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วารสารวจิยัราชภฏัเชยีงใหม เปนวารสารทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่ตพีมิพบทความทีเ่ปนประโยชนตอสังคมหรอืทองถิน่ ทัง้ทางดาน
สังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา โดยบทความที่ไดรับตีพิมพในวารสารนั้นจะเปนบทความที่แสดงใหเปนที่ประจักษวา
สามารถนําไปใชเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน และทองถิ่น อีกทั้งยังกอใหเกดิประโยชน หรือการเปลี่ยนแปลงแกสังคม
ในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการเผยแพรการสรางความตระหนัก การรับรูในปญหา และแนวทางแกไขของชุมชนและสังคม
มาอยางตอเนื่อง

ในวารสารฉบบันีย้งัคงเปนการเผยแพรผลงานทีม่เีนือ้หาทางดานวชิาการ การสรางองคความรู และขอมลูทีเ่ปนประโยชน
จากคณาจารย นักศึกษา และผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ เพื่อที่จะนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน และทองถิ่น 
อีกทั้งยังกอใหเกิดประโยชนดานวิชาการแกผู ที่สนใจท่ัวไป โดยมีบทความหลากหลายศาสตร ทั้งทางดานสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร การบริหารจัดการ การศึกษา สุขภาพ การทองเที่ยว และศิลปวิทยาการ ซึ่งมีเนื้อหาที่มีความหลากหลาย ไดแก 
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน การปรับตัวของแรงงานหญิงขามชาติ การควบคุมดุลพินิจของเจาหนาที่
ตามกฎหมายยาเสพติด ภูมิปญญาทองถิ่นของการรักษาโรคแบบพ้ืนบาน ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจบริการชุมชน 
นอกจากนี้ยังมีบทความที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับบุคคลออทิสติก การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ การพัฒนา
สื่อการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น และการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน 
ซึ่งบทความตางๆ เหลานี้ไดผานการพิจารณาและการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อยางเขมขนดังเชนที่ผานมา 

กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิจัยทุกทานท่ีไดสงบทความเขามาขอรับการตีพิมพในวารสาร และหวังเปนอยางยิ่งวา 
บทความในวารสารฉบบันีจ้ะกอใหเกดิประโยชนตอสงัคม ชมุชน และทองถ่ินเปาหมายตามทีไ่ดตัง้เอาไว อกีทัง้จะเปนประโยชน
ในทางวิชาการของประเทศไทยตอไป
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การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมอาย 
(บานเดน) อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยใชเทคนิคการประชุมเชิงสรางสรรค
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในชุมชน
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บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนและศึกษาผลการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมในการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนในอําเภอ
ดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั ไดแก แบบสงัเกต แบบสมัภาษณ และแนวคาํถามการระดมสมอง วเิคราะห
ขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1. ผูมสีวนรวมในการสรางสือ่การจดัการเรยีนรูประกอบดวย 3 ฝาย คอื ฝายชมุชน ฝายสถานศกึษา และฝายมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชยีงใหม การมสีวนรวมของฝายชมุชน ไดแก การรวมระดมความคดิ การใหขอมลูเกีย่วกบัภมูปิญญาทองถ่ิน การรวมสราง
สือ่การจัดการเรียนรู และการวิพากษสือ่การจัดการเรียนรู ฝายสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดสรางและนําสือ่การจัดการเรียนรู
ไปทดลองใช สวนฝายมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการจัดสราง กํากับติดตามการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย

2. โรงเรียนและชุมชนไดสื่อการจัดการเรียนรู ที่สอดคลองกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน จํานวน 2 ชุด คือ 
1) การทํานาโบราณบานรองขี้เหล็ก 2) วิถีไทลื้อ

3. ชนรุนหลังในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของตนเอง และภูมิปญญาของชุมชนไดรับการอนุรักษและ
สืบสานตอจากการนําสื่อไปใชในการจัดการเรียนรู
คําสําคัญ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ สื่อการจัดการเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น 

ABSTRACT

The aim for this research was to study the participation of community and investigate the effects of 
facilitating participatory action research to develop the instructional media by means of integrating local 
wisdom in accordance with ways of life in local communities in Doisaket district, Chiang Mai province. 
The research instruments were observation, questionnaire, and brainstorming guidelines question. Qualitative 

data was analyzed using content analysis. The research findings were summarized as follows: 



1. The participation of the communities involved brainstorming, providing local wisdom data, creating 
and criticizing the media based on learning management. The participation of the two educational institutions 
involved creating and implementing the media. The participation of the university involved creating, 
supervising, and monitoring all the processes in order to achieve the goal.

2. From conducting the research, the two sets of media were created in accordance with the contexts 
and ways of life in local communities. The first set was produced in the aspect of ancient rice farming 
available in the area of Banrongkheelek community. The second one was made in the aspect of Tai Lue 
ways of life.

