมกิจกรรมท่ีจดัขึน้ได้ 
 
 
 
 
 
    
 
  
 
 

ภาพท่ี 4.22 หน้าเพจ Facebook เทศกาลของดีเมืองสริุนทร์ 
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ภาพท่ี 4.23  เสือ้ยืดประชาสมัพนัธ์เทศกาลฯ 
 
  4.2.2.7  กลยทุธ์การส่ือสารแบบมีสว่นร่วม สParticipatory Communication) 
  การส่ือสารเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของกระบวนการสงัคม ในขณะท่ีสงัคมก าลงั
อยู่ในขัน้ตอนของกระบวนการพฒันานัน้ การส่ือสารจะถูกใช้เพ่ือส่งเสริมและขยายการพัฒนา 
ตลอดจนท าให้งานพฒันาด าเนินไปได้โดยสะดวก  กาญจนา แก้วเทพ  ส2548) ชีว้่า การส่ือสาร
แบบมีส่วนร่วมนีมี้ความหมายคือ เพ่ือให้ประชาชนใช้การส่ือสารเพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมในวิถีชีวิต
สาธารณะ และหมายถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่ือสารด้วย เช่น การเป็นผู้ผลิต ผู้ เผยแพร่
แทนท่ีการรับสารหรือบริโภคอย่างเดียว แนวคิดการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมรับกับบริบทของสงัคม
ประชาธิปไตยท่ีมุง่เน้นการเป็น “ของ” “โดย” และ “เพ่ือ” ประชาชน  
  การส่ือสารจะท าหน้าท่ีเป็นกลไกท่ีจะผลักดนัให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ การส่ือสารจึงมีความส าคญัตอ่ชมุชนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน 
จงึนบัเป็นการส่ือสารอีกรูปแบบหนึง่ท่ีมีความส าคญัและไม่อาจมองข้ามได้  ทัง้ในช่องทางเพ่ือการ
เข้าถึงชมุชนและกระบวนการมีสว่นร่วมกบัประชาชน ในการใช้ส่ือของชมุชน โดยชมุชน เพ่ือชมุชน 
และเป็นส่ือยึดโยงบุคคลทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือให้ด าเนินกิจกรรมตามความมุ่งหวัง การ
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ส่ือสารท าให้เกิดการถ่ายทอดทางความคิด ความจริง ความคิดเห็น เกิดความเข้าใจอนัดีระหว่าง
บคุคลหรือชุมชนตลอดจนองค์กรและคนในชาติได้ อย่างไรก็ตามแม้การส่ือสารจะสามารถสร้าง
ความเข้าใจระหวา่งบคุคลได้ แตก็่สามารถสร้างความเข้าใจผิดหรือท าให้เกิดความขดัแย้งในสงัคม
ได้เช่นกัน หากการส่ือสารนัน้ไม่สามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายหรือมีวิธีการส่ือสารท่ีเข้าใจยาก 
ตลอดจนมีความเฉพาะเจาะจงมากเกินไปก็อาจจะท าให้การส่ือสารนัน้ล้มเหลวและเกิดปัญหาขึน้  
  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนอาศยัอยูบ่นพืน้ฐานของกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยในแตล่ะชมุชนจะมีการพฒันาไปสู่ความเข้มแข็งของชมุชนในมิติตา่ง ๆ เช่น
มิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางด้านสังคม และมิติทางด้าน
วฒันธรรม ซึ่งในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนัน้ อาจพฒันาความเข้มแข็งได้เพียงบางมิติ
เท่านัน้ เน่ืองจากเง่ือนไขและกระบวนการท่ีน าไปสู่ความเข้มแข็งในแต่ละมิติของแต่ละชุมชนมี
ความแตกต่างกนั การมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการพฒันาชุมชนให้เข้มแข็ง ท าให้ลกัษณะ
งานออกมาได้ผลดี การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยสร้างการยอมรับและผลักดนัให้เกิด
ความส าเร็จขึน้ในงานพฒันารวมทัง้สามารถจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและแนวทางแก้ไขให้
สอดคล้องกบัชมุชน 
  จากกลยทุธ์การส่ือสารของชมุชนบ้านประทนุตามท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้นนัน้ แสดง
ให้เห็นว่า กลยทุธ์การส่ือสารดงักล่าวมีอิทธิพลตอ่การโน้มน้าวใจและส่งผลให้ประชาชนในชุมชน
เข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาภมูิปัญญาท้องถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง คือการมีผู้น าชมุชนท่ีเข็มแข็ง
และได้มีแนวคิดท่ีจะหลอมรวมคนในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันและมารวมกลุ่มกนัเพ่ือฟืน้ฟูและ
พฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่งขัน้ตอนของการมีส่วนร่วมเพ่ือการพฒันาภูมิปัญญาท้องถ่ินหมู่บ้าน
ประทนุ ต าบลแตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ ประกอบด้วยขัน้ตอนส าคญั 4 ประการคือ 
   1)  การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกชมุชน โดยมีการเข้าร่วม
แลกเปล่ียนพูดคยุ เสวนาหรือปรึกษาหารือกนัโดยมีผู้น าชุมชนหรือตวัแทนท่ีมีความพร้อมในการ
ส่ือสาร สามารถพูดและฟังรวมทัง้แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน เช่น 
ผู้ ใหญ่บ้าน หัวหน้ากลุ่มสตรีทอผ้าไหม ตวัแทนฝ่ายกองทุนหมู่บ้าน ตวัแทนฝ่ายกิจกรรมชุมชน 
เป็นต้น 
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ภาพท่ี 4.24  สมาชิกชมุชนปรึกษาหารือกนัในเร่ืองการจดักิจกรรมของหมูบ้่านประทนุ 
   2)  ค้นหาบคุคลพืน้ท่ีหรือผู้ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เช่น ปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีฝีมือในการทอผ้าไหมโสร่งหางกระรอก การมดัย้อม การ
ย้อมสีผ้าไหมจากวตัถดุบิธรรมชาต ิและพฒันาศกัยภาพในการส่ือสารให้กบักลุ่มสมาชิกท่ีมีความรู้
เหลา่นี ้ โดยอาศยัความร่วมมือกบัภาคีภายนอกชมุชน ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนอ าเภอศีขรภูมิ หรือเจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชนจังหวัดเข้ามาให้
ความรู้และฝึกอบรมในลกัษณะการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม คือ ลงมือท างานร่วมกัน แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้เจ้าของภูมิปัญญาได้ฝึกฝนการส่ือสารมากๆ เช่น เล่าประวตัิความ
เป็นมาหรือสาธิตการทอผ้า ตลอดจนการถ่ายทอดด้วยวจันภาษาและอวจันภาษาในรูปแบบตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.25  สมาชิกชมุชนแนะน าการท าเข็มกลดัจากรังไหมแก่ชาวอกูนัดาท่ีมาศกึษาดงูาน 



75 
 

   3)  ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงการส่ือสาร โดยริเร่ิมจัดตัง้ทีมงานและ
เสริมสร้างศกัยภาพของทีมงาน   โดยการฝึกอบรม ซึ่งได้รับการสนบัสนนุจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น ทีม
แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในหมู่บ้าน มีพิธีกรและทีมท่ีคอยอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
ฝึกอบรมในการกล้าท่ีจะส่ือสารและพดูคยุกบัผู้ อ่ืนอย่างมัน่ใจ  
  
 
 
 

    
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.26  สมาชิกชมุชนเข้าร่วมฝึกอบรมกบัหน่วยงานภาครัฐ 
 
   4)  การท างานร่วมกันกับสมาชิกภายนอกชุมชน พร้อมรับมือกับ

สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้และรู้จกัการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่เกรงกลวัอปุสรรคด้านภาษาหากคน
ภายนอกชมุชนเป็นคนต่างถ่ินหรือต่างชาติ กล้าแสดงความคิดเห็นและเปิดเผยตวัตนแต่คงความ
เป็นอตัลกัษณ์ของชมุชนไว้  
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ภาพท่ี 4.27  เดก็โรงเรียนบ้านประทนุอายองร่วมกนัปลกูต้นไม้กบัเดก็ๆคา่ยกลุม่สวรรค์จาก 

 ประเทศญ่ีปุ่ น 
    
   5)  การร่วมกนัด าเนินการประเมินผลจะท าให้สมาชิกในชมุชนตระหนกั

ว่ากิจกรรมท่ีตนมีส่วนร่วมนัน้เป็นอย่างไร มีข้อดีหรือข้อเสียใดท่ีต้องปรับปรุงและควรด าเนินการ
ตอ่ไปอยา่งไร ท าให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลถึงการท างานร่วมกนัตอ่ไปในอนาคต ซึ่งบ้านประทนุ
มีการติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมในหมู่บ้าน อาทิ การประเมินผลการจดักิจกรรมเทศกาล
ของดีเมืองสุรินทร์ในแง่ของรายได้ การประเมินผลการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
หมูบ้่าน   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.28  ชาวบ้านประทนุอธิบายการกรอไหมให้แก่เดก็ๆคา่ยกลุม่สวรรค์จากประเทศญ่ีปุ่ น 
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  จากการลงพืน้ท่ีและสมัภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมายในประเด็นของกลยุทธ์การใช้
ส่ือเพ่ือการส่ือสารการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมสามารถสรุปได้ว่า ประชาชนในชุมชน
บ้านประทุน มีการใช้กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมหลากหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ส่ือเฉพาะกิจ การจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คน
ในชมุชนเพ่ือตระหนกัถึงความส าคญัของการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาการทอผ้าและการใช้กลยทุธ์
ส่ือต่างๆเพ่ือเพิ่มช่องทางในการส่ือสารไปยงัประชาชนให้สามารถรับรู้ได้มากขึน้และเกิดความรู้
ความเข้าใจจนน าไปสูพ่ฤตกิรรมเพ่ือการสืบทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมในอนาคตตอ่ไป  
 
 4.2.3  วิเคราะห์จุดแข็งของหมู่บ้านประทุน ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัด 
  สุรินทร์   
 จากการลงพืน้ท่ี การสมัภาษณ์และการค้นคว้าหาข้อมลู สามารถวิเคราะห์ถึงจดุแข็งหรือ
ศกัยภาพของชมุชน โดยมีปัจจยัภายใน ได้แก่  ผู้น าหมูบ้่าน กลุม่องค์กร เครือขา่ย  ทนุ ฯ ดงันี ้ 

 1)  ผู้น ามีความรู้ความสามารถ เสียสละให้กบัชมุชน 
 2)  กลุ่มองค์กรต่างๆ คณะกรรมการเข้าใจในการบริหารจัดการ  กลุ่มมีความ

เข้มแข็งพึง่ตนเองได้ 
 3)  เครือขา่ยผู้น ามีศกัยภาพในการเช่ือมประสานกบัองค์กรภายนอก 
 4)  มีทนุจากกลุ่มตา่งๆเพ่ือด าเนินกิจกรรมตา่งๆ อาทิ กองทนุหมู่บ้าน กลุ่มออม

ทรัพย์เพ่ือการผลิต 
 5)  สมาชิกในชมุชนให้ความร่วมมือในการด าเนินการกลุม่ตา่งๆ 
 6)  สมาชิกในชมุชนมีความเสียสละ ความสามคัคี ความซ่ือสตัย์ตอ่กนัในชมุชน 
 7)  มีกลุ่มองค์กร อาทิ  ผู้น าชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มทอผ้าไหม  องค์กรสตรี 

อาสาสมคัรชมุชน 
 6)  มีทุนในชุมชน อาทิ ทุนบุคลากร ทุนทรัพยากร วัตถุดิบ เงินทุนหมุนเวียน 

แหลง่น า้สาธารณะ ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านการทอผ้าไหม สภาพพืน้ท่ีเหมาะแก่การเลีย้งสตัว์  
  
 4.2.4  วิเคราะห์จุดอ่อนของหมู่บ้านประทุน ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัด 
  สุรินทร์   
 จากการลงพืน้ท่ี การสมัภาษณ์และการค้นคว้าหาข้อมลู สามารถวิเคราะห์ถึงจดุอ่อนหรือ
ปัญหาท่ีพบของชมุชน โดยมีปัจจยัภายใน ได้แก่ หนีส้ิน  ต้นทนุการผลิต แหลง่น า้ ความรู้ และอ่ืนๆ 
ดงันี ้ 
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 4.2.4.1  ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการร่วมกนัพฒันาน้อย 
 4.2.4.2  ประชาชนมีภาระหนีส้ินสงู 
 4.2.4.3  บคุลากรโดยรวมยงัขาดทกัษะความรู้ในการบริการจดัการองค์กร 
 4.2.4.4  ประชาชนยงัขาดรายได้ท่ีมัน่คง 
 4.2.4.5  ประชาชนยงัขาดความรู้ ทกัษะในการประกอบอาชีพ 
 4.2.4.6  เกษตรกรยงัท านาท่ีต้องพึ่งพิงธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการรอให้ฝนตก

ตามฤดกูาล ฤดกูาลเก่ียวข้าว เป็นต้น  
 

 4.2.5  การวิเคราะห์โอกาสของหมู่บ้านประทุนต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัด
  สุรินทร์   
   จากการลงพืน้ท่ี การสมัภาษณ์และการค้นคว้าหาข้อมลู สามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสจาก
ปัจจัยภายนอกท่ีเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง สิ่งแวดล้อม  เชน่  นโยบายรัฐบาล กระแสทิศทางการพฒันาของโลก ดงันี ้

 1)  การสนบัสนนุชว่ยเหลือขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 2)  นโยบายรัฐบาลท่ีมุง่เน้นการพฒันาสูร่ะดบัท้องถ่ินเพิ่มขึน้ 
 3)  นโยบายรัฐบาล/โครงการตา่งๆ ของภาครัฐ เอกชน อาทิ 30 บาทรักษาทกุโรค,

กองทุนหมู่บ้าน , ยทุธศาสตร์อยู่ดีมีสขุ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข,OTOP,ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง,การสง่เสริมอาชีพ 

 4)  การกระจายอ านาจสูท้่องถ่ิน 
 5)  การเลือกตัง้ตามระบอบประชาธิปไตยทุกระดบั  ทัง้ในระดับท้องถ่ินและ

ประเทศ 
 

 4.2.6  การวิเคราะห์อุปสรรคของหมู่บ้านประทุน ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ  
  จังหวัดสุรินทร์   
 จากการลงพืน้ท่ีพบว่าชุมชนบ้านประทุน มีอุปสรรคโดยวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก
ชมุชนท่ีเป็นอปุสรรค เชน่  งบประมาณสนบัสนนุ,นโยบายของภาครัฐ และเศรษฐกิจ ดงันี ้

 1)  ปัญหาสินค้าด้านการเกษตรผลิตท่ีมีราคาเพิ่มสงูขึน้ 
 2)  ผลผลิตทางการภาคเกษตรมีราคาตกต ่า 
 3)  นโยบาย/งบสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนไม่เพียงพอ

และตอ่เน่ือง  
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 เน่ืองจากการลงพืน้ท่ีโดยใช้การสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม รวมถึงการศกึษา
เอกสารผู้วิจยัจึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตขุองปัญหาผลกระทบตอ่ชมุชน และวิธีการแก้ไข
ปัญหาในอดีตท่ีผา่นมา ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 
ตารางท่ี 4.2  ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตขุองปัญหาผลกระทบตอ่ชมุชน และวิธีการ

แก้ไขปัญหาจากอดีตจนถึงปัจจบุนั 
 

ล าดับ สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา ผลกระทบต่อชุมชน 
วิธีการ
แก้ไข
ปัญหา 

1 ขาดความ
สามคัคี 

- การแบง่พรรคแบง่พวก 
- ขาดการมีส่วนร่วมและ
ไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ืน 

- ชุมชนไม่ได้รับการ
พฒันา 
- ชมุชนออ่นแอ 

- จดักิจกรรม
ในวนัส าคญั  
- สนับสนุน
ใ ห้ มี ก า ร
ประชุมชีแ้จง
ด้ ว ย ค ว า ม
เคารพและมี
เหตมีุผล  

2 ภาวะหนีส้ินของ
ประชาชน 

-ขาดการวางแผนการใช้
จา่ยในครัวเรือน 
- วา่งงาน 
- เสพอบายมุข การพนัน 
สรุา ยาเสพตดิในวยัรุ่น 

- สม าชิ ก ชุม ชนขาด
ความ รู้ในการบริหาร
จดัการชีวิต ครอบครัวท่ี
ถกูต้อง 
- ประกอบอาชีพเดิมๆ 
ไม่พัฒนาหรือแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ  

- หาอาชีพ
เสริม 
- จดัให้มี
กองทนุ
หมูบ้่าน 
- สนบัสนนุ
การท าบญัชี
ออมทรัพย์
ครัวเรือน 

3 กลุ่มองค์กรและ
ชมุชน 

ไมมี่อาชีพท่ีมัน่คง - ชมุชนไม่พฒันา ย ่าอยู่
กบัท่ี 
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ตารางท่ี 4.2  สตอ่) 
 

ล าดับ สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา ผลกระทบต่อชุมชน 
วิธีการ
แก้ไข
ปัญหา 

4 รายได้ไมม่ัน่คง - ไมมี่อาชีพท่ีมัน่คง 
เน่ืองจากบางครอบครัว
ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทัว่ไป หรือท าสวนท าไร่ท่ี
ต้องพึง่พาธรรมชาตเิป็น
หลกั 

- ย้ายถ่ินฐานไปท ามา
หากินในท้องถ่ินอ่ืน 
- ขาดเสถียรภาพ 

- จดัหาอาชีพ
เสริมเพิ่ม
รายได้ 

5 ไมมี่ความรู้ใน
การประกอบ
อาชีพ 

ไมไ่ด้รับการศกึษา 
 

- เศรษฐกิจชมุชนไมไ่ด้
รับการพฒันา 
- ผลตอบแทนไมคุ่้มคา่
ตอ่การลงทนุ 

- การจดัหา
ข้อมลูบริการ
แก่ประชาชน
ตลอดจนการ
ฝึกอบรม
เร่ืองอาชีพ 

6 แหลง่น า้กินน า้
ใช้ไมเ่พียงพอ 

ขาดระบบในการบริหาร
จดัการทรัพยากรแหลง่น า้
ท่ีถกูต้อง 

- น า้ไมเ่พียงพอตอ่
การเกษตรหรืออปุโภค
บริโภค 

- วางระบบ
ในการ
จดัการน า้ 
- ร่วมมือกบั
หนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง
จดัสรรน า้
ให้กบัชมุชน 

7 รายได้ไมพ่อกบั
รายจา่ย 

- ไมมี่อาชีพเสริม 
- ไมรู้่จกัการเก็บออม 
- คา่ใช้จา่ยสงูเพราะภาวะ
เศรษฐกิจ 

เกิดภาระหนีส้ิน  - จดัสรร
งบประมาณ
เข้าชว่ยเหลือ 
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ตารางท่ี 4.2  สตอ่) 

 

ล าดับ สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา ผลกระทบต่อชุมชน 
วิธีการ
แก้ไข
ปัญหา 

8 - การคมนาคม
ไมส่ะดวก 
- ไมมี่ไฟถนน 

-  ไมมี่งบประมาณดแูล 
- คอรัปชัน่ในหนว่ยงาน
ท้องถ่ิน 
- เม่ือระบบไฟฟ้าขดัข้อง
ไมม่าด าเนินการ ปล่อย
ปละละเลย 

- การขนสง่พืชผล
ทางการเกษตรไม่
สะดวกผลผลิตสูต่ลาด
ลา่ช้า 
- ความไมป่ลอดภยัใน
ทรัพย์สิน ขโมยชกุชมุ 

หาทางออก
โดยการ
ปรึกษาหารือ
และเน้น
ประโยชน์
ของชาวบ้าน
เป็นหลกั 

9 ชมุชนไมเ่ป็น
ระเบียบ  

คนในชมุชนไม่
กระตือรือร้นในการดแูล
ทรัพย์สินสว่นรวม เพราะ
คดิว่าไมใ่ชห่น้าท่ี 

สภาพแวดล้อมไมดี่ 
ขาดทศันียภาพท่ี
สวยงาม 

ปรับปรุงภมูิ
ทศัน์โดยร่วม
แรงร่วมใจ
กนั  

10 สขุภาพอนามยั - คนในชมุชนไมก่ าจดัขยะ
มลูฝอย/มลูสตัว์ 
- ขาดความรับผิดชอบตอ่
สว่นรวม 
- น า้ทว่มขงั น ามาซึง่
ยงุลายชกุชมุ ซึง่เป็นพาหะ
ของโรคไข้เลือดออก 

- โรคระบาด 
- สขุภาพกายแย่ 
- สขุภาพจิตเสีย 
- ชมุชนไมน่า่อยู่ 

- รณรงค์ให้
ความรู้ / การ
ป้องกนัโรค
ตา่งๆ 
- ท าระบบ
ระบายน า้ 

11 การขาดทกัษะ
ความรู้ในการ
บริหารจดัการ 

- ขาดความรู้ 
- ขาดจิตส านึกในความ
รับผิดชอบตอ่ชมุชน 

- การบริหารการจดัการ
ชมุชนไมมี่ประสิทธิภาพ 

- จดั
ฝึกอบรม
พฒันา
ศกัยภาพ
ของตนเอง 
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 4.2.7  สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ สามารถสรุปได้ว่า ส่ือบุคคลท่ีมีความเข้มแข็ง
และได้รับการยอมรับจากคนในชมุชน เป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยท าให้เกิดการส่ือสารระหว่างคนชมุชน
ให้มีปฏิสมัพนัธ์ในเร่ืองต่างๆ  และก่อให้เกิดการความร่วมมือของคนในชุมชนอีกด้วย การใช้กล
ยทุธ์ส่ือประเภทตา่งๆ เชน่ ส่ือกระจายเสียงเพื่อการกระจายขา่วสารและการประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ มี
สว่นชว่ยท าให้เกิดการพฒันาชมุชน ทัง้ในด้านการรับรู้ ทศันคติ ความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรม
อนัเป็นผลมาจากการวิธีการส่ือสารในรูปแบบตา่งๆ ตลอดจนการเปล่ียนวิธีคิดโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกชมุชนเป็นหลกั การลดบทบาทของการสัง่การจากบนลงล่างมาเป็นการแลกเปล่ียน
พดูคยุกนัมากขึน้ รวมทัง้ความพยายามในการผลกัดนัภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอผ้าไหมให้กลบัมา
มีชีวิตและสามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนได้อีกครัง้ ด้วยการใช้การส่ือสารเพ่ือการ
ถ่ายทอดความรู้และกลยทุธ์การใช้ส่ือในรูปแบบตา่งๆ ท าให้ชมุชนบ้านประทนุกลายเป็นอีกหนึ่งใน
หลายๆชุมชนท่ีสามารถพฒันาตนเองด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สามารถพึ่งพาตนเองได้โดย
การเลือกใช้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมเป็นศนูย์กลางในการรวมกลุ่มเพ่ือพฒันาอาชีพ สร้างรายได้
และน าเอาเทคโนโลยีมาต่อยอดในการผลิต การตลาดและการบริหาร การรู้จักใช้ไปแล้วปลูก
ทดแทน การถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่ในชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของปราชญ์
ท้องถ่ิน ให้มีโอกาสในการแสดงศกัยภาพด้านภูมิปัญญาและพฒันาความรู้ความสามารถได้อย่าง
เต็มท่ี จดัให้มีการยกย่องหรือประกาศเกียรติคณุในลกัษณะตา่งๆ รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้แลกเปล่ียนความรู้และภมูิปัญญา วฒันธรรมไปยงัชมุชนอ่ืนๆด้วยการใช้ส่ือ การจดักิจกรรมหรือ
วิธีการตา่งๆเพื่อให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ วฒันธรรมให้กว้างขวางมากขึน้ เพ่ือแสดงสภาพวิถีชีวิต
และความเป็นมาของชมุชนและสร้างความรู้ให้กบัผู้ ท่ีเข้ามาเย่ียมชมตลอดจนสามารถสร้างความ
ภาคภมูิใจให้กบัคนในท้องถ่ินด้วย  



