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การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม และศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจตลอดจนพฤติกรรมในการนาภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหมไปปรับใช้ ในชีวิตของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน หมู่ที่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็ นการวิจยั ทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยการวิจยั เชิงคุณภาพ ผู้วิจยั ใช้
วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบเลือกเฉพาะเจาะจง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับปราชญ์ชาวบ้ าน ผู้สืบทอด
การทอผ้ าไหมและประธานกลุ่มสตรี ทอผ้ าไหม เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอด
ภูมิปัญญา นอกจากนีย้ ังใช้ วิธีการสัม ภาษณ์ แบบกลุ่มกับผู้ใหญ่ และเยาวชนในชุมชนซึ่งอยู่ใน
ฐานะผู้รับสารเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะที่เกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม ด้ านการวิจยั เชิงปริมาณ ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามจานวน 355 ชุด เพื่อวัดการรับรู้ ทัศนคติ
ความรู้ความเข้ าใจและพฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมาย รวมทังใช้
้ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ศึกษา
ค้ นคว้ าจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อนามาสนับสนุนผลการศึกษา
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จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ ยวกับกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ า
ไหมของชุมชนบ้ านประทุน พบว่า มีวิธีการถ่ายทอดโดยการอาศัยบุคคลเป็ นแหล่งความรู้ ในการ
สาธิต เน้ นการปฏิบตั ิและลงมือทา ซึ่งบ้ านถือเป็ นแหล่งถ่ายทอดที่สาคัญ ในการถ่ายทอดใช้ การ
เรี ยนรู้ แบบมุขปาฐะ คือ การเรี ยนรู้ จากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง แหล่งความรู้ ที่
สาคัญคือ ครอบครัว ใช้ วิธีสอนด้ วยการปฏิบตั ิจริ ง อธิบายการทาด้ วยการบอกเล่า มีการรวมกลุ่ม
กันเพื่ อทอผ้ าไหมเพื่ อแลกเปลี่ ยนความรู้ และถ่ายทอดภูมิ ปัญญาการทอผ้ าไหมซึ่ง กันและกัน
ชุมชนบ้ านประทุนมีการใช้ กลยุทธ์สื่อประเภทต่างๆ คือ สื่อพื ้นบ้ าน สื่อบุคคล สื่ อใหม่ สื่อมวลชน
และสื่อเฉพาะกิจหรื อสื่อกิจกรรม เพื่อให้ กลยุทธ์ การสื่อสารดังกล่าวมีอิทธิ พลต่อการโน้ มน้ าวใจ
และส่งผลให้ ประชาชนในชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม สามารถ
หลอมรวมคนในชุมชนให้ เป็ นหนึ่งเดียวกันและรวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์ มรดกของชุมชนต่อไป ด้ าน
การรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ ความเข้ าใจและพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนเกี่ยวกับภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหม พบว่า ผลจากการสื่อสารภายในชุมชนที่มีการใช้ กลยุทธ์ สื่อที่หลากหลาย
เพื่อให้ เข้ าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มภายในชุมชนนัน้ ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้ านทัศนคติ ทังทั
้ ศนคติที่มี
ต่อผู้นาชุมชน และทัศนคติที่มีต่อภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม ซึ่ง ส่งผลให้ คนในชุมชนเกิดความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดและช่องทางการสื่อสารมากขึ ้น อันนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ทาให้ เกิดความร่วมมือในการเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งในผู้สืบทอดและผู้อนุรักษ์ ภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหมต่อไป
ทังนี
้ ้ จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า ชุมชนบ้ านประทุนประสบความสาเร็ จในด้ านของ
การใช้ สื่อประเภทต่างๆให้ เหมาะสมกับบริ บทของชุมชน สามารถเป็ นชุมชนต้ นแบบในการศึ กษา
วิธีการสื่ อสารเพื่ อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ กับชุมชนอื่นได้ ด้วยการบริ หารจัดการการ
สื่อสารของชุมชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสื่อบุคคล ได้ แก่ ปราชญ์
ชาวบ้ านและสมาชิกชุมชนบ้ านประทุนที่มีความเข้ มแข็งและยืนหยัดที่จะพัฒนาคน ร่วมเสริ มสร้ าง
ความรู้ ให้ แก่คนในชุมชน เพื่อให้ คนในชุมชนหวงแหนภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ สัง่ สมไว้ และสืบ
สานไว้ ให้ แก่คนรุ่นหลังสืบไป
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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,

(6)

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
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
ชุมชนในประเทศไทยประกอบไปด้ วยลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบในมิติอื่นๆไม่
ว่าจะเป็ น สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น ซึ่งถือเป็ นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทย แม้ จะถูกมองข้ ามมา
เป็ นเวลานานในยุคของการก้ าวเข้ าสู่ความทันสมัย หากแต่เมื่อประเทศประสบปั ญหาก็ต้องหัน
กลับมามองภูมิปัญญาท้ องถิ่นอีกครัง้ เพราะภูมิปัญญาเกิดและพัฒนาในพื ้นที่นนั ้ จึงเหมาะที่จะ
นามาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาท้ องถิ่นให้ ตรงตามบริ บทปั ญหา สิ่งแวดล้ อม สังคม และ
วัฒ นธรรม นอกจากนี ้ กระแสการส่ง เสริ ม ชุม ชนให้ เข้ ม แข็ ง และการรณรงค์ใ ห้ ชุม ชนมี ความ
สามารถในการจัดการตนเองหรื อพัฒนาตนเองให้ เข้ มแข็งเริ่ มได้ รับความสนใจจากทุกภาคส่วน ใน
ยุค ที่ มี ก ารกระจายอ านาจให้ แ ก่ ชุม ชน โดยลัก ษณะของชุม ชนที่ เ ข้ ม แข็ ง นัน้ ประก อบไปด้ ว ย
กระบวนการหลายขันตอน
้
โกวิทย์ พวงงาม ได้ แสดงทัศนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเข้ มแข็งของ
ชุมชนท้ องถิ่นไว้ ว่า ต้ องเป็ นชุมชนที่สามารถจัดการตนเองและพึ่งพาตนเองได้ โดยชุมชนจะต้ อง
เปลี่ยนกระบวนการคิด (Paradigm Shift) ที่เน้ นการให้ ความสาคัญกับกระบวนการคิด การเรี ยนรู้
กระบวนการสร้ างทุนชุมชน ซึง่ อาจจะเป็ นทุนทางธรรมชาติ ทุนความรู้ ทุนทางสังคมและทุนมนุษย์
โดยทุนชุมชนเป็ นสิ่งที่คนในชุมชนสามารถสร้ างสรรค์ขึ ้นมาได้ โดยจะต้ องเปิ ดโอกาสให้ ชุมชนได้
เป็ นเจ้ าของความรู้ จัดการความรู้และฝึ กหัดคิดในเชิงบวกโดยการยอมรับซึ่งกันและกัน ร่วมถักทอ
สิ่งดีๆเพื่อสร้ างชุมชนที่เข้ มแข็ง(โกวิทย์ พวงงาม, 2556, น.13-16)
หากจะกล่าวถึง การพัฒ นาโดยเฉพาะการพัฒ นาท้ องถิ่ น ซึ่ง อาศัย หลักการพัฒ นาที่
สอดคล้ องกับสภาพพื ้นที่ของท้ องถิ่น วัฒนธรรมซึ่งเป็ นไปตามหลักประชาธิปไตย โดยเปิ ดโอกาส
ให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมดาเนินการค่อยเป็ นค่อยไปอย่างต่อเนื่องและให้ ความสาคัญกับท้ องถิ่น
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ต้ องการที่ แท้ จ ริ ง ของประชาชนในพื น้ ที่ ซึ่ง เป็ นกระบวนการที่มี ความยื ดหยุ่น มี ผ้ ูนา
ท้ องถิ่นเป็ นกลไกขับเคลื่อน ดาเนินงานร่วมกับชุมชนและภาคีอื่นๆทัง้ บุคคล องค์กรและสถาบันที่
เกี่ ยวข้ อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ การพัฒนาท้ องถิ่นอย่างยัง่ ยืน โดยเน้ น คน เป็ นศูนย์กลางการ
พัฒ นา ซึ่ง ต้ องคานึง ถึงมิ ติเ ศรษฐกิจ สัง คมและสิ่ง แวดล้ อม โดยมี ความสัมพันธ์ เกี่ ยวเนื่ องกัน
นอกจากนี ้ยังต้ องคานึงถึงการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์และทดแทนเพื่อให้ ทรัพยากรเหล่านัน้
ยัง คงมี อยู่ รวมถึ ง การสื บ ทอดภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่ น ซึ่ง ไม่เ พี ยงแต่จ ะเป็ นทรั พ ยากรที่ ส าคัญ และ
สามารถสร้ างความภาคภูมิใจในรากเหง้ าของตนเองแล้ ว ยังเป็ นทุนที่พร้ อมจะแปรสภาพเป็ นทุน
อย่างอื่น แต่มกั ถูกมองข้ ามไป เมื่อความทันสมัยของเทคโนโลยี เข้ ามามีบทบาทมากขึ ้น นาไปสู่วิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนไป ปั จจุบนั มีชมุ ชนท้ องถิ่นหลายๆพื ้นที่ ได้ พฒ
ั นาและเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจาก
การเปลี่ยนวิธีคิดโดยเน้ นการมีส่วนร่ วมของสมาชิกชุมชนเป็ นหลัก ลดบทบาทของการสัง่ การจาก
บนลงล่างมาเป็ นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมากขึ ้น รวมทังความพยายามในการผลั
้
กดันภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นดังเช่น หมู่บ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุริ นทร์ หนึ่งในชุมชนที่ มีนาเอา
การสื่ อสารมาผลักดันให้ เ กิดการอนุรักษ์ และหวงแหนภูมิปัญญาท้ องถิ่น รวมถึง การพัฒนาให้
ต้ นทุนทางความรู้ ของชุม ชน สามารถเข้ ามามีบทบาทสาคัญในการทาให้ ชุมชนมี รายได้ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น และสามารถสร้ างความภาคภูมิใจให้ กบั ชุมชนได้ อีกครัง้
หมู่บ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็ นหนึ่งในอีกหลายชุมชนที่
ยังคงรักษามีภูมิปัญญาในเรื่ องของการทอผ้ าไหม โดยเฉพาะผ้ าไหมลายหางกระรอก ที่มีชื่อเสียง
และยังคงไว้ เ อกลักษณ์ ของคนไทยเชื อ้ สายเขมรไว้ เป็ นอย่างดี โดยกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรบ้ าน
ประทุน เป็ นกลุม่ ทอผ้ าไหมที่นาเอาความรู้จากการเดินทางไปดูงานการทอผ้ าไหมที่อาเภอปั กธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา มาก่อตังกลุ
้ ่มเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2538 แรกเริ่ มมีสมาชิก 20 คน เป็ นกลุ่มที่
ได้ รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และ อันดับที่ 3 ในประเภทผ้ าไหมโสร่งหางกระรอก ณ พระตาหนัก
ภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เมื่อ ปี พ.ศ. 2545 และได้ รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการ
ประกวดผ้ าไหมกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรทัว่ ประเทศ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อ ปี พ.ศ. 2553 ใน
ปั จจุบนั มีสมาชิก 89 คน โดยเน้ นการผลิตผ้ าไหมเพื่อให้ สามารถส่งออกไปยังตลาดมากขึ ้น ด้ วย
เหตุนี ้ ผู้จดั ทาจึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพในการสื่อสาร การศึกษา
กลวิธีในการสื่อสารของผู้สง่ สารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่สาคัญของชุมชนบ้ านประทุน
ให้ สมาชิกชุมชนเกิดความรู้และความเข้ าใจในภูมิปัญญาท้ องถิ่นของตนเอง ทังในฐานะผู
้
้ ถ่ายทอด
และสืบทอด ในฐานะผู้ที่พัฒนาและอนุรักษ์ นาเอาทุนชุมชนอันทรงคุณค่ามาปรับใช้ ให้ เข้ ากับ
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บริ บทของชุมชน ร่ วมกันสร้ างองค์ความรู้ สร้ างความภาคภูมิใจนาไปสู่การสร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็ง
และพัฒนาชุมชนให้ กลายเป็ นชุมชนต้ นแบบในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของ
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุน หมูท่ ี่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
1.2.2 เพื่อศึกษาการรับรู้ภมู ิปัญญาการทอผ้ าไหมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน
หมูท่ ี่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
1.2.3 เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอ่ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน
หมูท่ ี่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
1.2.4 เพื่อศึกษาความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของประชาชน
ชุมชนบ้ านประทุน หมูท่ ี่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
1.2.5 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการนาภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมไปปรับใช้ ในชีวิตของ
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุน หมูท่ ี่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

1.3 ปั ญหำนำวิจัย
1.3.1 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของประชาชนชุมชน
บ้ านประทุน หมูท่ ี่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็ นอย่างไร
1.3.2 การรับรู้ภมู ิปัญญาการทอผ้ าไหมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน หมู่ที่ 4 ตาบล
แตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็ นอย่างไร
1.3.3 ทัศนคติที่มีตอ่ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน หมูท่ ี่ 4
ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็ นอย่างไร
1.3.4 ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของประชาชนชุมชนบ้ าน
ประทุน หมูท่ ี่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็ นอย่างไร
1.3.5 พฤติกรรมในการนาภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมไปปรับใช้ ในชีวิตของประชาชนชุมชน
บ้ านประทุน หมูท่ ี่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็ นอย่างไร
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1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย
1.4.1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
แตกต่างกัน
1.4.2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีทศั นคติที่มีตอ่ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
แตกต่างกัน
1.4.3 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอ
ผ้ าไหมแตกต่างกัน
1.4.4 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการนาภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมไป
ใช้ ในชีวิตแตกต่างกัน

1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1.5.1 ขอบเขตเชิงเนือ้ หำ
ผู้วิจัยเก็ บรวบรวมข้ อมูล จากเอกสารและงานวิจัยเพื่ อศึกษารู ปแบบของการสื่ อสารใน
ชุมชนตังแต่
้ ในอดีตจนถึงปั จจุบนั รวมถึงการใช้ กลยุทธ์ ทางการสื่อสารในรู ปแบบต่างๆ เพื่อการ
จัดการชุมชนและการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น ไม่ว่าจะเป็ นการอนุรักษ์ การถ่ายทอด และการ
รักษาอัตลักษณ์ความเป็ นชุมชนไว้ นอกจากข้ อมูลทางเอกสารและงานวิจยั แล้ วยังศึกษาโดยการ
วิจยั เชิงคุณภาพ โดยเน้ นศึกษาตัวผู้รับสารทังในกรณี
้
ของการเป็ นผู้นาทางความคิดเห็น (Opinion
Leaders) ที่เป็ นทังผู
้ ้ รับสารและผู้ส่งสารในเวลาเดียวกัน โดยวิเคราะห์ในประเด็นเกี่ยวกับการรับ
สารแล้ วนามาพัฒนาชุมชนและรู ปแบบในการสื่อสารว่ามีอะไรบ้ าง รวมถึงผลจากจากการเสริ ม
ศักยภาพการสื่ อสารชุม ชนด้ ว ยกลยุท ธ์ การสื่ อสารอย่างมี ส่วนร่ วมเพื่ อ การพัฒ นาภู มิ ปั ญญา
ท้ องถิ่นว่ามีผลอย่างไร สามารถนาไปพัฒนาไปเป็ นต้ นแบบในการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ กบั
ชุมชนอื่นๆได้ หรื อไม่ อย่างไร รวมถึงการศึกษาโดยการวิจัยเชิงปริ มาณ ซึ่ง เป็ นการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและพฤติกรรมของประชาชนบ้ านประทุนที่มีตอ่
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม โดยการใช้ แบบสอบถามเพื่อการเก็บข้ อมูล และนามาประมวลผลโดย
วิธีการทางสถิติ จากนันจึ
้ งสรุปและนามาอภิปรายผลการศึกษาต่อไป
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1.5.2 ขอบเขตเชิงพืน้ ที่
พื ้นที่ศกึ ษา บ้ านประทุน หมูท่ ี่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

1.6 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1.6.1 เข้ าใจถึงกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของ
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุน หมูท่ ี่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
1.6.2 นาไปพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารของชาวบ้ านในชุมชนเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหมของชุมชนได้ อย่างสอดคล้ องกับลักษณะเฉพาะของชุมชน
1.6.3 สามารถสรุปบทเรี ยนต้ นแบบในมิตกิ ารสื่อสารของชาวบ้ านในการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของประชาชนบ้ านประทุน หมูท่ ี่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์

1.7 นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1.7.1 กลยุทธ์การสื่อสาร หมายถึง ประชาชนบ้ านประทุนเป็ นผู้ส่งสารโดยการทาหน้ าที่
เก็บรวบรวมแนวความคิดหรื อข้ อมูลจากแหล่งเรี ยนรู้ ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นบุคคล สื่อ หรื อจาก
การแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง เมื่ อต้ องการส่งข้ อมูลไปยังผู้รับสารหรื อผู้อื่นในชุมชนจะแปลง
แนวคิดหรื อความรู้ที่ได้ รับไปเป็ นตัวอักษร น ้าเสียง การเคลื่อนไหว การลงมือทา การสาธิตและการ
ปฏิบตั ิตลอดจนการแสดงออกทังวั
้ จนภาษาและอวัจนภาษาผ่านสื่อกลางประเภทต่างๆ ตลอดจน
ส่ง จากผู้ส่ง สารไปยัง ผู้รั บสารโดยตรงเพื่ อให้ ผ้ ูรับ สารเข้ าใจถึ ง สารที่ ส่ง ออกไปและน าไปเป็ น
แนวทางในการทากิจกรรมต่างๆ
1.7.2 ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม หมายถึง องค์ความรู้ความสามารถในการทอผ้ าไหม
ของชุมชนบ้ านประทุนที่ เกิดจากการสัง่ สมประสบการณ์ การลองผิดลองถูกจนค้ นพบการทอผ้ า
ไหมเพื่อใช้ ในชีวิตประจาวันและได้ รับการสืบทอดกันมานาน โดยผู้ทอสามารถจดจาลวดลายที่ตน
คิดหรื อประดิษฐ์ ได้ ถึงแม้ ว่าลวดลายนันจะมี
้
ความหลากหลายหรื อซับซ้ อนก็ตาม เป็ นการดาเนิน
ชีวิตที่มีคณ
ุ ค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคลและสังคมที่ได้ สงั่ สมและปฏิบตั ิตอ่ กันมา ทังนี
้ ้
จะเป็ นทรัพยากรบุคคลหรื อทรัพยากรความรู้ก็ได้
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1.7.3 การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทางความคิดและจิตใจของประชาชนบ้ านประทุนที่
แสดงออกถึงความรู้ ความเข้ าใจ ความรู้ สึกนึกคิดที่มีผลมาจากการรับและตีความต่อภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหม โดยมีความแตกต่างกันทางด้ านปั จจัยส่วนบุคคลและประสบการณ์ ซึ่งการรับรู้ จะ
ส่งผลต่อพฤติกรรม
1.7.4 ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนบ้ านประทุน
ที่มีตอ่ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมและการสื่อสารเพื่อการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
1.7.5 ความรู้ความเข้ าใจ หมายถึง ความสามารถของประชาชนบ้ านประทุนในการจดจา
หรื อระลึกถึง รวมทังการแปลความ
้
ตีความ สรุปความและขยายความจากเรื่ องราวหรื อข้ อเท็จจริ ง
เกี่ ยวกับการทอผ้ าไหมและสามารถถ่ายทอดให้ บุคคลอื่ นทราบตามที่ ได้ รับรู้ หรื อเรี ยนรู้ มาจาก
แหล่งสารหรื อผู้สง่ สาร
1.7.6 พฤติกรรม หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกหรื อปฏิกิริยาโต้ ตอบที่มีตอ่ ภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหมไปใช้ ในชีวิตประจาวัน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจัยเรื่ อง “กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของชุมชน
บ้ านประทุน” ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
2.2 แนวคิดภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม
2.5 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538,น.41) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้ านลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุสถานภาพ ครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ
การศึกษาอาชีพ และรายได้ ตอ่ เดือน ลักษณะงานประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญ และสถิติ
ที่วดั ได้ ของประชากรและช่วยในการกาหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลกั ษณะด้ านจิตวิทยาและ
สังคม วัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ข้ อมูลด้ านประชากร
จะสามารถเข้ าถึงและมีประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้าหมายคนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์
ต่างกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน โดยวิเคราะห์จากปั จจัย ดังนี ้
2.1.1 เพศ
ความแตกต่างทางเพศ ทาให้ บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน คือ
เพศ หญิงมาแนวโน้ ม มีความต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชาย
ไม่ได้ มีความ ต้ องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความต้ องการที่จะสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ อัน ดี ใ ห้ เ กิ ด ขึน้ จากการรั บ และส่ง ข่า วสารนัน้ ด้ ว ย นอกจากนี เ้ พศหญิ ง และ
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เพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ อง ความคิด ค่านิยมและทัศนคติทงนี
ั ้ ้เพราะวัฒนธรรม
และสังคม กาหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ ตา่ งกัน
2.1.2 อายุ
เป็ นปั จจัยที่ทาให้ คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรม คนที่
อายุน้อยมักจะมีความคิดเสรี นิยม ยึดถื ออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก
ในขณะที่คนอายุมาก มักจะมีความคิดที่อนุรักษ์ นิยมยึดถือการปฏิบตั ิระมัดระวัง มองโลกในแง่
ร้ ายกว่ า คนที่ มี อ ายุ น้ อ ย เนื่ อ งมาจากผ่ า นประสบการณ์ ชี วิ ต ที่ แ ตกต่า งกัน ลัก ษณะการใช้
สื่อมวลชนก็ตา่ งกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช้ สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆมากกว่าความบันเทิง
2.1.3 การศึกษา
ปั จจัยที่ทาให้ คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกันคนที่ มี
การศึกษาสูงจะได้ เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผู้รับสารที่ดีเพราะเป็ นผู้มีความกว้ างขวางและเข้ าใจ
สารได้ ดีแต่ จะเป็ นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้ าไม่มีหลักฐานหรื อเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี
การศึกษาต่ามักจะใช้ สื่อ ประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ หากผู้มีการศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็
จะใช้ สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์และ ภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจากัดก็มกั จะแสวงหาข่าวสารจากสื่อ
สิ่งพิมพ์มากกว่าประเภทอื่น
2.1.4 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคมของบุคคล มีอิทธิพลอย่างสาคัญ
ต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีตอ่ ผู้ส่งสารเพราะแต่ละคนมีวฒ
ั นธรรมประสบการณ์ทศั นคติ ค่านิยม
และเป้าหมายที่ตา่ งกัน ปั จจัยบางอย่างที่เกี่ ยวข้ องกับตัวผู้รับสารแต่ละคนเช่นปั จจัยทางจิตวิทยา
และสังคมที่จะมีอิทธิพลต่อการรับข่าวสาร

2.2 แนวคิดภูมิปัญญาท้ องถิ่น
เป็ นหนึ่งในแนวคิดทฤษฎี ที่ถือเอาสัง คม กลุ่มบุคคลเป็ นตัวแปรต้ น โดยเน้ นชุม ชนและ
สังคม แนวคิดดังกล่าวให้ ความสนใจต่อองค์ความรู้ เดิมที่เคยถูกมองข้ าม เป็ นภูมิปัญญา ทังสิ
้ ่งที่
จับต้ องได้ และสิ่งที่จับต้ องไม่ได้ เช่น วิธีคิด การผลิตซา้ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาซึ่งเป็ นสิ่งที่
เกี่ยวข้ องกับการสื่อสาร โดยมีนกั วิชาการได้ ให้ ความหมายเกี่ยวกับคาว่า ภูมิปัญญาชาวบ้ านและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ดังนี ้
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กฤษณา วงษาสันต์ และคณะ (2542, น.258 - 259) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้ องถิ่ น
หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีตอ่ ตนเองต่อโลกและสิ่งแวดล้ อมซึ่งกระบวนการทัศน์ดงั กล่าว
จะมีรากฐานจากคาสอนทางศาสนา คติ จารี ตประเพณี ที่ได้ รับการถ่ายทอดสัง่ สอนและปฏิบตั ิ
สืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข้ ากับบริ บททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ทังนี
้ ้โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ความสงบสุขของคนในส่วนที่เป็ นชุมชน และปั จเจกบุคคล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายคาว่า “ภูมิปัญญา” ว่า
หมายถึง พื ้นฐานความรู้ความสามารถ
ประเวศ วะสี (2534) ให้ ความหมายของคาว่า ภูมิปัญญาท้ องถิ่น คือ เกิดจากการสะสม
การเรี ยนรู้ มาเป็ นระยะเวลายาวนาน มีลกั ษณะเชื่อมโยงกันไปหมดทุกสาขาวิชา ไม่แยกเป็ นวิชา
แบบที่เราเรี ยน ผสมกลมกลืนเชื่อมโยงกันหมด
พัท ยา สายหู (2534) ให้ ค วามหมายของค าว่ า ภู มิ ปั ญ ญาไว้ ว่ า คื อ “ความรู้
ความคิด ที่ได้ สั่งสมไว้ ” ชาวบ้ าน คือ “คนธรรมดาหรื อสามัญชน” หากรวมความหมายก็อาจ
นิยามไว้ ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้ าน “ความรู้ ความคิดของคนธรรมดา หรื อสามัญชนที่ได้ สงั่ สมไว้ ”
ส่วนอีกคาหนึง่ คือคาว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง “เครื่ องมืออุปกรณ์การดารงชีวิตของหมู่คณะ”
รัตนะ บัวสนธิ์ (2537) ได้ ให้ มมุ มองอีกมิติว่า ภูมิปัญญาท้ องถิ่น หมายถึงกระบวนทัศน์
ของบุคคลที่มีตอ่ ตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดล้ อมซึ่งกระบวนทัศน์ดงั กล่าวจะมีรากฐานจากคาสอน
ทางศาสนาคติ จารี ตประเพณีที่ได้ รับการถ่ายทอดสัง่ สอนและปฏิบตั ิสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข้ ากับ
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง แต่ละสมัย ทังนี
้ ้โดยมีเป้าหมายเพื่อความสงบสุขของในส่วนที่เป็ น
ชุมชนและปั จเจกบุคคล ซึง่ กระบวนทัศน์ที่เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นจาแนกออกได้ 3 ลักษณะคือ
ลักษณะที่ 1 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ
แวดล้ อม
ลักษณะที่ 2 ภูมิปัญญาเกี่ ยวกับระบบสังคมหรื อการจัดความสัมพันธ์ ระหว่าง
มนุษย์กบั มนุษย์
ลัก ษณะที่ 3 ภู มิ ปั ญ ญาเกี่ ย วกับ ระบบการผลิ ต หรื อ การประกอบอาชี พ ที่ มี
ลักษณะมุ่ง เน้ นระบบการผลิ ต เพื่ อพึ่ง พาตนเองจากการศึกษาความหมายภูมิ ปัญ ญาข้ า งต้ น
สรุ ปว่าภูมิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น หมายถึง ความรู้ ความสามารถของบุคคลในท้ องถิ่ น ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ มี
ประสบการณ์สงั่ สมเลือกสรรปรับตัวจนเป็ นความรู้ที่สามารถนาไปแก้ ปัญหา หรื อสร้ างเสริ มให้ มี
การดารงชีวิตประจาวันที่ดีขึ ้น จากนันน
้ าไปถ่ายทอดให้ คนรุ่ นหลังได้ เรี ยนรู้ ทังวิ
้ ธีการบอกเล่าสัง่
สอน และการปฏิบตั ใิ ห้ ดเู ป็ นแบบอย่างการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้ าน
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สามารถ จันทรสูรย์ (2533) นิยามคาว่า “ภูมิปัญญาท้ องถิ่น” ว่า หมายถึงทุกสิ่งทุก
อย่างที่ชาวบ้ านคิดได้ เอง ที่นามาใช้ ในการแก้ ปัญหา เป็ นสติปัญญา เป็ นองค์ความรู้ทงหมดของ
ั้
ชาวบ้ าน ทังกว้
้ าง ทังลึ
้ กที่ชาวบ้ านสามารถคิดเอง ทาเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ ปัญหา
การดาเนินชีวิตได้ ในท้ องถิ่นอย่างสมสมัย
สมเกียรติ พงษ์ ไพบูลย์และคณะ (2542) ให้ ความหมายไว้ ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้ าน ศัพท์
นี ้การกาเนิดของมันชัดเจนมีความมุ่งหมายที่จะใช้ วฒ
ั นธรรมของตนเองโต้ กระแสการต่อสู้ให้ พ้น
การครอบงาเป็ นอิสระและสร้ างสรรค์ หากทาเสร็ จแล้ วมีการสร้ างตาข่ายโยงใยภูมิปัญญาระหว่าง
กัน ชุมชนหมูบ่ ้ านก็มีอานาจเป็ นพลังสาคัญพลังหนึง่ ที่จะผลักดันให้ มีการเปลี่ยนแปลงสู่สนั ติสขุ ใน
ที่สดุ
ส านัก งานคณะกรรมการประถมศึก ษาแห่ง ชาติ (2542) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ ภู มิ
ปั ญญาชาวบ้ านไว้ ว่า เป็ นความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาของชาวบ้ าน ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาของ
ชุม ชน ปั ญ หาในการดารงชี วิต และปั ญหาในการประกอบอาชี พ โดยที่ ปราชญ์ ช าวบ้ านนี ไ้ ด้ มี
กระบวนการวิเคราะห์และสัง่ สมประสบการณ์มาเป็ นเวลานาน เป็ นที่ยอมรับนับถือของคนทัว่ ไป
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544) นิยาม ภูมิปัญญา ว่าเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาอันล ้าค่าของ
ท้ อ งถิ่ น หรื อ อี ก นัย หนึ่ง ว่า เป็ นพื น้ ฐานความรู้ ความสามารถของบุค คลในท้ อ งถิ่ น และ
ความสัมพันธ์กบั แบบแผนการดารงชีวิต ที่ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้ อม และกระบวนการ
ทางสังคมเสมือนเป็ นแกนหลักของการใช้ ชีวิตอย่างมีความสุข
สรุ ป ได้ ว่า ค าว่า ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หรื อ ภูมิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น หมายถึ ง ความรู้ ของ
ชาวบ้ านในท้ องถิ่นซึง่ ได้ มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้ าน รวมทังความรู
้
้ ที่
สัง่ สมมาแต่บรรพบุรุษสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการประยุกต์
และเปลี่ยนแปลงจนอาจเกิดเป็ นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
ภูมิปัญญาเป็ นความรู้ที่ประกอบไปด้ วยคุณธรรมซึ่งสอดคล้ องกับวิถีชีวิตดังเดิ
้ มของชาวบ้ านในวิถี
ดังเดิ
้ มนัน้ ชีวิตของชาวบ้ านไม่ได้ แบ่งแยกเป็ นส่วนๆ หากแต่ทกุ อย่างมีความสัมพันธ์กนั การทามา
หากิน การอยู่ร่วมกันในชุมชน การปฏิบตั ิศาสนา พิธีกรรมและประเพณี ความรู้เป็ นคุณธรรม เมื่อ
ผู้คนใช้ ความรู้นนเพื
ั ้ ่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ที่ดีเป็ นความสัมพันธ์ที่มีความสมดุลที่เคารพกันและกัน ไม่ทาร้ ายทาลาย
กันทาให้ ทุกฝ่ ายทุกส่วนอยู่รวมกันได้ อย่างสันติ ชุมชนดังเดิ
้ มจึงมีกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกั น มี
คนเฒ่าคนแก่เป็ นผู้นา คอยให้ คาแนะนาตักเตือน ตัดสินและลงโทษหากมีการละเมิด ชาวบ้ าน
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เคารพธรรมชาติรอบตัว ดิน น ้า ป่ าเขา ข้ าว แดด ลม ฝน โลกและจักรวาล ชาวบ้ านเคารพผู้หลัก
ผู้ใหญ่ พ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย ทังที
้ ่มีชีวิตอยูแ่ ละล่วงลับไปแล้ ว
จากความหมายของภูมิปัญญาที่ ได้ กล่าวไว้ ในข้ างต้ น พอจะสรุปให้ เห็นได้ ชดั เจนมาก
ขึน้ ว่า ภูมิปัญญาท้ องถิ่ น เกิ ดจากการคิด หรื อพื น้ ฐานความรู้ ของชาวบ้ าน หรื อความรู้ ของ
ชาวบ้ านที่เรี ยนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมา ทังทางตรงคื
้
อประสบด้ วนตนเอง หรื อทางอ้ อม
ซึ่ง เรี ยนรู้ จากผู้ใ หญ่ หรื อความรู้ ที่ สะสมสื บต่อกันมา หรื อกล่า วอี กนัยหนึ่ง ได้ ว่า ภูมิ ปัญญา
ท้ องถิ่ น หมายถึง ทุกสิ่ ง ทุกอย่างที่ช าวบ้ านคิดได้ เอง แล้ วนามาใช้ ในการแก้ ไ ขปั ญหา เป็ น
สติปัญญาเป็ นองค์ความรู้ ทัง้ หมดของชาวบ้ าน ที่ชาวบ้ านสามารถคิดเอง ทาเอง โดยอาศัย
ศักยภาพที่มีอยูแ่ ก้ ไขปั ญหาการดาเนินชีวิตในท้ องถิ่นได้ อย่างเหมาะสม
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นองค์ความรู้ ที่สะสมขึ ้นมาจากประสบการณ์ของชีวิตและสังคมใน
สภาพสิ่ งแวดล้ อมที่ แตกต่างกัน และถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็ นวัฒนธรรมของแต่ละท้ องถิ่ นใน
ประเทศไทย ซึ่งมีความหลากหลายแต่ไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากมีพื ้นฐานเดียวกัน นัน่ คือ
ความเชื่อ ศาสนา และวิถีชีวิตของอาชีพเกษตรกรรม และด้ วยเหตุที่ภูมิปัญญาชาวบ้ านมีขอบข่าย
กว้ า งขวาง ครอบคลุม วิ ถี ชี วิ ต ประชาชนในท้ อ งถิ่ น จึ ง สามารถจ าแนกสภาพของภูมิ ปั ญ ญา
ชาวบ้ าน ได้ ดงั นี ้
สุธิ ว งศ์ พงศ์ ไ พบู ล ย์ (2540) จ าแนกภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นตามอัต ถประโยชน์ ไ ด้ เ ป็ น
5 ประเภท ดังนี ้
1) ภูมิปัญญาชาวบ้ านเพื่อการยังชีพ ภูมิปัญญาชาวบ้ านประเภทเพื่อการยังชีพมี
ขึน้ เพื่ อการมี ชี วิตอยู่รอด อยู่อย่างมี ความสุข สบายตามอัต ภาพเป็ นภูมิ ปั ญญาที่ เกี่ ยวกับการ
เสาะหาปั จจัยพื น้ ฐานมีการยังชีพของสังคมปฐมฐาน ยุคที่มนุษย์เสาะหาปั จจัยด้ วยวิธีเก็บเกี่ยว
และการใช้ แรงงาน ได้ แก่ วิธีทามาหากิน วิธีเสาะหาและจัดการเกี่ยวกับปั จจัย 4 คือ ที่อยู่อาศัย
อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็ นต้ น ภูมิปัญญาเหล่านี ้ค่อยๆ เพิ่มพูรงอกงามขึ ้น จนดูเหมือ น
เป็ นสิ่งสามัญ เช่น
(1) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการหากิน เริ่ มแต่ภูมิปัญญาการเก็บเกี่ยว เช่น ภูมิ
ปั ญญาการหาของป่ า ล่าสัตว์ ตีผึ ้ง การทาและใช้ เครื่ องจับสัตว์น ้า เช่น นก ปลา เสือ ช้ าง เป็ นต้ น
ภูมิ ปัญ ญาเหล่านีค้ ่อยพัฒ นาขึน้ เป็ นอาชี พ มี รูปแบบของเครื่ องมือเครื่ องใช้ เฉพาะตัว เฉพาะ
ท้ องถิ่นขึ ้น หน้ าไม้ ภูมิปัญญาในการเลือกพันธุ์ข้าวทานา การไถ คราด หว่าน ดา เป็ นต้ น
(2) ภูมิปัญญาที่เกี่ ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น การสร้ างบ้ านเรื อนแบบเครื่ องผูก
ภูมิปัญญาการเลือกใช้ วสั ดุ วิธีเย็บ ผูกริม ถักริม ผูกเงื่อน
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(3) ภูมิ ปัญ ญาที่ เ กี่ ยวกับ วัฒ นธรรมโภชนาการ ได้ แ ก่ ภูมิ ปั ญญาในการ
เลือกสรรอาหาร วิธีปรุงและวิธีถนอมอาหาร
(4) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับเครื่ องนุง่ ห่ม ได้ แก่ ภูมิปัญญาในการนาสิ่งต่างๆ มา
ปกปิ ดร่างกายให้ อบอุ่น เช่น ภูมิปัญญาในการทาหินเป็ นเครื่ องมือทุบเปลือ กไม้ ทาเป็ นผ้ า การทา
และใช้ ดนิ เผาเพื่อปั่ นฝ้าย การคิดทาฟื มและกี่สาหรับงานทอ ภูมิปัญญาในงานถักร้ อย ปั กชุน เป็ น
ต้ น
(5) ภูมิปัญญาที่เกี่ ยวกับยารักษาโรค ได้ แก่ การนาสมุนไพร สัตว์ แร่ บาง
ชนิดมาใช้ เป็ นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ ยา เป็ นต้ น
(6) ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการพิทกั ษ์ ชีวิตและทรัพย์สิน ผู้คนทุกหมู่เหล่าต่างๆ
พยายามจะให้ ตนมีชีวิตยั่งยืนมัน่ คง จึงทุ่มเทใช้ สติปัญญาและสิ่งเอือ้ อานวยต่างๆ เพื่อให้ บรรลุ
ความต้ องการซึง่ สามารถจาแนกเป็ นกลุม่ ย่อยๆ ได้ ดงั นี ้
6.1) ภูมิปัญญาการพึ่งตนเอง ภูมิปัญญาเบื ้องต้ นในการพิทกั ษ์
ปกป้ องชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น คื อ การพึ่ ง ตนเอง ความพยายามที่ จ ะบ ารุ ง รั ก ษา และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ การใช้ อวัยวะของตนให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการดิ ้นรนต่อสู้เพื่อความอยูร่ อด
6.2) ภู มิ ปั ญ ญาที่ ห ลบเลี่ ย งอัน ตราย เช่ น ภู มิ ปั ญ ญาของ
ชาวบ้ านที่สามารถสังเกตความแปรปรวนของสภาพดิน ฟ้า อากาศ รู้ ว่าจะเกิดฝนหนัก ลมแรง
ทะเลบ้ า ฟ้าคะนอง น ้าท่วมใหญ่ เกิดภัยแล้ ง ไฟป่ า หรื อภูมิปัญญาในการโค่นไม้ ใหญ่ โดยสามารถ
บังคับให้ ล้มฟาดในทิศทางที่ต้องการได้
6.3) ภูมิปัญญาการรวมพลังและการพึ่งพิง เช่น ภูมิปัญญาการ
ร่วมแรงแบ่งประโยชน์ เช่น การทานารวม การทาสวนรวม คือ ร่วมกันทานาหรื อทาสวนในที่แปลง
เดียวกัน ทุกคนที่ทามีสิทธิ์เก็บกินเป็ นการสร้ างจิตสานึกร่วมกันทาร่วมกันใช้
(7) ภูมิปัญญาทาและใช้ ศาสตราวุธ เช่น การทามีดพร้ าของชาวใต้ ซึ่งใช้
สาหรับงานสับ ฟั น แต่งเติมสวน และใช้ ตอ่ สู้ได้ อีกด้ วย
(8) ภูมิปัญญาการดูแลบารุงรักษาชีวิตและทรัพย์สิน การให้ ความสาคัญต่อ
สตรี และเด็กจึงปรากฏความเชื่อ เช่น ห้ ามหญิงมีครรภ์นงั่ ขวางบันไดหรื อประตู มิฉะนันลู
้ กจะไม่
สมบูรณ์ เป็ นต้ น
2) ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการสร้ าง พิทกั ษ์ ฐานะ และอานาจ ผู้คนทุกหมู่เหล่าย่อม
อาศัยฐานะและอานาจ เพื่อช่วยในการดารงชีวิต ทังนี
้ ้ย่อมแตกต่างกันไปตามโครงสร้ างของสังคม
ขีดจากัดของการศึกษาขีดความเจริญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและยุคสมัยโดยภูมิปัญญา
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กลุม่ นี ้มีทงด้
ั ้ านเศรษฐกิจ สังคมและตาแหน่งหน้ าที่ อาจจาแนกได้ ดงั นี ้
(1) ภูมิปัญญาการสร้ างและการขยายฐานอานาจ ภูมิปัญญาที่เด่นชัด
คือ ขยายวงศาคณาญาติให้ ได้ มากๆ เพื่อจะได้ พวกพึง่ พิงและเพิ่มแรงงาน
(2) ภูมิปัญญาการรั กษาฐานะและอานาจ เป็ นการบาเพ็ญบุญบารมี
เพื่อผดุงอานาจวาสนา เป็ นภูมิปัญญาที่อาศัยหลักคุณธรรม โดยให้ ทาแต่กรรมดี
(3) ภูมิ ปัญ ญาการจัด การเพื่ อสาธารณะประโยชน์ คือ ภูมิ ปัญ ญาที่
ก่อให้ เกิดประโยชน์ร่วมกัน เช่น การร่ วมกันกาหนดการสัญจรระหว่างหมู่บ้าน การร่วมกับหาเงิน
บารุงวัด เป็ นต้ น
(4) เพื่อที่เป็ นการสร้ างสรรค์พิเศษ คือ สิ่งที่เป็ นปั ญญาชนชาวบ้ าน ใช้
วิสยั ทัศน์เฉพาะตัว สร้ างสรรค์ขึ ้นต่างจากกลุ่มอื่น เช่น ภูมิปัญญาที่ให้ ตระหนักว่า นักปราชญ์เป็ น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ค่ายิ่ง
ศิริพงษ์ นวลแก้ ว (2540) จาแนกประเภทหรื อสภาพของภูมิปัญญาชาวบ้ าน ไว้ ดงั นี ้
1) ภูมิปัญญาด้ านการเกษตร
2) ภูมิปัญญาด้ านเศรษฐกิจ
3) ภูมิปัญญาด้ านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ
4) ภูมิปัญญาด้ านการจัดการทรัพยากรและการพัฒนาหมูบ่ ้ าน
5) ภูมิปัญญาด้ านศิลปะ
6) ภูมิปัญญาด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อม
7) ภูมิปัญญาด้ านภาษาและวรรณกรรม
สุรเชษฐ์ จิตตะวิกลู (2542,น.43) ได้ แบ่งประเภทและลักษณะภูมิปัญญาท้ องถิ่น ดังนี ้
1) ภูมิปัญญาเกี่ ยวกับระบบการผลิตหรื อการประกอบอาชีพซึ่งมีลักษณะการ
ประกอบอาชีพแบบพุทธเกษตรกรรมหรื อการประกอบอาชีพที่มีลกั ษณะจัดความสมดุลสอดคล้ อง
กับธรรมชาติ มุ่งการพึ่งพาตนเองเป็ นกระแสหลักมากกว่ าการพึ่งพาปั จจัยการผลิตจากภายนอก
ได้ แก่ การทาสวนเกษตร การทาเกษตรผสมผสานและการทาเกษตรธรรมชาติ
2) ภูมิปัญญาเกี่ ยวกับระบบสังคมหรื อการจัดความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์ซงึ่ ได้ แก่ ความเชื่อ คาสอน ค่านิยม ประเพณีที่แสดงออกในแบบแผนการดาเนินชีวิต
3) ภูมิ ปัญ ญาเกี่ ยวกับการจัด ความสัม พันธ์ ระหว่างมนุษย์ กับธรรมชาติหรื อ
สิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ การรักษาป่ าไม้ ชมุ ชน การรักษาโรคด้ วยสมุนไพร
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จากประเภทของภูมิปัญญาชาวบ้ านที่กล่าวมาจะเห็นได้ วา่ ภูมิปัญญาชาวบ้ านเป็ นวิถีการ
ดาเนินชีวิตของคนไทยที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้ าน และมีผลต่อการดารงอยู่ของสังคมจึงจาเป็ นต้ อง
พยายามอนุรักษ์ ไว้ ให้ คงอยู่กบั สังคมไทยตลอดไป ในส่วนของชุมชนบ้ านประทุนจัดอยู่ในประเภท
ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับเครื่ องนุง่ ห่ม การทอผ้ าเพื่อสวมใส่จนพัฒนามาเป็ นเพื่อการจาหน่าย และหาก
จ าแนกตามสภาพบริ บ ทของหมู่บ้า น ชุม ชนบ้ านประทุนจัดอยู่ในประเภทภูมิ ปัญ ญาด้ านการ
จัดการทรัพยากรและการพัฒนาหมู่บ้านควบรวมกับภูมิปัญญาด้ านศิลปะ คือการรังสรรค์การทอ
ผ้ าด้ วยความประณีตและพิถีพิถันในทุกรายละเอียด นอกจากนี ้ การพัฒนาภูมิปัญญาก็เป็ นสิ่งที่
สาคัญไม่ต่างจากการอนุรักษ์ หรื อการสืบทอด โดยวิชิต นันทสุวรรณ (2538) ได้ นิยามไว้ ว่า การ
พัฒนาภูมิปัญญา เป็ นกระบวนการคิดการจัดการผลผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรทุกขัน้ ตอน เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเรี ยนรู้ของชุมชน ในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน มีกิจกรรมดังนี ้
1) การแปรรูปหรื อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง
และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชน ในการวิจยั นี ้คือ
ภูมิปัญญาเครื่ องปั น้ ดินเผาของชุมชนเกาะเกร็ด
3) การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ ตอบสนองการพึ่ง ตนเองขององค์ กรชุม ชนและ
เครื อข่าย
4) การพัฒนาระบบตลาด การบริ การและสวัสดิการ เช่น มีร้านค้ า ศูนย์สาธิ ต
เป็ นต้ น
การพัฒนาภูมิปัญญาจึงเป็ นเรื่ องของการพึ่งตนเองสร้ างระบบทางเศรษฐกิจระดับฐาน
รากของสังคมไทย ปั จจัยที่มีผลต่อพัฒนาการภูมิปัญญาชาวบ้ าน มีดงั นี ้ คือ ภูมิปัญญาชาวบ้ านมี
กระบวนการที่ เ กิ ดจากการสื บทอดถ่า ยทอดองค์ค วามรู้ ที่ มี อยู่ในชุม ชน แล้ ว พัฒ นาเลื อกสรร
ปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านันจนเกิ
้
ดทักษะและความชานาญ สามารถแก้ ปัญหาและพัฒนาชีวิตได้
อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย แล้ วเกิดภูมิปัญญาที่เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ น้ สุด
(กฤษณา วงษาสันต์และคณะ, 2542, น.258-259) มีปัจจัยดังนี ้
1) ความรู้เดิมในเรื่ องนันๆ
้ ผสมผสานกับความรู้ใหม่ที่ได้ รับ
2) การสัง่ สม การสืบทอดของความรู้ในเรื่ องนัน้
3) ประสบการณ์เดิมที่สามารถเทียบเคียงกับเหตุการณ์หรื อประสบการณ์ใหม่
4) สถานการณ์ที่ไม่มนั่ คง หรื อมีปัญหาที่ยงั หาทางออกไม่ได้
5) รากฐานทางพุทธศาสนา วัฒนธรรมและความเชื่อ
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ในทานองเดียวกันภูมิ ปัญญาชาวบ้ านการทอผ้ าไหมโสร่ งหางกระรอกของชุม ชนบ้ าน
ประทุนมีปัจจัยมีผลต่อการพัฒนาคือการสืบทอดการทอผ้ าที่เป็ นความรู้เดิมผสมผสานกับความรู้
ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและความต้ องการของผู้บริ โภคเพื่อแก้ ปัญหาชุมชนที่ประสบอยู่ เช่น ทาให้ คนมี
งานทามีรายได้ เพิ่มขึ ้น ทาให้ ครอบครัวอบอุน่ เกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะเป็ นต้ น จะเห็นได้ ว่าการ
พัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้ านมีสว่ นทาให้ ชมุ ชนมีศกั ยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากขึ ้น
พัทยา สายหู (2534) ได้ ให้ แนวทางการพัฒ นาภูมิ ปัญญาชาวบ้ าน ให้ ความหมายพอ
สังเขป ดังนี ้
1) การพัฒนา คือ การทาให้ ดีขึ ้น
2) วัฒนธรรม คือ เครื่ องมืออุปกรณ์การดารงชีวิตของหมูค่ ณะ
3) ภูมิปัญญา คือ ความรู้ความคิดที่ได้ สงั่ สมไว้
4) ชาวบ้ าน คือ คนธรรมดาหรื อสามัญชน
5) ศักยภาพ คือ พลังอานาจหรื อความสามารถที่จะนาออกมาใช้ ได้
6) ชุมชน คือ กลุ่มชนที่อยู่รวมในบริ เวณเดียวกัน และมีกิจกรรมปกติของชีวิต
เกี่ยวข้ องผูกพันกัน
การพัฒนา หมายถึง การทาให้ ดีขึ ้น การพัฒนาภูมิปัญญา หมายถึงการประยุกต์ตอ่ ยอด
ภูมิปัญญาดังเดิ
้ มให้ ดีขึน้ เหมาะสมตามสภาพเงื่ อนไขของชี วิตในยุคสมัยปั จจุบนั และอนาคต
แนวคิดเกี่ ยวกับการพัฒนาคาว่าการพัฒ นากลายเป็ นคาที่นิยมใช้ กันอย่างแพร่ หลายจึง ทาให้
กลายเป็ นคาที่มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปเพราะขึ ้นอยู่กับผู้ใช้ ว่าจะให้ ความหมายเน้ นใน
เรื่ องอะไร ในปั จจุบนั จึงยังไม่มีคานิยามอันเป็ นสากลที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป นักวิชาการสาขาต่างๆ
ได้ ให้ ความหมายของการพัฒ นาเอาไว้ ทัง้ ที่ ค ล้ ายคลึง กัน และแตกต่างกันออกไป การพัฒ นา
หมายถึงความเจริญก้ าวหน้ าโดยทัว่ ๆ ไป เช่น การพัฒนาหน่วยงาน ชุมชนหรื อประเทศ คือการทา
ให้ สิ่งเหล่านันดี
้ ขึ ้น เจริ ญขึ ้นสนองความต้ อ งการของประชาชนส่วนใหญ่ได้ ดียิ่งขึ ้น หรื ออาจกล่าว
ได้ ว่า “การพัฒนา” เป็ นกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไม่น่าพอใจไปสู่สภาพที่น่า
พอใจ การพัฒ นาเป็ นกระบวนการที่ เปลี่ ยนแปลงอยู่เ สมอไม่หยุดนิ่ง นอกจากนี ้ การอนุรัก ษ์
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นยัง เป็ นอีกหนึ่งปั จจั ยส าคัญส าหรั บการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาท้ องถิ่น โดยการ
อนุรั ก ษ์ หมายถึ ง การรั ก ษาสิ่ ง ที่ ดี ง ามไว้ การอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น คื อ การถ่ า ยทอด
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นไม่ให้ สญ
ู หายไปโดยใช้ กระบวนการหรื อวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั
ประเภทของภูมิปัญญานัน้ ๆ การที่ชนชาติและเผ่าพันธุ์ตา่ งๆ อยู่รอดมาได้ ถึงทุกวันนี ้เพราะคุณค่า
อัน เป็ นพื น้ ฐานแห่ง การด ารงชี วิ ต สามารถรั ก ษาสมดุล ระหว่า งความสัม พัน ธ์ ข องมนุษ ย์ กับ