3. New generations pride in their own local wisdom. The local wisdom have been preserved and 
continue to learn from the instructional media.
Keywords: Action Research, Instructional Media, Local Wisdoms

บทนํา

สังคมไทยในปจจุบันกําลังถูกผลักดันใหเปนสังคมแหงการเรียนรูคือ การรวบรวมเอาองคความรูที่สังคมไดสรางขึ้น 
ไดสั่งสมไว ไดถายทอดและไดนํามาใชภายในชมุชนใหคงอยูตอไป ในทางกลับกนัสงัคมไทยกําลงัเปลีย่นแปลงไปตามความเจรญิ
กาวหนาของเทคโนโลยีหรือการกาวสูยุคโลกาภิวัตน ความทันสมัยของเทคโนโลยีนํามาซึ่งความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต
ของคนในสังคม สงผลใหแหลงเรยีนรูและภูมปิญญาทองถิน่ท่ีถกูสรางขึน้เพือ่การดํารงชีพของบรรพบุรษุกาํลงัถกูทอดท้ิง ละเลย 
แหลงความรูที่สําคัญเหลานี้ไปเกือบหมดสิ้น ถึงแมวาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาจะเปนความรูที่มีเอกลักษณของตนและ
เปนสิ่งที่มีคุณคาก็ตาม

ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงใหความสําคัญโดยการสงเสริมใหมีการดําเนินงานเกี่ยวกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นไว
อยางชัดเจน โดยกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 23 
24 59 และ 69 มุงเนนใหมีการนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นและการนําเทคโนโลยีมาใช
เพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษา ใหมีการบูรณาการความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และ
การประยุกตใชภูมิปญญาไทยเขาไปในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นอกจากนี้ในมาตรา 25 
ไดระบุใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ 
หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมลู
และแหลงเรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญ
อยางยิง่ทีจ่ะตองไดรบัการสงเสริมและพัฒนาอยางตอเนือ่งเพ่ือใหเกดิประโยชนสงูสดุตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางแทจรงิ 
(ยุพิน อินทะยะ, 2550: 1)

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม นับไดวามีประวัติศาสตรอันยาวนานเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
ซ่ึงจากหลักฐานทางวิชาการและจากการเลาขานของผูเฒาผูแกในหมูบานระบุวา ประชาชนหลายหมูบานไดอพยพมาจาก
แควนสิบสองปนนา และมาสรางบานแปงเมือง ณ ดินแดนของอําเภอดอยสะเก็ด เน่ืองจากเปนบริเวณที่อุดมสมบูรณ มีแมนํ้า
ไหลผาน เหมาะแกการเพาะปลูก ซึ่งในปจจุบันอําเภอดอยสะเก็ดมีความโดดเดนทางดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น คือ 
การปลูกขาว และวัฒนธรรมไทลื้อ โดยพบวา ชุมชนที่มีการปลูกขาวและแวดลอมไปดวยทุงนา คือ หมูบานรองขี้เหล็ก ตําบล
เชิงดอย และพบวา โรงเรียนบานรองขี้เหล็กยังมีนาขาวอยูในโรงเรียน สวนชุมชนไทลื้อ คือ หมูบานลวงเหนือ หมู 4 และหมู 5 
ตําบลลวงเหนือ โดยท้ังสองหมูบานน้ีเปนหมูบานของไทล้ือที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน และเปนแหลงภูมิปญญาทองถ่ิน
ที่ควรคาแกการอนุรักษไว โดยมีวัดศรีมุงเมืองหรือวัดลวงเหนือเปนแหลงรวมจิตใจของชาวบานมาเปนเวลาชานาน ตลอดจน

เปนชุมชนที่มีครูภูมิปญญาทองถิ่นและมีแหลงเรียนรูภายในชุมชน 
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ประกอบกับจากการศึกษาขอมูลเบื้องตนพบวา โรงเรียนที่อยูในชุมชนดังกลาวทั้ง 2 แหง ยังไมมีสื่อการจัดการเรียนรู
เกีย่วกบัภมูปิญญาทองถิน่ ทาํใหขาดการจดัการเรยีนรูและการสบืทอดความรูดานภมูปิญญาของชมุชน ดงันัน้โรงเรยีนและชมุชน
จงึมคีวามตองการทีจ่ะดําเนนิการสรางสือ่การจดัการเรยีนรูเกีย่วกบัภมูปิญญาทองถิน่ เรือ่งการทํานาโบราณบานรองขีเ้หลก็ และ
วถิชีวีติไทล้ือ ดวยเหตุผลดังกลาวประกอบกับฐานะท่ีผูวจิยัเปนนกัการศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาไดตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของภูมปิญญาทองถ่ินทีม่ตีอการจัดการเรียนรู จงึทาํใหผูวจิยัสนใจทําการศึกษาเพ่ือพฒันาโดยใชกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตักิาร
แบบมสีวนรวมเพือ่สรางสือ่การจดัการเรียนรูโดยบรูณาการภมูปิญญาทองถ่ิน อนัจะสงผลใหครรููจกัการนาํเอาภมูปิญญาทองถิน่
ที่มีอยูในชุมชนไปบูรณาการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพื่อเปนการสืบทอดความรูและทําใหนักเรียนไดซึมซับ
วิถีชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม ประเพณี ผานกระบวนการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจน
วิถีชีวิตของชุมชน กอใหเกิดความภาคภูมิใจและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืนตอไป 