1 

บทที่ 5 
 

ผลการวจิัยเชงิปริมาณ 
 

 การวิจัยเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมชุมชนบ้าน
ประทุน” เพ่ือศึกษาการรับรู้ ทศันคติ ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้าน
ประทุนท่ีมีต่อการส่ือสารเพ่ือการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ในท่ีนีผู้้ วิจยัเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม โดยสอบถามจากประชาชนในชุมชนจ านวนทัง้สิน้ 355 คน ผู้วิจยัได้วิเคราะห์และ
น าเสนอในรูปแบบของตารางพร้อมการบรรยายเชิงพรรณนา โดยแบง่ผลการวิเคราะห์ ดงันี ้ 
 สว่นท่ี  1  วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สว่นท่ี  2  วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอ
ผ้าไหม 
 สว่นท่ี  3  วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัทศันคตท่ีิมีตอ่การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญา
การทอผ้าไหม 
 สว่นท่ี  4  วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจท่ีมีตอ่การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอด
ภมูิปัญญาการทอผ้าไหม 
 สว่นท่ี  5  วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัพฤตกิรรมมีตอ่การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญา
การทอผ้าไหม 

สว่นท่ี  6  ผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั  
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5.1  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 355 คน 
ผู้วิจยัได้น าเสนอในรูปแบบของจ านวนและร้อยละ ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 5.1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 126 35.5 
หญิง 229 64.5 
รวม 355 100.0 

 
 เพศ 

จากตารางท่ี 5.1 พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.5 และ
เป็นเพศชาย  คดิเป็นร้อยละ 35.5   
 
ตารางท่ี 5.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ  
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
10-18 ปี 26 7.3 
18-25 ปี 65 18.3 
26-40 ปี 91 25.6 

41 ปีขึน้ไป 173 48.7 
รวม 355 100.0 

 
 อายุ 
 จากตารางท่ี 5.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายอุยู่ในช่วง 41 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 
48.7 รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ26-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.6 อาย ุ18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.3 และ
อาย ุ10-18 ปี คดิเป็นร้อยละ 7.3  
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ตารางท่ี 5.3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศกึษา  
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศกึษา 137 38.6 
มธัยมศกึษา 128 36.1 

อนปุริญญา/ปวส./ปวช. 42 11.8 
ปริญญาตรี 48 13.5 

รวม 355 100.0 
 
 ระดับการศึกษา 
 จากตารางท่ี 5.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศกึษาในระดบัประถมศึกษา  
คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศกึษา คิดเป็นร้อยละ 36.1 ระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 13.5 และระดบัอนปุริญญา/ปวส./ปวช. คดิเป็นร้อยละ 11.8  
 
ตารางท่ี 5.4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน 
 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกวา่หรือเทา่กบั 5,000 บาท  69 19.4 

5,001-10,000 บาท  84 23.7 
10,001-15,000 บาท 85 23.9 
15,001-20,000 บาท 65 18.3 
20,001 บาทขึน้ไป 52 14.6 

รวม 355 100.0 
 
 รายได้ 
 จากตารางท่ี 5.4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 23.9รองลงมา คือมีรายได้ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.7 รายได้น้อย
กว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 19.4 รายได้ 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
18.3 และมีรายได้ 20,001 บาทขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 14.6   
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ตารางท่ี 5.5  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศกึษา 51 14.4 

ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 38 10.7 
ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 39 11.0 
ท าสวน/ท าไร่/ท านา 67 18.9 

เลีย้งสตัว์ 22 6.2 
ทอผ้าเพ่ือจ าหนา่ย 109 30.7 
รับจ้างทัว่ไป 29 8.2 

รวม 355 100.0 
  
 อาชีพ 
 จากตารางท่ี 5.5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทอผ้าเพ่ือจ าหน่าย คิดเป็น
ร้อยละ -30.7  รองลงมาประกอบอาชีพท าสวน ท าไร่ ท านา คิดเป็นร้อยละ 18.9 และประกอบ
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 14.4 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย ร้อยละ 11.0 
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.7 รับจ้างทัว่ไป ร้อยละ 8.2 และประกอบอาชีพเลีย้ง
สตัว์ คดิเป็นร้อยละ 8.2 ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 5.6  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพสมรส  
 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 89 25.1 
สมรส 238 67.0 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ 28 7.9 
รวม 355 100 

 
 สถานภาพสมรส 
 จากตารางท่ี 5.6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมา
คือ สถานภาพโสด คดิเป็นร้อยละ 25.1 และมีสถานภาพหยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่คดิเป็นร้อยละ 7.9   
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5.2  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชน     
      ชุมชนบ้านประทนุ หมู่ที่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับการรับรู้การส่ือสารเพ่ือการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
ของประชาชนชมุชนบ้านประทนุ โดยน าเสนอในรูปแบบของจ านวนและร้อยละ ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 5.7  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ขา่วสารเพ่ือการ       

สืบทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนชมุชนบ้านประทนุ 
 

การรับรู้ข่าวสาร 
ค่าเฉล่ีย 

(  ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

การแปล
ความหมาย 

ครอบครัว ญาตพ่ีิน้อง 3.78 .994 สงู 
เพ่ือน 2.77 .968 ปานกลาง 
ผู้น าชมุชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านนั ประธานกลุม่
สตรีทอผ้าไหม 

3.47 .881 สงู 

ส่ือโทรทศัน์ 2.78 .978 ปานกลาง 
ส่ือวิทยกุระจายเสียง หอกระจายขา่ว เสียง
ตามสาย 

3.46 1.776 สงู 

ป้ายประกาศของต าบล อ าเภอหรือจงัหวดั 3.22 .936 ปานกลาง 
เข้าร่วมประชมุประจ าเดือนของหมูบ้่าน 3.45 .991 สงู 
การออกร้านขายผลิตภณัฑ์ OTOP หรือ
การเข้าร่วมงานเทศกาลตา่งๆ 

3.17 .933 ปานกลาง 

เจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานราชการ 2.97 .928 ปานกลาง 
บคุคลภายนอกชมุชนหรือจากชมุชนอ่ืนๆ 2.56 1.091 ต ่า 

 
จากตารางท่ี 5.7 พบวา่ การรับรู้ข้อมลูข่าวสารจากส่ือในชมุชนนัน้ กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับภูมิ ปัญญาการทอผ้าไหมจากญาติพ่ีน้อง จากผู้ น าชุมชน จากส่ือ
วิทยกุระจายเสียงหรือเสียงตามสายและจากการเข้าร่วมประชมุประจ าเดือนของหมู่บ้านในระดบั
การรับรู้สงู โดยมีคา่เฉล่ียสงูสุดอยู่ท่ี 3.78 3.47  3.46 และ 3.45 ตามล าดบั รองลงมาคือ กลุ่ม
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ตวัอย่างมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับภูมิปัญญาดงักล่าวจากป้ายประกาศของต าบล อ าเภอ
หรือจงัหวดั จากการออกร้านขายผลิตภัณฑ์ OTOP หรือการเข้าร่วมงานเทศกาลต่างๆ  จาก
เจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานราชการ จากส่ือโทรทศัน์ และจากเพ่ือนอยู่ในระดบัการรับรู้ปานกลาง 
โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.22  3.17  2.97 2.78 และ 2.77 ตามล าดบั และมีระดบัการรับรู้ต ่าจากการรับ
ขา่วสารจากบคุคลภายนอกชมุชนหรือจากชมุชนอ่ืนๆ โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 2.56  

 
5.3  ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับทศันคตทิี่มีต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของ
 ประชาชนชุมชนบ้านประทนุ หมู่ที่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัด
 สุรินทร์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการทัศนคติท่ีมีต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชน
ชมุชนบ้านประทนุ โดยน าเสนอในรูปแบบของจ านวนและร้อยละดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตารางท่ี 5.8  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทศันคติท่ีมีตอ่ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมของ

ประชาชนชมุชนบ้านประทนุ หมูท่ี่ 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ 
 

ทัศนคติ 
ค่าเฉล่ีย 

(  ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

แปล
ความหมาย 

เน้นการท าด้วยตนเอง ต้องอาศัยการ
ฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 

4.07 .783 เห็นด้วยมาก 

สามารถท าร่วมกบัเดก็และเยาวชนได้ 4.02 .774 เห็นด้วยมาก 
สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตได้ 3.89 .775 เห็นด้วยมาก 
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 3.72 .857 เห็นด้วยมาก 
ล้าสมยั ไมน่า่สนใจ 

1.71 1.067 
ไมเ่ห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

ไมส่ามารถส่งตอ่ไปยงัคนรุ่นใหม่ได้เพราะ
ต้องอาศัยความเช่ียวชาญ ยากต่อการ
เรียนรู้ 

1.82 1.057 ไมเ่ห็นด้วย 

ชว่ยเสริมสร้างความสมัพนัธ์ในครอบครัว 3.55 .740 เห็นด้วยมาก 
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ตารางท่ี 5.8  (ตอ่) 
 

ทัศนคติ 
ค่าเฉล่ีย 

(  ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

แปล
ความหมาย 

ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่คนใน
ชมุชน 

3.65 .718 เห็นด้วยมาก 

สามารถปรับเปล่ียนให้เข้ากบัยคุสมยัได้ 3.65 .794 เห็นด้วยมาก 
มีส่วนช่วยให้เ กิดความภาคภูมิ ใจใน
ชมุชนของตนเอง 

3.77 2.339 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางท่ี 5.8 พบว่า ด้านทศันคติท่ีมีตอ่ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนชมุชน

บ้านประทนุนัน้  กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีทศันคตท่ีิเห็นด้วยมากในประเด็นของ ภูมิปัญญาเน้นการ
ท าด้วยตนเอง ต้องอาศยัการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ สามารถท าร่วมกับเด็กและเยาวชนได้ 
สามารถพัฒนาคณุภาพชีวิตได้ มีส่วนช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง  สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ช่วยเสริมสร้างความสามคัคีให้แก่คนในชมุชน สามารถปรับเปล่ียนให้
เข้ากบัยคุสมยัได้ และมีชว่ยเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้แก่คนในครอบครัว โดยมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 
4.07, 4.02 3.89 ,3.77, 3.72, 3.65, 3.65 และ 3.55 ตามล าดบั ถดัมาคือไม่เห็นด้วยท่ีภูมิปัญญา
การทอผ้าไหมไม่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ได้เพราะต้องอาศยัความเช่ียวชาญ ยากต่อการ
เรียนรู้ โดยมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 1.82 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมีความล้าสมยั 
ไมน่า่สนใจ มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 1.71 
 
5.4  ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการส่ือสารเพื่อการ     
 ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนชุมชนบ้านประทนุ หมู่ที่ 4 
 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการความรู้ความเข้าใจท่ีมีตอ่การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนชุมชนบ้านประทุน โดยน าเสนอในรูปแบบของจ านวนและ   
ร้อยละ ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 5.9  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเข้าใจท่ีมีตอ่การส่ือสารเพ่ือการ
ถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนชมุชนบ้านประทนุ หมูท่ี่ 4 ต าบล
แตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ 

 
ความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อการส่ือสาร
เพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ          

ทอผ้าไหม 

ค่าเฉล่ีย 
(  ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

แปล
ความหมาย 

มีความรู้เก่ียวกบัการทอผ้าไหม 3.72 .877 มาก 
มีความรู้ในการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอ
ผ้าไหม 

3.65 .805 มาก 

เข้าใจถึงความส าคญัของภมูิปัญญาการทอ
ผ้าไหมท่ีมีตอ่ชมุชน 

3.65 .846 มาก 

มีอปุสรรคในการศกึษาหาความรู้เก่ียวกบั
การทอผ้าไหม 

2.95 1.148 ปานกลาง 

มีความรู้ในเร่ืองการทอผ้าไหมลายหาง
กระรอก 

3.53 .918 มาก 

มีความรู้ในการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินมาปรับ
ในการทอผ้าไหม 

3.50 .868 มาก 

มีความรู้ในการชีแ้นะหรืออธิบาย
ความส าคญัของภมูิปัญญาการทอผ้าไหม 

3.63 2.379 มาก 

เข้าใจวา่ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมเป็นทนุ
ชมุชน 

3.45 .880 มาก 

เข้าใจวา่ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมไม่
สามารถน าไปใช้ให้เข้ากบัคนทกุเพศทกุวยั 

3.04 1.191 ปานกลาง 

เข้าใจวา่การทอผ้าไหมลายหางกระรอกเป็น
เอกลกัษณ์ของชมุชน 

3.65 1.350 มาก 

 
จากตารางท่ี 5.9 พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนชมุชนบ้านประทนุนัน้  กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีความรู้ความ 
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เข้าใจเก่ียวกบัการทอผ้าไหมมาก โดยมีความรู้เก่ียวกบัการทอผ้าไหม คิดเป็น 3.72 มีความรู้ในการ
ถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหม เข้าใจถึงความส าคญัของภูมิปัญญาการทอผ้าไหมท่ีมีตอ่ชมุชน 
เข้าใจว่าการทอผ้าไหมลายหางกระรอกเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน  อยู่ในระดบัคา่เฉล่ีย 3.65  มี
ความรู้ในการชีแ้นะหรืออธิบายความส าคญัของภมูิปัญญาการทอผ้าไหมซึ่งมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.63 มี
ความรู้ในเร่ืองการทอผ้าไหมลายหางกระรอกอยู่ท่ี 3.53 มีความรู้ในการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินมา
ปรับในการทอผ้าไหมอยู่ท่ี 3.50 และเข้าใจว่าภูมิปัญญาการทอผ้าไหมเป็นทนุชมุชนอยู่ในระดบั 
3.45 กลุ่มตวัอย่างรองลงมาคือมีความรู้ความเข้าใจปานกลางในประประเด็นท่ีว่าความรู้ในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไม่สามารถน าไปใช้ให้เข้ากับคนทุกเพศทุกวัยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
3.04 และมีอปุสรรคในการศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัการทอผ้าไหมอยูท่ี่ 2.95   
 
5.5  ส่วนที่ 5 ข้อมูลพฤตกิรรมเกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดภมูิปัญญา
 การทอผ้าไหมของประชาชนชุมชนบ้านประทุน หมู่ที่ 4 ต าบลแตล อ าเภอ
 ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเก่ียวกับการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหมของประชาชนชุมชนบ้านประทุน โดยน าเสนอในรูปแบบของจ านวนและร้อยละ ดังตาราง
ตอ่ไปนี ้

 
ตารางท่ี 5.10  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤตกิรรมเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการ

ถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมของประชาชนชมุชนบ้านประทนุ หมูท่ี่ 4 ต าบล
แตล อ าเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์ 

 

พฤตกิรรม 
ค่าเฉล่ีย 

(  ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

แปล
ความหมาย 

เรียนรู้กระบวนการทอผ้าไหมหลังจากได้รับ
การถ่ายทอดความรู้การทอผ้า 

3.63 .920 คอ่นข้างมาก 

ไม่ใช้ทรัพยากรชุมชนอ่ืน เน้นการพึ่งตนเอง
มากขึน้ 

3.48 .841 คอ่นข้างมาก 

น าความรู้เก่ียวกบัการทอผ้าไหมมาใช้พฒันา
ตนเอง 

3.47 .831 คอ่นข้างมาก 
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ตารางท่ี 5.10  (ตอ่) 
 

พฤตกิรรม 
ค่าเฉล่ีย 

(  ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

แปล
ความหมาย 

เผยแพร่ประโยชน์ของการน าภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหมให้แก่บคุคลอ่ืนทัง้ในและนอกชมุชน 

3.50 .835 คอ่นข้างมาก 

หลงัจากเรียนรู้กระบวนการทอผ้าไหม ท่านใช้
ทรัพยากรท้องถ่ินอ่ืนๆอยา่งรู้คณุคา่มากขึน้ 

3.36 .853 ปานกลาง 

ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการทอผ้าไหมท่ีได้รับ
ไปยงัเยาวชนในชมุชน 

3.37 2.300 ปานกลาง 

มีสว่นร่วมในการจดัท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหมในชมุชน 

3.26 .931 ปานกลาง 

มีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งเ รียนรู้ชุมชน
เก่ียวกบัการทอผ้าไหม 

3.31 1.794 ปานกลาง 

เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกในชุมชนเพ่ือ
ด า เนินกิจกรรมต่างๆ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการ       
ทอผ้าไหม 

3.35 .874 ปานกลาง 

เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องกับการ      
ทอผ้าไหม 

3.35 .887 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 5.10 พบว่า พฤติกรรมเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหมของประชาชนชุมชนบ้านประทนุนัน้  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมต่อภูมิปัญญา
การทอผ้าไหมในระดบัปานกลาง  เช่น มีพฤติกรรมการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการทอผ้าไหมท่ี
ได้รับไปยงัเยาวชนในชุมชน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.37 รวมถึงเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกในชุมชน
เพ่ือด าเนินกิจกรรมตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการทอผ้าไหมมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.35 และมีส่วนร่วมในการ
สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนเก่ียวกบัการทอผ้าไหม มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.31  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรม
เก่ียวกับการส่ือสารเพ่ือการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมในระดบัมาก โดยมีพฤติกรรมเรียนรู้
กระบวนการทอผ้าไหมหลงัจากได้รับการถ่ายทอดความรู้การทอผ้ามีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.63 เผยแพร่ 
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ประโยชน์ของการน าภมูิปัญญาการทอผ้าไหมให้แก่บคุคลอ่ืนทัง้ในและนอกชมุชนอยู่ท่ี 3.50 ไม่ใช้
ทรัพยากรชมุชนอ่ืน  เน้นการพึ่งตนเองมากขึน้อยู่ท่ี 3.48 และน าความรู้เก่ียวกบัการทอผ้าไหมมา
ใช้พฒันาตนเองอยูท่ี่ 3.47  
 
5.6  ส่วนที่ 6 การทดสอบสมมตฐิาน 
 
 สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันของประชาชนชุมชนบ้านประทุนมี
การรับรู้เก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 5.11  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงระดบัการรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภมูิปัญญาการ    

ทอผ้าไหม จ าแนกตามเพศ 
 

การรับรู้จากส่ือ 
เพศ 

t Sig. ชาย (n = 126) หญิง (n=229) 
(  ) S.D. (  ) S.D. 

ส่ือบคุคล 19.0873 3.06991 19.5677 4.04048 -1.162 0.123 
ส่ือมวลชน 5.4286 1.28018 5.4323 1.23580 -0.27 0.489 
ส่ือกิจกรรม 8.7937 1.51429 9.1572 1.56488 -2.118 0.175 

 
จากตารางท่ี 5.11 พบวา่  การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ระหว่างเพศ

ชายและเพศหญิงมีการรับรู้ไม่แตกต่างกันท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยผู้หญิงมีการรับรู้
มากกวา่เพศชาย  
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ตารางท่ี 5.12  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงระดบัการรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภมูิปัญญาการ    
ทอผ้าไหม จ าแนกตามอาย ุ 

 
การรับรู้
จากส่ือ 

อายุ (  ) S.D. F Sig. คู่แตกต่าง 

ส่ือบคุคล 

1. 10-18 ปี 17.5385 3.20288 

2.496 .060  
2. 19-25 ปี 19.4769 3.25052 
3. 26-40  ปี 19.3626 2.67298 
4. 41 ปีขึน้ไป 19.6647 4.34056 

ส่ือมวลชน 

1. 10-18 ปี 4.4231 .85665 

6.481*** .000 1<2,1<3,1<4 
2. 19-25 ปี 5.4308 1.38032 
3. 26-40  ปี 5.5385 1.23205 
4. 41 ปีขึน้ไป 5.5260 1.19867 

ส่ือกิจกรรม 

1. 10-18 ปี 8.1538 1.08415 

3.187 0.24 1<3,1<4 
2. 19-25 ปี 8.9846 1.45229 
3. 26-40  ปี 9.1648 1.59348 
4. 41 ปีขึน้ไป 9.1040 1.59965 

***มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ   0.001 
 

จากตารางท่ี 5.12 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทอผ้าไหมผ่านส่ือบคุคล
ได้แก่ จากครอบครัวหรือญาติพ่ีน้อง เพ่ือน ผู้น าชมุชน ผู้ ใหญ่บ้าน ก านนั ประธานกลุ่มสตรีทอผ้า
ไหม จากเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานราชการ และจากบุคคลภายนอกชมุชน ของประชาชนชุมชน
บ้านประทนุจ าแนกตามระดบัอายไุมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมผ่านส่ือมวลชน ได้แก่ การรับรู้จาก
โทรทศัน์ จากวิทย ุหอกระจายข่าวของต าบล เสียงตามสาย มีความแตกตา่งกนั เม่ือผู้วิจยัทดสอบ
ความตา่งเป็นรายคู ่พบว่า มีจ านวน 3 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดย กลุ่มท่ีมี
อาย ุ10-18 ปี มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทอผ้าไหมน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาย ุ19-25 ปี 
26-40 ปี และ 41 ปีขึน้ไป 

การรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภมูิปัญญาการทอผ้าไหมผ่านส่ือกิจกรรม ได้แก่ การรับรู้จากป้าย
ประกาศของต าบล อ าเภอหรือจงัหวดั จากการเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน และจาก



95 
 

การออกร้านชายผลิตภัณฑ์ OTOP หรือการเข้าร่วมงานเทศงานต่างๆ มีความแตกต่างกัน เม่ือ
ผู้วิจยัทดสอบความตา่งเป็นรายคู ่พบวา่ มีจ านวน 2 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 
โดย กลุ่มท่ีมีอายุ 10-18 ปี มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมน้อยกว่ากลุ่มท่ีมี
อาย ุ26-40 ปี และ 41 ปีขึน้ไป 

 
ตารางท่ี 5.13  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงระดบัการรับรู้ขา่วสารภมูิปัญญาการทอผ้าไหม 
 จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

การรับรู้ 
จากส่ือ 

การศึกษา (  ) S.D. F Sig. 
คู่

แตกต่าง 

ส่ือบคุคล 

1. ประถมศกึษา 19.2409 4.61220 
 

3.652*** 
 

.013 
 

3<4 
2. มธัยมศกึษา 19.3516 2.97388 
3. อนปุริญญา ปวส./ปวช. 18.3810 3.01178 
4. ปริญญาตรี 20.8542 2.85083 

