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บทคัดยAอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการทอผMาพื้นเมืองจากภูมิปOญญาทMองถิ่น
ชาวลาวเวียง 2) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูMของนักเรียนที่มีตUอการทอผMาพื้นเมืองตามโครงการ
ฝXกปฏิบัติการทอผMาฯ 3) พัฒนาสื่อการเรียนรูMแบบมัลติมีเดียเกี่ยวกับการทอผMาพื้นเมือง           
4) บริหารจัดการโครงการฝXกปฏิบัติการทอผMาพื้นเมืองเพื่ออนุรักษDวัฒนธรรมอันทรงคุณคUาของ
ชาวเนินขาม จังหวัดชัยนาท เปaนการวิจัยกึ่งทดลองกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูMวิจัยไดMสรMาง
หลักสูตรโครงการฝXกปฏิบัติการทอผMาพื้นเมืองเพื่อสUงเสริมอนุรักษDวัฒนธรรมอันทรงคุณคUาของ
ชาวเนินขาม จังหวัดชัยนาท ที่ผUานการตรวจสอบจากผูMเช่ียวชาญแลMว ไดMทําการทดลองกับ
นักเรียนช้ันมัธยมป�ที่ 1-3 รวม 2 โรงเรียนๆ ละ 15 คน ฝXกปฏิบัติการทอผMาฯ รวม 8 ครั้งๆ ละ         
5 ช่ัวโมง โดยใชMหลักการบริหารโครงการ เริ่มตั้งแตUการวางแผน การดําเนินงานตามแผน 
ระยะเวลา การสอนของอาจารยDและปราชญDชาวบMาน งบประมาณที่ใชM วัสดุอุปกรณD กี่ทอผMา  
และการติดตามประเมินผล ผลการวิจัย พบวUา ชาวลาวเวียง มีการทอผMาพื้นเมืองจากภูมิปOญญา
ทMองถิ่นอันเปaนการสืบสานจากบรรพบุรุษ เฉพาะที่มีการจัดตั้งกลุUมทอผMาที่ ตําบลเนินขาม      
รวม 7 กลุUม จํานวน 62 ครัวเรือน สUวนใหญUเปaนผูMสูงอายุ และที่ตําบลสุขเดือนหMา มีการทอผMา
เฉพาะที่ หมูUบMานวังคอไห 1 กลุUม จํานวน 5 ครัวเรือนเทUานั้น ผลการทดลองฝXกปฏิบัติการทอผMาฯ
ของนักเรียน พบวUา หลังการเขMาโครงการมีความรูM และสามารถทอผMาพื้นเมืองไดMสูงกวUากUอนเขMา
โครงการอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจตUอการทอผMาในระดับ
มากถึงมากที่สุด มีการพัฒนาสื่อการเรียนแบบมัลติมีเดีย เชUน เนื้อหา ภาษา ภาพและตัวอักษร
เปaนตMนใหMเหมาะสมกับนักเรียน และจากการประเมินผลการบริหารโครงการฝXกปฏิบัติการทอผMาฯ 
เปaนไปตามแผนงานที่กําหนดไวM เปaนผลใหMนักเรียนมีความสามารถในการทอผMาไดMอยUางที่ไมUเคย
ทอมากUอน การที่นักเรียนทอผMาพื้นเมืองไดMนี้เปaนการสืบสานภูมิปOญญาทMองถิ่นไดMเปaนอยUางดี 
 คําสําคัญ : การสืบสาน ภูมิปOญญาทMองถิ่น การทอผMาพื้นเมือง การบริหารจัดการโครงการ        

        

                                                        
1สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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Abstract 
  

