
บทที่  4 

ผลการวิจัย 
 

 การด าเนินการวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ และความคาดหวังต่อภาพลักษณ์สถาบันล้านนา

ศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมถึงการน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ

สถาบันล้านนาศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยน าเสนอ

เป็น 4 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1  การรับรู้ในภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการ ด้านการจัดแสดง

นิทรรศการ และด้านอาคารสถานที่ 

  ตอนที่ 2 ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการ ด้านการจัด

แสดงนิทรรศการ และด้านอาคารสถานที ่

  ตอนที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันล้านนาศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้          

เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

                    ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 ในการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์และความคาดหวังในภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียง ใหม่  ได้ ประเมินค่ าความคิด เห็นในด้านต่าง  ๆ                       

ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เกี่ยวกับภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษา จ านวน 4 ด้าน 

คือ ด้านประชาสัมพันธ์  ด้านการบริการ ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ และด้านอาคารสถานที่ โดยใช้

มาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ และหลักเกณฑ์

การแปลความหมายค่าเฉลี่ยคะแนน ดังนี้  

    ระดับความพึงพอใจ                   ก าหนดค่าคะแนน 
  มากที่สุด    5   คะแนน 
  มาก     4   คะแนน 
  ปานกลาง       3   คะแนน 
  น้อย     2   คะแนน 
  น้อยที่สุด    1   คะแนน 
 

โดยค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้   
          คะแนนเฉลี่ย                  ระดับความความคิดเห็น 
  4.51 - 5.00    เห็นด้วยมากที่สุด 
  3.51 - 4.50    เห็นด้วยมาก 
  2.51 - 3.50    เห็นด้วยปานกลาง 
  1.51 - 2.50    เห็นด้วยน้อย 
   1.00 - 1.50    เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 1  การรับรู้ในภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการ ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ 

และด้านอาคารสถานที่ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 182 45.5 
หญิง 218 54.5 

รวม 400 100.0 
คณะที่สังกัด   

คณะวิทยาการจัดการ 132 33.0 
คณะครุศาสตร์ 77 19.3 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 66 16.5 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 51 12.8 
วิทยาลัยนานาชาติ 38 9.5 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 36 9.0 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน - - 

ท่านรู้จักสถาบันล้านนาศึกษาหรือไม่   
รู้จัก 396 99.0 
ไม่รู้จัก 4 1.0 

ท่านเคยมาใช้บริการสถาบันล้านนา
ศึกษาหรือไม่ 

  

เคย 400 100.0 
ไม่เคย - - 

ท่านมาใช้บริการสถาบันล้านนาศึกษา
บ่อยหรือไม่ 

  

1 – 2 ครั้ง 151 37.8 
3 – 4 ครั้ง 157 39.3 
มากกว่า 4 ครั้งขึ้นไป 92 23.0 
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จากตารางที่ 1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.5 และเป็น   
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.5 ส่วนใหญ่สังกัดคณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมา คือ 
คณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 19.3 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 16.5 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่รู้จักสถาบันล้านนาศึกษา คิดเป็นร้อยละ 99.0 และเคยใช้บริการสถาบันล้านนา
ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100.0 และใช้บริการสถาบันล้านนาศึกษาบ่อย 3-4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.3 
รองลงมา 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.8 และมากกว่า 4 ครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.0 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 2   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ในภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนา    
                ศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านการประชาสัมพันธ์    
1. สถาบันล้านนาศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ เชิง

วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
4.06 0.57 มาก 

2. สถาบันล้านนาศึกษาเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา 

3.98 0.70 มาก 

3. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน และเผยแพร่
กิจกรรมของสถาบันล้านนาศึกษาในชุมชน 

3.84 0.76 มาก 

4. มีเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย 3.93 0.74 มาก 
5. สถาบันล้านนาศึกษามีการเผยแพร่องค์ความรู้

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมที่ดี อาทิ ข่วงผญา 
จดหมายข่ า ว  และว ารสารศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 

3.90 0.70 มาก 

ภาพรวมด้านการประชาสัมพันธ์ 3.94 0.50 มาก 
 
 
 



66 
 

จากตารางที่ 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในภาพลักษณ์
ของสถาบันล้านนาศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา             
ในรายประเด็น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
 

ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ในภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนา   
              ศึกษา ด้านการบริการ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านการบริการ    
1. สถาบันล้านนาศึกษามีความพร้อมในการ

บริการ  และให้บริ การอย่ างรวดเร็ ว ใน          
ทุกขั้นตอน 

3.96 0.71 มาก 

2. บุคลากรสถาบันล้านนาศึกษา มีความรู้  
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ         
ความพร้อมในการให้บริการ 

3.94 0.72 มาก 

3. มีบริการให้ยืมหนังสือและเอกสารที่หายาก
ทางล้านนาคดี 

3.89 0.77 มาก 

4. มีห้องประชุม เสวนาในการให้บริการ และ     
มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมให้บริการ 