16
สภาพแวดล้ อมกับผู้คนในสัง คมเดียวกันและกับสังคมอื่นๆ ความสมดุลดัง กล่าวยัง คงอยู่และ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาบางส่วนอาจหายไป แต่ก็มี สิ่ง ใหม่ๆ เกิ ดขึน้ แทน การถ่ายทอดสื บสานมี
ลักษณะทังทางตรงและทางอ้
้
อม การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นสามารถจาแนกออกเป็ นวิธีการ
กว้ างๆ ได้ 3 วิธี คือ
1) วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก เนื่องจากเด็กเป็ นวัยที่เรี ยนรู้ โลกรอบๆ ตัวเอง
กิจกรรม การถ่ายทอดจึงเป็ นเรื่ องง่ายๆ ไม่ซบั ซ้ อน สนุกสนาน และดึงดูดใจ เช่น การละเล่น การ
เล่านิทาน การทดลองทาหรื อเข้ าร่ วมปรากฏการณ์ ตลอดจนการเล่นปริ ศนาคาทาย โดยสามารถ
จัดกิจกรรมได้ ทงระดั
ั ้ บครอบครัว ชุมชน สังคมท้ องถิ่นและโรงเรี ยน
2) วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผ้ ใู หญ่ ผู้ใหญ่ถือว่าเป็ นผู้ที่ผ่านประสอบการณ์
ต่างๆ มานานพอสมควรแล้ ว และเป็ นวัยทางานวิธีการถ่ายทอดทาได้ หลายรู ปแบบ เช่น วิธีบอก
เล่าโดยตรงหรื อบอกเล่าโดยผ่านพิธีส่ขู วัญ พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมตามธรรมเนียม ประเพณี
ท้ องถิ่นต่างๆ ดังจะเห็นได้ โดยทัว่ ไปในพิธีการแต่งงานของทุกท้ องถิ่นจะมีขนตอนผู
ั้
้ ใหญ่สอนคูบ่ า่ ว
สาว วิธีถ่ายทอดในรูปแบบบันเทิง เช่น สอดแทรกในคาร้ องของลิเก ลาตัด โนห์รา เพลงบอก หลัง
ตะลุง ภาคใต้ หนังตะลุงภาคอีสาน (หนังประโมทัย) กลอนลา คาผญา คาสอยของภาคอีสาน คา
ซอของภาคเหนือ เป็ นต้ น
3) วิ ธี ก ารถ่ า ยทอดโดยผ่ า นทางการสื่ อ สารมวลชน ในยุ ค ปั จจุ บัน ความ
เจริญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีมีความเจริญก้ าวหน้ าทันสมัยและรวดเร็ว วิธีการถ่ายทอดโดยผ่านทา
การสื่อสารมวลชนทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็ น หนังสือเอกสาร สื่อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
อินเทอร์ เ น็ต ซี ดีรอม และอื่ นๆ จนทาให้ เกิ ดการเลื อกสรรรั บหรื อไม่รับ การถ่ายทอดรู ปแบบที่
หลากหลายสะดวกต่อผู้บริโภคมากขึ ้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541,น.93) ได้ กล่าวถึง กรณีศกึ ษา
ชุมชนภาคใต้ จังหวัดสงขลา พบว่า กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา วิธีการต่างๆ ขึ ้นอยู่กบั ว่าจะ
ใช้ กบั กลุม่ เป้าหมายใด วิธีใด หรื อหลายๆ วิธีรวมกัน ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1) การทาให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง เป็ นวิธีการถ่ายทอดของผู้อาวุโสหรื อผู้เฒ่าผู้
แก่ทาเป็ นตัวอย่างแก่คนในครอบครัว ญาติพี่น้องและคนในชุมชนเดียวกัน
2) การคิดร่วมกัน เป็ นการกระตุ้นให้ สมาชิกในชุมชนได้ แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ อย่างมีเหตุผลเป็ นธรรมชาติเปิ ดโอกาสให้ ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ซึง่ กันและกัน
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3) การสร้ างกิ จ กรรมหรื อการทางานร่ วมกัน โดยการขยายเครื อข่า ย
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ให้ ได้ มากเพราะได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาอย่างหลากหลายและ
นามาพัฒนากิจกรรมที่กระทาอยู่
4) การบรรยาย สัมมนาหรื อเวทีชาวบ้ าน เป็ นกิจกรรมสาคัญอีกอย่าง
หนึ่งสาหรับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประสบการณ์ของชาวบ้ านร่วมกัน
อันจะส่งผลให้ สมาชิกของชุมชนมีความรู้ความสามารถสูงขึ ้น
ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาในอดีตตามรูปแบบใหญ่ๆ อาจแบ่งได้ เป็ น 2 รูปแบบ คือ
แบบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และแบบไม่เป็ นลายลักษณ์อักษร แบบเป็ นลายลักษณ์ อักษรนัน้ ใน
อดีตส่วนใหญ่ได้ จารึ กหรื อเขียนใส่ใบลาน หรื อสมุดข่อย ส่วนในปั จจุบนั การสื่อสารมวลชน การ
คมนาคมเทคโนโลยี ความเจริ ญก้ าวหน้ าทันสมัยและรวดเร็ ว มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้ าน
ผ่านทางสื่อมวลชนทุกสาขา เช่น หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และอื่นๆ เป็ น
ต้ น ส่วนแบบไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรนันดั
้ งได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
การอนุรักษ์ ภูมิปัญญา คือ การส่งทอดความรู้ ความเข้ าใจ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคล
หนึ่ง ซึ่งมี ลักษณะเป็ นลายลักษณ์ อักษรและไม่เป็ นลาลักษณ์ อักษร โดยมี องค์ประกอบในการ
ถ่ายทอด คือ
1) ความเชื่อ ความคิด ความเข้ าใจ อุดมการณ์ตา่ งๆ
2) ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ซึ่ ง แสดงออกมาในรู ป พิ ธี ก รรมต่า งๆ เช่น พิ ธี
แต่งงาน พิธีการตังศพ
้ การแต่งกาย เป็ นต้ น
3) สิ่งประดิษฐ์ ที่มีรูปร่าง สามารถจับต้ องได้ เช่น ผลผลิตทางศิลปกรรม งานฝี มือ
และองค์วตั ถุที่ไม่มีรูปร่างเป็ นเครื่ องแสดงสัญลักษณ์ ความหมายต่างๆ เช่น ภาษา เป็ นต้ น
จากการศึกษาแนวคิดภูมิปัญญาท้ องถิ่น พบว่า ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นรากฐานสาคัญของ
การดารงชีวิตของชุมชนท้ องถิ่ น ทังนี
้ ้ เพราะว่าภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นสรรพวิชาความรู้ที่ชุมชนใช้
แก้ ปัญหาหรื อจรรโลงชีวิตไม่ว่าจะเป็ นการสัง่ สมความรู้ มีการประยุกต์หรื อนาความรู้ ที่ได้ รับจาก
ภายนอกดังเช่น ประชาชนชุม ชนบ้ านประทุนที่ได้ เรี ยนรู้ การทอผ้ าจากอาเภอปั กธงชัย จังหวัด
นครราชสีมาแล้ วนามาปรับใช้ ให้ เข้ ากับตนเอง ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นความรู้สาธารณะที่คนส่วน
ใหญ่สามารถนาไปใช้ ได้ หากแต่จะทาอย่างไรให้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นนันสามารถด
้
ารงอยู่ได้ อย่าง
ยัง่ ยืนและมัน่ คง การพัฒนาคนในชุมชนท้ องถิ่นเพื่อให้ มีอิสรภาพทางความคิด มีความเป็ นตัวของ
ตนเอง สามารถวิเคราะห์ และพิจารณาการพัฒนาตนเองในรู ปแบบใหม่ๆ ตลอดจนได้ รับความ
ช่วยเหลื อจากเจ้ าหน้ าที่ รัฐ หรื อหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในการทาให้ คนในชุม ชนสามารถพัฒ นา
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ศัก ยภาพของตนเองและสามารถประยุก ต์ ค วามรู้ ที่ มี ไ ด้ อ ย่า งชาญฉลาด มี ก ารปรั บ ใช้ อ ย่า ง
เหมาะสมให้ เข้ ากับยุคปั จจุบนั น่าจะเป็ นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยให้ ชุมชนท้ องถิ่นยังอยู่รอดอย่าง
ยัง่ ยืนทังปั
้ จจุบนั และอนาคต

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการรั บรู้
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายของการรับรู้ (Perception) เอาไว้ ดงั นี ้
George Herbert Meed (อ้ างถึงใน นภดล มโนงาม, 2548, น.46) ได้ ให้
ความหมายของการรั บ รู้ ว่า ครอบคลุม ไปถึ ง อิ ท ธิ พ ลที่ ไ ด้ รั บ จากสัง คมด้ ว ย ไม่ไ ด้ เ กิ ด จากจิ ต
ประสาทส่วนเดียว แต่การรับรู้ เกิดจากอิทธิพลทางสังคมหรื อสิ่งแวดล้ อมของมนุษย์ ซึ่งหมายถึง
ระบบสังคมและวัฒนธรรมด้ วย
โยธิ น ศัน สนยุ ท ธ และอื่ น ๆ (อ้ างถึ ง ใน จิ ร าวรรณ ยื น ยง, 2546, น.26)ให้
ความหมายของการรับรู้วา่ คือการรับรู้สิ่งเร้ าภายนอกผ่านความรู้สกึ โดยเข้ ามาทางประสาทสัมผัส
แล้ วนามาแปลค่าแสดงเป็ นพฤติกรรมออกมาให้ เห็นหรื อรั บรู้ และเข้ าใจ เพราะในห้ องทดลอง
สามารถที่จะศึกษาสิ่งเร้ าโดยเฉพาะ เป็ นการแยกสิ่งเร้ าออกจากสภาพในชีวิตจริง
สุวรี มิลินทรางกูร (อ้ างถึงใน จิราวรรณ ยืนยง, 2546, น.26 ) ให้ ความหมายของ
การรับรู้ว่า คือ การแปลความหรื อให้ ความหมายกับสิ่งที่บคุ คลได้ รับโดยผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5
เมื่อเกิดการรับรู้ ในตัวบุคคลแล้ วจึงนาไปสู่การกระทาสิ่งต่างๆของบุคคล โดยอาศัยความรู้ดงเดิ
ั้ ม
และประสบการณ์ เป็ นเครื่ องช่วยและการรับรู้ ที่เกิดขึน้ นีจ้ ะต้ องผ่านกระบวนการรับรู้ ภายในตัว
บุคคลทุกครัง้
จะเห็นได้ วา่ เมื่อเกิดสิ่งเร้ ามากระตุ้นประสาทสัมผัส เราจะมีการแปลความหมายของการ
สัมผัสนัน้ และสมองก็จะสั่งการให้ มีปฏิกิริยาตอบสนองออกไป ตามปกติแล้ วสิ่งเราที่เข้ ามานัน้
ไม่ ไ ด้ เ ข้ า มาที ล ะอย่ า งแต่จ ะเข้ า มาพร้ อมๆกัน หลายๆประเภทและในเวลาเดี ย วกัน ซึ่ ง การ
ตอบสนองก็ จะไม่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าทุกชนิดที่ เข้ ามาสู่ประสาทสัม ผัส นอกจากนี ้ การรั บรู้ ยัง
หมายถึ ง การเลื อ กเฟ้ นที่ จ ะรั บ รู้ สิ่ ง เร้ าบางชนิ ด และไม่ ส นใจสิ่ ง เร้ าอื่ น ๆด้ ว ย การรั บ รู้ จะมี
ความหมายเพี ย งใดนัน้ ย่ อ มต้ อ งอาศัย ปั จ จัย หลายๆอย่ า งๆ แต่ที่ ส าคัญ คื อ การจดจ าจาก
ประสบการณ์ เ ดิม ของบุคคล กล่าวคือ เมื่อได้ เห็น ได้ ยิน ได้ สัม ผัสกับสิ่ง ใดก็ตาม ก็ จะเกิ ดการ
เปรี ยบเทียบกับสิ่งที่เคยเรี ยนรู้มา ซึง่ ถ้ าสิ่งที่มากระทบใหม่นี ้มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับสิ่งที่ร้ ูมาในอดีต
ก็จะเกิดการจัดหมวดหมู่หรื อจัดให้ อยู่กลุ่มเดียวกัน จึงกล่าวได้ ว่า การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ใน
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อดีตมีบทบาทต่อการรับรู้ ในปั จจุบนั ของบุคคลเป็ นอย่างมาก โดยสรุ ปแล้ ว ความหมายของการ
รับรู้ คือ การแปลความหมายของสิ่งที่บคุ คลได้ รับจากประสาทสัมผัสทัง้ 5 แล้ วทาการเปรี ยบเทียบ
กับประสบการณ์เดิมจึงแสดงออกมาให้ เห็นว่ารับรู้หรื อเข้ าใจ
2.3.1 องค์ ประกอบของการรับรู้
จาเนียร ช่วงโชติ (2526, น.19) กล่าวว่า การรับรู้ เป็ นกระบวนการ ประกอบด้ วยหลัก
สาคัญ 3 ประการ คือ
ประการแรก การรับรู้ ต้องเกี่ยวข้ องกับคุณสมบัติของสิ่งเร้ า ซึ่งไปกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส
ให้ เกิดการทางานขึ ้น และส่งรายละเอียดไปยังประสาทสัมผัสเพื่อส่งต่อไปยังสมอง กระบวนการนี ้
เรี ยกว่า การสัมผัส
ประการที่สอง การรับรู้ต้องเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆที่มนุษย์จะได้ รับและ
นามาผสมกับข้ อมูลอื่นๆ กระบวนการนี ้ เรี ยกว่า การรับรู้ (Perception)
ประการที่สาม การรับรู้ ต้องเกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้รับรู้อนั หมายถึง
ประสบการณ์เดิม ทัศนคติ บุคลิกภาพและอื่นๆของผู้รับรู้ เช่น การเอาใจใส่ (Attention)
2.3.2 ปั จจัยที่มีต่ออิทธิพลต่ อการรับรู้
พัชนี กรกวิน (อ้ างถึงใน ศิริชยั ไตรสารศรี , 2539, น.12) ได้ ศกึ ษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ ดังนี ้
1) คุณสมบัติของผู้รับรู้ บทบาทของคุณสมบัติภายในของผู้รับรู้ มีส่วนในการรับรู้ อย่าง
มาก เพราะบอกแนวโน้ มว่าจะเกี่ยวข้ องกับสภาวะที่เป็ นจริ งของสิ่งเร้ าอย่าไร คุณสมบัติเหล่านัน้
ได้ แก่ ความต้ องการ ทัศนคติ บุคลิกภาพและการปรับตัวของบุคคล
2) การใส่ใจ เกิดจากการมีสิ่งเร้ าที่มีลกั ษณะผ่านเข้ ามา ร่ างกายเกิดความพร้ อมและ
ตอบสนองเนื่องจากการใส่ใจทาให้ คนได้ ยินได้ เห็นสิ่งนันเสมอ
้
ความใส่ใจอาจเกิดจากสภาพสิ่ง
ภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล
3) การเตรี ยมพร้ อมในการรับรู้ ความพร้ อมในการรับรู้จะเกิดขึ ้นก่อนมีสิ่งเร้ ามากระตุ้น
การเตรี ยมพร้ อมจะช่วยให้ บุคคลคาดการณ์ล่วงหน้ าในสิ่งที่เกิดขึ ้นและเตรี ยมตัวเองอย่างเต็มที่
และแสดงปฏิกิริยาตอบสนองให้ เหมาะสมกับสถานการณ์นนๆ
ั้
4) บุคลิกภาพของบุคคล บุคลิกที่สาคัญต่อการรับรู้ ทางสังคม ได้ แก่ บุคคลที่มีนิสยั ชอบ
สังคม (Extrovert) และเป็ นบุคคลที่ชอบเก็บตัว (Introvert) บุคคลที่มองโลกในแง่ดีย่อมเห็นแต่ส่วน
ดีหรื อวัตถุที่มีลกั ษณะเป็ นสองนัยต่างกัน
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สรุปได้ วา่ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของคนมี 2 ประการ คือ
ประการแรก บทบาทของปั จจัยภายนอก ได้ แก่ คุณสมบัติภายในของผู้รับรู้ เช่น ความ
ต้ องการของแรงขับ คุณค่า ความสนใจ เป็ นต้ น
ประการที่สอง บทบาทปั จจัยสังคมภายใน ได้ แก่ ความยึดมัน่ ความเชื่อถือ คาแนะนา คา
สอนที่ได้ รับกันต่อๆมา ทังหมดนี
้
ม้ ีอิทธิ พลที่ทาให้ การรับรู้ ที่บุคคลมีต่อเรื่ องราว เหตุการณ์ ภาวะ
แวดล้ อมต่างๆก็มีความแตกต่างกัน
2.3.3 การนาความรู้เรื่ องการรับรู้ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2521,น. 84-85) กล่าวถึง การรับรู้ว่าการรับรู้มีบทบาทอันสาคัญ
ในการกาหนดพฤติกรรมของเอกัตบุคคลในองค์กรหรื อชุมชน การรับรู้ ของคนมักจะนาไปสู่การ
กระทา ถ้ าหากการรับรู้ของเราตรงกับความคาดหวังของชุมชน ผลที่เกิดขึ ้นก็จะมีพฤติกรรมร่วมกัน
แสดงถึงความเป็ นกลุม่ ก้ อน ถ้ าการรับรู้ของเราไม่ตรงกับความคาดหวังของชุมชนส่วนใหญ่ อาจจะ
นาไปสูพ่ ฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การทางานก็จะไม่มีประสิทธิผล
จากการศึกษาแนวคิดการรั บรู้ สามารถนาไปอธิ บายในการศึกษาการรั บรู้ เกี่ ยวกับภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ นการทอผ้ าไหมของประชาชนในชุม ชนเพื่ อนาไปพัฒ นาภูมิ ปัญญาท้ อ งถิ่ นและ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงการอธิ บายการรับรู้ ของประชาชนในชุมชนบ้ านประทุนซึ่งมี
ความแตกต่า งกัน ขึน้ อยู่กับ การได้ รั บข่าวสารจากแหล่ง ต่างๆ หรื อมี โอกาสในการรั บ รู้ ข้ อมูล
ข่าวสารมากน้ อยเพียงใด

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม (KAP)
เป็ นแนวคิดซึ่งให้ ความสาคัญกับความสัมพันธ์ของสามตัวแปร คือ ความรู้ (Knowledge)
ทัศ นคติ (Attitude) และการยอมรั บ ปฏิ บัติ (Practice) เป็ นแนวคิด ที่ ที่ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกับ
ความสัมพันธ์ของการให้ ความรู้ผ้ รู ับสารเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติอนั จะนาไปสู่พฤติกรรมหรื อการ
ปฏิบตั ิในที่สุด การเปลี่ยนแปลงทังสามประเภทนี
้
้จะเกิดขึ ้นในลักษณะต่อเนื่อง กล่าวคือ เมื่อผู้รับ
สารได้ รับสารก็จะทาให้ เกิดความรู้ เมื่อเกิดความรู้ ขึ ้นก็มีผลทาให้ เกิดทัศนคติและขันสุ
้ ดท้ ายคือ
การก่อให้ เกิดการกระทา ทฤษฎีนี ้อธิบายการสื่อสารหรื อสื่อมวลชนว่าเป็ นตัวแปรต้ นที่สามารถเป็ น
ตัวนาการพัฒนาเข้ าไปสู่ชมุ ชนได้ ด้ วยการอาศัย KAP เป็ นตัวแปรตามในการวัดความสาเร็ จของ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, น.118)
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สื่อมวลชนมีบทบาทสาคัญในการนาข่าวสารต่างๆไปเผยแพร่ เพื่อให้ ประชาชนในสังคม
ได้ รับทราบว่า ในขณะนี ้มีปัญหาอะไร เมื่อประชาชนรับทราบข่าวสารนันๆย่
้ อมก่อให้ เกิดทัศนคติ
และเกิดพฤติกรรมต่อไป ซึง่ มีลกั ษณะสัมพันธ์กนั เป็ นลูกโซ่ นับว่าการสื่อสารนันมี
้ บทบาทสาคัญใน
การดาเนินโครงการต่างๆให้ บรรลุผลสาเร็จตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ทฤษฎี KAP มีองค์ประกอบดังนี ้
2.4.1 แนวคิดความรู้ (Knowledge)
เป็ นการรั บ รู้ เบื อ้ งต้ น ซึ่ง บุคคลส่ว นมากจะได้ รั บประสบการณ์ โ ดยการเรี ย นรู้ จากการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้ า แล้ วจัดระบบเป็ นโครงสร้ างของความรู้ ที่ผสมผสานซึ่งสอดคล้ องกับสภาพ
จิตใจของตนเอง ความรู้จึงเป็ นกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตามความรู้อาจส่งผลต่อพฤตอกรรม
ที่แสดงออกของมนุษย์ได้ และผลกระทบที่ผ้ รู ับสารเชิงความรู้ในทฤษฎีการสื่อสารนันอาจปรากฏได้
้
จากสาเหตุ 5 ประการ คือ
2.4.1.1 การตอบข้ อสงสัย (Ambiguity Resolution) การสื่อสารมักจะสร้ างความ
สับสนให้ สมาชิกในสังคม ผู้รับสารจึงมักแสวงหาสารสนเทศโดยอาศัยสื่อเพื่อตอบข้ อสงสัยและ
ความสับสนของตน
2.4.1.2 การสตกรรม เพื่อสร้ างทัศนะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู้
ต่อการปลูกฝั งทัศนะนัน้ ส่วนมากนิยมใช้ กับสารสนเทศที่เป็ นนวัตกรรม เพื่อสร้ างทัศนคติให้ คน
ยอมรับการแพร่นวัตกรรมนันๆ
้
2.4.1.3 การกาหนดวาระ (Agenda Setting) เป็ นผลกระทบเชิงความรู้ ที่สื่อ
กระจายออกไปเพื่อให้ ประชาชนตระหนักและผูกพันกับประเด็นวาระที่สื่อกาหนดขึ ้น หากตรงกับ
ภูมิหลังของปั จเจกชนและค่านิยมของสังคมแล้ ว ผู้รับสารจะเลือกข้ อมูลนัน้
2.4.1.4 การพอกพูนระบบความเชื่อ (Expansion of Belief System) การสื่อสาร
สังคมมักกระจายความเชื่อ ค่านิยมและอุดมการณ์ต่างๆไปสู่ประชาชน จึงทาให้ ผ้ รู ับสารรับทราบ
ระบบความเชื่อถือหลากหลายและลึกซึ ้งไว้ ในความเชื่อของตนมากขึ ้นไปเรื่ อยๆ
2.4.1.5 การรู้แจ้ งต่อค่านิยม (Value Clarification) ความขัดแย้ งในเรื่ องค่านิยม
และอุดมการณ์เป็ นภาวะปกติของสังคม สื่อมวลชนที่นาเสนอข้ อเท็จจริ งในประเด็นเหล่านี ้ ย่อมทา
ให้ ประชาชนผู้รับสารเข้ าใจถึงค่านิยมเหล่านันชั
้ ดแจ้ งขึ ้น
การเกิดความรู้ไม่วา่ จะระดับใดก็ตาม ย่อมมีความสัมพันธ์กบั ความรู้สึกนึกคิดซึ่งเชื่อมโยง
กับ การเปิ ดรั บ ข่ า วสารของบุ ค คลนัน้ ๆ รวมไปถึ ง ประสบการณ์ แ ละลัก ษณะ ทางประชากร
(การศึกษา เพศ อายุ ฯลฯ) ของแต่ละคนที่เป็ นผู้รับข่าวสาร ถ้ าประกอบกับการที่บุคคลมีความ
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พร้ อมในด้ านต่างๆ เช่น มีการศึกษา มีการเปิ ดรับข่าวสารก็จะมีความรู้ ในเรื่ องนันๆและสามารถ
้
เชื่อมโยงความรู้นนเข้
ั ้ ากับสภาพแวดล้ อมได้ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลได้
ต่อไป นอกจากนี ้ยังมีการวัดระดับความรู้ โดยสามารถวัดระดับความรู้ออกเป็ น 4 ระดับ
(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2534, น. 29) ดังนี ้
1) ความรู้ระดับต่า ได้ แก่ ความรู้ที่เกิดจากการเดาหรื อภาพลวงตา
2) ความรู้ระดับธรรมดา ได้ แก่ ความรู้ทางประสาทสัมผัสหรื อความเชื่อที่สงู กว่า
แต่ยงั ไม่แน่นอน
3) ระดับสมมติฐาน ได้ แก่ ความรู้ที่เกิดจากความคิดหรื อความเข้ าใจซึ่งไม่ได้ เกิด
จากประสารทสัมผัส เช่น ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ความรู้ขนนี
ั ้ ้ถือเป็ นขันสมมติ
้
ฐานเพราะเกิดจาก
คานิยามและสมติฐานที่ไม่ได้ พิสจู น์
4) ระดับเหตุผล ได้ แก่ ความรู้ จากตรรกวิทยาเป็ นความรู้ ที่ทาให้ มองเห็นภาพ
หรื อมองว่าเป็ นเอกภาพ
นอกจากนี ย้ ังมี เ ครื่ องมื อในการวัดความรู้ เนื่ องจากความรู้ คือความสามารถทางพุทธิ
ปั ญญา ซึ่งแบ่งได้ หลายระดับดังที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ นดังนันการวั
้
ดความรู้ จึงวัดความสามารถใน
ทุกระดับ เครื่ องมือในการวัดความรู้จะต้ องอาศัยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) ที่
จะเป็ นการวัดความสามารถทางปั ญญาและทักษะต่างๆ ตลอดจนสมรรถภาพด้ านต่างๆที่ได้ รับ
จากการเรี ยนรู้ ในอดี ต ยกเว้ น การวัดทางร่ า งกาย สรุ ปได้ ว่า ความรู้ หมายถึง ความสามารถ
ทางด้ านสติปั ญ ญาของบุคคลที่ แ สดงออกโดยการจ าการระลึกได้ เ กี่ ย วกับ ข้ อ เท็ จ จริ ง ทฤษฎี
กฎเกณฑ์ โครงสร้ างและวิธีตา่ งๆ ซึง่ ความรู้มีความสาคัญต่อการเกิดทัศนคติภายหลังการรับรู้ โดย
แบ่งระดับความรู้ออกเป็ น 6 ระดับ จากง่ายสู่สิ่งซับซ้ อนและจากรูปธรรมสู่นามธรรม ได้ แก่ ความรู้
ความจา ความเข้ าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ความรู้แต่ละชนิดและการประเมิน
ค่า โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ วดั ความรู้แต่ละชนิดเหมาะสมตามคุณลักษณะที่แตกต่างกัน
2.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude)
Eysenck and Arnold (1972, p.199-201) ได้ อธิบายทัศนคติในแง่ของจิตวิทยาว่า ความ
ตระหนักเป็ นความสัมพันธ์ของความสานึก (Consciousness) และเจตคติ (Attitude) ทัศนคติเป็ น
ภาวะของจิตใจ ซึง่ ไม่อาจแยกเป็ นความรู้สกึ หรื อความคิดเพียงอย่างเดียวได้ โดยเด็ดขาด
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526,น. 14) ได้ ให้ ความหมายของทัศนคติไว้ ว่า การที่บคุ คลฉุกคิด
ได้ หรื อการเกิดขึ ้นในความรู้สกึ ว่ามีสิ่งหนึง่ เหตุการณ์หนึง่ หรื อสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งการรู้สึกว่ามีหรื อ
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เป็ นความรู้สึกที่เกิดในภาวะของจิตใจแต่ไม่ได้ หมายความว่า บุคคลนันสามารถจ
้
าได้ หรื อระลึกได้
ถึงลักษณะบางอย่างของสิ่งนัน้
จากการให้ ความหมายของทัศนคติของนักวิชาการข้ างต้ น สามารถอธิ บายความหมาย
ของทัศ นคติ ไ ด้ ว่ า ทัศ นคติ คื อ การที่ บุ ค คลฉุ ก คิ ด หรื อ รู้ ได้ ว่ า มี สิ่ ง หนึ่ ง เหตุก ารณ์ ห นึ่ ง หรื อ
สถานการณ์ หนึ่ง โดยที่ไ ม่ได้ หมายความว่าจะต้ องระลึกได้ หรื อจาได้ ซึ่งอาจนาไปสู่การปฏิบัติ
หรื อไม่ก็ได้
การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท คือ
1) ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้ อมในทางที่
ดีหรื อยอมรับ มีความพอใจ
2) ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือการแสดงออกหรื อความรู้สึกต่อ
สิ่งแวดล้ อมในทางที่ไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้ วย
3) การไม่แสดงออกทางทัศนคติ หรื อมีทัศนคติเฉยๆ คือมีทัศนคติเป็ นกลาง
อาจจะเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องนันๆ
้
4) การก่อตัวของทัศนคติ (The Formation of Attitude) การเกิดทัศนคติแต่ละ
ประเภทนันจะก่
้ อตัวขึ ้นมาและเปลี่ยนแปลงไปได้ เนื่องจากปั จจัยหลายประการด้ วยกัน ซึ่งในความ
เป็ นจริ ง ปั จจัยต่างๆของการก่อตัวของทัศนคติไม่ได้ มีการเรี ยงลาดับตามความสาคัญแต่อย่างใด
ทัง้ นี เ้ พราะแต่ ล ะปั จจัย มี ค วามส าคัญ แตกต่ า งกั น เช่ น พื น้ ฐานของแต่ ล ะ บุ ค คล ภู มิ ห ลั ง
สิ่งแวดล้ อมทางสังคม บุคลิกภาพ
2.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม (Practice or Behavior)
พฤติกรรมหรื อในบางครัง้ อาจเรี ยกว่าการยอมรับปฏิบตั ิหรื อการมีส่วนร่ วมของบุคคลใน
กิจกรรมต่างๆ โดยมีผ้ ใู ห้ ความหมายของคาดังกล่าวไว้ ดงั นี ้
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) ให้ ความหมายว่า พฤติกรรมเป็ นการแสดงออกของ
บุคคลโดยมีพืน้ ฐานมาจากความรู้ และทัศนคติของบุคคล การที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
เนื่องมาจากการมีความรู้และทัศนคติที่แตกต่างกัน ความแตกต่างกันในการแปลสารที่ตนเองได้ รับ
จึงก่อให้ เกิดประสบการณ์ที่แตกต่างกันโดยมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล
อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2542) ให้ ความหมายว่า พฤติกรรมใดๆของคนเราส่วน
ใหญ่ตามปกติมกั เกิดทัศนคติของบุคคลนัน้ ทัศนคติจึงเปรี ยบเสมือนกับเครื่ องควบคุมการกระทา
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ของบุคคลนัน้ เพื่อให้ เข้ าใจถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนเรา จึงจาเป็ นต้ องศึกษาเรื่ องทัศนคติ
อย่างลึกซึ ้ง
พฤติกรรมที่ถกู โน้ มน้ าวใจด้ วยการสื่อสารนัน้ อาจเกิดจากกระบวนการเรี ยนรู้หรื อ
การตอบสนองต่อสื่อ ซึ่งในบางครัง้ สื่อพยายามที่จะสื่อสารไปยังบุคคล พยายามทาให้ บุคคลมี
พฤติกรรมเพื่อส่วนรวมหรื อเพื่อผู้อื่น ซึ่งเป็ นผลที่เกิดขึ ้นจากการปลูกจิตสานึกของผู้รับสาร ไม่ใช่
เกิดจากการครอบงาของผู้ส่งสารแต่เพียงอย่างเดียว โดยทัว่ ไปการโน้ มน้ าวพฤติกรรมการสื่อสาร
สามารถเกิดขึ ้นได้ ทุกระดับ ตังแต่
้ ระดับปั จเจกบุคคล กลุ่ม สังคม ซึ่งการโน้ มน้ าวพฤติกรรมของ
การสื่อสารสังคมอาจผ่านสื่อ โดยมีวิธีการ ดังนี ้
1) การปลุกเร้ าอารมณ์ (Emotional Arousal) เพื่อให้ เกิดความตื่นเต้ นเร้ าใจใน
การติดตาม
2) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การแสดงความอ่อนโยน เสียสละ และความ
กรุณาปรานี
3) การสร้ างแบบอย่างขึ ้นในใจ (Internalized Norms) การสร้ างมาตรฐานอย่าง
หนึง่ ขึ ้นเพื่อให้ มาตรฐานนันปลู
้ กศรัทธาและเป็ นตัวอย่างแก่ผ้ รู ับสารที่ต้องปฏิบตั ิตาม
4) การให้ รางวัล (Reward) เช่น การลดแลกแจกแถมในการโฆษณา เพื่อเป็ นการ
จูงใจให้ ซือ้ สินค้ า ซึ่งผลของการโน้ มน้ าวใจด้ วยวิธีการดังกล่าวนัน้ สามารถก่อให้ เกิดพฤติกรรม
พื ้นฐานได้ คือ การกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมใหม่หรื อมีพฤติกรรมที่ตอ่ เนื่อง (Activation) และหยุดยัง้
พฤติกรรมเก่าๆ (Deactivation) ทังการกระตุ
้
้ นและการหยุดยัง้ เป็ นพฤติกรรมพื ้นฐานที่ก่อให้ เกิด
พฤติกรรมอื่นๆตามมา
ในบางครัง้ เมื่อความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมไม่ เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยอิทธิพลของการเสนอข่าวสารบ่อยๆเพื่อให้ ผ้ รู ับสารคุ้นเคย (Repetition to Create
Familiarity) อาจจะนาไปสู่พฤติกรรมได้ โดยที่สารนันๆจะก่
้
อให้ เกิดความคุ้นเคยและเกิดความ
เข้ าใจตลอดไปถึงการยอมรับ การเสนอสารซ ้าๆ ประมาณ 3 ครัง้ อาจทาให้ เกิดทัศนคติทางบวกได้
เสนอประมาณ 5 ครัง้ ผู้รับสารจะเกิดอาการอิ่มตัวต่อสารจนเกิดความเบื่อหน่ายและเกิดปฏิกิริยา
ต่อต้ านในที่สดุ
ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม จะมีลกั ษณะเป็ นไปในเชิงเส้ นตรง
นัน่ คือ การให้ ความรู้ แก่ผ้ รู ับสารจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติตามที่ผ้ สู ่งสารต้ องการ และ
ส่งผลไปยังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สดุ แต่บางครัง้ ก็อาจมีช่องว่างระหว่างความรู้ ทัศนคติ
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และพฤติกรรม นัน่ คือ ความรู้เปลี่ยนแปลงแต่ทศั นคติไม่เปลี่ยน หรื อผู้รับสารมีการเปลี่ยนทั ศนคติ
แต่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม ซึง่ ก็สามารถเกิดขึ ้นได้ เช่นกัน
จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าว สามารถนามาอธิบายได้ ว่า ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนมี
ทัศนคติความรู้ความเข้ าใจในการถ่ายทอดภูมิปัญญาได้ อย่างไร หากประชาชนมีทศั นคติเชิงบวกมี
ความรู้ ความเข้ าใจและมีการนาไปปฏิบตั ิใช้ อย่างถูกต้ อง ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้
และส่งต่อไปยังคนรุ่ นหลังได้ ก็จะสามารถธารงและรักษาภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าไว้ รวมทัง้ ยัง
สามารถถ่ายทอดไปยังชุมชนภายนอกให้ ยึดถือเป็ นต้ นแบบหรื อเป็ นโครงการนาร่องได้ ในอนาคต

2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการค้ นคว้ าและเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า งานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
งานวิจยั เกี่ยวกับกระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชุมชนไทย
พวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี ของผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รัชชนก สวนสีดา (2554) เป็ นงานวิจยั ที่
ใช้ กลยุทธ์การสื่อสาร ซึ่งเป็ นงานวิจยั ที่ใช้ วิธีวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวตั ถุประสงค์
ของการวิจยั เพื่อ ศึกษากระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชุมชนไทยพวน
อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี
พื ้นที่วิจยั อยูท่ ี่ชมุ ชนไทยพวนใน 5 ตาบล คือ ตาบลบ้ านทราย ตาบลบ้ านกล้ วย ตาบลโพน
ทอง ตาบลบางกะพี ้ และตาบลหินปั ก อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลการวิจยั พบว่า การสื่อสาร
เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชุมชนไทยพวนเป็ นรูปแบบการสื่อสารแบบเครื อข่าย ลักษณะ
แบบเผชิญหน้ า โดยมีผ้ นู าองค์กรสภาวัฒนธรรมตาบลทาหน้ าที่เป็ นผู้ส่งสารหลักในชุมชน ในการ
ถ่ายทอดข่าวสารที่เชื่อมโยงสมาชิกภายในชุมชน และระหว่างสมาชิกภายในชุมชนกับภายนอก ใน
รูปแบบของวัจนภาษาด้ วยภาษาพูด และอวัจนภาษาที่สะท้ อนภูมิปัญญาของชาวไทยพวน และ
การสร้ างศักยภาพการสื่อสารของชุมชนไทยพวน ประกอบด้ วยการสนั บสนุนการสร้ างสื่อเฉพาะ
กิจการจัดกิจกรรมเสริ มความรู้และฝึ กปฏิบตั ิเพื่อการสื่อสารทางหอกระจายข่าวภายในชุมชนไทย
พวน และการจัดอบรมเสริ มสร้ างเยาวชนไทยพวนให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับภูมิ ปัญญา
ท้ องถิ่นของชาวไทยพวน แนวทางการเชื่อมโยงการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายทัง้ ภายในชุม ชนและ
ระหว่างชุมชนเกิดขึน้ จากการจุดประกายความคิดให้ ทุกฝ่ ายตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ของตน
ประสานความร่ วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้ อง การขยายแนวร่ วม และเปิ ดพื ้นที่ทางวัฒนธรรมระดับ
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ชุมชน และระดับจังหวัดในการรักษาความต่อเนื่องสาหรับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชาว
ไทยพวนให้ เข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืนต่อไป
จากผลงานวิจยั ข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่า เป็ นการใช้ รูปแบบของการสื่อสารแบบเครื อข่าย
โดยอาศัยผู้นาองค์กรสภาตาบลชุมชนเป็ นผู้ส่งสารหลักไปยังชาวบ้ านและสมาชิกภายนอกชุมชน
ในรู ปแบบของการใช้ วจั นภาษาและอวัจนภาษา โดยผ่านการใช้ สื่อเฉพาะ เช่ น การจัดกิจกรรม
เสริ มความรู้ และฝึ กปฏิบตั ิเพื่อการสื่อสารทางหอกระจายข่าวภายในชุมชนไทยพวน และการจัด
อบรมเสริ มสร้ างเยาวชนไทยพวนให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชาวไทย
พวน แต่อย่างไรก็ตามยังคงพบว่ามีปัจจัยที่ทาให้ ภูมิปัญญาไม่มีผ้ สู ืบทอดและสูญหายไปเกิดขึ ้น
จากองค์ประกอบในการสื่อสารและปั จจัยแวดล้ อมอื่นๆ ดังนี ้
1) ปั ญหาเกี่ยวกับการสื่อสารในส่วนของผู้ส่งสาร (Sender) คือ ปราชญ์ชาวบ้ าน
เริ่ มมีจานวนลดน้ อยลง ผู้นาชุมชนทังแบบทางการและไม่
้
เป็ นทางการขาดความเข้ มแข็งและขาด
แรงจูงใจในการขับเคลื่อนส่งเสริ มวัฒนธรรมไทยพวน ขาดความรู้ ความเข้ าใจและทักษะในการ
สื่อสาร เช่น การพูด การฟั ง ฯลฯ ทาให้ การส่งสารด้ านวัฒนธรรมไม่บรรลุวตั ถุประสงค์และประสบ
ความล้ มเหลว
2) ปั ญ หาของผู้ รั บ สาร (Receiver) จ านวนผู้ รั บ สารที่ มี ค วามสนใจงาน
วัฒนธรรมลดน้ อยลง ขาดผู้สืบทอดวัฒนธรรม ผู้รับสารขาดความรู้ ความเข้ าใจ และทักษะในการ
สื่อสาร
3) ปั ญหาด้ านเนื ้อหา (Message) เนื่องจากเนื ้อหาที่นาเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรม
มี จ านวนน้ อยและวิธี การนาเสนอขาดความน่าสนใจ เนื อ้ หาบางเรื่ องล้ าสมัยไม่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั
4) ปั ญ หาด้ านสื่ อ (Channel) ช่องทาง วิธี การที่ ใ ช้ ใ นการเผยแพร่ ข่าวสาร
เนื่องจากข้ อจากัดของการสื่อสารด้ วยวิธีปากต่อปากมีอายุสนั ้ ไม่สามารถเก็บหลักฐานอ้ างอิงได้
และต้ อ งอาศัย ทัก ษะการส่ง สารแบบรั บ สารที่ ดี จึง จะมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ การจัด สื่ อ กิ จ กรรมทาง
วัฒนธรรมขาดความต่อเนื่อง ใช้ สื่อท้ องถิ่นไม่กว้ างขวางและทัว่ ถึง และปั ญหาด้ านเทคนิคของสื่อที่
นามาใช้ เช่น หอกระจายข่าว หรื อเสียงตามสายจานวนสื่อมีไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณการจัดทา
สื่อที่จาเป็ นและเข้ าถึงผู้รับสารซึง่ เป็ นกลุม่ เป้าหมายทังภายในและภายนอกชุ
้
มชน
5) ปั ญหาอื่นๆ เช่น ขาดการเชื่อมโยงเส้ นทางวัฒนธรรมทังภายในและระหว่
้
าง
ชุมชนอื่นๆที่อยู่ใกล้ เคียงกัน ผลกระทบของสื่อสมัยใหม่ ขาดการประสานความร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับชุมชน ความซ ้าซ้ อนของการทางานขององค์กรภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้ อง
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคม นโยบายการเมืองในแต่ละระดับ ภาวะเศรษฐกิจ ระบบการศึกษาและ
การแต่งงานข้ ามชาติพนั ธุ์ เป็ นต้ น
งานวิ จัยเรื่ อ ง การสื่ อสารแบบมี ส่ว นร่ ว มในศูน ย์ เ รี ยนรู้ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งชุม ชนตาม
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัว โดยเกศรา บูรพาเดชะ
(2549) ซึ่ ง เป็ นการศึก ษารู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มของชุม ชนในการสื่ อ สารที่ ใ ช้ ใ นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา คือ ศึกษาการมี
ส่วนร่ วมในการสื่อสารของชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ านการพัฒนาอาชีพ เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาชี ้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบตั ิ
ตนของประชาชนในทุกระดับตังแต่
้ ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทังในการพั
้
ฒนา
และบริหารประเทศให้ ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ ก้าวทันต่อ
โลกยุคโลกาภิวตั น์ ผลการศึกษามีดงั นี ้
1) หน่วยงานและเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาการ เกษตรอาเภอ
ข้ าราชการที่รับผิดชอบในพื ้นที่ใช้ วิธีการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับโครงการผ่านสื่อบุคคลเป็ นหลัก
คือ ให้ ขา่ วสารผ่านผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นาความคิดด้ านการประกอบอาชีพในชุมชน
ได้ แก่ สมาชิกอาวุโสในชุมชน เกษตรกรดีเด่น เนื่องจากผู้นาชุมชนมีความใกล้ ชิดกับสมาชิกชุมชน
สามารถเข้ าถึงและโน้ มน้ าวชักจูงใจกลุ่มเป้าหมายได้ ง่ายกว่าการที่เจ้ าหน้ าที่ไปติดต่อโดยตรงเอง
โดยมีความสอดคล้ องกับกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)
2) สมาชิกในชุมชนและผู้นาชุมชนได้ มีส่วนร่ วมในการสื่อสาร กาหนดนโยบาย
วางแผนและแสดงความคิดเห็นในการดาเนินโครงการพัฒนาในพืน้ ที่ผ่านการทาประชาสังคม
นอกจากนี ้ ชุมชนและสมาชิกในชุมชนยังมีความสามารถในการเข้ าถึงสื่อท้ องถิ่น สามารถใช้ และ
จัดการกับสื่อท้ องถิ่นได้ ตงแต่
ั ้ ในขันตอนการผลิ
้
ต การจัดการและการใช้ สื่อสอดคล้ องกับแนวคิด
การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วมของฟรานซิส เบอริเจน
3) เกษตรกรและชุมชนที่เข้ าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่มีการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการผ่านสื่อบุคคลคือผู้นาชุมชน ได้ แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นาทางความคิดในท้ องถิ่นและ
เจ้ า หน้ าที่ พัฒ นาได้ แ ก่ เจ้ า หน้ าที่ พัฒ นาการและเจ้ าหน้ า ที่ เกษตรอ าเภอโดยตรง เมื่ อ เปิ ดรั บ
ข่าวสารแล้ วจะเกิดแรงจูงใจและมีแรงผลักดันในการแก้ ไขปั ญหาความยากจนของตนเองและจาก
การเห็นความส าเร็ จของผู้ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์การเรี ยนรู้ และเกิ ดความสนใจและเข้ าร่ วม
โครงการนี ้มากขึ ้น
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4) บทบาทหน้ าที่ของสื่อมวลชนในโครงการทาหน้ าที่เด่นชัดในการเป็ นผู้แจ้ ง
ข่าวสาร (Messenger) และสอดคล้ องกับแนวคิดในเรื่ องบทบาทการเป็ นตัวกลาง (Intermediary)
ผู้ส่งข่าวสารระหว่างภาครัฐ (News Sources) กับชุมชนผู้รับข่าว (News Audience) โดยเผยแพร่
นโยบายของรัฐสูช่ มุ ชนและนาความต้ องการของชุมชนมาสู่ภาครัฐ รวมทังมี
้ บทบาทในการติดตาม
ตรวจสอบ (Watchdog) ความก้ าวหน้ าของโครงการโดยการประชาสัมพันธ์ ผลการดาเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต่างๆให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
การสื่ อสารเพื่ อสร้ างกรอบจิ นตนาการเศรษฐกิ จพอเพียงสู่ชุม ชน กรณี ศึกษาบทบาท
ปราชญ์ชาวบ้ านและผู้นาทางการปกครองในชุมชนอาข่า จังหวัดเชียงราย โดย สุทธิภา วงศ์ยะลา
(2555) เป็ นการศึกษาที่ มี วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาบทบาทปราชญ์ ช าวบ้ านและผู้นาทางการ
ปกครองในการสร้ างความจริงเชิงวัตถุวิสยั เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี
และวิ ถี ชี วิ ต ของชาวอาข่า ที่ ส อดคล้ อ งกับ หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รวมทัง้ ศึก ษา
กระบวนการสื่ อวารและการสร้ างความจริ ง เชิ ง อัต วิสัย ผลการศึก ษาพบว่า มี ปั จ จัยส าคัญ 5
ประการที่ เ ป็ นองค์ประกอบในการสร้ างความจริ ง เชิ ง วัตถุวิสัยเกี่ ยวกับเศรษฐกิ จ พอเพี ยงของ
ปราชญ์ ชาวบ้ านและผู้นาทางการปกครอง คือ โครงสร้ างชุมชน บทบาทและหน้ าที่ โดยปราชญ์
ชาวบ้ านมี บ ทบาทเป็ นคลัง ความรู้ ทางวัฒ นธรรมของชุม ชน โดยบทบาทและหน้ า ที่ ของผู้น า
ทางการปกครองนัน้ เกี่ ยวข้ องกับสถาบันทางสังคมซึ่งเป็ นแหล่งที่ มาของความรู้ เรื่ องเศรษฐกิ จ
พอเพียง และยังมีปัจจัยทางด้ านลักษณะส่วนบุคคลที่ผ้ นู าทางการปกครองหรื อปราชญ์ชาวบ้ านมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ รวมถึงปั จจัยด้ านอัตวิสยั
ร่ ว มของประชาชนในชุม ชน โดยประชาชน ผู้น าทางการปกครอง ปราชญ์ ช าวบ้ า นมี ก รอบ
จิ น ตนาการเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในลัก ษณะที่ ส อดคล้ องกั น แต่ สิ่ ง ที่ แ ตกต่า งกั น คื อ
กระบวนการสื่อสาร โดยพบว่า ผู้นาทางการปกครองใช้ รูปแบบการสื่อสารที่ยังมุ่งเน้ นไปที่การ
ประกาศหรื อการแจ้ งข่าวสาร ส่วนปราชญ์ ชาวบ้ านใช้ รูปแบบการสื่อสารผ่านพิธีกรรม ประเพณี
กฎจารี ต ข้ อห้ าม ข้ อปฏิบตั แิ บบอาข่าดังเดิ
้ ม เน้ นการสื่อสารที่เน้ นการสร้ างความหมาย คาอธิบาย
เชิงคุณค่าและสื่อต้ นแบบ
งานวิจยั เรื่ อง การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างความหมายใหม่ของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ตาบลแม่สกุ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยภัทรา บุรารักษ์ (2556) ศึกษาแล้ วพบว่า การ
สื่อสารแบบมีสว่ นร่วมเพื่อสร้ างความหมายใหม่กองทุนสวัสดิการชุมชนมี 4 ขันตอน
้
คือ 1) เปลี่ยน
ชื่อกองทุนฯเป็ นกองบุญ 2) สร้ างความหมายใหม่ให้ กบั กองบุญฯ 3) พัฒนาความหมายสู่การผลิต
สารและสื่อเพื่อสร้ างการรับรู้ และ 4) ประเมินผลกระบวนการสื่อสารที่มีตอ่ ผู้เข้ าร่ วมกระบวนการ
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สื่อสารแบบมีสว่ นร่วม สาหรับสื่อที่ชมุ ชนเลือกใช้ มี 4 กลุม่ คือ สื่อพื ้นที่ สื่อพื ้นบ้ าน สื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่อกระจายเสียง โดยแต่ละสื่อจะสัมพันธ์กบั ลักษณะของการมีส่วนร่วมและจานวนกลุ่มในชุมชนที่
เข้ าไปมีสว่ นร่วมต่างกัน
จากผลการวิจยั ข้ างต้ น พบว่า การศึกษาการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ า
ไหมของหมู่บ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีความสอดคล้ องกันในมิติของ
การอนุรักษ์และต้ องการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นไปยังคนรุ่นหลังในชุมชน เน้ นการลงมือทาและ
มี ปฏิ สัม พันธ์ ร ะหว่า งสมาชิ กชุม ชนและหน่ว ยงานหรื อองค์กรภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อง และหมู่บ้า น
ประทุนได้ นากลยุทธ์การสื่อสารโดยใช้ สื่อต่างๆมาพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น อาทิ สื่อพื ้นบ้ าน สื่อ
กิจกรรม สื่อใหม่ เพื่อพัฒนาท้ องถิ่นให้ พงึ่ ตนเองได้ และอยูร่ ่วมกันอย่างสงบสุข

