
 
บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
  
3.1 ระเบียบวิธวีิจัย 
 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 
 
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.2.1 ประชากร ได้แก่ คนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา ต าบลช่อแล 
อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  
 3.2.2  กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่
สามารถให้ข้อมูลตรงตามความต้องการ  
  3.2.2.1 กลุ่มตัวอย่างส าหรับประเมินการใช้ระบบ และประเมินคุณภาพของสื่อด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ท าการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลากได้กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
   1) ตัวแทนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้านภูมิปัญญา 10 คน 
   2)  ครูโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 2 คน  
   3) นักเรียนชุมชนวัดช่อแล อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 52 คน 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้และกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือด าเนินการศึกษางานวิจัยครั้งนี้  โดยวิธีการใช้
แบบสอบถาม การจัดเวทีชาวบ้าน เพ่ือระดมความคิดของประชากรเป็นวิธีการหลัก โดยการพิจารณา
ภายใต้สภาพแวดล้อม และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้   
 

3.3.1  สื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 ปีที่มีเนื้อหาน าเสนอ 
เกี่ยวกับเทคนิควิธี และข้ันตอนการท าโคมไฟ 700 ปี 

3.3.2 แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ  
700 ปี จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจาก แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยการ
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

3.3.2.1 เกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย 
 เหมาะสมมากท่ีสุด ก าหนดให้ 5  คะแนน 
 เหมาะสมมาก  ก าหนดให้ 4 คะแนน 
 เหมาะสมปานกลาง  ก าหนดให้ 3 คะแนน 
 เหมาะสมน้อย   ก าหนดให้ 2 คะแนน 
 เหมาะสมน้อยที่สุด  ก าหนดให้ 1 คะแนน 
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3.3.2.2 น าผลประเมินที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์การตัดสินใจ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน      ระดับควำมคิดเห็น 

4.50 – 5.00   หมายถึง  คุณภาพดีมาก  
3.50 – 4.49   หมายถึง  คุณภาพดี 
2.50 – 3.49   หมายถึง  คุณภาพปานกลาง 
1.50 – 2.49   หมายถึง  คุณภาพน้อย 
1.0  – 1.49   หมายถึง  คุณภาพน้อยที่สุด 

3.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจสื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องโคมไฟ  
700ปี เป็นการประเมินความพึงพอใจจากการรับชมสื่อจากนักเรียน การหาค่าเฉลี่ย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิธีการของ Likert ซึ่งมี 5 
ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจ  น้อยที่สุด 
ดังนี้ 

3.3.3.1เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียดังนี้ 
ความพึงพอใจมากท่ีสุด   ก าหนดให้   5  คะแนน  
ความพึงพอใจมาก   ก าหนดให้  4  คะแนน  
ความพึงพอใจปานกลาง   ก าหนดให้   3   คะแนน 
ความพึงพอใจน้อย   ก าหนดให้  2   คะแนน  
ความพึงพอใจน้อยที่สุด   ก าหนดให้   1   คะแนน  

 
3.3.3.2 น าผลการประเมินที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์การตัดสินใจ ดังนี้ 

ระดับคะแนน     เกณฑ์กำรประเมิน  
4.50 – 5.00   หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  
3.50 – 4.49    หมายถึง   ความพึงพอใจมาก  
2.50 – 3.49   หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง  
1.50 – 2.49   หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.49    หมายถึง  ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

3.4 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย  
 
 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ คือ ขั้นตอนการเตรียมการวิจัย ขั้นตอนการด าเนินการ
วิจัยตามกระบวนการบูรณาการฯ และขั้นตอนสรุปผล/วิเคราะห์ผล เพ่ือจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
โดยรายละเอียดการด าเนินการวิจัยมีทั้งหมด 5 ระยะ ดังนี้  
 

3.4.1 ระยะที่ 1 ศึกษำ สร้ำงควำมเข้ำใจ และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำร 
 