3.82 0.66 มาก 

5. สถาบันล้านนาศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริม
การเรียนรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ อาทิ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น 

3.97 0.66 มาก 

6. สถาบันล้านนาศึกษาจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ผู้เข้าชม
สามารถสัมผัสกับวัตถุจัดแสดงได้ 

3.93 0.67 มาก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

7. สถาบันล้านนาศึกษามีเทคนิคในการน าเสนอ
เรื่องราวต่าง ๆ ด้วยการจัดนิทรรศการ         
ที่ดึงดูดใจผู้เข้าชม 

3.89 0.76 มาก 

8 .  มีห้ องน้ าที่ สะอาดและเ พียงพอต่อการ
ให้บริการ 

4.00 0.74 มาก 

9. ผู้เข้าชมสามารถเข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนา
ศึกษาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

3.98 0.74 มาก 

ภาพรวมด้านการบริการ 3.93 0.46 มาก 
 

จากตารางที่ 3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในภาพลักษณ์
ของสถาบันล้านนาศึกษา ด้านการบริการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายประเด็น
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
 

ตารางท่ี 4  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ในภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนา  
              ศึกษา ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ    
1. มีความถูกต้องของข้อมูลที่จัดแสดง 3.97 0.70 มาก 

2. มีป้ายสื่อความหมายที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

เช่น ป้ายให้ความรู้  

3.94 0.69 มาก 

3. พ้ืนที่จัดแสดงมีความสะอาด  4.03 0.72 มาก 
4. มีการน าเสนอที่น่าสนใจ และดึงดูดความสนใจ 3.84 0.73 มาก 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

5 .  มี การน า เสนอในรู ปแบบใหม่  โ ดย ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบการน าเสนอ 
เช่น ภาพเสมือนจริง ระบบคอมพิวเตอร์ 

3.89 0.74 มาก 

6. มีการน าเสนอนิทรรศการ โดยใช้เรื่องราวเป็น 
   ตัวเล่าเรื่อง  

3.90 0.66 มาก 

7. ผู้เข้าชมได้รับความเพลิดเพลินจากการเข้าชม
ด้วยเทคนิคการน าเสนอที่ทันสมัย 

3.92 0.67 มาก 

8. ผู้เข้าชมได้รับความรู้จากการเข้าชม 3.90 0.72 มาก 
9. มีเทคนิคการน าเสนอท่ีมีการปฏิสัมพันธ์กับ 
   ผู้เข้าชม 

3.80 0.72 มาก 

10. นิทรรศการมีเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ต่อ          
ผู้เข้าชม 

3.89 0.65 มาก 

11. ผู้เข้าชมได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน
ไปพร้อมๆ กัน 

3.87 0.70 มาก 

12. มีการจัดวางวัตถุแสดงที่น่าสนใจและดึงดูดใจ 3.84 0.71 มาก 
13.  ผู้ เข้ าชมสามารถน าความรู้ที่ ได้ รั บ ไป

ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 
3.91 0.71 มาก 

14. มีการแบ่งพ้ืนที่จัดแสดงอย่างชัดเจน 3.86 0.68 มาก 
15. ผู้เข้าชมสามารถชมนิทรรศการได้ด้วยตนเอง 
16. มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
17. ผู้เข้าชมสามารถชมนิทรรศการได้ด้วยตนเอง 

3.89 
3.88 
3.89 

0.71 
0.69 
0.71 

มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวมด้านการแสดงนิทรรศการ 3.90 0.43 มาก 
 
 

จากตารางที่ 4  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในภาพลักษณ์
ของสถาบันล้านนาศึกษา ด้านการแสดงนิทรรศการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา         
ในรายประเด็น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
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ตารางท่ี 5  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ในภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนา 
ศึกษา ด้านอาคารสถานที่ 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านอาคารสถานที่    
1. ผู้ เข้าชมสามารถเข้าถึงอาคารที่ท างานของ

สถาบันล้านนาศึกษาได้สะดวก 
3.91 0.66 มาก 

2. สถาบันล้านนาศึกษามีอาคารส านักงานที่แสดง
ให้เห็นถึงสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

3.95 0.75 มาก 

3. สถาบันล้านนาศึกษามีการออกแบบอาคาร 
   ที่เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่ม อาท ิคนพิการ คนสูงวัย 

3.92 0.67 มาก 

4. สถาบันล้านนาศึกษามีท าเลที่ตั้งที่ดี  
5. สถาบันล้านนาศึกษามีสิ่งอ านายความสะดวก   
   ส าหรับผู้เข้าชม เช่น ที่จอดรถ ถังขยะ ที่นั่งพัก 
6. สถาบันล้านนาศึกษามีจ านวนตู้ฝากสัมภาระ 
   ที่เพียงพอ ส าหรับผู้รับบริการ 
7.สถาบันล้านนาศึกษามีการจัดภูมิทัศน์               ที่