ส่ือมวลชน 

1. ประถมศกึษา 5.2701 1.23968 
 

3.508*** 
 

.016 
 

1<4 
2. มธัยมศกึษา 5.3750 1.18388 
3. อนปุริญญา ปวส./ปวช. 5.5714 1.61007 
4. ปริญญาตรี 5.9167 .96389 

ส่ือกิจกรรม 

1. ประถมศกึษา 8.7445 1.67608 

3.242* .022 
ไมพ่บคู่
ตา่ง 

2. มธัยมศกึษา 9.0781 1.36092 
3. อนปุริญญา ปวส./ปวช. 9.4048 1.76773 
4. ปริญญาตรี 9.3750 1.36249 

* มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 และ 
***มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
 

จากตารางท่ี 5.13 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทอผ้าไหมผ่านส่ือบคุคล
ได้แก่ จากครอบครัวหรือญาติพ่ีน้อง เพ่ือน ผู้น าชมุชน ผู้ ใหญ่บ้าน ก านนั ประธานกลุ่มสตรีทอผ้า
ไหม จากเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานราชการ และจากบุคคลภายนอกชมุชน ของประชาชนชุมชน
บ้านประทุนจ าแนกตามการศกึษามีความแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เม่ือผู้วิจยั
ทดสอบความต่างเป็นรายคู่ พบว่า มีจ านวน 1 คู่ท่ีต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 คือ 
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กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา ปวส./ปวช. มีการรับรู้ข่าวสารน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 

การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมผ่าน
ส่ือมวลชน ได้แก่ การรับรู้จากโทรทศัน์ จากวิทย ุหอกระจายข่าวของต าบล เสียงตามสาย จ าแนก
ตามระดบัการศึกษามีความแตกต่างกันท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เม่ือผู้ วิจยัทดสอบความ
ต่างเป็นรายคู่ พบว่า มีจ านวน 1 คู่ ท่ีต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดย กลุ่มท่ีมี
การศกึษาระดบัประถมศกึษา มีการรับรู้ขา่วสารน้อยกวา่กลุม่ท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

 การรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภมูิปัญญาการทอผ้าไหมผา่นส่ือกิจกรรม ได้แก่ การรับรู้จากป้าย
ประกาศของต าบล อ าเภอหรือจงัหวดั จากการเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน และจาก
การออกร้านชายผลิตภัณฑ์ OTOP หรือการเข้าร่วมงานเทศงานต่างๆของประชาชนชุมชนบ้าน
ประทนุ จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า กลุ่มท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีการรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมผ่านส่ือกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 แตเ่ม่ือทดสอบความตา่งเป็นรายคูไ่มพ่บคูแ่ตกตา่ง  

 
ตารางท่ี 5.14  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงระดบัการรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภมูิปัญญาการ     

ทอผ้าไหม จ าแนกตามระดบัรายได้ตอ่เดือน 
 
ระดับการ

รับรู้
ข่าวสาร 

รายได้ต่อเดือน (  ) S.D. F Sig. 
คู่แตก 
ต่าง 

ส่ือบคุคล 

1. น้อยกวา่หรือเทา่กบั 5,000 บาท 18.0725 3.52436 

6.186*** 
 

.000 
1<5, 
3<5 

2. 5,001-10,000 บาท 19.4643 2.88514 
3. 10,001-15,000 บาท 18.9765 2.66358 
4. 15,001-20,000 บาท 19.7846 2.07283 
5. 20,001 บาทขึน้ไป 21.2500 6.54958 

ส่ือมวลชน 
1. น้อยกวา่หรือเทา่กบั 5,000 บาท 4.8261 1.05658 

9.256*** .000 
1<3, 
1<4 2. 5,001-10,000 บาท 5.2619 1.30909 
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ตารางท่ี 5.14  (ตอ่) 
 
ระดับการ

รับรู้
ข่าวสาร 

รายได้ต่อเดือน (  ) S.D. F Sig. 
คู่แตก 
ต่าง 

 

3. 10,001-15,000 บาท 5.5059 1.08697   
1<5 
2<4 

4. 15,001-20,000 บาท 6.0154 1.44149   

5. 20,001 บาทขึน้ไป 5.6538 .98786   

ส่ือกิจกรรม 

1. น้อยกวา่หรือเทา่กบั 5,000 บาท 8.4928 1.37865 

7.027*** 
 

.000 

1<4 
1<5                                                                          
2<4 

2. 5,001-10,000 บาท 8.7500 1.55133 
3. 10,001-15,000 บาท 8.9647 1.19967 
4. 15,001-20,000 บาท 9.6154 1.72021 
5. 20,001 บาทขึน้ไป 9.5577 1.73107 

* มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
*** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
 

จากตารางท่ี 5.14 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทอผ้าไหมผ่านส่ือบคุคล
ได้แก่ จากครอบครัวหรือญาติพ่ีน้อง เพ่ือน ผู้น าชมุชน ผู้ ใหญ่บ้าน ก านนั ประธานกลุ่มสตรีทอผ้า
ไหม จากเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานราชการ และจากบุคคลภายนอกชมุชน ของประชาชนชุมชน
บ้านประทุนจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนมีความแตกต่างกันท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือ
ผู้วิจยัทดสอบความตา่งเป็นรายคู ่พบว่า มีจ านวน 2 คูท่ี่ตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 
คือ กลุ่มท่ีมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท มีการรับรู้ข่าวสารน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้  
20,001 บาทขึน้ไป และกลุ่มท่ีมีรายได้ 10,001-15,000 บาท มีการรับรู้ข่าวสารน้อยกว่า 20,001 
บาทขึน้ไป  

การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมผ่านส่ือมวลชน ได้แก่ การรับรู้จาก
โทรทศัน์ จากวิทยุ หอกระจายข่าวของต าบล เสียงตามสาย จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนมีความ
แตกตา่งกนั มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ท่ีเม่ือผู้วิจยัทดสอบความตา่งเป็นรายคู ่จ านวน 4 คู ่
ท่ีตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.001 โดย กลุม่ท่ีมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท  มี
การรับรู้ข่าวสารน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้  10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท และ 21,001



98 
 

บาทขึน้ไป ส่วนกลุ่มท่ีมีรายได้ 5,001-10,000 บาท มีการรับรู้ข่าวสารน้อยกว่ากลุ่มท่ีรายได้  
15,001-20,000 บาท 
 การรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภมูิปัญญาการทอผ้าไหมผ่านส่ือกิจกรรม ได้แก่ การรับรู้จากป้าย
ประกาศของต าบล อ าเภอหรือจงัหวดั จากการเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน และจาก
การออกร้านชายผลิตภัณฑ์ OTOP หรือการเข้าร่วมงานเทศงานต่างๆของประชาชนชุมชนบ้าน
ประทุน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนมีความแตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ0.05 ผู้ วิจยัได้
ทดสอบความตา่งเป็นรายคู ่พบว่า มีจ านวน 3 คูท่ี่ตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดย 
กลุ่มท่ีมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท  มีการรับรู้ข่าวสารน้อยกว่า 15,001-20,000 บาท 
และ 20,001 บาทขึน้ไป ส่วนกลุ่มท่ีมีรายได้  5,001-10,000 บาท มีการรับรู้ข่าวสารน้อยกว่า 
15,001-20,000 บาท 

 
ตารางท่ี 5.15  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงระดบัการรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภมูิปัญญาการ      

ทอผ้าไหม จ าแนกตามอาชีพ  
 
ระดับการ

รับรู้
ข่าวสาร  

อาชีพ (  ) (SD) F Sig. 
คู่แตก 
ต่าง 

ส่ือบคุคล 

1.นกัเรียน/นกัศกึษา  17.7451 3.36359 

3.232*** .004 1<2 

2. รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  20.6842 3.16318 
3. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 19.7949 3.00157 
4. ท าสวน/ท าไร่/ท านา 18.9701 2.92828 
5. เลีย้งสตัว์ 18.9091 3.13063 
6. ทอผ้าเพ่ือจ าหนา่ย 19.9541 4.72069 
7. รับจ้างทัว่ไป 19.3448 2.68961 

ส่ือมวลชน 

1.นกัเรียน/นกัศกึษา  4.6078 4.6078 

9.443*** .000 

1<2
1<6 
2>5
2>7 

2. รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  1.13276 1.13276 
3. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 6.0789 6.0789 
4. ท าสวน/ท าไร่/ท านา 1.36325 1.36325 
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ตารางท่ี 5.15 (ตอ่) 
 
ระดับการ
รับรู้ข่าวสาร  

อาชีพ (  ) (SD) F Sig. 
คู่แตก 
ต่าง 

 
5. เลีย้งสตัว์ 5.4872 5.4872 

   6. ทอผ้าเพ่ือจ าหนา่ย 1.09717 1.09717 
7. รับจ้างทัว่ไป 5.3731 5.3731 

ส่ือกิจกรรม 

1.นกัเรียน/นกัศกึษา  8.5490 1.30098 

2.585* .018 
ไม่
พบคู่
ตา่ง 

2. รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  9.3684 1.47815 
3. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 9.2821 1.41326 
4. ท าสวน/ท าไร่/ท านา 8.9552 1.45053 
5. เลีย้งสตัว์ 8.3636 1.39882 
6. ทอผ้าเพ่ือจ าหนา่ย 9.2752 1.77363 
7. รับจ้างทัว่ไป 8.8276 1.44096 

* มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05  
*** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
 

จากตารางท่ี 5.15 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทอผ้าไหมจากส่ือบคุคล 
ได้แก่ จากครอบครัวหรือญาติพ่ีน้อง เพ่ือน ผู้น าชมุชน ผู้ ใหญ่บ้าน ก านนั ประธานกลุ่มสตรีทอผ้า
ไหม จากเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานราชการ และจากบุคคลภายนอกชมุชน ของประชาชนชุมชน
บ้านประทุนจ าแนกตามอาชีพมีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือผู้ วิจัย
ทดสอบความต่างเป็นรายคู่ พบว่า มีจ านวน 1 คูท่ี่ตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 คือ 
กลุม่นกัเรียน/นกัศกึษา มีการรับรู้ขา่วสารน้อยกวา่กลุม่ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  

การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมผ่านส่ือมวลชน ได้แก่ การรับรู้จาก
โทรทศัน์ จากวิทย ุหอกระจายข่าวของต าบล เสียงตามสาย จ าแนกตามอาชีพมีความแตกตา่งกัน 
มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ท่ีเม่ือผู้ วิจยัทดสอบความต่างเป็นรายคู ่จ านวน 4 คู ่ท่ีตา่งกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา มีการรับรู้ข่าวสารน้อยกว่ากลุ่ม
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจและกลุ่มท่ีประกอบอาชีพทอผ้าเพ่ือจ าหน่าย ส่วนกลุ่มข้าราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ขา่วสารน้อยกวา่กลุม่ท่ีมีอาชีพเลีย้งสตัว์และอาชีพรับจ้างทัว่ไป 
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 การรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภมูิปัญญาการทอผ้าไหมผ่านส่ือกิจกรรม ได้แก่ การรับรู้จากป้าย
ประกาศของต าบล อ าเภอหรือจงัหวดั จากการเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน และจาก
การออกร้านชายผลิตภัณฑ์ OTOP หรือการเข้าร่วมงานเทศงานต่างๆของประชาชนชุมชนบ้าน
ประทนุ จ าแนกตามอาชีพมีความแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ0.05 เม่ือผู้วิจยัได้ทดสอบ
ความตา่งเป็นรายคู ่พบวา่ ไมพ่บคูแ่ตกตา่ง 

 
ตารางท่ี 5.16  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงระดบัการรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภมูิปัญญาการ     

ทอผ้าไหม จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 
ระดับการ
รับรู้ข่าวสาร  

สถานภาพ  (  )   (SD)  F  Sig.  
คู่แตก 
ต่าง  

ส่ือบคุคล 
1. โสด  18.7416 3.39628 

1.857 .158  2. สมรส 19.6050 3.89356 
3. หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ 19.7143 3.10146 

ส่ือมวลชน 
1. โสด  4.9551 1.18619 

12.446* .000 
1<2, 
2>3 

2. สมรส 5.6555 1.21132 
3. หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ 5.0357 1.29048 

ส่ือกิจกรรม 
1. โสด  8.7640 1.41439 

2.294 .102  2. สมรส 9.1513 1.61553 
3. หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ 8.8214 1.36228 

* มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
 
 จากตารางท่ี 5.15 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทอผ้าไหมจากส่ือบคุคล 
ได้แก่ จากครอบครัวหรือญาติพ่ีน้อง เพ่ือน ผู้น าชมุชน ผู้ ใหญ่บ้าน ก านนั ประธานกลุ่มสตรีทอผ้า
ไหม จากเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานราชการ และจากบุคคลภายนอกชมุชน ของประชาชนชุมชน
บ้านประทนุจ าแนกตามสถานภาพสมรสไมมี่ความแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  

การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมผ่านส่ือมวลชน ได้แก่ การรับรู้จาก
โทรทศัน์ จากวิทย ุหอกระจายข่าวของต าบล เสียงตามสาย จ าแนกตามอาชีพมีความแตกตา่งกัน 
มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ท่ีเม่ือผู้ วิจยัทดสอบความต่างเป็นรายคู ่จ านวน 2 คู ่ท่ีตา่งกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยกลุ่มท่ีมีสถานภาพโสดมีการรับรู้ข่าวสารน้อยกว่ากลุ่มท่ี
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สมรสแล้ว สว่นกลุม่ท่ีมีสถานภาพสมรสแล้วมีการรับรู้ขา่วสารน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง/
แยกกนัอยู ่
 การรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภมูิปัญญาการทอผ้าไหมผ่านส่ือกิจกรรม ได้แก่ การรับรู้จากป้าย
ประกาศของต าบล อ าเภอหรือจงัหวดั จากการเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน และจาก
การออกร้านชายผลิตภัณฑ์ OTOP หรือการเข้าร่วมงานเทศงานต่างๆของประชาชนชุมชนบ้าน
ประทนุ จ าแนกตามสถานภาพไมมี่ความแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

 
 สมมติฐานที่ 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันของประชาชนชุมชนบ้านประทุนมี
ทศันคตเิก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมแตกตา่งกนั  
 
ตารางท่ี 5.17  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงทศันคติของประชาชนชมุชนบ้านประทนุท่ีมีตอ่

ภมูิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามเพศ 
 

ทัศนคติ 
เพศ 

t Sig. ชาย (n = 126) หญิง (n = 229) 
(X  ) (SD) (X  ) (SD) 

ภาพรวมทศันคตท่ีิมีตอ่ 
ภมูิปัญญาการทอผ้าไหม 

33.7937 5.58329 34.2105 6.59792 -1.570 .058 

* มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
  
 จากตารางท่ี 5.17  ทศันคติของประชาชนท่ีมีตอ่ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม พบว่า ระหว่าง
เพศชายและเพศหญิงมีทศันคตไิมแ่ตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05  
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ตารางท่ี 5.18  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงทศันคติของประชาชนบ้านประทนุท่ีมีตอ่          
ภมูิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามอายุ 

 
ทัศนคติ อายุ (  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

ภาพรวมทศันคตท่ีิ
มีตอ่ภมูิปัญญาการ

ทอผ้าไหม 

1. 10-18 ปี 30.1154 4.34812 

5.854*** .001 
1<2, 
1<3, 
1<4 

2. 19-25 ปี 33.8923 4.55907 
3. 26-40 ปี  34.0659 4.09010 
4. 41 ปีขึน้ไป 34.2948 5.23293 

* มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05  
*** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
 

จากตารางท่ี 5.18  พบว่า ภาพรวมทศันคติของประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีต่อภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามอายมีุความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือท าการทดสอบความตา่งเป็นรายคู่ พบคูแ่ตกตา่งจ านวน 3 คู ่ได้แก่  กลุ่มท่ีมีอาย ุ10-18 ปี มี
ทศันคติเชิงบวกน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอายุ 19-25 ปี 26-40 ปี และอายุ 41 ปีขึน้ไปอย่างมีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 

 
ตารางท่ี 5.19  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงทศันคติของประชาชนบ้านประทนุท่ีมีตอ่           

ภมูิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามการศกึษา 
 

ทัศนคติ 
ระดับ

การศึกษา 
(X  ) (SD) F Sig. 

คู่
แตก
ต่าง 

ภาพรวมทศันคตท่ีิมี
ตอ่ภมูิปัญญาการ

ทอผ้าไหม 

1. ประถมศกึษา 33.2555 5.82468 

4.501*** .004 
ไม่
พบคู่
ตา่ง 

2. มธัยมศกึษา 33.8047 4.00995 
3. อนปุริญญา 
ปวส./ปวช. 

33.3571 4.85809 

4. ปริญญาตรี 36.1458 3.20896 
* มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05  
*** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
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จากตารางท่ี 5.19 พบว่า ภาพรวมทศันคติของประชาชนชมุชนบ้านประทนุเก่ียวกบัการ
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามระดบัการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 เม่ือท าการทดสอบความตา่งเป็นรายคู ่พบวา่ไมมี่คูแ่ตกตา่ง 

 
ตารางท่ี 5.20  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงทศันคตขิองประชาชนบ้านประทนุท่ีมีตอ่ 
  ภมูิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน 
 

ทัศนคติ รายได้ต่อเดือน (  ) (SD) F Sig. 
คู่แตก 
ต่าง 

ภาพรวม
ทศันคตท่ีิมีตอ่
ภมูิปัญญาการ 
ทอผ้าไหม 

1. น้อยกวา่หรือเทา่กบั 
5,000 บาท 

31.3913 4.99770 

11.215*** 
 

 
 

.000 
1<4, 
1<5, 
2<5, 
3<5 

2. 5,001-10,000 บาท 33.4762 4.47880 
3. 10,001-15,000 บาท 33.4471 3.58404 
4. 15,001-20,000 บาท 35.4154 3.26388 
5. 20,001 บาทขึน้ไป 36.4615 6.77209 

* มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05  
*** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
 

จากตารางท่ี 5.20  พบว่า ภาพรวมทัศนคติของประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีต่อภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือนมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05  เม่ือท าการทดสอบความตา่งเป็นรายคู่ พบคูแ่ตกตา่งจ านวน 4 คู ่ได้แก่  กลุ่มท่ีมีรายได้ตอ่
เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท มีทศันคติเชิงบวกตอ่การภูมิปัญญาการทอผ้าไหมน้อยกว่า
กลุม่ท่ีมีรายได้ 15,001-20,000 บาทและกลุ่มท่ีมีรายได้ 20,001 บาทขึน้ไป ส่วนกลุ่มท่ีมีรายได้ตอ่
เดือนท่ี 5,001-10,000 บาทและ 10,001-15,000 บาท มีทศันคติเชิงบวกน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้
ตอ่เดือน 20,001 บาทขึน้ไปอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
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ตารางท่ี 5.21  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงทศันคติของประชาชนบ้านประทนุท่ีมีตอ่          
  ภมูิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามอาชีพ 
 

ทัศนคติ อาชีพ (  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

ภาพรวมทศันคติ
ท่ีมีตอ่ภมูิปัญญา

การ 
ทอผ้าไหม 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 30.9020 4.55743 

7.015*** .000 
1<2, 
1<3, 
1<6 

2. รับราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

36.1316 3.38655 

3. ธุรกิจสว่นตวั/
ค้าขาย 

34.5641 3.99865 

4. ท าสวน/ท าไร่/     
ท านา 

33.2985 4.23555 

5. เลีย้งสตัว์ 32.2273 4.80012 
6. ทอผ้าเพ่ือจ าหนา่ย 35.0459 5.52835 
7. รับจ้างทัว่ไป 33.1724 4.10634 

* มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05  
*** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
 

จากตารางท่ี 5.21 พบว่า ภาพรวมทัศนคติของประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีต่อภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามอาชีพมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  เม่ือ
ท าการทดสอบความตา่งเป็นรายคู ่พบคูแ่ตกตา่งจ านวน 3 คู ่ได้แก่  กลุ่มท่ีประกอบอาชีพนกัเรียน/
นกัศกึษา มีทศันคติเชิงบวกน้อยกว่ากลุ่มท่ีประกอบอาชีพ รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ อาชีพ
ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย และอาชีพทอผ้าเพ่ือจ าหนา่ยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 

 
 
 
 
 
 
 



105 
 

ตารางท่ี 5.22  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงทศันคติของประชาชนบ้านประทนุท่ีมีตอ่          
ภมูิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

 

ทัศนคติ สถานภาพ (  ) (SD) F Sig. 
คู่แตก 
ต่าง 

ภาพรวมทศันคตท่ีิมีตอ่
ภมูิปัญญาการ 
ทอผ้าไหม 

1. โสด 32.4607 4.77221 

5.365*** .005 1<2 
2. สมรส 34.4118 4.91431 
3. หยา่ร้าง/   
แยกกนัอยู่ 

33.5714 4.04995 

* มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
 *** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
 

จากตารางท่ี 5.22  พบว่า ภาพรวมทัศนคติของประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีต่อภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามสถานภาพมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
เม่ือท าการทดสอบความตา่งเป็นรายคู่ พบคูแ่ตกตา่งจ านวน 1 คู ่ได้แก่  กลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด มี
ทศันคตเิชิงบวกน้อยกวา่กลุม่ท่ีมีสถานภาพสมรสแล้วอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.001 

 
ตารางท่ี 5.23  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภมูิปัญญาการ       

ทอผ้าไหม จ าแนกตามเพศ 
 

ความรู้ความเข้าใจ 
เพศ 

t Sig. ชาย (n=126) หญิง (n=229) 
(  ) (SD) (  ) (SD) 

ภาพรวมความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบั            

ภมูิปัญญาการทอผ้าไหม 
34.1746 5.60011 35.1322 6.44172 -1.400 .081 

* มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
 *** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
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 จากตารางท่ี 5.23 พบวา่  ภาพรวมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหม 
จ าแนกตามเพศไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
ตารางท่ี 5.24  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภมูิปัญญาการ        

ทอผ้าไหม จ าแนกตามอาย ุ 
 

ความรู้ความเข้าใจ อายุ (  ) (SD) F Sig. 
คู่แตก 
ต่าง 

ภาพรวมความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบั
ภมูิปัญญาการ       
ทอผ้าไหม 

1. 10-18 ปี 30.1600 7.05738 

8.204*** .000 
1<4, 
1<5, 
2<5 

2. 19-25 ปี 33.2154 5.54666 
3. 26-40  ปี 35.4778 5.07301 
4. 41 ปีขึน้ไป 35.6936 6.39620 

* มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
 *** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 

 
จากตารางท่ี 5.24 พบว่า ภาพรวมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทอผ้าไหม

ของประชาชนชมุชนบ้านประทนุ จ าแนกตามอาย ุมีความแตกตา่งกนัในระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05  เม่ือท าการทดสอบเป็นรายคู่ พบคู่แตกต่างจ านวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีมีอายุ 10-18 ปี มี
ความรู้ความเข้าใจน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีอาย ุ26-40 ปีและ 41 ปีขึน้ไป ส่วนกลุ่มท่ีมีอาย ุ19-25 ปี มี
ความรู้ความเข้าใจน้อยกวา่กลุม่ท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป 
 
 

ตารางท่ี 5.25  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภมูิปัญญาการ       
ทอผ้าไหม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

 
ความรู้ความเข้าใจ ระดับการศึกษา (  ) (SD) F Sig. 

ภาพรวมความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัภมูิปัญญาการ       

ทอผ้าไหม 

1. ประถมศกึษา 34.7704 6.59934 

.511 .675 
2. มธัยมศกึษา 34.4922 4.79172 
3. อนปุริญญาปวส./
ปวช. 

34.6429 6.67292 

4. ปริญญาตรี 35.7708 7.63040 
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จากตาราง 5.25 พบว่า ภาพรวมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหม 
จ าแนกตามระดับการศึกษา ของประชาชนชุมชนบ้านประทุนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  
 
ตารางท่ี 5.26  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภมูิปัญญาการ          

ทอผ้าไหม จ าแนกตามระดบัรายได้ตอ่เดือน 
 
ความรู้ความ

เข้าใจ 
รายได้ต่อเดือน (  ) (SD) F Sig. 

คู่ 
แตกต่าง 

ภาพรวม
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบั            
ภมูิปัญญา

การทอผ้าไหม 

1. น้อยกวา่หรือเทา่กบั    
5,000 บาท 

31.7500 7.10135 

10.573*** .000 
1<2, 
1<4, 
1<5 

2. 5,001-10,000 บาท 33.2381 6.00726 
3. 10,001-15,000 บาท 35.8941 4.07672 
4. 15,001-20,000 บาท 36.7188 4.09207 
5. 20,001 บาทขึน้ไป 37.0962 7.79457 

* มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05   
 *** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
  
 จากตารางท่ี 5.26 พบว่า ภาพรวมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
ของ ประชาชนชุมชนบ้านประทุน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน มีความแตกต่างกันในระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือท าการทดสอบความตา่งเป็นรายคู่ พบว่า มีจ านวน 3 คู ่ได้แก่ กลุ่ม
ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนน้อยกวา่หรือเทา่กบั 5,000 บาท มีความรู้ความเข้าใจน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ตอ่
เดือน 5,001-10,000 บาท 15,001-20,000 บาท และ 20,001 บาทขึน้ไป 
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ตารางท่ี 5.27  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภมูิปัญญาการ        
ทอผ้าไหม จ าแนกตามอาชีพ  

 
ความรู้ความ

เข้าใจ 
อาชีพ (  ) (SD) F Sig. 

คู่ 
แตกต่าง 

ภาพรวมความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกบั            

ภมูิปัญญาการ
ทอผ้าไหม 

1.นกัเรียน/นกัศกึษา  31.0800 7.14526 

8.468*** .000 
1<2, 
1<6, 
5<6 

2. รับราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ  

36.0000 8.56454 

3. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 34.5385 3.64075 
4. ท าสวน/ท าไร่/ท านา 34.4091 5.21529 
5. เลีย้งสตัว์ 32.0000 5.84726 
6. ทอผ้าเพ่ือจ าหนา่ย 37.3578 4.40648 
7. รับจ้างทัว่ไป 33.2759 6.96366 

*** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
 
 จากตารางท่ี 5.27 พบว่า ภาพรวมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
ของ ประชาชนชุมชนบ้านประทุน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน มีความแตกต่างกันในระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือท าการทดสอบความตา่งเป็นรายคู่ พบว่า มีจ านวน 3 คู ่ได้แก่ กลุ่ม
ท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจน้อยกว่ากลุ่มท่ีรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
สว่นกลุม่ท่ีมีอาชีพเลีย้งสตัว์มีความรู้ความเข้าใจน้อยกวา่กลุม่ท่ีมีอาชีพทอผ้าเพ่ือจ าหนา่ย 
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ตารางท่ี 5.28  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภมูิปัญญาการ        
ทอผ้าไหม จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

 
ความรู้ความ

เข้าใจ 
สถานภาพ  (  )   (SD)  F  Sig.  

คู่ 
แตกต่าง  

ภาพรวมความรู้
ความเข้าใจ

เก่ียวกบัภมูิปัญญา
การทอผ้าไหม 

1. โสด  32.8068 6.20133 

8.619*** .000 1<2 
2. สมรส 35.7215 6.14087 
3. หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู่ 

33.1429 4.30086 

*** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
 จากตารางท่ี 5.28 พบว่า ภาพรวมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
ของ ประชาชนชุมชนบ้านประทุน จ าแนกตามสถานภาพสมรสมีความแตกต่างกันในระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือท าการทดสอบความตา่งเป็นรายคู่ พบว่า มีจ านวน 1 คู ่ได้แก่ กลุ่ม
ท่ีมีสถานภาพโสดมีความรู้ความเข้าใจน้อยกว่ากลุม่ท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว 

 
ตารางท่ี 5.29  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงพฤติกรรมของประชาชนชมุชนบ้านประทนุ  
             เก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามเพศ 
 

พฤตกิรรม 
เพศ 

t Sig. ชาย (n=126) หญิง (n=229) 
(  ) (SD) (  ) (SD) 

ภาพรวมพฤตกิรรม
เก่ียวกบัภมูิปัญญา    
การทอผ้าไหม 

33.3095 4.39903 34.1572 5.10518 -1.570 .058 

 
 จากตารางท่ี 5.29 พบว่า ภาพรวมพฤติกรรมของประชาชนเก่ียวกับการส่ือสารเพ่ือการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมไม่แตกต่างกันท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05  
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ตารางท่ี 5.30  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงพฤติกรรมของประชาชนบ้านประทนุเก่ียวกบัการ
ส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามอาย ุ

 

พฤตกิรรม อายุ (  ) (SD) F Sig. 
คู่แตก 
ต่าง 

ภาพรวมความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบั
ภมูิปัญญาการ       
ทอผ้าไหม 

1. 10-18 ปี 27.1154 7.44219 

14.018*** .000 
1<2 
1<3 
1<4 

2. 19-25 ปี 33.8462 6.70874 
3. 26-40  ปี 35.5495 6.31975 
4. 41 ปีขึน้ไป 34.4070 5.10333 

*** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
 
จากตารางท่ี 5.30 พบวา่ ภาพรวมพฤตกิรรมของประชาชนชมุชนบ้านประทนุเก่ียวกบัการ

ส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามอายุมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือท าการทดสอบเป็นรายคู่ พบคู่แตกต่างจ านวน 3 คู่ ได้แก่  
กลุ่มท่ีมีอายุ 10-18 ปี มีพฤติกรรมต่อการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมน้อย
กวา่กลุม่ท่ีมีอาย ุ19-25 ปี 26-40 ปีและอาย ุ41 ปีขึน้ไปอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
 
ตารางท่ี 5.31  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงพฤติกรรมของประชาชนบ้านประทนุเก่ียวกบัการ

ส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามการศกึษา 
 

พฤตกิรรม ระดับการศึกษา (  ) (SD) F Sig. 

ภาพรวมพฤตกิรรม
เก่ียวกบัภมูิปัญญา
การทอผ้าไหม 

1. ประถมศกึษา 33.7574 6.39386 

.352 .787 
2. มธัยมศกึษา 34.1094 6.84960 
3.อนปุริญญา ปวส./ปวช. 34.0238 5.75300 
4. ปริญญาตรี 34.8333 4.41628 

 
จากตารางท่ี 5.31 พบวา่ ภาพรวมพฤตกิรรมของประชาชนชมุชนบ้านประทนุเก่ียวกบัการ

ส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามระดบัการศึกษาไม่มีความแตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  
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ตารางท่ี 5.32  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงพฤติกรรมของประชาชนบ้านประทนุเก่ียวกบัการ
  ส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน 
 

พฤตกิรรม รายได้ต่อเดือน (  ) (SD) F Sig. 
คู่ 

แตกต่าง 

ภาพรวม
พฤตกิรรม
เก่ียวกบั            
ภมูิปัญญา

การทอผ้าไหม 

1. น้อยกวา่หรือเทา่กบั    
5,000 บาท 

30.4058 7.70088 

14.702*** .000 
1<3, 
1<4, 
1<5 

2. 5,001-10,000 บาท 32.9286 5.93496 
3. 10,001-15,000 บาท 34.6190 4.26503 
4. 15,001-20,000 บาท 37.6769 6.10355 
5. 20,001 บาทขึน้ไป 35.3269 4.32377 

*** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
 

จากตารางท่ี  5.32 พบว่า ภาพรวมพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้านประทุนเก่ียวกับ
การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือนมีความแตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  เม่ือท าการทดสอบเป็นรายคู่ พบคูแ่ตกตา่งจ านวน 3 คู ่ได้แก่  
กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรมต่อการส่ือสารเพ่ือการ
ถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ 10,001-15,000 บาท กลุ่มท่ีมีรายได้ตอ่
เดือนท่ี 15,001-20,000 บาท และ 20,001 บาทขึน้ไป  
 
ตารางท่ี 5.33  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงพฤติกรรมของประชาชนบ้านประทนุเก่ียวกบัการ
  ส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามอาชีพ 
  

พฤตกิรรม อาชีพ (  ) (SD) F Sig. 
คู่ 

แตก 
ต่าง 

ภาพรวม
พฤตกิรรม
เก่ียวกบั            

ภมูิปัญญาการ 

1.นกัเรียน/นกัศกึษา  3.16 1.007 

15.992*** .000 

1<2,
1<3,
1<4,
1<6, 

2. รับราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ  

3.61 .679 

3. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 3.69 .694 
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ตารางท่ี 5.33  (ตอ่) 
 

พฤตกิรรม อาชีพ (  ) (SD) F Sig. 
คู่ 

แตก 
ต่าง 

ทอผ้าไหม 

4. ท าสวน/ท าไร่/ท านา 3.53 .863 

  
4<6,
5<6,
6>7 

5. เลีย้งสตัว์ 3.14 .990 
6. ทอผ้าเพ่ือจ าหนา่ย 4.12 .742 
7. รับจ้างทัว่ไป 3.17 1.104 

*** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
 

จากตารางท่ี  5.33 พบว่า ภาพรวมพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้านประทุนเก่ียวกับ
การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามอาชีพมีความแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  เม่ือท าการทดสอบเป็นรายคู่ พบคู่แตกต่างจ านวน 7 คู ่ได้แก่ กลุ่ม
นกัเรียน/นกัศกึษา มีพฤติกรรมต่อการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมน้อยกว่า
กลุ่มรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย กลุ่มท าสวน/ท าไร่/ท านา กลุ่มทอ
ผ้าเพ่ือจ าหน่าย ส่วนกลุ่มท่ีประกอบอาชีพท าสวน/ท าไร่/ท านาและกลุ่มท่ีประกอบอาชีพเลีย้งสตัว์ 
มีพฤติกรรมต่อการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมน้อยกว่ากลุ่มทอผ้าเพ่ือ
จ าหน่าย และกลุ่มทอผ้าเพ่ือจ าหน่ายมีพฤติกรรมต่อการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหมมากกว่ากลุ่มท่ีรับจ้างทั่วไป ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มท่ีประกอบอาชีพทอผ้าเพ่ือ
จ าหนา่ยมีพฤตกิรรมตอ่การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมมากท่ีสดุ  
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ตารางท่ี 5.34  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงพฤติกรรมของประชาชนบ้านประทนุเก่ียวกบัการ
ส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

 

พฤตกิรรม สถานภาพ  (  )   (SD)  F  Sig.  
คู่ 

แตกต่าง  

ภาพรวมพฤตกิรรม
เก่ียวกบัภมูิปัญญา
การทอผ้าไหม 

1. โสด  31.4607 6.43156 

11.712*** .000 1<2 
2. สมรส 35.0970 6.12676 
3. หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู่ 

33.5714 3.99471 

*** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
 

จากตารางท่ี 5.34  พบว่า ภาพรวมพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้านประทุนเก่ียวกับ
การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม จ าแนกตามสถานภาพมีความแตกตา่งกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  เม่ือท าการทดสอบเป็นรายคู่ พบคูแ่ตกตา่งจ านวน 1 คู ่ได้แก่  
กลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมตอ่การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมน้อย
กวา่กลุม่ท่ีมีสถานภาพสมรสแล้วอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.001 
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บทที่ 6 
 

สรุปผล การอภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชน
บ้านประทุน” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหม ศกึษาการรับรู้ ทศันคติ ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอด       
ภมูิปัญญาดงักลา่ววา่เป็นอยา่งไร  
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเชิง
คณุภาพ  กลุม่แรก คือบคุคลท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสารและผู้ รับสาร ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ประธาน
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านประทุน ผู้ สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมและผู้ ใหญ่บ้าน ใช้การ
สมัภาษณ์แบบเจาะลกึเพ่ือให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบักระบวนการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหม กลุ่มท่ีสอง ใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบมีเป้าหมายเช่นเดียวกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เก่ียวกบัความคดิเห็นท่ีมีตอ่การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม รวมถึงการใช้กล
ยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาดงักล่าวว่าเป็นอย่างไร โดยการสมัภาษณ์แบบกลุ่ม 
ได้แก่ กลุม่ผู้ใหญ่และผู้สงูอาย ุ3 คน และกลุม่เดก็และเยาวชน 3 คน   
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณนัน้ ได้แก่ ประชาชนในชุมชนบ้านประทุนซึ่งท า
หน้าท่ีเป็นผู้ รับสาร โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างตามสัดส่วนประชากร ซึ่งได้ผลของการสุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 350 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคณุภาพใช้วิธีการสอบถามหรือการสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้างประกอบกบัไม่มีโครงสร้าง (Structure and Non-Structure Interview) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) การสร้างแนวค าถามเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เจาะลึกกับกลุ่ม
ตวัอย่าง ส่วนการวิจยัเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้และได้ผ่านการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเนือ้หา  หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ ให้สัมภาษณ์และจาก
แบบสอบถาม 
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 ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการบรรยายแบบพรรณนา ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมลูเชิงปริมาณใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยเป็นการบรรยายเชิงสถิติ และทดสอบสมมติฐาน 
โดยใช้  t-test และ F-test เพ่ือวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
 
6.1  สรุปผลการวิจัย  
 
 ชมุชนบ้านประทนุประสบความส าเร็จในด้านของการใช้ส่ือประเภทตา่งๆให้เหมาะสมกับ
บริบทของชมุชน สามารถเป็นชมุชนต้นแบบในการศกึษาวิธีการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้กับชุมชนอ่ืนได้ด้วยการบริหารจัดการการส่ือสารของชุมชนท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่ือบคุคล ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าชุมชนท่ีมีความ
เข้มแข็งและยืนหยดัท่ีจะพฒันาคนพฒันาคนและเสริมสร้างความรู้ให้แก่คนในชมุชน เพ่ือให้คนใน
ชมุชนมองเห็นถึงรากฐานหรือแก่นท่ีแท้จริงของความเป็นชมุชนวา่เกิดจากอะไร สามารถดแูลรักษา
ให้ด ารงสืบตอ่ไปได้ด้วยวิธีการอยา่งไร และชมุชนสามารถเป็นชมุชนท่ีมีการพฒันาท่ียัง่ยืนได้ตราบ
ท่ีคนในชมุชนร่วมมือกนัรักษาและหวงแหนภมูิปัญญาท่ีบรรพบรุุษได้สัง่สมไว้ให้อย่างถกูวิธี รวมถึง
การใช้กลยทุธ์การส่ือสารท่ีชาญฉลาดและตรงกบัความต้องการของประชาชนในชมุชน ท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทางทศันคต ิความรู้ความเข้าใจและน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสดุ 
  
  6.1.1  ผลการวิเคราะห์การส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของ
  ชุมชนบ้านประทุน หมู่ท่ี 4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
     
6.1.1.2 บริบทชมุชน 
  บ้านประทุน หมู่ท่ี  4 ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์  เป็นชุมชนท่ีมี
ลักษณะแบบสังคมเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบ
อาชีพทอผ้า  มีวดัเป็นศนูย์กลางจิตใจของประชาชน มีกิจกรรมท่ีวดัท าร่วมกบัชมุชนอย่างตอ่เน่ือง 
ทัง้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหรือการต้อนรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน บ้าน
ประทุนได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านผลิตผ้าไหมเพ่ือการท่องเท่ียวเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาราชินี เม่ือปีพ.ศ. 2555 ปัจจบุนัได้มีการพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทอผ้าท่ี
ครบวงจรมากขึน้รวมถึงมีการจัดตัง้กลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มกองทุนหมู่บ้านประทุน กลุ่มกองทุน
ข้าวเปลือก กลุ่มกองทนุประปาบ้านประทนุ  และกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม เพ่ือช่วยเหลือประชาชนใน
ชมุชนในด้านตา่งๆ 
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  6.1.1.3  ผลการวิเคราะห์กระบวนการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญา 
   การทอผ้าไหม  
  ในท่ีนีผู้้ วิจยัได้แบ่งออกเป็นการศึกษาผู้ส่งสาร การศึกษาเนือ้หาสาร การศึกษา
ชอ่งทางการส่ือสารและการศกึษาผู้ รับสาร ดงันี ้ 
  ด้านผู้ส่งสาร พบว่า  การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมใช้
การบอกเล่าแบบปากต่อปากร่วมกับการสาธิตและการลงมือท าให้ดจูากคนในครอบครัว จากแม่
สอนลกู ยายสอนหลาน โดยมีบ้านถือเป็นแหลง่ถ่ายทอดท่ีส าคญัในการถ่ายทอดใช้การเรียนรู้แบบ
มุขปาฐะ คือ การเรียนรู้จากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่าง ใช้วิธีการส่งสารด้วยการปฏิบตัิจริง 
อธิบายการท าด้วยการบอกเล่า จึงเป็นมูลเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดการส่ือสารจากบุคคลหนึ่งไปยัง
บคุคลหนึง่ และสง่ตอ่กนัไปเร่ือยๆ กลายเป็นเครือข่ายองค์ความรู้ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน
นี ้
  ด้านเนือ้หาสาร พบว่า ประชาชนชุมชนบ้านประทุนมีลกัษณะท่ีเน้นการท าให้
เห็นหรือการลงมือท าด้วยตนเอง สารท่ีส่ือออกไปจึงออกมาในรูปแบบของอวจันภาษา ทัง้ท่าทาง 
กริยา อาการ การสาธิตและการปฏิบตัิจากคนในครอบครัวถูกส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่น ในรูปแบบท่ี
แตกตา่งกนัออกไปขึน้อยูก่บัความเข้าใจของผู้สง่สารและรูปแบบของการน าเสนอสารนัน้ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นค าพดู ตวัหนงัสือ หรือรูปภาพ เคร่ืองหมาย หรือกิริยาท่าทางตา่งๆ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีแสดงหรือ
ถ่ายทอดความคดิ ความรู้สกึ ความต้องการและวตัถปุระสงค์ของผู้ รับสารด้านช่องทางการส่ือสาร 
  ด้านช่องทางการส่ือสาร พบว่า ชุมชนบ้านประทนุมีการใช้ช่องทางการส่ือสาร
ในหลากหลายรูปแบบ แตเ่น้นไปท่ีการส่ือสารผ่านตวับคุคล การส่ือสารแบบปากตอ่ปาก และการ
ส่ือสารผา่นเสียงตามสายของหอกระจายข่าวในชมุชนโดยมีผู้ ใหญ่บ้านเป็นผู้แจ้งข่าวหรือประกาศ
ตา่งๆ รวมถึงการส่ือสารผ่านการจดัการประชุมเพ่ือด าเนินกิจกรรมตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกับการทอผ้า
ไหม ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆท่ีชมุชนจดัขึน้ตามแตล่ะวาระ  
  ด้านผู้รับสาร พบว่า ผู้ รับสารในชุมชนรับสารจากคนในครอบครัวและ ผู้ น า
ชมุชนโดยการบอกปากตอ่ปากเป็นหลกั เม่ือมีการน าความรู้ท่ีได้รับมาตอ่ยอดทางความคิดจึงเกิด
เผยแพร่และบอกต่อกลายเป็นเครือข่าย รวมถึงการรับสารเก่ียวกับการทอผ้าไหม เม่ือท าความ
เข้าใจแล้วเกิดการลงมือปฏิบตัจินกลายเป็นผู้สง่สารได้อีกทางหนึง่ 
  อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาได้ท าการเปรียบเทียบการส่ือสารในอดีตและการส่ือสาร
ปัจจบุนัของชุมชนบ้านประทุน ซึ่งเป็นชมุชนในชนบทของจงัหวดัสริุนทร์ โดยการน าเสนอออกมา
เป็นตารางการเปรียบเทียบ การส่ือสารแบบเดมิและแบบใหม ่(กาญจนา แก้วเทพ, 2549, น.62) 
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ตารางท่ี 6.1  ตารางการเปรียบเทียบการส่ือสารแบบเดมิและแบบใหม ่
 

ชุมชนชนบท (หมู่บ้านประทุน) 
การส่ือสารแบบเดมิ การส่ือสารแบบใหม่ 

1. ปากตอ่ปาก 1.ปากตอ่ปากร่วมกบัการศกึษาดงูาน 
2. ผู้น าชมุชนหรือผู้น าความคดิแจ้ง 
ให้มาประชมุ 

2. เวทีชาวบ้าน ล้อมวงเสวนา 

3. การประชมุเน้นผู้สง่สารเป็นหลกั  
เชน่ ประธานกลุม่ หวัหน้ากลุม่ 

3. การประชุมท่ีเน้นการมีส่วนร่วม สมาชิกใน
ชมุชนอยูใ่นทกุขัน้ตอนการท างานหรือพดูคยุ 

4. ลายลกัษณ์อกัษร 4. การแลกเปล่ียนพูดคยุ ออกไปพบปะเย่ียม
เยียนกนัระหวา่งชมุชน 

5. ส่ือกิจกรรม ประเพณี 5. การสร้างเครือข่ายและใช้ส่ืออ่ืนๆหลากหลาย
มากขึน้ 

6. การส่ือสารกลุม่ยอ่ย เน้นผู้สง่สารเป็นหลกั 6. การส่ือสารกลุม่ยอ่ย เน้นผู้สง่สารเทา่ๆกนั 
 
 จากตารางท่ี 6.1 พบว่า การส่ือสารแบบเดิมของชมุชนบ้านประทนุเน้นผู้ส่งสารเป็นหลกั 
โดยใช้ส่ือกิจกรรมและลายลกัษณ์อกัษรออกมาในรูปแบบของป้ายประกาศ แตใ่นปัจจบุนั ชมุชนมี
การพฒันาการส่ือสารมากขึน้ เน้นการแลกเปล่ียนพดูคยุกนัระหว่างกลุ่มและการสร้างเครือข่าย มี
สมาชิกกลุ่ม เช่น การรวมกลุ่มกันจัดตัง้กลุ่มสตรีทอผ้าไหม เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคดิของการหวงแหนทนุชมุชนท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์และวฒันธรรม
ของชุมชน รวมถึงการใช้ส่ือประเภทต่างๆในการส่งไปยงัผู้ รับสารในชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองตา่งๆได้ง่ายขึน้  
 