 3.4.1.1 การศึกษาบริบทของชุมชน  

ศึกษาบริบทพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
ศึกษาและส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพ้ืนที่วิจัย ส ารวจโดยการสังเกต สอบถาม จากผู้ที่อาศัย
อยู่ในชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกน ซึ่งการส ารวจจะด าเนินการโดยนักศึกษาและคณะผู้วิจัยจะเข้าไป
สัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวบ้าน รวมทั้งสังเกตการณ์กระบวนการผลิต การสรรสร้างชิ้นงาน ดังภาพ  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.1 แสดงการศึกษาบริบทของชุมชน 
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3.4.1.2  ศึกษาเอกสารและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภายในชุมชน  

 
ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในวิสาหกิจชุมชน โคมไฟ 700 ปี เทศบาลเมืองแกน อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ การเตรียมอุปกรณ์  ขั้นตอนการประกอบ  และขั้นตอน
การน าออกจ าหน่าย และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานหัตถกรรมโคมไฟ 700 ปี เพ่ือใช้เป็นเนื้อหา
ชุดความรู้ของสื่อ  โดยการแบบสัมภาษณ์ และการพูดคุยพบปะกับผู้ที่ท างานหัตถกรรมโคมไฟ 700 ปี
ที่อาศัยอยู่ในชุมชน จากการศึกษาได้รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้นท าการแผนการวิจัยและ
พัฒนาสื่อในระยะต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภำพที่ 3.2  แสดงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชน 

 
3.4.2 ระยะที่ 2 จัดสร้ำง story board วิเครำะห์และออกแบบระบบสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ 
 จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบงาน รวมถึงออกแบบสื่อเพ่ือการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
3.4.2.1 ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production)  

1)  ก าหนดล าดับเนื้อหาที่จะน ามาสร้างสื่อการเรียนรู้ ได้แบ่งเนื้อหาของสื่อ
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
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 ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเตรียมชิ้นส่วน 
ประกอบต่าง ๆ เช่น  

 ขั้นตอนที่ 2  เป็นขั้นตอนท่ีท าการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเพ่ือ 
ประกอบเป็นโคมไฟ 

ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนการตกแต่งโคมไฟหลังจากประกอบชิ้นส่วนเป็น 
โคมไฟเพ่ือความสวยงาน และทดสอบความสมบูรณ์ของงาน 

3.4.2.2 เขียนเรื่องหรือบท (story) เขียนเนื้อเรื่องโดยใช้เนื้อหาที่ได้จากการการ 
ส ารวจและการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและการสัมภาษณ์ และร่วมระดมความคิดการสร้างเนื้อหา
ร่วมกับกลุ่มประชาชนผู้ประดิษฐ์โคมไฟ 700 ปีที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสร้างโคมไฟ  ในขั้นตอน
นี้รวมถึงปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้กระชับและใช้ค าที่สามารถสื่อให้เด็กเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  และคณะผู้วิจัย
ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมอีกครั้ง 

 3.4.2.3 ศึกษาวิธีการสร้างสื่อการเรียนรู้ วิธีการน า เสนอ ออกแบบ ขั้นตอน และ 
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3.4.2.4 ออกแบบภาพ (visual design) ท าการออกแบบภาพจะน า มาสร้าง เป็น 
การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติแล้วโดยก าหนดตัวละครแต่ละตัว ได้แก่ ลักษณะหน้าตา ความสูง ลักษณะ
และสีของฉาก ในขั้นตอนนี้จะท าควบคู่ไปกับบทภาพ  ดังนี้ 

1)  ตัวละคร ลุงน้อย 
ชื่อ   ลุงน้อย 
เพศ   ชาย 
อายุ   50  ปี 
นิสัย   ใจดี  เป็นผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้ากลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนโคม

ไฟ 700 ปี 
รายละเอียด  เป็นผู้สาธิตวิธีการการท าโคมไฟ 700 ปี 

 
 

ภาพที่ 3.3  ตัวละคร ลุงน้อย 
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2)   ตัวละคร คุณอัมพร 

ชื่อ : อัมพร 
เพศ : หญิง 
อายุ   : 45  ปี 
นิสัย :ใจดี มนุษยสัมพันธ์ดี 
รายละเอียด : เป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนโคมไฟ 700 ปี 