เหมาะสมกับอาคารสถานที่ 
8 . ส ถ าบั น ล้ า นน าศึ กษ ามี บ ร ร ยาก าศและ 

สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
9. สถาบันล้านนาศึกษามีบริเวณหรือพ้ืนที่ในการ

จัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาทิ ลาน
การแสดง  ห้ องฝึ กอบรมศิ ลปวัฒนธรรม  
หลักสูตรระยะสั้น 

10.สถาบันล้านนามีมุมพักผ่อนหย่อนใจ 
11.สถาบันล้านนาศึกษามีพ้ืนที่ส าหรับบริการ     

ให้หน่วยงานหรือผู้สนใจเข้ามาจัดกิจกรรมเพ่ือ
การเรียนรู้ในสถาบันล้านนาศึกษา 

3.91 
3.89 

 
3.90 

 
3.83 

 
3.90 

 
3.80 

 
 
 

3.89 
3.87 

 

0.71 
0.74 

 
0.66 

 
0.72 

 
0.72 

 
0.72 

 
 
 

0.65 
0.70 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 
 

มาก 
มาก 

 



70 
 

ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

12.สถาบันล้ านนาศึกษามีห้ องน้ าส าหรับ
ให้บริการที่สะอาด และเพียงพอกับความ
ต้องการ 

13.สถาบันล้านนาศึกษาเป็นสถานที่ที่เหมาะสม
กับการใช้ประโยชน์ ทั้งจากบุคลากรภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.84 
 
 

3.89 
 

0.71 
 
 

0.74 

มาก 
 
 

มาก 

ภาพรวมด้านการอาคารสถานที่ 3.87 0.45 มาก 
 

จากตารางที่ 5  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ในภาพลักษณ์
ของสถาบันล้านนาศึกษา ด้านอาคารสถานทีใ่นภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายประเด็น 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
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 ตอนที่ 2 ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการ ด้านการจัดแสดง

นิทรรศการ และด้านอาคารสถานที่ 
 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการในภาพลักษณ์ของสถาบัน
ล้านนาศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านการประชาสัมพันธ์    
1. มีจดหมายข่าวออกอย่างสม่ าเสมอ 3.95 0.64 มาก 
2. มีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทุกสัปดาห์  

ด้วยการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม อาทิ 
ดนตรีพื้นเมือง การฟ้อนเล็บ 

3.95 0.71 มาก 

3. มีแผ่นพับบอกเล่าเรื่องราวภายในสถาบัน
ล้านนาศึกษาออกเผยแพร่ 

4. มีแผ่นพับกิจกรรมของสถาบันล้านนาศึกษา 
โดยแจกที่โรงอาหาร  ตามห้องเรียน  และ 

    ในลิฟท์   
5. ออกเผยแพร่ข่าวสาร (เสียงตามสาย ด้วย

การบูรณาการกับงานประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

6. ประสานกับหน่วยงานภายนอก อาทิ สถานี
วิทยุ  สถานีโทรทัศน์  เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
และกิจกรรมของหน่วยงาน 

3.89 
 

3.87 
 
 

3.89 
 
 

3.80 

0.73 
 

0.73 
 
 

0.71 
 
 

0.71 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

ภาพรวมด้านการประชาสัมพันธ์ 3.89 0.50 มาก 
 

จากตารางที่  6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ               
ในภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก              
เมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการในภาพลักษณ์ของสถาบัน
ล้านนาศึกษา ด้านการบริการ 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านการบริการ    
1. มีการให้บริการตอบค าถามหน้าเวปไซต์ 3.90 0.71 มาก 
2. มีจุดบริการตอบค าถาม 3.97 0.75 มาก 
3. มีบริการ Wifi  และปลั๊กไฟส าหรับโน๊ตบุ๊ค 4.03 0.71 มาก 
4. มีการจัดกิจกรรมที่น าเสนอเกี่ยวกับ

นิทรรศการในสถาบันล้านนา  
3.99 0.72 มาก 

ภาพรวมด้านการบริการ 3.97 0.56 มาก 
 

จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ              ใน
ภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา ด้านการบริการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา    ใน
รายประเด็น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
 

ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการในภาพลักษณ์ของสถาบัน
ล้านนาศึกษา ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ    
1. มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน  4.11 0.71 มาก 

2. ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสกับวัตถุจัดแสดง 4.19 0.74 มาก 

3. มีการพัฒนาและปรับปรุงนิทรรศการ 

   ตลอดเวลา  

4.16 0.78 มาก 

ภาพรวมด้านการจัดแสดงนิทรรศการ 4.15 0.62 มาก 
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จากตารางที่ 8  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการใน
ภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา ด้านการจัดแสดงนิทรรศการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก       
เมื่อพิจารณาในรายประเด็น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
 

ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการในภาพลักษณ์ของสถาบัน
ล้านนาศึกษา ด้านอาคารสถานที่ 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านอาคารสถานที่    
1. มีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบที่เหมาะสมกับ 

   ตัวอาคาร 

4.08 0.73 มาก 

2. มีที่พักผ่อนที่ร่มเย็นและสะอาด ทั้งในตัว 

   อาคาร และนอกอาคารสถาบันล้านนาศึกษา 

4.08 0.75 มาก 

ภาพรวมด้านอาคารสถานที่ 4.08 0.66 มาก 
 

จากตารางที่  9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ               
ในภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา ด้านอาคารสถานที่ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในรายประเด็น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
 

ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการในภาพลักษณ์ของสถาบัน
ล้านนาศึกษา ในภาพรวม 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ควรมีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นล้านนา 4.04 0.64 มาก 

2. ควรเป็นสถานที่ท่ีมีการใช้ประโยชน์ได้ท้ัง

บุคคลภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย 

4.05 0.72 มาก 

3. ควรมีกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ทุกสัปดาห์ 3.98 0.78 มาก 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
คิดเห็น 

4. ควรมีกิจกรรมเพ่ือให้เกิดเคลื่อนไหวทุกเดือน 4.01 0.75 มาก 

5. ควรมีการอบรม เสวนาเกี่ยวกับล้านนาศึกษา 3.95 0.74 มาก 

ภาพรวมความต้องการในภาพลักษณ์ 
ของสถาบันล้านนาศึกษา 

4.00 0.55 มาก 

 
จากตารางที่  10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ             

ในภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายประเด็น  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความอยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
 
 ตอนที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันล้านนาศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

  3.1 การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการสถาบันล้านนาศึกษา 
 

          ในส่วนนี้เป็นการศึกษาและเก็บข้อมูลความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ต่อการจัดการสถาบันล้านนาศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus  group  discussion) ซึ่งเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง (Sample) จ านวน 4 คน ด้วยการ
สุ่มตัวอย่างแบบจงใจ (Purposive Sampling) ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา     
ด้านศิลปะ ด้านสังคมวิทยา และด้านประวัติศาสตร์  โดยประเด็นการสนทนาในหัวข้อเป็นเรื่องของ
การบริหารจัดการสถาบันล้านนาศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฎ-
เชียงใหม่ ซึ่งสรุปผลการสนทนากลุ่ม ได้ว่า  
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(1) ควรจะหาตัวตนที่แท้จริงของสถาบันล้านนาศึกษา  มีความชัดเจน เพ่ือแสดงให้      
สาธารณะชนรู้ว่าเราเป็นใคร มีอะไรเป็นอัตลักษณ์ และจุดขาย  เช่น พูดถึงใบลาน ทุกคนจะนึกถึง
สถาบันล้านนาศึกษา ท าให้เกิดการเสนอภาพที่แท้จริงของสถาบันล้านนาศึกษาออกสู่ในการรับรู้ของ
สาธารณะชน 

(2) การที่สถาบันล้านนาศึกษาสามารถระบุตัวตนของตนเองได้ จะท าให้รู้ว่าควรมีวิธีการ     
จัดนิทรรศการอย่างไร จะใช้วัตถุจัดแสดงเป็นตัวเล่าเรื่อง หรือใช้วิธีการเล่าเรื่องเป็นตัวบอกเล่า
เรื่องราวของนิทรรศการ เพราะบางครั้งในการเล่าเรื่องแค่มีวัตถุเพียงชิ้นเดียวก็สามารถเล่าเรื่องได้
อย่างกระจ่างแจ้ง หรือจะใช้การบอกเล่าเนื้อหา เช่น ยุคสมัย  ชาติพันธุ์  ฯลฯ ที่มีความต่อเนื่อง เป็น
การบอกเล่าถึงเรื่องราวที่พิพิธภัณฑ์ต้องการให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ผ่านการชมนิทรรศการ 

(3) การที่สถาบันล้านนาศึกษาจะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ได้นั้น ควรจะเป็นวาระของมหาวิทยาลัย ที่ท าให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม และเข้าถึง เพ่ือให้       
ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพ่ือขับเคลื่อนสถาบันล้านนาศึกษาไปสู่การเป็น       
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ 

(4) ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจในการขับเคลื่อนสถาบันล้านนาศึกษา เพ่ือให้ได้
แนวทางการบริหารจัดการ และเป็นการสร้างการรับรู้ร่วมกันว่า สถาบันล้านนาศึกษาเป็นของทุกคน 
ไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  