 This research aimed to study traditional weaving practices of the Lao Viang in order 
to gain insight into students learning behavior on the traditional weaving training , to develop 
multimedia learning materials. and to manage the Traditional Weaving Training Project, to 
preserve the rich heritage of the Nern Kham people of Chainat Province, Thailand. The study 
was conducted using mixed methods-empirical and qualitative research. Using a weaving 
training curriculum developed by researcher and approved by specialists, trials were 
conducted with secondary school students Grade 1-3 in two schools, with 15 students per 
school. A total of 8 training sessions of 5 hours per session were conducted, following 
principles of project management, from planning, implementation, monitoring and evaluation. 
The evaluation considered how the courses followed the curriculum, duration, and 
effectiveness of teaching by instructors and local master practitioners, as well as budget, 
materials and looms used and student weaving techniques. The researcher has developed 
multimedia learning media related to weaving and used the training curriculum as the 
research instrument. The results were analyzed using frequency, percentages, means and 
standard deviation. T-tests were used to determine statistical significance at .05. The results 
found 7 groups of Lao Viang people of Nern Kham District of Chainat Province Thailand – a 
total of 62 households, used traditional weaving methods. These were mostly elderly people. 
In Sukduanha Subdistrict, only one group of 5 weaving households in Wang Khohai village 
were identified.The study results found that training enhanced the knowledge and traditional 
weaving skills of the students. Student indicated satisfaction levels of ‘High’ to ‘Highest’. The 
multimedia learning tools have been enhanced to improve their suitability for students.  
Evaluation indicated that project implementation had followed the predetermined plan, and 
that students had learned new weaving skills. This leads very well to the inheritance of lacal 
wisdom in weaving.  
 Keywords : inheritance, local wisdom, traditional weaving, project management. 
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บทนํา 
 การทอผM าพื้ นเมื องเปa น วัฒนธรรมท่ี
ทรงคุณคUาของแตUละทMองถิ่น โดยนําภูมิปOญญาของ
แตUละพื้นท่ีมาใชMในการทอผMา และพัฒนาลวดลาย
ตUางๆ ตามความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณี และ
คUานิยมของแตUละทMองถิ่น ซึ่งมีอยูUในทุกภาคของ
ประเทศ โดยเฉพาะก็คือ ศูนยDศิลปาชีพบางไทร    
ท่ีสมเด็จพระนางเจMาสิริกิตDพระบรมราชินีนาถ     
ไดMทรงเห็นความสําคัญ และมีพระมหากรุณาธิคุณใหM
จัดต้ังขึ้นท่ี อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และตUอมาไดMแพรUกระจายไปท่ัวประเทศ พรMอมกับ
ไดMมีการจัดงานใหญUท่ีพระท่ีน่ังอนันตสมาคมเปaน
ประจําทุกป� เพื่อสUงเสริม สนับสนุน และสืบสาน
วัฒนธรรมการทอผMาพื้นเมืองของประเทศใหM
เจริญรุUงเรือง เพื่อเปaนการสรMางรายไดMและอาชีพ
ใหMกับประชาชนในแตUละทMองถิ่น สUวนท่ีชุมชนลาวเวียง 
อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ก็มีวัฒนธรรมการทอผMา
พื้นเมืองจากภูมิปOญญาทMองถิ่น ท่ีโดดเดUนเปaน
เอกลักษณDเฉพาะตัวของชาวลาวเวียงท่ีอพยพมา
จากเมืองเวียงจันทนD ในสมัยรัชกาลท่ี 3 และไดMมี
การทอผMากันทุกครัวเรือน แตUปOจจุบัน การทอผMา
ของชุมชนลาวเวียงสูญหายไปเกือบหมดแลMว 
เพราะเด็กและเยาวชนรุUนใหมU ไมUสนใจในการทอผMา
พื้นเมือง และมองไมUเห็นอนาคตท่ีจะทําเปaนอาชีพหลัก 
เปaนผลใหMการทอผMาขาดการสืบสานและจะหมดไป
ในท่ีสุดแตUจะไปมองท่ีงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีรายไดM
เปaนรายวัน ไดMรับเงินในแตUละวันหรือแตUละสัปดาหD 
จึงไมUมีผูMสืบสานมรดกอันทรงคุณคUาน้ี แตUจากการ
ท่ีผูMวิจัยไดMสนทนากับชาวบMาน ผูMนําทMองถิ่น หัวหนMา
กลุUมทอผMา (วรรณา เรืองปราชญD และสุชาดา  
นาคฤทธ์ิ.. 2555)ไดMเสนอแนะใหMผูMวิจัยทําวิจัย  
โดยเนMนท่ีเด็กและเยาวชน อาจทําเปaนหลักสูตร
ทMองถิ่น ใหMกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ใหM
สามารถทอผMาพื้นเมือง สรMางอาชีพและรายไดMท่ี
ม่ันคงใหMกับเขาเหลUาน้ัน เพื่อใหMมีการสืบสานและ

อนุรักษDการทอผMาพื้นเมืองของชาวลาวเวียงใหMดํารง
อยูUคูUกับ อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สืบไป      
โดยสรMางหลักสูตรการทอผMาทMองถิ่นสําหรับ
เยาวชนวัยเรียน เพื่อใหMเปaนเยาวชนท่ีจะสืบสาน
การทอผMาพื้นเมืองไดMตUอไป 
 ในการดําเนินงานนําหลักสูตรการทอผMา
พื้นเมืองไปสูUภาคปฏิบัติน้ัน จําเปaนอยUางย่ิงท่ีจะตMอง
มีการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) 
ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ เร่ิมดMวยการวางแผน เป�าหมาย 
กิจกรรม การตัดสินใจหาวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทําใหM
โครงการน้ีบรรลุวัตถุประสงคD  หลังจากน้ันไดM
ดําเนินการในการจัดฝXกทอผMาใหMกับนักเรียนท้ังสอง
โรงเรียน โดยติดตามผลการดําเนินการฝXกทอผMา 
และพฤ ติกรรมของ เ ด็ ก นั ก เ รี ยน ใ หM  บรร ลุ
วัตถุประสงคDตามท่ีโครงการกําหนดไวM  และ
ประเด็นสุดทMาย คือ การควบคุม การฝXกทอผMาใหM
เปaนไปตามมาตรฐาน และเป�าหมายท่ีหลักสูตร
โครงการฝXกปฏิบัติการทอผMาฯ กําหนดไวM รวมท้ัง
วัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขMารUวมโครงการดMวย 
 

วัตถุประสงค;ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการทอผMาพื้นเมืองจาก 
ภูมิปOญญาทMองถิ่นของชาวลาวเวียง 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูMของ
นักเรียนท่ีมีตUอการทอผMาพื้นเมืองของชาวลาวเวียง
ตามหลักสูตร คือ โครงการฝXกปฏิบัติการทอผMา
พื้น เมืองพื้น เมือง  เพื่ ออนุ รักษD วัฒนธรรมอัน
ทรงคุณคUาของชาวเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
 3. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูMแบบมัลติมีเดีย 
สําหรับนักเรียนท่ีมีชUวงอายุระหวUาง 10 – 15 ป� 
เกี่ยวกับการทอผMาพื้นเมืองของชาวลาวเวียง 
 4. เพื่อบริหารจัดการโครงการฝXกปฏิบัติ 
การทอผMาพื้นเมืองเพื่ออนุรักษDวัฒนธรรมของ
นักเรียนใหMเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากรกลุAมตัวอยAาง 
 เปaนการวิจัยเฉพาะประชากร 2 กลุUม คือ 
ประชาชนท่ีเปaนชาวบMานท่ียังมีการทอผMาพื้นเมืองอยูU
ในขณะน้ีและขMาราชการ  ท่ีอําเภอเนินขาม จังหวัด
ชัยนาท และประชาชนท่ีเปaนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ป�ท่ี 1- 3 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะหD
และโรงเรียนบMานวังคอไห (สงฆDประชาชนูทิศ) 
โรงเรียนละ 15 คน  ตามความสมัครใจของ
นักเรียน รวมจํานวน 30 คน ซึ่งมีท้ังเพศชายและ
เพศหญิง  โดยไดMเลือกมาเปaนกลุUมทดลองการทอ
ผMาพื้นเมือง 
   