 
 

ภาพที่ 3.4  ตัวละครคุณอัมพร 
3)   ตัวละคร ซาร่า 

ชื่อ : ชาร่า 
เพศ : หญิง 
อายุ : 25 ปี 
นิสัย : มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ เพ่ือสืบสานภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น   
รายละเอียด  เป็นตัวเริ่มต้นสนใจด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในการท าโคมไฟ 700 ปี 
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ภำพที่ 3.5  ตัวละครชาร่า 
4)   ตัวละคร ปีเตอร์ 

ชื่อ : ปีเตอร ์
เพศ : ชาย 
อายุ : 25 ปี 
นิสัย : สนุกสนาน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่  

รายละเอียด  เป็นเพ่ือนสนิทกับซาร่า ที่สนใจด้านการอนุรักษ์ภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่นในการท าโคมไฟ 700 ปี 

 

 
ภำพที่ 3.6  ตัวละคร ปีเตอร์ 
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3.4.2.5 ท าบทภาพ (storyboard)  ขั้นตอนนี้ได้น าบทที่เขียนขึ้นนั้นมาท าการ 

จ าแนกมุมภาพต่างๆ โดยท าการร่างภาพลายเส้น ซึ่งแสดงถึงการด าเนินเรื่องพร้อมค าบรรยายอย่าง
คร่าวๆ โดยการออกแบบสตอรี่บอร์ดนี้ท าให้สามารถเห็นเค้าโครงของการน าเสนอเนื้อเรื่องได้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น  

Story Board ส าหรับสื่อการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 
ปี เพ่ือน าไปเป็นตนแบบในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ประกอบด้วยฉากต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 
หัวข้อ น าเข้าสู่สื่อการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โคมไฟ 700 ปี 
 

 
 

ภำพที่ 3.7 แสดงฉากน าเข้าสู่สื่อเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โคมไฟ 700 ปี 
 

ล ำดับกำรท ำงำน  
o เสียงดนตรีประกอบการเปิดตัว 
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หัวข้อ ฉากแรกเปิดตัวนักท่องเที่ยว  (ตัวละครในเรื่อง) 
 

 
 

ภำพที่ 3.8 แสดงฉากแรกเปิดตัวนักท่องเที่ยว (ตัวละครในเรื่อง) 
 
ล ำดับกำรท ำงำน 
o ภาพวิวป่าที่มืดสลัว 
o ซูมเข้าใกล้ฉากตอนกลางคืน ที่เงียบสงัด 
o นักท่องเที่ยวสองคน คือ ปีเตอร์ และ ซาร่า  สองคนเดินหลงทาง 
- S1 เสียงแมลงร้อง 
- S2 เสียง ลม แว่วๆ 

o ปีเตอรพู์ด 
- S3 ที่นี่ที่ไหน น่ากลัวจังเลย  

o ซาร่า พูด 
- S4 ท าก าลังหลงทางรีบ เดินต่อไปเถอะ 
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หัวข้อ เปิดตัวคุณลุงน้อยหัวหน้ากลุ่มหัตถกรรมโคมไฟ 700 ปี 
 

 
 

ภำพที่ 3.9 แสดงฉากเปิดตัวลุงน้อย หัวหน้ากลุ่มหัตถกรรมโคมไฟ 700 ปี 
 
ล ำดับกำรท ำงำน 

 
o ฉากภาพวิวป่าตอนกลางคืนที่มืดสลัว มีแสงไฟส่องมาข้างหน้านักท่องเที่ยว 
o สนทนา 
- S1 (เสียงปีเตอร์) นั้นแสงอะไร แวบๆ   
- S2 (เสียงซาร่า) แสงน่ากลัว ผีกระสือหรือเปล่า  
- S3 (เสียงลุงน้อย) นั่นใคร มามืดๆ ถือโคมไฟมาด้วย 
- S4 (เสียงซาร่า) นั่นใครคะ 
- S5 (เสียงลุงน้อย) นี่ลุงน้อย เอง เป็นคนในหมู่บ้านม่วงค านี้เอง 
- S6 (เสียงปีเตอร์) พวกเรามาตามหา สินค้าหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของแม่แตงครับ 
- S7(เสียงลุงน้อย) เดียวลุงจะพาไปรู้จักกับโคมไฟ 700 ปี ซึ่งเป็นสินค้าหัตถกรรม

