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บทคัดยอ 

 
 การคนควาแบบอิสระเร่ืองการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อเรียนรูเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจของผูผลิตผาฝายทอมือยอมสีธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคออกแบบส่ือเพื่อการเรียนรูเชิง
นิเวศเศรษฐกิจสําหรับผูผลิตผาฝายทอมือยอมสีธรรมชาติใหเปนแนวทางการประยุกตใชหลักการ
ออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจกับกระบวนการผลิตผาฝายทอมือยอมสีธรรมชาติ โดยมีวิธีการศึกษา
ดังนี้คือรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตําราและเอกสารตาง ๆ นํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อ
จัดทําส่ือ จากน้ันนําส่ือไปทดลองและประเมินวัดผล จากผูเช่ียวชาญจํานวน 8 คน และจาก
กลุมเปาหมายกลุมแมบาน ต.แมแรง อ.ปาซาง จ.ลําพูน จํานวน 10 คน 

ผลการศึกษาพบวาผูเช่ียวชาญไดประเมินผลไดคาเฉล่ียคะแนนท้ังหมด 41.5 คะแนน จาก 
50 คะแนน คิดเปนคาเฉล่ียคะแนนรอยละ 83 อยูในเกณฑระดับคุณภาพดี และกลุมเปาหมาย
สามารถเรียนรูโดยไดคาเฉล่ียคะแนนท้ังหมดไดคะแนน 43.65 จาก 50 คะแนน คิดเปนรอยละ 88  
อยูในเกณฑระดับคุณภาพดีแสดงใหเห็นไดวากลุมเปาหมายสามารถเรียนรูเนื้อหาภายในบทเรียน
และสามารถวิเคราะหและนํามาประยุกตใชกับกระบวนการผลิตตนเองตามท่ีเรียนรูไดเปนอยางดแีต
อยางไรก็ตามจากการศึกษาทําใหผูศึกษามองเห็นวาส่ิงท่ีกลุมเปาหมายตองทําความเขาใจและให
ความสําคัญท่ีมากกวาเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมคือการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
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ABSTRACT 

 
 The study aimed to Electronic Book Design for Economic & Ecological Design learning 
of Producers of Natural  Dyed Hand Woven cotton Fabric in order to be an applicability used in 
the ecologically economic design principles and the procedures of the naturally dyed hand-
weaving fabrics production. The processes of this study include: 1) gathering some beneficial 
information from several relevant researches, textbooks, and documentations; 2) analyzing these 
information to create a new media; 3) experimenting a media; and 4) evaluating the results from 
using a media by having 10 people from a group of women who make the hand-weaving cotton 
clothes in Tambon Maeraeng, Amphoe Pasang, Lamphun and 8 specialists as the target group.  

 The study found that the target group who could learn the Economic & Ecological 
Design learning media for the naturally dyed hand-weaving natural dyed hand-Woven cotton 
Fabrics’ producers effectively has 43.65 for 50 points 87.66 % on average which is in a good 
level. This demonstrates that the target group is able to learn and understand lessons, together 
with being able to analyze and apply lessons from a media to the procedures in their self-
production according to what they have learned productively. However, this study enables to 
notice that things the target group has to realize and concern more than the economy and 
environment are the cultural conservation and traditional ancient intellect of their hometown.  