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาเรื่ อง “ การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของชุมชนบ้ าน
ประทุน ” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ สาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ
กลวิ ธี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การถ่ า ยทอดภูมิ ปั ญ ญาการทอผ้ า ไหม และการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ เป็ น
การศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและพฤติกรรมที่มีตอ่ ภูมิปัญญาการ
ทอผ้ า ไหม การเก็ บ ข้ อ มูล ของงานวิ จัย ครั ง้ นี ้ ได้ แก่ การสัง เกตการณ์ แ บบไม่ มี ส่ว นร่ ว ม การ
สัมภาษณ์ เชิงลึกและการสัมภาษณ์ กลุ่ม เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในการตอบปั ญหาการทาวิจัย โดยมุ่ง
ศึกษากระบวนการสื่อสารและการวิเคราะห์ถึงปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการพัฒนาการสื่อสารและภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น รวมถึงกลยุทธ์สื่อต่างๆที่ใช้ ในการสื่อสาร ตลอดจนการค้ นคว้ าข้ อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้ องและการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ส่วนการวิจยั เชิงปริ มาณนันเป็
้ นการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เกี่ยวกับการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนโดยใช้
แบบสอบถาม

3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการวิจยั ดังนี ้
3.1.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
บ้ านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี ้ยังมีกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ (Key
Informant) ได้ แก่ ปราชญ์ชาวบ้ าน ผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม สมาชิกกลุ่มสตรี ทอผ้ าบ้ าน
ประทุน ผู้ใหญ่บ้านประทุน กลุม่ ผู้ใหญ่/ผู้สงู อายุ เด็กและเยาวชนซึง่ เป็ นผู้อาศัยอยูใ่ นชุมชน
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3.1.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1.2.1 ข้ อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1) ข้ อมูลปฐมภูมิ คือ ข้ อมูลที่เก็บรวบรวมจากการลงพื ้นที่ ภาคสนามใน
การศึกษา โดยการสังเกตการณ์แบบไม่มีสว่ นร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์กลุม่
2) ข้ อมูลทุติยภูมิ คือ ข้ อมูลจากการศึกษาเอกสารต่างๆ ได้ แก่ หนังสือ
วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ เอกสารราชการ สื่อสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ เช่น แผ่นพับโครงการ รวมถึง
ข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์
3.1.2.2 การวิจยั เอกสาร (Documentary Research) เป็ นการรวบรวมเอกสาร
ต่างซึ่งเป็ นข้ อมูล ทุติยภูมิที่มีผ้ ูรวบรวมแล้ วมาใช้ ใหม่ และนาข้ อมูลต่างๆเหล่านัน้ มาวิเคราะห์
ตีความร่ วมกับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก การสังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่ วมและการ
สัมภาษณ์กลุม่
3.1.2.3 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่ วม (Non-participant Observation)
เป็ นการสังเกตการณ์ในพื ้นที่ชุมชนบ้ านประทุนแบบไม่มี ส่วนร่ วมในกิจกรรมใดๆของชุมชน โดย
ผู้วิจยั เป็ นเพียงผู้สงั เกตการณ์ปรากฏการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้นภายในชุมชนจากภายนอกเท่านัน้
3.1.2.4 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) คือ การเน้ นซักถามแบบการ
สัม ภาษณ์ รายบุค คลตัว ต่อตัวระหว่างผู้สัม ภาษณ์ กับผู้ใ ห้ สัม ภาษณ์ โดยการกาหนดประเด็น
คาถามแบบปลายเปิ ด เพื่อให้ ผ้ สู มั ภาษณ์สามารถตอบคาถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆได้ อย่างอิสระ
ผู้ให้ การสัมภาษณ์เชิงลึกมีจานวนทังสิ
้ ้น 4 คน ดังต่อไปนี ้
1) คุณประกอบ จาปาทอง
ประธานกลุม่ สตรี ทอผ้ าบ้ านประทุน
2) คุณนงสี ทองด้ วง
ผู้สืบทอดการทอผ้ าไหม
3) คุณเฮียง บุญยงค์
ปราชญ์ชาวบ้ าน
4) คุณแต๋ว บุญยงค์
ผู้สืบทอดการทอผ้ าไหม
สาเหตุที่เลือกสัมภาษณ์ทงั ้ 4 คนเพราะได้ รับการยอมรับจากกลุ่มสมาชิกสตรี ทอ
ผ้ าไหมบ้ านประทุนและมีความเชี่ยวชาญ มีทกั ษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังเด็กและเยาวชน
ตลอดจนมีความน่าเชื่อถือได้ รับการยอมรับจากคนในชุมชน
3.1.2.5 การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) เป็ นการจัดกลุ่มสนทนากันใน
รูปแบบของการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 30-60 นาที โดยแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็ น
2 กลุ่ม ได้ แก่ 1) กลุ่มผู้ใหญ่/ผู้สงู อายุ 2) กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งตัวแทนผู้เข้ าร่วมสัมภาษณ์กลุ่ม
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จากทัง้ 2 กลุม่ นี ้ เป็ นประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนบ้ านประทุน เนื่องจากบุคคลเหล่านี ้เป็ นบุคคลที่
เข้ าร่วมในกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับการทอผ้ าไหมเป็ นประจา
3.1.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) การจดบันทึกภาคสนาม (Fieldnotes) ใช้ เป็ นเครื่ องมือช่วยในการเก็บและสรุป
ข้ อมูลให้ แก่ผ้ วู ิจยั โดยมีลกั ษณะบรรยายว่าใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร กับใครและทาไม
อาจมีการระบุวนั เวลาและสถานที่กากับไว้ เพื่อป้องกันการสับสน โดยการการจดบันทึกย่อขณะลง
พื ้นที่ จากนันจึ
้ งกลับมาเขียนสรุปข้ อมูลจากการลงพื ้นที่อีกครัง้ หนึง่ ซึ่งการเขียนสรุปข้ อมูลจากการ
ลงพื ้นที่ไม่ควรทิ ้งระยะเวลาไว้ นานเพราะอาจทาให้ ผ้ จู ดบันทึกลืมข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ และอาจใช้ การ
บันทึกข้ อมูลร่วมกับข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์
2) แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็ นการออกแบบคาถามในประเด็นต่างๆที่ผ้ ู
สัม ภาษณ์ ส นใจ โดยมี ความสอดคล้ องกับปั ญหาน าวิ จัยและวัต ถุป ระสงค์ ง านวิ จัยเพื่ อ ให้ ไ ด้
คาตอบที่ครอบคลุมและตรงประเด็น
3) เครื่ องบันทึกเสียง (Voice Recorder) ใช้ บนั ทึกเสียงระหว่างการสนทนาของการ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้ วนจากการสัมภาษณ์ เนื่องจากผู้สมั ภาษณ์สามารถ
ถอดเนือ้ ความจากเครื่ องบันทึกเสียงเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลและตรวจสอบรายละเอียดของการ
สัมภาษณ์อีกครัง้ หนึง่ ได้ อีกทังยั
้ งเป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล โดยการใช้ ร่วมกับการ
จดบันทึกภาคสนาม
ดังนัน้ การลงภาคสนามเพื่อเก็บข้ อมูลดังกล่าว สิ่งจาเป็ นสาหรับผู้วิจัยที่ต้องมีเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แนวคาถามประกอบการสัมภาษณ์ โดยแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็ น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มที่สมั ภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และกลุ่มที่สมั ภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus
Group) โดยมีแนวคาถามสัมภาษณ์ ดังนี ้
แนวคาถามกลุม่ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
1) มีกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อให้ เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมด้ วย
วิธีการอย่างไร
2) การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมมีวิธีการอย่างไร
3) มีบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมหรื อวัฒนธรรมชุมชนอื่นๆ
ให้ แก่คนในชุมชนหรื อไม่ อย่างไร
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4) หน่วยงานภายนอกเข้ ามาให้ ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดหรื อการพัฒนาภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหมอย่างไร
แนวคาถามกลุม่ สัมภาษณ์แบบกลุม่ (Focus Group)
แนวคาถามสัมภาษณ์กลุม่ ผู้ใหญ่/ผู้สงู อายุในชุมชน
1) ในอดีตชุมชนมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมหรื อไม่ มีวิธีการในการ
ถ่ายทอดอย่างไร
2) มีวิธีการสื่อสารในชุมชนเรื่ องของการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นหรื อไม่ อย่างไร
3) คนในชุมชนมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นและวัฒนธรรม
ชุมชนไปยังกลุม่ เด็กและเยาวชน
4) คนในชุมชนใช้ ช่องทางใดบ้ างในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม
5) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นให้ สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่
ประชาชนในชุมชนบ้ างหรื อไม่ อย่างไร
แนวคาถามในการสัมภาษณ์กลุม่ กับเยาวชน
1) รู้จกั ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมในชุมชนตนเองมากน้ อยเพียงใด อย่างไร
2) ในอนาคตสนใจที่ จะเป็ นผู้สืบทอดภูมิ ปัญญาการทอผ้ าไหมหรื อไม่ เพราะ
เหตุใด
3.1.4 การสร้ างเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล
ในการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) มี
ลักษณะผสมกันทังแบบสอบถามปลายเปิ
้
ด (Open Ended Questionnaire) และแบบสอบถาม
ปลายปิ ด (Close Ended Questionnaire) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลหรื อคาตอบในสิ่งที่ผ้ สู มั ภาษณ์ต้องการ
จากผู้ให้ สมั ภาษณ์และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ได้ แสดงความคิดเห็น
3.1.5 การตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
ผู้วิจยั ใช้ แบบสัมภาษณ์ทงแบบมี
ั้
โครงสร้ างและไม่มีโครงสร้ างเพื่อให้ ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ได้ มี
โอกาสในการตอบคาถามได้ ตามต้ องการ แต่ขณะเดียวกันก็ ต้องมี แนวคาถามเพื่ อให้ ผ้ ูวิจัยได้
คาตอบตรงกับปั ญหานาวิจัยที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการศึกษาด้ ว ย โดยผู้วิจยั ตรวจสอบประเด็นและความ
ถูกต้ องกับอาจารย์ที่ปรึ กษาถึงความครอบคลุมและครบถ้ วนของคาถาม เพื่อนาไปปรับปรุ งและ
แก้ ไขก่อนนาแบบสัมภาษณ์ไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลจริ ง
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3.1.6 ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษานับจากการลงพื ้นที่ครัง้ แรกจนผู้ศกึ ษางานวิจยั สามารถเก็บข้ อมูล
ได้ อย่างครบถ้ วนในการตอบปั ญหานาวิจยั และวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยผู้วิจยั แบ่งการลง
พื ้นที่ออกเป็ น 3 ช่วงเวลา ดังต่อไปนี ้
ช่วงที่หนึ่ง เพื่อสารวจสถานที่และลักษณะของชุมชนในการปรับปั ญหานาวิจยั และ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ที่ต้องการศึกษาให้ สอดคล้ องกับบริ บทชุมชน
ช่วงที่สอง เพื่อสารวจพื ้นที่ในชุมชนและเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการทาโครง
ร่างงานวิจยั รวมถึงการเก็บรวบรวมข้ อมูลทางลักษณะของชุมชนเบื ้องต้ น
ช่วงที่ ส าม เป็ นการลงพื น้ ที่ ข้อมูลเพื่ อศึกษาและอาจมี การอยู่ร่วมกัน ในชุม ชนใน
บางครัง้ เพื่อทาการศึกษาและเก็บข้ อมูลประกอบกับการตอบปั ญหานาวิจยั และวัตถุประสงค์ของ
งานวิจยั ที่ศกึ ษา
3.1.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวมข้ อมูลจากการศึกษาเอกสารต่างๆ การสังเกตการณ์
แบบไม่มีส่วนร่ วมและการสัมภาษณ์ จากนันจึ
้ งนาข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื่อตีความหมาย โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบสร้ างข้ อสรุป ได้ แก่ การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic induction)
ซึ่งเป็ นการตีความสร้ างข้ อสรุ ปแบบอุปนัยจากการจดบันทึก การสังเกตและการสัมภาษณ์ ของ
ปรากฏการณ์ตา่ งๆที่พบเห็น โดยใช้ การบรรยายแบบพรรณนา
3.1.8 การตรวจสอบข้ อมูล
การตรวจสอบข้ อมูล ใช้ วิ ธี การตรวจสอบแบบสามเส้ า (Triangulation) ซึ่ง เป็ นการ
ตรวจสอบข้ อมูลว่ามีความถูกต้ องตรงกัน ซึง่ ใช้ การตรวจสอบสามเส้ า 2 วิธี ดังต่อไปนี ้
1) การตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data Triangulation) การตรวจสอบความ
ถูกต้ องของข้ อมูลทางด้ านบุคคล เวลา สถานที่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทังผู
้ ้ นาชุมชน กลุ่มผู้ให้
ข้ อมูล ส าคัญ และคนในชุม ชน หากผู้วิจัยมี การเก็ บข้ อมูลซึ่ง มี ค วามแตกต่างกัน ข้ อมูลที่ ไ ด้ จ ะ
เหมือนเดิมหรื อเปลี่ยนไป
2) การตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิธีรวบรวมข้ อมูล (Methodological Triangulation)
การใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลที่หลากหลายโดยใช้ เครื่ องมือที่แตกต่างกันหรื อใช้ เครื่ องมื อที่ผสมผสานใน
การเก็ บ ข้ อ มูล ประเด็ น เดี ย วกั น ซึ่ ง ผู้วิ จัย จะใช้ ก ารสัง เกต การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการใช้
แบบสอบถามเชิงสารวจควบคูไ่ ปกับการวิจยั เอกสาร
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3.1.9 การนาเสนอข้ อมูล
การนาเสนอข้ อมูล ใช้ ข้อมูลจากการศึกษาประกอบกับ การวิเคราะห์ ตีค วามตาม
แนวคิด และทฤษฎี ที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษางานวิ จัย ครั ง้ นี ้ ด้ ว ยการเขี ย นเล่า เรื่ อ ง หรื อ การบรรยาย
(Narrative) ด้ วยวิธีการอธิ บายเชิงวิเคราะห์ (Analytic Descriptive) ในการนาเสนอข้ อสรุ ป
เบื ้องต้ นเพื่อตอบปั ญหานาวิจยั ของการศึกษา โดยแบ่งออกเป็ นประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1) บริบทของชุมชน ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชนบ้ านประทุน
2) กระบวนการการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของ
ชุมชนบ้ านประทุน

3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ มีวิธีการวิจยั ดังนี ้
ในการวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ผู้ศึกษาจะทาการวิจัย โดยมุ่งหา
ข้ อเท็จจริ งและข้ อสรุปเชิงปริ มาณ เน้ นการใช้ ข้อมูลที่เป็ นตัวเลขเป็ นหลักฐานยืนยันความถูกต้ อง
ของข้ อค้ นพบซึ่งเป็ นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่อยู่บนรากฐานของข้ อมูลเชิงประจักษ์ (Successive
Approximation) โดยใช้ แบบสอบถามโดยเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจ
และพฤติกรรมของประชาชนบ้ านประทุนที่มีตอ่ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม แล้ วนามาวิเคราะห์หา
ข้ อสรุปผลการวิจยั ด้ วยวิธีการทางสถิติ
3.2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เชิงปริมาณนี ้ เป็ นกลุ่มประชาชนในชุมชนบ้ านประทุน หมู่ที่
4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้รับสาร
3.2.2 กลุ่มตัวอย่ างและวิธีการสุ่มตัวอย่ าง
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เชิงปริ มาณนี ้ พิจารณาจากจานวนประชากรใน
หมู่บ้านประทุน มีทงสิ
ั ้ ้น 205 ครัวเรื อน มีประชากรประมาณ 1,500 คน ซึ่งเป็ นการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม ใช้ วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดย
สุ่มที่สมาชิกทุกหน่วยของประชากรที่มีจานวนไม่มากนักแต่มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ น
อิสระจากกันที่จะได้ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เหมาะสมสาหรับการใช้ กบั ประชากรที่มีสภาพคล้ ายคลึงกัน
เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ทราบจานวนประชากรทังหมดที
้
่ต้องการศึกษา คือ 1,500 คน จึงใช้
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สูตรการคานวณกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) โดยกาหนดความเชื่อมัน่ ไว้ ที่ 95% และค่า
ความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่างไว้ ที่ 5%

เมื่อ n = เป็ นขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N = เป็ นขนาดของประชากร
e = ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้
ด้ วยชุมชนบ้ านประทุน มีประชากร 1,500 คน
ดังนัน้ n =
1,500
1+1,500(0.05)2
= 315.78 หรื อ 350 คน
หรื อ ตามการกาหนดค่าตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
3.2.3 ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ได้ นามากาหนดตัวแปรตาม
สมมติฐานที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
สมมติฐาน ข้ อที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมแตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพและสถานภาพสมรส
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ระดับการรับรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
สมมติฐาน ข้ อ ที่ 2 ลัก ษณะทางประชากรที่ แ ตกต่างกัน มี ทัศ นคติที่ มี ต่อ
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมแตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและสถานภาพสมรส
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ระดับความคิดเห็นของคนในชุมชนเกี่ ยวกับทัศนคติที่มีต่อ
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
สมมติฐาน ข้ อที่ 3 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีความรู้ความเข้ าใจต่อ
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมแตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและสถานภาพสมรส
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ตัวแปรตาม ได้ แก่ ระดับความรู้ ความเข้ าใจของคนในชุมชนเกี่ยวกับ ภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหม
สมมติฐาน ข้ อที่ 4 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการนา
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมไปใช้ ในชีวิตแตกต่างกัน
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและสถานภาพสมรส
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ระดับพฤติกรรมของคนในชุมชนเกี่ยวกับการนาภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหมไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
3.2.4 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
เก็ บรวบรวมข้ อมูล โดยเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Closed-Ended Questionnaire) โดยได้
จัดลาดับเนื ้อหาแบบสอบถามให้ ครอบคลุมข้ อมูลที่ต้องการโดยแบ่งคาถามออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบเลือกตอบ (Check list) โดยเป็ นคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบมาตรวัดแบบให้ คะแนน โดยเป็ นคาถามเกี่ ยวกับ การรับรู้
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามแบบมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale)โดย
เป็ นคาถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอ่ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบมาตรวัดแบบให้ คะแนน โดยเป็ นคาถามเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้ าใจที่มีตอ่ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ส่ วนที่ 5 เป็ นแบบมาตรวัดแบบให้ คะแนน โดยเป็ นคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มี
ต่อภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมในการนาไปใช้ ชีวิตประจาวัน
ในส่วนที่ 2 ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 นัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้ องเลื อกตอบ
คาถามแต่ละข้ อเพียง 1 คาตอบเท่านัน้ โดยลักษณะคาถามจะเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scale) โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
ระดับการรั บรู้ /มีความเข้ าใจ/เกิดพฤติกรรม
มากที่สดุ หมายถึง รับรู้ระดับมากที่สดุ
มาก หมายถึง รับรู้ระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง รับรู้ระดับปานกลาง

คะแนน
ให้ คะแนน 5 คะแนน
ให้ คะแนน 4 คะแนน
ให้ คะแนน 3 คะแนน
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น้ อย
หมายถึง รับรู้ระดับต่า
น้ อยที่สดุ หมายถึง รับรู้ระดับต่าที่สดุ

ให้ คะแนน 2 คะแนน
ให้ คะแนน 1 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ ความรู้ ความเข้ าใจและพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน
เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม มีคา่ อยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน ซึ่งการแปลความหมายจะใช้ วิธีอิง
เกณฑ์ แล้ วแบ่งคะแนนออกเป็ น 5 ช่วงเท่าๆ กัน โดยการหาค่าความกว้ างของอันตรภาคชัน้ ดังนี ้
ช่วงกว้ างของอันตรภาคชัน้

=

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
5-1
5

=
= 0.8
ระดับคะแนน
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00

ระดับการรับรู้ /มีความเข้ าใจ/เกิดพฤติกรรม
มีระดับการรับรู้ต่ามาก
มีระดับการรับรู้ต่า
มีระดับการรับรู้ปานกลาง
มีระดับการรับรู้สงู
มีระดับการรับรู้สงู มาก

ในส่วนที่ 3 ซึ่งเป็ นคาถามเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนบ้ านประทุนที่มีต่อภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหม เป็ นคาถามแบบเป็ นมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยมี
คาตอบให้ เลือก 5 คาตอบ คือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วยมาก เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง โดยมีทงข้
ั ้ อคาถามเชิงบวกและข้ อความเชิงลบ ซึง่ มีเกณฑ์การให้ คา่ คะแนน ดังนี ้
ข้ อความเชิงบวก
ข้ อความเชิงลบ
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ให้ คะแนน
5 คะแนน
1 คะแนน
เห็นด้ วยมาก
ให้ คะแนน
4 คะแนน
2 คะแนน
เห็นด้ วย
ให้ คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
ไม่เห็นด้ วย
ให้ คะแนน
2 คะแนน
4 คะแนน
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ให้ คะแนน
1 คะแนน
5 คะแนน
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ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้ องเลือกตอบคาถามแต่ละข้ อเพียง 1 คาตอบเท่านัน้ คะแนน
เฉลี่ยของทัศนคติของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนมีต่อภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม เมื่อนามาแปล
ความหมายโดยใช้ คา่ เฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้ จดั กลุ่มระดับทัศนคติของประชาชน โดยนาคะแนนที่ได้
จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่ม โดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์การแบ่ง
ระดับคะแนนของเบสท์ ดังนี ้
ระดับคะแนน
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
เห็นด้ วยน้ อย
เห็นด้ วยปานกลาง
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมากที่สดุ

3.2.5 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของเครื่องมือ
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่ องมือในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการหาความ
เที่ ย งตรง (Validity) และความน่าเชื่ อ ถื อ ได้ (Reliability) ของแบบสอบถามในประเด็น ของ
กระบวนการรับรู้และทัศนคติของผู้รับสาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.2.5.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้น
นาเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถู กต้ องและความเที่ยงตรงของ
คาถาม รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ เพื่อขอคาแนะนา และนากลับมาปรับปรุ งแก้ ไขให้
ถูกต้ องเหมาะสมก่อนนาไปเก็บข้ อมูลจริงกับกลุม่ ตัวอย่าง
3.2.5.2 การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ผู้วิจยั นาแบบสอบถามที่ได้
ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้ กบั ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จริ ง จ านวน 30 คน และน าผลมาวิ เ คราะห์ หาค่า ความเชื่ อมั่น โดยใช้ ส ถิ ติสัม ประสิท ธิ์ ∞
(Coefficient) เพื่อนามาหาค่าความน่าเชื่อถือ ซึ่งภาพรวมค่าความเชื่อมัน่ จะต้ องได้ คา่ ไม่น้อยกว่า
0.70 โดยหลังจากการทดสอบแบบสอบถามเพื่อหาความเชื่อมัน่ ส่วนของการรับรู้ ได้ 0.70 ส่วน
ของทัศนคติได้ 0.72 ส่วนของความรู้ความเข้ าใจได้ 0.75 และส่วนของพฤติกรรมได้ 0.78
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3.2.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ แจกแบบสอบถามไปยังทังหมดจ
้
านวน 350 คน โดยแบ่งแบบสอบถามกระจาย
ไปยังครัวเรื อนต่างๆ โดยก่อนการเก็บแบบสอบถาม ผู้วิจยั จะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ให้ กบั กลุม่ เป้าหมายได้ รับทราบก่อนตอบแบบสอบถามก่อนเสมอ
3.2.7 การจัดทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ทาการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขนตอนการประมวลผลข้
ั้
อมูล ดังนี ้
1) การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) ทาการตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทังหมดที
้
่ได้ รับกลับคืนมาจากกลุม่ ตัวอย่าง โดยแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2) การลงรหัสข้ อมูล (Coding) นาข้ อมูลของแบบสอบถามทัง้ หมดมาแปรเป็ น
สัญลักษณ์ตวั เลขแทนค่าตัวแปรต่าง ๆ ทาการลงรหัสตามที่กาหนดไว้
3) การบันทึกข้ อมูล นาแบบสอบถามที่ผ่านการลงรหัส บันทึกข้ อมูลลงในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อคานวณค่าทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม
3.2.8 สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามจานวน 350 ชุด โดยประมวลผลด้ วย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และใช้ โปรแกรมทางสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1) การวิเคราะห์ ข้อมูลอธิ บายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้ สถิติเชิ ง
พรรณนา โดยใช้ คา่ ร้ อยละ (Percentage)
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู้และระดับทัศนคติของประชาชนโดย
ใช้ สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ ตารางแสดงค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) และจาแนกตามลาดับ
3) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือค่า
T-test และ F-test (One-way Anova) เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ที่ตงไว้
ั้
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3.2.9 กรอบแนวคิดการวิจัย
M
เนือ้ หาสาร
(การทอผ้ าไหม)

S
ผู้ส่งสาร
(ปราชญ์ ชาวบ้ าน)

การสื่อสาร

R
ผู้รับสาร
(สมาชิกชุมชน)

การรั บรู้

ทัศนคติ

กลยุทธ์ การ
สื่อสารแบบ
มีส่วนร่ วม

C
ช่ องทางการ
สื่อสาร

กลยุทธ์ ส่ ือ
ประเภท
ต่ างๆ

พฤติกรรม
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บทที่ 4
บริบทชุมชนและผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
การศึกษาเรื่ อง “ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของชุมชน
บ้ านประทุน ” เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งศึกษา
เกี่ ยวกับกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม และการวิจัยเชิงปริ มาณ
เป็ นการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและพฤติกรรมที่มีตอ่ ภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหม การเก็บข้ อมูลของงานวิจัยครัง้ นี ้ ได้ แก่ การสังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่ วม การ
สัมภาษณ์ เชิง ลึกและการสัมภาษณ์ กลุ่ม เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในการตอบปั ญหาการทาวิจัย โดยมุ่ง
ศึกษากระบวนการสื่อสารและการวิเคราะห์ถึงปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการพัฒนาการสื่อสารและภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหม รวมถึงกลยุทธ์ สื่อต่างๆที่ใช้ ในการสื่อสาร ตลอดจนการค้ นคว้ าข้ อมูลจาก
เอกสารที่เ กี่ ยวข้ องและการสัม ภาษณ์ กลุ่ม เป้าหมาย ส่วนการวิจัยเชิง ปริ ม าณนัน้ เป็ นการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ ความเข้ าใจและพฤติกรรมของประชาชนชุมชน
บ้ านประทุนโดยใช้ แบบสอบถาม ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ แบ่ง รายละเอี ยดเนื อ้ หาของผลการวิจัย ในบทนี ้
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ บริ บทชุมชนและผลการวิจยั เชิงคุณภาพ ดังนี ้

4.1 บริบทชุมชน
จากการลงภาคสนามและเก็บรวบรวมข้ อมูลผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์และสังเกต
สภาพชุมชนดังกล่าว ผู้ศกึ ษาได้ กาหนดหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับบริ บทของชุมชนบ้ านประทุน หมู่ที่ 4
ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ดังนี ้
4.1.1 ประวัตหิ มู่บ้าน
บ้ านประทุน หมู่ที่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลแตล ห่างจากตัวอาเภอศีขรภูมิ ไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ 16.5 กิโลเมตร
ประชาชนในหมู่บ้านมีภาษาพูดเป็ นภาษาพื ้นเมือ งคือภาษาเขมรสุรินทร์ อาชีพหลักคือการทานา
บ้ านประทุน ก่อตังหมู
้ ่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2400 โดยในปี พ.ศ. 2403 ครอบครั วของ นายยงค์และ
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นายยืนซึง่ เป็ นคนบ้ านตากูก ได้ อพยพครอบครัวมาทามาหากินใหม่เนื่องจากประสบปั ญหาฝนแล้ ง
ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 ปี ทาให้ เ กิ ดความอดอยากและโรคระบาด จึง ได้ ม ายึดพื น้ ที่ บริ เวณบ้ าน
ประทุนในปั จจุบนั เป็ นที่ทากิน เนื่องจากเดิมบริ เวณนี ้เป็ นป่ าทึบ โดยภายหลังถูกเรี ยกว่าป่ าแขนหัก
สันนิษฐานว่าผู้ที่มาบุกเบิกป่ านี ้นันพลาดพลั
้
ง้ ทาให้ แขนหัก จึงตังชื
้ ่อว่าป่ าแขนหักและยังเรี ยกชื่อ
ป่ าแขนหักมาจนถึงปั จจุบนั ภายในป่ ามีหนองน ้าที่ชื่อว่า หนองกลาง สามารถปลูกพืชและเลี ้ยง
สัตว์เพื่อการยังชีพได้ ต่อมามีครอบครัวของนายเปร ครอบครัวนายเกรม และครอบครัวนายชอบ
ทัง้ สามครอบครัวนีเ้ ดิมอยู่ที่บ้านขวาวได้ อพยพมาสมทบอี กรวมเป็ น 5 ครอบครั วที่ ร่วมบุกเบิก
กลายเป็ นพื น้ ที่ บ้ า นประทุน ในปั จ จุบัน เมื่ อ นายยงค์ นายยื น นายชอบ นายเปร และนายเก
รม ได้ มาอาศัยพื ้นที่ป่าแขนหักแล้ ว ได้ ยึดหนองกลางเป็ นหลัก โดยใช้ บริ เวณหนองกลางเป็ นที่
ปลู ก สร้ างที่ พั ก อาศัย โดยนายยงค์ แ ละนายชอบปลู ก บ้ านอยู่ ท างทิ ศ ใต้ ของหนองกลาง
ด้ านนายยืน นายเกรม นายเปรนัน้ ปลูกบ้ านอยู่ทางทิ ศเหนือของหนอง จึงร่ วมกันตังชื
้ ่อบ้ านว่า
บ้ านหนองกลางและใช้ ชื่อบ้ านหนองกลางมาจนถึง ปี พ.ศ.2450 จึงได้ เปลี่ยนชื่อมาเป็ นบ้ าน
ประทุนจนถึงปั จจุบนั
4.1.2 ความสมบูรณ์ ของพืน้ ที่ป่าแขนหัก
ป่ าแขนหักหรื อพื ้นที่ที่เป็ นบริ เวณบ้ านประทุนปั จจุบนั เป็ นพื ้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้ วยสัตว์
ป่ านานาชนิด เหมาะแก่การเพาะปลูก เพราะเป็ นที่ราบลุ่มอุดมไปด้ วยปลานานาชนิดเนื่องจาก
บริเวณป่ าแขนหักมีหนองน ้าที่มีน ้าขังตลอดทังปี
้ ถึง 7 หนอง มีชื่อเรี ยกดังนี ้
1) หนองกลาง
2) หนองซัลตูร ปั จจุบนั คือหนองบ้ านประทุน
3) หนองสมัด
4) หนองโสน
5) หนองโชด
6) หนองปราน ปั จจุบนั เรี ยกหนองปรานและหนองแดง
7) หนองเพนา
ป่ าแขนหัก มี พื น้ ที่ ประมาณ 25,000 ไร่ มี ต้นไม้ ใหญ่ ม ากมาย เช่น ต้ น ประดู่ ต้ นพะยูง
ต้ น เต็ ง รวมกัน ประมาณ 90,000 ต้ น ปั จ จุบัน มี ต้ น ประดู่ใ หญ่ ที่ อ ยู่ ใ กล้ กับ หนองบ้ า นประทุน
วัดโดยรอบได้ ความยาว 8 เมตร สันนิษฐานว่ามีมาตังแต่
้ สมัยกรุ งศรี อยุธยา ปั จจุบนั เป็ นที่ตงศาล
ั้
เจ้ าพ่อหลักเมืองบ้ านประทุน
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ภาพที่ 4.1 ต้ นประดูข่ นาดใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กบั หนองน ้าบ้ านประทุน

ภาพที่ 4.2 หนองกลาง ในปั จจุบนั คือหนองน ้าบ้ านประทุน
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4.1.3 สภาพทางภูมิศาสตร์
หมู่บ้านประทุนตังอยู
้ ่ห่างจากที่ว่าการอาเภอศีขรภูมิ 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด
สุรินทร์ 30 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดกับบ้ านห้ วยเจริญ หมูท่ ี่ 21
ทิศใต้
ติดกับบ้ านโนนแดง
หมูท่ ี่ 4
ทิศตะวันออก ติดกับบ้ านหนองดุม หมูท่ ี่ 4
ทิศตะวันตก ติดกับบ้ านอายอง
หมูท่ ี่ 12
ตารางที่ 4.1 จานวนแหล่งน ้าและการใช้ น ้าจาแนกตามแหล่งน ้า
แหล่ งนา้
หนองกลางหมู่บ้าน
หนองประทุน
สระน ้าโครงการหนองดิน
สระน ้ากลุม่ สตรี
บ่อน ้าส่วนบุคคล
ปั ม้ น ้า บาดาล ส่วนตัว

จานวน

การใช้ นา้

1
1
2
2
7
3

ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ไม่ตลอดปี
ตลอดปี

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

4.1.4 ด้ านพืน้ ที่
หมูบ่ ้ านประทุนมีเนื ้อที่ทงหมด
ั้
3,728 ไร่ แบ่งออกเป็ นพื ้นที่เพื่ออยู่อาศัย 250 ไร่ และพื ้นที่
ทาการเกษตร 3,478 ไร่
4.1.5 ด้ านการศึกษา
หมู่บ้านประทุน มีโรงเรี ยนในหมู่บ้านคือโรงเรี ยนบ้ านประทุน อายอง สอนในระดับชัน้
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้ น เดิมนันได้
้ อาศัยวัดเป็ นสถานที่ในการศึกษาเล่าเรี ยน ก่อนที่จะมี
โรงเรี ยนหรื อศาลาวัดนันต้
้ องไปเรี ยนที่โรงเรี ยนบ้ านแตลในปี พ.ศ.2480 จึงย้ ายมาเรี ยนที่ศาลาวัด
บ้ านประทุน และในปี พ.ศ.2510 ทางราชการจึงได้ จดั สรรงบประมาณให้ สร้ างอาคารเรี ยนถาวรขึ ้น