ที่มีชื่อเสียงของอ าเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่  
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หัวข้อ แนะน าให้รู้จักโคมไฟ 700ปี  
 

 
 

ภำพที่ 3.10 แสดงฉากแนะน าให้รู้จักโคมไฟ 700ปี สินค้าหัตถกรรมชื่อดังของเมืองแกน 
 

ล ำดับกำรท ำงำน 
o ฉากในบ้านของคุณลุงน้อย 
o การสนทนา 
- S1 (เสียงลุงน้อย) นี่คือโคมไฟ 700 ปี สินค้าหัตถกรรมชื่อดังของเมืองแกน 
- S2 (เสียงซาร่า) หนูสนใจสินค้าประเภทนี้มากค่ะ  
- S3 (เสียงลุงน้อย) โคมไฟ 700 ปีผลิตภัณฑ์โอทอปขึ้นชื่อของบ้านม่วงค า  

อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับประเทศเป็นสินค้า
หัตถกรรมที่มีการพัฒนาภูมิปัญญาและผลงานอยู่เสมอเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและมี
ความทันสมัยมากขึ้นประกอบกับประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมท าให้ทุกรายละเอียดของชิ้นงานมีมาตรฐาน 
สวยงามและคงทนมากขึ้น ผู้ประดิษฐ์โคมไฟ 700 ปี ในปัจจุบันนี้ได้กระจายความรู้และงานไปยังกลุ่ม
ผู้สูงอายุให้มาร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการสร้างานสร้างอาชีพ
เพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนด้วย 
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หัวข้อ ขั้นตอนการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าโคมไฟ 700 ปี 

 
 

ภำพที่ 3.11 แสดงฉากขั้นตอนการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าโคมไฟ 700 ปี 
ล ำดับกำรท ำงำน 
o ภาพฉากการขั้นตอนการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าโคมไฟ 700 ปีโดย 

คุณอัมพร เลขากลุ่มหัตถกรรม 
o การสนทนา  
- S1 (เสียงคุณอัมพร) ต่อไปเป็นขั้นตอนการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ

ท าโคมไฟ 700 ปีนะคะ  

 
หัวข้อ อุปกรณ์ในการท าโคมไฟ 700 ปี 
 

 
 

ภำพที่ 3.12 แสดงฉากแนะน าอุปกรณ์ในการท าโคมไฟ 700 ปี 
ล ำดับกำรท ำงำน 
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o อุปกรณ์ในการท าโคมไฟ 700 ปี  
o S1 (เสียงคุณอัมพร) นี่คือ อุปกรณ์ท่ีส าคัญ คืออุปกรณ์ในการท าโคมไฟ 700 ปี 

ได้แก่  กรรไกร   เลื่อย  ตะปู  ค้อน  

หัวข้อ แนะน า  อุปกรณ์ในการท าโคมไฟ 700 ปี 
 

 
ภำพที่ 3.13 แสดงฉากอุปกรณ์ในการท าโคมไฟ 700 ปี 

 
ล ำดับกำรท ำงำน 
o ภาพอุปกรณ์ในการท าโคมไฟ 700 ปี 
o การสนทนา  
o S1 (เสียงคุณอัมพร) นี่คือ อุปกรณ์ท่ีส าคัญ คือลวด  หลอดไฟ ขั้วหลอดไฟ  สายไฟ  

หัวข้อ แนะน า วัตถุดิบในการผลิตโคมไฟ 700 ปี 
 

 
ภำพที่ 3.14 แสดงฉากแนะน า วัตถุดิบในการผลิตโคมไฟ 700 ปี 

ล ำดับกำรท ำงำน 
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o ภาพแนะน ำ วัตถุดิบในการผลิตโคมไฟ 700 ปี (ภาพรวม) 
o การสนทนา  
- S1 (คุณอัมพร) นี่คือ วัตถุดิบในการผลิตโคมไฟ 700 ปี ได้แก่ ใบตอง ไม้ 