วัตถุประสงค

1. เพ่ือศึกษาการมสีวนรวมของชมุชนในการพฒันาสือ่การจดัการเรยีนรูโดยบรูณาการภมูปิญญาทองถิน่ทีส่อดคลองกบั
วิถีชีวิตของชุมชนในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อศึกษาผลการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมที่มีตอ

2.1 การสรางสื่อการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
2.2 ความคิดเห็นของผูมีสวนรวมและผูมีสวนเก่ียวของในชุมชนท่ีมีตอการมีสวนรวมพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู

โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนในอาํเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวิธีวิจัย

1. กรอบแนวคิดการวิจัย

สภาพบริบทของชุมชน
ภูมิปญญาทองถิ่นกระบวนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม

1. สื่อการจัดการเรียนรูที่บูรณาการ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
วิถีชีวิตของชุมชน

2. ความคิดเห็นของผูมีสวนรวมและ
ผูเกี่ยวของในชุมชนที่มีตอการมี
สวนรวมพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู
โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น

กระบวนการมีสวนรวม

หลักการสรางสื่อการเรียนรู
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2. กลุมเปาหมาย
 โรงเรียนกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ที่มีลักษณะที่ตั้ง

แวดลอมดวยชุมชนท่ีมีภูมิปญญาทองถ่ินและมีลักษณะโดดเดนทางดานวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม โดยประกอบดวย 2 โรงเรียน 
คอื โรงเรียนบานรองขีเ้หลก็และโรงเรียนบานลวงเหนือ กลุมเปาหมายผูใหขอมลูประกอบดวย ครภูมูปิญญาในทองถ่ิน คร ูนกัเรยีน 
และผูนําชุมชนในเขตอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 81 คน

3. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบงออกเปน 5 ขั้นตอน คือ
 1) ขั้นการวางแผน เปนขั้นการศึกษาสภาพปจจุบันและวางแผนในการพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู โดยการมี

สวนรวมของครูภูมิปญญาในทองถิ่น ครู นักเรียน และผูนําชุมชน
 2) ขั้นการปฏิบัติวงรอบที่ 1 เปนขั้นตอนที่ครูดําเนินการปฏิบัติสรางสื่อการจัดการเรียนรูตามแผนที่ไดรวมกัน

กําหนดไว โดยดําเนินการแบบมีสวนรวมระหวาง ครู ผูนาํชุมชนและนักเรียน ผูวิจัยมีหนาที่กํากับ ติดตาม นิเทศทุกระยะ
 3) ขั้นการสะทอนการปฏิบัติงานวงรอบที่ 1 เปนข้ันตอนการติดตามผลของการสรางสื่อการจัดการเรียนรู 

โดยคณะครูทําการปรับปรุงแกไขภาพ ภาษา หลังจากนั้นจัดเวทีชาวบานเพื่อใหครูภูมิปญญาไดตรวจสอบเนื้อหาเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาทองถ่ิน ทําการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ เปนขั้นตอนการติดตามผลของการสรางส่ือการจัดการเรียนรู 
โดยครูภูมิปญญา และคณะครู ทําการปรับปรุงแกไข

 4) ขั้นการวางแผนและปฏิบัติวงรอบท่ี 2 เปนข้ันตอนที่คณะครูรวมกันวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู
รายวิชา เพื่อนําขอมูลมาจัดทําคูมือประกอบการใชสื่อการจัดการเรียนรู

 5) ขั้นการสะทอนการปฏิบัติงานวงรอบที่ 2 เปนขั้นตอนที่ผูมีสวนรวมในการดําเนินการสรางสื่อการจัดการเรียนรู 
ไดแก ครู ผูนําชุมชนและนักเรียน ไดสะทอนคิดผลการปฏิบัติ

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 11 เดือน คือระหวางเดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 
4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แนวคําถามการระดมสมอง แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ
5. การวิเคราะหขอมูล
 การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสังเกต การสัมภาษณ และการบันทกึสนทนากลุมยอย 

ใชการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัย 

ผลที่ไดจากการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 สวน คือ 1) การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาสื่อการจัดการ
เรยีนรูโดยบรูณาการภูมปิญญาทองถิน่ทีส่อดคลองกบัวถิชีวีติของชมุชนในอาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม และ 2) ผลการใช
กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวมในการพฒันาสือ่การจดัการเรยีนรูโดยบรูณาการภมูปิญญาทองถิน่ท่ีสอดคลองกบั
วิถีชีวิตของชุมชนในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

1. การมีสวนรวมของชุมชนในการพฒันาส่ือการจดัการเรียนรูโดยบูรณาการภมูปิญญาทองถิน่ท่ีสอดคลองกบัวิถชีวีติ
ของชุมชนในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

 ผูมสีวนรวมในการสรางสือ่การจดัการเรยีนรูประกอบดวย 3 ฝาย คอื ฝายชมุชน ฝายสถานศกึษา และฝายมหาวทิยาลยั
ราชภัฏเชียงใหม การมีสวนรวมของฝายชุมชน ไดแก การรวมระดมความคิด การใหขอมูลเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
การรวมสรางสื่อการจัดการเรียนรู และการวิพากษสื่อการจัดการเรียนรู ฝายสถานศึกษาจะมีสวนรวมในการจัดสรางและนําสื่อ
การจัดการเรียนรูไปทดลองใช สวนฝายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมีสวนรวมในการจัดสราง กํากับติดตามการดําเนินงาน