(5) ควรมีเครือข่ายทั้งกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ในการจัดท าหลักสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่อง
กับสถาบันล้านนาศึกษา เพราะเรื่องราวต่าง ๆ ในสถาบันล้านนาศึกษา เป็นเรื่องราวที่สามารถน าไป
เชื่อมกับหลักสูตรต่าง ๆ ในคณะ สาขาวิชาต่าง ๆ  หรือใช้สถาบันล้านนาศึกษาเป็นพ้ืนที่ ในการ
ศึกษาวิจัย ปฏิบัติงาน ฝึกงาน ฯลฯ 

(6) การมีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กับหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร มิวเซียม-
สยาม  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และชุมชน ฯลฯ เพ่ือให้เกิดการท ากิจกรรมร่วมกัน การยืมวัตถุ  
จัดแสดง  ฯลฯ 

(7) ในการจัดนิทรรศการ ควรมีทั้งนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชั่วคราว เพราะท าให้
พิพิธภัณฑ์มีความเคลื่อนไหว ไม่รู้สึกน่าเบื่อ มีสิ่งใหม่ ๆ มาให้ชมอยู่เสมอ ทั้งนี้ ด้วยนิทรรศการถาวร 
เปรียบเสมือนหน้าบ้าน ส่วนนิทรรศการชั่วคราวเปรียบได้กับเฟอร์นิเจอร์ ที่ท าให้บ้านน่าดูน่าชม       
น่ามาเที่ยว 

(8) สิ่งส าคัญที่จะท าให้สถาบันล้านนาศึกษาเป็นที่รู้จัก คือ การประชาสัมพันธ์ และการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี ประหยัด และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คือ การจัดประกวด  การตอบปัญหา ฯลฯ  
โดยให้เชื่อมโยงกับสถาบันล้านนาศึกษา และใช้สถาบันล้านนาศึกษาเป็นพื้นที่ในการด าเนินกิจกรรม 
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(9) การที่สถาบันล้านนาศึกษาสามารถปรับภาพลักษณ์ให้มีความหลากหลาย จะท าให้
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ท าให้มีผู้ชมเวี ยนเข้า  
– ออก อย่างต่อเนื่อง  

(10) การมีกิจกรรมเสริมความรู้เป็นสิ่งส าคัญ ซ่ึงสถาบันล้านนาศึกษา จึงควรมีการจัด
กิจกรรม ที่เหมาะสมกับกลุ่มคน ทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้สูงวัย เนื่องจาก
ปัจจุบันสังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย อีกท้ัง ผู้สูงวัยจะมีทั้งองค์ความรู้ ทุนทรัพย์ และเวลา  

(11) ในการจัดนิทรรศการควรมีการคิดหัวเรื่อง (Theme) เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการชม
นิทรรศการ เป็นการเรียงร้อยเรื่องราวให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือสร้างอรรถรสในการชม อันจะท าให้
ผู้ชมได้ทั้งความรู้ และความเพลิดเพลิน  

(12) รูปแบบในการจัดนิทรรศการควรมีความหลากหลาย ไม่จ า เป็นจะต้องมีรูปแบบ
นิทรรศการ หรือการใช้สื่อที่เหมือนกันทุกนิทรรศการ บางนิทรรศการอาจมีความทันสมัยของสื่อ      
ในการน าเสนอ แต่บางนิทรรศการอาจใช้การน าเสนอในรูปแบบที่ง่าย ให้วัตถุบอกเล่าเรื่องราวแทน  

(13) เพ่ือเป็นการดึงดูดให้มีผู้เข้าชมสถาบันล้านนาศึกษา จึงควรมีการจัดภูมิทัศน์ที่น่าสนใจ 
เช่น มุมถ่ายรูป  ร้านขายของที่ระลึก  การฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งนอกจากจะดึงดูด เชิญชวนให้
ผู้เข้าชมแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับสถาบันล้านนาศึกษา 

(14) สิ่งที่จะท าให้สถาบันล้านนาศึกษาเป็นที่รับรู้ และอยู่อย่างยั่งยืน คือ การปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลง  การสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ การเชื่อมโยงสถาบันล้านนาศึกษากับพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น วัด และชุม และส าคัญที่สุด คือ การสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักวิธีการด าเนินงาน
พิพิธภัณฑ์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวสู่ชุมชน  

 

   3.2 การบริหารจัดการสถาบันล้านนาศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

    จากการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ พบว่า การมีส่วนร่วมของ        
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการสถาบัน
ล้านนาศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะการที่           
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จะท าให้รู้สึกถึง  
ความเป็นเจ้าของ และต้องการจะขับเคลื่อนสถาบันล้านนาศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และก้าวไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
เชียงใหม่  ทั้งนี้  เพราะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ          
และความรู้ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ดังนั้น การบริหารจัดการสถาบันล้านนาศึกษาให้เป็นแหล่ง
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เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงควรใช้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
ในมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ   

 