มะขาม  หญ้าคา  ไม้ไผ่  กาบกล้วย  ก้านกล้วยแห้ง  แตะสาน ไม้ไผ่สาน  เมล็ดพลับพลึง  
เชือกกล้วยที่ใช้ประดับตกแต่งโคมไฟ  เชือกกล้วยที่ใช้ท าห่วงส าหรับห้อยโคมไฟ 
 

หัวข้อ ภาพแนะน า วัตถุดิบในการผลิตโคมไฟ 700 ปี ชุดที่ 1 
 

 
ภำพที่ 3.15  แสดงฉากแนะน า วัตถุดิบในการผลิตโคมไฟ 700 ปี ชุดที่ 1 

 
ล ำดับกำรท ำงำน 
o ภาพแนะน า วัตถุดิบในการผลิตโคมไฟ 700 ปี ชุดที่ 1 
o การสนทนา  
o S1 (คุณอัมพร) ต่อไปขอแนะน า วัตถุดิบในการผลิตโคมไฟ 700 ปี ชุดที่ 1 ได้แก่ 

ใบตองตึง   ตอกไม้ไผ่    หญ้าคา และ  แตะสาน 
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หัวข้อ แนะน า วัตถุดิบในการผลิตโคมไฟ 700 ปี ชุดที่ 2 
 

 
ภำพที่ 3.16  แสดงฉากแนะน า วัตถุดิบในการผลิตโคมไฟ 700 ปี ชุดที่ 2 

ล ำดับกำรท ำงำน 
o ฉากแนะน า วัตถุดิบในการผลิตโคมไฟ 700 ปี ชุดที่ 2 
o การสนทนา  
o S1 (คุณอัมพร) ต่อไปขอแนะน า วัตถุดิบในการผลิตโคมไฟ 700 ปี ชุดที่ 2 

ได้แก่  ไม้ไผ่สาน  เมล็ดพลับพลึง    ไม้ไผ่และ   เชือกกล้วยที่ใช้ประดับตกแต่งโคม
ไฟ 

หัวข้อ แนะน า วัตถุดิบในการผลิตโคมไฟ 700 ปี ชุดที่ 3 
 

 
 

ภำพที่ 3.17 แสดงฉากแนะน า วัตถุดิบในการผลิตโคมไฟ 700 ปี ชุดที่ 3 
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ล ำดับกำรท ำงำน 
o ภาพฉากแนะน า วัตถุดิบในการผลิตโคมไฟ 700 ปี ชุดที่ 3 
o การสนทนา  
- S1 (คุณอัมพร) ต่อไปขอแนะน า วัตถุดิบในการผลิตโคมไฟ 700 ปี ชุดที่ 3  

ได้แก่   เชือกกล้วยที่ใช้ท าห่วงส าหรับห้อยโคมไฟ กาบกล้วยแห้งไม้มะขามและ ไม้สัก 

หัวข้อ ขั้นตอนที่ 1 การขึ้นโครงสร้างโคมไฟ 
 

 
 

ภำพที่ 3.18  แสดงขั้นตอนการขึ้นโครงสร้างโคมไฟ 
 

ล ำดับกำรท ำงำน 
o ภาพขั้นตอนการขึ้นโครงสร้างโคมไฟ 
o การสนทนา  

- S1 (เสียงคุณอัมพร) ขั้นตอนแรกน าไม้มะขามและไม้สักมาประกอบ 
โครงสร้างเข้าด้วยกัน โดยการใช้ตะปูตอก  และน าก้านกล้วยแห้งมาท าเป็นตัวยึดติดกับโคมไฟ 

- S2 (เสียงลุงน้อย) การข้ึนโครงหลังคาโดยใช้ไม้สักท่ีตัดเตรียมไว้ ใช้ตะปู 
เป็นตัวยึดแล้วน าเอาส่วนของหลังคา มายึดติดกับโครงสร้างของโคมไฟด้วยตะปู 