46
ทาให้ ลกู หลานบ้ านประทุนและบ้ านอายองได้ มีที่เรี ยน ปั จจุบนั โรงเรี ยนบ้ านประทุนอายองเปิ ดทา
การสอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาลถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 3
4.1.6 สภาพทางเศรษฐกิจและอาชีพของคนในหมู่บ้าน
ลักษณะอาชีพของคนในหมูบ่ ้ าน
อาชีพทานา
จานวน 98
ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ 80.33
อาชีพรับราชการ
จานวน 24
ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ 19.67
4.1.7 รายได้ ของประชากร
ครั ว เรื อ นทัง้ หมดในบ้ า นประทุนมี รายได้ สูง กว่า 23,000 บาท/คน/ปี รายได้ เ ฉลี่ ย ของ
ประชากรของหมู่บ้านจานวน 45,131 บาท/คน/ปี ซึ่งส่วนใหญ่มาจากอาชีพ ทอผ้ า ทานาและรับ
ราชการ
4.1.8 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน สิ่งแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติของชุมชน
1) การมีไฟฟ้าใช้ ของครัวเรื อน
มีไฟฟ้าใช้
จานวน
122 ครัวเรื อน
ไม่มีไฟฟ้าใช้
จานวน
- ครัวเรื อน
2) โทรศัพท์สาธารณะ
จานวน
1 แห่ง
3) แหล่งน ้าสาธารณะที่สร้ างขึ ้น ที่สาคัญ สสระ คลองส่งน ้า) จานวน 2 แห่ง
4) แหล่งน ้าตามธรรมชาติ สห้ วย หนอง คลอง บึง)
จานวน 2 แห่ง
5) แหล่งน ้าดื่มน ้าใช้
จานวน
3
แห่ง ประกอบด้ วย
บ่อบาดาล
จานวน
1
แห่ง
ถังเก็บน ้าฝน จานวน
2
แห่ง
6) พื ้นที่ป่าชุมชน 1 แห่ง พื ้นที่ 16 ไร่
4.1.9 ที่มาของชื่อบ้ านประทุน
สาเหตุที่บ้านหนองกลางเปลี่ยนชื่อมาเป็ นบ้ านประทุนนัน้ ผู้อาวุโสในหมู่บ้านได้ เล่าสืบต่อ
กัน มาว่า หมู่บ้ า นทางทิ ศ ตะวัน ออกของบ้ า นหนองกลางคื อ บ้ า นแตลซึ่ ง ก่ อ ตัง้ หมู่บ้ า นก่ อ น
ชาวบ้ านส่วนใหญ่พดู ภาษาส่วย ประกอบอาชีพเลี ้ยงสัตว์เป็ นหลัก วันหนึ่งได้ เข้ าไปในป่ าแขนหัก
และพบงูจงอางใกล้ หนอง สงูจงอาง ภาษาส่วยเรี ยกว่า ซัลตูร) จึงเรี ยกหนองนันว่
้ าปั งซัลตูลหรื อ
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หนองซัลตูร พวกส่วยจึงเรี ยกหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ หนองนันว่
้ า เซราะปะตูร สเซราะแปลว่า บ้ าน) หรื อ
บ้ านปะตูร คนรุ่ นหลังจึงเรี ยกต่อๆกันมาว่าบ้ านปะตูรจนถึงปั จจุบนั ส่วนทางราชการนันเรี
้ ยกว่า
บ้ านประทุน
4.1.10 ความเป็ นมาของชื่อสกุลบุญยงค์ และมั่นยืน
บุค คลที่ ม าบุก เบิ ก บ้ า นประทุ น นัน้ คื อ นายยงค์ แ ละนายยื น ผู้อ าวุโ สในชุม ชนเล่า ว่ า
นายยงค์กบั นายยืนเป็ นคนที่มีจิตใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ต่อชาวบ้ านจึงเป็ นที่เคารพนับถือของชาวบ้ าน
มาก ถึงแม้ ทา่ นจะเสียชีวิตไปแล้ วก็ตามแต่ความดีของท่านก็ยงั คงอยู่ในใจของชาวบ้ าน จนกระทัง่
ทางราชการประกาศให้ ใช้ นามสกุลในปี พ.ศ.2469 ทางบ้ านประทุนซึ่งขณะนันมี
้ นายพูนเป็ นผู้นา
หมู่บ้านได้ ประชุมชาวบ้ านและได้ ตงนามสกุ
ั้
ลให้ ชาวบ้ านที่อยู่ทางทิศใต้ ของหนองว่า บุญยงค์
ตามชื่อของนายยงค์และทางทิศเหนือของหนองให้ ใช้ นามสกุลว่า มัน่ ยืน ตามชื่อของนายยืน ดังนัน้
บ้ านประทุนจึงใช้ นามสกุลตามชื่อของนายยงค์และนายยืนมาจนถึงปั จจุบนั
4.1.11 วัฒนธรรมและประเพณี
4.1.11.1 ประเพณีการเล่นตรุษ จะเล่นในช่วงเดือน 5 ในวันแรม 14 ค่าเดือน 5
และวันขึ ้น 1 ค่าเดือน 6 มีการเล่นคล้ ายกับการเซิ ้งบังไฟ
้ คือมีคนร้ องนาแล้ วจะมีคนร้ องตาม เล่น
ได้ ทงเด็
ั ้ กหนุม่ สาว ไปจนถึงผู้สงู อายุ
4.1.11.2 ประเพณีการหยุดงานในเดือน 5 บ้ านประทุนมีประเพณีการหยุดจาก
การทางานในเดือน 5 เหลืออยู่ช าวบ้ านเรี ยกว่าตอม แปลว่า เว้ น คือเว้ นจากการทางานโดยมี
ความเชื่อต่อๆกันมาว่าในช่วงเดือน 5 นัน้ ถ้ าใครไม่หยุดทางานหรื อไม่เว้ นจากการจะมีอนั เป็ นไป
หรื อมีฟ้าผ่า เป็ นต้ น
4.1.11.3 การละเล่นเรื อมอันเรหรื อรากระทบสาก การรานี ้จะราในช่วงเดือน 5
เนื่องจากชาวบ้ านหยุดจากการทางาน จึงมาร้ องรากันเพื่อคลายเครี ยดและเพื่อความสนุกสนาน
ระหว่างคนในชุมชน รวมถึงมีการเล่นสะบ้ าระหว่างหนุม่ สาวด้ วย
4.1.11.4 ประเพณีการสงฆ์น ้าพระในปลายเดือน 5 คือวันแรม 15 ค่า มีการเล่น
ตรุษในภาคเช้ าและภาคบ่ายสรงน ้าพระ
4.1.11.5 ประเพณีการเซ่นศาลปู่ ตาในวันขึ ้น 3 ค่าเดือน 3 และวันขึ ้น 6 ค่าของ
ทุกปี ชาวบ้ านจะนาข้ าวปลาอาหาร ขนม ของหวาน สุรา ไข่ไก่ มาเซ่นปู่ ตาเพื่อให้ ทกุ คนในหมู่บ้าน
มีความร่มเย็น ฝนตกต้ องตามฤดูกาล จะมีการสวดมนต์ในหมู่บ้าน ปั จจุบนั ชาวบ้ านยังปฏิบตั ิและ
นับถือกันอยู่
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4.1.11.6 ประเพณีการเล่นแม่มด หรื อมอ ชาวบ้ านจะเล่นแม่มดในวันขึ ้น 1 ค่า
เดือน 3 เพียงคืนเดียว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาให้ ครอบครัวมีความสุข ถ้ าใครไม่เล่นก็จะมีการ
เจ็บป่ วยของคนในบ้ าน ดังนันในวั
้ นขึ ้น 1 ค่า เดือน 10 ชาวบ้ านทังชายหญิ
้
งจะนัดกันเล่นแม่มด
อย่างสนุกสนาน อุปกรณ์ที่ใช้ ในการเล่นมีดนตรี พื ้นบ้ านมีข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน ขนม พานหรื อ
ขัน ปั จจุบนั การเล่นยังมีอยูป่ ระปรายเนื่องความเชื่อเรื่ องแม่มดเริ่ มลดลงและมีเพียงบางบ้ านเท่ นนั ้
ที่ยงั เล่นอยูท่ กุ ปี
4.1.11.7 ประเพณีการบวชนาค ประเพณีนี ้คล้ ายกันกับหมูบ่ ้ านอื่นๆ
4.1.11.8 ประเพณีการแต่งงานซึ่งคล้ ายกับการแต่งงานของชาวส่วยแต่แตกต่าง
ตรงที่ฝ่ายชาย จะต้ องเตรี ยมขนมประมาณ 12 ถาด ไปเซ่นผีฝ่ายหญิงฝ่ ายหญิงจะเรี ยกเอาข้ าว
จ้ า ว ข้ า วเหนี ย ว มะพร้ าว ไก่ เป็ ด ซึ่ง เป็ นพิ ธี ที่ มี ค วามยุ่ง ยากมากถ้ า แต่ง ตามประเพณี เ ขมร
ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนบ้ านประทุนประกอบไปด้ วยกลุ่มชาติพนั ธุ์เขมรเป็ นหลัก วัฒนธรรม
และประเพณีในการแต่งงานจึงแตกต่างกัน บางคูไ่ ม่อยากทาตามประเพณีก็หนีตามกัน ถ้ าหนีตาม
กันแล้ วการแต่งงานก็จะไม่ถือเอาตามประเพณีจะรวบรัดเอาเลย ประชาชนที่มีเชื ้อสายเขมรไม่นิยม
จัดงานแต่งงานที่มีขนตอนยุ
ั้
ง่ ยากมากนัก มักจะรวบรัดพิธีการให้ มีน้อยที่สดุ
4.1.12 สภาพปั จจุบัน
บ้ านประทุนมี อายุประมาณ 126 ปี จากจ านวนครอบครัวเพี ยง 5 ครอบครั วปั จจุบันมี
ครัวเรื อนทังสิ
้ ้น 205 ครอบครัว เฉลี่ยแล้ วมีการขยายครอบครัวปี ละ 1 ครอบครัว มีประชากรทังสิ
้ ้น
1,500 คน ประชาชนส่ ว นใหญ่ นับ ถื อ ศาสนาพุท ธ เป็ นชุม ชนที่ มี ลัก ษณะแบบสัง คมเกษตร
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพทอผ้ า มีวดั เป็ นศูนย์กลาง
จิตใจของประชาชน มีกิจกรรมที่วดั ทาร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทังกิ
้ จกรรมทางพระพุทธศาสนา
หรื อการต้ อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาเรี ยนรู้ วิถีชีวิตชุมชน บ้ านประทุนได้ รับเลือกให้ เป็ นหนึ่งใน
หมู่บ้านผลิตผ้ าไหมเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี เมื่อปี พ.ศ.2555
ปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาชุมชนให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ การทอผ้ าที่ครบวงจรมากขึน้ รวมถึงมีการจัดตัง้
กลุ่มต่างๆ ได้ แก่ กลุ่มกองทุนหมู่บ้านประทุน กลุ่มกองทุนข้ าวเปลือก กลุ่ม กองทุนประปาบ้ าน
ประทุน และกลุม่ อาชีพทอผ้ าไหม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนในด้ านต่างๆ
4.1.13 ข้ อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนและเงินกองทุนในชุมชน
4.1.13.1 กองทุน หมู่บ้ า นประทุน ประธานคื อ นายประดิ ษ ฐ์ สาทิ พ ย์ จัน ทร์
จานวนสมาชิก 149 คน เงินทุน 1,000,000 บาท กิจกรรมของกลุ่มที่สาคัญ ประกอบด้ วย การให้
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เงิ น กู้ยื ม กับ สมาชิ ก เพื่ อ น าไปประกอบอาชี พ อาชี พ ตามโครงการ,การระดมเงิ น ออม,การจัด
สวัสดิการ
4.1.13.2 กลุม่ กองทุนข้ าวเปลือก ประธานคือ นายจีน จาปาทอง จานวนสมาชิก
60 คน เงินทุน90,000 บาท กิจกรรมของกลุม่ ที่สาคัญคือจัดสรรทุนให้ สมาชิก
4.1.13.3 กลุม่ กองทุนประปาบ้ านประทุน ประธานคือ นายเทียม มัน่ ยืน มีจานวน
สมาชิก 173 คน เงินทุน75,000 บาท กิจกรรมของกลุม่ ที่สาคัญ ประกอบด้ วยปรับปรุงซ่อมแซมสิ่ง
ที่ชารุดให้ คงอยูส่ ภาพเดิมพร้ อมใช้ งานได้
4.1.13.4 กลุ่มอาชีพทอผ้ าไหม ประธาน คือ นางประกอบ จาปาทอง มีจานวน
สมาชิก 89 คน เงินทุนเริ่มต้ น 200,000 บาท กิจกรรมของกลุ่มที่สาคัญประกอบด้ วยทอผ้ าไหมเพื่อ
จาหน่ายให้ แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ ามาเยี่ยมชมหมู่บ้าน ตลอดจนการออกร้ านในช่วงเทศกาลของดี
ประจาจังหวัด และหนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์
4.1.14 ข้ อมูลกลุ่มปลูกหม่ อนเลีย้ งไหม
กลุ่ม ปลูกหม่อนเลี ย้ งไหมบ้ านประทุน ตัง้ อยู่ที่บ้านประทุน หมู่ที่ 4 ตาบลแตล อาเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากอาเภอศีขรภูมิ 14 กิโลเมตร บนเส้ นทางศีขรภูมิ -จอมพระ เป็ นการ
ดาเนินกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมบ้ านประทุน ก่อตังกลุ
้ ่มขึ ้นในปี พ.ศ.2543 โดย
มีสมาชิกทังหมด
้
65 คน มีโรงเลี ้ยงไหม 20 โรงเรื อน ได้ รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริ มการเกษตร
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินงาน ดังนี ้
1) เพื่อส่งเสริ มให้ สมาชิกมีความสามัคคี
2) เพื่ อสนับ สนุนให้ ส มาชิ ก มี ปั จ จัยการผลิ ตวัสดุอุป กรณ์ ก ารเลี ย้ งไหมอย่า ง
พอเพียง
3) เพื่อสนับสนุนให้ สมาชิกมีโรงเลี ้ยงไหมแบบเอกเทศเป็ นของตนเอง
4) เพื่อประสานงานจัดหาหม่อนไหมพันธ์ดีบริการแก่ลกู ค้ า
5) เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาให้ สมาชิกมี ความรู้ เรื่ องการปลูกหม่อนเลี ย้ งไหมและ
การแปรผลิตภัณฑ์ไหม
6) เพื่อจัดหาตลาดรับรองผลผลิต
4.1.15 ข้ อมูลการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มปลูกหม่ อนเลีย้ งไหม
4.1.15.1 การปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมทางกลุ่มได้ รับการสนับสนุนโครงการส่งเสริ ม
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การปลูกหม่อนเลีย้ งไหมจากกรมส่งเสริ มการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์ไหมที่ 3 อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2545 ซึง่ มีการดาเนินงาน 4 กิจกรรมสาคัญ คือ
1) อบรมเกษตรกรหลักสูตรการปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม 15 วัน โดยจัดส่งเกษตรกร
ไปเข้ ารับการอบรมที่ศนู ย์ส่งเสริ มขยายและเพาะเลี ้ยงพันธ์ หม่อนไหมที่ 3 อาเภอนางรองจังหวัด
บุรีรัมย์
2) สนับสนุนวัสดุก่อสร้ างห้ องเลี ้ยงไหมแบบสมทบขนาด 6x8 เมตรจานวน 20
ห้ องและส่ง เสริ มการปลูกหม่อนพันธุ์ ดี 30 ไร่ ต่อมาเกษตรกรได้ ขยายการปลูกหม่อนเลีย้ งไหม
อย่างกว้ างขวาง โดยสมาชิกคนอื่นๆได้ เข้ ารวมกับกลุ่มเกษตรกรที่มีโรงเลี ้ยงและสมาชิกบางคนยัง
ลงทุนสร้ างโรงเลี ้ยงไหมเป็ นส่วนตัว
3) ศูนย์ ฯ จัดฝึ กอบรมหลักสูตรการทาชาใบหม่อนพร้ อมอุปกรณ์ การทาชาใบ
หม่อนให้ แก่กลุม่
4) ศูนย์ฯจัดฝึ กอบรมสาวไหมและการฟอกย้ อมไหมและการฟอกย้ อมไหมให้ แก่
เกษตรกรกลุ่มและวางแผนการรับไข่ไหมจากศูนย์ขยายพันธ์ไหมนางรองปี ละ 8 รุ่น รุ่น ละ 40
แผ่น รวมทังปี
้ ประมาณ 320 แผ่น เพื่อใช้ ในการทอผ้ าไหมในแต่ละปี
4.1.15.2 การสาวไหม ทางกลุ่มให้ สมาชิกผู้เลี ้ยงไหมสาวกันเองก่อน เนื่องจาก
ทางกลุ่มยังไม่มีโรงสาวไหมเป็ นของส่วนรวม และกลุ่มได้ ดาเนินกิจการของบประมาณเพื่อซื อ้
เครื่ องสาวไหมแบบกึ่งอัตโนมัตพิ ร้ อมสร้ างโรงสาวไหม
4.1.16 สรุปสภาพบริบทชุมชน
บ้ านประทุน หมูท่ ี่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็ นชุมชนที่มีลกั ษณะแบบ
สังคมเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพทอผ้ า มีวดั
เป็ นศูนย์กลางจิตใจของประชาชน มีกิจกรรมที่วดั ทาร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทังกิ
้ จกรรมทาง
พระพุทธศาสนาหรื อการต้ อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาเรี ยนรู้วิถีชีวิตชุมชน บ้ านประทุนได้ รับเลือก
ให้ เป็ นหนึง่ ในหมูบ่ ้ านผลิตผ้ าไหมเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี เมื่อ
ปี พ.ศ.2555 ปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาชุมชนให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้การทอผ้ าที่ครบวงจรมากขึ ้นรวมถึงมี
การจัดตังกลุ
้ ม่ ต่างๆ ได้ แก่ กลุ่มกองทุนหมูบ่ ้ านประทุน กลุม่ กองทุนข้ าวเปลือก กลุ่มกองทุนประปา
บ้ านประทุน และกลุ่มอาชีพทอผ้ าไหม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนในด้ านต่างๆ จุดแข็งของ
ชุมชนบ้ านประทุนคือ ผู้นามีความรู้ ความสามารถ เสียสละให้ กับชุมชน อีกทังยั
้ งมีทุนในชุมชนที่
แข็งแกร่งและทรงคุณค่า จุดอ่อนคือ เกษตรกรยังทานาที่ต้องพึง่ พิงธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็ นการรอให้

51
ฝนตกตามฤดูกาล ด้ านโอกาสของชุม ชนคือ การสนับสนุนช่วยเหลื อขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น ที่ เ ข้ า มามี บทบาทส าคัญ ในการให้ ค วามรู้ การฝึ กอบรมทักษะเพื่ อการประกอบอาชี พ
อุปสรรคของชุมชนบ้ านประทุน คือ ปั ญหาผลผลิตทางด้ านการเกษตรที่มีการผลิตไม่เพียงพอทาให้
ราคาในท้ องตลาดสูงขึน้ เกษตรกรในชุมชนจึงต้ องพึ่งพ่อค้ าคนกลางและร้ านค้ าพาณิชย์ ทาให้
รายได้ ลดลงจึงต้ องหันไปพึ่งบุตรหลานที่จาเป็ นต้ องอพยพย้ ายถิ่นฐานออกไปหางานทาในเมือง
ชุมชนบ้ านประทุนเป็ นหนึ่งในหลายๆชุมชนที่เน้ น การพึ่งพาตนเอง ใช้ ทนุ ชุมชนคือภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหมเพื่ อการสร้ างรายได้ และสร้ างความภาคภูมิ ใ จให้ แก่ ตนเอง ให้ แก่ คนในชุม ชนและ
ลูกหลานในท้ องถิ่น

4.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการลงพื ้นที่เพื่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้ านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี ้ยังมีกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ สKey Informant) ได้ แก่ ปราชญ์ชาวบ้ าน ผู้สืบ
ทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม สมาชิกกลุ่มสตรี ทอผ้ าบ้ านประทุน ผู้ใหญ่บ้านประทุน กลุ่มผู้ใหญ่ /
ผู้สงู อายุ เด็กและเยาวชนซึ่งเป็ นผู้อาศัยอยู่ในชุมชนโดยใช้ การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์แบบกลุม่ โดยมีผลการศึกษา ดังนี ้
4.2.1 กระบวนการสื่อสารเพื่อการถ่ ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
4.2.1.1 บทบาทของผู้สง่ สาร สSender)
ปราชญ์ ช าวบ้ า น ประธานกลุ่ม สตรี ก ารทอผ้ า ไหม ผู้สื บ ทอดการทอผ้ า ไหม
สมาชิกการทอผ้ าไหมเป็ นบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลที่เป็ นผู้ริเริ่ มหรื อเริ่ มต้ นส่งสารไปยังบุคคลหนึ่งหรื อ
สมาชิกในชุมชน โดยมีบทบาทในการชี ้นาว่าพฤติกรรมการสื่อสารภายในสถานการณ์หนึ่งๆ นัน้ จะ
เป็ นไปในรูปใดและมีผลอย่างไรหรื ออีกนัยหนึ่ง คือ บุคคลเหล่านี ้เป็ น ผู้กระตุ้น (Stimulus) ที่ทาให้
เกิดการตอบสนอง (Response) จากผู้รับสาร โดยการใช้ สญ
ั ญาณ(Signal) และสัญลักษณ์
(Symbol) ซึ่งแสดงถึงเป้าหมายหรื อสิ่งที่แหล่งสารต้ องการสื่อ ในที่นี ้ บุคคลและกลุ่มคนดังกล่าว
เป็ นผู้ที่สง่ สารไปยังสมาชิกของชุมชน โดยมีทศั นะต่อบทบาทของผู้สง่ สาร ดังนี ้
เฮียง บุญยงค์ กล่าวถึง การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอ
ผ้ าไหมไว้ ว่า “ทอผ้ ามานานแล้ ว กี่ปีไม่ร้ ู มีคนมาขอให้ ช่วยบอกช่วยสอน ก็ไม่ร้ ูจะสอนยังไง เลยทา
ให้ ดู ทาทีละขันที
้ ละตอน เขาเห็นก็ร้ ู ว่ามันยากกว่าจะได้ แต่ละเส้ นแต่ละผืน เขาเลยจาแล้ วเอาไป
ทา ทาจนขายได้ เราก็ดีใจ” สเฮียง บุญยงค์, 2558)
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ประกอบ จาปาทอง กล่าวถึง การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหมไว้ ว่า “ เราสาธิตให้ เขาเห็น ลงมือทาให้ ดู บางทีการพูดการบอกเขาไม่เข้ าใจ ต้ องให้ เขา
เรี ยนรู้และลงมือทาด้ วยตัวเอง” สประกอบ จาปาทอง, 2558)
นงสี ทองด้ วง กล่าวถึง การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ า
ไหมไว้ วา่ “ ใครมาเรี ยนรู้เราก็สอน สอนให้ เขาเป็ น เขาจะจ่ายเงินให้ เราค่าสอนหรื อเปล่าเราไม่ร้ ู เรา
รู้แต่วา่ ถ้ าเขาทาเป็ น เขากลับไปบ้ านเขาก็ทาได้ ทาได้ โดยไม่มีเรา แค่นี ้ก็พอ” สนงสี ทองด้ วง, 2558)
แต๋ว บุญยงค์ กล่าวถึง การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ า
ไหมไว้ วา่ “เราเป็ นรุ่นลูกรุ่นหลานก็ครูพกั ลักจามาจากพ่อแม่ ตอนนี ้เราสอนคนอื่นได้ แล้ ว เราพูดไม่
เก่งก็ต้องทาให้ ดู ย้ อมให้ ดู ทอให้ ดู แล้ วให้ ลองทา ผิดไม่เป็ นไรเพราะเดี๋ยวเขาก็ร้ ู พอทาครัง้ ที่สองก็
ไม่ผิดแล้ ว ไม่นานก็ทาได้ ” สแต๋ว บุญยงค์, 2558)
จากข้ อมูลที่ ได้ จากการสัมภาษณ์ สรุ ปในประเด็นของผู้ส่งสารได้ ว่า การสื่อสาร
เพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมไม่เพียงต้ องอาศัยการบอกเล่าแบบปากต่อปากเท่านัน้
ยังต้ องใช้ การสาธิตและการลงมือทาให้ ดู การได้ ปฏิบตั ิจริ งทาให้ เกิดการเรี ยนรู้จากการลองผิดลอง
ถูกจนเกิดความรู้ความเข้ าใจและปฏิบตั ิได้ ถกู ต้ อง การที่พื ้นฐานการทอผ้ ามาจากคนในครอบครัว
เป็ นผู้สืบทอดความรู้ ให้ เป็ นองค์ความรู้ ที่สาคัญในการถ่า ยทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่น ซึ่งมีวิธีการ
ถ่ายทอดโดยการอาศัยบุคคลเป็ นแหล่งความรู้ในการสาธิต ซึ่ง บ้ านถือเป็ นแหล่งถ่ายทอดที่สาคัญ
ในการถ่ายทอดใช้ การเรี ยนรู้ แบบมุขปาฐะ คือ การเรี ยนรู้ จากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง ตังแต่
้ แม่สอนลูก พี่สอนน้ อง น้ าสอนหลาน ใช้ วิธีสอนด้ วยการปฏิบตั ิ จริ ง อธิบายการทา
ด้ วยการบอกเล่า จึงเป็ นมูลเหตุสาคัญที่ทาให้ เกิดการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง และ
ส่งต่อกันไปเรื่ อยๆ กลายเป็ นเครื อข่ายองค์ความรู้ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นนี ้
4.2.1.2 เนื ้อหาของสาร สMessage)
ลักษณะของเนื ้อหา สMessage) ของชุมชนบ้ านประทุนมีลกั ษณะที่เน้ นการทาให้
เห็นหรื อการลงมือทาด้ วยตนเอง สารที่สื่อออกไปจึงออกมาในรู ปแบบของอวัจนภาษา ทังท่
้ าทาง
กริ ยา อาการ การสาธิ ตและการปฏิ บตั ิจากคนในครอบครัวถูกส่ง ต่อไปยัง รุ่ นสู่รุ่ น ในรู ป แบบที่
แตกต่างกันออกไปขึ ้นอยูก่ บั ความเข้ าใจของผู้สง่ สารและรูปแบบของการนาเสนอสารนันๆ
้ ไม่ว่าจะ
เป็ นคาพูด ตัวหนังสือ หรื อรู ปภาพ เครื่ องหมาย หรื อกิริยาท่าทางต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเป็ นสิ่งที่แสดงหรื อ
ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้ องการและวัตถุประสงค์ของผู้รับสาร ซึ่งส่วนใหญ่แล้ ว สารก็
คือ ภาษา สLanguage) ในที่นีส้ ารของชุมชนดังกล่าวมี รหัสของสารที่ไม่ใช้ คา สNonverbal
Message Codes) ได้ แก่ ระบบสัญลักษณ์สญ
ั ญาณหรื อเครื่ องหมายใดๆ ก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้ องกับ
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การใช้ ถ้อยคา เช่น ดนตรี การเต้ นระบา อากัปกริ ยาท่าทาง สGesture) การแสดงทางหน้ าตา
สFacial Expression) ซึง่ แต่ละอย่างมีสว่ นประกอบย่อย และเมื่อรวมเข้ าด้ วยกันตามแบบที่กาหนด
ก็ทาให้ มีความหมายขึ ้น สารของชุมชนจึงจัดอยูใ่ นประเภทนี ้
4.2.1.3 ช่องทางการสื่อสาร สChannel)
ลักษณะการสื่อสารของชุมชนบ้ านประทุนในปั จจุบันนัน้ จากการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลทังจากเอกสาร
้
งานวิจยั และการลงภาคสนาม พบว่า ชุมชนบ้ านประทุนมีการใช้ ช่องทาง
การสื่ อสารในหลากหลายรู ปแบบ แต่เน้ นไปที่การสื่อสารผ่านตัวบุคคล การสื่อสารแบบปากต่อ
ปาก และการสื่ อสารผ่านเสี ยงตามสาย รวมถึง การสื่ อสารผ่า นการจัดการประชุม เพื่ อดาเนิ น
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการทอผ้ าไหม ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่ชมุ ชนจัดขึ ้น
4.2.1.4 บทบาทของผู้รับสาร สReceiver)
จากการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม ผู้ใ หญ่ /ผู้สูง อายุ กลุ่ม เด็ก และเยาวชนในชุม ชนบ้ า น
ประทุนเพื่อวิเคราะห์ในประเด็นของความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหม มีผลการศึกษาดังนี ้
สุทธิดา บุญยงค์ กล่าวถึง การใช้ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหมไว้ ว่า “ ชุมชนนี ้มีกิจกรรมบ่อยๆ เวลามีงานก็จะบอกต่อๆกัน มีผ้ ใู หญ่บ้านที่
ขยันขันแข็ง เวลามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับผ้ าไหมผู้ใหญ่บ้านก็จะประกาศผ่านเสียงตามสาย เราได้
ยินก็ไปบอกแม่ หรื อถ้ าเราไปเจอข่าวที่ไหนในหมู่บ้านก็จะเอามาเล่าให้ แม่ฟัง ทังในอิ
้ นเตอร์ เน็ต
หรื อในทีวี” สสุทธิดา บุญยงค์, 2558)
ปรารถนา บุญยงค์ กล่าวถึงประเด็นนี ้ว่า “เราฟั งจากผู้ใหญ่เล่าจากเพื่อน
บอก บางทีก็เก็บมาคิดต่อว่าเราทาอะไรให้ บ้านเราได้ บ้าง นอกจากทอผ้ าได้ เราก็ราเรื อมอันเรได้ สิ่ง
ที่เราทาเราคิดว่าคุ้มค่า” สปรารถนา บุญยงค์, 2558)
สาเรี ยน เงางาม กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ความรู้จากการทอผ้ าเราก็
รับจากครอบครัวมา เขาสอนให้ เป็ นจนเราทาได้ ก็เป็ นความรู้ ติดตัวเลี ้ยงตัวเอง ถ้ ามีข่าวเกี่ยวกับ
ผ้ าไหมก็ร้ ูจากเพื่อนๆมาเล่าให้ ฟัง บางทีก็เห็นในโทรศัพท์เวลาลูกเอามาให้ ดู เห็นผ้ าไหมเราอยู่ใน
นัน้ ก็ แ ปลกดี แ ต่ ก็ ช อบ เพราะคนอื่ น จะได้ รู้ จั ก เรา รู้ จั ก หมู่ บ้ านเราว่ า มี อ ะไรเด่ น อะไรดี ”
สสาเรี ยน เงางาม, 2558)
คาผน มัน่ ยืน กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกัน โดยเน้ นย ้าว่า “เรารับวิชา
มาจากพ่อแม่ เราต้ องสืบทอดต่อให้ ได้ เราต้ องเข้ าใจในขันตอนการทอ
้
เรามีวิ ธีการสอนให้ ง่ายขึ ้น
แต่เราเองก็ต้องฟั งมากขึ ้นด้ วย เราเรี ยนตลอดชีวิต ถึงตอนนี ้ก็ยงั เรี ยนรู้อยู่ ” สคาผน มัน่ ยืน, 2558)
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์ประเด็นดังกล่าว พบว่า ผู้รับสารในกลุ่ม
ผู้ใหญ่และผู้สงู อายุในชุมชนรับสารจากครอบครัว ผู้นาชุมชนและการบอกต่ อจากสมาชิกในชุมชน
เป็ นหลัก โดยมีการนาความรู้ ที่ได้ รับมาต่อยอดทางความคิดและสืบสานจนกลายเป็ นวิชาติดตัว
สามารถเลี ้ยงดูครอบครัวได้ ด้ านกลุม่ เด็กและเยาวชนมองว่า การเปิ ดรับสารทาให้ เข้ าใจชุมชนมาก
ขึ ้น รู้จกั ชุมชนว่ามีเอกลักษณ์อะไร รวมถึงมีความคิดที่จะสืบทอดภูมิปัญ ญาท้ องถิ่นในอนาคตให้
อยูค่ กู่ บั ชุมชนต่อไป
นอกจากนี ้ ชุมชนบ้ านประทุนมีการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการทอผ้ าไหมอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ ชมุ ชนเกี่ยวกับขันตอนการทอผ้
้
าให้ แก่เด็กและเยาวชน
ตลอดจนคนภายนอกที่ ส นใจ รวมถึ ง การสอดแทรกเนื อ้ หาเกี่ ย วกับ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ไปยัง
แบบเรี ยนของโรงเรี ยน เพื่อให้ เด็กและเยาวชนได้ ซมึ ซับและรู้จกั ทุนชุมชนที่เป็ นเอกลักษณ์ อีกทังยั
้ ง
มีความพยายามที่จะผลักดันให้ ชุมชนกลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการทอผ้ าไหมประจาอาเภอ
ศีขรภูมิ โดยร่ วมมื อกับหน่วยงานภาครั ฐ ประสานความร่ วมมื อในการจัดกิ จ กรรมต่างๆที่ เอื อ้
ประโยชน์ให้ แก่ชมุ ชนอีกด้ วย
4.2.2 กลยุทธ์ การใช้ ส่ ือเพื่อการสื่อสารการถ่ ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ลักษณะการสื่อสารของชุมชนบ้ านประทุนในปั จจุบนั นัน้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลทัง้
จากเอกสาร งานวิจยั และการลงภาคสนาม พบว่า ชุมชนบ้ านประทุนมีการสื่อสารในรูปแบบของ
การมีส่วนร่ วมโดยเน้ นการใช้ กลยุทธ์ สื่อหลายรู ปแบบเพื่อประสานงานและโน้ มน้ าวใจสมาชิกใน
ชุมชนให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการและพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นตลอดจนดูแลสภาพแวดล้ อม
ของชุมชน ในที่นี ้ผู้ศึกษาจึงได้ นาข้ อมูลมาวิเคราะห์และแยกเป็ นประเด็นการสื่อสารออกตามกล
ยุทธ์สื่อแต่ละประเภท ดังนี ้
4.2.2.1 กลยุทธ์สื่อบุคคล
สื่อบุคคลเป็ นสื่ อขนาดเล็กที่ เหมาะกับการสื่อสารในชุมชน เพราะมีคุณสมบัติ
ใกล้ ชิดกับคนในชุมชนหรื อในวัฒนธรรมเดียวกัน บ้ านประทุนมีการใช้ กลยุทธ์ สื่อบุคคลคือ การมี
ผู้ใหญ่บ้านที่อุทิศตัวให้ กับชุมชนอย่างเต็มที่ คือ นายประดิษฐ์ สาทิพจันทร์ บ้ านประทุนจึงมีการ
บริหารจัดการชุมชนที่ดี มีการเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่และพึ่งพากันและกัน เป็ นบุคคลที่สามารถโน้ มน้ าวให้
ชาวบ้ านในชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการดูแลชุมชน จัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับภาครัฐ ตลอดจนเป็ น
หัวเรี่ ยวหัวแรงในการวางแผนการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชุมชนรวมถึงมีปราชญ์ ชาวบ้ าน
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นางเฮียง บุญยงค์ ผู้ซึ่งเป็ นทังปู่
้ ครู และผู้ที่ได้ รับ้ การเคารพและยอมรับจากชาวบ้ านในชุมชนและ
เป็ นผู้สง่ สารที่มีความสามารถในการส่งสารและเป็ นที่รักใคร่ของคนในชุมชน

ภาพที่ 4.3 นายประดิษฐ์ สาทิพจันทร์ สคนกลาง) ผู้ใหญ่บ้าน สาธิตการโอบรอบต้ นประดูย่ กั ษ์
โบราณอายุกว่าร้ อยปี ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญการดาเนินกิจกรรมแบบออนผะคุจาก
ประเทศญี่ปนุ่

ภาพที่ 4.4 นายเฮียง บุญยงค์ ปราชญ์ชาวบ้ าน
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นอกจากนี ้ยังมีนางประกอบ จาปาทอง ประธานกรรมการพัฒนาสตรี หมู่บ้าน ที่
เป็ นอีกหนึง่ หัวเรี่ ยวหัวแรงในการนาเอาภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมมาใช้ ในการสื่อสารกับกลุ่มสตรี ใน
หมูบ่ ้ าน โดยการใช้ ทกั ษะการทอผ้ าที่ได้ รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวม
ชาวบ้ านที่สนใจและต้ องการที่จะมีรายได้ อื่นๆนอกเหนือจากการทาการเกษตร หรื อต้ องการใช้
เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ในช่วงเวลาที่ว่างเว้ นจากการทางานหรื อดูแลครอบครัว นางประกอบ
จาปาทองได้ ผลักดันให้ มีกลุ่มสตรี ทอผ้ าไหมบ้ านประทุนเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอาชีพและ
พัฒนาหมู่บ้านให้ มีรายได้ ครัวเรื อนมากขึ ้น จากการทอผ้ าและงานฝี มืออื่นๆที่ใช้ ผ้าไหมนาไปแปร
รูปดัดแปลงเป็ นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ

ภาพที่ 4.5 ประกอบ จาปาทอง ได้ รับรางวัลบุคคลเกียรติยศ รางวัลชนะเลิศกลุม่ องค์กรดีเด่น
ประเภทกลุม่ องค์กรแกนหลักสาคัญในการพัฒนาหมูบ่ ้ านดีเด่นโครงการเชิดชูเกียรติ
ผู้นาเครื อข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทยประจาปี 2550
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4.2.2.2 กลยุทธ์สื่อพื ้นบ้ าน

ภาพที่ 4.6 สมาชิกชุมชนแสดงการราเรื อมอันเรในงานเปิ ดหมู่บ้านท่องเที่ยว
สาหรับสื่อพืน้ บ้ านนับเป็ นอีกหนึ่งสื่อกลางสาคัญที่ช่วยให้ ชุมชนบ้ านประทุนมี
ความเป็ นหนึ่งเดียวกันเนื่องจากเป็ นสื่อที่มีการระดมการมีส่วนร่วมในชุมชนได้ ดี แสดงให้ เห็นถึง
รากเหง้ าของท้ องถิ่นและสามารถสร้ างความบันเทิงให้ กบั คนในชุมชน ในที่นี ้ สื่อพื ้นบ้ านของชุมชน
บ้ านประทุนคือ การราเรื อมอันเร ซึ่งถือเป็ นสื่อพื ้นบ้ านที่จาแนกด้ วยเกณฑ์องค์กรที่นาสื่อพื ้นบ้ าน
ไปใช้ และพัฒนา ได้ แก่ สื่อการแสดง สื่อวัตถุ และสื่อพิธีกรรม สกาจร หลุยยะพงศ์, 2557, น. 4)
เรื อมอันเร เป็ นการละเล่นของชาวไทยเขมร จ.สุรินทร์ นิยมเล่นในเดือนห้ า
(แคแจต) ซึ่งถือเป็ นวันพักผ่อนประจาปี เป็ นการราเล่นในวันว่าง คือ วันหยุดสงกรานต์ ซึ่ง
ชาวบ้ าน เรี ยกว่า งัยตอม โดยถือเอาวันขึ ้น 1 ค่า เดือนห้ า เป็ นวันขึ ้นปี ใหม่ ชาวบ้ านจะพากันหยุด
ทางาน 2 ช่วง ช่วงแรกจะหยุด 3 วัน คือ ตังแต่
้ วนั ขึ ้น 1 ค่า เดือน 5 จนถึง ขึ ้น 3 ค่า เดือน 5
เรี ยกว่า ตอมตูจ ช่วงที่สองจะหยุด 7 วัน เรี ยกว่า ตอมทม ตังแต่
้ วนั แรม 1 ค่า ถึงวันแรม 7 ค่า
เดือน 5 ชาวบ้ านจะก่อเจดีย์ทรายตามวัดต่าง ๆ ใกล้ บ้านในวันขึ ้น 14 ค่า พอเช้ าวันขึ ้น 15 ค่า จะมี
การตักบาตร หลังจากนันก็
้ จะหยุด 7 วัน ในช่วงวันหยุดนี ้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ หนุ่มสาวที่ชอบ
พอกันได้ มาพบปะกันด้ วย การละเล่น เรื อมอันเร หรื อ ลูดอันเร
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เรื อม ในภาษาเขมร แปลว่า รา ลูด แปลว่า กระโดดหรื อ เต้ น อันเร
แปลว่า สาก ทังหมดจึ
้
งแปลว่า ราสาก หรื อ เต้ นสาก การเล่นในสมัยแรกๆ จะมีการจับกลุ่มและนัด
หมายมาเล่นในช่วงวันหยุด ชายหนุ่มในหมู่บ้านหรื อละแวกใกล้ เคียงเมื่อได้ ยินเสียงสากก็จะ
มาร่วมสนุกกัน เพื่อจะได้ ใกล้ ชิดกับสาวที่หมายปอง การละเล่นชนิดนี ้ไม่ทราบต้ นกาเนิดที่ชดั เจน
แต่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตังแต่
้ สมัยจอมพล ป.พิบลู สงครามเป็ นต้ นมา
การแสดงเรื อมอันเร ผู้แสดงไม่จากัดจานวน การฟ้อนราแต่เดิมฝ่ ายหญิง
จะรารอบสากที่กระทบกัน ฝ่ ายชายยืนอยูร่ อบ ๆ ถ้ าอยากราคูก่ บั หญิงใดก็จะเข้ าไปโค้ งราคูด่ ้ วย ไม่
พิถีพิถนั ในการแต่งกายมากนัก ใช้ เลือกชุดที่ดีที่สดุ ของชาวบ้ าน หญิงจะนุ่งไหมที่ทอเอง เช่น ผ้ าถุง
โฮล หรื อ ซัมป็ วลโฮล การนุ่งผ้ าโฮลจะต้ องมีการต่อประโบล (เชิงผ้ านุ่ง) ด้ วย ชายนุ่งโสร่ง ต่อมามี
การพัฒนาให้ เป็ นแบบเดียวกัน คือ หญิงสวมเสื ้อแขนกระบอก นุ่งผ้ าถุงไหม ห่มสไบเฉียง ดอกไม้
ทัดหู ใส่สร้ อยตัวหรื อสร้ อยสังวาล ชายสวมเสื ้อคอกลมแขนสัน้ นุ่งโจงกระเบนผ้ าไหมพื ้นเมืองที่
เรี ยกว่า ผ้ ากะเนี่ยว สกระนีว) ผ้ าหางกระรอก มีผ้าขาวม้ าไหมคาดเอวและพาดบ่าทิ ้งชายทังสอง
้
ข้ างไปด้ านหลัง เดิมนิยมเล่นช่วงเดือนห้ าหลังเกี่ยวข้ าวเสร็ จปั จจุบนั แสดงได้ ทุกโอกาสไม่ว่าจะ
เป็ นกฐิ น ผ้ าป่ า เทศกาล สภัคกวินทร์ จันทร์ ทอง, 2551)

ภาพที่ 4.7 สมาชิกชุมชนในหมูบ่ ้ านเล่นเครื่ องดนตรี ประกอบการราเรื อมอันเร
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การใช้ สื่อพื ้นบ้ านคือการละเล่นเรื อมอันเรเพื่อการพัฒนานัน้ ต้ องอาศัย
การประสานกับชุมชน คนในพื ้นที่ รวมทังการวิ
้
เคราะห์เป้าหมายของชุมชนว่ามีวตั ถุประสงค์ในการ
ใช้ สื่ อพื น้ บ้ านเพื่ ออะไร ชาวชุม ชนบ้ านประทุนมี เป้ าหมายร่ ว มกันคื อ เพื่ อต้ อ งการจะอนุรัก ษ์
การละเล่นที่มีความเป็ นคนไทยเชือ้ สายเขมรเอาไว้ ซึ่งในปั จจุบนั มีการพัฒนาท่าราและนาเอา
องค์ประกอบหลายๆ อย่างเข้ ามาผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ไม่ว่าจะเป็ นท่าราอันอ่อนช้ อย
สวยงามตามแบบฉบับใหม่ แต่ก็ยงั คงไม่ทิ ้งรูปแบบท่าราแบบเดิม ดนตรี กนั ตรึมที่นาเข้ ามาบรรเลง
ประกอบการลูดตามทานองต่างๆ อย่างไพเราะสนุกสนานชวนฟั ง และคาร้ องที่มีเนื ้อหาสาระที่บง่
บอกอันเป็ นวัฒนธรรมของชนเชื ้อสายเขมรอย่า งแท้ จริ ง เพื่อไม่ให้ เกิดการกลายพันธุ์และยังคงมีผ้ ู
สืบทอดต่อไป
นอกจากนี ย้ ัง มี สื่ อ พื น้ บ้ านอี ก ชนิ ด หนึ่ง คื อ การทอผ้ า ไหม ซึ่ง เป็ นภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นของชาวบ้ านประทุน โดยผ้ าไหมของจังหวัดสุรินทร์ จะมีความแตกต่างตรงที่มีความ
หลากหลายที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาติพนั ธุ์หลายๆ ชาติพนั ธุ์ที่อยูร่ ่วมกันในหมู่บ้าน เช่น คนไทย
เชื ้อสายเขมร ไทยอีสาน กุยหรื อส่วย เป็ นต้ น คุณสมบัติคือนุ่มเย็นสบาย เพราะใช้ ไหมอ่อนหรื อ
ไหมเส้ นเล็ก เมื่อนาไปทอก็จะเป็ นผ้ าซึ่งไม่หนานัก ใส่แล้ วจึงเย็นสบายไม่ร้อน ผู้ที่ชื่นชอบและนิยม
ผ้ าไหม รวมทังนั
้ กท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้ ามาเยี่ยมชมขันตอนการผลิ
้
ตผ้ าไหมจากภูมิปัญญา
ชาวบ้ านที่สืบทอดกันมายาวนาน
ประกอบ จาปาทอง ประธานกลุม่ สตรี ทอผ้ าไหมบ้ านประทุน เล่าว่าได้ ทอ
ผ้ ากันมานานตังแต่
้ สมัยบรรพบุรุษ เมื่อก่อนเลี ้ยงแค่ตวั ไหมไม่ได้ ทอผ้ าจาหน่ายเพียงแต่ขายเส้ น
ไหมให้ กับพ่อค้ าคนกลาง แต่เมื่อมีโอกาสเดินทางไปดูงานแสดงผลิตภัณฑ์ในจังหวัดก็พบว่า
นักท่องเที่ยวหรื อผู้ประกอบการที่มีฝีมือจากจังหวัดใกล้ เคียงมักจะซื ้อเส้ นไหมกลับไปทอหรื อผลิต
เองมากกว่าการซื ้อผ้ าทอสาเร็ จ จึงลองหันมาทอผ้ าไหมบ้ างโดยในอดีต การทอผ้ าไหมใช้ การตี
เกลียวเพียง 3 ชัน้ แต่เนื่องจากการคิดค้ นและทดลองซ ้าๆจึงคิดนวัตกรรมการตีเกลียวไหม 5 ชัน้
ขึ ้นมาเป็ นที่แรก เนื่องจากประหยัดเวลาในการทอผ้ ามากขึ ้นแล้ ว ไหมที่กรอจะเรี ยงเส้ นสวยไม่พนั
กันเป็ นก้ อน
ผ้ าไหมลายหางกระรอกของชุมชนบ้ านประทุนเป็ นผ้ าไหมลายพื ้นเมือง
เป็ นผ้ าไหมที่ ทอกันมานานตังแต่
้ สมัยโบราณ การทอมีขัน้ ตอนที่ ซับซ้ อนและเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ทอด้ วยไหมเส้ นเล็กเนื ้อละเอียด ทาให้ เนื ้อผ้ าดูเรี ยบหรูและเป็ นเงาอีกทังเนื
้ ้อผ้ าโปร่งเบา
สามารถระบายอากาศได้ ดี โดยใช้ เทคนิคการทอผ้ าที่เป็ นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทคือ การควบเส้ น
หรื อคนไทยเรี ยกว่า ผ้ าหางกระรอก จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์ ชาวกูยนิยมใช้ และทอผ้ าไหมควบ

60
การนาไหมสองสีมาควบกันเรี ยกว่า “กะนีว” เมื่อนามาใช้ เป็ นเส้ นพุ่งทอกับเส้ นยืน สีพื ้นจะทาให้
เกิดลายเหลื่อมกันเป็ นสีเหลืองคล้ ายหางกระรอก ลักษณะของผ้ ากะนีวนี ้ผิวสัมผัสจะมีความมัน
ระยิบระยับ เมื่อนาไปส่องกับแดดจะแยกสีได้ ชดั เจนคล้ ายภาพ 3 มิติ ในอดีตนิยมทอให้ ผ้ ชู ายนุ่ง
เป็ นโจงกระเบนหรื อโสร่งเพื่อสวมใส่ไปในงานพิธีมงคลต่างๆ ปั จจุบนั มีการนามาตัดเย็บเป็ นเสื ้อผ้ า
ใส่ไ ด้ ทัง้ หญิ ง และชาย โดยผู้ห ญิ ง นิยมใส่เป็ นผ้ าถุง และตัดเย็ บเป็ นเสื อ้ เพื่ อใส่ใ นงานบุญหรื อ
เทศกาลต่างๆ
ขันตอนการทอผ้
้
าไหมของชุมชนบ้ านประทุนนัน้ มีกระบวนการขันตอนที
้
่
ชัดเจนและสืบทอดมาจากรุ่นสูร่ ุ่น โดยมีขนตอนการทอผ้
ั้
าไหม ดังนี ้
1) การสาวไหมจากรังไหม ส Silk Reeling) โดยการดึงเส้ นใยออกจากรัง
ไหมให้ ได้ ขนาดตามต้ องการในการทอผ้ า โดยการสาวไหมด้ วยมือ เส้ นไหม แบ่งได้ เป็ น 2 ชนิด คือ
เส้ นไหมยืน สWarp) คือ เส้ นไหมทางยาวของการทอผ้ า เป็ นเส้ นไหมที่มีความสม่าเสมอ ไม่มีปมปม
ุ่
มีความเหนียวและความยืดตัวดี และเส้ นไหมพุ่ง ส Weft ) คือ เส้ นไหมทางขวางของการทอผ้ า
ชุม ชนบ้ านประทุน มัก ใช้ เ ส้ นไหมที่ สาวมื อเป็ นส่วนใหญ่ เพื่ อให้ เนื อ้ ผ้ า มี ความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น

ภาพที่ 4.8 การสาวไหมจากรังไหมธรรมชาติเพื่อนาไหมไปย้ อมสี
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2) การกรอไหม (Rereeling) ชุมชนบ้ านประทุนมีการคิดค้ นนวัตกรรม
การกรอไหมจากกงโดยใช้ การทางานของไฟฟ้าเพื่อช่วยในการทุ่นแรงและเพื่อความรวดเร็ วในการ
ผลิต

ภาพที่ 4.9 การกรอไหมจากกง
กง ทาด้ วยไม้ ไผ่ที่เหลาปลายให้ บาง ไขว้ กันเป็ น 2 คู่ แล้ วมีเชือกขึงไขว้
กันไป มา ระหว่างไม้ 2 คู่ ตรงกลางจะมีแกนไม้ ไผ่ยื่นยาวออกไปสาหรับสอดกับหลักตีนกง ใช้ ใส่ไจ
ฝ้ายเพื่อจะกวักเตรี ยมเข้ าสู่การทอผ้ า มีรูปทรงกระบอกโดยใช้ ไม้ ไผ่ทาเป็ นโครงด้ านหัวและด้ าน
ท้ าย แล้ วโยงด้ วยเชือก กงเป็ นเครื่ องมือกรอเส้ นด้ าย ทางานร่วมกับอัก เพื่อเก็บด้ ายที่ปั่นดีแล้ วจาก
เหล็กไนของหลา สไนปั่ นด้ าย) มาพันรวมกันที่กง ช่างปั่ นด้ ายจะนาเส้ นด้ ายมาตรฐานมาตรวจตรา
ความเรี ยบร้ อยอีกครัง้ เพื่อเก็บส่วนที่เป็ นปม หรื อขุยด้ ายที่ตดิ พันมาตอนปั่ นด้ ายออกให้ เรี ยบร้ อย
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ภาพที่ 4.10 การกรอไหมใส่อกั
การกรอไหม (Rereeling) คือการนาเส้ นไหมที่สาวได้ มาเข้ าเครื่ องกรอ
เพื่ อขยายเส้ นไหมจากอัก โดยอักเป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ เป็ นเครื่ องพันเส้ นด้ ายหรื อเส้ นไหมก่อนเข้ า
กระสวย มีส่วนประกอบคือ คอนอักและแขนอัก ส่วนในเป็ นเครื่ องมือสาหรับกรอได้ เข้ ากับหลอด
ด้ าย ก่อนที่จะนาไปใส่กระสวย มีลักษณะเป็ นกงล้ อขนาดใหญ่ อยู่ติดกับหลักคู่ยาว มีสายพาน
ต่อไปยังเพลาเหล็กของหลักคูส่ นซึ
ั ้ ง่ อยูป่ ลายอีกด้ านหนึง่ ไหมที่นามากรอเรี ยกว่าไหมดิบ ซึ่งจะถูก
ถ่ายใส่หลอดเพื่อเตรี ยมการควบ หลอดที่ใช้ นิยมทาจากเถาวัลย์ชนิดหนึ่ง เรี ยกว่า เครื อไส้ ตนั เครื อ
ไส้ ตนั นี ้จะมีรูกลวงตรงกลางตลอด นามาตัดเป็ นท่อนๆ ท่อนละ 3 นิ ้ว ซึ่งสามารถใช้ ไม้ ชนิดอื่นได้
หากไม้ นนมี
ั ้ รูตรงกลาง เช่น ลาปอแก้ ว สาเหตุที่ต้องมีรูกลวงตรงกลางลาไม้ เพื่อใช้ สอดเข้ าไปใน
กระสวย บางทีเรี ยกหลอดด้ ายชนิดนี ้ว่า ขอหลอด
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ภาพที่ 4.11 หลอดด้ ายไหม
3) การควบ สDoubling) คือ การนาเส้ นไหมดิบตังแต่
้ 2 เส้ นขึ ้นไปมา
รวมกัน เพื่อให้ เส้ นไหมโตขึ ้น
4) การตีเกลียวไหม (Twist Yarn of Silk) การตีเกลียวเพื่อให้ เส้ นไหม
รวมตัวและมีความเหนียวขึ ้นจานวนเกลียวที่ใช้ ขึ ้นกับวัตถุประสงค์ของผู้ทอผ้ า
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ภาพที่ 4.12 ไหมที่รอการตีเกลียว