ใหบรรลุเปาหมาย
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2. ผลการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

2.1 ผลการสรางและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู 
 จากการวิจัยทําใหไดสื่อการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน โดยไดสื่อวีดิทัศน 

จํานวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 คือชุดการทํานาโบราณบานรองข้ีเหล็ก ประกอบดวย 4 เร่ือง คือ อุปกรณการทํานาโบราณ
บานรองขี้เหล็ก ประเพณีที่เกี่ยวของกับการทํานาโบราณบานรองขี้เหล็ก ขั้นตอนการทํานาโบราณบานรองขี้เหล็ก การดูแล
และกําจัดศัตรูขาวและอาหารจากทองทุง ชุดที่ 2 คือ ชุดวิถีไทลื้อ ประกอบดวย 4 เรื่อง คือ เลื่องชื่อวิถีไทลื้อ ของกิ๋นถิ่นไทลื้อ 
อูจาภาษาไทลื้อ เกษตรพอเพียงเคียงคูไทลื้อ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 เรื่อง คือ การสาน

2.2 ความคิดเห็นของผูมีสวนรวมและผูมีสวนเก่ียวของในชุมชนท่ีมีตอการมีสวนรวมพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู
โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

 (1) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการรวมสรางสื่อการจัดการเรียนรูที่บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น
  นักเรียนมีความคิดเห็นวา นักเรียนมีความภูมิใจในความสามารถของตนเอง รองลงมาคือ ทําใหนักเรียน

มีความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของตนมากขึ้น นักเรียนมีความมั่นใจในการแสดงออกเพิ่มมากขึ้น นักเรียนยินดีชวยเหลือ
งานครูในครั้งตอไป

 (2) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชสื่อการจัดการเรียนรูที่บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น
  นักเรียนมีความคิดเห็นวา การใชสื่อการจัดการเรียนรู ที่บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นทําใหนักเรียน

เกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น และทําใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของตน รองลงมาคือ ชวยใหนักเรียน
ไมเกิดความเบื่อหนาย รูสึกตื่นเตนที่ไดเห็นคุณครู เพื่อนๆ พี่ๆ และชาวบานที่รูจักในวีดิทัศน 

 (3) ความคิดเห็นของครูที่มีตอการเขารวมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือการจัด
การเรียนรูโดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

  ครูมีความคิดเห็นวาการเปนผูรวมทําวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู
ทีบ่รูณาการภมูปิญญาทองถิน่ กอใหเกดิแรงบนัดาลใจในการพฒันาสือ่การจดัการเรยีนรูใหมๆ  รองลงมาคอื ครเูกดิความภาคภมูใิจ
ในการดาํเนนิการพฒันาสือ่การจดัการเรยีนรู ครตูองการใหมหาวทิยาลยัชวยสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนภมูปิญญาทองถิน่

 (4) ความคิดเห็นของครูภูมิปญญา และผูนําชุมชนที่มีตอสื่อการจัดการเรียนรูที่บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น
  ครูภูมิปญญาและผูนําชุมชนมีความคิดเห็นวา การสรางสื่อการจัดการเรียนรูที่บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น

เปนการชวยอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น รองลงมาคือ ครูภูมิปญญาและผูนําชุมชนรูสึกขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
และโรงเรียนที่เห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น และทําใหครูภูมิปญญาและผูนําชุมชนรูสึกภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่น
ของตน

การอภิปรายผล

ผลการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการภูมิปญญา
ทองถิ่นที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้

1. ผลการสรางสื่อการจัดการเรียนรู
 จากผลการวิจัยที่พบวาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทําใหไดสื่อการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับบริบท

และวิถีชีวิตของชุมชน คือ โรงเรียนบานรองข้ีเหล็กพัฒนาสื่อวีดิทัศน เก่ียวกับการทํานาโบราณบานรองขี้เหล็ก สวนโรงเรียน
บานลวงเหนือ พัฒนาส่ือวีดิทัศนเกี่ยวกับวิถีไทล้ือ อาจเปนเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ถือไดวาเปนการวิจัย
ที่สามารถนํามาใชในการแกปญหาและพัฒนาในชุมชนไดดี สอดคลองกับ ไพศาล วรคํา (2552: 21-22) ทีก่ลาววา การวิจัย
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เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนการวิจัยที่มุงแกปญหาท่ีเกิดขึ้นโดยอาศัยการมีสวนรวมของบุคคลท่ีมีสวนไดสวนเสียเขามา
ดําเนินการวิจัย ตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จสิ้นการวิจัย ซึ่งจุดเดน คือ สามารถแกปญหาไดตรงตามความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียทั้งหมด สําหรับขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีผูวิจัยใชนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการโดยใชกระบวนการท้ังหมด 2 วงรอบ 
โดยขั้นแรก คือ ขั้นการศึกษาและวางแผนในการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู ทําการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ความตองการ
ของชุมชนและโรงเรียนเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น จากการศึกษาวิเคราะหเอกสาร ประวัติภูมิหลังของโรงเรียน นอกจากน้ัน
ยงัไดเกบ็รวบรวมขอมลูเชิงคุณภาพโดยการระดมสมองดวยการประชุมแบบมีสวนรวมทําใหไดขอมลูท่ีเปนจริงจากครูภมูปิญญา 
ผูนําชุมชน ครูและนักเรียน พรอมกับรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรูที่บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน 
โดยขอมูลทั้งหมดเกิดจากการรับฟง การเสนอแนวคิดของผูมีสวนเกี่ยวของของภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนทั้งสิ้น ซึ่งจะเห็นไดวา
ขั้นตอนน้ีมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะจะตองสรางความไวเน้ือเชื่อใจใหแกสมาชิกในชุมชนกลาแสดงความคิดเห็น กลาเสนอ
แนวทางที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนอยางแทจริง โดยสอดคลองกับสําราญ กําจัดภัย และคณะ (2547: 13-15) ที่กลาววา 
ขั้นการศึกษาปญหาเปนการแนะนําวงจรการวิจัยที่จะนําไปสูการแกปญหาของชุมชน โดยผานกระบวนการวิจัย หลังจากน้ัน
เขาสูขั้นการปฏิบัติการสรางสื่อการจัดการเรียนรูวงรอบท่ี 1 ขั้นการสะทอนการปฏิบัติงานวงรอบท่ี 1 ขั้นการวางแผนและ
ปฏิบัติงานวงรอบท่ี 2 และข้ันการสะทอนการปฏิบัติงานวงรอบท่ี 2 กระบวนการวิจัย มีความคลายคลึงกับขั้นตอนการวิจัย
ของสุพิน นาชัยบูรณ (2553) และทินกร ชินโคตร (2555) มีลําดับขั้นตอนคือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติการ (Action) 
การสังเกต (Observation) และการสะทอนผล (Reflection) ทําใหเห็นวาการดําเนินงานตามข้ันตอนการวิจัยทั้งหมดไดใช
ความรวมมือของชุมชน ทองถิ่นและโรงเรียนทั้งสิ้น ทําใหไดวีดิทัศน จํานวน 2 ชุด โดยชุดท่ี 1 คือชุดการทํานาโบราณ
บานรองขี้เหล็ก ชุดที่ 2 คือ ชุดวิถีไทลื้อ เปนความตองการท่ีสอดคลองกันระหวางโรงเรียน และชุมชน แสดงใหเห็นถึงพลัง
ความสําคัญของชุมชนและทองถิ่นเมื่อนักวิจัยเปดโอกาสใหชุมชนและทองถิ่นเขามามีสวนรวม จะเปนสิ่งท่ีชวยผลักดัน
ใหกระบวนการพัฒนาประสบความสําเร็จ ผลของการวิจัยสอดคลองกับ สุพิน นาชัยบูรณ (2553) และทินกร ชินโคตร (2555) 
ที่พบวา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมชวยใหชุมชนเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น ในเรื่องการเกิดความตระหนักของชุมชน
ในการชวยกันถายทอดองคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธอันดีตอกัน มีเปาหมายรวมกัน
ในการจัดการศึกษาและจัดการศึกษาไดสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น ครูเกิดความรูความเขาใจในการนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ผูเรียนเกิดการพัฒนาความรูความเขาใจ ทักษะ จากการใชองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น

2. ความคิดเห็นของครู ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ผูนําชุมชน และนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชสื่อการจัดการเรียนรู
ที่บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น

 จากผลการวิจัยท่ีพบวา ครู ครูภูมิปญญาทองถิ่น ผูนําชุมชน และนักเรียน มีความคิดเห็นในเชิงบวกตอการจัด
การเรียนรูโดยใชสื่อการจัดการเรียนรูที่บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินนั้น อาจเปนเพราะการนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมสีวนรวมมาพฒันาการสรางสือ่การจดัการเรยีนรู ถอืไดวา เปนวธิกีารหนึง่ในการเผยแพรภมูปิญญาทองถิน่ โดยเปนการถายทอด
ความรูผานสือ่ตางๆ และเปนการผลักดนัเขาสูระบบการศึกษา นาํมาใชในการจัดการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของครูภมูปิญญา
ทองถิ่น ผูนําชุมชน ครูและนักเรียน ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของตระหนักในความสําคัญของการสรางสื่อการจัดการเรียนรู และ
สนใจติดตามผลของการใชสื่อการจัดการเรียนรู และมุงหวังใหผลของการใชประสบความสําเร็จ ทําใหเกิดความต้ังใจและใสใจ
ตลอดการสรางสือ่การจดัการเรยีนรู โดยสอดคลองกบั สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ(2546: 125-130) อธิบายวา
หลักการจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ดี จะตองเปนการเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมและใหเกิดกระบวนการเรียนรู
รวมกันเพื่อสรางความแข็งขันยั่งยืนใหเกิดขึ้น โดยมีความเชื่อพื้นฐาน คือ มนุษยเปนสัตวสังคม การรวมกลุมความคิดและ
การกระทํา การใหโอกาส การใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการรับฟงดวยเหตุผล จะนําไปสูการคิด การตัดสินใจ 
การกระทาํ การแกปญหาทีถ่กูตองมากกวาการแยกคดิ แยกทํา หรอืตดัสนิใจแกปญหาอยางโดดเดีย่วเพยีงคนเดยีว องคความรูใหม
ในทองถิ่นที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเรียนรูลงมือปฏิบัติประเมินผล วิเคราะห สรุป เปนองคความรูใหมขึ้นมาไดนั้น จะเหมาะสม
และสอดคลองกบัแตละคนแตละทองถิน่นัน้ๆ มากทีส่ดุ และถาไดรบัการพฒันาใหตรงทศิทางอยางตอเนือ่งแลวกจ็ะเปนแหลงผลิต
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และสรางสรรคองคความรูใหมที่เหมาะสมกับชุมชนและทองถิ่นอยางไมจบสิ้น นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ เรืองวิทย นนทภา 
(2541: 67-68) กลาวถึงคุณคาของสื่อการจัดการเรียนรูวา การที่ครูมีสื่อการจัดการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียน
การสอน ชวยสรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอน เปนการสรางความม่ันใจในตัวเองมากข้ึน ชวยใหผูเรียนสามารถ
เรียนในเน้ือหาไดดีกวาการบรรยายของครู และชวยใหครูผูสอนมีความตื่นตัวในการผลิตสื่อและคิดคนเทคนิควิธีการตางๆ 
ใหการเรียนการสอนนาสนใจมากยิ่งขึ้น

สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามคดิเหน็ในทางบวกตอการใชสือ่การจดัการเรยีนรูทีบ่รูณาการภมูปิญญาทองถิน่ดวยเชนเดยีวกนั 
เน่ืองจากสื่อการจัดการเรียนรูที่เกิดจากการรวมจิตรวมใจกันสรางระหวาง ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ผูนําชุมชน ครูและนักเรียน 
เปนสื่อการจัดการเรียนรูประเภทส่ือเทคโนโลยีประเภทวีดิทัศน และหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีคุณสมบัติที่ชวยใหผู เรียน
เกิดความเขาใจ ความคิดรวบยอดเก่ียวกับภมิูปญญาทองถ่ินไดด ีและนอกจากน้ันยงัชวยใหเขาใจเน้ือหาข้ันตอนการปฏิบตังิาน เชน 
การสานดวยตอก การประกอบอาหารจากขาว เปนตน เปนส่ือท่ีใชไดงายและสามารถใชซํา้ไดหลายคร้ัง ทีส่าํคญัอีกประการหนึง่
คือ สื่อเหลานั้นผูแสดง คือ ครู เพื่อน และชาวบานในชุมชน ทําใหเกิดความนาสนใจและนอกจากนี้การจัดการเรียนการสอน
ภมูปิญญาทองถิน่โดยใชสือ่การจดัการเรียนรูวดิีทศันนัน้เปนส่ิงท่ีเหมาะสมกับชวงวยัเดก็เพราะองคความรูภมูปิญญาสวนใหญนัน้
เปนเรื่องราวที่คอนขางเปนนามธรรม ดังนั้นการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นโดยผานสื่อวีดิทัศนทําใหผูเรียนเขาใจเรื่องราวตางๆ 
งายขึ้น สอดคลองกับ สามารถ จันทรสูรย (2536: 150-152) ที่กลาววา ชวงวัยเด็กทั่วไปมีความสนใจในชวงเวลาสั้นๆ 
ในสิ่งที่ใกลตัวซึ่งแตกตางจากผูใหญ วิธีการถายทอดภูมิปญญาใหแกเด็กตองงาย ไมซับซอน สนุกสนาน ดึงดูดใจ

ขอเสนอแนะ

จากการดําเนินการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ในครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปประยุกตใช
1.1 กอนการดาํเนินการวจิยั เลอืกโรงเรยีนเปาหมายนัน้ ผูวจิยัจะตองดาํเนนิการศกึษาบรบิทของโรงเรียนเปาหมาย 

คุณลักษณะของผูบริหารของโรงเรียนเปาหมายเปนอยางดี เน่ืองจากผูบริหารเปนผูนําท่ีมีอิทธิพลสําคัญตอความสําเร็จ
ของการดําเนินการวิจัยเปนอยางยิ่ง โดยคุณลักษณะของผูบริหารของโรงเรียนเปาหมายทั้ง 2 โรงเรียน ในการดําเนินการวิจัย
ในคร้ังน้ี พอสรุปได คอื เปนผูทีม่คีวามมุงม่ันในการพัฒนาการศึกษา มคีวามเชือ่ม่ันในศักยภาพของตนเองและคณะครูในโรงเรียน 
มีความเช่ือในศักยภาพของชุมชน มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ครูในโรงเรียนมีความเช่ือม่ันในตัวผูบริหาร ตลอดจน
เปนผูอํานวยความสะดวกตลอดการดําเนินการวิจัย

1.2 ในการดําเนินการวิจัยทุกขั้นตอน มีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูวิจัยจะตองประสานโรงเรียนและชุมชน ใหคัดเลือก
ผูทําหนาที่ประสานงานในการลงพื้นที่ได โดยผูประสานจะตองมีคุณสมบัติคือ เปนผูที่อยูในพื้นท่ี เปนที่ยอมรับของสมาชิก
ในชุมชน มีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีความกระตือรือรนในการทํางาน และในการลงพ้ืนที่แตละคร้ังไมจําเปนตองมีผูประสาน
คนเดียวก็ได โดยจากการดําเนินการวิจัยครั้งนี้พบวาผูประสานมีหลากหลาย เชน ครูในโรงเรียน นักการภารโรง ไวยาวัจกร 
ชาวบาน เปนตน และผูวิจัยจําเปนที่จะตองสรางความตระหนักและชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของงานวิจัยแกบุคคลเหลานี้