สมมตฐิานของการวิจัย 
 1. นักเรียนท่ีเขMารUวมโครงการฝXกปฏิบัติ          
การทอผMาพื้นเมือง เพื่ออนุรักษDวัฒนธรรมอันทรงคุณคUา
ของชาวเนินขาม จั งหวัดชัยนาท มีความรูM  และ
ความสามารถทอผMาพื้นเมืองไดMสูงกวUากUอนเขMา
โครงการ 
 2. นักเรียนท่ีเขMารUวมโครงการฝXกปฏิบัติ 
การทอผMาพื้นเมือง เพื่ออนุรักษD วัฒนธรรมอัน
ทรงคุณคUาของชาวเนินขาม จังหวัดชัยนาท มีความ
พึงพอใจท่ีเขMารUวมโครงการน้ีอยูUในระดับมากถึง
มากท่ีสุด 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีคร้ังน้ี เปaนการวิจัยผสม (Mixed 
Methodology) ระหวUางการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi–
Experimental Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) รวมท้ังการวิจัยแบบมีสUวน
รUวม (Participatory Action Research) ซึ่งมีขั้นตอน 
และวิธีการ ดังตUอไปน้ี 
 1. ศึกษา คMนควMา แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย
ตUางๆ ท่ีเกี่ยวขMอง รวมท้ังสอบถามปราชญDชาวบMาน 

ขMาราชการ และผูM เกี่ ยวขMองเพื่ อ นําขMอมูลมา
สังเคราะหD เปaนแนวทางในการทําวิจัย 
 2. ประชุมรUวมกันทุกภาคสUวน ไดMแกU
อาจารยDในทMองถิ่น ผูMปกครอง ขMาราชการ ปราชญD
ชาวบMาน และหัวหนMากลุUมทอผMา เพื่อการมีสUวนรUวม
ในการทําวิจัย 
 3. รUวมกันกําหนดแนวทางในการทําวิจัย 
ต้ังแตUเร่ิมตMน จนสิ้นสุดโครงการ 
 4. รUวมกันสรMางหลักสูตรทMองถิ่น คือ 
โครงการฝXกปฏิบัติการทอผMาพื้นเมือง เพื่ออนุรักษD
วัฒนธรรมอันทรงคุณคUาของชาวเนินขาม จังหวัด
ชัยนาท 
 5. รU วมกั นกํ าหนด เนื้ อหาสาระของ
หลักสูตรการทอผMา เร่ิมต้ังแตU ประวัติความเปaนมา 
ประเพณี วัฒนธรรม คUานิยม ขั้นตอน และวิธีการ
ทอผMาพื้นเมือง วัสดุ อุปกรณD ท่ีใชMทอผMา เชUน        
กี่กระตุก เปaนตMน 
 6. นําหลักสูตรทMองถิ่นท่ีสรMางขึ้นแลMวน้ีใหM
ผูMเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทUาน ตรวจสอบและประเมิน
เนื้อหาสาระของหลักสูตรในแตUละคร้ัง ซึ่งไดM
กําหนดไวM จํานวน 8 คร้ังๆ ละ 5 ช่ัวโมงในวันเสารD 
 7.  ส รM า ง แ ล ะ พั ฒ น า สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย 
(Multimedia) โ ด ย ใ ชM เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ          
ท่ีสอดคลMองกับเนื้อหาสาระของการทอผMา เชUน 
ตัวอักษร รูปภาพ เสียง เปaนตMน 
 8. ไดMรUวมกันกําหนดกลุUมตัวอยUางของ
นักเรียนจํานวน 2 โรงเรียน ซึ่งเปaนโรงเรียนรัฐบาล
ท่ีมีความพรMอม ในการท่ีจะนําหลักสูตรทMองถิ่นมา
ทดลองใชMกับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 – 3
จํานวน 2 โรงเรียนๆ ละ 15 คน คือ โรงเรียน    
เนินขามรัฐประชานุเคราะหD และโรงเรียนบMานวังคอไห 
(สงฆDประชาชนูทิศ)  
 9. วางแผนการบริหารโครงการฝXก
ปฏิบัติการทอผMาพื้นเมือง เพื่ออนุรักษDวัฒนธรรม
อันทรงคุณคUาของชาวเนินขาม จังหวัดชัยนาท  
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โดยผูMวิจัยไดMเปaนผูMวางแผนและดําเนินการทดลอง 
โดยกํ าหนดเป� าหมาย  แผนการดํา เ นินงาน       
การคMนหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทําใหMบรรลุเป�าหมาย 
เชUน การจัดเนื้อหาการฝXกปฏิบัติการทอผMาฯ แตUละ
คร้ัง รวม 8 คร้ังๆ ละ 5 ช่ัวโมง โดยมีปราชญD
ชาวบMาน 6 คน เปaนวิทยากรผูMสอน โรงเรียนละ    
3 คน โดยใชMหลักสูตรและเนื้อหา รวมท้ังเวลา
เหมือนกันท้ังสองโรงเรียนแลMวผูMวิจัยไดMดําเนินการ
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบใหMคําแนะนํา เพื่อใหM
การฝXกปฏิบัติการทอผMาฯ เปaนไปตามกระบวนการ
บริหารจัดการโครงการ โดยมีเป�าหมาย ดMวยการ
ใชMกิจกรรมตUางๆ ใหMเปaนไปตามมาตรฐาน คือ 
นักเรียนสามารถทอผMาพื้นเมืองขั้นพื้นฐานไดMตาม
วัตถุประสงคDของโครงการตามท่ีไดMกําหนดไวM 
 10. เมื่อไดMทําการทดลองตามแผนในขMอ 
9 โดยมีสUวนรUวมของอาจารยD  ปราชญDชาวบMาน 
ผูMปกครอง และนักเรียนท้ังสองแหUงแลMว ไดMติดตาม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล  โ ด ย ใ ชM แ บ บ วั ด ค ว า ม รูM แ ล ะ
ความสามารถในการทอผMา แบบวัดความพึงพอใจ 
แบบบันทึกการสอนของวิทยากรท้ังสองโรงเรียน 
ร ว ม ท้ั ง ก า ร สั ง เ ก ต ก า ร ณD ข อ ง ค ณ ะ ผูM วิ จั ย       
ตลอดระยะเวลาของการทดลอง ประมาณ 2 เดือน 
 11. เคร่ืองมือวิจัยท่ีใชMในการเก็บรวบรวม
ขMอมูล ไดMแกU  