 6.1.2  ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอ    
   ผ้าไหม 
 ชมุชนบ้านประทนุ มีการใช้กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ส่ือบคุคล กลยทุธ์ส่ือพืน้บ้าน กลยทุธ์ส่ือกระจายเสียง /หอ
กระจายข่าว  กลยุทธ์ส่ือมวลชน กลยุทธ์ส่ือเฉพาะกิจ /ส่ือกิจกรรมและกลยุทธ์การส่ือสารแบบมี
ส่วนร่วม เพ่ือเพิ่มช่องทางในการส่ือสารไปยงัประชาชนให้สามารถรับรู้ได้มากขึน้และเกิดความรู้
ความเข้าใจจนน าไปสูพ่ฤตกิรรมเพ่ือการสืบทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมในอนาคตตอ่ไป 
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 6.1.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 ปีขึน้ไป มีการศึกษาสูงสุดระดับ
ประถมศกึษา มีรายได้ตอ่เดือน 10,001-15,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทอผ้าเพ่ือจ าหน่าย 
และมีสถานภาพสมรสแล้ว  
 
 6.1.4  ผลการวิเคราะห์การรับรู้ของประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีต่อการส่ือสาร
         เพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม  
 ประชาชนชมุชนบ้านประทนุมีการรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัภมูิปัญญาการทอผ้าไหมจาก
ญาตพ่ีิน้อง จากผู้น าชมุชน จากส่ือวิทยกุระจายเสียงหรือเสียงตามสายและจากการเข้าร่วมประชมุ
ประจ าเดือนของหมู่บ้านในระดบัการรับรู้สูง รองลงมาคือ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในระดบัปาน
กลางเก่ียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมจากป้ายประกาศของต าบล อ าเภอหรือจงัหวดั  จากการ
ออกร้านขายผลิตภณัฑ์ OTOP หรือการเข้าร่วมงานเทศกาลตา่งๆ  จากเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงาน
ราชการ  จากส่ือโทรทัศน์ และจากเพ่ือน และมีระดับการรับรู้ต ่าจากการรับข่าวสารจาก
บคุคลภายนอกชมุชนหรือจากชมุชนอ่ืนๆ  
  
 6.1.5  ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีต่อภูมิปัญญา
         การทอผ้าไหม  

ประชาชนชมุชนบ้านประทุนส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีเห็นด้วยมากในประเด็นของภูมิปัญญา
เน้นการท าด้วยตนเอง ต้องอาศัยการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ สามารถท าร่วมกับเด็กและ
เยาวชนได้ สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตได้ มีส่วนช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในชมุชนของตนเอง  
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่คนในชุมชน สามารถ
ปรับเปล่ียนให้เข้ากับยุคสมัยได้ และมีช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่คนในครอบครัว 
รองลงมาคือ ไม่เห็นด้วยท่ีภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไม่สามารถส่งตอ่ไปยงัคนรุ่นใหม่ได้เพราะต้อง
อาศยัความเช่ียวชาญ ยากต่อการเรียนรู้ และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมี
ความล้าสมยั ไมน่า่สนใจ  

 
6.1.6  ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของประชาชนชุมชนบ้านประทุนที่มีต่อ

         การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม 
ประชาชนชุมชนบ้านประทุนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทอผ้าไหมเป็น

อยา่งมาก โดยเฉพาะ มีความรู้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม เข้าใจถึงความส าคญัของ
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ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมท่ีมีตอ่ชมุชน เข้าใจว่าการทอผ้าไหมลายหางกระรอกเป็นเอกลกัษณ์ของ
ชมุชน  มีความรู้ในการชีแ้นะหรืออธิบายความส าคญัของภูมิปัญญาการทอผ้าไหม รองลงมาคือมี
ความรู้ความเข้าใจปานกลางในประเด็นท่ีว่าความรู้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไม่
สามารถน าไปใช้ให้เข้ากบัคนทกุเพศทกุวยั และมีอปุสรรคในการศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัการทอ
ผ้าไหม  

6.1.7  ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมของประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีต่อการ 
        ส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม 
ประชาชนชมุชนบ้านประทนุส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการสืบทอดภูมิ

ปัญญาการทอผ้าไหมในระดบัปานกลาง  เช่น มีพฤติกรรมการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการทอผ้า
ไหมท่ีได้รับไปยังเยาวชนในชุมชน  รวมถึงเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกในชุมชนเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัการทอผ้าไหม และมีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งเรียนรู้ชมุชนเก่ียวกับ
การทอผ้าไหม  ประชาชนชุมชนบ้านประทนุบางส่วนท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการสืบ
ทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมในระดบัมาก โดยมีพฤติกรรมเรียนรู้กระบวนการทอผ้าไหมหลงัจาก
ได้รับการถ่ายทอดความรู้การทอผ้า เผยแพร่ประโยชน์ของการน าภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้แก่
บคุคลอ่ืนทัง้ในและนอกชมุชน  ไม่ใช้ทรัพยากรชมุชนอ่ืนและเน้นการพึ่งตนเองมากและน าความรู้
เก่ียวกบัการทอผ้าไหมมาใช้พฒันาตนเอง  

 
 6.1.8  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
  6.1.8.1  ผลการทดสอบสมมตฐิานท่ี 1  
  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันของประชาชนชุมชนบ้านประทุนมีการรับรู้
เก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาแตกตา่งกนั ดงัรายละเอียดแสดงในตาราง  
 
ตารางท่ี 6.2  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน ข้อมลูประชากรกบัการรับรู้ภมูิปัญญาการทอผ้าไหม 
 

 
การรับรู้ 

 

ข้อมูลประชากร 

เพศ อายุ 
การศึกษา
สูงสุด 

รายได้ อาชีพ 
สถาน 
ภาพ 

การรับรู้จากผู้ครอบครัว ญาตพ่ีิน้อง  * * * * * 
การรับรู้จากเพ่ือน  * * * * * 
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ตารางท่ี 6.2  (ตอ่) 
 

 
การรับรู้ 

 

ข้อมูลประชากร 

เพศ อายุ 
การศึกษา
สูงสุด 

รายได้ อาชีพ 
สถาน 
ภาพ 

การรับรู้จากผู้น าชุมชน ผู้ ใหญ่บ้าน 
ก านนั ประธานกลุม่สตรีทอผ้าไหม 

 *  * * * 

การรับรู้จากโทรทศัน์  * * * * * 
การรับรู้จากวิทย ุหอกระจายขา่ว  *  *  * 
การรับรู้จากป้ายประกาศของต าบล  
อ าเภอหรือจงัหวดั  

 * * * * * 

การรับรู้จากการเข้า ร่วมประชุม
ประจ าเดือนของหมูบ้่าน 

 *  *  * 

การ รับ รู้จ ากการออก ร้ านขาย
ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือการเข้า
ร่วมงานเทศกาลตา่งๆ 

 * * *  * 

การ รับ รู้ จ าก เ จ้ าห น้ า ท่ี รั ฐห รือ
หนว่ยงานราชการ 

 * * *   

การรับรู้จากบคุคลภายนอกชมุชน
หรือชมุชนอ่ืน 

  * *   

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหม ระหวา่งเพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้ไม่แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิต ิ0.05  
 ประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีอายุต่างกัน มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการส่ือสาร
เพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนการรับรู้จาก
บคุคลภายนอกชมุชนหรือจากชมุชนอ่ืน ประชาชนชมุชนบ้านประทนุมีการรับรู้ไม่แตกตา่งกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
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 ประชาชนชมุชนบ้านประทนุท่ีมีระดบัการศึกษาตา่งกนั มีการรับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับ
การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05  
 ประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

 ประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีประกอบอาชีพต่างกัน มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 
เก่ียวกับการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
0.05 
 ประชาชนชมุชนบ้านประทนุท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการรับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับ 
เก่ียวกับการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
0.05 
  6.1.8.2  ผลการทดสอบสมมตฐิานท่ี 2 

  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันของประชาชนชุมชนบ้านประทุนมีทศันคติ
เก่ียวกบัภมูิปัญญาแตกตา่งกนั ดงัรายละเอียดแสดงในตาราง  
ตารางที่  6.3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อมูลประชากรกับทศันคติเก่ียวกบัภูมิปัญญาการ
          ทอผ้าไหม 
 

ทัศนคติ 
ข้อมูลประชากร 

เพศ อายุ 
การศึกษา
สูงสุด 

รายได้ อาชีพ 
สถาน 
ภาพ 

การถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้า
ไหมเน้นการท าด้วยตนเอง ต้อง
อาศยัการฝึกฝนจนเกิดความ
ช านาญ 

 * * * * 

 

สามารถท าร่วมกับเด็กและเยาวชน
ได้ 

 * * * *  

สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตได้  *  * *  
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  * * * * * 
ล้าสมยั ไมน่า่สนใจ    * * * 
ไมส่ามารถสง่ตอ่ไปยงัคนรุ่นใหมไ่ด้  * * * * * 
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ตารางท่ี 6.3  (ตอ่) 
 

ทัศนคติ 
ข้อมูลประชากร 

เพศ อายุ 
การศึกษา
สูงสุด 

รายได้ อาชีพ 
สถาน 
ภาพ 

ชว่ยเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีแก่
คนในครอบครัว 

*      

ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่
คนในชมุชน 

  *    

สามารถปรับเปล่ียนให้เข้ากับยุค
สมยัได้ 

  * * *  

มีสว่นชว่ยให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ชมุชนของตนเอง 

      

ภาพรวมทศันคต ิ  * * * * * 
* มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ ทศันคตท่ีิมีตอ่ภมูิปัญญาการทอผ้าไหม ระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงไมแ่ตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ยกเว้นทศันคติเก่ียวกบัภูมิปัญญาการ
ทอไหมท่ีระบุว่า ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่คนในครอบครัว พบว่า เพศหญิงและเพศ
หญิงมีทศันคตท่ีิแตกตา่งกนั  
 ประชาชนชมุชนบ้านประทนุท่ีมีอายตุา่งกนั มีทศันคตเิก่ียวกบัการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหมท่ีเน้นการท าด้วยตนเอง ต้องอาศยัการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ สามารถท าร่วมกับ
เด็กและเยาวชนได้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและมี
ทัศนคติท่ีเห็นว่าภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไม่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ได้เพราะต้องอาศัย
ความเช่ียวชาญยากตอ่การเรียนรู้แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 ประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหมเน้นการท าด้วยตนเอง ต้องอาศยัการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 
สามารถท าร่วมกับเด็กและเยาวชนได้ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  ทศันคติท่ีเห็นว่าภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหมไม่สามารถส่งตอ่ไปยงัคนรุ่นใหม่ได้เพราะต้องอาศยัความเช่ียวชาญยากตอ่
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การเรียนรู้ สามารถปรับเปล่ียนให้เข้ากบัยคุสมยัได้ และมีส่วนช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในชมุชน
ของตนเองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

ประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีทัศนคติต่อการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหมเน้นการท าด้วยตนเอง ต้องอาศยัการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ สามารถท า
ร่วมกบัเดก็และเยาวชนได้ สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตได้ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 
มีทัศนคติเก่ียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมว่าล้าสมัย ไม่น่าสนใจ ไม่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่น
ใหม่ได้เพราะต้องอาศยัความเช่ียวชาญยากตอ่การเรียนรู้ ช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีแก่คน
ในครอบครัว และสามารถปรับเปล่ียนให้เข้ากบัยคุสมยัได้แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
 ประชาชนชมุชนบ้านประทนุท่ีประกอบอาชีพตา่งกนั มีทศันคติตอ่การถ่ายทอดภูมิปัญญา
การทอผ้าไหมเน้นการท าด้วยตนเอง ต้องอาศยัการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ สามารถท าร่วมกบั
เดก็และเยาวชนได้ สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตได้ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว มีทศันคติ
เก่ียวกบัภมูิปัญญาการทอผ้าไหมวา่ล้าสมยั ไม่นา่สนใจ ไม่สามารถส่งตอ่ไปยงัคนรุ่นใหม่ได้เพราะ
ต้องอาศยัความเช่ียวชาญยากตอ่การเรียนรู้ และสามารถปรับเปล่ียนให้เข้ากบัยคุสมยัได้แตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 ประชาชนชมุชนบ้านประทนุท่ีมีสถานภาพสมรสตา่งกนั มีทศันคติตอ่ภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหมว่าสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว มีทศันคติเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทอผ้าไหมว่าล้าสมยั 
ไมน่า่สนใจ ไมส่ามารถสง่ตอ่ไปยงัคนรุ่นใหมไ่ด้เพราะต้องอาศยัความเช่ียวชาญยากตอ่การเรียนรู้ 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

6.1.8.3  ผลการทดสอบสมมตฐิานท่ี 3 
  ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันของประชาชนชุมชนบ้านประทุนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาแตกตา่งกัน  ดงัรายละเอียดแสดงใน
ตาราง  
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ตารางที่  6.4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อมูลประชากรกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
 ส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหม 
 

ความรู้ความเข้าใจ 
ข้อมูลประชากร 

เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ 
สถาน 
ภาพ 

มีความรู้เก่ียวกบัการทอผ้าไหม  *  * * * 
มีความรู้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การทอผ้าไหม 

 * * * * * 

เ ข้ า ใจถึ ง คว ามส าคัญของภู มิ
ปัญญาการทอผ้าไหมท่ีมีตอ่ชมุชน 

 *  * * * 

มีอุปสรรคในการศึกษาหาความรู้
เก่ียวกบัการทอผ้าไหม 

      

มีความรู้ในเร่ืองการทอผ้าไหมลาย
หางกระรอก  

 *  * * * 

มีความรู้ในการใช้ทรัพยากรท้องถ่ิน
มาปรับใช้ในการทอผ้าไหม 

 *  * * * 

มีความรู้ในการชีแ้นะหรืออธิบาย
ความส าคญัของภมูิปัญญาการทอ
ผ้าไหม 

   *   

เข้าใจว่าภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
เป็นทนุชมุชน 

   * *  

เข้าใจว่าภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
ไม่สามารถน าไปใช้ให้เข้ากบัคนทุก
เพศทกุวยั 

   * * * 

เข้าใจว่าการทอผ้าไหมลายหาง
กระรอกเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน 

*      

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศตา่งกนั มีความรู้ความเข้าใจว่าการทอ
ผ้าไหมลายหางกระรอกเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 ประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีอายุต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจต่อเก่ียวกับการทอผ้า
ไหม มีความเข้าใจถึงความส าคญัของภูมิปัญญาการทอผ้าไหมท่ีมีตอ่ชุมชน มีความรู้ในเร่ืองการ
ทอผ้าไหมลายหางกระรอก และมีความรู้ในการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินมาปรับใช้ในการทอผ้าไหม 
ตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05  
 ประชาชนชมุชนชมุชนบ้านประทนุท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีความรู้ในการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
 ประชาชนชมุชนบ้านประทนุท่ีมีรายได้ตอ่เดือนตา่งกนั มีความรู้เก่ียวกบัการทอผ้าไหม  มี
ความรู้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม เข้าใจถึงความส าคญัของภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหมท่ีมีตอ่ชุมชน มีความรู้ในการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินมาปรับใช้ในการทอผ้าไหม  มีความรู้ในการ
ชีแ้นะหรืออธิบายความส าคญัของภมูิปัญญาการทอผ้าไหม เข้าใจว่าภูมิปัญญาการทอผ้าไหมเป็น
ทุนชุมชนและเข้าใจว่าภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไม่สามารถน าไปใช้ให้เข้ากับคนทุกเพศทุกวัย  

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ประชาชนชมุชนบ้านประทนุท่ีมีอาชีพตา่งกนั มีความรู้เก่ียวกบัการทอผ้าไหม  มีความรู้ใน
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม เข้าใจถึงความส าคญัของภูมิปัญญาการทอผ้าไหมท่ีมีต่อ
ชมุชน มีความรู้ในเร่ืองการทอผ้าไหมลายหางกระรอก มีความรู้ในการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินมาปรับ
ใช้ในการทอผ้าไหม เข้าใจว่าภูมิปัญญาการทอผ้าไหมเป็นทุนชมุชน  และเข้าใจว่าภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหมไมส่ามารถน าไปใช้ให้เข้ากบัคนทกุเพศทกุวยัแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
 ประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความรู้ เก่ียวกับการทอผ้าไหม มี
ความรู้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม เข้าใจถึงความส าคญัของภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหมท่ีมีต่อชุมชน มีความรู้ในเร่ืองการทอผ้าไหมลายหางกระรอก มีความรู้ในการใช้ทรัพยากร
ท้องถ่ินมาปรับใช้ในการทอผ้าไหม และเข้าใจวา่ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมไมส่ามารถน าไปใช้ให้เข้า
กบัคนทกุเพศทกุวยัแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 

6.1.8.4  ผลการทดสอบสมมตฐิานท่ี 4 
  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัของประชาชนชมุชนบ้านประทนุมีพฤติกรรม
เก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาแตกตา่งกนั ดงัรายละเอียดแสดงในตาราง  
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ตารางท่ี 6.5  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน ข้อมลูประชากรกบัพฤตกิรรมเก่ียวกบัส่ือสารเพ่ือการ
 ถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหม 
 

พฤตกิรรม 
ข้อมูลประชากร 

เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ 
สถาน 
ภาพ 

เรียนรู้กระบวนการการทอผ้าไหม
หลงัจากได้รับการถ่ายทอดความรู้
การทอผ้า 

 *  * * * 

ไม่ใช้ทรัพยากรจากชุมชนอ่ืน เน้น
การพึง่ตนเองมากขึน้ 

 * * * * * 

น าความรู้เก่ียวกับการทอผ้าไหมมา
ใช้ในการพฒันาตนเอง 

* *  * * * 

เผยแพร่ประโยชน์ของการน าภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหมให้แก่บุคคล
อ่ืนทัง้ในและนอกชมุชน 

* *  * * * 

หลงัจากเรียนรู้กระบวนการทอผ้า
ไหม ใช้ทรัพยากรท้องถ่ินอย่างรู้
คณุคา่ 

 *  *  * 

ถ่ายทอดความรู้การทอผ้าไหมท่ี
ได้รับไปยงัเยาวชนในชมุชน 

 *  *   

มีส่วนร่วมในการจดัท าเอกสารเพ่ือ
เผยแพร่ภมูิปัญญาการทอผ้าไหม 

 *  * *  

มีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งเรียนรู้
ชมุชนเก่ียวกบัการทอผ้าไหม 

 *     

เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมการทอผ้าไหม 

 *  * * * 

เป็นสมาชิกกลุม่ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบั
การทอผ้าไหม 

 *  * * * 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมในการน าความรู้
เก่ียวกับการทอผ้าไหมมาใช้ในการพฒันาตนเองและเผยแพร่ประโยชน์ของการน าภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหมให้แก่บคุคลอ่ืนทัง้ในและนอกชมุชนตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมเก่ียวกับการส่ือสารเพ่ือการ
ถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05  
 ประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมไม่ใช้ทรัพยากรจาก
ชมุชนอ่ืน เน้นการพึง่ตนเองมากขึน้แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
 ประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมต่างกัน มีพฤติกรรม
การเรียนรู้กระบวนการการทอผ้าไหมหลงัจากได้รับการถ่ายทอดความรู้การทอผ้า  ไม่ใช้ทรัพยากร
จากชุมชนอ่ืน เน้นการพึ่งตนเองมากขึน้   น าความรู้เก่ียวกับการทอผ้าไหมมาใช้ในการพฒันา
ตนเอง เผยแพร่ประโยชน์ของการน าภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้แก่บคุคลอ่ืนทัง้ในและนอกชมุชน  

หลงัจากเรียนรู้กระบวนการทอผ้าไหม ใช้ทรัพยากรท้องถ่ินอย่างรู้คณุค่า ถ่ายทอดความรู้การทอ
ผ้าไหมท่ีได้รับไปยงัเยาวชนในชมุชน มีสว่นร่วมในการจดัท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาการทอ
ผ้าไหม  เข้าร่วมประชมุกบักลุ่มสมาชิกเพ่ือด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการทอผ้าไหม  เป็นสมาชิกกลุ่ม
ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการทอผ้าไหมแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
 ประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีรายได้อาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการเรียนรู้กระบวนการ
การทอผ้าไหมหลงัจากได้รับการถ่ายทอดความรู้การทอผ้า ไม่ใช้ทรัพยากรจากชมุชนอ่ืน เน้นการ
พึ่งตนเองมากขึน้  น าความรู้เก่ียวกบัการทอผ้าไหมมาใช้ในการพฒันาตนเอง  เผยแพร่ประโยชน์
ของการน าภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้แก่บุคคลอ่ืนทัง้ในและนอกชุมชน  หลังจากเรียนรู้
กระบวนการทอผ้าไหม ใช้ทรัพยากรท้องถ่ินอย่างรู้คณุค่า มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเพ่ือ
เผยแพร่ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม  เข้าร่วมประชมุกบักลุ่มสมาชิกเพ่ือด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการ
ทอผ้าไหม  เป็นสมาชิกกลุ่มตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกับการทอผ้าไหม  แตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิ 0.05 
 ประชาชนชมุชนบ้านประทนุท่ีมีสถานภาพตา่งกนั มีพฤติกรรมการเรียนรู้กระบวนการการ
ทอผ้าไหมหลงัจากได้รับการถ่ายทอดความรู้การทอผ้า  ไม่ใช้ทรัพยากรจากชุมชนอ่ืน เน้นการ
พึ่งตนเองมากขึน้  น าความรู้เก่ียวกบัการทอผ้าไหมมาใช้ในการพฒันาตนเอง  เผยแพร่ประโยชน์
ของการน าภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้แก่บุคคลอ่ืนทัง้ในและนอกชุมชน  หลังจากเรียนรู้
กระบวนการทอผ้าไหม ใช้ทรัพยากรท้องถ่ินอย่างรู้คุณค่า  เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกเพ่ือ
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ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการทอผ้าไหม   และเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการทอผ้าไหม 

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
6.2  อภปิรายผลการวิจัย  
 
 การวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชมุชนบ้าน
ประทุน สามารถพิจารณาอภิปรายผลการวิจัยจากการศึกษาครัง้นี ้โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจ
ออกเป็นประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้ 
 6.2.1  กระบวนการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหม 
 6.2.2  กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหม 
 6.2.3  ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัการส่ือสารในชมุชนบ้านประทนุ 
 6.2.4  วิเคราะห์สภาพการณ์ของชมุชน (Situation Analysis) 
 6.2.5  การรับรู้เก่ียวกบัภมูิปัญญาการทอผ้าไหม 
  6.2.6  ทศันคต ิความรู้ความเข้าใจและพฤตกิรรมเก่ียวกบัภมูิปัญญาการ 
           ทอผ้าไหม 
  