1.3  การดาํเนนิการวจิยัเพ่ือพฒันาสือ่การจดัการเรยีนรูโดยบูรณาการภมูปิญญาทองถ่ิน ถอืไดวาเปนการจดัการเรยีนรู
ภูมิปญญาไทยบนฐานของโรงเรียน ดังน้ันผูที่ถือวาเปนกลจักรในการขับเคล่ือนกระบวนการวิจัยที่สําคัญ คือ ครู ดังนั้น
กอนการดําเนินการวิจัยและข้ันวางแผนการวิจัย จึงเปนชวงสาํคัญท่ีผูวิจัยจะตองใชกลยุทธในการสรางความตระหนักแกครู 
เพ่ือใหครูเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของงานวิจัย และยินดีรวมกําหนดวางแผนการดําเนินงาน พรอมปฏิบัติตามแผน
ดวยความเต็มใจ นอกจากนี้ครูจะตองมีหนาที่รับผิดชอบและรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของการวิจัยในครั้งนี้
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1.4 โรงเรียนควรสงเสริมใหครูไดพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง และใหขวัญกําลังใจ ยกยอง ครูอยูเสมอ
1.5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมครั้งนี้กอใหเกิดประโยชนแกชุมชน คือ โรงเรียนในชุมชนสามารถ

นําสื่อการจัดการเรียนรูไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมอ่ืนได เชน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู เปนตน ชุมชนสามารถ
นําสื่อการเรียนรูไปศึกษาไดดวยตนเองซึ่งจะสามารถนําความรูภูมิปญญาทองถ่ินไปถายทอดใหแกลูกหลานไดถูกตอง ทําให
ชนรุนหลังในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของตนเอง และภูมิปญญาของชุมชนไดรับการอนุรักษและสืบสานตอจาก
การนําส่ือไปใชในการจัดการเรียนรู ดังน้ันจึงควรศึกษาวิจัยเพื่อจัดเก็บรวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นในรูปแบบ
สื่อการเรียนรูตางๆ เพิ่มมากขึ้น

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นใหไปสูสากล
2.2  ควรกระตุ นใหสถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินให มากขึ้น และนํามาจัดกิจกรรม

การเรียนรูอยางหลากหลายวิธีการ นอกเหนือจากการใชสื่อการจัดการเรียนรู
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ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ศ.ดร.อารี วิบูลยพงษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ศ.อำนวย ขนันไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ศ.ดร.สายสมร ลำยอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.วิบูลย รัตนาปนนท มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.สมพงษ วิทยศักดิ์พันธุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.เพทาย พงษเพียจันทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.ธวัชชัย รัตนชเลศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.ธนะชัย พันธเกษมสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.วรรณพร ทะพิงคแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.พัชรินทร ระวียัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.รวี ลงกานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผศ.ดร.ชิตชล ผลารักษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ธนกร ชางนอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผศ.ดร.นงลักษณ เขียนงาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผศ.ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.ปฐมาวดี จงรักษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.พนม กุณาวงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.พิศิษฐ สิงหใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.พัชรา ตันติประภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผศ.ดร.วสันต จอมภักดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.คณิเทพ ปตุภูมินาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผศ.ดร.วัชรพงษ ธัชยพงษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.วรัทยา แจงกระจาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.อรชร มณีสงฆ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผศ.ดร.เดชา ทาปญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.นัทมน คงเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.ปรุตม บุญศรีตัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อ.ดร.มนทิพย ตั้งเอกจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผศ.ดร.อังคณา อินตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.อุเทน ปญโญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย มหาวิทยาลัยแมโจ 
ผศ.ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน มหาวิทยาลัยแมโจ 
รศ.จักรภพ วงศละคร มหาวิทยาลัยแมโจ 
อ.ดร.พูลพงศ สุขสวาง มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.เขียน วันทนียตระกูล  มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 
 ราชวทิยาลยั วทิยาเขตลานนา 
ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ.ดร.มนตรี แยมกสิกร มหาวิทยาลัยบูรพา 
รศ.ดร.โกสุม สายใจ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดสุติ 