ภาพที่ 4.13 กระบวนการตีเกลียวไหม 5 ชันซึ
้ ง่ เป็ นนวัตกรรมที่ชมุ ชนบ้ านประทุนคิดค้ นขึ ้นเพื่อ
ช่วยในการทุน่ แรง
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5) การทอผ้ าไหม สSilk Weaving) เป็ นกระบวนการที่นาเส้ นไหมที่ผ่าน
ขันตอนข้
้
างต้ นมาเรี ยงร้ อยกลายเป็ นผืนผ้ าซึ่งต้ องอาศัยความรู้ ความชานาญของผู้ทอเป็ นอย่าง
มาก ซึ่งถือเป็ นงานศิลปะที่มีอยู่เพียงชิ ้นเดียวในโลก เพราะแต่ละคนที่ทาแต่ละขันตอนจะมี
้
ความ
แตกต่างกัน เส้ นไหมที่ ที่สาวได้ แต่ละช่วงเวลาหรื อแต่ละระยะของฝั กไหมให้ ความหนาของเส้ นไม่
เท่ากัน สีไม่เหมือนกัน นอกจากนันแล้
้ วความสามารถในการทอ การสอดกระสวย ความแรงในการ
ตีกระทบหรื อการฟั ดทาให้ ได้ สีเข้ มอ่อนต่างกัน การเรี ยงเส้ นไหมให้ ตรงลายจะแสดงถึงความคมชัด
และความชานาญของผู้ทอแต่ละคน อากาศ อุณหภูมิ หรื อแม้ แต่อารมณ์ความรู้ สึกของผู้ทอ สิ่ง
เหล่านี ้มีผลกับความสวยงามของผ้ าผืนนัน้ ๆ จึงทาให้ ผ้าทอมือแต่ละผืนที่ทอ มีเอกลักษณ์เป็ นของ
ตัวเองและมีเพียงผืนเดียวในโลกเท่านัน้

ภาพที่ 4.14 การทอผ้ าด้ วยกี่กระตุกทดแทนการพุง่ กระสวยด้ วยมือเพื่อความรวดเร็ วในการผลิต
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ภาพที่ 4.15 ระหว่างการทอผ้ าไหมไหมโสร่งหางกระรอก

ภาพที่ 4.15 การทอผ้ าไหมโสร่งหางกระรอก

ภาพที่ 4.16 ผ้ าไหมโสร่งหางกระรอก
ในปี พ.ศ. 2538 บ้ านประทุนได้ ก่อตังกลุ
้ ่มสตรี ทอผ้ าไหมบ้ านประทุนขึ ้น โดยมี
สมาชิกแรกเริ่ ม 20 คน ปั จจุบนั มีสมาชิก 89 คน แบ่งเป็ นทอผ้ าประมาณ 50 คน เลี ้ยงไหม กรอ
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ไหม ตีเกลียว และย้ อม ทังกลุ
้ ่มจะใช้ เส้ นไหมประมาณ 600 กว่ากิโลต่อเดือน เฉลี่ยแล้ วแรงงาน 1
คนใช้ เวลาทอผ้ าประมาณ 15 วันจะได้ ผ้าไหม 110 เมตร ตัดเป็ นผ้ าโสร่งได้ 50 ผืน และขายผืนละ
750-800 บาท ต่อ 1 ผืน รายได้ เฉลี่ย 25,000-30,000 บาทต่อครัวเรื อน โดยเน้ นผลิตผ้ าไหมโสร่ง
หางกระรอก ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก ได้ รับโอกาสส่งเข้ าประกวด
รางวัล ระดับ ประเทศหลายๆรายการ ซึ่ง ภูมิ ปัญ ญาการทอผ้ า ไหมนี ส้ ามารถสร้ างรายได้ ร วม
เครื อข่าย 7 หมู่บ้านที่ทอผ้ าด้ วยกันแล้ วมีมลู ค่าถึง 80 กว่าล้ านบาทต่อปี สกรุงเทพธุรกิจออนไลน์,
2555)

\

ภาพที่ 4.17 ประกอบ จาปาทองและผ้ าไหมโสร่งลายหางกระรอก

4.2.2.3 กลยุทธ์สื่อกระจายเสียง/หอกระจายข่าว
ชุมชนบ้ านประทุน มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆผ่านทางหอกระจายข่าวใน
หมูบ่ ้ าน ซึง่ ผู้ใหญ่บ้านจะรับหน้ าที่เป็ นผู้ประกาศข่าวสารเหล่านันให้
้ แก่คนในชุมชนได้ รับทราบ
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4.2.2.4 กลยุทธ์สื่อมวลชน

ภาพที่ 4.18 การบันทึกเทปข่าวโทรทัศน์โดยการสาธิตการทอผ้ าไหม
จากความโดดเด่นในเรื่ องฝี มือการทอผ้ าไหมของชาวชุมชนประทุน และรางวัลกา
รันตีมากมาย อาทิ หมู่บ้านชนะเลิศผ้ าไหมโสร่งหางกระรอก ประจาปี พ.ศ. 2555 ณ พระตาหนักภู
พานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร หมู่บ้านผลิตผ้ าไหมเพื่อการท่องเที่ยว สThai Silk Village) โดย
จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมการเที่ยวชมท้ องถิ่นและใช้
สื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็ นสื่อหนัง สือพิมพ์ และโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการทอผ้ าไหมโสร่งหางกระรอก ให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ ามาสัมผัสบรรยากาศวิถี
ท้ องทุ่ง วิถีคนทอผ้ า และสัมผัสการดาเนินชีวิตที่ผสมผสานหลายชาติพนั ธุ์ ทังเขมร
้
ลาว กูย ไว้
อย่างครบถ้ วน ซึ่งถือเป็ นหนึ่งช่องทางสาคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมไปยัง
คนภายนอกชุมชน เนื่องจากสามารถเข้ าถึงคนได้ ครัง้ ละมากๆ ช่วยในการประชาสัมพันธ์ชมุ ชนให้
เป็ นที่ร้ ูจกั แก่คนภายนอกได้ อย่างแพร่หลายมากขึ ้น และยัง นาเสนอเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนให้
คนที่อพยพย้ ายถิ่นฐานจากบ้ านประทุนได้ รับรู้และระลึกถึงบ้ านเกิดได้ อีกด้ วย
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ภาพที่ 4.19 รายการประเด็นเด็ด 7 สีเข้ าเยี่ยมชมหมูบ่ ้ านประทุน
4.2.2.5 กลยุทธ์สื่อใหม่
เนื่องจากคนรุ่ นใหม่ในชุมชนประทุนเล็งเห็นถึงความสาคัญในการอนุรักษ์ และ
พัฒ นาท้ องถิ่ น ให้ มี ค วามยั่ง ยื น มากขึ น้ จึ ง น าเอาสื่ อ ใหม่ ม าใช้ เพื่ อ การถ่ า ยทอดข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบอกเล่าเรื่ องราวความเป็ นไปในชุมชนให้ แก่ผ้ ทู ี่โลกออนไลน์ได้ รับรู้และ
รับทราบ ในที่นี ้ หมูบ่ ้ านประทุน เลือกสื่อใหม่ที่เรี ยกว่า Facebook นามาใช้ เป็ นช่างทางการสื่อสาร
ไปยังคนทังในและนอกชุ
้
มชน โดยระยะเริ่ มแรกใช้ Facebook เพื่อการติดต่อสื่อสารเฉพาะภายใน
เครื อข่ายกลุ่มสตรี ทอผ้ าไหม เพื่ อแจ้ ง ข่าวสาร รายละเอี ยดหรื อแจ้ ง กิ จ กรรมที่ จะจัด ขึน้ ทัง้ ใน
เทศกาลต่างๆ รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารในเรื่ องต่างๆเฉพาะกลุ่ม ระยะแรกมีเพียง 10
คนที่ติดต่อสื่อสารกันผ่านช่องทางนี ้และจัดทาเป็ นกลุ่มปิ ด ต่อมาภายหลังสมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ ้น
เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารไปยังกลุ่มอื่นๆมากขึ ้น จึง
เปิ ดเป็ นกลุ่ม สาธารณะ ตัง้ เป็ นเพจชื่ อว่าหมู่บ้านท่องเที่ ยวบ้ านประทุน เพื่ อขยายองค์ความรู้
เกี่ยวกับเอกลักษณ์และความเป็ นไปของชุมชนบ้ านประทุนไปยังคนภายนอกชุมชนมากขึ ้น ไม่ว่า
จะเป็ นผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ที่บ้านประทุนแต่จาเป็ นต้ องออกไปใช้ ชี วิตอยู่ต่างถิ่น หรื อคนในจังหวัด
สุรินทร์ ตลอดจนบุคคลทัว่ ไปที่ได้ เข้ ามาพบเห็นหรื อมีการปฏิสมั พันธ์ร่วมกันผ่านช่องทางนี ้ ทาให้
เกิดสื่อสารสองทางหรื อการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม อีกทังยั
้ งเป็ นอีกหนึ่งเครื่ องมือที่ทาให้ กลุ่มคนรุ่น
ใหม่หนั กลับมาสนใจและนาไปสู่การปลูกฝั งจิตสานึกรักบ้ านเกิด รู้จกั หวงแหนและพัฒนาถิ่นที่ดิน
ทากินและร่วมกันสร้ างเครื อข่ายผ่านระบบ social network ได้
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ภาพที่ 4.20 การใช้ Facebook เป็ นช่องทางในการสื่อสารกับคนทังภายในและภายนอกชุ
้
มชน
4.2.2.6 กลยุทธ์สื่อเฉพาะกิจ/สื่อกิจกรรม
หมู่บ้านประทุนได้ เข้ าร่ วมโครงการพัฒนาชนบทด้ วยการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้ การสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปนุ่ สJICA :
Japan International Cooperation Agency)และมหาวิทยาลัยริ ทซึเมอิคนั เอเชียแปซิฟิก จาก
ประเทศญี่ ปนุ่ ซึ่งได้ ลงนามความร่ วมมือกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ
ดังกล่าวขึน้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการใช้
ทรัพยากรท้ องถิ่น ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ตลอดจนความคิดสร้ างสรรค์ในการพัฒนางานฝี มือ
หรื อผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านการจัดจัดนิทรรศการการมีส่วนร่ วมที่เรี ยกว่า ออนผะคุ สOnpaku) ซึ่ง
เป็ นเทศกาลที่ จัดขึน้ ในจัง หวัดโออิตะ ประเทศญี่ ปุ่น โดยนาเอาแนวคิดดัง กล่าวมาปรั บใช้ กับ
จัง หวัด สุริ นทร์ เ ป็ นจัง หวัด แรกในประเทศไทย โดยใช้ ชื่ อว่า เทศกาลของดีเ มื อ งสุริน ทร์ ซึ่ง จะ
นาเสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การชุมชน โดยการถักทอความคิด รังสรรค์จินตนาการและสืบสานภูมิ
ปั ญญาจากบรรพบุรุษโดยการนาทรัพ ยากรท้ องถิ่นมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ผ่านการจัดกิ จกรรม
ในช่วงระยะเวลาสันๆ
้ และใช้ การประชาสัมพันธ์ผ่านโบรชัวร์ และเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการในท้ องถิ่นชนบทและส่งเสริมให้ มีการจัดกิจกรรมที่เน้ นการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
ในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมกระจายไปยังพื ้นที่ทงั ้ 17 อาเภอในจังหวัดสุรินทร์
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ภาพที่ 4.21 เอกสารแนะนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเทศกาลของดีเมืองสุรินทร์
นอกจากมีโบรชัวร์ แผ่นพับและการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network แล้ ว มี
การประชาสัมพันธ์ผา่ นเสื ้อยืด และการฝึ กอบรมให้ แก่เจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาชุมชนและผู้ประกอบการให้
มีความเข้ าใจในโครงการและสามารถจัดกิ จ กรรมในชุมชนตนเองให้ มีความน่าสนใจ สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เข้ าไปเรี ยนรู้และเยี่ยมชมกิจกรรมที่จดั ขึ ้นได้

ภาพที่ 4.22 หน้ าเพจ Facebook เทศกาลของดีเมืองสุรินทร์
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ภาพที่ 4.23 เสื ้อยืดประชาสัมพันธ์เทศกาลฯ
4.2.2.7 กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีสว่ นร่วม สParticipatory Communication)
การสื่อสารเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของกระบวนการสังคม ในขณะที่สงั คมกาลัง
อยู่ในขัน้ ตอนของกระบวนการพัฒนานัน้ การสื่อสารจะถูกใช้ เพื่อส่งเสริ มและขยายการพัฒนา
ตลอดจนทาให้ งานพัฒนาดาเนินไปได้ โดยสะดวก กาญจนา แก้ วเทพ ส2548) ชี ้ว่า การสื่อสาร
แบบมีส่วนร่ วมนี ้มีความหมายคือ เพื่อให้ ประชาชนใช้ การสื่อสารเพื่อเข้ าไปมีส่วนร่ วมในวิถีชีวิต
สาธารณะ และหมายถึงการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการสื่ อสารด้ วย เช่น การเป็ นผู้ผลิต ผู้เผยแพร่
แทนที่การรับสารหรื อบริ โภคอย่างเดียว แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมรับกับบริ บทของสังคม
ประชาธิปไตยที่มงุ่ เน้ นการเป็ น “ของ” “โดย” และ “เพื่อ” ประชาชน
การสื่ อสารจะทาหน้ าที่ เป็ นกลไกที่ จ ะผลักดันให้ การพัฒ นาชุม ชนเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ การสื่อสารจึงมีความสาคัญต่อชุมชนในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน
จึงนับเป็ นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึง่ ที่มีความสาคัญและไม่อาจมองข้ ามได้ ทังในช่
้ องทางเพื่อการ
เข้ าถึงชุมชนและกระบวนการมีสว่ นร่วมกับประชาชน ในการใช้ สื่อของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
และเป็ นสื่อยึดโยงบุคคลทัง้ ภายในและภายนอกเพื่ อให้ ดาเนินกิ จ กรรมตามความมุ่งหวัง การ
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สื่อสารทาให้ เกิดการถ่ายทอดทางความคิด ความจริ ง ความคิดเห็น เกิดความเข้ าใจอันดีระหว่าง
บุคคลหรื อชุมชนตลอดจนองค์กรและคนในชาติได้ อย่างไรก็ตามแม้ การสื่อสารจะสามารถสร้ าง
ความเข้ าใจระหว่างบุคคลได้ แต่ก็สามารถสร้ างความเข้ าใจผิดหรื อทาให้ เกิดความขัดแย้ งในสังคม
ได้ เช่นกัน หากการสื่อสารนัน้ ไม่สามารถรับรู้ และเข้ าใจได้ ง่ายหรื อมีวิธีการสื่อสารที่ เข้ าใจยาก
ตลอดจนมีความเฉพาะเจาะจงมากเกินไปก็อาจจะทาให้ การสื่อสารนันล้
้ มเหลวและเกิดปั ญหาขึ ้น
การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนอาศัยอยูบ่ นพื ้นฐานของกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยในแต่ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู่ความเข้ มแข็งของชุมชนในมิติตา่ ง ๆ เช่น
มิ ติ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ มิ ติ ท างด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ มิ ติ ท างด้ า นสัง คม และมิ ติ ท างด้ า น
วัฒนธรรม ซึ่งในการสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนนัน้ อาจพัฒนาความเข้ มแข็งได้ เพียงบางมิติ
เท่านัน้ เนื่องจากเงื่ อนไขและกระบวนการที่นาไปสู่ความเข้ มแข็งในแต่ละมิติของแต่ละชุมชนมี
ความแตกต่างกัน การมีส่วนร่ วมและความร่ วมมือในการพัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็ง ทาให้ ลกั ษณะ
งานออกมาได้ ผลดี การสื่อสารเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ช่วยสร้ างการยอมรับและผลักดันให้ เกิด
ความสาเร็จขึ ้นในงานพัฒนารวมทังสามารถจั
้
ดลาดับความสาคัญของปั ญหาและแนวทางแก้ ไขให้
สอดคล้ องกับชุมชน
จากกลยุทธ์การสื่อสารของชุมชนบ้ านประทุนตามที่ได้ อธิบายไว้ ข้างต้ นนัน้ แสดง
ให้ เห็นว่า กลยุทธ์การสื่อสารดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการโน้ มน้ าวใจและส่งผลให้ ประชาชนในชุมชน
เข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการมีผ้ นู าชุมชนที่เข็มแข็ง
และได้ มีแนวคิดที่จะหลอมรวมคนในชุมชนให้ เป็ นหนึ่งเดียวกันและมารวมกลุ่มกันเพื่อฟื น้ ฟูและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น ซึ่งขันตอนของการมี
้
ส่วนร่ วมเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น หมู่บ้าน
ประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้ วยขันตอนส
้
าคัญ 4 ประการคือ
1) การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกชุมชน โดยมีการเข้ าร่ วม
แลกเปลี่ยนพูดคุย เสวนาหรื อปรึ กษาหารื อกันโดยมีผ้ นู าชุมชนหรื อตัวแทนที่มีความพร้ อมในการ
สื่อสาร สามารถพูดและฟั งรวมทัง้ แสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒ นาชุมชน เช่น
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ ากลุ่มสตรี ทอผ้ าไหม ตัวแทนฝ่ ายกองทุนหมู่บ้าน ตัวแทนฝ่ ายกิจกรรมชุมชน
เป็ นต้ น
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ภาพที่ 4.24 สมาชิกชุมชนปรึกษาหารื อกันในเรื่ องการจัดกิจกรรมของหมูบ่ ้ านประทุน
2) ค้ นหาบุคคลพื ้นที่หรื อผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น เช่น ปราชญ์ ชาวบ้ านที่มีฝีมือในการทอผ้ าไหมโสร่งหางกระรอก การมัดย้ อม การ
ย้ อมสีผ้าไหมจากวัตถุดบิ ธรรมชาติ และพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารให้ กบั กลุ่มสมาชิกที่มีความรู้
เหล่านี ้ โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคีภายนอกชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นการประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น เจ้ าหน้ าที่พัฒนาชุมชนอาเภอศีขรภูมิ หรื อเจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาชุมชนจังหวัดเข้ ามาให้
ความรู้ และฝึ กอบรมในลักษณะการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม คือ ลงมือทางานร่ วมกัน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเปิ ดโอกาสให้ เจ้ าของภูมิปัญญาได้ ฝึกฝนการสื่อสารมากๆ เช่น เล่าประวัติความ
เป็ นมาหรื อสาธิตการทอผ้ า ตลอดจนการถ่ายทอดด้ วยวัจนภาษาและอวัจนภาษาในรูปแบบต่างๆ

ภาพที่ 4.25 สมาชิกชุมชนแนะนาการทาเข็มกลัดจากรังไหมแก่ชาวอูกนั ดาที่มาศึกษาดูงาน
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3) ร่ วมกันพัฒนาและปรับปรุ งการสื่อสาร โดยริ เริ่ มจัดตัง้ ทีมงานและ
เสริมสร้ างศักยภาพของทีมงาน โดยการฝึ กอบรม ซึ่งได้ รับการสนับสนุนจากเจ้ าหน้ าที่รัฐ เช่น ทีม
แนะน าสถานที่ ท่อ งเที่ ย วในหมู่บ้ า น มี พิ ธี ก รและที ม ที่ ค อยอ านวยความสะดวกในด้ า นต่า งๆ
ฝึ กอบรมในการกล้ าที่จะสื่อสารและพูดคุยกับผู้อื่นอย่างมัน่ ใจ

ภาพที่ 4.26 สมาชิกชุมชนเข้ าร่วมฝึ กอบรมกับหน่วยงานภาครัฐ
4) การท างานร่ ว มกั น กั บ สมาชิ ก ภายนอกชุ ม ชน พร้ อมรั บ มื อ กั บ
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้นและรู้ จกั การแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า ไม่เกรงกลัวอุปสรรคด้ านภาษาหากคน
ภายนอกชุมชนเป็ นคนต่างถิ่นหรื อต่างชาติ กล้ าแสดงความคิดเห็นและเปิ ดเผยตัวตนแต่คงความ
เป็ นอัตลักษณ์ของชุมชนไว้
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ภาพที่ 4.27 เด็กโรงเรี ยนบ้ านประทุนอายองร่วมกันปลูกต้ นไม้ กบั เด็กๆค่ายกลุม่ สวรรค์จาก
ประเทศญี่ปนุ่
5) การร่วมกันดาเนินการประเมินผลจะทาให้ สมาชิกในชุมชนตระหนัก
ว่ากิจกรรมที่ตนมีส่วนร่ วมนันเป็
้ นอย่างไร มีข้อดีหรื อข้ อเสียใดที่ต้องปรับปรุ งและควรดาเนินการ
ต่อไปอย่างไร ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ซึ่งจะส่งผลถึงการทางานร่วมกันต่อไปในอนาคต ซึ่งบ้ านประทุน
มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน อาทิ การประเมินผลการจัด กิจกรรมเทศกาล
ของดีเมืองสุรินทร์ ในแง่ของรายได้ การประเมินผลการเข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆของ
หมูบ่ ้ าน

ภาพที่ 4.28 ชาวบ้ านประทุนอธิบายการกรอไหมให้ แก่เด็กๆค่ายกลุม่ สวรรค์จากประเทศญี่ปนุ่

77
จากการลงพื ้นที่และสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมายในประเด็นของกลยุทธ์ การใช้
สื่อเพื่อการสื่อสารการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมสามารถสรุ ปได้ ว่า ประชาชนในชุมชน
บ้ านประทุน มีการใช้ กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมหลากหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น การใช้ สื่อเฉพาะกิจ การจัดกิจกรรมที่เสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจให้ แก่คน
ในชุมชนเพื่อตระหนักถึงความสาคัญของการดารงอยู่ของภูมิปัญญาการทอผ้ าและการใช้ กลยุทธ์
สื่อต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารไปยังประชาชนให้ สามารถรับรู้ ได้ มากขึ ้นและเกิดความรู้
ความเข้ าใจจนนาไปสูพ่ ฤติกรรมเพื่อการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมในอนาคตต่อไป
4.2.3 วิเคราะห์ จุดแข็งของหมู่บ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์
จากการลงพื ้นที่ การสัมภาษณ์และการค้ นคว้ าหาข้ อมูล สามารถวิเคราะห์ถึงจุดแข็งหรื อ
ศักยภาพของชุมชน โดยมีปัจจัยภายใน ได้ แก่ ผู้นาหมูบ่ ้ าน กลุม่ องค์กร เครื อข่าย ทุน ฯ ดังนี ้
1) ผู้นามีความรู้ความสามารถ เสียสละให้ กบั ชุมชน
2) กลุ่มองค์กรต่างๆ คณะกรรมการเข้ าใจในการบริ หารจัดการ กลุ่มมีความ
เข้ มแข็งพึง่ ตนเองได้
3) เครื อข่ายผู้นามีศกั ยภาพในการเชื่อมประสานกับองค์กรภายนอก
4) มีทนุ จากกลุ่มต่างๆเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต
5) สมาชิกในชุมชนให้ ความร่วมมือในการดาเนินการกลุม่ ต่างๆ
6) สมาชิกในชุมชนมีความเสียสละ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ตอ่ กันในชุมชน
7) มีกลุ่มองค์กร อาทิ ผู้นาชุมชน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มทอผ้ าไหม องค์กรสตรี
อาสาสมัครชุมชน
6) มี ทุนในชุม ชน อาทิ ทุน บุคลากร ทุนทรั พ ยากร วัต ถุดิบ เงิ นทุน หมุน เวี ย น
แหล่งน ้าสาธารณะ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านการทอผ้ าไหม สภาพพื ้นที่เหมาะแก่การเลี ้ยงสัตว์
4.2.4 วิเคราะห์ จุดอ่ อนของหมู่บ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์
จากการลงพื ้นที่ การสัมภาษณ์และการค้ นคว้ าหาข้ อมูล สามารถวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนหรื อ
ปั ญหาที่พบของชุมชน โดยมีปัจจัยภายใน ได้ แก่ หนี ้สิน ต้ นทุนการผลิต แหล่งน ้า ความรู้ และอื่นๆ
ดังนี ้
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4.2.4.1 ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการร่วมกันพัฒนาน้ อย
4.2.4.2 ประชาชนมีภาระหนี ้สินสูง
4.2.4.3 บุคลากรโดยรวมยังขาดทักษะความรู้ในการบริการจัดการองค์กร
4.2.4.4 ประชาชนยังขาดรายได้ ที่มนั่ คง
4.2.4.5 ประชาชนยังขาดความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ
4.2.4.6 เกษตรกรยังทานาที่ต้องพึ่งพิงธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็ นการรอให้ ฝนตก
ตามฤดูกาล ฤดูกาลเกี่ยวข้ าว เป็ นต้ น
4.2.5 การวิเคราะห์ โอกาสของหมู่บ้านประทุนตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์
จากการลงพื ้นที่ การสัมภาษณ์และการค้ นคว้ าหาข้ อมูล สามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสจาก
ปั จจัยภายนอกที่เสริ มสร้ างโอกาสการพัฒนาของชุมชนในด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง สิ่งแวดล้ อม เช่น นโยบายรัฐบาล กระแสทิศทางการพัฒนาของโลก ดังนี ้
1) การสนับสนุนช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2) นโยบายรัฐบาลที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาสูร่ ะดับท้ องถิ่นเพิ่มขึ ้น
3) นโยบายรัฐบาล/โครงการต่างๆ ของภาครัฐ เอกชน อาทิ 30 บาทรักษาทุกโรค,
กองทุนหมู่บ้าน , ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสขุ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี ยงอยู่เย็นเป็ นสุข,OTOP,ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง,การส่งเสริมอาชีพ
4) การกระจายอานาจสูท่ ้ องถิ่น
5) การเลือกตังตามระบอบประชาธิ
้
ปไตยทุกระดับ ทัง้ ในระดับท้ องถิ่นและ
ประเทศ
4.2.6 การวิเคราะห์ อุปสรรคของหมู่บ้านประทุน ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์
จากการลงพื ้นที่พบว่าชุมชนบ้ านประทุน มีอุปสรรคโดยวิเคราะห์จากปั จจัยภายนอก
ชุมชนที่เป็ นอุปสรรค เช่น งบประมาณสนับสนุน,นโยบายของภาครัฐ และเศรษฐกิจ ดังนี ้
1) ปั ญหาสินค้ าด้ านการเกษตรผลิตที่มีราคาเพิ่มสูงขึ ้น
2) ผลผลิตทางการภาคเกษตรมีราคาตกต่า
3) นโยบาย/งบสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนไม่เพียงพอ
และต่อเนื่อง
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เนื่องจากการลงพื ้นที่โดยใช้ การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม รวมถึงการศึกษา
เอกสารผู้วิจยั จึงได้ วิเคราะห์สภาพปั ญหา สาเหตุของปั ญหาผลกระทบต่อชุมชน และวิธีการแก้ ไข
ปั ญหาในอดีตที่ผา่ นมา ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์สภาพปั ญหา สาเหตุของปั ญหาผลกระทบต่อชุมชน และวิธีการ
แก้ ไขปั ญหาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั

ลาดับ สภาพปั ญหา

สาเหตุของปั ญหา

ผลกระทบต่ อชุมชน

1

ขาดความ
สามัคคี

- การแบ่งพรรคแบ่งพวก - ชุม ชนไม่ไ ด้ รั บการ
- ขาดการมี ส่ว นร่ ว มและ พัฒนา
ไม่รับฟั งความคิดเห็นของ - ชุมชนอ่อนแอ
ผู้อื่น

2

ภาวะหนี ส้ ิ นของ -ขาดการวางแผนการใช้ - ส ม า ชิ ก ชุ ม ช น ข า ด
ประชาชน
จ่ายในครัวเรื อน
ความรู้ ในการบริ ห าร
- ว่างงาน
จัดการชีวิต ครอบครัวที่
- เสพอบายมุข การพนัน ถูกต้ อง
สุรา ยาเสพติดในวัยรุ่น
- ประกอบอาชีพเดิม ๆ
ไม่พัฒ นาหรื อ แสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ

3

กลุ่ม องค์ก รและ ไม่มีอาชีพที่มนั่ คง
ชุมชน

- ชุมชนไม่พฒ
ั นา ย่าอยู่
กับที่

วิธีการ
แก้ ไข
ปั ญหา
- จัดกิจกรรม
ในวันสาคัญ
- สนับสนุน
ใ ห้ มี ก า ร
ประชุมชี ้แจง
ด้ ว ย ค ว า ม
เคารพและมี
เหตุมีผล
- หาอาชีพ
เสริม
- จัดให้ มี
กองทุน
หมูบ่ ้ าน
- สนับสนุน
การทาบัญชี
ออมทรัพย์
ครัวเรื อน
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ตารางที่ 4.2 สต่อ)

ลาดับ สภาพปั ญหา

สาเหตุของปั ญหา
- ไม่มีอาชีพที่มนั่ คง
เนื่องจากบางครอบครัว
ประกอบอาชีพรับจ้ าง
ทัว่ ไป หรื อทาสวนทาไร่ที่
ต้ องพึง่ พาธรรมชาติเป็ น
หลัก
ไม่ได้ รับการศึกษา

ผลกระทบต่ อชุมชน

4

รายได้ ไม่มนั่ คง

- ย้ ายถิ่นฐานไปทามา
หากินในท้ องถิ่นอื่น
- ขาดเสถียรภาพ

5

ไม่มีความรู้ใน
การประกอบ
อาชีพ

6

แหล่งน ้ากินน ้า
ใช้ ไม่เพียงพอ

ขาดระบบในการบริหาร - น ้าไม่เพียงพอต่อ
จัดการทรัพยากรแหล่งน ้า การเกษตรหรื ออุปโภค
ที่ถกู ต้ อง
บริโภค

7

รายได้ ไม่พอกับ
รายจ่าย

- ไม่มีอาชีพเสริม
เกิดภาระหนี ้สิน
- ไม่ร้ ูจกั การเก็บออม
- ค่าใช้ จา่ ยสูงเพราะภาวะ
เศรษฐกิจ

- เศรษฐกิจชุมชนไม่ได้
รับการพัฒนา
- ผลตอบแทนไม่ค้ มุ ค่า
ต่อการลงทุน

วิธีการ
แก้ ไข
ปั ญหา
- จัดหาอาชีพ
เสริมเพิ่ม
รายได้

- การจัดหา
ข้ อมูลบริ การ
แก่ประชาชน
ตลอดจนการ
ฝึ กอบรม
เรื่ องอาชีพ
- วางระบบ
ในการ
จัดการน ้า
- ร่วมมือกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
จัดสรรน ้า
ให้ กบั ชุมชน
- จัดสรร
งบประมาณ
เข้ าช่วยเหลือ
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ตารางที่ 4.2 สต่อ)

ลาดับ สภาพปั ญหา

สาเหตุของปั ญหา

ผลกระทบต่ อชุมชน

8

- การคมนาคม
ไม่สะดวก
- ไม่มีไฟถนน

- ไม่มีงบประมาณดูแล
- คอรัปชัน่ ในหน่วยงาน
ท้ องถิ่น
- เมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้ อง
ไม่มาดาเนินการ ปล่อย
ปละละเลย

- การขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรไม่
สะดวกผลผลิตสูต่ ลาด
ล่าช้ า
- ความไม่ปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน ขโมยชุกชุม

9

ชุมชนไม่เป็ น
ระเบียบ

คนในชุมชนไม่
กระตือรื อร้ นในการดูแล
ทรัพย์สินส่วนรวม เพราะ
คิดว่าไม่ใช่หน้ าที่
- คนในชุมชนไม่กาจัดขยะ
มูลฝอย/มูลสัตว์
- ขาดความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม
- น ้าท่วมขัง นามาซึง่
ยุงลายชุกชุม ซึง่ เป็ นพาหะ
ของโรคไข้ เลือดออก
- ขาดความรู้
- ขาดจิตสานึกในความ
รับผิดชอบต่อชุมชน

สภาพแวดล้ อมไม่ดี
ขาดทัศนียภาพที่
สวยงาม

10 สุขภาพอนามัย

11 การขาดทักษะ
ความรู้ในการ
บริหารจัดการ

- โรคระบาด
- สุขภาพกายแย่
- สุขภาพจิตเสีย
- ชุมชนไม่นา่ อยู่

วิธีการ
แก้ ไข
ปั ญหา
หาทางออก
โดยการ
ปรึกษาหารื อ
และเน้ น
ประโยชน์
ของชาวบ้ าน
เป็ นหลัก
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยร่วม
แรงร่วมใจ
กัน
- รณรงค์ให้
ความรู้ / การ
ป้องกันโรค
ต่างๆ
- ทาระบบ
ระบายน ้า

- การบริหารการจัดการ - จัด
ชุมชนไม่มีประสิทธิภาพ ฝึ กอบรม
พัฒนา
ศักยภาพ
ของตนเอง
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4.2.7 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ สามารถสรุ ปได้ ว่า สื่อบุคคลที่มีความเข้ มแข็ง
และได้ รับการยอมรับจากคนในชุมชน เป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยทาให้ เกิดการสื่อสารระหว่างคนชุมชน
ให้ มีปฏิสมั พันธ์ ในเรื่ องต่างๆ และก่อให้ เกิดการความร่ วมมือของคนในชุมชนอีกด้ วย การใช้ กล
ยุทธ์สื่อประเภทต่างๆ เช่น สื่อกระจายเสียงเพื่อการกระจายข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ มี
ส่วนช่วยทาให้ เกิดการพัฒนาชุมชน ทังในด้
้ านการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจ และพฤติกรรม
อันเป็ นผลมาจากการวิธีการสื่อสารในรู ปแบบต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนวิธีคิดโดยเน้ นการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกชุมชนเป็ นหลัก การลดบทบาทของการสัง่ การจากบนลงล่างมาเป็ นการแลกเปลี่ยน
พูดคุยกันมากขึ ้น รวมทังความพยายามในการผลั
้
กดันภูมิปัญญาท้ องถิ่นการทอผ้ าไหมให้ กลับมา
มีชีวิตและสามารถสร้ างความภาคภูมิ ใ จให้ กับชุมชนได้ อีกครั ง้ ด้ วยการใช้ การสื่อสารเพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้และกลยุทธ์การใช้ สื่อในรูปแบบต่างๆ ทาให้ ชมุ ชนบ้ านประทุนกลายเป็ นอีกหนึ่งใน
หลายๆชุมชนที่สามารถพัฒนาตนเองด้ วยการใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย
การเลือกใช้ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมเป็ นศูน ย์กลางในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้ างรายได้
และนาเอาเทคโนโลยี มาต่อยอดในการผลิต การตลาดและการบริ หาร การรู้ จักใช้ ไ ปแล้ วปลูก
ทดแทน การถ่ายทอดไปยัง คนรุ่ นใหม่ในชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของปราชญ์
ท้ องถิ่น ให้ มีโอกาสในการแสดงศักยภาพด้ านภูมิปัญญาและพัฒนาความรู้ความสามารถได้ อย่าง
เต็มที่ จัดให้ มีการยกย่องหรื อประกาศเกียรติคณ
ุ ในลักษณะต่างๆ รวมทังการเปิ
้
ดโอกาสให้ ชุมชน
ได้ แลกเปลี่ยนความรู้และภูมิปัญญา วัฒนธรรมไปยังชุมชนอื่นๆด้ วยการใช้ สื่อ การจัดกิจกรรมหรื อ
วิธีการต่างๆเพื่อให้ เกิดการเผยแพร่ความรู้ วัฒนธรรมให้ กว้ างขวางมากขึ ้น เพื่อแสดงสภาพวิถีชีวิต
และความเป็ นมาของชุมชนและสร้ างความรู้ให้ กบั ผู้ที่เข้ ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถสร้ างความ
ภาคภูมิใจให้ กบั คนในท้ องถิ่นด้ วย

1

บทที่ 5
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเรื่ อง “กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมชุมชนบ้ าน
ประทุน” เพื่อศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ ความเข้ าใจและพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้ าน
ประทุนที่มีต่อการสื่อสารเพื่อการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม ในที่นี ้ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม โดยสอบถามจากประชาชนในชุมชนจานวนทังสิ
้ ้น 355 คน ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์และ
นาเสนอในรูปแบบของตารางพร้ อมการบรรยายเชิงพรรณนา โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอ
ผ้ าไหม
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอ่ การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหม
ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้ าใจที่มีตอ่ การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมมีตอ่ การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหม
ส่วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
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5.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 355 คน
ผู้วิจยั ได้ นาเสนอในรูปแบบของจานวนและร้ อยละ ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 5.1 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
126
229
355

ร้ อยละ
35.5
64.5
100.0

เพศ
จากตารางที่ 5.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 64.5 และ
เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 35.5
ตารางที่ 5.2 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
10-18 ปี
18-25 ปี
26-40 ปี
41 ปี ขึ ้นไป
รวม

จานวน
26
65
91
173
355

ร้ อยละ
7.3
18.3
25.6
48.7
100.0

อายุ
จากตารางที่ 5.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 41 ปี ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ
48.7 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 26-40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 25.6 อายุ 18-25 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 18.3 และ
อายุ 10-18 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 7.3
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ตารางที่ 5.3 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา/ปวส./ปวช.
ปริญญาตรี
รวม

จานวน
137
128
42
48
355

ร้ อยละ
38.6
36.1
11.8
13.5
100.0

ระดับการศึกษา
จากตารางที่ 5.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา
คิดเป็ นร้ อยละ 38.6 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 36.1 ระดับปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้ อยละ 13.5 และระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวช. คิดเป็ นร้ อยละ 11.8
ตารางที่ 5.4 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
รายได้
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001 บาทขึ ้นไป
รวม

จานวน
69
84
85
65
52
355

ร้ อยละ
19.4
23.7
23.9
18.3
14.6
100.0

รายได้
จากตารางที่ 5.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 23.9รองลงมา คือมีรายได้ 5,001-10,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 23.7 รายได้ น้อย
กว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 19.4 รายได้ 15,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
18.3 และมีรายได้ 20,001 บาทขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 14.6
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ตารางที่ 5.5 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
ทาสวน/ทาไร่/ทานา
เลี ้ยงสัตว์
ทอผ้ าเพื่อจาหน่าย
รับจ้ างทัว่ ไป
รวม

จานวน
51
38
39
67
22
109
29
355

ร้ อยละ
14.4
10.7
11.0
18.9
6.2
30.7
8.2
100.0

อาชีพ
จากตารางที่ 5.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทอผ้ าเพื่อจาหน่าย คิดเป็ น
ร้ อยละ -30.7 รองลงมาประกอบอาชีพทาสวน ทาไร่ ทานา คิดเป็ นร้ อยละ 18.9 และประกอบ
อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 14.4 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว /ค้ าขาย ร้ อยละ 11.0
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้ อยละ 10.7 รับจ้ างทัว่ ไป ร้ อยละ 8.2 และประกอบอาชีพเลี ้ยง
สัตว์ คิดเป็ นร้ อยละ 8.2 ตามลาดับ
ตารางที่ 5.6 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
รวม

จานวน
89
238
28
355

ร้ อยละ
25.1
67.0
7.9
100

สถานภาพสมรส
จากตารางที่ 5.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สมรสแล้ ว คิดเป็ นร้ อยละ 67.0 รองลงมา
คือ สถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 25.1 และมีสถานภาพหย่าร้ าง/แยกกันอยู่ คิดเป็ นร้ อยละ 7.9
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5.2 ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับการรั บรู้ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของประชาชน
ชุมชนบ้ านประทุน หมู่ท่ ี 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การรับรู้การสื่อสารเพื่อการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน โดยนาเสนอในรูปแบบของจานวนและร้ อยละ ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 5.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการรับรู้ขา่ วสารเพื่อการ
สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน

การรั บรู้ข่าวสาร
ครอบครัว ญาติพี่น้อง
เพื่อน
ผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ประธานกลุม่
สตรี ทอผ้ าไหม
สื่อโทรทัศน์
สื่อวิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าว เสียง
ตามสาย
ป้ายประกาศของตาบล อาเภอหรื อจังหวัด
เข้ าร่วมประชุมประจาเดือนของหมูบ่ ้ าน
การออกร้ านขายผลิตภัณฑ์ OTOP หรื อ
การเข้ าร่วมงานเทศกาลต่างๆ
เจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อหน่วยงานราชการ
บุคคลภายนอกชุมชนหรื อจากชุมชนอื่นๆ

3.78
2.77

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.
.994
.968

3.47

.881

สูง

2.78

.978

ปานกลาง

3.46

1.776

สูง

3.22
3.45

.936
.991

ปานกลาง
สูง

3.17

.933

ปานกลาง

2.97
2.56

.928
1.091

ปานกลาง
ต่า

ค่ าเฉลี่ย
( )

การแปล
ความหมาย
สูง
ปานกลาง

จากตารางที่ 5.7 พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อในชุมชนนัน้ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้
ข้ อมู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาการทอผ้ าไหมจากญาติ พี่ น้ อง จากผู้ น าชุ ม ชน จากสื่ อ
วิทยุกระจายเสียงหรื อเสียงตามสายและจากการเข้ าร่วมประชุมประจาเดือนของหมู่บ้านในระดับ
การรับรู้ สงู โดยมีคา่ เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.78 3.47 3.46 และ 3.45 ตามลาดับ รองลงมาคือ กลุ่ม
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ตัวอย่างมีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาดังกล่าวจากป้ายประกาศของตาบล อาเภอ
หรื อจังหวัด จากการออกร้ านขายผลิตภัณฑ์ OTOP หรื อการเข้ าร่ วมงานเทศกาลต่างๆ จาก
เจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อหน่วยงานราชการ จากสื่อโทรทัศน์ และจากเพื่อนอยู่ในระดับการรั บรู้ปานกลาง
โดยมีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.22 3.17 2.97 2.78 และ 2.77 ตามลาดับ และมีระดับการรับรู้ต่าจากการรับ
ข่าวสารจากบุคคลภายนอกชุมชนหรื อจากชุมชนอื่นๆ โดยมีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.56

5.3 ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับทัศนคติท่ มี ีต่อภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของ
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุน หมู่ท่ ี 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับ การทัศนคติที่มีต่อ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของประชาชน
ชุมชนบ้ านประทุน โดยนาเสนอในรูปแบบของจานวนและร้ อยละดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 5.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติที่มีตอ่ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของ
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุน หมูท่ ี่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ทัศนคติ
เน้ นการท าด้ ว ยตนเอง ต้ อ งอาศัย การ
ฝึ กฝนจนเกิดความชานาญ
สามารถทาร่วมกับเด็กและเยาวชนได้
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ครอบครัว
ล้ าสมัย ไม่นา่ สนใจ
ไม่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ได้ เพราะ
ต้ อ งอาศัย ความเชี่ ย วชาญ ยากต่อ การ
เรี ยนรู้
ช่วยเสริมสร้ างความสัมพันธ์ในครอบครัว

ค่ าเฉลี่ย
( )

ส่ วนเบี่ยงเบน
แปล
มาตรฐาน
ความหมาย
(SD)

4.07

.783

เห็นด้ วยมาก

4.02
3.89
3.72

.774
.775
.857

1.71

1.067

เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

1.82

1.057

ไม่เห็นด้ วย

3.55

.740

เห็นด้ วยมาก
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ตารางที่ 5.8 (ต่อ)

ทัศนคติ
ช่วยเสริ มสร้ างความสามัคคีให้ แก่คนใน
ชุมชน
สามารถปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับยุคสมัยได้
มี ส่ ว นช่ ว ยให้ เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จใน
ชุมชนของตนเอง

ค่ าเฉลี่ย
( )

ส่ วนเบี่ยงเบน
แปล
มาตรฐาน
ความหมาย
(SD)

3.65

.718

เห็นด้ วยมาก

3.65

.794

เห็นด้ วยมาก

3.77

2.339

เห็นด้ วยมาก

จากตารางที่ 5.8 พบว่า ด้ านทัศนคติที่มีตอ่ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของประชาชนชุมชน
บ้ านประทุนนัน้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีทศั นคติที่เห็นด้ วยมากในประเด็นของ ภูมิปัญญาเน้ นการ
ทาด้ วยตนเอง ต้ องอาศัยการฝึ กฝนจนเกิดความชานาญ สามารถทาร่ วมกับเด็กและเยาวชนได้
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ มีส่วนช่วยให้ เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง สามารถ
สร้ างรายได้ ให้ แก่ครอบครัว ช่วยเสริ มสร้ างความสามัคคีให้ แก่คนในชุมชน สามารถปรับเปลี่ยนให้
เข้ ากับยุคสมัยได้ และมีชว่ ยเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีให้ แก่คนในครอบครัว โดยมีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่
4.07, 4.02 3.89 ,3.77, 3.72, 3.65, 3.65 และ 3.55 ตามลาดับ ถัดมาคือไม่เห็นด้ วยที่ภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหมไม่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่ นใหม่ได้ เพราะต้ องอาศัยความเชี่ยวชาญ ยากต่อการ
เรี ยนรู้ โดยมีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 1.82 และไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งที่ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมมีความล้ าสมัย
ไม่นา่ สนใจ มีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.71

5.4 ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความเข้ าใจที่มีต่อการสื่อสารเพื่อการ
ถ่ ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน หมู่ท่ ี 4
ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การความรู้ ความเข้ าใจที่มีตอ่ การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน โดยนาเสนอในรู ปแบบของจานวนและ
ร้ อยละ ดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 5.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ความเข้ าใจที่มีตอ่ การสื่อสารเพื่อการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน หมูท่ ี่ 4 ตาบล
แตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ความรู้ความเข้ าใจที่มีต่อการสื่อสาร
เพื่อการถ่ ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม
มีความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ าไหม
มีความรู้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอ
ผ้ าไหม
เข้ าใจถึงความสาคัญของภูมิปัญญาการทอ
ผ้ าไหมที่มีตอ่ ชุมชน
มีอปุ สรรคในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
การทอผ้ าไหม
มีความรู้ในเรื่ องการทอผ้ าไหมลายหาง
กระรอก
มีความรู้ในการใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นมาปรับ
ในการทอผ้ าไหม
มีความรู้ในการชี ้แนะหรื ออธิบาย
ความสาคัญของภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
เข้ าใจว่าภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมเป็ นทุน
ชุมชน
เข้ าใจว่าภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมไม่
สามารถนาไปใช้ ให้ เข้ ากับคนทุกเพศทุกวัย
เข้ าใจว่าการทอผ้ าไหมลายหางกระรอกเป็ น
เอกลักษณ์ของชุมชน

ค่ าเฉลี่ย
( )
3.72

ส่ วนเบี่ยงเบน
แปล
มาตรฐาน
ความหมาย
(SD)
.877
มาก

3.65

.805

มาก

3.65

.846

มาก

2.95

1.148

ปานกลาง

3.53

.918

มาก

3.50

.868

มาก

3.63

2.379

มาก

3.45

.880

มาก

3.04

1.191

ปานกลาง

3.65

1.350

มาก

จากตารางที่ 5.9 พบว่า ด้ านความรู้ ความเข้ าใจที่มีต่อการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนนัน้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความ
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เข้ าใจเกี่ยวกับการทอผ้ าไหมมาก โดยมีความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ าไหม คิดเป็ น 3.72 มีความรู้ในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม เข้ าใจถึงความสาคัญของภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมที่มีตอ่ ชุมชน
เข้ าใจว่าการทอผ้ าไหมลายหางกระรอกเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.65 มี
ความรู้ในการชี ้แนะหรื ออธิบายความสาคัญของภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมซึ่งมีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 มี
ความรู้ ในเรื่ องการทอผ้ าไหมลายหางกระรอกอยู่ที่ 3.53 มีความรู้ในการใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นมา
ปรับในการทอผ้ าไหมอยู่ที่ 3.50 และเข้ าใจว่าภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมเป็ นทุนชุมชนอยู่ในระดับ
3.45 กลุ่มตัวอย่างรองลงมาคือมีความรู้ความเข้ าใจปานกลางในประประเด็น ที่ว่าความรู้ในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมไม่สามารถนาไปใช้ ให้ เข้ ากั บคนทุกเพศทุกวัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.04 และมีอปุ สรรคในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ าไหมอยูท่ ี่ 2.95

5.5 ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการถ่ ายทอดภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน หมู่ท่ ี 4 ตาบลแตล อาเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ า
ไหมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน โดยนาเสนอในรู ปแบบของจานวนและร้ อยละ ดังตาราง
ต่อไปนี ้
ตารางที่ 5.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน หมูท่ ี่ 4 ตาบล
แตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

พฤติกรรม
เรี ยนรู้ กระบวนการทอผ้ าไหมหลัง จากได้ รับ
การถ่ายทอดความรู้การทอผ้ า
ไม่ใช้ ทรั พ ยากรชุม ชนอื่ น เน้ นการพึ่ง ตนเอง
มากขึ ้น
นาความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ าไหมมาใช้ พฒ
ั นา
ตนเอง

ค่ าเฉลี่ย
( )

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

แปล
ความหมาย

3.63

.920

ค่อนข้ างมาก

3.48

.841

ค่อนข้ างมาก

3.47

.831

ค่อนข้ างมาก
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ตารางที่ 5.10 (ต่อ)

พฤติกรรม
เผยแพร่ ประโยชน์ของการนาภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหมให้ แก่บคุ คลอื่นทังในและนอกชุ
้
มชน
หลังจากเรี ยนรู้กระบวนการทอผ้ าไหม ท่านใช้
ทรัพยากรท้ องถิ่นอื่นๆอย่างรู้คณ
ุ ค่ามากขึ ้น
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ าไหมที่ได้ รับ
ไปยังเยาวชนในชุมชน
มีสว่ นร่วมในการจัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหมในชุมชน
มี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ างแหล่ ง เรี ย นรู้ ชุ ม ชน
เกี่ยวกับการทอผ้ าไหม
เข้ าร่ วมประชุม กับกลุ่ม สมาชิ กในชุมชนเพื่ อ
ด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การ
ทอผ้ าไหม
เป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การ
ทอผ้ าไหม

ค่ าเฉลี่ย
( )

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

แปล
ความหมาย

3.50

.835

ค่อนข้ างมาก

3.36

.853

ปานกลาง

3.37

2.300

ปานกลาง

3.26

.931

ปานกลาง

3.31

1.794

ปานกลาง

3.35

.874

ปานกลาง

3.35

.887

ปานกลาง

จากตารางที่ 5.10 พบว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนนัน้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี พฤติกรรมต่อภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหมในระดับปานกลาง เช่น มีพฤติกรรมการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการทอผ้ าไหมที่
ได้ รับไปยังเยาวชนในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.37 รวมถึงเข้ าร่ วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกในชุมชน
เพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการทอผ้ าไหมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.35 และมีส่วนร่วมในการ
สร้ างแหล่งเรี ยนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการทอผ้ าไหม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.31 กลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรม
เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมเรี ยนรู้
กระบวนการทอผ้ าไหมหลังจากได้ รับการถ่ายทอดความรู้การทอผ้ ามีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.63 เผยแพร่
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ประโยชน์ของการนาภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมให้ แก่บคุ คลอื่นทังในและนอกชุ
้
มชนอยู่ที่ 3.50 ไม่ใช้
ทรัพยากรชุมชนอื่น เน้ นการพึ่งตนเองมากขึ ้นอยู่ที่ 3.48 และนาความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ าไหมมา
ใช้ พฒ
ั นาตนเองอยูท่ ี่ 3.47

5.6 ส่ วนที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน มี
การรับรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมแตกต่างกัน
ตารางที่ 5.11 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม จาแนกตามเพศ
เพศ
การรั บรู้จากสื่อ
สื่อบุคคล
สื่อมวลชน
สื่อกิจกรรม

ชาย (n = 126)
( )
S.D.
19.0873 3.06991
5.4286 1.28018
8.7937 1.51429

หญิง (n=229)
( )
S.D.
19.5677 4.04048
5.4323 1.23580
9.1572 1.56488

t

Sig.