 6.2.1 กระบวนการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชน
  บ้านประทุน  
 โดยน ามาอภิปรายในประเดน็ดงันี ้  
  1)  การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดระดบับคุคล  
  2)  การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดระดบัชมุชน 
  3)  ปัจจยัเกือ้หนนุท่ีชว่ยในการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหม 
  1)  การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดระดบับุคคล เป็นการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้แบบ
ตวัตอ่ตวัระหวา่งผู้สง่สารและผู้ รับสาร โดยการบอกกลา่ว การสาธิตและการลงมือท า ซึ่งสอดคล้อง
กบัทฤษฎีของ Bloom (อ้างใน อารี พนัธ์มณี, 2546, น.176-177) เม่ือบคุคลเกิดการเรียนรู้ในสิ่ง
ใหม่ ก็ท าให้ผู้ เรียนรู้เกิดความสนใจทางด้านจิตใจ ความเช่ือ ความสนใจ จนท าให้เกิดความ
ช านาญ เชน่ การเรียนรู้กรรมวิธีการทอผ้าท่ีว่างจากเวลางานหรือจากการประกอบอาชีพหลกั โดย
ชุมชนบ้านประทุนมีการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการทอผ้าผ่านคนในครอบครัว ญาติ หรือจากผู้
ช านาญ 
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  2)  การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดระดับชุมชน โดยการรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมบางอย่างเพ่ือให้ความช่วยเหลือและร่วมกันปรึกษาหารือกันระหว่างสมาชิกกลุ่ม ชุมชน
บ้านประทนุมีกลุม่สตรีทอผ้าบ้านประทนุซึง่จะด าเนินกิจกรรมตา่งๆร่วมกนั เพ่ือสร้างความสามคัคี
ในชุมชนรวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการทอผ้าไหม รวมถึงความร่วมมือระหว่างคนใน
ชมุชนกบัหนว่ยงานราชการระดบัท้องถ่ินไปจนถึงหน่วยงานระดบัจงัหวดั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของกาญจนา แก้วเทพและคณะ (2542) เร่ือง ระบบการส่ือสารเพ่ือการพฒันาชุมชน โดยการ
รวบรวมและคัดเลือกงานวิจัยเ ร่ืองการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาจ านวน  180 ชิน้  และน ามา
สงัเคราะห์ โดยอาศยักรอบแนวคิดด้านการพฒันาและการส่ือสาร พบว่า ยิ่งส่ือมีขนาดเล็ก ยิ่งมี
คณุูปการต่อการพฒันามากกว่าส่ือท่ีมีขนาดใหญ่ คณุประโยชน์ของส่ือจะเรียงล าดบัจากมากไป
หาน้อย คือ ส่ือบคุคล ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือพืน้บ้าน และส่ือมวลชน ซึ่งเป็นการส่ือสารท่ีใช้ถ่ายทอดใน
ระดบัชมุชนผา่นส่ือชนิดตา่งๆ สอดคล้องกบัการส่ือสารระหว่างคนในชมุชนบ้านประทนุท่ีมีกลยทุธ์
การส่ือสารท่ีหลากหลายแตส่ื่อท่ีประสบความส าเร็จในการส่ือสารมากท่ีสดุคือ ส่ือบคุคล ซึ่งถือเป็น
ส่ือท่ีเล็กท่ีสดุและสง่ตอ่ข้อมลูขา่วสารได้อย่างรวดเร็วมากท่ีสดุ  
  3)  ปัจจยัเกือ้หนนุท่ีช่วยในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม โดยมีทัง้ปัจจยั
ภายนอกและปัจจยัภายใน ซึง่สามารถน ามาอภิปรายได้ ดงันี ้
 (1)  ปัจจยัภายนอกท่ีช่วยเกือ้หนุนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
เร่ิมจากการเลียนแบบ การท าตามเม่ือเห็นว่าการทอผ้าสามารถเปล่ียนแปลงไปเป็นรายได้ 
สามารถพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดีขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ล าแพน จอมเมือง (2546, น.80) 
ซึ่งอธิบายเก่ียวกับการผลิตใหม่ท่ีมีการผสมผสานองค์ความรู้ในการทอผ้าให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ใหม่ คือเกิดการเรียนรู้และมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาจนสามารถพัฒนาซือ้ขาย
แลกเปล่ียนจนมีรายได้เพิ่มอีกทางหนึง่ 
 (2)  ปัจจยัภายใน ได้แก่ ทศันคติ ความรู้ความเข้าใจตลอดจนพฤติกรรมของ
ประชาชนชมุชนบ้านประทนุ ซึง่เป็นปัจจยัหลกัในการยอมรับภูมิปัญญาของตนเอง เพ่ือเพิ่มรายได้
อีกทางหนึ่งรวมถึงเพิ่มบทบาทของสมาชิกในครอบครัวให้เท่าๆกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ         
ศิรินทิพย์ ผูกพันธ์ (2548,น.101) ซึ่งศึกษาเก่ียวกับการสืบทอดภูมิปัญญา พบว่า จากความ
คาดหวังของสังคมชนบทซึ่งในอดีตผู้ หญิงเป็นผู้ ดูแลความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว แต่ใน
ปัจจบุนัสภาพสงัคมเปล่ียนแปลงไป ตลาดต้องการแรงงานมากขึน้รวมถึงความต้องการในสินค้า
ตา่งๆก็มากขึน้ตามไปด้วย แรงเสริมจากตลาดจึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีผลกัดนัให้ชุมชนเลือกหนทางใน
การประกอบอาชีพมากขึน้  
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 6.2.2  กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาของประชาชนในชุมชน
  บ้านประทุน  

ชมุชนบ้านประทุนมีการใช้กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ส่ือบคุคล โดยเน้นบทบาทของปราชญ์ชาวบ้านท่ีเป็นผู้ส่ง
สารเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้คนในครอบครัว คนในชุมชนตลอดจนให้แก่คนภายนอก
ชมุชนท่ีสนเน้นการส่ือสารโดยใช้ประสบการณ์ตรง ท าให้ผู้ศกึษาได้ทดลองและลงมือท าด้วยตนเอง
รวมถึงใช้ภาษาท้องถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยัของ รุ่งนภา มกุดาอนนัต์ (2544) ซึ่งศกึษาเร่ือง 
กลยทุธ์การส่ือสารของกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านเร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ิน พบว่า กลยทุธ์การส่ือสารของ
ปราชญ์ชาวบ้านเร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่  กลยุทธ์การส่ือสารโดยการใช้ประสบการณ์ตรง 
การท าให้ชาวบ้านรู้จกัตนเอง  การท าตนเองให้เป็นตวัอย่าง การสมัมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์  
การอิงหลักเกณฑ์ธรรมชาติ การอิงหลักพระพุทธศาสนา การเน้นความส าคัญท่ีปัญหาของ
ชาวบ้าน การใช้ส่ือของจริง การส่ือสารในบรรยากาศท่ีไม่เป็นทางการ การใช้ภาษาท้องถ่ิน การใช้
การส่ือสารแบบตวัตอ่ตวั การส่ือสารในแนวนอนและกลยทุธ์การใช้ขา่วลือ 

 การใช้ส่ือเฉพาะกิจส่ือกิจกรรม การจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่คนในชมุชนเพ่ือตระหนกัถึงความส าคญัของการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาการทอผ้าและการใช้
กลยทุธ์ส่ือตา่งๆเพื่อเพิ่มชอ่งทางในการส่ือสารไปยงัประชาชนให้สามารถรับรู้ได้มากขึน้ สอดคล้อง
กบัผลการศกึษาของ รัชชนก สวนสีดา (2554) ได้ศกึษาถึงกระบวนทศัน์การส่ือสารเพ่ือถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนไทยพวน อ าเภอบ้านหม่ี จังหวดัลพบุรี ผลการวิจยัพบว่า การสร้าง
ศกัยภาพการส่ือสารของชมุชนไทยพวน ประกอบด้วยการสนบัสนนุการสร้างส่ือเฉพาะกิจการจดั
กิจกรรมเสริมความรู้และฝึกปฏิบตัิเพ่ือการส่ือสารทางหอกระจายข่าวภายในชุมชนไทยพวน และ
การจดัอบรมเสริมสร้างเยาวชนไทยพวนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาว
ไทยพวน นอกจากนี ้ชุมชนบ้านประทุนยงัเน้นการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยเร่ิมต้น
จากสถาบนัครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งเป็นสถาบนัพืน้ฐานท่ีส าคญัต่อสมาชิกในสงัคมท่ีจะถ่ายทอด
บุคลิกภาพ การอบรม สั่งสอนหรือสร้างบทบาทจนเกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่สถาบันอ่ืนๆ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมจิตร งามยิ่ง (2539) ได้ท าการศึกษาการประกอบอาชีพ
หตัถกรรมการสานจ่อ ของชาวบ้านต าบลโคกสีทองหลาง ต าบลหนองทุ่ม ต าบลดงใหญ่ อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่าได้รับการถ่ายทอดและการฝึกทักษะในการ
ประกอบอาชีพจากบรรพบุรุษ นอกจากนี ้การท่ีประชาชนชุมชนบ้านประทุน หมู่ท่ี 4 ต าบลแตล 
อ าเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์ยงัคงมีผู้ สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมจากรุ่นสู่รุ่นอยู่ตลอดนัน้ 
เน่ืองจากแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนบ้านประทุนมีการวางแผนร่วมกัน
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ระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เก่ียวกบัการทอผ้าไหมให้กลายเป็นหนึ่งในการฐานการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในชมุชนและคน
ภายนอกชมุชนท่ีสนใจถือเป็นการประสานความร่วมมือกนัระหวา่งชาวบ้านและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ี
มุ่งจะถ่ายทอดวิชาความรู้เก่ียวกบัการทอผ้าไหมให้กบัผู้ ท่ีสนใจศึกษาอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ 
จ าลอง วิบูลย์ป่ิน (2545) ซึ่งศึกษาเก่ียวกับศิลปหตัถกรรมผกัตบชวาในจงัหวดันครปฐม พบว่า
ชาวบ้านได้สืบทอดภูมิปัญญาเร่ืองการจกัสารผกัตบชวาทัง้รูปแบบกระบวนการผลิตลายสานจาก
การคดิค้นแบบใหม่ๆ โดยดดัแปลงมาจากงานจกัสานไม้ไผ่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดัง้เดิมมาประยกุต์ใช้
กับงานสานผักตบชวา เป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนในชนบทและ
สง่เสริมการอนรัุกษ์ศลิปหตัถกรรมท้องถ่ินให้คงอยูสื่บไป  
  การใช้ส่ือพืน้บ้าน ซึ่งเปรียบเสมือนเคร่ืองมือส าคญัในการโยงใยความสมัพนัธ์
ในชมุชน และความสมัพนัธ์เป็นเครือขา่ยระหวา่งชมุชนกบัชมุชนด้วยกนั เป็นช่องทางการส่ือสารท่ี
ผู้คนในชมุชนท่ีสามารถใช้แลกเปล่ียนความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินระหว่างกนั ช่วยสร้างความ   
รู้จกัและเสริมสร้างความเข้าใจกนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ชมุชนบ้านประทนุมีการใช้ส่ือพืน้บ้านทัง้
การละเล่นเรือมอนัเรและการทอผ้าไหมเพ่ือสร้างความสมคัรสมานสามคัคีในหมู่คณะทัง้ในกลุ่ม
ของเด็กและเยาวชนท่ีมีส่วนร่วมในการละเล่นเรือมอันเรและประชาชนในชุมชนบ้านประทุนท่ี
ช่วยกันถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นหลงัให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนกัถึงความส าคญัของ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อีกทัง้ร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นทัง้ในเร่ืองภูมิปัญญาและเร่ืองต่างๆท่ี
เก่ียวกับชมุชนตลอดจนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ทัง้องค์การบริหารส่วนปกครอง
ท้องถ่ินหรือส านกังานพฒันาชุมชนต่างๆท่ีช่วยส่งเสริมให้ส่ือพืน้บ้านมีความน่าสนใจและสร้าง
กิจกรรมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงพร 
ค านูณวฒัน์และคณะ (2553) เร่ือง ส่ือพืน้บ้านเพ่ือสุขภาวะของเยาวชน ผลการวิจยัพบว่า ส่ือ
พืน้บ้านมีคณุลกัษณะและธรรมชาติเฉพาะตวัซึ่งท าให้มีความแตกตา่งในการด าเนินงาน   สามารถ
เช่ือมต่อกับชมุชนและสงัคม เยาวชน ได้รับความรู้เก่ียวกบัชุมชนและส่ือพืน้บ้าน และเผยแพร่ให้
ผู้ อ่ืนได้ร่วมช่ืนชม ภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง ต้องการรักษาส่ือพืน้บ้าน ไม่เขินอายใน
วฒันธรรมของตน ครูศิลปิน เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน ภาคภูมิใจในตวัเอง กลบัมา
เห็นคุณค่าและมั่นใจในส่ือพืน้บ้านชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในเยาวชน เกิดความสัมพันธ์ใน
ชมุชน เรียนรู้การจดัการทรัพยากรและการจดัการส่ือพืน้บ้าน และชมุชนควรบรูณาการส่ือพืน้บ้าน
เข้าไว้ในแผนพฒันาขององค์การบริหารสว่นท้องถ่ินหนว่ยงานวฒันธรรมควรสนบัสนนุด้านวิชาการ 
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และประสานการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการรือ้ฟืน้ส่ือพืน้บ้านร่วมกับชุมชน เพ่ือคงไว้ซึ่งความรู้สึก
เป็นเจ้าของในส่ือพืน้บ้าน 
  การใช้ส่ือมวลชน ซึ่งเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีเข้าถึงผู้ รับสารได้ครัง้ละมากๆ 
ชุมชนบ้านประทุนมีการเปิดรับส่ือโดยใช้การพัฒนาชุมชนตนเองให้กลายเป็นชุมชนน่าอยู่และ
หมู่บ้านท่องเท่ียว โดยอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรท้องถ่ินเพ่ือช่วยในการ
ส่งตอ่ข่าวสารเก่ียวกบัชุมชนไปยงัส่ือมวลชน ไม่ว่าจะเป็นส่ือโทรทศัน์และส่ือวิทย ุเม่ือส่ือใ ห้ความ
สนใจและชุมชนได้รับการเผยแพร่จนเป็นท่ีรู้จกัจากคนภายนอกชุมชน คนในชมุชนเกิดการต่ืนตวั
และเกิดความคาดหวังอยากให้ชุมชนเป็นชุมชนท่ีดีและน่าช่ืนชมจากภาคภูมิใจ จึงเล็งเห็น
ความส าคญัในการพฒันาสภาพแวดล้อมของชมุชนให้น่าอยู่ ดแูลบ้านเรือนของตนเองและหนัมา
พฒันาจิตใจของตนเองให้มีสขุภาพจิตดีมากขึน้  
  การใช้ส่ือใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีน าเสนอเนือ้หาของสารเก่ียวกบัการ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ตา่งๆผา่นอินเตอร์เน็ตหรือระบบเทคโนโลยี ซึง่ชมุชนบ้านประทนุมีการใช้ส่ือ
ใหม่คือ Facebook ในการติดตอ่ส่ือสารกนัระหว่างคนในชมุชนและนอกชมุชน ท าให้คนภายนอก
ชุมชนสนใจและเล็งเห็นถึงความส าคญัของชุมชนตนเองมากขึน้ ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ี
สามารถดึงดูดความสนใจแก่คนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยเผยแพร่
ขา่วสารเก่ียวกบัชมุชน เน่ืองจากขา่วสารตา่งๆท่ีน าเสนอผา่นโซเชียลเน็ตเวิร์คนัน้มีการค้นหาข้อมลู
ง่าย ตรงตามความต้องการของผู้ รับสารและเป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงผู้ รับสารได้ง่ายซึ่งเป็นข้อจ ากดั
ของส่ือดัง้เดมิท่ีไมส่ามารถท าได้มีความทนัสมยัและท าให้ข้อมลูนัน้ๆส่งตอ่ไปเร่ือยๆจนเข้าถึ งกลุ่ม
คนได้หลากหลายมากขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ขวัญฤทยั สายประดิษฐ์  (2551,น 43) ท่ี
กล่าวถึงคุณลกัษณะของส่ือใหม่ว่า ส่ือใหม่เป็นส่ือท่ีตอบสนองความต้องการสารสนเทศได้ตาม
ความต้องการ เปิดรับสารของผู้ รับสารมากท่ีสดุ เพราะส่ือใหม่สามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการบรรจุเนือ้หาของข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ มีการค้นหาข้อมูลท่ีต้องการง่าย อันจะ
ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในงานเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้มากกว่า อีกทัง้ยังใช้
คณุสมบตัิของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผสมผสานส่ือต่างๆ ท่ีเรียกว่าส่ือผสมผสานโดยมีการ
แพร่กระจายไปอยา่งรวดเร็ว  
  การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม ในการใช้ส่ือชนิดนี ้ประชาชนในชมุชนบ้านประทนุ
ตระหนกัรู้ในสิ่งท่ีชมุชนประสบอยู่และคนในชมุชนร่วมกนัวางแผนและจดัการกบัปัญหาหรือความ
ต้องการนัน้ๆของชมุชนโดยผ่านความร่วมมือของคนในชมุชน มีการสร้างเครือข่ายชมุชนระหว่าง
คนภายในและภายนอกชมุชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งเข้ามา
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ช่วยเหลือและเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการศกัยภาพในการประกอบชีพหรือแนวทางในการพฒันา
ชุมชนด้วยการจดัอบรมและร่วมมือกันหาทางแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของ 
Everett M. Rogers (1995) ได้เสนอว่า การส่ือสารจะมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างราบร่ืน 
คณุลกัษณะระหว่างผู้ส่งสารและผู้ รับสารเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะอธิบายว่า ใครถ่ายทอดข่าวสาร
ไปยงัใครจะมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดข่าวสารแคไ่หน ทัง้นี ้การส่ือสารจะเป็นไปได้ด้ายความ
ราบร่ืนเม่ือผู้ ส่งสารมีคุณสมบตัิคล้ายคลึงกัน (Homophily) เช่น ทัศนคติ ค่านิยม การศึกษา 
สถานะสงัคม ฯลฯ 
 
  6.2.3  ปัญหาที่พบเก่ียวกับการส่ือสารในชุมชนบ้านประทุน  

 จากผลการศกึษาพบวา่ การส่ือสารในสว่นของผู้สง่สาร (Sender) คือ ปราชญ์ชาวบ้านเร่ิม
มีจ านวนลดน้อยลง แม้ว่าจะมีผู้ สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม แต่ยงัคงต้องอาศยัระยะเวลา
และการฝึกฝนทกัษะในการทอผ้าเพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั ด้านผู้ รับสาร 
(Receiver) จ านวนผู้ รับสารท่ีมีความสนใจอย่างแท้จริงมีจ านวนไม่เพียงพอ เน่ืองจากรูปแบบของ
ภมูิปัญญาท้องถ่ินมีลกัษณะเฉพาะ จ าเป็นต้องอาศยัวิธีการส่ือสารในรูปแบบใหม่ๆท่ีดงึดดูใจมาก
ขึน้  ด้านปัญหาของเนือ้หา (Message) เน่ืองจากเนือ้หาท่ีน าเสนอเก่ียวกบัการทอผ้าไหมมีจ านวน
น้อย การน าเสนอเนือ้หาการทอผ้ามกัจะอยู่ในรูปแบบเดิม ไม่คอ่ยได้รับการเปล่ียนแปลงหรือพลิก
แพลงให้มีความน่าสนใจมากนัก เน่ืองจากกระบวนการทอผ้าไหมมีขัน้ตอนและแบบแผนท่ี
ค่อนข้างชัดเจน อาจท าให้ผู้ รับสารเกิดความเบื่อหน่ายในการรับสารได้ ด้านส่ือ (Channel) 
ชอ่งทาง วิธีการท่ีใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร เน่ืองจากข้อจ ากดัของการส่ือสารด้วยวิธีปากตอ่ปากมี
อายุสัน้ ไม่สามารถเก็บหลกัฐานอ้างอิงได้และต้องอาศยัทกัษะการส่งสารแบบรับสารท่ีดีจึงจะมี
ประสิทธิภาพ การจัดส่ือกิจกรรมขาดความต่อเน่ือง ใช้ส่ือท้องถ่ินไม่กว้างขวางและทั่วถึง และ
ปัญหาด้านเทคนิคของส่ือท่ีน ามาใช้ เช่น หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายจ านวนส่ือมีไม่
เพียงพอ ขาดงบประมาณการจดัท าส่ือท่ีจ าเป็นและเข้าถึงผู้ รับสารซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายทัง้ภายใน
และภายนอกชมุชน  
 
 6.2.4  วิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) 
 การวิเคราะห์โดยการส ารวจสภาพการณ์ (Situation Analysis)นัน้ ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ทัง้ 2 
ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และสภาพการณ์ภายนอก (โอกาสและ
อุปสรรค) จากสิ่งท่ีเกิดขึน้หรือมีแนวโน้มในการเปล่ียนแปลงในอนาคต เพ่ือให้รู้จักชุมชนและ
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ตรวจสอบปัญหาท่ีพบในชมุชนในด้านนโยบายและการบริหารจดัการชมุชน โดยพบว่า ชมุชนบ้าน
ประทนุมีจดุแข็งคือมีผู้น าชมุชนท่ีมีความรู้ความสามารถ เสียสละให้กบัชมุชน  รวมถึงมีทนุชมุชนท่ี
ส าคญัคือภูมิปัญญาการทอผ้าไหม รวมถึงสภาพพืน้ท่ีท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตร มีเครือข่าย
ผู้น าท่ีมีศกัยภาพในการประสานงานกับองค์กรภายนอกเพ่ือเข้ามาให้ความรู้เก่ียวกบัการพฒันา
ศกัยภาพในการประกอบอาชีพการทอผ้าไหมเพ่ือเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชมุชน  รวมถึงคนในชมุชน
มีการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมจากบรรพบุรุษเพ่ือส่งต่อไปยงัคนรุ่นหลังต่อไปตลอดจน
สมาชิกชุมชนมีความเสียสละ มีการพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกันและมีความสมคัรสมานสามคัคีกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล หลวงใจ (2545) ซึ่งได้ศึกษาศกัยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชมุชนกลุ่มจกัสารไม้ไผ่ ต าบลป่าบง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ โดยได้วิเคราะห์ศกัยภาพของ
กลุ่มทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ได้พิจารณาจากสภาพทางกายภาพ ลกัษณะทางสงัคม
วฒันธรรม สภาพเศรษฐกิจในชมุชน การแข่งขนัทาง การค้าและบทบาทของภาครัฐและเอกชนท่ี
ให้การสนบัสนุน โดยเห็นได้ว่าการรวมกลุ่มนีมี้วตัถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดความสามคัคีภายใน
ท้องถ่ินและเกิดอาชีพเสริมเพ่ือเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก ทัง้ยงัน าภูมิปัญญา  ท้องถ่ินมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือสืบทอดตอ่บรรพชนรุ่นหลงัตอ่ไป 
  ด้านจุดอ่อนของชุมชน มีปัจจัยหลักๆท่ีท าให้เกิดปัญหาคือ ปัจจัยด้านหนีส้ิน 
ความรู้ในการบริหารจดัการและประชาชนยงัขาดความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพรวมถึง
เกษตรกรยงัท านาตามฤดกูาลและพึง่พิงธรรมชาติมากเกินไป แรงงานท้องถ่ินไม่เพียงพอเน่ืองจาก
มีการอพยพย้ายถ่ินฐานไปหาแหล่งท ามาหากินท่ีอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สลิลทิพย์         
ศิริไพบูลย์ (2544) ได้ศึกษาเศรษฐกิจชุมชน ต าบลโนนพลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัด  
ก าแพงเพชร โดยได้ศกึษาสภาพโดยทัว่ไปของต าบล ได้แก่ระดบัรายได้ รายจ่าย ภาระหนีส้ินการ
ประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน  รวมไปถึงการย้ายถ่ินของประชาชน พบว่ารายได้หลกัของ
ประชาชนมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ไปท างานต่างถ่ินกนัเพิ่มขึน้ 
ท าให้แรงงานในท้องถ่ินมีไมเ่พียงพอ นอกจากนีย้งัพบปัญหาท่ีเกิดขึน้ ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลน
น า้ในหน้าแล้ง ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต ่าเม่ือถึงเวลาฤดกูาลของผลผลิตชนิดนัน้ๆ ปัญหา
การวา่งงานเม่ือวา่งเว้นจากการท าเกษตรกรรม    
      ด้านโอกาสของชุมชนบ้านประทุน พบว่า ปัจจยัภายนอกท่ีเสริมสร้างโอกาสการ
พัฒนาของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อม การสนับสนุน
ช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จากเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเข้ามาพฒันาศกัยภาพและทกัษะใน
การประกอบอาชีพและก าหนดแนวทางการด าเนินงานในรูปแบบตา่งๆให้ตรงกับบริบทของชมุชน  
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสมยั ตรีวิชา (2543) ได้ศึกษาถึงการด าเนินงานของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
กระทรวงสาธารณสขุ ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มแม่บ้านจดัตัง้เพ่ือพฒันาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่
ครอบครัวและรู้จกัใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลกัให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เพ่ือความมัน่คงและคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ โดยจะได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีเกษตรอ าเภอ ในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มแปรรูปให้  ตรงกับความต้องการของตลาดเพ่ือให้
ผลิตภณัฑ์มีการพฒันาอยา่งสืบเน่ืองอีกตอ่ไป 