11.1 แบบสํารวจการทอผMาพื้นเมือง
ของประชาชนชาวลาวเวียง  

11.2 แบบทด สอบค ว าม รูM แ ล ะ
ความสามารถในการเรียนการทอผMาพื้นเมืองกUอน
และหลังการทดลอง  

11.3 แบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียน เกี่ยวกับการฝXกปฏิบัติการทอผMาพื้นเมืองฯ 

11.4 แบบบันทึกการสอนของปราชญD
ชาวบMาน   

11.5 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
การทอผMาของนักเรียน   

11.6 แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ก า ร บ ริ ห า ร
โครงการฝXกปฏิบัติการทอผMาพื้นเมืองเพื่อสUงเสริม
อนุรักษDวัฒนธรรมอันทรงคุณคUาของชาวเนินขาม 
จังหวัดชัยนาท  
 ซึ่งเคร่ืองมือวิจัยท้ังหมดน้ีไดMผUานการ
ตรวจสอบความถู กตMองของ เนื้อหา (Content 
Validity) จากผูMเช่ียวชาญท้ัง 5 คนแลMวนํามา
ปรับแกMไข และหาคUาความเช่ือม่ัน โดยมีคUาความ
เช่ือม่ัน 0.80  
 12. การวิเคราะหDขMอมูล ไดMนําผลท่ีไดMจาก
การทดลองมาวิเคราะหDขMอมูลเชิงปริมาณไดMทําการ
วิ เคราะหDและประมวลผลดMวยคอมพิวเตอรD      
เพื่อคํานวณหาคUาสถิติ ไดMแกU ความถี่  รMอยละ 
คUาเฉลี่ย ( x ) สUวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และ
เป รียบเ ทียบผลการทดลองการฝXกปฏิ บั ติ ฯ      
กUอนและหลัง ดMวยคUาสถิติ t Dependent Sample 
test ซึ่งไดMกําหนดคUานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจั ย เ ร่ือง น้ี  สามารถเสนอ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคDท่ีกําหนด ไดM ดังน้ี 
 1. การศึกษาสภาพการทอผMาพบวUา ประชาชน   
ชาวลาวเวียง มีการทอผMาพื้นเมืองจากภูมิปOญญา
ทMองถิ่น มีอยูUนMอยมาก เพียง 2 ตําบล สUวนตําบล 
กะบกเต้ียไมUมีการทอผMาและไมUมีการต้ังกลุUมผูMทอผMา 
รวมท้ังไมUมีการสืบสานดMวยการสอนลูกหลานใหM     
มีการทอผMา และสUวนใหญUก็ไมUมีกี่อยูUใตMถุนของแตUละ
ครัวเรือนแลMว แตU ยังมีการทอผMาพื้นเมืองจาก     
ภูมิปOญญาทMองถิ่นอยูUบMาง ท่ีตําบลสุขเดือนหMา      
มี 5 ครัวเรือน และตําบลเนินขามยังมีการทอผMากัน
อยูUรวม 62 ครัวเรือน  และนอกจากน้ันยังมีการต้ัง
ก ลุU มทอผM าพื้ น เมื อ ง  มี หั วหนM าก ลุU ม ท่ี ไ ดM รั บ        
การเลือกต้ังจากสมาชิกกลุUมใหMเปaนผูMรับผิดชอบใน
การบริหารการทอผMา มีการจัดต้ังกลุUมในพื้นท่ีท่ีเปaน
ของหัวหนM าก ลุUมมีกี่ ทอผM าก ลุUมละประมาณ        
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10 - 12 หลังโดยมีสมาชิกของกลุUมมาทอผMา ตามท่ี
สมาชิกแตUละคนมีเวลา ซึ่งสUวนใหญUเปaนผูMสูงอายุ 
และในกลุUมน้ีมีการจําหนUายผMาท่ีทอแลMว และมีการ
แปรรูปในลักษณะตUางๆ พอสมควร สUวนการจําหนUาย        
กลุUมทอผMามีการจํา หนUายผลิตภัณฑDท่ีกลุUมน้ีเมื่อ     
มี นักทUองเท่ียวมาเท่ียวชม ทัศนะศึกษา รวมท้ัง          
มีการนําผMาไปจําหนUายในสถานท่ีตUางๆ ท่ีทางจังหวัด 
หรือหนUวยงานภาครัฐจัดขึ้น แตUปOญหาท่ีพบก็คือ 
ขายผMาทอไดMในสัดสUวนท่ีนMอย จึงตMองเก็บไวMเพื่อ
มอบใหMในวันสําคัญตUางๆ เชUน วันแตUงงานของ
ลูกหลาน และปOญหาท่ีสําคัญ ท่ีพบก็คือเด็กและ
เยาวชนท่ีเปaนลูกหลานของกลุUมทอผMาไมUมใีครสนใจ
ท่ีจะทอผMา              
 2. จากการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูM
ของนักเรียนท่ีมีตUอการทอผMาพบวUา เด็กนักเรียน  
ท้ังสองโรงเรียน คือ โรงเรียน เนินขามรัฐประชา      
นุเคราะหDและโรงเรียนบMานวังคอไห (สงฆDประชา   
นูทิศ) ระดับมัธยมศึกษาป�ท่ี 1-3 ท่ีครูไดMคัดเลือก
โรงเรียนละ 15 คน ซึ่ งมี ท้ัง นักเรียนหญิง         
และ นักเรียนชายเขMารUวมโครงการ โดยไดMทําการ
เป� ด โครงการฝX กปฏิ บั ติการทอผM าพื้น เมื อ ง         
เพื่ อ อ นุ รั ก ษD วัฒนธรรม อันทร ง คุ ณ คU า ข อ ง         
ชาวเนินขาม จังหวัดชัยนาท ณ หMองประชุมศรีเอ่ียม
สะอาด โรงเรียนบMานวังคอไห (สงฆDประชาชนูทิศ) 
ตําบลสุขเดือนหMา อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
โดยไดMรับเกียรติจาก นายมาโนชยD คําสี วัฒนธรรม
จังหวัดชัยนาท เปaนประธานในพิธีเป�ดโครงการ 
โดยวิทยากรท่ีเปaนปราชญDชาวบMาน ไดMบรรยาย
ประวัติความเปaนมา ความภาคภูมิใจ การสืบสาน 
ลวดลายผMาทอท่ีโดดเดUน เปaนเอกลักษณDเฉพาะตัว 
เชUน ลายกระแต  ลายหมีสําเภา หมีรวง ฯลฯ 
รวมท้ังผMาขาวมMาหMาสี ประกอบดMวย สีเหลือง เขียว 
แดง ขาว และสMม ซึ่งเปaนผMาขาวมMาหMาสีท่ีมีท่ีอําเภอ
เนินขามน้ีเพียงแหUงเดียว  หลังจากน้ัน นักเรียน  
ท้ังสองโรงเรียนไดMเขMาสูUโครงการฝXกปฏิบัติการทอผMา