(1) นิยามของสถาบันล้านนาศึกษา 
                               จากการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ พบว่า สถาบันล้านนา
ศึกษาจะต้องหาตัวตนของสถาบันล้านนาศึกษาให้ได้ว่า เราเป็นใคร มีจุดขายคืออะไร ดังนั้น ผู้วิจัย   
จึงให้นิยามของสถาบันล้านนาศึกษา ซึ่งเป็นผลมาจากการสนทนากลุ่ม ดังนี้   

                    สถาบันล้านนาศึกษา เป็นสถานที่เรียนรู้  แสวงหาความเพลิดเพลิน และ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 
ไทยวน ลัวะ  ไทยขึน ไทยอง ไทยใหญ่ และไทลื้อ  เพ่ือให้เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม         
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ด้วยความเท่าเทียม 

 
(2) ภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ 

                     จากการที่ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ในภาพลักษณ์ของสถาบัน
ล้านนาศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้วยความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย   
(ร้อยละ) ได้แก่ 1) สถาบันล้านนาศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  2) สถาบันล้านนาศึกษาเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา 
และ 3) มีเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ที่ทันสมัย และใช้งานง่าย แสดงให้เห็นว่า สถาบันล้านนาศึกษา             
มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นที่เป็นที่รับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะแหล่งเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา โดยมีเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ คือ เว็บไซต์ จึงท าให้
ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อพิจารณาจากความต้องการ (คาดหวัง)   
ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้วยความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับ 
โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) ดังนี้ 1) มีจดหมายข่าวออกอย่างสม่ าเสมอ  มีการเคลื่อนไหวด้วย
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  2) มีแผ่นพับบอกเล่าเรื่องราวภายในสถาบันล้านนา
ศึกษาออกเผยแพร่ ออกเผยแพร่ข่าวสาร (เสียงตามสาย ด้วยการบูรณาการกับงานประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย) และ 3) มีแผ่นพับกิจของสถาบันล้านนาศึกษา โดยแจกที่โรงอาหาร ตามห้องเรียน และ
ในลิฟท์  แสดงให้เห็นว่าสถาบันล้านนาศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย        
แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับทราบและรับรู้ในข่าวสาร และกิจกรรมของสถาบันล้านนาศึกษา 
ดังนั้น สถาบันล้านนาศึกษา จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และหลายช่องทาง  ตลอดจน
การจัดกิจกรรม เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ความเป็นอยู่ของสถาบันล้านนาศึกษา เช่น ในรูปของเอกสาร  
ป้ายประชาสัมพันธ์  จดหมายข่าว และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ  การสนทนากลุ่ม
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เห็นว่า  “สิ่งส าคัญท่ีจะท าให้สถาบันล้านนาศึกษาเป็นที่รู้จัก คือ การประชาสัมพันธ์ 
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และการประชาสัมพันธ์ที่ดี ประหยัด และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คือ การจัดประกวด การตอบ
ปัญหา ฯลฯ  ที่เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกับสถาบันล้านนาศึกษา โดยใช้สถาบันล้านนาศึกษาเป็นพ้ืนที่
ในการด าเนินกิจกรรม” ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ที่ว่า “ควรมีเครือข่ายทั้งกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ในการจัดท าหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
สถาบันล้านนาศึกษา เพราะเรื่องราวต่าง ๆ ในสถาบันล้านนาศึกษา เป็นเรื่องราวที่สามารถน าไปเชื่อม
กับหลักสูตรต่าง ๆ ในคณะ สาขาวิชาต่าง ๆ  หรือใช้สถาบันล้านนาศึกษาเป็นพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย 
ปฏิบัติงาน ฝึกงาน ฯลฯ และการมีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กับหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์มานุษยวิทยา-
สิรินธร  มิวเซียมสยาม  สถาบันการศึกษา และชุมชน ฯลฯ เพ่ือให้เกิดการท ากิจกรรมร่วมกัน        
การยืมวัตถุจัดแสดง  ฯลฯ” เพราะการสร้างเครือข่าย เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการประชาสัมพันธ์ที่ลงทุน
น้อย แต่ได้ประโยชน์มา อีกทั้งเป็นการผูกมิตรกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย   
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ 
และชุมชน 
   ดังนั้น นโยบายการบริหารจัดการสถาบันล้านนาศึกษา จึงควร มี             
การตั้งเป้าหมายประจ าปี เพ่ือการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเริ่มจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาควิชา สาขาวิชา และคณะต่าง ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมนักศึกษา       
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เพราะนักศึกษา เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญที่จะเป็นผู้น าพาสังคม และ
พัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้นการปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อต่าง ๆ จึงเป็นการสร้างบุคลากรคุณภาพ     
ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต จากนั้นจึงเริ่มด าเนินการไปยังกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ อาทิ 
อาจารย์  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพราะสถาบันล้านนาศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชาติพันธุ์    
ในล้านนาที่มีเป้าหมายส าคัญในการสร้างความเข้าใจในความแตกต่าง ท าให้ยอมรับในความแตกต่าง
และอยู่ร่วมกันแม้จะแตกต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพราะเข้าใจและยอมรับ     
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในสังคม   
      