 ด้านอปุสรรคของชุมชนบ้านประทุน พบว่า ปัญหาสินค้าด้านการเกษตรผลิตท่ีมี
ราคาเพิ่มสูงขึน้ ผลผลิตทางการภาคเกษตรมีราคาตกต ่า และนโยบาย/งบสนบัสนุนในโครงการ
ต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนไม่เพียงพอและต่อเน่ือง ประชาชนยงัขาดความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตลอดจนขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเศรษฐกิจชุมชน 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ จิราวรรธ เณรแย้ม (2544) ซึ่งท าการศกึษาเศรษฐกิจชมุชน ก่ิงอ าเภอ
แม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ โดยได้ศกึษาสภาพทัว่ไปของเศรษฐกิจชมุชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โครงสร้างพืน้ฐานและการไดรับการบริการจากภาครัฐเป็นไปอย่างทัว่ 
ถึงแตก็่ยงัพบปัญหาท่ีเกิดขึน้ คือ สมาชิกภายใน กลุ่มขาดความรู้ ความสามารถในการพฒันางาน
ผลิตภณัฑ์ให้สนองความต้องการของลกูค้า และความเข้าใจ ในเร่ืองเศรษฐกิจชมุชน ปัญหาสินค้า
ขาดตลาด วตัถุดิบภายในชุมชนมีไม่เพียงพอ ท าให้ต้องมีการสัง่ซือ้จากภายนอก การด าเนินงาน
จะประสบผลส าเร็จไปได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกภายในกลุม่เป็นอยา่ง มาก 
  
 6.2.5  การรับรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุน  
 จากผลของการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะทางประชากรของประชาชนชมุชนบ้าน
ประทนุท่ีแตกตา่งกนัมีการรับรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมแตกตา่งกนั โดยประเด็นของการ
รับรู้ ผู้ วิจัยได้จัดกลุ่มการรับรู้จากส่ือหลังจากการท่ีได้ลงส ารวจพืน้ท่ีไว้ 3 กลุ่ม คือ ส่ือบุคคล 
ส่ือมวลชนและส่ือกิจกรรม  

 1)  ส่ือบคุคล พบวา่ ประชาชนชมุชนบ้านประทนุมีการรับรู้ขา่วสารภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหมจากครอบครัวหรือญาติพ่ีน้อง เพ่ือน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ ใหญ่บ้าน ก านัน 
ประธานกลุ่มสตรีทอผ้า จากเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงานราชการ และจากบุคคลภายนอกชุมชน 
โดยส่ือบุคคลเหล่านีมี้บทบาทส าคญัในการส่ือสารเพ่ือการพฒันาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของกาญจนา แก้วเทพ (2543) ท่ีวา่ ส่ือบคุคลมีบทบาทในการส่ือสารพฒันา คือเป็นแหล่ง ข่าวสาร
ท่ีส่งสารผ่านช่องทางการส่ือสารระหว่างบคุคลไปยงักลุ่มผู้ รับสาร ซึ่งประสิทธิภาพ ของส่ือบคุคล
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ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนข่าวสารและจูงใจบคุคล นอกจากนี ้ประชาชนชุมชนบ้านประทนุมีการ
พูดคุยหรือแลกเปล่ียนความคิดต่างๆโดยการส่ือสารโดยตรงหรือส่ือสารเป็นกลุ่ม หลังจากรับรู้
ข่าวสารซึ่งกันและกันแล้วเกิดการตอบสนองทัง้ทางปฏิกิริยาต่างๆของร่างกายและทางความคิด
เห็น ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ พชันี เชยจรรยา (2542) การส่ือสารระหว่างบคุคลเป็นการส่ือสาร
โดยตรง ระหว่างคนสองคนหรือมากกว่าสอง ในระยะห่างทางกายภาพพอท่ีจะเลือกใช้ประสาท
สมัผสัทัง้หก และปฏิกิริยา ตอบสนองแบบปัจจบุนัทนัที การรับรู้ของประชาชนชมุชนในด้านของ
เพศไม่มีความแตกต่างกนั เน่ืองจากมีการเปิดรับข่าวสารคล้ายๆกัน ลกัษณะของชมุชนอาศยัอยู่
แบบเครือญาติ มีบรรพบุรุษท่ีเก่ียวข้องกันตลอดจนมีวิถีชีวิตท่ีคล้ายคลึงกัน ด้านอายุในการรับรู้
ขา่วสารเก่ียวกบัภมูิปัญญาการทอผ้ามีความแตกตา่งกนัยกเว้นการรับรู้จากคนภายนอกชมุชนหรือ
จากชมุชนอ่ืนเน่ืองจากชว่งอายขุองประชาชนในการรับรู้ข่าวสารมีความใกล้เคียงกนั มีความสนใจ
และสิ่งเร้าให้ตอบสนองใกล้เคียงกนัจึงรับรู้ไม่แตกตา่งกนั ด้านรายได้ อาชีพ สถานภาพมีการรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมผ่านส่ือบุคคลแตกต่างกันเน่ืองจากความแตกต่าง
ทางด้านการเลือกรับข่าวสารในแตล่ะด้าน รายได้ท่ีได้จากการประกอบอาชีพตลอดจนสถานภาพ
สมรสมีข้อจ ากัดให้เปิดรับข่าวสารเฉพาะด้าน ปัจจัยด้านเวลาและภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ
ส่งผลให้การรับรู้ของประชาชนชมุชนบ้านประทนุแตกตา่งกนั ปกติบคุคลจะเกิดการรับรู้ได้โดยไม่
ต้องสัมผัสสิ่งเร้าทัง้หมด เน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีบุคคลได้รับจากการรับรู้และเรียนรู้จาก
สิ่งแวดล้อมท่ีผ่านการสัง่สม จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจได้ทนัทีแม้ว่าจะสมัผสัสิ่งเร้าบางส่วน
หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยสิ่งเร้าในท่ีนีคื้อภูมิปัญญาการทอผ้าไหม เม่ือสมัผสัสิ่งเร้านัน้แล้วท าให้
เกิดการรับรู้และแปลความหมาย เกิดการเปรียบเทียบกับความรู้ความเข้าใจท่ีเคยสั่งสมมาและ
แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันออกไปในท่ีสุด ด้านการศึกษา ประชาชนชุมชนบ้าน
ประทุนมีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ท่ีระดบัประถมศึกษา ผลการทดสอบสมติฐานการรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพบว่า มีการรับรู้ผ่านส่ือบคุคลแตกตา่งกัน เน่ืองจากวฒันธรรม
ของแตล่ะครอบครัว การสัง่สอน การอบรม ตลอดจนการเปิดรับส่ือผ่านช่องทางตา่งๆแตกตา่งกัน 
ยกเว้นการรับรู้ผา่นผู้น าชมุชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านนั ประธานกลุม่สตรีทอผ้าไหม ซึ่งกลุ่มบคุคลเหล่านี ้
มกัมีกิจกรรมและรูปแบบการสง่สารท่ีเน้นการมีสว่นร่วม สร้างความเข้าใจร่วมกนั และมีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกนับอ่ยครัง้ จงึท าให้ประชาชนชมุชนบ้านประทนุท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีการ
รับรู้เก่ียวกบัภมูิปัญญาการทอผ้าไหมผา่นส่ือบคุคลไมแ่ตกตา่งกนั 
 2)  ส่ือมวลชน  ประชาชนชมุชนบ้านประทนุมีการรับรู้ข่าวสารภูมิปัญญาการทอ
ผ้าไหมจากวิทยกุระจายเสียง เสียงตามสายและหอกระจายข่าวเป็นหลกั โดยมีผู้ ใหญ่บ้านเป็นผู้
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แจ้งข่าวสารต่างๆให้แก่ลูกบ้านได้รับทราบความเคล่ือนไหวเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ความเป็นอยู่ ตลอดจนข่าวสารเก่ียวกบัการจดังานประจ าปี งานบญุ การแจ้งให้สมาชิกกลุ่มตา่งๆ
เข้าร่วมประชุม การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและความรู้จากภาครัฐสู่ชุมชนโดยท าหน้าท่ีเป็น
ส่ือกลางของชมุชนระหว่างคนในชมุชนกบัหน่วยงานรัฐ ให้มีความเข้าใจตรงกนัและส่งตอ่ข่าวสาร
ตา่งๆได้สะดวกขึน้ในอนาคต สอดคล้องกบังานวิจยัของ ดวงพร ค านณูวฒัน์และคณะ ( 2545) ซึ่ง
ศึกษาเร่ือง การพัฒนาหอกระจายข่าวสารเพ่ือสนองตอบความต้องการของชุมชน  ผลการวิจัย
พบว่า บทบาทและสถานภาพของหอกระจายข่าวสาร ก่อนการด าเนินงานวิจยัมีลกัษณะท่ี 1 คือ 
ท าหน้าท่ีถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารและความรู้ของรัฐสู่ชุมชน จ านวน 5 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านมี
ลกัษณะท่ี 2 คือ ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและความรู้ของรัฐสู่ชุมชน และท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลาง
ระหวา่งคนในชมุชนอีกด้วย และเม่ือการวิจยัสิน้สดุลง หอกระจายข่าวสารใน 6 หมู่บ้าน มีลกัษณะ
ท่ี 2 อีกทัง้เปล่ียนสภาพเป็นส่ือท่ีชมุชนเร่ิมให้ความสนใจและเอาใจใส่ ส่วนอีก  1 หมู่บ้านยงัไม่
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทัง้นีปั้จจยัท่ีท าให้หอกระจายข่าวสารสามารถสนองความต้องการของ
ชมุชน ได้แก่ ผู้น า สภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ระดบัการมีส่วนร่วมของชมุชน รวมทัง้บทบาทและ
ท่าทีของนกัวิจยั  ซึ่งชุมชนบ้านประทนุอยู่ในลกัษณะท่ี 2 โดยมีการแจ้งข่าวสารผ่านหอกระจาย
ขา่วทกุ 6 โมงเย็นของทกุวนัเช่นเดียวกบัชมุชนบ้านประทนุท่ีมีผู้น าชมุชน และแกนน าผู้อนรัุกษ์ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหมท่ีช่วยกระจายข่าวสารไปยังคนในชุมชนจนสามารถโน้มน้าวใจให้คนใน
ชมุชนหนัมาสนใจภมูิปัญญาการทอผ้าไหมและเอาใจใสท่นุชมุชนอนัทรงคณุคา่นี ้ 
 3)  ส่ือกิจกรรม ได้แก่ การรับรู้จากป้ายประกาศของต าบล อ าเภอหรือจงัหวดั การ
รับรู้จากการออกร้านขายผลิตภณัฑ์ OTOP หรือการเข้าร่วมงานเทศกาลตา่งๆ การรับรู้จากการเข้า
ร่วมประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน พบว่า ประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีอายุ รายได้และ
สถานภาพท่ีแตกตา่งกนัมีการรับรู้ผ่านส่ือกิจกรรมแตกตา่งกัน เน่ืองจากข้อจ ากดัทางด้านเวลาใน
การประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และความรับผิดชอบต่อครอบครัว ตลอดจนภาระหน้าท่ีใน
ชีวิตประจ าวนัรวมถึงอายท่ีุแตกตา่งกนัมีความสนใจแตกตา่งกนั เช่น กลุ่มท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไปนิยม
เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านมากกว่ากลุ่มท่ีมีอายุ 10-18 ปีซึ่งอยู่ในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประเภทของการรับรู้ผ่านส่ือกิจกรรมดังกล่าวต้องอาศัยการส่งสารท่ี
นา่สนใจและสามารถดงึดดูใจให้เปิดรับหรือเข้าร่วมได้  ด้านการศกึษา พบว่า ประชาชนชมุชนบ้าน
ประทุนท่ีมีการศกึษาแตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมแตกต่างกัน 
โดย การรับรู้จากป้ายประกาศของต าบล อ าเภอหรือจังหวัดและการรับรู้จากการออกร้านขาย
ผลิตภณัฑ์ OTOP ของประชาชนชมุชนบ้านประทนุอาจจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจและต้องอาศยั
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การแปลความหมายผ่านลายลกัษณ์อกัษร  ด้านอาชีพนัน้ประชาชนชุมชนบ้านประทนุมีการรับรู้
ผ่านส่ือกิจกรรมประเภทป้ายประกาศของทางต าบลฯแตกต่างกัน เน่ืองจากชุมชนมีการประกอบ
อาชีพท่ีแตกต่างกันออกไป ทัง้อาชีพเกษตรกร ตลอดจนนกัเรียนนักศึกษา อาชีพรับราชการหรือ
ประกอบธุรกิจส่วนตวั เน่ืองจากปัจจยัต่างๆทัง้ทางด้านเวลาในการเปิดรับส่ือ ลกัษณะงานหรือ
อาชีพท่ีท า ตลอดจนสถานท่ีตดิป้ายหรือแม้กระทัง่ข้อความท่ีน าเสนอ ท าให้ลกัษณะประชากรด้าน
อาชีพของชมุชนบ้านประทนุมีการรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัการทอผ้าไหมผา่นป้ายประกาศแตกตา่งกนั  
 
 6.2.6  ทัศนคต ิความรู้ความเข้าใจและพฤตกิรรมท่ีมีต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหม 

  ของชุมชนบ้านประทุน 
 จากลักษณะของประชากรของชุมชนบ้านประทุนท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติ ความรู้ความ
เข้าใจและพฤติกรรมท่ีมีต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมีความแตกต่างกันนัน้ สามารถอภิปรายผล
โดยแบง่ตามลกัษณะประชากร ดงันี ้ 
  1)  ด้านเพศ จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทศันคติ ความรู้ความเข้าใจ
และพฤติกรรมท่ีมีต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุนนัน้ เพศหญิงมีทศันคติเชิง
บวกมากกว่าเพศชาย โดยในประเด็นของภูมิปัญญาการทอผ้าไหมท่ีช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีแก่คนในครอบครัวจ าแนกตามเพศนัน้มีความแตกตา่งกนั เน่ืองจากเพศชายมองว่า การทอผ้า
เป็นงานของผู้หญิง ผู้ชายเป็นหวัหน้าครอบครัวต้องออกไปท าไร่ ท านา หรือประกอบอาชีพอ่ืนนอก
บ้าน การเข้ามามีส่วนร่วมหรือสร้างความสัมพันธ์ต่างๆผ่านการทอผ้าไหมจึงมีน้อย แม้ว่าใน
ปัจจุบนัชุมชนบ้านประทนุจะมีผู้ชายหนัมาทอผ้ามากขึน้ แตก็่ยงัคงมีบางส่วนท่ีมองว่าการทอผ้า
ไหมเป็นงานของผู้ หญิง ซึ่งต้องอาศยัการสร้างทัศนคติและความรู้ความเข้าใจให้มากขึน้ ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ เพศหญิงและเพศชายมีความรู้ความเข้าใจไม่แตกต่างกัน แตใ่นประเด็นด้าน
ความเข้าใจวา่การทอผ้าไหมลายหางกระรอกเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนนัน้ เพศหญิงมีความรู้ความ
เข้าใจมากกว่าเพศชาย เน่ืองจากการทอผ้าไหมต้องอาศยัความละเอียดอ่อนและความช านาญ 
ตลอดจนความอดทนในการทอผ้า เพศชายส่วนใหญ่มองว่างานทอผ้าเป็นงานของผู้หญิง จึงมีการ
แสวงหาความรู้เก่ียวกบัภมูิปัญญาการทอผ้าไหมคอ่นข้างน้อยกว่าเพศหญิง ด้านพฤติกรรมการน า
ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมมาใช้ในชีวิตประจ าวนั พบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมดงักล่าวมากกว่าเพศ
ชาย และมีพฤติกรรมแตกต่างกัน เช่น การน าความรู้เก่ียวกับการทอผ้าไหมมาใช้ในการพฒันา
ตนเอง  เผยแพร่ประโยชน์ของการน าภมูิปัญญาการทอผ้าไหมให้แก่บคุคลอ่ืนทัง้ในและนอกชมุชน  

 2)  ด้านอายุ  ประชาชนชมุชนบ้านประทุนท่ีมีอายุต่างกัน มีทศันคติเก่ียวกับภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหมต่างกัน โดย ประชาชนท่ีอาย ุ10-18 ปี มีทศันคติเชิงบวกน้อยกว่ากลุ่มท่ีมี
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อาย ุ19-25 ปี 26-40 ปี และอายุ 41 ปี เน่ืองจากกลุ่มท่ีอาย ุ10-18 ปีจดัว่าเป็นกลุ่มเด็กและ
เยาวชนซึง่มีความรู้สกึนกึคดิหรือความคดิเห็นเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทอผ้าไหมคอ่นข้างน้อย ด้วย
ปัจจยัทางด้านเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัของสงัคม มีสิ่งท่ีสามารถสร้างความ
สนใจและดงึดดูใจมากกว่าการทอผ้าไหม จึงท าให้ประชาชนชมุชนบ้านประทุนกลุ่มท่ีอาย ุ10-18 
ปีมีทัศนคติเชิงบวกน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ด้านความรู้ความเข้าใจ ประชาชนชุมชนบ้านประทุนมี
ความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน โดยกลุ่มท่ีมีอาย ุ10-18 ปี มีความรู้ความเข้าใจน้อยกว่ากลุ่มท่ีมี
อาย ุ26-40 ปีและ 41 ปีขึน้ไป ส่วนกลุ่มท่ีมีอาย ุ19-25 ปี มีความรู้ความเข้าใจน้อยกว่ากลุ่มท่ีมี
อาย ุ41 ปีขึน้ไป เน่ืองจากปัจจยัทางด้านเทคโนโลยีและรูปแบบการน าเสนอ รวมถึงช่วงอายท่ีุอยู่
ในวยัอยากรู้อยากเห็นในสิ่งท่ีน่าสนใจ ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมอาจจะยงัไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของคนกลุม่นีไ้ด้มากนกั  
 3)  ด้านการศึกษา ประชาชนชุมชนบ้านประทนุท่ีมีระดบัการศกึษาต่างกัน มีทศันคติเชิง
บวกเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทอผ้าไหมตา่งกนั โดยมีทศันคติเชิงบวกเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหมในประเดน็ของสามารถท าร่วมกบัเดก็และเยาวชนได้ ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมเน้นการท าด้วย
ตนเอง ต้องอาศยัการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ช่วยเสริมสร้างความสามคัคีให้แก่คนในชุมชน 
สามารถปรับเปล่ียนให้เข้ากบัยคุสมยัได้และ มีส่วนช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในชมุชนของตนเอง
และมีทศันคตเิชิงลบท่ีมองวา่ ภมูิปัญญาไมส่ามารถสง่ตอ่ไปยงัคนรุ่นใหมไ่ด้เพราะต้องอาศยัความ
เช่ียวชาญยากตอ่การเรียนรู้ ด้านความรู้ความเข้าใจ ประชาชนชุมชนบ้านประทนุมีความรู้ในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมแตกต่าง ระดบัการศึกษาจึงไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหม ด้านพฤติกรรมนัน้ประชาชนชุมชนบ้านประทุนมีพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน 
ดงันัน้ ระดบัการศกึษาไมมี่ผลตอ่พฤตกิรรมเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอ
ผ้าไหม  
 4)  ด้านรายได้ ทศันคติของประชาชนชมุชนบ้านประทนุท่ีมีตอ่ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมี
ความแตกตา่งกัน โดยกลุ่มท่ีมีรายได้ตอ่เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท มีทศันคติเชิงบวก
น้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ 15,001-20,000 บาทและ 20,001 บาทขึน้ไป ส่วนกลุ่มท่ีมีรายได้ตอ่เดือน
ท่ี 5,001-10,000 บาทและ 10,001-15,000 บาท มีทศันคติเชิงบวกน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน 20,001 บาทขึน้ไป ดงันัน้ปัจจยัด้านรายได้มีผลตอ่ทศันคติท่ีมีตอ่ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
ด้านความรู้ความเข้าใจของชุมชนบ้านประทุนนัน้ กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
5,000 บาทมีความรู้ความเข้าใจน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท 15,001-
20,000 บาท และ 20,001 บาทขึน้ไป โดยมีความรู้เก่ียวกบัการทอผ้าไหม ในด้านการถ่ายทอดภูมิ
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ปัญญาการทอผ้าไหม เข้าใจถึงความส าคญัของภูมิปัญญาการทอผ้าไหมท่ีมีตอ่ชมุชน ความรู้ใน
เร่ืองการทอผ้าไหมลายหางกระรอก มีความรู้ในการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินมาปรับใช้ในการทอผ้าไหม 
มีความรู้ในการชีแ้นะหรืออธิบายความส าคญัของภูมิปัญญาการทอผ้าไหม เข้าใจว่าภูมิปัญญา
การทอผ้าไหมเป็นทนุชมุชน และเข้าใจวา่ภมูิปัญญาการทอผ้าไหมไมส่ามารถน าไปใช้ให้เข้ากับคน
ทกุเพศทกุวยั ดงันัน้ รายได้ต่อเดือนมีผลต่อความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ด้าน
พฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้านประทุนนัน้ พบว่า ปัจจยัด้านรายได้มีผลต่อพฤติกรรมการน า
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยประชาชนชุมชนบ้านประทุนมีพฤติกรรม
ดงักล่าวแตกต่างกัน ยกเว้น การมีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนเก่ียวกับการทอผ้าไหม 
เน่ืองจากมีการส่ือสารท่ีเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างคนภายในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ การ
ร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้ของชุมชนจึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีท าให้คนชุมชนพร้อมท่ีจะให้ความ
ร่วมมือและมีพฤตกิรรมการแสดงออกไมแ่ตกตา่งกนั 
 5)  ด้านอาชีพ  ทศันคตขิองประชาชนชมุชนบ้านประทนุท่ีมีตอ่ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมี
ความแตกต่างกัน โดยกลุ่มท่ีประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีทศันคติเชิงบวกน้อยกว่ากลุ่มท่ี
ประกอบอาชีพ รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และอาชีพทอผ้าเพ่ือ
จ าหน่าย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านอาชีพมีผลต่อทศันคติเก่ียวกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหม 
ด้านความรู้ความเข้าใจ ประชาชนชมุชนบ้านประทนุท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความรู้เก่ียวกบัการทอผ้า
ไหมแตกต่างกัน โดยกลุ่มท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจน้อยกว่ากลุ่มท่ีรับ
ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ส่วนกลุ่มท่ีมีอาชีพเลีย้งสตัว์มีความรู้ความเข้าใจน้อยกว่ากลุ่มท่ีมี
อาชีพทอผ้าเพ่ือจ าหน่าย ด้านพฤติกรรมท่ีมีต่อการส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหมนัน้ กลุ่มนักเรียน /นักศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกน้อยกว่ากลุ่มรับราชการ /พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่ากลุ่มธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย กลุ่มท าสวน/ท าไร่/ท านา กลุ่มทอผ้าเพ่ือจ าหน่าย 
ส่วนกลุ่มท่ีประกอบอาชีพท าสวน/ท าไร่/ท านาและกลุ่มท่ีประกอบอาชีพเลีย้งสตัว์ มีพฤติกรรมต่อ
การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมน้อยกวา่กลุม่ทอผ้าเพ่ือจ าหน่าย และกลุ่มทอ
ผ้าเพ่ือจ าหนา่ยมีพฤติกรรมตอ่การส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมากกว่ากลุ่ม
ท่ีรับจ้างทัว่ไป ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มท่ีประกอบอาชีพทอผ้าเพ่ือจ าหน่ายมีพฤติกรรมต่อการ
ส่ือสารเพ่ือการถ่ายทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมมากท่ีสดุ  
 6)  ด้านสถานภาพสมรส  ประชาชนชุมชนบ้านประทุนท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีทัศนคต ิ
ความรู้ความเข้าใจ และพฤตกิรรมตอ่ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมแตกตา่งกนั โดยกลุ่มท่ีมีสถานภาพ
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โสดมีทศันคติ ความรู้ความเข้าใจและมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรส
แล้ว  
 