- S3 (เสียงลุงน้อย)   จากนั้นมัดโครงสร้างโคมไฟด้วยตอกที่ท าจากไม้ไผ่ เพ่ือ 
ความคงทนของผลิตภัณฑ์ และเป็นการจัดโครงหลังคากับเสาของโคมไฟให้มีความแข็งแรง ทนทาน 

- S4 (เสียงคุณอัมพร) เชิญชมวิดีโอขัน้ตอนการขึ้นโครงสร้างโคมไฟ ได้เลยค่ะ 
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หัวข้อ ขั้นตอนที่ 2 การประกอบหลังคาโคมไฟ 700 ปี 
 

 

 
 

ภำพที่ 3.19 แสดงขั้นตอนการประกอบหลังคาโคมไฟ 700 ปี 
 

ล ำดับกำรท ำงำน 
 

o ฉากขั้นตอนการประกอบหลังคาโคมไฟ 700 ปี 
o S1 (คุณอัพร) เริ่มประกอบโดยการ   น าเอาหญ้าคาหนึ่งก ามือมาตัดความยาว 

ประมาณ 30 เซนติเมตร ท าการคลี่หญ้าคาออก   ตามแนวโครงสร้างหลังคาโคมไฟ น าห่วงส าหรับ
ห้อยที่เป็นชิ้นส่วนประกอบที่ท าไว้ใส่ตรงกลางหลังคา แล้วน าตอกไม้ไผ่มายึดติดกับซี่ของหลังคาเพ่ือ
ความคงทนของโคมไฟ 

- S2 (เสียงลุงน้อย) น าเอาใบตองตึงแช่น้ า 2 ใบ มาตัดในแนวยาวลึกเข้า 
ไปตรงกลาง ตัดเป็นวงกลมแล้วน าใบตองตึงมาหุ้มทับบนหญ้าคา 

- S4 (เสียงคุณอัมพร)  เชิญชมวิดีโอขั้นตอนการข้ึนโครงสร้างโคมไฟ ได้เลยค่ะ 
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หัวข้อ ขั้นตอนที่ 3 การเคลือบหลังคาโคมไฟ 700 ปี 
 

 
 

ภำพที่ 3.20 แสดงขั้นตอนการเคลือบหลังคาโคมไฟ 700 ปี 
 

ล ำดับกำรท ำงำน 
 

o ฉากขั้นตอนการการเคลือบหลังคาโคมไฟ 700 ปี 
- S1 (เสียงลุงน้อย) ให้น าแตะไม้ไผ่ที่สานแล้วมาหุ้มทับบนใบตอง 

ตึง ตัดให้เข้ารูปกับโครงหลังคา จากนั้นใช้ตอกไม้ไผ่สอดทะลุหลังคาโคมไฟมัดตอกไม้ไผ่ยึดไว้ข้างใต้
หลังคาตัดแตะไม้ไผ่ให้เข้ารูปกับโครงหลังคาด้วยกรรไกร  

- S2 (คุณอัพร) น ากาบกล้วยแห้งที่เตรียมไว้มาตัดแล้ววางบน 
หลังคาประกบกันไว้สามด้าน  ตัดส่วนที่เกินออก จากนั้นน าเชือกกล้วยมาพันรอบๆตรงจุกส่วนปลาย
ด้ามจับของโคมไฟ  น าก้านกล้วยแห้งยาวมามัดติดกับขอบของหลังคาโคมไฟ  

- S3 (เสียงคุณอัมพร)  เชิญชมวิดีโอการเคลือบหลังคาโครงสร้างโคม 
ไฟ 700  ปีได้เลยค่ะ 
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หัวข้อ ขั้นตอนที่ 4 การตกแต่งโคมไฟ 700 ปี 
 

 
 