(3) ภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา ด้านการบริการ 
                     จากการที่ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ในภาพลักษณ์ของสถาบัน

ล้านนาศึกษา ด้านการบริการ ด้วยความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 
ได้แก่ 1) สถาบันล้านนาศึกษามีห้องน้ าที่สะอาด และเพียงพอต่อการให้บริการ 2) สามารถเข้า ชม
สถาบันล้านนาศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 3) สถาบันล้านนาศึกษามีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้       
ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อาทิ องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น แสดงให้เห็นว่า สถาบันล้านนาศึกษา ให้ความส าคัญกับสิ่งอ านวย-
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ความสะดวก โดยเฉพาะห้องน้ า ที่จะต้องมีจ านวนที่ เพียงพอกับความต้องการ และสะอาด            
เพ่ือสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ ทั้งนี้ เพราะทางผู้บริหารสถาบันล้านนาศึกษามองเห็นความส าคัญดังกล่าว 
แม้จะเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ แต่สามารถเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนา
ศึกษา โดยใช้ความประทับใจ เพราะเมื่อมาใช้บริการห้องน้ า ก็จะน าไปสู่การเยี่ยมชมนิทรรศการ
สถาบันล้านนาศึกษา โดยคิดว่า “ไหน ๆ มาแล้ว ขอลองเดินดูสักหน่อย” และเมื่อได้ชมนิทรรศการ
แล้ว จะท าให้ได้รับความรู้ และความเพลิดเพลินจากการชมนิทรรศการ จึงน าไปสู่ความต้องการที่จะ
กลับมาอีกครั้ง รวมถึงการเผยแพร่ให้กับคนรอบข้าง จะเห็นได้ว่าเริ่มจากจุดเล็ก ๆ จากการต้องการใช้
บริการห้องน้ าในสถาบันล้านนาศึกษา จนน าไปสู่การเป็นผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ และอาจจะน าไปสู่
การเป็นสมาชิกถาวรของสถาบันล้านนาศึกษา ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และ
กิจกรรมของสถาบันล้านนาศึกษาให้กับเพ่ือน ญาติสนิท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ท าให้สถาบันล้านนาศึกษา
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเมื่อพิจารณาจากความต้องการ (คาดหวัง) ที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถาบันล้านนาศึกษา ด้านการบริการ ด้วยความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย 
(ร้อยละ) ดังนี้ 1) มีบริการ Wifi  และปลั๊กไฟ ส าหรับโน้ตบุ๊ค  สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษามีความสนใจ
ที่สืบค้นข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล นอกเหนือจากการหาข้อมูล
จากเอกสาร ต าราต่าง ๆ  ดังนั้น สถาบันล้านนาศึกษาจึงควรมีจุดบริการดังกล่าว เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้บริการ อีกทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการค้นคว้าที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดี และ
ท าให้สถาบันล้านนาศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย 
2) มีการจัดกิจกรรมที่น าเสนอเกี่ยวกับนิทรรศการในสถาบันล้านนาศึกษา และ  3) มีจุดบริการตอบ
ค าถาม  จากข้อนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะเป็นผู้มาใช้บริการ เพียงไม่กี่ครั้งต่อ
เทอม จึงท าให้ไม่ทราบว่า สถาบันล้านนาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับนิทรรศการในสถาบันล้านนา
ศึกษา อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีจุดบริการตอบค าถามให้กับผู้มาใช้บริการ ทั้งมาด้วยตนเอง หรือทาง
โทรศัพท์ ดังนั้น สถาบันล้านนา จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้และแพร่หลายในทุก
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมนั้นสามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายทุกเพศ และทุกวัย เพ่ือให้เกิดความเคลื่อนไหวในสถาบันล้านนาศึกษา ดังเช่นคนที่
มีลมหายใจ  ที่จะต้องเคลื่อนที่ เปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับการสนทนากลุ่มของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่า “การมีกิจกรรมเสริมความรู้เป็นสิ่งส าคัญ สถาบันล้านนาศึกษา จึงควรมีการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มคน  ทุกเพศ  ทุกวัย  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะผู้สูงวัย   
เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย   อีกทั้งผู้สูงวัยจะมีทั้งองค์ความรู้  ทุนทรัพย์ 
และเวลา” อันจะน าไปแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป  
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(4) ภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ 
                     จากการที่ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ในภาพลักษณ์ของสถาบัน