ตามหลักสูตรท่ีกําหนดไวM โดยครูผูMสอนท้ังท่ีเปaนครู
ประจําช้ัน และปราชญDชาวบMานไดMสUงเสริมและ
สรMางแรงจูงใจใหMนักเรียนไดMเรียนรูM  คือ สรMาง
แรงจูงใจใหMเด็กมีความพอใจ มีความรักในการทอ
ผMาวUาเปaนมรดก ของบรรพบุรุษท่ีควรจะรักษาไวM 
พรMอมท้ังเมื่อสรMางความพอใจใหMกับนักเรียนแลMว 
ไดMสUงเสริมใหMนักเรียนมีความพากเพียรพยายาม   
มีความขยัน มีความอดทน  มุUงม่ันในการเรียน      
การ ทอผMา ไมUทMอถอย และขยันในการทํากิจกรรม
ทุกอยUาง เชUน การกรอดMาย การทอผMา เปaนตMน      
โดยเนMนใหMทํางานเปaนกลุUม เพื่อชUวยเหลือซึ่งกันและ
กัน โดยมีกี่ 3 หลัง นักเรียนไดMถูกแบUงออกเปaน      
3 กลุUมๆ ละ 5 คน เพื่อรUวมมือกันทอผMา ตามเนื้อหา 
ท่ีกําหนดไวM นอกจากน้ันยังสUงเสริมใหMเด็กใชMสมาธิ
ในการทอผM า แตU ล ะช นิดดM วยความมี ส ติอ ยูU
ตลอดเวลา สUงเสริมใหMนักเรียนมีการทบทวน
บทเรียนแตUละคร้ังในลักษณะติดตามประเมินผล
โดยนําขMอผิดพลาดในการทอผMามาปรับปรุงแกMไข 
และชUวยกันพัฒนาใหMดีย่ิงขึ้น จากการประเมินผล
ตลอดระยะเวลาของการเรียน พบวUา นักเรียนท้ัง
สอง โ รง เ รี ยนมีพฤ ติกรรมในการ เ รียน  คื อ       
เรียนดMวยความขยันหม่ันเพียรและเปaนไปตาม
หลักสูตรท่ีกําหนดไวM ดังภาพท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 1  ฝXกกรอดMาย 
 