ภำพที่ 3.21 แสดงขั้นตอนที่ 4 การตกแต่งโคมไฟ 700 ปี 
 
ล ำดับกำรท ำงำน 

o ฉากขั้นตอนการตกแต่งโคมไฟ 700 ปี 
- S1 (เสียงลุงน้อย) ท าการตกแต่งขอบด้านล่างด้วยเมล็ดพลับพลึงแห้ง  

เพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
- S2 (คุณอัพร)   เคลือบเงาด้วยน้ ายาเคลือบเงาเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 

คงทน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 
- S3 (เสียงคุณอัมพร)  เชิญชมวิดีโอขั้นตอนการตกแต่งโครงสร้างโคม 

ไฟ 700  ปีได้เลยค่ะ 

เมื่อท าการออกแบบสตอรี่บอร์ดจนได้โครงเรื่องที่ชัดเจนแล้ว ต่อไปจึงด าเนินการพัฒนาสื่อ 
ตามล าดับเนื้อหาที่ได้ออกแบบ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะกล่าวในบทถัดไป 

 
3.4.3 ระยะที่ 3 พัฒนำสร้ำงสื่อมัลติมีเดียด้ำนกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 ปี 
 เมื่อท าการออกแบบสตอรี่บอร์ดจนได้โครงเรื่องที่ชัดเจนแล้ว ต่อไปจึงด าเนินการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 ปี ดังนี้ 

 การศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาพัฒนาสร้างสื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 ปี  ซึ่งโปรแกรมที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่  
          - โปรแกรม Adobe Flash CS6 Professional ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างแอนิเมชัน  

 - โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ  
 - โปรแกรม Wave Pad editor ใช้ในการตัดต่อเสียงของแอนิเมชัน  
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3.4.4 ระยะที่ 4 ติดตั้งและทดลองใช้งำนสื่อมัลติมีเดีย 
การวิจัยครั้งนี้หลังจากพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เรื่อง โคมไฟ 

700 ปี แล้วได้น าไปทดลองใช้กับ กลุ่มประชากรในชุมชนที่มีสภาพสอดคล้องกับการวิจัย  ได้แก่ 
ตัวแทนผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 ปีที่เป็นตัวแทนศูนย์วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มจักรสานบ้านม่วงค า  อ. แม่แตง  จ.เชียงใหม่ จ านวน 10 คน และ ครูผู้สอนที่เกี่ยวกับรายวิชาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนวัดช่อแล อ. แม่แตง  จ.เชียงใหม่ จ านวน 2 คน จ านวน
รวม 12 คน โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม ทดลองการใช้สื่อมัลติมีเดีย และ รับฟังปัญหาการใช้งาน
ของสื่อ พบว่า สื่อมัลติมีเดียควรเพ่ิมความดังของเสียงบรรยายให้มีเสียงดังและชัดเจนขึ้น  และ ใน
ส่วนของวิดีโอสาธิตใช้เวลายาวนานเกินไปอาจท าให้ผู้ชมเกิดความเบื่อหน่ายได้   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.22 แสดงการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โคมไฟ 
700 ปี 

 
หลังจากการทดลองใช้สื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 ปี ท าให้

ทราบข้อบกพร่องต่างๆ จากสื่อมัลติมีเดีย จึงได้ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  ที่พบจากการ
น าไปทดลองใช้แล้วนั้น เพ่ือให้มั่นใจว่าสื่อดังกล่าวมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ จึงน าสื่อดังกล่าวไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อท าการตรวจสอบและประเมินคุณภาพสื่อ จนได้สื่อที่มีคุณภาพเพ่ือ
น าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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3.4.5 ระยะที่ 5 น ำสื่อไปใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย 
 

เมื่อท าการปรับปรุงสื่อจนได้สื่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ  
700 ปี ที่สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย ขั้นต่อไปจึงน าสื่อดังกล่าวไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่ม
ประชากรในชุมชนที่มีสภาพสอดคล้องกับการวิจัย ครูจ านวน 2 คน และนักเรียน จ านวน 50 คน 
โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล  อ. แม่แตง  จ.เชียงใหม่ จ านวนรวม 52  คน  
 

 
ภำพที่ 3.23 แสดงการน าสื่อการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 