-1.162
-0.27
-2.118

0.123
0.489
0.175

จากตารางที่ 5.11 พบว่า การรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม ระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิงมีการรับรู้ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู้หญิงมีการรับรู้
มากกว่าเพศชาย
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ตารางที่ 5.12 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม จาแนกตามอายุ
การรั บรู้
จากสื่อ

อายุ

1. 10-18 ปี
2. 19-25 ปี
สื่อบุคคล
3. 26-40 ปี
4. 41 ปี ขึ ้นไป
1. 10-18 ปี
2. 19-25 ปี
สื่อมวลชน
3. 26-40 ปี
4. 41 ปี ขึ ้นไป
1. 10-18 ปี
2. 19-25 ปี
สื่อกิจกรรม
3. 26-40 ปี
4. 41 ปี ขึ ้นไป
***มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.001

( )
17.5385
19.4769
19.3626
19.6647
4.4231
5.4308
5.5385
5.5260
8.1538
8.9846
9.1648
9.1040

S.D.

F

3.20288
3.25052
2.496
2.67298
4.34056
.85665
1.38032
6.481***
1.23205
1.19867
1.08415
1.45229
3.187
1.59348
1.59965

Sig.

คู่แตกต่ าง

.060

.000

1<2,1<3,1<4

0.24

1<3,1<4

จากตารางที่ 5.12 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมผ่านสื่อบุคคล
ได้ แก่ จากครอบครัวหรื อญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ประธานกลุ่มสตรี ทอผ้ า
ไหม จากเจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อหน่วยงานราชการ และจากบุคคลภายนอกชุมชน ของประชาชนชุมชน
บ้ านประทุนจาแนกตามระดับอายุไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
การรั บรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับภูมิ ปัญญาการทอผ้ าไหมผ่านสื่ อมวลชน ได้ แก่ การรั บรู้ จาก
โทรทัศน์ จากวิทยุ หอกระจายข่าวของตาบล เสียงตามสาย มีความแตกต่างกัน เมื่อผู้วิจยั ทดสอบ
ความต่างเป็ นรายคู่ พบว่า มีจานวน 3 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.001 โดย กลุ่มที่มี
อายุ 10-18 ปี มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมน้ อยกว่ากลุ่มที่มีอายุ 19-25 ปี
26-40 ปี และ 41 ปี ขึ ้นไป
การรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมผ่านสื่อกิจกรรม ได้ แก่ การรับรู้จากป้าย
ประกาศของตาบล อาเภอหรื อจังหวัด จากการเข้ าร่ วมประชุมประจาเดือนของหมู่บ้าน และจาก
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การออกร้ านชายผลิตภัณฑ์ OTOP หรื อการเข้ าร่ วมงานเทศงานต่างๆ มีความแตกต่างกัน เมื่อ
ผู้วิจยั ทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบว่า มีจานวน 2 คู่ ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.001
โดย กลุ่มที่มีอายุ 10-18 ปี มีการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมน้ อยกว่ากลุ่มที่มี
อายุ 26-40 ปี และ 41 ปี ขึ ้นไป
ตารางที่ 5.13 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ขา่ วสารภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
จาแนกตามระดับการศึกษา
การรั บรู้
จากสื่อ

การศึกษา

1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
สื่อบุคคล
3. อนุปริญญา ปวส./ปวช.
4. ปริญญาตรี
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
สื่อมวลชน
3. อนุปริญญา ปวส./ปวช.
4. ปริญญาตรี
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
สื่อกิจกรรม
3. อนุปริญญา ปวส./ปวช.
4. ปริญญาตรี
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 และ
***มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

( )
19.2409
19.3516
18.3810
20.8542
5.2701
5.3750
5.5714
5.9167
8.7445
9.0781
9.4048
9.3750

S.D.

F

Sig.

4.61220
2.97388
3.01178 3.652*** .013
2.85083
1.23968
1.18388
1.61007 3.508*** .016
.96389
1.67608
1.36092
3.242* .022
1.76773
1.36249

คู่
แตกต่ าง

3<4

1<4

ไม่พบคู่
ต่าง

จากตารางที่ 5.13 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมผ่านสื่อบุคคล
ได้ แก่ จากครอบครัวหรื อญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ประธานกลุ่มสตรี ทอผ้ า
ไหม จากเจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อหน่วยงานราชการ และจากบุคคลภายนอกชุมชน ของประชาชนชุมชน
บ้ านประทุนจาแนกตามการศึกษามีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อผู้วิจยั
ทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบว่า มีจานวน 1 คู่ที่ต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001 คือ
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กลุ่มที่ มีการศึกษาระดับอนุปริ ญ ญา ปวส./ปวช. มีการรับรู้ ข่าวสารน้ อยกว่ากลุ่มที่มี การศึกษา
ระดับปริญญาตรี
การรั บ รู้ ข่า วสารเกี่ ย วกับ การสื่ อ สารเพื่ อ การถ่ า ยทอดภูมิ ปั ญ ญาการทอผ้ า ไหมผ่า น
สื่อมวลชน ได้ แก่ การรับรู้จากโทรทัศน์ จากวิทยุ หอกระจายข่าวของตาบล เสียงตามสาย จาแนก
ตามระดับการศึกษามีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อผู้วิจยั ทดสอบความ
ต่างเป็ นรายคู่ พบว่า มีจานวน 1 คู่ ที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.001 โดย กลุ่มที่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีการรับรู้ขา่ วสารน้ อยกว่ากลุม่ ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
การรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมผ่านสื่อกิจกรรม ได้ แก่ การรับรู้จากป้าย
ประกาศของตาบล อาเภอหรื อจังหวัด จากการเข้ าร่ วมประชุมประจาเดือนของหมู่บ้าน และจาก
การออกร้ านชายผลิตภัณฑ์ OTOP หรื อการเข้ าร่ วมงานเทศงานต่างๆของประชาชนชุมชนบ้ าน
ประทุน จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมผ่านสื่อกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แต่เมื่อทดสอบความต่างเป็ นรายคูไ่ ม่พบคูแ่ ตกต่าง
ตารางที่ 5.14 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม จาแนกตามระดับรายได้ ตอ่ เดือน
ระดับการ
รั บรู้
ข่ าวสาร

รายได้ ต่อเดือน

1. น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
สื่อบุคคล 3. 10,001-15,000 บาท
4. 15,001-20,000 บาท
5. 20,001 บาทขึ ้นไป
1. น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท
สื่อมวลชน
2. 5,001-10,000 บาท

( )
18.0725
19.4643
18.9765
19.7846
21.2500
4.8261
5.2619

S.D.

F

Sig.

คู่แตก
ต่ าง

3.52436
2.88514
1<5,
2.66358 6.186***
.000 3<5
2.07283
6.54958
1.05658
1<3,
9.256*** .000
1.30909
1<4
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ตารางที่ 5.14 (ต่อ)
ระดับการ
รั บรู้
ข่ าวสาร

รายได้ ต่อเดือน
3. 10,001-15,000 บาท
4. 15,001-20,000 บาท
5. 20,001 บาทขึ ้นไป

1. น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
สื่อกิจกรรม 3. 10,001-15,000 บาท
4. 15,001-20,000 บาท
5. 20,001 บาทขึ ้นไป
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

( )

S.D.

5.5059 1.08697
6.0154 1.44149
5.6538 .98786
8.4928
8.7500
8.9647
9.6154
9.5577

F

Sig.

คู่แตก
ต่ าง
1<5
2<4

1.37865
1.55133
1<4
1.19967 7.027***
1<5
.000
1.72021
2<4
1.73107

จากตารางที่ 5.14 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมผ่านสื่อบุคคล
ได้ แก่ จากครอบครัวหรื อญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ประธานกลุ่มสตรี ทอผ้ า
ไหม จากเจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อหน่วยงานราชการ และจากบุคคลภายนอกชุมชน ของประชาชนชุมชน
บ้ านประทุนจาแนกตามรายได้ ต่อเดือนมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อ
ผู้วิจยั ทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบว่า มีจานวน 2 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.001
คือ กลุ่มที่มี รายได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท มีการรับรู้ ข่าวสารน้ อยกว่ากลุ่มที่มี รายได้
20,001 บาทขึ ้นไป และกลุ่มที่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท มีการรับรู้ ข่าวสารน้ อยกว่า 20,001
บาทขึ ้นไป
การรั บรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับภูมิ ปัญญาการทอผ้ าไหมผ่านสื่ อมวลชน ได้ แก่ การรั บรู้ จาก
โทรทัศน์ จากวิทยุ หอกระจายข่าวของตาบล เสียงตามสาย จาแนกตามรายได้ ต่อเดือนมีความ
แตกต่างกัน มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ที่เมื่อผู้วิจยั ทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ จานวน 4 คู่
ที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.001 โดย กลุม่ ที่มีรายได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท มี
การรับรู้ข่าวสารน้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท และ 21,001
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บาทขึน้ ไป ส่วนกลุ่ม ที่ มี รายได้ 5,001-10,000 บาท มี การรั บรู้ ข่าวสารน้ อยกว่ากลุ่ม ที่รายได้
15,001-20,000 บาท
การรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมผ่านสื่อกิจกรรม ได้ แก่ การรับรู้จากป้าย
ประกาศของตาบล อาเภอหรื อจังหวัด จากการเข้ าร่ วมประชุมประจาเดือนของหมู่บ้าน และจาก
การออกร้ านชายผลิตภัณฑ์ OTOP หรื อการเข้ าร่ วมงานเทศงานต่างๆของประชาชนชุมชนบ้ าน
ประทุน จาแนกตามรายได้ ต่อเดือนมีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผู้วิจยั ได้
ทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบว่า มีจานวน 3 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.001 โดย
กลุ่มที่มีรายได้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท มีการรับรู้ข่าวสารน้ อยกว่า 15,001-20,000 บาท
และ 20,001 บาทขึ ้นไป ส่วนกลุ่มที่มีรายได้ 5,001-10,000 บาท มีการรับรู้ ข่าวสารน้ อยกว่า
15,001-20,000 บาท
ตารางที่ 5.15 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม จาแนกตามอาชีพ
ระดับการ
รับรู้
ข่ าวสาร

อาชีพ

1.นักเรี ยน/นักศึกษา
2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
สื่อบุคคล 4. ทาสวน/ทาไร่ /ทานา
5. เลี ้ยงสัตว์
6. ทอผ้ าเพื่อจาหน่าย
7. รับจ้ างทัว่ ไป
1.นักเรี ยน/นักศึกษา
2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สื่อมวลชน
3. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
4. ทาสวน/ทาไร่ /ทานา

( )
17.7451
20.6842
19.7949
18.9701
18.9091
19.9541
19.3448
4.6078
1.13276
6.0789
1.36325

(SD)

F

Sig.

คู่แตก
ต่ าง

3.36359
3.16318
3.00157
2.92828 3.232*** .004 1<2
3.13063
4.72069
2.68961
4.6078
1<2
1.13276
1<6
9.443*** .000
6.0789
2>5
1.36325
2>7
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ตารางที่ 5.15 (ต่อ)
ระดับการ
รั บรู้ ข่าวสาร

อาชีพ

5. เลี ้ยงสัตว์
6. ทอผ้ าเพื่อจาหน่าย
7. รับจ้ างทัว่ ไป
1.นักเรี ยน/นักศึกษา
2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
สื่อกิจกรรม 4. ทาสวน/ทาไร่ /ทานา
5. เลี ้ยงสัตว์
6. ทอผ้ าเพื่อจาหน่าย
7. รับจ้ างทัว่ ไป
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

( )
5.4872
1.09717
5.3731
8.5490
9.3684
9.2821
8.9552
8.3636
9.2752
8.8276

(SD)

F

Sig.

คู่แตก
ต่ าง

5.4872
1.09717
5.3731
1.30098
1.47815
1.41326
ไม่
1.45053 2.585* .018 พบคู่
1.39882
ต่าง
1.77363
1.44096

จากตารางที่ 5.15 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมจากสื่อบุคคล
ได้ แก่ จากครอบครัวหรื อญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ประธานกลุ่มสตรี ทอผ้ า
ไหม จากเจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อหน่วยงานราชการ และจากบุคคลภายนอกชุมชน ของประชาชนชุมชน
บ้ านประทุนจ าแนกตามอาชีพ มี ความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.05 เมื่อผู้วิจัย
ทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบว่า มีจานวน 1 คูท่ ี่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.001 คือ
กลุม่ นักเรี ยน/นักศึกษา มีการรับรู้ขา่ วสารน้ อยกว่ากลุม่ ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
การรั บรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับภู มิ ปัญญาการทอผ้ าไหมผ่านสื่ อมวลชน ได้ แก่ การรั บรู้ จาก
โทรทัศน์ จากวิทยุ หอกระจายข่าวของตาบล เสียงตามสาย จาแนกตามอาชีพมีความแตกต่างกัน
มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ที่เมื่อผู้วิจยั ทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ จานวน 4 คู่ ที่ตา่ งกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.001 โดยกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา มีการรับรู้ ข่าวสารน้ อยกว่ากลุ่ม
ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและกลุ่มที่ประกอบอาชีพทอผ้ าเพื่อจาหน่าย ส่วนกลุ่มข้ าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ขา่ วสารน้ อยกว่ากลุม่ ที่มีอาชีพเลี ้ยงสัตว์และอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป
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การรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมผ่านสื่อกิจกรรม ได้ แก่ การรับรู้จากป้าย
ประกาศของตาบล อาเภอหรื อจังหวัด จากการเข้ าร่ วมประชุมประจาเดือนของหมู่บ้าน และจาก
การออกร้ านชายผลิตภัณฑ์ OTOP หรื อการเข้ าร่ วมงานเทศงานต่างๆของประชาชนชุมชนบ้ าน
ประทุน จาแนกตามอาชีพ มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ0.05 เมื่อผู้วิจยั ได้ ทดสอบ
ความต่างเป็ นรายคู่ พบว่า ไม่พบคูแ่ ตกต่าง
ตารางที่ 5.16 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดับการรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม จาแนกตามสถานภาพสมรส
ระดับการ
รั บรู้ ข่าวสาร

สถานภาพ

1. โสด
สื่อบุคคล 2. สมรส
3. หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
1. โสด
สื่อมวลชน 2. สมรส
3. หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
1. โสด
สื่อกิจกรรม 2. สมรส
3. หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

( )
18.7416
19.6050
19.7143
4.9551
5.6555
5.0357
8.7640
9.1513
8.8214

Sig.

คู่แตก
ต่ าง

3.39628
3.89356 1.857 .158
3.10146
1.18619
1.21132 12.446* .000
1.29048
1.41439
1.61553 2.294 .102
1.36228

1<2,
2>3

(SD)

F

จากตารางที่ 5.15 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมจากสื่อบุคคล
ได้ แก่ จากครอบครัวหรื อญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ประธานกลุ่มสตรี ทอผ้ า
ไหม จากเจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อหน่วยงานราชการ และจากบุคคลภายนอกชุมชน ของประชาชนชุมชน
บ้ านประทุนจาแนกตามสถานภาพสมรสไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
การรั บรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับภูมิ ปัญญาการทอผ้ าไหมผ่านสื่ อมวลชน ได้ แก่ การรั บรู้ จาก
โทรทัศน์ จากวิทยุ หอกระจายข่าวของตาบล เสียงตามสาย จาแนกตามอาชีพมีความแตกต่างกัน
มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ที่เมื่อผู้วิจยั ทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ จานวน 2 คู่ ที่ตา่ งกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.001 โดยกลุ่มที่มีสถานภาพโสดมีการรับรู้ ข่าวสารน้ อยกว่ากลุ่มที่
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สมรสแล้ ว ส่วนกลุม่ ที่มีสถานภาพสมรสแล้ วมีการรับรู้ขา่ วสารน้ อยกว่ากลุ่มที่มีสถานภาพหย่าร้ าง/
แยกกันอยู่
การรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมผ่านสื่อกิจกรรม ได้ แก่ การรับรู้จากป้ าย
ประกาศของตาบล อาเภอหรื อจังหวัด จากการเข้ าร่ วมประชุมประจาเดือนของหมู่บ้าน และจาก
การออกร้ านชายผลิตภัณฑ์ OTOP หรื อการเข้ าร่ วมงานเทศงานต่างๆของประชาชนชุมชนบ้ าน
ประทุน จาแนกตามสถานภาพไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนมี
ทัศนคติเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมแตกต่างกัน
ตารางที่ 5.17 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีตอ่
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามเพศ
เพศ
ทัศนคติ
ภาพรวมทัศนคติที่มีตอ่
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

ชาย (n = 126)
(X )
(SD)

หญิง (n = 229)
(X )
(SD)

t

33.7937 5.58329 34.2105 6.59792 -1.570

Sig.
.058

จากตารางที่ 5.17 ทัศนคติของประชาชนที่มีตอ่ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม พบว่า ระหว่าง
เพศชายและเพศหญิงมีทศั นคติไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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ตารางที่ 5.18 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนบ้ านประทุนที่มีตอ่
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามอายุ
ทัศนคติ

อายุ
1. 10-18 ปี
ภาพรวมทัศนคติที่
2. 19-25 ปี
มีตอ่ ภูมิปัญญาการ
3. 26-40 ปี
ทอผ้ าไหม
4. 41 ปี ขึ ้นไป
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

( )
30.1154
33.8923
34.0659
34.2948

(SD)
F
4.34812
4.55907
5.854***
4.09010
5.23293

Sig.

คู่แตกต่ าง

.001

1<2,
1<3,
1<4

จากตารางที่ 5.18 พบว่า ภาพรวมทัศนคติของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน ที่มีต่อภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามอายุมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทาการทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบคูแ่ ตกต่างจานวน 3 คู่ ได้ แก่ กลุ่มที่มีอายุ 10-18 ปี มี
ทัศนคติเชิงบวกน้ อยกว่า กลุ่มที่มีอายุ 19-25 ปี 26-40 ปี และอายุ 41 ปี ขึ ้นไปอย่างมีระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.001
ตารางที่ 5.19 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนบ้ านประทุนที่มีตอ่
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามการศึกษา

ทัศนคติ

ระดับ
การศึกษา

1. ประถมศึกษา
ภาพรวมทัศนคติที่มี 2. มัธยมศึกษา
ต่อภูมิปัญญาการ 3. อนุปริญญา
ทอผ้ าไหม
ปวส./ปวช.
4. ปริญญาตรี
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

(X )
33.2555
33.8047
33.3571
36.1458

(SD)

F

Sig.

คู่
แตก
ต่ าง

5.82468
4.00995
ไม่
4.85809 4.501*** .004 พบคู่
ต่าง
3.20896
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จากตารางที่ 5.19 พบว่า ภาพรวมทัศนคติของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน เกี่ยวกับการ
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามระดับการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 เมื่อทาการทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบว่าไม่มีคแู่ ตกต่าง
ตารางที่ 5.20 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนบ้ านประทุนที่มีตอ่
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
ทัศนคติ

รายได้ ต่อเดือน

1. น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ
ภาพรวม
5,000 บาท
ทัศนคติที่มีตอ่ 2. 5,001-10,000 บาท
ภูมิปัญญาการ 3. 10,001-15,000 บาท
ทอผ้ าไหม 4. 15,001-20,000 บาท
5. 20,001 บาทขึ ้นไป
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

( )

(SD)

F

Sig.

คู่แตก
ต่ าง

31.3913 4.99770
33.4762
33.4471
35.4154
36.4615

4.47880 11.215*** .000
3.58404
3.26388
6.77209

1<4,
1<5,
2<5,
3<5

จากตารางที่ 5.20 พบว่า ภาพรวมทัศนคติของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน ที่มีต่อภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05 เมื่อทาการทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบคูแ่ ตกต่างจานวน 4 คู่ ได้ แก่ กลุ่มที่มีรายได้ ตอ่
เดือนน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท มีทศั นคติเชิงบวกต่อการภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมน้ อยกว่า
กลุม่ ที่มีรายได้ 15,001-20,000 บาทและกลุ่มที่มีรายได้ 20,001 บาทขึ ้นไป ส่วนกลุ่มที่มีรายได้ ตอ่
เดือนที่ 5,001-10,000 บาทและ 10,001-15,000 บาท มีทศั นคติเชิงบวกน้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้
ต่อเดือน 20,001 บาทขึ ้นไปอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001
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ตารางที่ 5.21 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนบ้ านประทุนที่มีตอ่
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามอาชีพ
ทัศนคติ

อาชีพ
1. นักเรี ยน/นักศึกษา
2. รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ภาพรวมทัศนคติ 3. ธุรกิจส่วนตัว/
ที่มีตอ่ ภูมิปัญญา ค้ าขาย
การ
4. ทาสวน/ทาไร่/
ทอผ้ าไหม
ทานา
5. เลี ้ยงสัตว์
6. ทอผ้ าเพื่อจาหน่าย
7. รับจ้ างทัว่ ไป
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

( )
(SD)
30.9020 4.55743

F

Sig. คู่แตกต่ าง

36.1316 3.38655
34.5641 3.99865
7.015***
33.2985 4.23555

.000

1<2,
1<3,
1<6

32.2273 4.80012
35.0459 5.52835
33.1724 4.10634

จากตารางที่ 5.21 พบว่า ภาพรวมทัศนคติของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน ที่มีต่อภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อ
ทาการทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบคูแ่ ตกต่างจานวน 3 คู่ ได้ แก่ กลุ่มที่ประกอบอาชีพนักเรี ยน/
นักศึกษา มีทศั นคติเชิงบวกน้ อยกว่ากลุ่มที่ประกอบอาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย และอาชีพทอผ้ าเพื่อจาหน่ายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
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ตารางที่ 5.22 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนบ้ านประทุนที่มีตอ่
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามสถานภาพสมรส
ทัศนคติ
ภาพรวมทัศนคติที่มีตอ่
ภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม

สถานภาพ
1. โสด
2. สมรส
3. หย่าร้ าง/
แยกกันอยู่

( )

Sig.

คู่แตก
ต่ าง

5.365*** .005

1<2

(SD)

32.4607 4.77221
34.4118 4.91431

F

33.5714 4.04995

* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
จากตารางที่ 5.22 พบว่า ภาพรวมทัศนคติของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน ที่มีต่อภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามสถานภาพมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
เมื่อทาการทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบคูแ่ ตกต่างจานวน 1 คู่ ได้ แก่ กลุ่มที่มีสถานภาพโสด มี
ทัศนคติเชิงบวกน้ อยกว่ากลุม่ ที่มีสถานภาพสมรสแล้ วอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.001
ตารางที่ 5.23 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม จาแนกตามเพศ
เพศ
ความรู้ความเข้ าใจ

ชาย (n=126)
( )
(SD)

หญิง (n=229)
( )
(SD)

t

ภาพรวมความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับ
34.1746 5.60011 35.1322 6.44172 -1.400
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

Sig.

.081

106
จากตารางที่ 5.23 พบว่า ภาพรวมความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
จาแนกตามเพศไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ตารางที่ 5.24 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม จาแนกตามอายุ
ความรู้ความเข้ าใจ

อายุ

( )

ภาพรวมความรู้ 1. 10-18 ปี
ความเข้ าใจเกี่ยวกับ 2. 19-25 ปี
ภูมิปัญญาการ
3. 26-40 ปี
ทอผ้ าไหม
4. 41 ปี ขึ ้นไป
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

30.1600
33.2154
35.4778
35.6936

(SD)

F

7.05738
5.54666
8.204***
5.07301
6.39620

Sig.

คู่แตก
ต่ าง

.000

1<4,
1<5,
2<5

จากตารางที่ 5.24 พบว่า ภาพรวมความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน จาแนกตามอายุ มีความแตกต่างกันในระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 เมื่อทาการทดสอบเป็ นรายคู่ พบคู่แตกต่างจานวน 3 คู่ ได้ แก่ กลุ่มที่มีอายุ 10-18 ปี มี
ความรู้ ความเข้ าใจน้ อยกว่ากลุ่มที่มีอายุ 26-40 ปี และ 41 ปี ขึ ้นไป ส่วนกลุ่มที่มีอายุ 19-25 ปี มี
ความรู้ความเข้ าใจน้ อยกว่ากลุม่ ที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป
ตารางที่ 5.25 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม จาแนกตามระดับการศึกษา
ความรู้ความเข้ าใจ
ภาพรวมความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม

ระดับการศึกษา
( )
(SD)
1. ประถมศึกษา 34.7704 6.59934
2. มัธยมศึกษา
34.4922 4.79172
3. อนุปริ ญญาปวส./
ปวช.

34.6429 6.67292

4. ปริญญาตรี

35.7708 7.63040

F

Sig.

.511

.675
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จากตาราง 5.25 พบว่า ภาพรวมความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
จ าแนกตามระดับ การศึก ษา ของประชาชนชุม ชนบ้ า นประทุน ไม่มี ค วามแตกต่า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ตารางที่ 5.26 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม จาแนกตามระดับรายได้ ตอ่ เดือน
ความรู้ความ
เข้ าใจ

รายได้ ต่อเดือน

1. น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ
5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
3. 10,001-15,000 บาท
4. 15,001-20,000 บาท
5. 20,001 บาทขึ ้นไป
* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
ภาพรวม
ความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหม

( )

(SD)

F

Sig.

คู่
แตกต่ าง

31.7500 7.10135
33.2381
35.8941
36.7188
37.0962

6.00726
10.573*** .000
4.07672
4.09207
7.79457

1<2,
1<4,
1<5

จากตารางที่ 5.26 พบว่า ภาพรวมความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ของ ประชาชนชุม ชนบ้ า นประทุน จ าแนกตามรายได้ ต่อ เดื อ น มี ค วามแตกต่า งกัน ในระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อทาการทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบว่า มีจานวน 3 คู่ ได้ แก่ กลุ่ม
ที่มีรายได้ ตอ่ เดือนน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท มีความรู้ความเข้ าใจน้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ ตอ่
เดือน 5,001-10,000 บาท 15,001-20,000 บาท และ 20,001 บาทขึ ้นไป
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ตารางที่ 5.27 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม จาแนกตามอาชีพ
ความรู้ความ
เข้ าใจ

อาชีพ

1.นักเรี ยน/นักศึกษา
2. รับราชการ/พนักงาน
ภาพรวมความรู้
รัฐวิสาหกิจ
ความเข้ าใจ
3. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย
เกี่ยวกับ
4. ทาสวน/ทาไร่ /ทานา
ภูมิปัญญาการ
5. เลี ้ยงสัตว์
ทอผ้ าไหม
6. ทอผ้ าเพื่อจาหน่าย
7. รับจ้ างทัว่ ไป
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

( )

(SD)

F

Sig.

คู่
แตกต่ าง

31.0800 7.14526
36.0000 8.56454
34.5385
34.4091
32.0000
37.3578
33.2759

3.64075
8.468*** .000
5.21529
5.84726
4.40648
6.96366

1<2,
1<6,
5<6

จากตารางที่ 5.27 พบว่า ภาพรวมความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ของ ประชาชนชุม ชนบ้ า นประทุน จ าแนกตามรายได้ ต่อ เดื อ น มี ค วามแตกต่า งกัน ในระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อทาการทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบว่า มีจานวน 3 คู่ ได้ แก่ กลุ่ม
ที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจน้ อยกว่ากลุ่มที่รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ส่วนกลุม่ ที่มีอาชีพเลี ้ยงสัตว์มีความรู้ความเข้ าใจน้ อยกว่ากลุม่ ที่มีอาชีพทอผ้ าเพื่อจาหน่าย
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ตารางที่ 5.28 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม จาแนกตามสถานภาพสมรส
ความรู้ความ
คู่
สถานภาพ
( )
(SD)
F
Sig.
เข้ าใจ
แตกต่ าง
ภาพรวมความรู้ 1. โสด
32.8068 6.20133
ความเข้ าใจ
2. สมรส
35.7215 6.14087
8.619*** .000
1<2
เกี่ยวกับภูมิปัญญา 3. หย่าร้ าง/
33.1429 4.30086
การทอผ้ าไหม แยกกันอยู่
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
จากตารางที่ 5.28 พบว่า ภาพรวมความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ของ ประชาชนชุม ชนบ้ า นประทุน จ าแนกตามสถานภาพสมรสมี ค วามแตกต่า งกัน ในระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อทาการทดสอบความต่างเป็ นรายคู่ พบว่า มีจานวน 1 คู่ ได้ แก่ กลุ่ม
ที่มีสถานภาพโสดมีความรู้ความเข้ าใจน้ อยกว่ากลุม่ ที่มีสถานภาพสมรสแล้ ว
ตารางที่ 5.29 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน
เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามเพศ
เพศ
พฤติกรรม
ภาพรวมพฤติกรรม
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหม

ชาย (n=126)
( )
(SD)

หญิง (n=229)
( )
(SD)

t

33.3095 4.39903 34.1572 5.10518 -1.570

Sig.

.058

จากตารางที่ 5.29 พบว่า ภาพรวมพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการ
ถ่ายทอดภูมิ ปัญญาการทอผ้ าไหม ระหว่างเพศชายและเพศหญิ ง มี พฤติกรรมไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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ตารางที่ 5.30 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงพฤติกรรมของประชาชนบ้ านประทุนเกี่ยวกับการ
สื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามอายุ
พฤติกรรม

อายุ

ภาพรวมความรู้ 1. 10-18 ปี
ความเข้ าใจเกี่ยวกับ 2. 19-25 ปี
ภูมิปัญญาการ
3. 26-40 ปี
ทอผ้ าไหม
4. 41 ปี ขึ ้นไป
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

( )
27.1154
33.8462
35.5495
34.4070

(SD)

F

7.44219
6.70874
14.018***
6.31975
5.10333

Sig.

คู่แตก
ต่ าง

.000

1<2
1<3
1<4

จากตารางที่ 5.30 พบว่า ภาพรวมพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน เกี่ยวกับการ
สื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามอายุมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทาการทดสอบเป็ นรายคู่ พบคู่แตกต่างจานวน 3 คู่ ได้ แก่
กลุ่มที่มีอายุ 10-18 ปี มีพฤติกรรมต่อการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมน้ อย
กว่ากลุม่ ที่มีอายุ 19-25 ปี 26-40 ปี และอายุ 41 ปี ขึ ้นไปอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001
ตารางที่ 5.31 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงพฤติกรรมของประชาชนบ้ านประทุนเกี่ยวกับการ
สื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามการศึกษา
พฤติกรรม

ระดับการศึกษา
1. ประถมศึกษา
ภาพรวมพฤติกรรม
2. มัธยมศึกษา
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
3.อนุปริญญา ปวส./ปวช.
การทอผ้ าไหม
4. ปริญญาตรี

( )
33.7574
34.1094
34.0238
34.8333

(SD)
F
6.39386
6.84960
.352
5.75300
4.41628

Sig.
.787

จากตารางที่ 5.31 พบว่า ภาพรวมพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน เกี่ยวกับการ
สื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามระดับการศึกษาไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 5.32 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงพฤติกรรมของประชาชนบ้ านประทุน เกี่ยวกับการ
สื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
พฤติกรรม

รายได้ ต่อเดือน

1. น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ
5,000 บาท
2. 5,001-10,000 บาท
3. 10,001-15,000 บาท
4. 15,001-20,000 บาท
5. 20,001 บาทขึ ้นไป
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001
ภาพรวม
พฤติกรรม
เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหม

( )

(SD)

F

Sig.

คู่
แตกต่ าง

30.4058 7.70088
32.9286
34.6190
37.6769
35.3269

5.93496
14.702*** .000
4.26503
6.10355
4.32377

1<3,
1<4,
1<5

จากตารางที่ 5.32 พบว่า ภาพรวมพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน เกี่ยวกับ
การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือนมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 เมื่อทาการทดสอบเป็ นรายคู่ พบคูแ่ ตกต่างจานวน 3 คู่ ได้ แก่
กลุ่ม ที่ มี รายได้ ต่อเดือนน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท มี พ ฤติกรรมต่อการสื่ อสารเพื่ อการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมน้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท กลุ่มที่มีรายได้ ตอ่
เดือนที่ 15,001-20,000 บาท และ 20,001 บาทขึ ้นไป
ตารางที่ 5.33 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงพฤติกรรมของประชาชนบ้ านประทุนเกี่ยวกับการ
สื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามอาชีพ

พฤติกรรม
ภาพรวม
พฤติกรรม
เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาการ

อาชีพ
1.นักเรี ยน/นักศึกษา
2. รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
3. ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย

คู่
( ) (SD)
F
Sig. แตก
ต่ าง
3.16 1.007
1<2,
1<3,
3.61 .679 15.992*** .000
1<4,
3.69 .694
1<6,
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ตารางที่ 5.33 (ต่อ)

พฤติกรรม

อาชีพ

4. ทาสวน/ทาไร่ /ทานา
5. เลี ้ยงสัตว์
ทอผ้ าไหม
6. ทอผ้ าเพื่อจาหน่าย
7. รับจ้ างทัว่ ไป
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

( )

(SD)

3.53 .863
3.14 .990
4.12 .742
3.17 1.104

F

Sig.

คู่
แตก
ต่ าง
4<6,
5<6,
6>7

จากตารางที่ 5.33 พบว่า ภาพรวมพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนเกี่ยวกับ
การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อทาการทดสอบเป็ นรายคู่ พบคู่แตกต่างจานวน 7 คู่ ได้ แก่ กลุ่ม
นักเรี ยน/นักศึกษา มีพฤติกรรมต่อการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมน้ อยกว่า
กลุ่มรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มธุรกิจส่วนตัว /ค้ าขาย กลุ่มทาสวน/ทาไร่ /ทานา กลุ่มทอ
ผ้ าเพื่อจาหน่าย ส่วนกลุ่มที่ประกอบอาชีพทาสวน/ทาไร่ /ทานาและกลุ่มที่ประกอบอาชีพเลี ้ยงสัตว์
มี พ ฤติกรรมต่อการสื่ อสารเพื่ อ การถ่ายทอดภูมิ ปัญญาการทอผ้ าไหมน้ อยกว่ากลุ่ม ทอผ้ าเพื่ อ
จาหน่าย และกลุ่มทอผ้ าเพื่อจาหน่ายมีพฤติกรรมต่อการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหมมากกว่ากลุ่ม ที่ รับ จ้ า งทั่ว ไป ซึ่ง สามารถสรุ ปได้ ว่า กลุ่ม ที่ ป ระกอบอาชี พ ทอผ้ า เพื่ อ
จาหน่ายมีพฤติกรรมต่อการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมมากที่สดุ
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ตารางที่ 5.34 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงพฤติกรรมของประชาชนบ้ านประทุนเกี่ยวกับการ
สื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามสถานภาพสมรส
พฤติกรรม

สถานภาพ

1. โสด
ภาพรวมพฤติกรรม
2. สมรส
เกี่ยวกับภูมิปัญญา
3. หย่าร้ าง/
การทอผ้ าไหม
แยกกันอยู่
*** มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.001

( )

(SD)

F

31.4607 6.43156
35.0970 6.12676
11.712***
33.5714 3.99471

Sig.

คู่
แตกต่ าง

.000

1<2

จากตารางที่ 5.34 พบว่า ภาพรวมพฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุน เกี่ยวกับ
การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม จาแนกตามสถานภาพมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อทาการทดสอบเป็ นรายคู่ พบคูแ่ ตกต่างจานวน 1 คู่ ได้ แก่
กลุ่มที่มีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมต่อการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมน้ อย
กว่ากลุม่ ที่มีสถานภาพสมรสแล้ วอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.001
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บทที่ 6
สรุ ปผล การอภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของชุมชน
บ้ านประทุน” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ า
ไหม ศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและพฤติกรรมที่มีต่อการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาดังกล่าวว่าเป็ นอย่างไร
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิ จัยเชิง คุณภาพและเชิง ปริ มาณ ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาเชิ ง
คุณภาพ กลุม่ แรก คือบุคคลที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้ส่งสารและผู้รับสาร ได้ แก่ ปราชญ์ชาวบ้ าน ประธาน
กลุ่ม สตรี ท อผ้ า ไหมบ้ า นประทุน ผู้สื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาการทอผ้ า ไหมและผู้ใ หญ่ บ้ า น ใช้ ก าร
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม กลุ่ม ที่ ส อง ใช้ การเลื อกกลุ่ม ตัวอย่างแบบมี เป้าหมายเช่นเดียวกัน เพื่ อให้ ไ ด้ ข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอ่ การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม รวมถึงการใช้ กล
ยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาดังกล่าวว่าเป็ นอย่ างไร โดยการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม
ได้ แก่ กลุม่ ผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ 3 คน และกลุม่ เด็กและเยาวชน 3 คน
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาเชิง ปริ มาณนัน้ ได้ แก่ ประชาชนในชุมชนบ้ านประทุนซึ่งทา
หน้ าที่เป็ นผู้รับสาร โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากร ซึ่งได้ ผลของการสุ่มตัวอย่าง
ทังหมด
้
350 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพใช้ วิธีการสอบถามหรื อการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้ างประกอบกับไม่มีโครงสร้ าง (Structure and Non-Structure Interview) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) การสร้ างแนวคาถามเพื่อใช้ ในการสัมภาษณ์ เจาะลึกกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนการวิจยั เชิงปริ มาณเป็ นแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นและได้ ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรงของเนื อ้ หา หลัง จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จากผู้ใ ห้ สัม ภาษณ์ แ ละจาก
แบบสอบถาม
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ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพด้ วยวิธี การบรรยายแบบพรรณนา ส่วนการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงปริมาณใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS โดยเป็ นการบรรยายเชิงสถิติ และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ t-test และ F-test เพื่อวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

6.1 สรุ ปผลการวิจัย
ชุมชนบ้ านประทุนประสบความสาเร็ จในด้ านของการใช้ สื่อประเภทต่างๆให้ เหมาะสมกับ
บริบทของชุมชน สามารถเป็ นชุมชนต้ นแบบในการศึกษาวิธีการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้ องถิ่ น ให้ กั บ ชุ ม ชนอื่ น ได้ ด้ วยการบริ ห ารจัด การการสื่ อ สารของชุ ม ชนที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสื่อบุคคล ได้ แก่ ปราชญ์ชาวบ้ านและผู้นาชุมชนที่มีความ
เข้ มแข็งและยืนหยัดที่จะพัฒนาคนพัฒนาคนและเสริ มสร้ างความรู้ให้ แก่คนในชุมชน เพื่อให้ คนใน
ชุมชนมองเห็นถึงรากฐานหรื อแก่นที่แท้ จริงของความเป็ นชุมชนว่าเกิดจากอะไร สามารถดูแลรักษา
ให้ ดารงสืบต่อไปได้ ด้วยวิธีการอย่างไร และชุมชนสามารถเป็ นชุมชนที่มีการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ ตราบ
ที่คนในชุมชนร่วมมือกันรักษาและหวงแหนภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ สงั่ สมไว้ ให้ อย่างถูกวิธี รวมถึง
การใช้ กลยุทธ์การสื่อสารที่ชาญฉลาดและตรงกับความต้ องการของประชาชนในชุมชน ทาให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สดุ
6.1.1 ผลการวิเคราะห์ การสื่อสารเพื่อการถ่ ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของ
ชุมชนบ้ านประทุน หมู่ท่ ี 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
6.1.1.2 บริบทชุมชน
บ้ านประทุน หมู่ที่ 4 ตาบลแตล อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็ นชุมชนที่มี
ลักษณะแบบสังคมเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม รองลงมาประกอบ
อาชีพทอผ้ า มีวดั เป็ นศูนย์กลางจิตใจของประชาชน มีกิจกรรมที่วดั ทาร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหรื อการต้ อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาเรี ยนรู้ วิถีชีวิตชุมชน บ้ าน
ประทุนได้ รับเลือกให้ เป็ นหนึ่งในหมู่บ้านผลิตผ้ าไหมเพื่ อการท่องเที่ ยวเพื่อเฉลิม พระเกี ยรติ 80
พรรษา มหาราชินี เมื่อปี พ.ศ. 2555 ปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาชุมชนให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้การทอผ้ าที่
ครบวงจรมากขึน้ รวมถึงมีการจัดตังกลุ
้ ่มต่างๆ ได้ แก่ กลุ่มกองทุนหมู่บ้านประทุน กลุ่มกองทุน
ข้ าวเปลือก กลุ่มกองทุนประปาบ้ านประทุน และกลุ่มอาชีพทอผ้ าไหม เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
ชุมชนในด้ านต่างๆ
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6.1.1.3 ผลการวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหม
ในที่นี ้ผู้วิจยั ได้ แบ่งออกเป็ นการศึกษาผู้ส่งสาร การศึ กษาเนื ้อหาสาร การศึกษา
ช่องทางการสื่อสารและการศึกษาผู้รับสาร ดังนี ้
ด้ านผู้ ส่งสาร พบว่า การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมใช้
การบอกเล่าแบบปากต่อปากร่ วมกับการสาธิตและการลงมือทาให้ ดจู ากคนในครอบครั ว จากแม่
สอนลูก ยายสอนหลาน โดยมีบ้านถือเป็ นแหล่งถ่ายทอดที่สาคัญในการถ่ายทอดใช้ การเรี ยนรู้แบบ
มุขปาฐะ คือ การเรี ยนรู้ จากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่าง ใช้ วิธี การส่งสารด้ วยการปฏิบตั ิจริ ง
อธิบายการทาด้ วยการบอกเล่า จึงเป็ นมูลเหตุสาคัญที่ทาให้ เกิดการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยัง
บุคคลหนึง่ และส่งต่อกันไปเรื่ อยๆ กลายเป็ นเครื อข่ายองค์ความรู้ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่น
นี ้
ด้ านเนือ้ หาสาร พบว่า ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนมีลกั ษณะที่เน้ นการทาให้
เห็นหรื อการลงมือทาด้ วยตนเอง สารที่สื่อออกไปจึงออกมาในรู ปแบบของอวัจนภาษา ทังท่
้ าทาง
กริ ยา อาการ การสาธิ ตและการปฏิ บตั ิจากคนในครอบครัวถูกส่ง ต่อไปยัง รุ่ นสู่รุ่น ในรู ปแบบที่
แตกต่างกันออกไปขึ ้นอยูก่ บั ความเข้ าใจของผู้สง่ สารและรูปแบบของการนาเสนอสารนันๆ
้ ไม่ว่าจะ
เป็ นคาพูด ตัวหนังสือ หรื อรู ปภาพ เครื่ องหมาย หรื อกิริยาท่าทางต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเป็ นสิ่งที่แสดงหรื อ
ถ่ายทอดความคิด ความรู้สกึ ความต้ องการและวัตถุประสงค์ของผู้รับสารด้ านช่องทางการสื่อสาร
ด้ านช่ องทางการสื่อสาร พบว่า ชุมชนบ้ านประทุนมีการใช้ ช่องทางการสื่อสาร
ในหลากหลายรูปแบบ แต่เน้ นไปที่การสื่อสารผ่านตัวบุคคล การสื่อสารแบบปากต่อปาก และการ
สื่อสารผ่านเสียงตามสายของหอกระจายข่าวในชุมชนโดยมีผ้ ใู หญ่บ้านเป็ นผู้แจ้ งข่าวหรื อประกาศ
ต่างๆ รวมถึงการสื่อสารผ่านการจัดการประชุมเพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการทอผ้ า
ไหม ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่ชมุ ชนจัดขึ ้นตามแต่ละวาระ
ด้ า นผู้ รับ สาร พบว่า ผู้รับ สารในชุม ชนรั บ สารจากคนในครอบครั วและ ผู้น า
ชุมชนโดยการบอกปากต่อปากเป็ นหลัก เมื่อมีการนาความรู้ที่ได้ รับมาต่อยอดทางความคิดจึงเกิด
เผยแพร่ และบอกต่อกลายเป็ นเครื อข่าย รวมถึงการรับสารเกี่ยวกับการทอผ้ าไหม เมื่อทาความ
เข้ าใจแล้ วเกิดการลงมือปฏิบตั จิ นกลายเป็ นผู้สง่ สารได้ อีกทางหนึง่
อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาได้ ทาการเปรี ยบเทียบการสื่อสารในอดีตและการสื่อสาร
ปั จจุบนั ของชุมชนบ้ านประทุน ซึ่งเป็ นชุมชนในชนบทของจังหวัดสุรินทร์ โดยการนาเสนอออกมา
เป็ นตารางการเปรี ยบเทียบ การสื่อสารแบบเดิมและแบบใหม่ (กาญจนา แก้ วเทพ, 2549, น.62)
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ตารางที่ 6.1 ตารางการเปรี ยบเทียบการสื่อสารแบบเดิมและแบบใหม่
ชุมชนชนบท (หมู่บ้านประทุน)
การสื่อสารแบบเดิม
การสื่อสารแบบใหม่
1. ปากต่อปาก
1.ปากต่อปากร่วมกับการศึกษาดูงาน
2. ผู้นาชุมชนหรื อผู้นาความคิดแจ้ ง
2. เวทีชาวบ้ าน ล้ อมวงเสวนา
ให้ มาประชุม
3. การประชุมเน้ นผู้สง่ สารเป็ นหลัก
3. การประชุมที่เน้ นการมีส่วนร่ วม สมาชิกใน
เช่น ประธานกลุม่ หัวหน้ ากลุม่
ชุมชนอยูใ่ นทุกขันตอนการท
้
างานหรื อพูดคุย
4. ลายลักษณ์อกั ษร
4. การแลกเปลี่ยนพูดคุย ออกไปพบปะเยี่ยม
เยียนกันระหว่างชุมชน
5. สื่อกิจกรรม ประเพณี
5. การสร้ างเครื อข่ายและใช้ สื่ออื่นๆหลากหลาย
มากขึ ้น
6. การสื่อสารกลุม่ ย่อย เน้ นผู้สง่ สารเป็ นหลัก
6. การสื่อสารกลุม่ ย่อย เน้ นผู้สง่ สารเท่าๆกัน
จากตารางที่ 6.1 พบว่า การสื่อสารแบบเดิมของชุมชนบ้ านประทุนเน้ นผู้ส่งสารเป็ นหลัก
โดยใช้ สื่อกิจกรรมและลายลักษณ์อกั ษรออกมาในรูปแบบของป้ายประกาศ แต่ในปั จจุบนั ชุมชนมี
การพัฒนาการสื่อสารมากขึ ้น เน้ นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันระหว่างกลุ่มและการสร้ างเครื อข่าย มี
สมาชิกกลุ่ม เช่น การรวมกลุ่ม กันจัดตังกลุ
้ ่มสตรี ทอผ้ าไหม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ดาเนินกิจกรรมภายใต้ กรอบแนวคิดของการหวงแหนทุนชุมชนที่แสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชุมชน รวมถึงการใช้ สื่อประเภทต่างๆในการส่งไปยังผู้รับสารในชุมชนเพื่อสร้ างความรู้ ความ
เข้ าใจในเรื่ องต่างๆได้ ง่ายขึ ้น
6.1.2 ผลการวิเคราะห์ กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการถ่ ายทอดภูมิปัญญาการทอ
ผ้ าไหม
ชุมชนบ้ านประทุน มีการใช้ กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น การใช้ สื่อบุคคล กลยุทธ์ สื่อพื ้นบ้ าน กลยุทธ์ สื่อกระจายเสียง/หอ
กระจายข่าว กลยุทธ์ สื่อมวลชน กลยุทธ์ สื่อเฉพาะกิจ /สื่อกิจกรรมและกลยุทธ์ การสื่อสารแบบมี
ส่วนร่ วม เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารไปยังประชาชนให้ สามารถรับรู้ ได้ มากขึ ้นและเกิดความรู้
ความเข้ าใจจนนาไปสูพ่ ฤติกรรมเพื่อการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมในอนาคตต่อไป
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6.1.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ 41 ปี ขึ น้ ไป มี ก ารศึก ษาสูง สุด ระดับ
ประถมศึกษา มีรายได้ ตอ่ เดือน 10,001-15,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทอผ้ าเพื่อจาหน่าย
และมีสถานภาพสมรสแล้ ว
6.1.4 ผลการวิเคราะห์ การรับรู้ ของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีต่อการสื่อสาร
เพื่อการถ่ ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมจาก
ญาติพี่น้อง จากผู้นาชุมชน จากสื่อวิทยุกระจายเสียงหรื อเสียงตามสายและจากการเข้ าร่วมประชุม
ประจาเดือนของหมู่บ้านในระดับการรับรู้ สูง รองลงมาคือ มีการรับรู้ ข้ อมูลข่าวสารในระดับปาน
กลางเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมจากป้ายประกาศของตาบล อาเภอหรื อจังหวัด จากการ
ออกร้ านขายผลิตภัณฑ์ OTOP หรื อการเข้ าร่วมงานเทศกาลต่างๆ จากเจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อหน่วยงาน
ราชการ จากสื่ อ โทรทัศน์ และจากเพื่ อน และมี ร ะดับการรั บ รู้ ต่ าจากการรั บข่าวสารจาก
บุคคลภายนอกชุมชนหรื อจากชุมชนอื่นๆ
6.1.5 ผลการวิเคราะห์ ทัศนคติของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีต่อภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหม
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนส่วนใหญ่มีทศั นคติที่เห็นด้ วยมากในประเด็นของภูมิปัญญา
เน้ นการทาด้ วยตนเอง ต้ องอาศัยการฝึ กฝนจนเกิ ดความช านาญ สามารถทาร่ วมกับเด็กและ
เยาวชนได้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ มีส่วนช่วยให้ เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง
สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ครอบครั ว ช่วยเสริ ม สร้ างความสามัคคีให้ แก่คนในชุม ชน สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับยุคสมัยได้ และมีช่วยเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อันดีให้ แก่คนในครอบครั ว
รองลงมาคือ ไม่เห็นด้ วยที่ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมไม่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ได้ เพราะต้ อง
อาศัยความเชี่ยวชาญ ยากต่อการเรี ยนรู้ และไม่เห็นด้ ว ยอย่างยิ่ง ที่ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมมี
ความล้ าสมัย ไม่นา่ สนใจ
6.1.6 ผลการวิเคราะห์ ความรู้ ความเข้ าใจของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีต่อ
การสื่อสารเพื่อการถ่ ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการทอผ้ าไหมเป็ น
อย่างมาก โดยเฉพาะ มีความรู้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม เข้ าใจถึงความสาคัญของ