 3. พัฒนาสื่อการเรียนรูMแบบมัลติมีเดีย   
ท่ีเหมาะสมตามเนื้อหาสาระของหลักสูตรทMองถิ่น 
คือ โครงการฝXกปฏิบัติการทอผMาพื้นเมืองเพื่อ
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อนุรักษDวัฒนธรรมอันทรงคุณคUาของชาวเนินขาม 
จังหวัดชัยนาท มี 5 สUวน คือ   
 3.1 ประวัติความเปaนมาของผMาทอ 
เนินขาม 
 3.2 ลักษณะ คุณสมบัติของผMาทอ 
เนินขาม 
 3.3 อาชีพการทอผMาชุมชนบMาน     
เนินขามและการจัดจําหนUาย 
 3.4 อุปกรณDในการทอผMาดMวย         
กี่กระตุก 
 3.5 ขั้นตอนการทอผMาดMวยกี่กระตุก 
(เนMนภาคปฏิบัติท่ีใหMนักเรียนลงมือทอผMาอยUาง
จริงจัง)                                                                                                                                                                                                                                                          
 โดยใชMโปรแกรม Adobe Audition และ 
โปรแกรม Sony Vegas ในการผลิตสื่อการเรียนรูM
แบบมัลติมีเดียท่ีพัฒนาใหMสอดคลMองกับเนื้อหาของ
โครงการฝXกปฏิบัติการทอผMาฯ ท้ังหMาสUวน เปaนสื่อท่ีงUาย 
และสะดวกตUอการใชM มีวิธีการใชMสื่ออยUางชัดเจน 
และสามารถเป�ดใชMสื่อการสอนไดMหลายคร้ังหลาย
หนตามท่ีตMองการ เพื่อทบทวนความรูMความเขMาใจ 
และใหMเกิดทักษะในการทอผMามากย่ิงขึ้น เปaนสื่อ   
ท่ีสังเกตดูแลMว นักเรียนอยากเรียนรูMและอยาก
ทดลองใชMเพราะมี ภาพ สี แสง ตัวอักษร การDตูน 
และอื่นๆ  ท่ีมีการเคลื่อนไหว สรMางแรงจูงใจในการ
ทอผMาดMวยความขยัน อดทน และอยUางมีความสุข 
ซึ่งในชUวงสุดทMายของการทดลองใชMสื่อน้ี จากการ
วัดความพึงพอใจ พบวUา นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในสื่อการเรียนรูMและการฝXกปฏิบัติการทอผMาฯ อยูUใน
ระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 4. การบริหารจัดการโครงการฝXกปฏิบัติฯ
จากการสังเกตการณDของผูMวิจัยในระหวUางนํา
หลักสูตรทMองถิ่น คือ โครงการฝXกปฏิบัติการทอผMา 
พื้นเมือง เพื่ออนุรักษDวัฒนธรรมอันทรงคุณคUาของ
ชาวเนินขาม จังหวัดชัยนาท รวม 8 คร้ังๆ ละ 5 
ช่ัวโมงของท้ังสองโรงเรียน โดยไดMทําการใหM

คําปรึกษา แนะนํา ควบคุม ติดตาม ประเมินผล 
การฝXกปฏิบัติการทอผMาพื้นเมืองฯ ของนักเรียนใหM
เปaนไปตามแผนงาน/โครงการฝXก โดยยึดหลัก 
กระบวนการ กรบริหารจัดการโครงการ กิจกรรม 
พื้นฐาน 4 คือ   
 4.1 การวางแผนเพื่อดูวUาเปaนไปตาม
แผน หรือวิธีการท่ีไดMกําหนดไวM     
 4.2 มีการจัดวางทรัพยากรบุคคลท้ัง
นักเรียน และปราชญDชาวบMาน โดยใชMเวลาใหMเปaนไป
ตามแผนท่ีวางไวM     
 4.3 การส่ังการท่ีจะใหMนักเรียนและ
วิทยากร (ปราชญDชาวบMาน) ใหMดําเนินการสอน 
การทอผMาแตUละคร้ัง ใหMเปaนไปตามวัตถุประสงคD   
ท่ีกําหนดไวM 
 4.4 มี ก า ร ค ว บ คุ ม  แ ล ะ ติ ด ต า ม     
การบริหารโครงการ พบวUา สUวนใหญUเปaนไปตาม
แผนงานท่ีวางไวM  ในลักษณะท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลพอสมควร โดยสังเกตไดMจากนักเรียน
ท้ังชายและหญิง สามารถทอผMาพื้นเมืองขั้นพื้นฐาน
ไดMพอสมควร ดังภาพท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2  นักเรียนฝXกทอผMาขาวมMาหMาส ี
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยพบวUา นักเรียนท้ังสอง
โรงเรียน มีความรูM ความเขMาใจในประวัติความ
เปaนมาของผMาทอพื้นเมือง วัฒนธรรม ประเพณี 
ความเช่ือ ขั้นตอน วิ ธีการการทอผMาพื้นเมือง 



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 19 ฉบบัที่ 37 กรกฎาคม – ธันวาคม  2556  

      Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 19 No. 37 July – December , 2013 

18 

 