6.3  ข้อเสนอแนะ  
 
 6.3.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป  
  1)  ชอ่งทางการส่ือสารโดยเฉพาะส่ืออินเตอร์เน็ตยงัมีเพียงแค ่Facebook ท่ีใช้ใน
การพูดคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันระหว่างคนภายในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้ จึงควรเพิ่ม
เว็บไซต์ของชมุชนเพ่ือชว่ยในการประชาสมัพนัธ์ให้กบัชมุชนอีกทางหนึง่ 
  2)  เน่ืองจากคนในชุมชนมีลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้มีการรับรู้ 
ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนส่งผลให้มีพฤติกรรมแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงควรส่งเสริม
บทบาทของผู้น าชุมชนและแกนน าการอนรัุกษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้มีทกัษะในการส่ือสารเพ่ือส่ง
สารไปยงัสมาชิกในชมุชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดเวทีหมนุเวียนใช้รูปแบบการส่ือสารอย่าง
มีส่วนร่วม เน้นการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัรวมถึงการพึ่งตนเองให้มากขึน้ เพ่ือให้ชมุชนกลายเป็น
ชมุชนต้นแบบอยา่งแท้จริง 
  3)  กลุ่มอาชีพในชุมชนควรมีการพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาด การสร้าง   
แบรนด์และขยายชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ของกลุม่ให้มากขึน้  

 
6.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
 1)  ศึกษากระบวนการระดบัการสร้างการรับรู้ความหมายของภูมิปัญญาการทอ

ผ้าไหมของประชาชนในชมุชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเกิดการเปล่ียนแปลงในด้านตา่งๆ ทัง้
ทศันคตแิละพฤตกิรรมของคนในชมุชน 

 2)  ควรมีการศึกษาวิจยั โดยน าเอาบทเรียนและประสบการณ์ท่ีได้จากงานวิจยั
ครัง้นีไ้ปขยายผลร่วมกบัการส่ือสารเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินในชมุชนอ่ืนๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การพฒันา การออกแบบบริหารจดัการการส่ือสารให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของชมุชนแตล่ะชมุชน 

 3)  ศึกษากระบวนการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในประเด็นของการ
ประเมินผลทัง้ก่อนระหวา่งและหลงัจากเกิดการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมขึน้ 
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์คนในชุมชนบ้านประทุนเกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อการถ่ายทอด  

ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม 

 ค ำถำมท่ีใช้ในกำรสัมภำษณ์ จะเป็นกำรศึกษำเพ่ือหำค ำตอบให้สอดคล้องตำม
วตัถปุระสงค์ท่ีผู้วิจยัได้ก ำหนดไว้ โดยแบง่เป็นประเดน็ตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

แนวค าถามกลุ่มสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  

 1. ท่ำนมีกลยุทธ์ในกำรส่ือสำรเพ่ือให้เกิดกำรสืบทอดภูมิปัญญำกำรทอผ้ำไหม
อยำ่งไร 
 2. กำรถ่ำยทอดภมูิปัญญำกำรทอผ้ำไหมมีวิธีกำรอย่ำงไร  
 3. ท่ำนมีบทบำทในกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำกำรทอผ้ำไหมหรือวฒันธรรมชมุชนอ่ืนๆ
ให้แก่คนในชมุชนหรือไม ่อยำ่งไร  
 4. หน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรถ่ำยทอดหรือกำรพัฒนำภูมิ
ปัญญำกำรทอผ้ำไหมอยำ่งไร 
 
แนวค าถามกลุ่มสัมภาษณ์แบบกลุ่ม  (Focus Group) 
 
 แนวค ำถำมสมัภำษณ์กลุม่ผู้ใหญ่/ผู้สงูอำยใุนชมุชน 

  1. ในอดีตชุมชนมีกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำกำรทอผ้ำไหมหรือไม่ มีวิธีกำร
ถ่ำยทอดอยำ่งไร 

2. มีวิธีกำรส่ือสำรในชุมชนเร่ืองของกำรพัฒนำภูมิปัญญำท้องถ่ินหรือไม ่
อยำ่งไร 

3. คนในชุมชนมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถ่ินและ
วฒันธรรมชมุชนไปยงักลุม่เดก็และเยำวชน 



 
 

4. คนในชมุชนใช้ช่องทำงใดบ้ำงในกำรส่ือสำรเพ่ือถ่ำยทอดภูมิปัญญำกำร
ทอผ้ำไหม  

5. ชุมชนมีกำรประยุกต์ใช้ทรัพยำกรท้องถ่ินให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่
ประชำชนในชมุชนบ้ำงหรือไม ่อยำ่งไร 

6. คนภำยในชุมชนใช้วิธีกำรติดต่อส่ือสำรกันอย่ำงไรบ้ำง ผ่ำนช่องทำงใด
และได้ผลเป็นอยำ่งไร 

7. กำรติดต่อส่ือสำรกับคนภำยนอกชุมชนเป็นอย่ำงไร ใช้วิธีกำรใดในกำร
ตดิตอ่ส่ือสำร และได้ผลเป็นอยำ่งไร  

 
 แนวค ำถำมในกำรสมัภำษณ์กลุม่กบัเยำวชน 

1. รู้จกัภมูิปัญญำกำรทอผ้ำไหมในชมุชนตนเองมำกน้อยแคไ่หน อยำ่งไร   
2. ในอนำคตสนใจท่ีจะเป็นผู้ สืบทอดภูมิปัญญำกำรทอผ้ำไหมหรือไม ่   

เพรำะเหตใุด 
3. ชุมชนใช้ส่ือใดบ้ำงในกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำกำรทอผ้ำไหมให้แก่คนรุ่น

หลงั อยำ่งไรบ้ำง  
4. ส่ือประเภทตำ่งๆเป็นอยำ่งไร  
5. ใช้ส่ือประเภทไหนบ้ำงในกำรแลกเปล่ียนพดูคยุกนั อยำ่งไร 

    
 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบสอบถาม 

เร่ือง  กำรรับรู้ ทศันคต ิควำมรู้ควำมเข้ำใจและพฤตกิรรมท่ีมีตอ่ภมูิปัญญำกำรทอผ้ำไหมของ

ประชำชนชมุชนบ้ำนประทนุ หมูท่ี่ 4 ต ำบลแตล อ ำเภอศีขรภมูิ จงัหวดัสริุนทร์  

ค าชีแ้จง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย  (    )  ลงใน  (    )  หรือเตมิข้อควำมลงในชอ่งวำ่ง 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
1.  เพศ   (    )  ชำย   (    )  หญิง    
 
2.  อำย ุ  (    )  10-18 ปี   (    )  19-25 ปี    
   (    )  26-40 ปี   (    )  41 ปีขึน้ไป 
 
3.  กำรศกึษำ  (    )  ประถมศกึษำ  (    )  มธัยมศกึษำ   
   (    )  อนปุริญญำ/ปวส./ปวช. (    )  ปริญญำตรี 
    
4.  รำยได้ตอ่เดือน (   ) น้อยกวำ่หรือเท่ำกบั 5,000 บำท (    ) 5,001-10,000 บำท 
   (   )  10,001 -15,000 บำท  (    ) 15,001 – 20,000 บำท 
   (   ) 20,001 บำทขึน้ไป  
 
5.  อำชีพ    (    )  นกัเรียนนกัศกึษำ  (    )  รับรำชกำร/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 
   (    )  ธุรกิจสว่นตวั/ค้ำขำย (    )  ท ำสวน ท ำไร่ 
   (    )  ท ำนำ   (    )  ทอผ้ำจ ำหนำ่ย  
   (    ) รับจ้ำงทัว่ไป    
 
6. สถำนภำพสมรส  
   (   ) โสด  (    ) สมรส (   ) หยำ่ร้ำง/แยกกนัอยู่  
  
 

 



 
 

ส่วนที่  2 ค ำถำมเก่ียวกับกำรรับรู้ของท่ำนท่ีมีต่อภูมิปัญญำกำรทอผ้ำไหมว่ำมำจำกส่ือหรือ

ชอ่งทำงใดบ้ำงดงัตอ่ไปนี ้และมีระดบักำรรับรู้มำกน้อยเพียงใด 

ค าชีแ้จง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย  (    )  ลงใน  (    )  ลงในชอ่งคะแนนท่ีทำ่นเห็นด้วยมำกท่ีสดุ  

ข้อ
ที่ 

เนือ้หา 

ระดับการรับรู้ 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
ค่อน 

ข้างมาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
ค่อนข้าง
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 
ทำ่นได้รับขำ่วสำรจำกคนใน
ครอบครัว ญำตพ่ีิน้อง 

     

2 ทำ่นได้รับขำ่วสำรจำกเพ่ือน      

3 
ทำ่นได้รับขำ่วสำรจำกผู้น ำชมุชน 
ผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนนั ประธำนกลุม่สตรี
ทอผ้ำ 

     

4 ทำ่นได้รับขำ่วสำรจำกโทรทศัน์       

5 
ทำ่นได้รับขำ่วสำรจำกวิทยขุอง
ชมุชน หอกระจำยขำ่ว 
เสียงตำมสำย 

     

6 
ทำ่นได้รับขำ่วสำรจำกป้ำยประกำศ
ของทำงอ ำเภอ 

     

7 
ทำ่นได้รับขำ่วสำรจำกกำรเข้ำร่วม
ประชมุประจ ำเดือนของหมูบ้่ำน 

     

8 
ทำ่นได้รับขำ่วสำรจำกกำรออกร้ำน
ขำยผลิตภณัฑ์ OTOP หรือกำรเข้ำ
ร่วมงำนเทศกำลตำ่งๆ  

     

9 
ทำ่นได้รับขำ่วสำรจำกเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ
หรือหน่วยงำนรำชกำร 

     

10 
ทำ่นได้รับขำ่วสำรจำก
บคุคลภำยนอกหรือจำกชมุชนอ่ืนๆ 

     



 
 

ส่วนที่ 3 ค ำถำมเก่ียวกบัทศันคตท่ีิมีตอ่ภมูิปัญญำกำรทอผ้ำไหม 
ค าชีแ้จง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย  (    ) ลงในชอ่งคะแนนท่ีทำ่นเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 

ข้อ
ที่ 

เนือ้หา 

ระดับทัศนคติ 
5 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

4 
เหน็ด้วย
มาก 

3 
เหน็ด้วย 

2 
ไม่เหน็ด้วย 

1 
ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

1 ท่ำนเห็นว่ำกำรถ่ ำยทอดภูมิ
ปัญญำกำรทอผ้ำไหมเน้นกำรท ำ
ด้วยตนเอง ต้องอำศยักำรฝึกฝน 

     

2 ท่ำน เห็นว่ำกำรถ่ ำยทอดภูมิ
ปัญญำกำรทอผ้ำไหมสำมำรถ
ท ำร่วมกบัเดก็และเยำวชนได้ 

     

3 ท่ำนเห็นว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ำ
ไหมเป็นหนึ่งในแนวทำงท่ีจะ
สำมำรถพฒันำคณุภำพชีวิตได้ 

     

4 ท่ำนเห็นว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ำ
ไหมสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่
ครอบครัว 

     

5 ท่ำนเห็นว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ำ
ไหมล้ำสมยั ไมน่ำ่สนใจ 

     

6 ทำ่นเห็นวำ่ภมูิปัญญำกำรทอผ้ำ
ไหมไมส่ำมำรถสง่ตอ่ไปยงัคนรุ่น
ใหมไ่ด้เพรำะต้องอำศยั
ประสบกำรณ์และควำม
เช่ียวชำญ ยำกตอ่กำรเรียนรู้  

     

7 ท่ำนเห็นว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ำ
ไหมชว่ยเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์
ท่ีดีระหวำ่งครอบครัว 

     



 
 

ข้อ
ที่ 

เนือ้หา 

ระดับทัศนคติ 
5 

เ ห็ น ด้ ว ย
อย่างยิ่ง 

4 
เหน็ด้วย
มาก 

3 
เหน็ด้วย 

2 
ไม่เหน็ด้วย 

1 
ไม่เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

8 ท่ำนเห็นว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ำ
ไหมช่วยส ร้ำงควำมสำมัค คี
ระหวำ่งคนในสงัคมและชมุชน 

     

9 ท่ำนเห็นว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ำ
ไหมสำมำรถปรับเปล่ียนให้เข้ำ
กบัยคุสมยัได้ 

     

10 
ทำ่นเห็นวำ่ภมูิปัญญำกำรทอผ้ำ
ไหมมีสว่นชว่ยให้เกิดควำม
ภำคภมูิใจแก่ชมุชนของตนเอง 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่4 ค ำถำมเก่ียวกบัควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีมีตอ่ภมูิปัญญำกำรทอผ้ำไหม 
ค าชีแ้จง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย  (    ) ลงในชอ่งคะแนนท่ีทำ่นเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 

ข้อ
ที่ 

เนือ้หา 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
ค่อนข้าง 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
ค่อนข้าง
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 ท่ำนมีควำมรู้เก่ียวกับภูมิปัญญำ
กำรทอผ้ำไหมในชมุชน 

     

2 ท่ำนมีควำมรู้ในกำรถ่ำยทอดภูมิ
ปัญญำกำรทอผ้ำไหม 

     

3 ท่ำนเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของภูมิ
ปัญญำกำรทอผ้ำไหมท่ีมีตอ่ชมุชน 

     

4 ท่ำนมีอุปสรรคในกำรศึกษำควำมรู้
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับภูมิปัญญำกำร
ทอผ้ำไหม 

     

5 ท่ำนมีควำมรู้ในกำรทอผ้ำไหมโสร่ง
หำงกระรอก 

     

6 ท่ำนมีควำมรู้ในกำรใช้ทรัพยำกร
ท้องถ่ินมำปรับใช้ในกำรทอผ้ำไหม 

     

7 ท่ำนมีควำมรู้ในกำรชีแ้นะหรือแจก
แจงควำมส ำคญัในกำรถ่ำยทอดภูมิ
ปัญญำกำรทอผ้ำไหม 

     

8 ท่ำนเข้ำใจว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ำ
ไหมเป็นทนุชมุชน 

     

9 ท่ำนเข้ำใจว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ำ
ไหมไม่สำมำรถใช้ให้เข้ำกับคนทุก
เพศทกุวยั  

     

10 ท่ำนเ ข้ ำใจว่ ำ ผ้ำ ไหมโส ร่ งหำง
กระรอกเป็นเอกลกัษณ์ของหมูบ้่ำน 

     



 
 

ส่วนที่ 5 ค ำถำมเก่ียวกบัพฤตกิรรมของประชำชนบ้ำนประทนุท่ีมีตอ่กำรถ่ำยทอดภมูิปัญญำกำร
ทอผ้ำไหมในรูปแบบตำ่งๆ 
ค าชีแ้จง  โปรดท ำเคร่ืองหมำย  (    )  ลงในช่องคะแนนท่ีทำ่นเห็นด้วยมำกท่ีสดุ 

ข้อ
ที่ 

เนือ้หา 

ระดับพฤตกิรรม 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
ค่อนข้าง 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
ค่อนข้าง
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

1 
ท่ ำน ไ ด้ มี ก ำ รศึ กษำ เ รี ยน รู้
กระบวนกำรทอผ้ำไหมจำกกลุ่ม
ทอผ้ำ 

     

2 
ท่ำนไม่ใช้ทรัพยำกรจำกชุมชน
อ่ืน เน้นกำรพึง่ตนเองมำกขึน้ 

     

3 
ท่ำนน ำอง ค์ควำม รู้จำกภูมิ
ปัญญำกำรทอผ้ำไหมมำใช้ใน
กำรพฒันำศกัยภำพของตนเอง 

     

4 

ท่ำนเผยแพร่ประโยชน์ของกำร
น ำภูมิ ปัญญำกำรทอผ้ำไหม
ให้แก่บคุคลอ่ืนและชุมชนอ่ืนได้
ทรำบ 

     

5 
ท่ำนใช้ทรัพยำกรท้องถ่ินให้เกิด
ป ร ะ โ ย ช น์ หลั ง จ ำ ก เ รี ยน รู้
ขัน้ตอนกำรทอผ้ำไหม 

     

6 
ท่ำนถ่ำยทอดควำมรู้ท่ีได้รับไป
ยงัเยำวชนในชมุชน 

     

7 

ท่ำนมีส่วนช่วยจัดท ำเอกสำร
เผยแพร่ภูมิปัญญำกำรทอผ้ำ
ไหมเพ่ือให้คนในชุมชนได้รับรู้
และตระหนกัถึงควำมส ำคญั 
 
 

     



 
 

ข้อ
ที่ 

เนือ้หา 

ระดับพฤตกิรรม 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
ค่อนข้าง 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
ค่อนข้าง
น้อย 

1 
น้อย
ที่สุด 

8 
ท่ำน ร่วมส ร้ำงแหล่ ง เ รี ยน รู้
ชมุชนเก่ียวกบักำรทอผ้ำไหม 

     

9 

ท่ำนเข้ำร่วมประชุมกลุ่มกับ
สมำชิกในชุมชนเ พ่ือด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำกำรทอ
ผ้ำไหม 

     

10 

ท่ำนร่วมจดัตัง้กลุ่มอนุรักษ์กำร
ท อ ผ้ ำ ไ ห ม โ ด ย เ น้ น ผู้ ท่ี มี
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด
ข้อมูลข่ำวสำรเป็นผู้ กระจำย
ขำ่วสำรไปยงัชมุชน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข 

 

 

 

 

 

 

 

ทางเข้าบ้านประทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านประทนุอายอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

นายเฉลิม บญุยงค์  อาย ุ64 ปี สาธิตการตีเกลียวไหมผา่นเคร่ืองตีเกลียว 5 ชัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางพจน์ บญุยงค์  อาย ุ66 ปี สาธิตการกรอไหมใสห่ลอดด้าย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทอผ้าไหมด้วยก่ีกระตกุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายผ้าไหมโสร่งหางกระรอก 



 

 

 

 

 

 

 

 

ศนูย์การเรียนรู้ชมุชนบ้านประทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้ายแสดงขัน้ตอนการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากรังไหม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในศนูย์การเรียนรู้มีป้ายแสดงชัน้ตอนการทอผ้าไหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้ายภายในศนูย์การเรียนรู้ให้ความรู้เก่ียวกบัผ้าไหม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อมหมู่บ้านประทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อมหมู่บ้านประทนุ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดับ้านประทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลองเพลเก่าแก่ขนาดใหญ่ภายในวดับ้านประทนุ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านค้าในชมุชนบ้านประทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนองกลาง ภายหลงัเปล่ียนช่ือมาเป็นหนองบ้านประทนุ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ท่ีท าการกลุม่แมบ้่านเกษตรกรบ้านประทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าขวญับ้านประทนุ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาลปู่ ตาอนัเป็นสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีชาวบ้านประทนุเคารพนบัถือ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้ายแสดงหมูบ้่านชนะเลิศการประกวดผ้าไหมโสร่งหางกระรอก พ.ศ. 2545 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้วิจยัลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์เชิงลกึกบักลุม่เป้าหมาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมูบ้่านประทนุ หมู่บ้านผ้าไหมเพื่อการท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้ายประชาสมัพนัธ์หมูบ้่านประทนุ 



 

 

 

 

 

ป้ายประชาสมัพนัธ์แก่นกัทอ่งเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

นงสี ทองด้วง ผู้ สืบทอดภมูิปัญญาการทอผ้าไหมและผ้าไหมโสร่งหางกระรอก 

 

 

 

 

 

นงสี ทองด้วง  ผู้ สืบทอดการทอผ้าไหมและผ้าไหมโสร่งหางกระรอกท่ีทอเอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แตว๋ บญุยงค์ ผู้ สืบทอดการทอผ้าไหมและผ้าไหมโสร่งหางกระรอกท่ีทอเอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกอบ จ าปาทอง ประธานกลุม่สตรีทอผ้าไหม 

 

 

 

 

 

 

ผ้าไหมโสร่งหางกระรอกฝีมือของประกอบ จ าปาทอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัทอ่งเท่ียวเข้ามาซือ้ผลิตภณัฑ์ผ้าไหมถึงแหลง่ท่ีผลิต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัทอ่งเท่ียวเข้ามาซือ้ผลิตภณัฑ์ผ้าไหมถึงแหลง่ท่ีผลิต 
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