119
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมที่มีตอ่ ชุมชน เข้ าใจว่าการทอผ้ าไหมลายหางกระรอกเป็ นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน มีความรู้ในการชี ้แนะหรื ออธิบายความสาคัญของภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม รองลงมาคือมี
ความรู้ ความเข้ าใจปานกลางในประเด็นที่ว่าความรู้ ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมไม่
สามารถนาไปใช้ ให้ เข้ ากับคนทุกเพศทุกวัย และมีอปุ สรรคในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทอ
ผ้ าไหม
6.1.7 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีต่อการ
สื่อสารเพื่อการถ่ ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการสืบทอดภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหมในระดับปานกลาง เช่น มีพฤติกรรมการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการทอผ้ า
ไหมที่ไ ด้ รับไปยัง เยาวชนในชุมชน รวมถึง เข้ าร่ วมประชุม กับกลุ่มสมาชิกในชุม ชนเพื่ อดาเนิน
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการทอผ้ าไหม และมีส่วนร่วมในการสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ชมุ ชนเกี่ยวกับ
การทอผ้ าไหม ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนบางส่วนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการสืบ
ทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมเรี ยนรู้กระบวนการทอผ้ าไหมหลังจาก
ได้ รับการถ่ายทอดความรู้ การทอผ้ า เผยแพร่ประโยชน์ของการนาภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมให้ แก่
บุคคลอื่นทังในและนอกชุ
้
ม ชน ไม่ใช้ ทรัพยากรชุมชนอื่นและเน้ นการพึ่งตนเองมากและนาความรู้
เกี่ยวกับการทอผ้ าไหมมาใช้ พฒ
ั นาตนเอง
6.1.8 ผลการทดสอบสมมติฐาน
6.1.8.1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนมีการรับรู้
เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาแตกต่างกัน ดังรายละเอียดแสดงในตาราง
ตารางที่ 6.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ข้ อมูลประชากรกับการรับรู้ ภมู ิปัญญาการทอผ้ าไหม

การรั บรู้
การรับรู้จากผู้ครอบครัว ญาติพี่น้อง
การรับรู้จากเพื่อน

ข้ อมูลประชากร
การศึกษา
เพศ อายุ
รายได้ อาชีพ
สูงสุด

*
*

*
*

*
*

*
*

สถาน
ภาพ

*
*
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ตารางที่ 6.2 (ต่อ)

การรั บรู้
การรับรู้ จากผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน
กานัน ประธานกลุม่ สตรี ทอผ้ าไหม
การรับรู้จากโทรทัศน์
การรับรู้จากวิทยุ หอกระจายข่าว
การรับรู้จากป้ายประกาศของตาบล
อาเภอหรื อจังหวัด
การรั บ รู้ จากการเข้ าร่ ว มประชุ ม
ประจาเดือนของหมูบ่ ้ าน
การรั บรู้ จากการออกร้ านขาย
ผลิตภัณฑ์ OTOP หรื อการเข้ า
ร่วมงานเทศกาลต่างๆ
การรั บรู้ จากเจ้ าหน้ าที่ รั ฐหรื อ
หน่วยงานราชการ
การรับรู้จากบุคคลภายนอกชุมชน
หรื อชุมชนอื่น
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05

ข้ อมูลประชากร
การศึกษา
เพศ อายุ
รายได้ อาชีพ
สูงสุด

*

สถาน
ภาพ

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหม ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การสื่อสาร
เพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนการรับรู้จาก
บุคคลภายนอกชุมชนหรื อจากชุมชนอื่น ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนมีการรับรู้ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
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ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีรายได้ ต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่ประกอบอาชี พต่างกัน มี การรับรู้ ข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับ
เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
0.05
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
0.05
6.1.8.2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนมี ทศั นคติ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาแตกต่างกัน ดังรายละเอียดแสดงในตาราง
ตารางที่ 6.3 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน ข้ อมูลประชากรกับ ทัศนคติเกี่ยวกับภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม

ทัศนคติ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ า
ไหมเน้ นการทาด้ วยตนเอง ต้ อง
อาศัยการฝึ กฝนจนเกิดความ
ชานาญ
สามารถทาร่ วมกับเด็กและเยาวชน
ได้
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ครอบครัว

ข้ อมูลประชากร
การศึกษา
เพศ อายุ
รายได้ อาชีพ
สูงสุด

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*

*

*

ล้ าสมัย ไม่นา่ สนใจ
ไม่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ได้

สถาน
ภาพ

*
*
*
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ตารางที่ 6.3 (ต่อ)

ทัศนคติ
ช่วยเสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีแก่
คนในครอบครัว
ช่วยเสริ ม สร้ างความสามัคคีให้ แก่
คนในชุมชน
สามารถปรั บ เปลี่ ย นให้ เ ข้ า กับ ยุค
สมัยได้
มีสว่ นช่วยให้ เกิดความภาคภูมิใจใน
ชุมชนของตนเอง
ภาพรวมทัศนคติ

ข้ อมูลประชากร
การศึกษา
เพศ อายุ
รายได้ อาชีพ
สูงสุด

สถาน
ภาพ

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

* มีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติที่มีตอ่ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม ระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ยกเว้ นทัศนคติเกี่ยวกับภูมิปัญญาการ
ทอไหมที่ระบุว่า ช่วยเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อันดีแก่คนในครอบครัว พบว่า เพศหญิ งและเพศ
หญิงมีทศั นคติที่แตกต่างกัน
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีอายุตา่ งกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหมที่เน้ นการทาด้ วยตนเอง ต้ องอาศัยการฝึ กฝนจนเกิดความชานาญ สามารถทาร่ วมกับ
เด็กและเยาวชนได้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ครอบครัวและมี
ทัศนคติที่เ ห็นว่าภูมิ ปัญญาการทอผ้ าไหมไม่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่ นใหม่ไ ด้ เพราะต้ องอาศัย
ความเชี่ยวชาญยากต่อการเรี ยนรู้แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่ มี ระดับการศึกษาต่างกัน มี ทัศนคติต่อ การถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหมเน้ นการทาด้ วยตนเอง ต้ องอาศัยการฝึ กฝนจนเกิดความชานาญ
สามารถทาร่ วมกับเด็กและเยาวชนได้ สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ครอบครัว ทัศนคติที่เห็นว่าภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหมไม่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ได้ เพราะต้ องอาศัยความเชี่ยวชาญยากต่อ
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การเรี ยนรู้ สามารถปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับยุคสมัยได้ และมีส่วนช่วยให้ เกิดความภาคภูมิใจในชุมชน
ของตนเองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ประชาชนชุม ชนบ้ านประทุนที่ มี รายได้ ต่อ เดือนต่า งกัน มี ทัศนคติต่อ การถ่า ยทอดภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหมเน้ นการทาด้ วยตนเอง ต้ องอาศัยการฝึ กฝนจนเกิดความชานาญ สามารถทา
ร่วมกับเด็กและเยาวชนได้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ครอบครัว
มีทัศนคติเกี่ ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมว่าล้ าสมัย ไม่น่าสนใจ ไม่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่ น
ใหม่ได้ เพราะต้ องอาศัยความเชี่ยวชาญยากต่อการเรี ยนรู้ ช่วยเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีแก่คน
ในครอบครัว และสามารถปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับยุคสมัยได้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีทศั นคติตอ่ การถ่ายทอดภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหมเน้ นการทาด้ วยตนเอง ต้ องอาศัยการฝึ กฝนจนเกิดความชานาญ สามารถทาร่วมกับ
เด็กและเยาวชนได้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ สามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ครอบครัว มีทศั นคติ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมว่าล้ าสมัย ไม่นา่ สนใจ ไม่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ได้ เพราะ
ต้ องอาศัยความเชี่ยวชาญยากต่อการเรี ยนรู้ และสามารถปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับยุคสมัยได้ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีทศั นคติตอ่ ภูมิปัญญาการทอผ้ า
ไหมว่าสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ครอบครัว มีทศั นคติเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมว่าล้ าสมัย
ไม่นา่ สนใจ ไม่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ได้ เพราะต้ องอาศัยความเชี่ยวชาญยากต่อการเรี ยนรู้
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
6.1.8.3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3
ลักษณะทางประชากรที่ แตกต่างกันของประชาชนชุม ชนบ้ านประทุนมีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาแตกต่างกัน ดังรายละเอียดแสดงใน
ตาราง
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ตารางที่ 6.4 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐ าน ข้ อมูลประชากรกับความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
สื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ข้ อมูลประชากร
ความรู้ความเข้ าใจ

เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ

*

มีความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ าไหม
มีความรู้ ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหม
เข้ า ใจ ถึ ง คว า ม ส า คั ญ ขอ ง ภู มิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหมที่มีตอ่ ชุมชน
มี อุป สรรคในการศึก ษาหาความรู้
เกี่ยวกับการทอผ้ าไหม
มีความรู้ในเรื่ องการทอผ้ าไหมลาย
หางกระรอก
มีความรู้ในการใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่น
มาปรับใช้ ในการทอผ้ าไหม
มีความรู้ในการชี ้แนะหรื ออธิบาย
ความสาคัญของภูมิปัญญาการทอ
ผ้ าไหม
เข้ าใจว่าภูมิ ปัญ ญาการทอผ้ าไหม
เป็ นทุนชุมชน
เข้ าใจว่าภูมิ ปัญ ญาการทอผ้ าไหม
ไม่สามารถนาไปใช้ ให้ เข้ ากับคนทุก
เพศทุกวัย
เข้ าใจว่ า การทอผ้ าไหมลายหาง
กระรอกเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มี ความรู้ความเข้ าใจว่าการทอ
ผ้ าไหมลายหางกระรอกเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีอายุต่างกัน มีความรู้ ความเข้ าใจต่อเกี่ ยวกับการทอผ้ า
ไหม มีความเข้ าใจถึงความสาคัญของภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมที่มีตอ่ ชุมชน มีความรู้ในเรื่ องการ
ทอผ้ าไหมลายหางกระรอก และมีความรู้ในการใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นมาปรับใช้ ในการทอผ้ าไหม
ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
ประชาชนชุมชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความรู้ในการถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีรายได้ ตอ่ เดือนต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ าไหม มี
ความรู้ ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม เข้ าใจถึงความสาคัญของภูมิปัญญาการทอผ้ า
ไหมที่มีตอ่ ชุมชน มีความรู้ ในการใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นมาปรับใช้ ในการทอผ้ าไหม มีความรู้ ในการ
ชี ้แนะหรื ออธิบายความสาคัญของภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม เข้ าใจว่าภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมเป็ น
ทุนชุมชนและเข้ าใจว่าภูมิ ปัญญาการทอผ้ าไหมไม่สามารถนาไปใช้ ให้ เข้ ากับคนทุกเพศทุกวัย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีอาชีพต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ าไหม มีความรู้ใน
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม เข้ าใจถึงความสาคัญของภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมที่มีต่อ
ชุมชน มีความรู้ในเรื่ องการทอผ้ าไหมลายหางกระรอก มีความรู้ในการใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นมาปรับ
ใช้ ในการทอผ้ าไหม เข้ าใจว่าภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมเป็ นทุนชุมชน และเข้ าใจว่าภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหมไม่สามารถนาไปใช้ ให้ เข้ ากับคนทุกเพศทุกวัยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีสถานภาพต่างกัน มีความรู้ เกี่ ยวกับการทอผ้ าไหม มี
ความรู้ ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม เข้ าใจถึงความสาคัญของภูมิปัญญาการทอผ้ า
ไหมที่มีต่อชุมชน มีความรู้ ในเรื่ องการทอผ้ าไหมลายหางกระรอก มีความรู้ ในการใช้ ทรัพยากร
ท้ องถิ่นมาปรับใช้ ในการทอผ้ าไหม และเข้ าใจว่าภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมไม่สามารถนาไปใช้ ให้ เข้ า
กับคนทุกเพศทุกวัยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
6.1.8.4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4
ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนมีพฤติกรรม
เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาแตกต่างกัน ดังรายละเอียดแสดงในตาราง
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ตารางที่ 6.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ข้ อมูลประชากรกับพฤติกรรมเกี่ยวกับสื่อสารเพื่อการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ข้ อมูลประชากร
พฤติกรรม
เรี ยนรู้กระบวนการการทอผ้ าไหม
หลังจากได้ รับการถ่ายทอดความรู้
การทอผ้ า
ไม่ใช้ ทรั พ ยากรจากชุม ชนอื่ น เน้ น
การพึง่ ตนเองมากขึ ้น
นาความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ าไหมมา
ใช้ ในการพัฒนาตนเอง
เผยแพร่ ป ระโยชน์ ข องการน าภู มิ
ปั ญ ญาการทอผ้ าไหมให้ แก่บุคคล
อื่นทังในและนอกชุ
้
มชน
หลังจากเรี ยนรู้กระบวนการทอผ้ า
ไหม ใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นอย่างรู้
คุณค่า
ถ่ายทอดความรู้การทอผ้ าไหมที่
ได้ รับไปยังเยาวชนในชุมชน
มีส่วนร่ วมในการจัดทาเอกสารเพื่อ
เผยแพร่ภมู ิปัญญาการทอผ้ าไหม
มีส่วนร่ วมในการสร้ างแหล่งเรี ยนรู้
ชุมชนเกี่ยวกับการทอผ้ าไหม
เข้ าร่ วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมการทอผ้ าไหม
เป็ นสมาชิกกลุม่ ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับ
การทอผ้ าไหม
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมในการนาความรู้
เกี่ยวกับการทอผ้ าไหมมาใช้ ในการพัฒนาตนเองและเผยแพร่ ประโยชน์ของการนาภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหมให้ แก่บคุ คลอื่นทังในและนอกชุ
้
มชนต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ประชาชนชุม ชนบ้ า นประทุนที่ มี อายุต่างกัน มี พ ฤติก รรมเกี่ ยวกับการสื่ อสารเพื่ อ การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมไม่ใช้ ทรัพยากรจาก
ชุมชนอื่น เน้ นการพึง่ ตนเองมากขึ ้นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ 0.05
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีรายได้ ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมต่างกัน มีพฤติกรรม
การเรี ยนรู้กระบวนการการทอผ้ าไหมหลังจากได้ รับการถ่ายทอดความรู้การทอผ้ า ไม่ใช้ ทรัพยากร
จากชุมชนอื่น เน้ นการพึ่งตนเองมากขึ ้น นาความรู้ เกี่ยวกับการทอผ้ าไหมมาใช้ ในการพัฒนา
ตนเอง เผยแพร่ประโยชน์ของการนาภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมให้ แก่บคุ คลอื่นทังในและนอกชุ
้
มชน
หลังจากเรี ยนรู้ กระบวนการทอผ้ าไหม ใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นอย่างรู้ คณ
ุ ค่า ถ่ายทอดความรู้ การทอ
ผ้ าไหมที่ได้ รับไปยังเยาวชนในชุมชน มีสว่ นร่วมในการจัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาการทอ
ผ้ าไหม เข้ าร่วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกเพื่อดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการทอผ้ าไหม เป็ นสมาชิกกลุ่ม
ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการทอผ้ าไหมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีรายได้ อาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ กระบวนการ
การทอผ้ าไหมหลังจากได้ รับการถ่ายทอดความรู้ การทอผ้ า ไม่ใช้ ทรัพยากรจากชุมชนอื่น เน้ นการ
พึ่งตนเองมากขึ ้น นาความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ าไหมมาใช้ ในการพัฒนาตนเอง เผยแพร่ประโยชน์
ของการน าภู มิ ปั ญ ญาการทอผ้ า ไหมให้ แ ก่ บุค คลอื่ น ทัง้ ในและนอกชุม ชน หลัง จากเรี ย นรู้
กระบวนการทอผ้ าไหม ใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่ นอย่างรู้ คุณค่า มีส่วนร่ วมในการจัดทาเอกสารเพื่อ
เผยแพร่ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม เข้ าร่วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกเพื่อดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ทอผ้ าไหม เป็ นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการทอผ้ าไหม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ 0.05
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการเรี ยนรู้กระบวนการการ
ทอผ้ าไหมหลังจากได้ รับการถ่ายทอดความรู้ การทอผ้ า ไม่ใช้ ทรัพยากรจากชุมชนอื่น เน้ นการ
พึ่งตนเองมากขึ ้น นาความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ าไหมมาใช้ ในการพัฒนาตนเอง เผยแพร่ประโยชน์
ของการน าภู มิ ปั ญ ญาการทอผ้ า ไหมให้ แ ก่ บุค คลอื่ น ทัง้ ในและนอกชุม ชน หลัง จากเรี ย นรู้
กระบวนการทอผ้ าไหม ใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นอย่างรู้ คุณค่า เข้ าร่ วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกเพื่ อ
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ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการทอผ้ าไหม และเป็ นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการทอผ้ าไหม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

6.2 อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของชุมชนบ้ าน
ประทุน สามารถพิจ ารณาอภิ ป รายผลการวิ จัย จากการศึกษาครั ง้ นี ้ โดยมี ป ระเด็น ที่ น่าสนใจ
ออกเป็ นประเด็นต่างๆ ดังนี ้
6.2.1 กระบวนการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
6.2.2 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
6.2.3 ปั ญหาที่พบเกี่ยวกับการสื่อสารในชุมชนบ้ านประทุน
6.2.4 วิเคราะห์สภาพการณ์ของชุมชน (Situation Analysis)
6.2.5 การรับรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
6.2.6 ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและพฤติกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหม
6.2.1 กระบวนการสื่อสารเพื่อการถ่ ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของชุมชน
บ้ านประทุน
โดยนามาอภิปรายในประเด็นดังนี ้
1) การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดระดับบุคคล
2) การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดระดับชุมชน
3) ปั จจัยเกื ้อหนุนที่ชว่ ยในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
1) การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดระดับบุคคล เป็ นการสื่อสารเพื่อการเรี ยนรู้ แบบ
ตัวต่อตัวระหว่างผู้สง่ สารและผู้รับสาร โดยการบอกกล่าว การสาธิตและการลงมือทา ซึ่งสอดคล้ อง
กับทฤษฎีของ Bloom (อ้ างใน อารี พันธ์ มณี , 2546, น.176-177) เมื่อบุคคลเกิดการเรี ยนรู้ในสิ่ง
ใหม่ ก็ ทาให้ ผ้ ูเ รี ยนรู้ เกิ ดความสนใจทางด้ านจิ ตใจ ความเชื่ อ ความสนใจ จนทาให้ เกิ ดความ
ชานาญ เช่น การเรี ยนรู้กรรมวิธีการทอผ้ าที่ว่างจากเวลางานหรื อจากการประกอบอาชีพหลัก โดย
ชุมชนบ้ านประทุนมีการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการทอผ้ าผ่านคนในครอบครัว ญาติ หรื อจากผู้
ชานาญ