รวมท้ังวัสดุ อุปกรณDท่ีใชMในการทอผMาและกี่ท่ีใชMใน
การทอผMา หลังการเขMาโครงการสูงกวUากUอนเขMา
โครงการ คือ กUอนเขMาโครงการมีคUาเฉลี่ย ( x ) 
32.11 และสUวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เทUากับ 
21.962 และหลังเขMาโครงการ มีคUาเฉลี่ย ( x ) 
เทUากับ 109.50 และสUวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
เทUากับ 34.093 น่ันคือ นักเรียนมีความรูMและ
สามารถทอผM าพื้น เมืองไดMมากกวU ากUอนเขM า
โครงการ ซึ่งเปaนการสืบสานภูมิปOญญาทMองถิ่น 
การทอผMาพื้นเมืองไดMในระดับหน่ึง และผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบวUา หลังการเขMาโครงการ นักเรียน  
มีความรูMและสามารถทอผMาพื้นเมืองมากกวUากUอน
เขMาโครงการ อยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ซึ่งเปaนไปตามสมมุติฐานท่ีกําหนดไวM ท่ีเปaนเชUนน้ี
สามารถอธิบายไดMวUา หลักสูตรทMองถิ่น มีเนื้อหา
สาระท่ีตรงกับความตMองการของนักเรียน และ
วิทยากร จํานวน 6 ทUาน ซึ่งเปaนปราชญDชาวบMาน 
ไดMดําเนินการสอนใหMเปaนไปตามหลักสูตรท่ีกําหนด
ไวM ใหM เหมาะสมกับบริบทของทMองถิ่น รวมท้ัง        
มีการบริหารโครงการฝXกปฏิบัติการทอผMาฯดMวยดี  
มีประสิทธิภาพ เปaนผลใหM  นักเรียนมีความรูM   
ความเขMาใจ และสามารถทอผMาพื้นเมืองขั้นพื้นฐานไดM
ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวM ท้ัง น้ี สอดคลMองกับ
ผลงานวิจัยของ สุภาพร พรหมนิยม (2543) ไดMทํา
การวิจัย เร่ือง ปOจจัยท่ีนําไปสูUความสําเร็จในธุรกิจ
ทอผMาไหมมัดหมี่ของกลุUมสตรี และผลกระทบตUอ
ชุมชนชนบท : กรณีศึกษาตําบลนาโพธ์ิ อําเภอ   
นาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมยD ผลการวิจัยพบวUา ปOจจัย
ภายในท่ีนําไปสูUความสําเร็จในธุรกิจการทอผMาไหม
มัดหมี่ คือ   
 1 . แ ร ง บั นด า ล ใ จ จ า ก ก า ร ไ ดM รั บ          
การถUายทอดจากบรรพบุรุษ ความสนใจใฝ� รูM 
ความคิดท่ีอยากจะทอผMาเปaน ความมีใจรักและ
ชอบในการทอผMา ลวดลายและสีในตัวผืนผMาไหม  

 2. เจตคติ มีความรูMสึกชอบและรักใน
ธุรกิจการทอผMาไหมมัดหมี่   
 3. การเรียนรูM มีการเรียนรูMท่ีเปaนระบบ และ
มีขั้นตอน คือการเรียนรูMขั้นพื้นฐานการเรียนรูMขั้น
ชํานาญการและการเรียนรูMขั้นประกอบอาชีพไดM            
 4 . ความคาดหวังตUออาชีพผูMประกอบการ
ทอผMาไหมมัดหมี่ตMองการท่ีจะสรMางรายไดMใหMกับ
ครอบครัว การสรMางงานในทMองถิ่น การอนุรักษD
ศิลปะพื้นบMาน การหาอาชีพท่ีแนUนอนใหMกับตนเอง 
และการลดแรงงานการยMายถิ่นและปOจจัยภายนอก
ท่ีนําไปสูUความสําเร็จในธุรกิจการทอผMาไหมมัดหมี่ 
คือ การบริหารจัดการ การผลิตและดMานการตลาด 
นอกจาก น้ี ยังสอดคลMองกับผลงานวิจั ยของ 
กมลนัทธD  ศ รีจM อย (2553) ซึ่ ง ไดM ทํ าการวิจั ย     
เร่ือง การสังเคราะหDองคDความรูMภูมิปOญญาผMาทอ
บMานเนินขามสูUการเรียนรูM  ผลการวิจัยพบวUา              
     4.1 องคDความรูMภูมิปOญญาทMองถิ่นใน
ดMานการทอผMาของชุมชนบMานเนินขาม มีความเช่ือท่ี
เกี่ยวขMองกับวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมผMาท่ีทอ 
คือ ผMามัดหมี่ ผMาขิด ผMาจก ผMาขาวมMา   

4.2 กระบวนการถUายทอดองคDความรูM
ดMานการทอผMาของชุมชนบMานเนินขาม ในระดับ
บุคคลเปaนการถUายทอดองคDความรูMจากแมUสูUลูก 
ญาติพ่ีนMอง จากเพื่อนบMานใกลMเคียง ลักษณะ   
การถU า ยทอดแบบ ตัวตU อ ตัว ใ นระ ดับ ชุมชน        
การถUายทอดจากหนUวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 4.3 แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ทMองถิ่นผMาทอบMานเนินขามเพื่ออนุรักษDความรูMภูมิ
ปOญญาควรเร่ิมต้ังแตUระดับประถมศึกษาช้ันป�ท่ี 4 
ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 

2. จากการสังเกตการณDของผูMวิจัยท่ีไดMวาง
แผนการบริหารจัดการโครงการฝXกปฏิบัติการทอ
ผMาฯ ไดMมีการดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนดไวM  
มีการติดตาม แนะนํา สUงเสริม และใหMคําปรึกษา
แนะนํา ในการทอผMาพื้นเมืองใหMเปaนไปตามเนื้อหา 
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สาระ ของแตUละคร้ัง  เพื่อใหMไดMความรูMและการฝXก
ทอผMาท่ีไดMมาตรฐานแกUกลุUมนักเรียนท่ีทดลอง
ตามท่ีวางแผนไวM ท่ีเปaนเชUนน้ี สามารถอธิบายไดMวUา  
คณะผูM วิจัยไดM ใชMกระบวนการบริหารจัดการ
โครงการ โดยไดMมีการวางแผนอยUางเปaนรูปธรรมท่ี
สามารถนําไปสูUภาคปฏิบัติ และมีการติดตาม 
ประเมินผล ควบคุมการบริหารโครงการฝXก
ปฏิ บั ติการทอผMาฯ ใหM เปaนไปตามเป�าหมายท่ี
กําหนดไวM ท้ังน้ี สอดคลMองกับผลการวิจัยของ 
มานพ ชุUมอุUน (2553) ท่ีไดMทําการวิจัยเ ร่ือง       
การจัดการความรูM เพื่ อพัฒนาธุรกิจชุมชนใน
ผลิตภัณฑDผMาฝ�ายทอมือ กรณีศึกษา: กลุUมผMาฝ�าย
ทอมือบMานดอนหลวง ตําบลแมUแรง อําเภอป�าซาง
จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบวUา การพัฒนา
กระบวนการทางการตลาด ดMวยการบริหาร
การตลาดไปยังกลุUมทUองเท่ียวท่ีซื้อผMาฝ�ายทอมือ 
กลุUมโรงเรียน และสถานศึกษา กลุUมโรงแรม 
รMานอาหาร กลุUมตลาดตUางประเทศ โดยบริหาร
การตลาดผUานเว็บไซตD เพื่อใหMกระบวนการจัดการ
ท า ง ก า ร ต ล า ด มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมท้ังการบริหารการ
พัฒนารูปแบบการทอผMาใหMทันสมัยท่ีตรงกับความ
ตMองการของลูกคMาดMวย 