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
อ.ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ทพ.ดร.สุรสิงห วิศรุตรัตน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
ดร.นพ.ชูสิน สีลพัทธกุล โรงพยาบาลสารภี 
ผศ.ดร.บุลรัตน สิทธิพงศ โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ 
อ.ดร.เทิดชาย ชวยบำรุง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ผศ.ดร.วรรณทนี สันติกุล Hong Kong Polytech University 
Professor Andreas Zins Vienna University  
ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
รศ.เอนก ชิตเกษร มหาวิทยาลัยพายัพ 
รศ.ดร.พิชาภพ พันธุแพ มหาวิทยาลัยพายัพ 
รศ.ดร.โกศล มีคุณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผศ.ร.ท.หญงิ ดร.เกดิศริ ิเจรญิวศิาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ 
ผศ.ดร.นิเวศน อรุณเบิกฟา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
รศ.ดร.ไพบูลย ศรีชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รศ.ดร.พงษแกว อุดมสมุทรหิรัญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รศ.ดร.ศรัณย นักรบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รศ.ดร.ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร 
รศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
รศ.ดร.สุดารัตน สิทธิสมบัติ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
อ.ดร.วารัชต มัธยมบุรุษ มหาวิทยาลัยพะเยา 
อ.ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
อ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ มหาวิทยาลัยพะเยา 
รศ.ดร.ภาณุวัฒน ภักดีวงศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.สุกัญญา แชมชอย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.อัจฉรา ศรีพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ศรชัย มุงไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผศ.ดร.ศุภธณิศร เติมสงวนวงศ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผศ.ดร.รณิดา ปงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
รศ.ดร.วรรณวดี มาลำพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รศ.สนิท สัตโยภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.พวงพยอม ชิดทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.จุไรรัตน จุลจักรวัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.จิติมา กตัญู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.จตุพร เสถียรคง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.กาญจนณภัทร ปญญาโกญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รศ.ประวัติ พื้นผาสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผศ.ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ศ.ดร.มนัส สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รศ.ดร.เกตุมณี มากมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อ.ดร.ธิดารัตน สืบญาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ผศ.ดร.ปยะพร ตันณีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

รายนามผูทรงคุณวุฒิ
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โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น 
ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถ่ิน และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา
และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน

รูปแบบของวารสาร

• กําหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
• บทความที่ตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ทาน

รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย

กองบรรณาธิการไดกําหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสําหรับการตีพิมพลง 
“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพ่ือใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนําไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557 จะเปน
วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกําหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพบทความที่เปน
ประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวา
สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและ
การรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนําเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้

• สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนํา ที่มาของปญหา)
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน)
• กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ)
• ความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใชในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด)
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป)
• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนําไปใชประโยชน 

 และ Citation)
• แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก

 การนําไปใชประโยชน และ Citation)

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
เปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม
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การเตรียมตนฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบการพิมพ
1. ตัวอักษร : ใชตัวอักษร TH Sarabun PSK โดยชื่อบทความใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 pt ชื่อผูเขียนและหัวขอหลัก

ใชอักษรตัวหนา ขนาด 18 pt และเนื้อเรื่องใชอักษรตัวปกติ ขนาด 16 pt
2. การตั้งคาหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว
3. ความยาวของเนื้อหา : 15-20 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง
4. รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย :
 -  ชื่อวิทยาศาสตร คําขึ้นตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus 
 -  ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคํา เชน Berdmann, Lemmermann
 -  ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design
 -  ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคําเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete block 

design, RCBD)

การเรียงลําดับเนื้อหา 

1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเรื่องเทานั้น
ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ

2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวจิัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทํางานหรือหนวยงานที่สังกัด และอีเมล
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสําคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยที่กระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สําคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคําสําคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษา

4. บทนํา (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร
5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง
6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลที่ชัดเจน หากมีตาราง 

กราฟ หรือรูปภาพ ใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ
7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เปนการชี้แจงผลการวิจัยวาตรงตาม

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวจิยั สอดคลองหรอืไมสอดคลองกับผลการวจิยัของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 
เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสําคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด

8. บทสรุปหรือขอเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสําคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสําคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคําขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง
ความขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง

การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเน้ือหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบนามป (ชื่อ-นามสกุลของผูแตง, 
ปที่พิมพ) ตัวอยางเชน ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกําหนดคุณสมบัติของ………

เอกสารอางอิง : การเขียนเอกสารอางอิงใหเรียงเอกสารที่ใชอางอิงทั้งหมดตามลําดับอักษรตัวแรกของรายการที่อางอิง 
โดยเรียงลําดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยขึ้นกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้

1. หนังสือ
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกจิพอเพยีง รวมเรยีนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: อมรนิทรพร้ินติง้

แอนดพับลิชชิ่ง.
Courtney, T. K. 1965. Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc.

2. วารสาร
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับที่): เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด.
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศที่กําลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20.
Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345 
3. วิทยานิพนธ

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ คณะ สถาบัน
การศึกษา.

ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

4. เอกสารวิชาการอื่นๆ
ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 

สถานที่พิมพ. 
คณะกรรมการอํานวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 

สํานักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร.
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล) 
วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: http://www.gotoknow.org/posts/440436 

(27 เมษายน 2556)
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การสงตนฉบับ 

1. ผูสงบทความจะตองทําหนังสือนําสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยทางกองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมจะติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา

2. จัดสงตนฉบับที่พิมพตามขอกําหนดของรูปแบบวารสาร จํานวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล สงดวยตนเอง
หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่

 กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม”
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม
 เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
 หรือเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th

การประเมินบทความตนฉบับ

ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จํานวน 
2 ทานตอเรื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนา
จะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี

......................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
1. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. เน้ือหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ
3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดําเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ 

จํานวน 3,000 บาท
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