129
2) การสื่ อสารเพื่ อ การถ่ายทอดระดับชุม ชน โดยการรวมกลุ่ม กันเพื่ อดาเนิ น
กิจกรรมบางอย่างเพื่อให้ ความช่วยเหลือและร่ วมกันปรึ กษาหารื อกันระหว่างสมาชิกกลุ่ม ชุมชน
บ้ านประทุนมีกลุม่ สตรี ทอผ้ าบ้ านประทุนซึง่ จะดาเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อสร้ างความสามัคคี
ในชุมชนรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการทอผ้ าไหม รวมถึงความร่ วมมือระหว่างคนใน
ชุมชนกับหน่วยงานราชการระดับท้ องถิ่นไปจนถึงหน่วยงานระดับจังหวัด ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของกาญจนา แก้ วเทพและคณะ (2542) เรื่ อง ระบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยการ
รวบรวมและคัด เลื อ กงานวิ จัย เรื่ อ งการสื่ อ สารเพื่ อ การพัฒ นาจ านวน 180 ชิ น้ และน ามา
สังเคราะห์ โดยอาศัยกรอบแนวคิดด้ านการพัฒนาและการสื่อสาร พบว่า ยิ่งสื่อมีขนาดเล็ก ยิ่งมี
คุณูปการต่อการพัฒนามากกว่าสื่อที่มีขนาดใหญ่ คุณประโยชน์ของสื่อจะเรี ยงลาดับจากมากไป
หาน้ อย คือ สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อพื ้นบ้ าน และสื่อมวลชน ซึ่งเป็ นการสื่อสารที่ใช้ ถ่ายทอดใน
ระดับชุมชนผ่านสื่อชนิดต่างๆ สอดคล้ องกับการสื่อสารระหว่างคนในชุมชนบ้ านประทุนที่มีกลยุทธ์
การสื่อสารที่หลากหลายแต่สื่อที่ประสบความสาเร็จในการสื่อสารมากที่สดุ คือ สื่อบุคคล ซึ่งถือเป็ น
สื่อที่เล็กที่สดุ และส่งต่อข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างรวดเร็ วมากที่สดุ
3) ปั จจัยเกื ้อหนุนที่ช่วยในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม โดยมีทงปั
ั ้ จจัย
ภายนอกและปั จจัยภายใน ซึง่ สามารถนามาอภิปรายได้ ดังนี ้
(1) ปั จจัยภายนอกที่ช่วยเกือ้ หนุนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
เริ่ ม จากการเลี ย นแบบ การท าตามเมื่ อ เห็ น ว่า การทอผ้ า สามารถเปลี่ ย นแปลงไปเป็ นรายได้
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดีขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ ลาแพน จอมเมือง (2546, น.80)
ซึ่ง อธิ บ ายเกี่ ย วกับ การผลิ ต ใหม่ ที่ มี ก ารผสมผสานองค์ ค วามรู้ ในการทอผ้ า ให้ ส อดคล้ อ งกับ
สถานการณ์ ใหม่ คือเกิ ดการเรี ยนรู้ และมี การปรั บตัวอยู่ตลอดเวลาจนสามารถพัฒ นาซื อ้ ขาย
แลกเปลี่ยนจนมีรายได้ เพิ่มอีกทางหนึง่
(2) ปั จจัยภายใน ได้ แก่ ทัศนคติ ความรู้ ความเข้ าใจตลอดจนพฤติกรรมของ
ประชาชนชุมชนบ้ านประทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักในการยอมรับภูมิปัญญาของตนเอง เพื่อเพิ่มรายได้
อี กทางหนึ่ง รวมถึง เพิ่ม บทบาทของสมาชิ กในครอบครั วให้ เท่าๆกัน สอดคล้ องกับแนวคิดของ
ศิรินทิพ ย์ ผูกพันธ์ (2548,น.101) ซึ่งศึกษาเกี่ ยวกับการสื บทอดภูมิ ปัญญา พบว่า จากความ
คาดหวัง ของสัง คมชนบทซึ่ง ในอดีตผู้หญิ ง เป็ นผู้ดูแลความเป็ นอยู่ของคนในครอบครั ว แต่ใ น
ปั จจุบนั สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ตลาดต้ องการแรงงานมากขึ ้นรวมถึงความต้ องการในสินค้ า
ต่างๆก็มากขึ ้นตามไปด้ วย แรงเสริ มจากตลาดจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ผลักดันให้ ชุมชนเลือกหนทางใน
การประกอบอาชีพมากขึ ้น
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6.2.2 กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการถ่ ายทอดภูมิปัญญาของประชาชนในชุมชน
บ้ านประทุน
ชุมชนบ้ านประทุนมีการใช้ กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น การใช้ สื่อบุคคล โดยเน้ นบทบาทของปราชญ์ชาวบ้ านที่เป็ นผู้ส่ง
สารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมให้ คนในครอบครัว คนในชุมชนตลอดจนให้ แก่คนภายนอก
ชุมชนที่สนเน้ นการสื่อสารโดยใช้ ประสบการณ์ตรง ทาให้ ผ้ ศู กึ ษาได้ ทดลองและลงมือทาด้ วยตนเอง
รวมถึงใช้ ภาษาท้ องถิ่น ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจยั ของ รุ่งนภา มุกดาอนันต์ (2544) ซึ่งศึกษาเรื่ อง
กลยุทธ์การสื่อสารของกลุ่มปราชญ์ชาวบ้ านเรื่ องภูมิปัญญาท้ องถิ่น พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารของ
ปราชญ์ ชาวบ้ านเรื่ องภูมิปัญญาท้ องถิ่น ได้ แก่ กลยุทธ์ การสื่อสารโดยการใช้ ประสบการณ์ตรง
การทาให้ ชาวบ้ านรู้จกั ตนเอง การทาตนเองให้ เป็ นตัวอย่าง การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การอิ ง หลัก เกณฑ์ ธ รรมชาติ การอิ ง หลัก พระพุท ธศาสนา การเน้ น ความส าคัญ ที่ ปั ญ หาของ
ชาวบ้ าน การใช้ สื่อของจริ ง การสื่อสารในบรรยากาศที่ไม่เป็ นทางการ การใช้ ภาษาท้ องถิ่น การใช้
การสื่อสารแบบตัวต่อตัว การสื่อสารในแนวนอนและกลยุทธ์การใช้ ขา่ วลือ
การใช้ ส่ ือเฉพาะกิจ สื่อกิจกรรม การจัดกิจกรรมที่เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
ให้ แก่คนในชุมชนเพื่อตระหนักถึงความสาคัญของการดารงอยู่ของภูมิปัญญาการทอผ้ าและการใช้
กลยุทธ์สื่อต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารไปยังประชาชนให้ สามารถรับรู้ได้ มากขึ ้น สอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ รัชชนก สวนสีดา (2554) ได้ ศกึ ษาถึงกระบวนทัศน์การสื่อสารเพื่อถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชุมชนไทยพวน อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลการวิจยั พบว่า การสร้ าง
ศักยภาพการสื่อสารของชุมชนไทยพวน ประกอบด้ วยการสนับสนุนการสร้ างสื่อเฉพาะกิจการจัด
กิจกรรมเสริ มความรู้และฝึ กปฏิบตั ิเพื่อการสื่อสารทางหอกระจายข่าวภายในชุมชนไทยพวน และ
การจัดอบรมเสริมสร้ างเยาวชนไทยพวนให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชาว
ไทยพวน นอกจากนี ้ ชุมชนบ้ านประทุนยังเน้ นการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภู มิปัญญาโดยเริ่ มต้ น
จากสถาบันครอบครัวเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นสถาบันพืน้ ฐานที่สาคัญต่อสมาชิกในสังคมที่จะถ่ายทอด
บุค ลิ ก ภาพ การอบรม สั่ง สอนหรื อ สร้ างบทบาทจนเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปสู่ส ถาบัน อื่ น ๆ
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สมจิตร งามยิ่ง (2539) ได้ ทาการศึกษาการประกอบอาชี พ
หัตถกรรมการสานจ่อ ของชาวบ้ านตาบลโคกสีทองหลาง ตาบลหนองทุ่ม ตาบลดงใหญ่ อาเภอ
วาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่าได้ รับการถ่ายทอดและการฝึ กทักษะในการ
ประกอบอาชีพจากบรรพบุรุษ นอกจากนี ้ การที่ประชาชนชุมชนบ้ านประทุน หมู่ที่ 4 ตาบลแตล
อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ยงั คงมีผ้ สู ืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมจากรุ่ นสู่รุ่นอยู่ตลอดนัน้
เนื่ องจากแนวทางการอนุรักษ์ ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ นของชุม ชนบ้ า นประทุนมี การวางแผนร่ วมกัน
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ระหว่างชุม ชนและหน่ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ตลอดจนการร่ วมสร้ างแหล่ง เรี ยนรู้ ในชุม ชน
เกี่ยวกับการทอผ้ าไหมให้ กลายเป็ นหนึ่งในการฐานการเรี ยนรู้ แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนและคน
ภายนอกชุมชนที่สนใจถือเป็ นการประสานความร่วมมือกันระหว่างชาวบ้ านและเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐที่
มุ่งจะถ่ายทอดวิชาความรู้ เกี่ยวกับการทอผ้ าไหมให้ กบั ผู้ที่สนใจศึกษาอย่างแท้ จริ ง สอดคล้ องกับ
จาลอง วิบูลย์ปิ่น (2545) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมผักตบชวาในจังหวัดนครปฐม พบว่า
ชาวบ้ านได้ สืบทอดภูมิปัญญาเรื่ องการจักสารผักตบชวาทังรู้ ปแบบกระบวนการผลิตลายสานจาก
การคิดค้ นแบบใหม่ๆโดยดัดแปลงมาจากงานจักสานไม้ ไผ่ ซึ่งเป็ นภูมิปัญญาดังเดิ
้ มมาประยุกต์ใช้
กับงานสานผักตบชวา เป็ นการใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนในชนบทและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศลิ ปหัตถกรรมท้ องถิ่นให้ คงอยูส่ ืบไป
การใช้ ส่ ือพืน้ บ้ าน ซึ่งเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือสาคัญในการโยงใยความสัมพันธ์
ในชุมชน และความสัมพันธ์เป็ นเครื อข่ายระหว่างชุมชนกับชุมชนด้ วยกัน เป็ นช่องทางการสื่อสารที่
ผู้คนในชุมชนที่สามารถใช้ แลกเปลี่ยนความรู้ ที่เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นระหว่างกัน ช่วยสร้ างความ
รู้จกั และเสริมสร้ างความเข้ าใจกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนบ้ านประทุนมีการใช้ สื่อพื ้นบ้ านทัง้
การละเล่นเรื อมอันเรและการทอผ้ าไหมเพื่อสร้ างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะทังในกลุ
้
่ม
ของเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่ วมในการละเล่นเรื อมอันเรและประชาชนในชุม ชนบ้ านประทุนที่
ช่วยกันถ่ายทอดความรู้ส่คู นรุ่นหลังให้ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความสาคัญของ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น อีกทัง้ ร่ วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั ง้ ในเรื่ องภูมิปัญญาและเรื่ องต่างๆที่
เกี่ยวกับชุมชนตลอดจนได้ รับความร่ วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ทังองค์
้ การบริ หารส่วนปกครอง
ท้ องถิ่นหรื อสานักงานพัฒนาชุมชนต่างๆที่ช่วยส่งเสริ มให้ สื่อพืน้ บ้ านมีความน่าสนใจและสร้ าง
กิ จ กรรมให้ ค นในชุม ชนได้ มี ส่ว นร่ ว มในการแสดงออก ซึ่ง สอดคล้ องกับ งานวิ จัยของ ดวงพร
คานูณวัฒน์และคณะ (2553) เรื่ อง สื่อพื ้นบ้ านเพื่อสุขภาวะของเยาวชน ผลการวิจยั พบว่า สื่อ
พื ้นบ้ านมีคณ
ุ ลักษณะและธรรมชาติเฉพาะตัวซึ่งทาให้ มีความแตกต่างในการดาเนินงาน สามารถ
เชื่อมต่อกับชุมชนและสังคม เยาวชน ได้ รับความรู้ เกี่ยวกับชุมชนและสื่อพื ้นบ้ าน และเผยแพร่ ให้
ผู้อื่ น ได้ ร่ ว มชื่ น ชม ภู มิ ใ จและเห็ น คุณ ค่า ในตัว เอง ต้ อ งการรั ก ษาสื่ อ พื น้ บ้ า น ไม่ เ ขิ น อายใน
วัฒนธรรมของตน ครูศิลปิ น เรี ยนรู้วิธีการถ่ายทอดความรู้ ส่เู ยาวชน ภาคภูมิใจในตัวเอง กลับมา
เห็นคุณค่าและมั่นใจในสื่อพื น้ บ้ านชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในเยาวชน เกิดความสัมพันธ์ ใน
ชุมชน เรี ยนรู้การจัดการทรัพยากรและการจัดการสื่อพื ้นบ้ าน และชุมชนควรบูรณาการสื่อพื ้นบ้ าน
เข้ าไว้ ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้ องถิ่นหน่วยงานวัฒนธรรมควรสนับสนุนด้ านวิชาการ
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และประสานการดาเนินงานเพื่อให้ เกิดการรื อ้ ฟื น้ สื่อพื ้นบ้ านร่ วมกับชุมชน เพื่อคงไว้ ซึ่งความรู้ สึก
เป็ นเจ้ าของในสื่อพื ้นบ้ าน
การใช้ ส่ ือมวลชน ซึ่งเป็ นช่องทางการสื่อสารที่เข้ าถึงผู้รับสารได้ ครัง้ ละมากๆ
ชุมชนบ้ านประทุนมี การเปิ ดรับสื่อโดยใช้ การพัฒนาชุมชนตนเองให้ กลายเป็ นชุมชนน่าอยู่และ
หมู่บ้านท่องเที่ยว โดยอาศัย ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรท้ องถิ่นเพื่อช่วยในการ
ส่งต่อข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนไปยังสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็ นสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ เมื่อสื่อให้ ความ
สนใจและชุมชนได้ รับการเผยแพร่ จนเป็ นที่ร้ ู จกั จากคนภายนอกชุมชน คนในชุมชนเกิดการตื่นตัว
และเกิ ด ความคาดหวัง อยากให้ ชุม ชนเป็ นชุม ชนที่ ดี แ ละน่า ชื่ น ชมจากภาคภูมิ ใ จ จึง เล็ ง เห็ น
ความสาคัญในการพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนให้ น่าอยู่ ดูแลบ้ านเรื อนของตนเองและหันมา
พัฒนาจิตใจของตนเองให้ มีสขุ ภาพจิตดีมากขึ ้น
การใช้ ส่ ือใหม่ ซึ่งเป็ นช่องทางการสื่อสารที่นาเสนอเนื ้อหาของสารเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตา่ งๆผ่านอินเตอร์ เน็ตหรื อระบบเทคโนโลยี ซึง่ ชุมชนบ้ านประทุนมีการใช้ สื่อ
ใหม่คือ Facebook ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคนในชุมชนและนอกชุมชน ทาให้ คนภายนอก
ชุมชนสนใจและเล็งเห็นถึงความสาคัญของชุมชนตนเองมากขึ ้น ตลอดจนเป็ นอีกหนึ่งช่องทางที่
สามารถดึง ดูดความสนใจแก่คนรุ่ นใหม่ให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมและเป็ นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยเผยแพร่
ข่าวสารเกี่ยวกับชุมชน เนื่องจากข่าวสารต่างๆที่นาเสนอผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คนันมี
้ การค้ นหาข้ อมูล
ง่าย ตรงตามความต้ องการของผู้รับสารและเป็ นสื่อที่สามารถเข้ าถึงผู้รับสารได้ ง่ายซึ่งเป็ นข้ อจากัด
ของสื่อดังเดิ
้ มที่ไม่สามารถทาได้ มีความทันสมัยและทาให้ ข้อมูลนันๆส่
้ งต่อไปเรื่ อยๆจนเข้ าถึ งกลุ่ม
คนได้ หลากหลายมากขึ ้น สอดคล้ องกับแนวคิดของ ขวัญฤทัย สายประดิษฐ์ (2551,น 43) ที่
กล่าวถึงคุณลักษณะของสื่อใหม่ว่า สื่อใหม่เป็ นสื่อที่ตอบสนองความต้ องการสารสนเทศได้ ตาม
ความต้ องการ เปิ ดรับสารของผู้รับสารมากที่สดุ เพราะสื่อใหม่สามารถสร้ างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการบรรจุเนื อ้ หาของข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างเป็ นระบบ มีการค้ นหาข้ อมูลที่ต้องการง่าย อันจะ
ส่ง ผลให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ ในงานเผยแพร่ และรวบรวมข้ อ มูล ข่า วสารได้ ม ากกว่า อี ก ทัง้ ยัง ใช้
คุณสมบัติของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผสมผสานสื่อต่างๆ ที่เรี ยกว่าสื่อผสมผสานโดยมีการ
แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ ว
การสื่อสารอย่ างมีส่วนร่ วม ในการใช้ สื่อชนิดนี ้ ประชาชนในชุมชนบ้ านประทุน
ตระหนักรู้ในสิ่งที่ชมุ ชนประสบอยู่และคนในชุมชนร่วมกันวางแผนและจัดการกับปั ญหาหรื อความ
ต้ องการนันๆของชุ
้
มชนโดยผ่านความร่ วมมือของคนในชุมชน มีการสร้ างเครื อข่ายชุมชนระหว่าง
คนภายในและภายนอกชุมชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นซึ่งเข้ ามา
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ช่วยเหลือและเพิ่มองค์ความรู้ ในด้ านการศักยภาพในการประกอบชีพหรื อแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนด้ วยการจัดอบรมและร่ วมมือกันหาทางแก้ ไข ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิด การมีส่วนร่ วมของ
Everett M. Rogers (1995) ได้ เสนอว่า การสื่อสารจะมีประสิทธิภาพ และเป็ นไปอย่างราบรื่ น
คุณลักษณะระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่จะอธิบายว่า ใครถ่ายทอดข่าวสาร
ไปยังใครจะมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดข่าวสารแค่ไหน ทังนี
้ ้ การสื่อสารจะเป็ นไปได้ ด้ายความ
ราบรื่ นเมื่อผู้ส่งสารมีคุณสมบัติคล้ ายคลึงกัน (Homophily) เช่น ทัศนคติ ค่านิยม การศึกษา
สถานะสังคม ฯลฯ
6.2.3 ปั ญหาที่พบเกี่ยวกับการสื่อสารในชุมชนบ้ านประทุน
จากผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารในส่วนของผู้สง่ สาร (Sender) คือ ปราชญ์ชาวบ้ านเริ่ ม
มีจานวนลดน้ อยลง แม้ ว่าจะมีผ้ สู ืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม แต่ยงั คงต้ องอาศัยระยะเวลา
และการฝึ กฝนทักษะในการทอผ้ าเพื่อให้ เกิดความเชี่ยวชาญมากขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับ ด้ านผู้รับสาร
(Receiver) จานวนผู้รับสารที่มีความสนใจอย่างแท้ จริ งมีจานวนไม่เพี ยงพอ เนื่องจากรูปแบบของ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นมีลกั ษณะเฉพาะ จาเป็ นต้ องอาศัยวิธีการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆที่ดงึ ดูดใจมาก
ขึ ้น ด้ านปั ญหาของเนื ้อหา (Message) เนื่องจากเนื ้อหาที่นาเสนอเกี่ยวกับการทอผ้ าไหมมีจานวน
น้ อย การนาเสนอเนื ้อหาการทอผ้ ามักจะอยู่ในรูปแบบเดิม ไม่คอ่ ยได้ รับการเปลี่ยนแปลงหรื อพลิก
แพลงให้ มี ค วามน่า สนใจมากนัก เนื่ อ งจากกระบวนการทอผ้ า ไหมมี ขัน้ ตอนและแบบแผนที่
ค่อ นข้ า งชัด เจน อาจท าให้ ผ้ ูรั บ สารเกิ ด ความเบื่ อ หน่า ยในการรั บ สารได้ ด้ า นสื่ อ ( Channel)
ช่องทาง วิธีการที่ใช้ ในการเผยแพร่ข่าวสาร เนื่องจากข้ อจากัดของการสื่อสารด้ วยวิธีปากต่อปากมี
อายุสนั ้ ไม่สามารถเก็บหลักฐานอ้ างอิงได้ และต้ องอาศัยทักษะการส่งสารแบบรับสารที่ดีจึงจะมี
ประสิทธิ ภ าพ การจัดสื่อกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง ใช้ สื่ อท้ องถิ่นไม่กว้ างขวางและทั่วถึง และ
ปั ญ หาด้ า นเทคนิ ค ของสื่ อ ที่ น ามาใช้ เช่น หอกระจายข่า ว หรื อ เสี ย งตามสายจ านวนสื่ อ มี ไ ม่
เพียงพอ ขาดงบประมาณการจัดทาสื่อที่จาเป็ นและเข้ าถึงผู้รับสารซึ่งเป็ นกลุ่มเป้าหมายทังภายใน
้
และภายนอกชุมชน
6.2.4 วิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation Analysis)
การวิเคราะห์โดยการสารวจสภาพการณ์ (Situation Analysis)นัน้ ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ทงั ้ 2
ด้ า น คื อ สภาพการณ์ ภ ายใน (จุด แข็ ง และจุด อ่อ น) และสภาพการณ์ ภ ายนอก (โอกาสและ
อุปสรรค) จากสิ่ง ที่ เกิ ดขึน้ หรื อมีแนวโน้ มในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่ อให้ ร้ ู จัก ชุม ชนและ
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ตรวจสอบปั ญหาที่พบในชุมชนในด้ านนโยบายและการบริ หารจัดการชุมชน โดยพบว่า ชุมชนบ้ าน
ประทุนมีจดุ แข็งคือมีผ้ นู าชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ เสียสละให้ กบั ชุมชน รวมถึงมีทนุ ชุมชนที่
สาคัญคือภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม รวมถึงสภาพพื ้นที่ที่เหมาะแก่การทาการเกษตร มีเครื อข่าย
ผู้นาที่มีศกั ยภาพในการประสานงานกับองค์กรภายนอกเพื่อเข้ ามาให้ ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบอาชีพการทอผ้ าไหมเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ แก่คนในชุมชน รวมถึงคนในชุมชน
มีการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมจากบรรพบุรุษเพื่อส่งต่อไปยังคนรุ่ นหลังต่อไปตลอดจน
สมาชิกชุมชนมีความเสียสละ มี การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและมีความสมัครสมานสามัคคีกัน
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ นฤมล หลวงใจ (2545) ซึ่งได้ ศึกษาศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนกลุ่มจักสารไม้ ไผ่ ตาบลป่ าบง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ วิเคราะห์ศกั ยภาพของ
กลุ่มทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ได้ พิจารณาจากสภาพทางกายภาพ ลักษณะทางสังคม
วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจในชุมชน การแข่งขัน ทาง การค้ าและบทบาทของภาครัฐและเอกชนที่
ให้ การสนับสนุน โดยเห็นได้ ว่าการรวมกลุ่มนี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อก่อให้ เกิดความสามัคคีภายใน
ท้ องถิ่นและเกิดอาชีพเสริ มเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ แก่สมาชิก ทังยั
้ งนาภูมิปัญญา ท้ องถิ่นมาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์เพื่อสืบทอดต่อบรรพชนรุ่นหลังต่อไป
ด้ านจุดอ่อนของชุม ชน มี ปัจ จัยหลักๆที่ ทาให้ เกิ ดปั ญหาคือ ปั จ จัยด้ านหนี ส้ ิ น
ความรู้ ในการบริ หารจัดการและประชาชนยังขาดความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพรวมถึง
เกษตรกรยังทานาตามฤดูกาลและพึง่ พิงธรรมชาติมากเกินไป แรงงานท้ องถิ่นไม่เพียงพอเนื่องจาก
มีการอพยพย้ ายถิ่ นฐานไปหาแหล่ง ทามาหากิ นที่ อื่น ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ สลิลทิพ ย์
ศิริ ไ พบูล ย์ (2544) ได้ ศึก ษาเศรษฐกิ จ ชุม ชน ต าบลโนนพลวง อ าเภอลานกระบื อ จัง หวัด
กาแพงเพชร โดยได้ ศกึ ษาสภาพโดยทัว่ ไปของตาบล ได้ แก่ระดับรายได้ รายจ่าย ภาระหนี ้สินการ
ประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน รวมไปถึงการย้ ายถิ่นของประชาชน พบว่ารายได้ หลักของ
ประชาชนมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ไปทางานต่างถิ่นกันเพิ่มขึ ้น
ทาให้ แรงงานในท้ องถิ่นมีไม่เพียงพอ นอกจากนี ้ยังพบปั ญหาที่เกิดขึ น้ ได้ แก่ ปั ญหาการขาดแคลน
น ้าในหน้ าแล้ ง ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่าเมื่อถึงเวลาฤดูกาลของผลผลิตชนิดนัน้ ๆ ปั ญหา
การว่างงานเมื่อว่างเว้ นจากการทาเกษตรกรรม
ด้ านโอกาสของชุมชนบ้ านประทุน พบว่า ปั จจัยภายนอกที่เสริ มสร้ างโอกาสการ
พัฒ นาของชุม ชนในด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม การเมื อ ง การปกครอง สิ่ง แวดล้ อ ม การสนับ สนุน
ช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จากเจ้ าหน้ าที่รัฐที่เข้ ามาพัฒนาศักยภาพและทักษะใน
การประกอบอาชีพและกาหนดแนวทางการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆให้ ตรงกับบริ บทของชุมชน
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สอดคล้ องกับงานวิจัยของ พิสมัย ตรี วิชา (2543) ได้ ศึกษาถึงการดาเนินงานของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานจาก
กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มแม่บ้านจัดตังเพื
้ ่อพัฒนาอาชีพเสริ มเพิ่มรายได้ ให้ แก่
ครอบครัวและรู้ จกั ใช้ เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักให้ เกิดประโยชน์ ส่งเสริ มการมีส่วนร่วม
เพื่อความมัน่ คงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น โดยจะได้ รับคาแนะนาจากเจ้ าหน้ าที่เกษตรอาเภอ ในการ
กาหนดแนวทางการด าเนิน งานของกลุ่ม แปรรู ปให้ ตรงกับความต้ องการของตลาดเพื่ อให้
ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างสืบเนื่องอีกต่อไป
ด้ านอุปสรรคของชุมชนบ้ านประทุน พบว่า ปั ญหาสินค้ าด้ านการเกษตรผลิตที่มี
ราคาเพิ่มสูงขึ ้น ผลผลิตทางการภาคเกษตรมีราคาตกต่า และนโยบาย/งบสนับสนุนในโครงการ
ต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนไม่เพียงพอและต่อเนื่อง ประชาชนยังขาดความรู้ ความสามารถใน
การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องชุม ชน ตลอดจนขาดความรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งเศรษฐกิ จ ชุม ชน
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ จิราวรรธ เณรแย้ ม (2544) ซึ่งทาการศึกษาเศรษฐกิจชุมชน กิ่งอาเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ ศกึ ษาสภาพทัว่ ไปของเศรษฐกิจชุมชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โครงสร้ างพื ้นฐานและการไดรั บการบริ การจากภาครั ฐเป็ นไปอย่างทัว่
ถึงแต่ก็ยงั พบปั ญหาที่เกิดขึ ้น คือ สมาชิกภายใน กลุ่มขาดความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน
ผลิตภัณฑ์ให้ สนองความต้ องการของลูกค้ า และความเข้ าใจ ในเรื่ องเศรษฐกิจชุมชน ปั ญหาสินค้ า
ขาดตลาด วัตถุดิบภายในชุมชนมีไม่เพียงพอ ทาให้ ต้องมีการสัง่ ซื อ้ จากภายนอก การดาเนินงาน
จะประสบผลสาเร็จไปได้ จะต้ องได้ รับความร่วมมือจากสมาชิกภายในกลุม่ เป็ นอย่าง มาก
6.2.5 การรั บรู้ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของชุมชนบ้ านประทุน
จากผลของการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรของประชาชนชุมชนบ้ าน
ประทุนที่แตกต่างกันมี การรับรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมแตกต่างกัน โดยประเด็นของการ
รับรู้ ผู้วิจัยได้ จัดกลุ่มการรั บรู้ จากสื่ อ หลังจากการที่ได้ ลงสารวจพืน้ ที่ไว้ 3 กลุ่ม คือ สื่อบุคคล
สื่อมวลชนและสื่อกิจกรรม
1) สื่อบุคคล พบว่า ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนมีการรับรู้ขา่ วสารภูมิปัญญาการ
ทอผ้ าไหมจากครอบครัวหรื อญาติพี่น้อง เพื่อน ผู้นาชุมชน ปราชญ์ ชาวบ้ าน ผู้ใหญ่บ้าน กานัน
ประธานกลุ่มสตรี ทอผ้ า จากเจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อหน่วยงานราชการ และจากบุคคลภายนอกชุมชน
โดยสื่อบุคคลเหล่านี ้มีบทบาทสาคัญในการสื่ อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ซึ่ง สอดคล้ องกับแนวคิด
ของกาญจนา แก้ วเทพ (2543) ที่วา่ สื่อบุคคลมีบทบาทในการสื่อสารพัฒนา คือเป็ นแหล่ง ข่าวสาร
ที่ส่งสารผ่านช่องทางการสื่อสารระหว่ างบุคคลไปยังกลุ่มผู้รับสาร ซึ่งประสิทธิภาพ ของสื่อบุคคล
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ทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารและจูงใจบุคคล นอกจากนี ้ ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนมีการ
พูดคุยหรื อแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆโดยการสื่อสารโดยตรงหรื อสื่อสารเป็ นกลุ่ม หลังจากรับรู้
ข่าวสารซึ่งกันและกันแล้ วเกิดการตอบสนองทังทางปฏิ
้
กิริยาต่างๆของร่ างกายและทางความคิด
เห็น ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ พัชนี เชยจรรยา (2542) การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็ นการสื่อสาร
โดยตรง ระหว่างคนสองคนหรื อมากกว่ าสอง ในระยะห่างทางกายภาพพอที่จะเลือกใช้ ประสาท
สัมผัสทังหก
้ และปฏิกิริยา ตอบสนองแบบปั จจุบนั ทันที การรับรู้ของประชาชนชุมชนในด้ านของ
เพศไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากมีการเปิ ดรับข่ าวสารคล้ ายๆกัน ลักษณะของชุมชนอาศัยอยู่
แบบเครื อญาติ มีบรรพบุรุษที่เกี่ยวข้ องกันตลอดจนมีวิถีชีวิตที่คล้ ายคลึงกัน ด้ านอายุในการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ ามีความแตกต่างกันยกเว้ นการรับรู้จากคนภายนอกชุมชนหรื อ
จากชุมชนอื่นเนื่องจากช่วงอายุของประชาชนในการรับรู้ข่าวสารมีความใกล้ เคียงกัน มีความสนใจ
และสิ่งเร้ าให้ ตอบสนองใกล้ เคียงกันจึงรับรู้ ไม่แตกต่างกัน ด้ านรายได้ อาชีพ สถานภาพมีการรับรู้
ข่า วสารเกี่ ยวกับ ภูมิ ปัญ ญาการทอผ้ าไหมผ่า นสื่ อบุคคลแตกต่า งกันเนื่ อ งจากความแตกต่า ง
ทางด้ านการเลือกรับข่าวสารในแต่ละด้ าน รายได้ ที่ได้ จากการประกอบอาชีพตลอดจนสถานภาพ
สมรสมีข้อจากัดให้ เปิ ดรับข่าวสารเฉพาะด้ าน ปั จจัยด้ านเวลาและภาระหน้ าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ส่งผลให้ การรับรู้ของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนแตกต่างกัน ปกติบคุ คลจะเกิดการรับรู้ ได้ โดยไม่
ต้ องสัม ผัส สิ่ ง เร้ าทัง้ หมด เนื่ องมาจากประสบการณ์ ที่บุคคลได้ รับจากการรั บรู้ และเรี ยนรู้ จาก
สิ่งแวดล้ อมที่ผ่านการสัง่ สม จนเกิดเป็ นความรู้ ความเข้ าใจได้ ทนั ทีแม้ ว่าจะสัมผัสสิ่งเร้ าบางส่วน
หรื อส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยสิ่งเร้ าในที่นี ้คือภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม เมื่อสัมผัสสิ่งเร้ านันแล้
้ วทาให้
เกิดการรับรู้ และแปลความหมาย เกิดการเปรี ยบเทียบกับความรู้ ความเข้ าใจที่เคยสั่งสมมาและ
แสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปในที่ สุด ด้ านการศึกษา ประชาชนชุมชนบ้ าน
ประทุนมีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับประถมศึกษา ผลการทดสอบสมติฐานการรับรู้ ข่าวสาร
เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมพบว่า มีการรับรู้ ผ่านสื่อบุคคลแตกต่างกัน เนื่องจากวัฒนธรรม
ของแต่ละครอบครัว การสัง่ สอน การอบรม ตลอดจนการเปิ ดรับสื่อผ่านช่องทางต่างๆแตกต่างกัน
ยกเว้ นการรับรู้ผา่ นผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ประธานกลุม่ สตรี ทอผ้ าไหม ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี ้
มักมีกิจกรรมและรูปแบบการส่งสารที่เน้ นการมีสว่ นร่วม สร้ างความเข้ าใจร่วมกัน และมีการดาเนิน
กิจกรรมร่วมกันบ่อยครัง้ จึงทาให้ ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการ
รับรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมผ่านสื่อบุคคลไม่แตกต่างกัน
2) สื่อมวลชน ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนมีการรับรู้ข่าวสารภูมิปัญญาการทอ
ผ้ าไหมจากวิทยุกระจายเสียง เสียงตามสายและหอกระจายข่าวเป็ นหลัก โดยมีผ้ ใู หญ่บ้านเป็ นผู้
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แจ้ งข่าวสารต่างๆให้ แก่ลูกบ้ านได้ รับทราบความเคลื่อนไหวเกี่ ยวกับสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ความเป็ นอยู่ ตลอดจนข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานประจาปี งานบุญ การแจ้ งให้ สมาชิกกลุ่มต่างๆ
เข้ าร่ ว มประชุม การถ่า ยทอดข้ อ มูล ข่าวสารและความรู้ จากภาครั ฐ สู่ชุม ชนโดยทาหน้ า ที่ เ ป็ น
สื่อกลางของชุมชนระหว่างคนในชุมชนกับหน่วยงานรัฐ ให้ มีความเข้ าใจตรงกันและส่งต่อข่าวสาร
ต่างๆได้ สะดวกขึ ้นในอนาคต สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ดวงพร คานูณวัฒน์และคณะ ( 2545) ซึ่ง
ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาหอกระจายข่าวสารเพื่ อสนองตอบความต้ องการของชุมชน ผลการวิจัย
พบว่า บทบาทและสถานภาพของหอกระจายข่าวสาร ก่อนการดาเนินงานวิจยั มีลกั ษณะที่ 1 คือ
ทาหน้ าที่ถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสารและความรู้ของรัฐสู่ชุมชน จานวน 5 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านมี
ลักษณะที่ 2 คือ ถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสารและความรู้ ของรัฐสู่ชุมชน และทาหน้ าที่เป็ นสื่อกลาง
ระหว่างคนในชุมชนอีกด้ วย และเมื่อการวิจยั สิ ้นสุดลง หอกระจายข่าวสารใน 6 หมู่บ้าน มีลกั ษณะ
ที่ 2 อีกทังเปลี
้ ่ยนสภาพเป็ นสื่อที่ชมุ ชนเริ่ มให้ ความสนใจและเอาใจใส่ ส่วนอีก 1 หมู่บ้านยังไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทัง้ นี ้ปั จจัยที่ทาให้ หอกระจายข่าวสารสามารถสนองความต้ องการของ
ชุมชน ได้ แก่ ผู้นา สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ระดับการมีส่วนร่ วมของชุมชน รวมทังบทบาทและ
้
ท่าทีของนักวิจยั ซึ่งชุมชนบ้ านประทุนอยู่ในลักษณะที่ 2 โดยมีการแจ้ งข่าวสารผ่านหอกระจาย
ข่าวทุก 6 โมงเย็นของทุกวันเช่นเดียวกับชุมชนบ้ านประทุนที่มีผ้ นู าชุมชน และแกนนาผู้อนุรักษ์ ภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหมที่ ช่วยกระจายข่าวสารไปยัง คนในชุมชนจนสามารถโน้ มน้ าวใจให้ คนใน
ชุมชนหันมาสนใจภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมและเอาใจใส่ทนุ ชุมชนอันทรงคุณค่านี ้
3) สื่อกิจกรรม ได้ แก่ การรับรู้จากป้ายประกาศของตาบล อาเภอหรื อจังหวัด การ
รับรู้จากการออกร้ านขายผลิตภัณฑ์ OTOP หรื อการเข้ าร่วมงานเทศกาลต่างๆ การรับรู้จากการเข้ า
ร่ วมประชุม ประจ าเดือ นของหมู่บ้า น พบว่า ประชาชนชุม ชนบ้ า นประทุน ที่ มี อ ายุ รายได้ และ
สถานภาพที่แตกต่างกันมีการรับรู้ ผ่านสื่อกิจกรรมแตกต่างกัน เนื่องจากข้ อจากัดทางด้ านเวลาใน
การประกอบอาชี พเพื่อสร้ างรายได้ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว ตลอดจนภาระหน้ าที่ใน
ชีวิตประจาวันรวมถึงอายุที่แตกต่างกันมีความสนใจแตกต่างกัน เช่น กลุ่มที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไปนิยม
เข้ าร่ วมประชุม ประจาเดือนของหมู่บ้านมากกว่ากลุ่มที่ มีอายุ 10-18 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่ม เด็กและ
เยาวชน ซึ่ง จะเห็นได้ ว่า ประเภทของการรั บรู้ ผ่านสื่ อกิ จ กรรมดัง กล่าวต้ องอาศัยการส่ง สารที่
น่าสนใจและสามารถดึงดูดใจให้ เปิ ดรับหรื อเข้ าร่วมได้ ด้ านการศึกษา พบว่า ประชาชนชุมชนบ้ าน
ประทุนที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมแตกต่างกัน
โดย การรั บรู้ จากป้ายประกาศของตาบล อาเภอหรื อจังหวัด และการรับรู้ จากการออกร้ านขาย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนอาจจะต้ องใช้ ความรู้ความเข้ าใจและต้ องอาศัย
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การแปลความหมายผ่านลายลักษณ์อกั ษร ด้ านอาชีพนันประชาชนชุ
้
มชนบ้ านประทุนมีการรับรู้
ผ่านสื่อกิจกรรมประเภทป้ายประกาศของทางตาบลฯแตกต่างกัน เนื่องจากชุมชนมีการประกอบ
อาชีพที่แตกต่างกันออกไป ทังอาชี
้ พเกษตรกร ตลอดจนนักเรี ยนนักศึกษา อาชีพรับราชการหรื อ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากปั จจัย ต่างๆทัง้ ทางด้ านเวลาในการเปิ ดรับสื่อ ลักษณะงานหรื อ
อาชีพที่ทา ตลอดจนสถานที่ตดิ ป้ายหรื อแม้ กระทัง่ ข้ อความที่นาเสนอ ทาให้ ลกั ษณะประชากรด้ าน
อาชีพของชุมชนบ้ านประทุนมีการรับรู้ขา่ วสารเกี่ ยวกับการทอผ้ าไหมผ่านป้ายประกาศแตกต่างกัน
6.2.6 ทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจและพฤติกรรมที่มีต่อภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ของชุมชนบ้ านประทุน
จากลักษณะของประชากรของชุมชนบ้ านประทุนที่แตกต่างกันมี ทัศนคติ ความรู้ ความ
เข้ าใจและพฤติกรรมที่มีต่อภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมมีความแตกต่างกันนัน้ สามารถอภิปรายผล
โดยแบ่งตามลักษณะประชากร ดังนี ้
1) ด้ านเพศ จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติ ความรู้ ความเข้ าใจ
และพฤติกรรมที่มีต่อภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของชุมชนบ้ านประทุน นัน้ เพศหญิงมีทศั นคติเชิง
บวกมากกว่าเพศชาย โดยในประเด็นของภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมที่ช่วยเสริ มสร้ างความสัมพันธ์
อันดีแก่คนในครอบครัวจาแนกตามเพศนันมี
้ ความแตกต่างกัน เนื่องจากเพศชายมองว่า การทอผ้ า
เป็ นงานของผู้หญิง ผู้ชายเป็ นหัวหน้ าครอบครัวต้ องออกไปทาไร่ ทานา หรื อประกอบอาชีพอื่นนอก
บ้ าน การเข้ ามามี ส่วนร่ วมหรื อสร้ างความสัม พันธ์ ต่างๆผ่านการทอผ้ าไหมจึง มี น้อย แม้ ว่าใน
ปั จจุบนั ชุมชนบ้ านประทุนจะมีผ้ ชู ายหันมาทอผ้ ามากขึ ้น แต่ก็ยงั คงมีบางส่วนที่มองว่าการทอผ้ า
ไหมเป็ นงานของผู้หญิ ง ซึ่ง ต้ องอาศัยการสร้ างทัศนคติและความรู้ ความเข้ าใจให้ ม ากขึน้ ด้ าน
ความรู้ ความเข้ าใจ เพศหญิงและเพศชายมีความรู้ ความเข้ าใจไม่แตกต่างกัน แต่ในประเด็นด้ าน
ความเข้ าใจว่าการทอผ้ าไหมลายหางกระรอกเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนนัน้ เพศหญิงมีความรู้ความ
เข้ าใจมากกว่าเพศชาย เนื่องจากการทอผ้ าไหมต้ องอาศัยความละเอียดอ่อนและความชานาญ
ตลอดจนความอดทนในการทอผ้ า เพศชายส่วนใหญ่มองว่างานทอผ้ าเป็ นงานของผู้หญิง จึงมีการ
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมค่อนข้ างน้ อยกว่าเพศหญิง ด้ านพฤติกรรมการนา
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมมาใช้ ในชีวิตประจาวัน พบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่าเพศ
ชาย และมีพฤติกรรมแตกต่างกัน เช่น การนาความรู้ เกี่ ยวกับการทอผ้ าไหมมาใช้ ในการพัฒนา
ตนเอง เผยแพร่ประโยชน์ของการนาภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมให้ แก่บคุ คลอื่นทังในและนอกชุ
้
มชน
2) ด้ านอายุ ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีอายุต่างกัน มีทศั นคติเกี่ยวกับ ภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหมต่างกัน โดย ประชาชนที่อายุ 10-18 ปี มีทศั นคติเชิงบวกน้ อยกว่ากลุ่มที่มี
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อายุ 19-25 ปี 26-40 ปี และอายุ 41 ปี เนื่องจากกลุ่มที่อายุ 10-18 ปี จัดว่าเป็ นกลุ่มเด็กและ
เยาวชนซึง่ มีความรู้สกึ นึกคิดหรื อความคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมค่อนข้ างน้ อย ด้ วย
ปั จจัยทางด้ านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของสังคม มีสิ่งที่สามารถสร้ างความ
สนใจและดึงดูดใจมากกว่าการทอผ้ า ไหม จึงทาให้ ประชาชนชุมชนบ้ านประทุน กลุ่มที่อายุ 10-18
ปี มี ทัศนคติเ ชิ งบวกน้ อยกว่ากลุ่ม อื่ นๆ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ประชาชนชุม ชนบ้ านประทุนมี
ความรู้ความเข้ าใจแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มีอายุ 10-18 ปี มีความรู้ความเข้ าใจน้ อยกว่ากลุ่มที่มี
อายุ 26-40 ปี และ 41 ปี ขึ ้นไป ส่วนกลุ่มที่มีอายุ 19-25 ปี มีความรู้ความเข้ าใจน้ อยกว่ากลุ่มที่มี
อายุ 41 ปี ขึ ้นไป เนื่องจากปั จจัยทางด้ านเทคโนโลยีและรูปแบบการนาเสนอ รวมถึงช่วงอายุที่อยู่
ในวัยอยากรู้ อยากเห็นในสิ่งที่น่าสนใจ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมอาจจะยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของคนกลุม่ นี ้ได้ มากนัก
3) ด้ านการศึกษา ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทศั นคติ เชิง
บวกเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมต่างกัน โดยมีทศั นคติเชิงบวกเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ า
ไหมในประเด็นของสามารถทาร่วมกับเด็กและเยาวชนได้ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมเน้ นการทาด้ วย
ตนเอง ต้ องอาศัยการฝึ กฝนจนเกิดความชานาญ ช่วยเสริ มสร้ างความสามัคคีให้ แก่คนในชุมชน
สามารถปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับยุคสมัยได้ และ มีส่วนช่วยให้ เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง
และมีทศั นคติเชิงลบที่มองว่า ภูมิปัญญาไม่สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ได้ เพราะต้ องอาศัยความ
เชี่ยวชาญยากต่อการเรี ยนรู้ ด้ านความรู้ความเข้ าใจ ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนมีความรู้ ในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมแตกต่าง ระดับการศึกษาจึงไม่มีผลต่อความรู้ ความเข้ าใจภูมิ
ปั ญญาการทอผ้ าไหม ด้ านพฤติกรรมนันประชาชนชุ
้
มชนบ้ านประทุน มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน
ดังนัน้ ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอ
ผ้ าไหม
4) ด้ านรายได้ ทัศนคติของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีตอ่ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมมี
ความแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มีรายได้ ตอ่ เดือนน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท มีทศั นคติเชิงบวก
น้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ 15,001-20,000 บาทและ 20,001 บาทขึ ้นไป ส่วนกลุ่มที่มีรายได้ ตอ่ เดือน
ที่ 5,001-10,000 บาทและ 10,001-15,000 บาท มีทศั นคติเชิงบวกน้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ ต่อ
เดือน 20,001 บาทขึ ้นไป ดังนันปั
้ จจัยด้ านรายได้ มีผลต่อทัศนคติที่มีตอ่ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจของชุมชนบ้ านประทุนนัน้ กลุ่มที่ มีรายได้ ต่อเดือนน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ
5,000 บาทมีความรู้ ความเข้ าใจน้ อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท 15,00120,000 บาท และ 20,001 บาทขึ ้นไป โดยมีความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ าไหม ในด้ านการถ่ายทอดภูมิ
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ปั ญญาการทอผ้ าไหม เข้ าใจถึงความสาคัญของภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมที่มีตอ่ ชุมชน ความรู้ ใน
เรื่ องการทอผ้ าไหมลายหางกระรอก มีความรู้ในการใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นมาปรับใช้ ในการทอผ้ าไหม
มีความรู้ ในการชี ้แนะหรื ออธิบายความสาคัญของภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม เข้ าใจว่าภูมิปัญญา
การทอผ้ าไหมเป็ นทุนชุมชน และเข้ าใจว่าภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมไม่สามารถนาไปใช้ ให้ เข้ ากับคน
ทุกเพศทุกวัย ดังนัน้ รายได้ ต่อเดือนมีผลต่อความรู้ ความเข้ าใจในภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม ด้ าน
พฤติกรรมของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนนัน้ พบว่า ปั จจัยด้ านรายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการนา
ภูมิ ปัญญาการทอผ้ าไหมไปใช้ ในชีวิตประจ าวัน โดยประชาชนชุม ชนบ้ านประทุนมีพ ฤติกรรม
ดังกล่าวแตกต่างกัน ยกเว้ น การมีส่วนร่ วมในการสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ ชุมชนเกี่ยวกับการทอผ้ าไหม
เนื่องจากมีการสื่อสารที่เ น้ นการมีส่วนร่ วมระหว่างคนภายในชุมชนและหน่วยงานภาครั ฐ การ
ร่ วมกันสร้ างแหล่ง เรี ยนรู้ ของชุมชนจึงเป็ นหนึ่งในกิจ กรรมที่ทาให้ คนชุมชนพร้ อมที่จ ะให้ ความ
ร่วมมือและมีพฤติกรรมการแสดงออกไม่แตกต่างกัน
5) ด้ านอาชีพ ทัศนคติของประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีตอ่ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมมี
ความแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่ประกอบอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มีทศั นคติเชิงบวกน้ อยกว่ากลุ่มที่
ประกอบอาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย และอาชีพทอผ้ าเพื่อ
จาหน่าย ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า ปั จจัยด้ านอาชีพมีผลต่อทัศนคติเกี่ ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ด้ านความรู้ความเข้ าใจ ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีอาชีพต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ า
ไหมแตกต่า งกัน โดยกลุ่ม ที่ มี อาชี พ นักเรี ยน/นักศึกษามี ความรู้ ความเข้ าใจน้ อยกว่ากลุ่ม ที่ รั บ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนกลุ่มที่มีอาชีพเลี ้ยงสัตว์มีความรู้ ความเข้ าใจน้ อยกว่ากลุ่มที่มี
อาชีพทอผ้ าเพื่อจาหน่าย ด้ านพฤติกรรมที่มีต่อการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ า
ไหมนัน้ กลุ่ม นัก เรี ย น/นัก ศึก ษามี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกน้ อ ยกว่ า กลุ่ม รั บ ราชการ/พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ น้ อยกว่ากลุ่มธุรกิจส่วนตัว /ค้ าขาย กลุ่มทาสวน/ทาไร่ /ทานา กลุ่มทอผ้ าเพื่อจาหน่าย
ส่วนกลุ่มที่ประกอบอาชีพทาสวน/ทาไร่ /ทานาและกลุ่มที่ประกอบอาชีพเลี ้ยงสัตว์ มีพฤติกรรมต่อ
การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมน้ อยกว่ากลุม่ ทอผ้ าเพื่อจาหน่าย และกลุ่มทอ
ผ้ าเพื่อจาหน่ายมีพฤติกรรมต่อการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมมากกว่ากลุ่ม
ที่รับจ้ างทัว่ ไป ซึ่งสามารถสรุ ปได้ ว่า กลุ่มที่ประกอบอาชีพทอผ้ าเพื่อจาหน่ายมีพฤติกรรมต่อการ
สื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมมากที่สดุ
6) ด้ านสถานภาพสมรส ประชาชนชุมชนบ้ านประทุนที่มีสถานภาพต่างกัน มี ทัศนคติ
ความรู้ความเข้ าใจ และพฤติกรรมต่อภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มีสถานภาพ
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โสดมีทศั นคติ ความรู้ความเข้ าใจและมีพฤติกรรมการแสดงออกน้ อยกว่ากลุ่มที่มีสถานภาพสมรส
แล้ ว

6.3 ข้ อเสนอแนะ
6.3.1 ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1) ช่องทางการสื่อสารโดยเฉพาะสื่ออินเตอร์ เน็ตยังมีเพียงแค่ Facebook ที่ใช้ ใน
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างคนภายในชุมชนเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ จึงควรเพิ่ม
เว็บไซต์ของชุมชนเพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้ กบั ชุมชนอีกทางหนึง่
2) เนื่องจากคนในชุมชนมีลกั ษณะประชากรที่แตกต่างกัน จึงทาให้ มีการรับรู้
ทัศนคติ ความรู้ ความเข้ าใจ ตลอดจนส่ง ผลให้ มี พ ฤติกรรมแตกต่างกัน ดัง นัน้ จึง ควรส่ง เสริ ม
บทบาทของผู้นาชุมชนและแกนนาการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ มีทกั ษะในการสื่อสารเพื่อส่ง
สารไปยังสมาชิกในชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดเวทีหมุนเวียนใช้ รูปแบบการสื่อสารอย่าง
มีส่วนร่วม เน้ นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมถึงการพึ่งตนเองให้ มากขึ ้น เพื่อให้ ชมุ ชนกลายเป็ น
ชุมชนต้ นแบบอย่างแท้ จริง
3) กลุ่มอาชีพในชุมชนควรมีการพัฒนาและส่ งเสริ มด้ านการตลาด การสร้ าง
แบรนด์และขยายช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ให้ มากขึ ้น
6.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่ อไป
1) ศึกษากระบวนการระดับการสร้ างการรับรู้ความหมายของภูมิปัญญาการทอ
ผ้ าไหมของประชาชนในชุมชนให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ ทัง้
ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในชุมชน
2) ควรมีการศึกษาวิจยั โดยนาเอาบทเรี ยนและประสบการณ์ที่ได้ จากงานวิจยั
ครัง้ นี ้ไปขยายผลร่วมกับการสื่อสารเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นในชุมชนอื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้ เกิด
การพัฒนา การออกแบบบริหารจัดการการสื่อสารให้ เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชนแต่ละชุมชน
3) ศึกษากระบวนการสื่ อสารอย่างมีส่วนร่ วมของชุม ชนในประเด็นของการ
ประเมินผลทังก่
้ อนระหว่างและหลังจากเกิดการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมขึ ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์ คนในชุมชนบ้ านประทุนเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการถ่ ายทอด
ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหม
ค ำถำมที่ ใ ช้ ในกำรสั ม ภำษณ์ จะเป็ นกำรศึ ก ษำเพื่ อ หำค ำตอบให้ สอดคล้ องตำม
วัตถุประสงค์ที่ผ้ วู ิจยั ได้ กำหนดไว้ โดยแบ่งเป็ นประเด็นต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
แนวคาถามกลุ่มสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview)
1. ท่ำนมี กลยุทธ์ ในกำรสื่อสำรเพื่อให้ เกิดกำรสื บทอดภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำไหม
อย่ำงไร
2. กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำไหมมีวิธีกำรอย่ำงไร
3. ท่ำนมีบทบำทในกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำไหมหรื อวัฒนธรรมชุมชนอื่นๆ
ให้ แก่คนในชุมชนหรื อไม่ อย่ำงไร
4. หน่วยงำนภำยนอกเข้ ำมำให้ ควำมรู้ เกี่ ยวกับกำรถ่ำยทอดหรื อกำรพัฒนำภูมิ
ปั ญญำกำรทอผ้ ำไหมอย่ำงไร
แนวคาถามกลุ่มสัมภาษณ์ แบบกลุ่ม (Focus Group)
แนวคำถำมสัมภำษณ์กลุม่ ผู้ใหญ่/ผู้สงู อำยุในชุมชน
1. ในอดีตชุมชนมีกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำไหมหรื อไม่ มีวิธีกำร
ถ่ำยทอดอย่ำงไร
2. มีวิธีกำรสื่อสำรในชุมชนเรื่ องของกำรพัฒนำภูมิปัญญำท้ องถิ่นหรื อไม่
อย่ำงไร
3. คนในชุม ชนมี วิธี กำรอย่ำ งไรในกำรถ่ ำยทอดภูมิ ปัญ ญำท้ องถิ่ นและ
วัฒนธรรมชุมชนไปยังกลุม่ เด็กและเยำวชน

4. คนในชุมชนใช้ ช่องทำงใดบ้ ำงในกำรสื่อสำรเพื่อถ่ำยทอดภูมิปัญญำกำร
ทอผ้ ำไหม
5. ชุมชนมีกำรประยุกต์ใช้ ทรัพยำกรท้ องถิ่นให้ สำมำรถสร้ ำงรำยได้ ให้ แก่
ประชำชนในชุมชนบ้ ำงหรื อไม่ อย่ำงไร
6. คนภำยในชุมชนใช้ วิธีกำรติดต่อสื่อสำรกันอย่ำงไรบ้ ำง ผ่ำนช่องทำงใด
และได้ ผลเป็ นอย่ำงไร
7. กำรติดต่อสื่อสำรกับคนภำยนอกชุมชนเป็ นอย่ำงไร ใช้ วิธีกำรใดในกำร
ติดต่อสื่อสำร และได้ ผลเป็ นอย่ำงไร
แนวคำถำมในกำรสัมภำษณ์กลุม่ กับเยำวชน
1. รู้จกั ภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำไหมในชุมชนตนเองมำกน้ อยแค่ไหน อย่ำงไร
2. ในอนำคตสนใจที่ จ ะเป็ นผู้ สื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญำกำรทอผ้ ำ ไหมหรื อ ไม่
เพรำะเหตุใด
3. ชุมชนใช้ สื่อใดบ้ ำงในกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำไหมให้ แก่คนรุ่ น
หลัง อย่ำงไรบ้ ำง
4. สื่อประเภทต่ำงๆเป็ นอย่ำงไร
5. ใช้ สื่อประเภทไหนบ้ ำงในกำรแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน อย่ำงไร

แบบสอบถาม
เรื่อง กำรรับรู้ ทัศนคติ ควำมรู้ควำมเข้ ำใจและพฤติกรรมที่มีตอ่ ภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำไหมของ
ประชำชนชุมชนบ้ ำนประทุน หมูท่ ี่ 4 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
คาชีแ้ จง โปรดทำเครื่ องหมำย (  ) ลงใน ( ) หรื อเติมข้ อควำมลงในช่องว่ำง
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
1. เพศ
( ) ชำย
( ) หญิง
2. อำยุ

( ) 10-18 ปี
( ) 26-40 ปี

( ) 19-25 ปี
( ) 41 ปี ขึ ้นไป

3. กำรศึกษำ

( ) ประถมศึกษำ
( ) อนุปริญญำ/ปวส./ปวช.

( ) มัธยมศึกษำ
( ) ปริญญำตรี

4. รำยได้ ตอ่ เดือน

( ) น้ อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 5,000 บำท
( ) 10,001 -15,000 บำท
( ) 20,001 บำทขึ ้นไป

5. อำชีพ

(
(
(
(

) นักเรี ยนนักศึกษำ
) ธุรกิจส่วนตัว/ค้ ำขำย
) ทำนำ
) รับจ้ ำงทัว่ ไป

( ) 5,001-10,000 บำท
( ) 15,001 – 20,000 บำท

( ) รับรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
( ) ทำสวน ทำไร่
( ) ทอผ้ ำจำหน่ำย

6. สถำนภำพสมรส
( ) โสด

( ) สมรส

( ) หย่ำร้ ำง/แยกกันอยู่

ส่ ว นที่ 2 คำถำมเกี่ ย วกับ กำรรั บรู้ ของท่ำนที่ มี ต่อ ภูมิ ปั ญญำกำรทอผ้ ำไหมว่ำ มำจำกสื่ อหรื อ
ช่องทำงใดบ้ ำงดังต่อไปนี ้ และมีระดับกำรรับรู้มำกน้ อยเพียงใด
คาชีแ้ จง โปรดทำเครื่ องหมำย (  ) ลงใน ( ) ลงในช่องคะแนนที่ทำ่ นเห็นด้ วยมำกที่สดุ
ข้ อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เนือ้ หา
ท่ำนได้ รับข่ำวสำรจำกคนใน
ครอบครัว ญำติพี่น้อง
ท่ำนได้ รับข่ำวสำรจำกเพื่อน
ท่ำนได้ รับข่ำวสำรจำกผู้นำชุมชน
ผู้ใหญ่บ้ำน กำนัน ประธำนกลุม่ สตรี
ทอผ้ ำ
ท่ำนได้ รับข่ำวสำรจำกโทรทัศน์
ท่ำนได้ รับข่ำวสำรจำกวิทยุของ
ชุมชน หอกระจำยข่ำว
เสียงตำมสำย
ท่ำนได้ รับข่ำวสำรจำกป้ำยประกำศ
ของทำงอำเภอ
ท่ำนได้ รับข่ำวสำรจำกกำรเข้ ำร่วม
ประชุมประจำเดือนของหมูบ่ ้ ำน
ท่ำนได้ รับข่ำวสำรจำกกำรออกร้ ำน
ขำยผลิตภัณฑ์ OTOP หรื อกำรเข้ ำ
ร่วมงำนเทศกำลต่ำงๆ
ท่ำนได้ รับข่ำวสำรจำกเจ้ ำหน้ ำที่รัฐ
หรื อหน่วยงำนรำชกำร
ท่ำนได้ รับข่ำวสำรจำก
บุคคลภำยนอกหรื อจำกชุมชนอื่นๆ

5
มาก
ที่สุด

ระดับการรับรู้
4
3
2
ค่ อน ปาน ค่ อนข้ าง
ข้ างมาก กลาง น้ อย

1
น้ อย
ที่สุด

ส่ วนที่ 3 คำถำมเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอ่ ภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำไหม
คาชีแ้ จง โปรดทำเครื่ องหมำย (  ) ลงในช่องคะแนนที่ทำ่ นเห็นด้ วยมำกที่สดุ
ระดับทัศนคติ
ข้ อ
ที่

เนือ้ หา

1 ท่ ำ นเห็ น ว่ ำ กำรถ่ ำ ยทอดภู มิ
ปั ญญำกำรทอผ้ ำไหมเน้ นกำรทำ
ด้ วยตนเอง ต้ องอำศัยกำรฝึ กฝน
2 ท่ ำ นเห็ น ว่ ำ กำรถ่ ำ ยทอดภู มิ
ปั ญ ญำกำรทอผ้ ำ ไหมสำมำรถ
ทำร่วมกับเด็กและเยำวชนได้
3 ท่ำนเห็นว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำ
ไหมเป็ นหนึ่ ง ในแนวทำงที่ จ ะ
สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตได้
4 ท่ำนเห็นว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำ
ไหมสำมำรถสร้ ำงรำยได้ ใ ห้ แ ก่
ครอบครัว
5 ท่ำนเห็นว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำ
ไหมล้ ำสมัย ไม่นำ่ สนใจ
6 ท่ำนเห็นว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำ
ไหมไม่สำมำรถส่งต่อไปยังคนรุ่น
ใหม่ได้ เพรำะต้ องอำศัย
ประสบกำรณ์และควำม
เชี่ยวชำญ ยำกต่อกำรเรี ยนรู้
7 ท่ำนเห็นว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำ
ไหมช่วยเสริมสร้ ำงควำมสัมพันธ์
ที่ดีระหว่ำงครอบครัว

5
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง

4
เห็นด้ วย
มาก

3
เห็นด้ วย

2
1
ไม่ เห็นด้ วย ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิ่ง

ระดับทัศนคติ
ข้ อ
ที่

เนือ้ หา

8 ท่ำนเห็นว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำ
ไหมช่ ว ยสร้ ำงควำมสำมั ค คี
ระหว่ำงคนในสังคมและชุมชน
9 ท่ำนเห็นว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำ
ไหมสำมำรถปรั บเปลี่ ยนให้ เข้ ำ
กับยุคสมัยได้
ท่ำนเห็นว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำ
10 ไหมมีสว่ นช่วยให้ เกิดควำม
ภำคภูมิใจแก่ชมุ ชนของตนเอง

5
เ ห็ น ด้ ว ย
อย่ างยิ่ง

4
เห็นด้ วย
มาก

3
เห็นด้ วย

2
1
ไม่ เห็นด้ วย ไม่ เห็น
ด้ วย
อย่ าง
ยิ่ง

ส่ วนที่4 คำถำมเกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ ำใจที่มีตอ่ ภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำไหม
คาชีแ้ จง โปรดทำเครื่ องหมำย (  ) ลงในช่องคะแนนที่ทำ่ นเห็นด้ วยมำกที่สดุ
ข้ อ
ที่

เนือ้ หา

1 ท่ ำ นมี ค วำมรู้ เกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญำ
กำรทอผ้ ำไหมในชุมชน
2 ท่ ำ นมี ค วำมรู้ ในกำรถ่ ำ ยทอดภู มิ
ปั ญญำกำรทอผ้ ำไหม
3 ท่ำ นเข้ ำใจถึง ควำมส ำคัญ ของภูมิ
ปั ญญำกำรทอผ้ ำไหมที่มีตอ่ ชุมชน
4 ท่ำนมีอุปสรรคในกำรศึกษำควำมรู้
ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับภูมิปัญญำกำร
ทอผ้ ำไหม
5 ท่ำนมีควำมรู้ ในกำรทอผ้ ำไหมโสร่ ง
หำงกระรอก
6 ท่ ำ นมี ค วำมรู้ ในกำรใช้ ท รั พ ยำกร
ท้ องถิ่นมำปรับใช้ ในกำรทอผ้ ำไหม
7 ท่ำนมีควำมรู้ ในกำรชีแ้ นะหรื อแจก
แจงควำมสำคัญในกำรถ่ำยทอดภูมิ
ปั ญญำกำรทอผ้ ำไหม
8 ท่ำนเข้ ำใจว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำ
ไหมเป็ นทุนชุมชน
9 ท่ำนเข้ ำใจว่ำภูมิปัญญำกำรทอผ้ ำ
ไหมไม่ส ำมำรถใช้ ให้ เ ข้ ำ กับคนทุก
เพศทุกวัย
10 ท่ ำ นเข้ ำใจว่ ำ ผ้ ำไหมโสร่ งหำง
กระรอกเป็ นเอกลักษณ์ของหมูบ่ ้ ำน

ระดับความรู้ความเข้ าใจ
5
4
3
2
1
มาก ค่ อนข้ าง ปาน ค่ อนข้ าง น้ อย
ที่สุด มาก
กลาง น้ อย ที่สุด

ส่ วนที่ 5 คำถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชำชนบ้ ำนประทุนที่มีตอ่ กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำกำร
ทอผ้ ำไหมในรูปแบบต่ำงๆ
คาชีแ้ จง โปรดทำเครื่ องหมำย (  ) ลงในช่องคะแนนที่ทำ่ นเห็นด้ วยมำกที่สดุ
ระดับพฤติกรรม
ข้ อ
5
4
3
2
1
เนือ้ หา
ที่
มาก ค่ อนข้ าง ปาน ค่ อนข้ าง น้ อย
ที่สุด
มาก
กลาง
น้ อย
ที่สุด
ท่ ำ น ไ ด้ มี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ เ รี ย น รู้
1 กระบวนกำรทอผ้ ำไหมจำกกลุ่ม
ทอผ้ ำ
ท่ำนไม่ใช้ ทรัพยำกรจำกชุมชน
2
อื่น เน้ นกำรพึง่ ตนเองมำกขึ ้น
ท่ ำ นน ำองค์ ค วำมรู้ จำกภู มิ
3 ปั ญ ญำกำรทอผ้ ำไหมมำใช้ ใน
กำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง
ท่ำนเผยแพร่ ประโยชน์ของกำร
น ำภู มิ ปั ญญำกำรทอผ้ ำไหม
4
ให้ แก่บคุ คลอื่นและชุมชนอื่นได้
ทรำบ
ท่ำนใช้ ทรัพยำกรท้ องถิ่นให้ เกิด
5 ป ร ะ โ ย ช น์ ห ลั ง จ ำ ก เ รี ย น รู้
ขันตอนกำรทอผ้
้
ำไหม
ท่ำนถ่ำยทอดควำมรู้ ที่ได้ รับไป
6
ยังเยำวชนในชุมชน
ท่ ำ นมี ส่ ว นช่ ว ยจัด ท ำเอกสำร
เผยแพร่ ภูมิ ปั ญ ญำกำรทอผ้ ำ
ไหมเพื่ อให้ คนในชุม ชนได้ รับ รู้
7
และตระหนักถึงควำมสำคัญ

ข้ อ
ที่

เนือ้ หา

ท่ ำ นร่ วมสร้ ำงแหล่ ง เรี ยนรู้
ชุมชนเกี่ยวกับกำรทอผ้ ำไหม
ท่ ำ นเข้ ำร่ ว มประชุ ม กลุ่ ม กั บ
สมำชิ ก ในชุ ม ชนเพื่ อ ด ำเนิ น
9 กิ จ กรรมต่ ำ งๆที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
กำรอนุรั กษ์ ภูมิ ปั ญ ญำกำรทอ
ผ้ ำไหม
ท่ำนร่ วมจัดตังกลุ
้ ่มอนุรักษ์ กำร
ท อ ผ้ ำ ไ ห ม โ ด ย เ น้ น ผู้ ที่ มี
10 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด
ข้ อมู ล ข่ ำ วสำรเป็ นผู้ กระจำย
ข่ำวสำรไปยังชุมชน
8

5
มาก
ที่สุด

ระดับพฤติกรรม
4
3
2
ค่ อนข้ าง ปาน ค่ อนข้ าง
มาก
กลาง
น้ อย

1
น้ อย
ที่สุด

ภาคผนวก ข

ทางเข้ าบ้ านประทุน

โรงเรี ยนบ้ านประทุนอายอง

นายเฉลิม บุญยงค์ อายุ 64 ปี สาธิตการตีเกลียวไหมผ่านเครื่ องตีเกลียว 5 ชัน้

นางพจน์ บุญยงค์ อายุ 66 ปี สาธิตการกรอไหมใส่หลอดด้ าย

การทอผ้ าไหมด้ วยกี่กระตุก

ลายผ้ าไหมโสร่งหางกระรอก

ศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชนบ้ านประทุน

ป้ายแสดงขันตอนการแปรรู
้
ปผลิตภัณฑ์จากรังไหม

ภายในศูนย์การเรี ยนรู้มีป้ายแสดงชันตอนการทอผ้
้
าไหม

ป้ายภายในศูนย์การเรี ยนรู้ให้ ความรู้เกี่ยวกับผ้ าไหม

สภาพแวดล้ อมหมู่บ้านประทุน

สภาพแวดล้ อมหมู่บ้านประทุน

วัดบ้ านประทุน

กลองเพลเก่าแก่ขนาดใหญ่ภายในวัดบ้ านประทุน

ร้ านค้ าในชุมชนบ้ านประทุน

หนองกลาง ภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็ นหนองบ้ านประทุน

ที่ทาการกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรบ้ านประทุน

คาขวัญบ้ านประทุน

ศาลปู่ ตาอันเป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่ชาวบ้ านประทุนเคารพนับถือ

ป้ายแสดงหมูบ่ ้ านชนะเลิศการประกวดผ้ าไหมโสร่งหางกระรอก พ.ศ. 2545

ผู้วิจยั ลงพื ้นที่สมั ภาษณ์เชิงลึกกับกลุม่ เป้าหมาย

หมูบ่ ้ านประทุน หมู่บ้านผ้ าไหมเพื่อการท่องเที่ยว

ป้ายประชาสัมพันธ์หมูบ่ ้ านประทุน

ป้ายประชาสัมพันธ์แก่นกั ท่องเที่ยว

นงสี ทองด้ วง ผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมและผ้ าไหมโสร่งหางกระรอก

นงสี ทองด้ วง ผู้สืบทอดการทอผ้ าไหมและผ้ าไหมโสร่งหางกระรอกที่ทอเอง

แต๋ว บุญยงค์ ผู้สืบทอดการทอผ้ าไหมและผ้ าไหมโสร่งหางกระรอกที่ทอเอง

ประกอบ จาปาทอง ประธานกลุม่ สตรี ทอผ้ าไหม

ผ้ าไหมโสร่งหางกระรอกฝี มือของประกอบ จาปาทอง

นักท่องเที่ยวเข้ ามาซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมถึงแหล่งที่ผลิต

นักท่องเที่ยวเข้ ามาซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมถึงแหล่งที่ผลิต

ประวัตผิ ้ ูเขียน

ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวปั ญญรัตน์ วันทอง

ประวัตกิ ารศึกษา

ภาควิชาวารสารศาสตร์ เพื่อวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย กรุ ง เทพ ปี ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
พ.ศ. 2553

ประวัตกิ ารทางาน

- เจ้ าหน้ าที่โครงการพัฒนาชนบทด้ วยการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนในจังหวัดสุรินทร์
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ริทซึเมอิคนั เอเชียแปซิฟิก ประเทศญี่ปนุ่
ร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
โดยได้ รับการสนับสนุนโครงการโดยองค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปนหรื
ุ่ อ
Japan International Cooperation Agency
(JICA)
- กองบรรณาธิการฝ่ ายข้ อมูลและประสานงาน
บริษัทคิดดีมงุ่ ทาดี จากัด ผลิตรายการโทรทัศน์
รายการภัตตาคารบ้ านทุง่ ออกอากาศทาง
Thai PBS
- ผ่านการฝึ กงานจากสถานี TNN 24
สถานีโทรทัศน์ 24 ชัว่ โมง ออกอากาศทาง
True Vision