 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏบัิติ  
 1. หลักสูตรทMองถิ่น คือ โครงการฝXกปฏิบัติ 
การทอผMาพื้นเมือง เพื่ออนุรักษDวัฒนธรรมเพื่อ
อนุรักษDวัฒนธรรมอันทรงคุณคUาของชาวเนินขาม 
จังหวัดชัยนาท ท่ีประสบผลสําเร็จ มีสUวนชUวยใหM
นักเรียนท้ังสองโรงเรียน มีความรูM ความเขMาใจใน
การทอผMาพื้นเมือง และการกรอดMาย และการตUอดMาย 
โดยใชMกี่กระตุกไดMอยUางคลUองแคลUวพอสมควร จึงมี
ขMอ เสนอแนะใหMมีการนําหลักสูตรการทอผMา
พื้ น เ มื อ ง น้ี ไ ป ป ร ะ ยุ ก ตD ใ ชM ใ หM กั บ นั ก เ รี ย น             

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1-3 เพื่อใหMสามารถทอผMา
พื้นเมืองอันเปaนการสืบสานภูมิปOญญาทMองถิ่นของ
ชาวเนินขามไดMตUอไป 
 2. ขMอเสนอแนะสําหรับผูMปฏิบัติ ท้ังท่ีเปaน
วิทยากรผูMสอน ผูMกําหนดหลักสูตรทMองถิ่นและ            
ผูMเปaนเจMาของโครงการ จะตMองนําหลักการหรือ
กระบวนการการบริหารโครงการท้ังสี่ ดM าน        
คือ การบริหารโครงการ การวางแผน การส่ังการ 
และการควบคุม มาใชM ในการบริหารจัดการ
โครงการฝXกปฏิบัติการทอผMาฯ หรือโครงการอื่นๆ  
ท่ีมีลักษณะเดียวกัน เพื่อใหMโครงการน้ันๆ ดําเนิน
ไปไดMอยUาง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามท่ี
ไดMวางแผนไวM 
 3. ทางจังหวัดชัยนาทควรนําลวดลายผMา
ท่ีผูMเฒUาผูMแกUไดMเขียนไวMดMวยมือเปaนจํานวนมากไปขึ้น
ทะเบียนกับกรมทรัพยDสินทางปOญญา เพื่อเปaนการ
อนุรักษDลายผMาสืบตUอไป 

 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตAอไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําหลักสูตร
ทMองถิ่น คือ โครงการฝXกปฏิบัติการทอผMาพื้นเมือง 
เพื่ออนุรักษDวัฒนธรรมอันทรงคุณคUาของชาวเนินขาม 
จังหวัดชัยนาท ของกลุUมนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา   
ป�ท่ี 1 – 3 น้ี ไปปรับปรุงหรือพัฒนาใหMเหมาะสมกับ
กลุUมหนุUมสาว กลุUมคนวัยทํางาน และกลุUมผูMสูงอายุ 
เปaนตMน  เพื่ อ เปaนการอนุ รักษDผM าทอเ นินขาม     
สรMางอาชีพ และเพ่ิมรายไดMอยUางย่ังยืนใหMกับชุมชน
เนินขามทุกชUวงอายุตUอไป 
 2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การออกแบบ
ลวดลายตUางๆ ท้ังท่ีเปaนลวดลายโบราณดั้งเดิมท่ี
เปaนเอกลักษณDท่ีโดดเดUนและทรงคุณคUาของชาวเนินขาม 
รวมท้ังนําเทคโนโลยีสมัยใหมUมาผสมผสานใน          
การออกแบบลวดลายตUางๆ ใหMสอดคลMองกับ           
ความตMองการของผูM บ ริ โภคกลุUมตU า งๆ เชU น 
ขMาราชการ กลุUมพนักงาน รัฐวิสาหกิจ กลุUมนักธุรกิจ 
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กลุUมวัยรุUน กลุUมโรงงาน รวมท้ังกลุUมชาวตUางชาติ 
เปaนตMน 
 3. ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนํา
เทคนิค วิธีการ หรือกระบวนการ การบริหารจัดการ
โครงการมาวางแผน จัดการ ติดตาม ประเมินผล 
โครงการการพัฒนาดMานตUางๆของหนUวยงาน

ภาครัฐหรือองคDกรเอกชน เพื่อใหMการดําเนินงาน
เปaนไปตามแผนงาน และวัตถุประสงคDท่ีกําหนดไวM 
เกิดประโยชนD คุMมคUา อันเปaนการประหยัดงบประมาณ 
เวลา บุคลากร และวัสดุ อุปกรณDอื่นๆ ใหMเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบตUอไป 
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