ล้านนาศึกษา ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ ด้วยความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย  
(ร้อยละ) ได้แก่ 1) พ้ืนที่จัดแสดงมีความสะอาด 2) มีความถูกต้องของข้อมูลที่จัดแสดง และ 3) มีป้าย
ที่สื่อความหมายได้ชัดเจน และเข้าใจง่าย  แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการสถาบันล้านนาศึกษา ให้ความ
สนใจ และให้ความความส าคัญกับการจัดแสดงนิทรรศการ รวมถึงบริบทรอบข้าง ประกอบกับ 
ผู้บริหารสถาบันล้านนาศึกษา ที่ใส่ใจในสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการ จึงให้ความส าคัญกับ         
ความสะอาด ทั้งบริเวณพ้ืนที่จัดแสดง วัตถุจัดแสดง แม้ในส่วนที่ผู้ใช้บริการมองไม่เห็น แต่สถาบัน
ล้านนาศึกษาก็ไม่เพิกเฉย ยังคงให้ความส าคัญแม้จะเป็นจุดอับ เพราะสุขภาพของผู้ใช้บริการ และ
บุคลากรในหน่วยงานเป็นสิ่งส าคัญ  ซึ่งเมื่อร่างกายแข็งแรง ก็จะท าให้สามารถเรียนรู้ และสนุกสนาน
เพลิดเพลิน พร้อมรับความรู้ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เฉกเช่นเดียวกับการให้ความส าคัญกับสิ่งอ านวย-
ความสะดวกต่าง ๆ กับผู้ใช้บริการ  โดยผู้บริหารสถาบันล้านนาศึกษา ให้ความส าคัญอย่างมากกับ
ความถูกต้องของข้อมูลที่จัดแสดง เพราะต้องการให้ผู้ ใช้บริการสามารถน าความรู้ดังกล่าว               
ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และวิถีชีวิตประจ าวัน ซึ่งในส่วนของความต้องการ (คาดหวัง) ที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ ด้วยความคิดเห็นสูงสุด            
3 อันดับ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) ดังนี้ 1) ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสกับวัตถุจัดแสดง ทั้งนี้
นิทรรศการในสถาบันล้านนาศึกษา ได้อนุญาตให้ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสกับวัตถุจัดแสดงได้อย่างเต็มท่ี 
โดยไม่กลัวว่า วัตถุดังกล่าวจะเสื่อมสลาย เพราะเชื่อในสัมผัสทั้ง 5 รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผั ส      
จะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี และการสัมผัสของจริง จะท าให้เกิดภาพในความรู้สึก และน าไปสู่การจดจ า
ท าให้นึกภาพออกทันที เมื่อพูดถึงสิ่งนั้น และสามารถอธิบายให้เห็นภาพได้ เพราะความรู้สึกนั้น
ประทับอยู่ในใจ ผ่านการสัมผัสของจริง  2) มีการพัฒนาและปรับปรุงนิทรรศการตลอดเวลา และ      
3) มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่า “ ในการจัด
นิทรรศการควรมีการคิดหัวเรื่อง (Theme) เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการชมนิทรรศการ เป็นการ  
เรียงร้อยเรื่องราวให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพ่ือสร้างอรรถรสในการชม อันจะท าให้ผู้ชมได้ทั้งความรู้ และ
ความเพลิดเพลิน รวมถึง รูปแบบในการจัดนิทรรศการควรมีความหลากหลาย ไม่จ าเป็นจะต้องมี
รูปแบบนิทรรศการ หรือการใช้สื่อที่เหมือนกันทุกนิทรรศการ บางนิทรรศการอาจมีความทันสมัยของ
สื่อในการน าเสนอ  แต่ในบางนิทรรศการอาจใช้การน าเสนอในรูปแบบที่ง่าย ให้วัตถุบอกเล่าเรื่องราว
แทน ตลอดจนในการจัดนิทรรศการ ควรมีทั้งนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชั่วคราว เพราะจะท า
ให้สถาบันล้านนาศึกษามีความเคลื่อนไหว ไม่รู้สึกน่าเบื่อ  มีสิ่งใหม่ ๆ มาให้ชมตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะ
นิทรรศการถาวร เปรียบเสมือนหน้าบ้าน ส่วนนิทรรศการชั่วคราว เปรียบได้กับเฟอร์นิเจอร์ที่ท าให้
บ้านน่าอยู่ สวยงาม น่ามาเที่ยว ” สะท้อนให้เห็นว่า พิพิธภัณฑ์ทุกแห่ง ไม่เว้นแม้แต่สถาบันล้านนา
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ศึกษา จึงควรมีการพัฒนา ปรับปรุงนิทรรศการอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ความรู้นั้นทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง สามารถน าไปใช้ได้อย่างไม่รู้สึกว่า ความรู้นั้นล้าสมัย เพราะหากไม่มีการพัฒนา 
ปรับปรุงนิทรรศการอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่องแล้ว จะท าให้รู้สึกเบื่อหน่าย และความรู้นั้นเป็นความรู้
เก่า ที่ล้าสมัยแล้ว อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงการไม่ใส่ใจกับผู้ใช้บริการ เนื่องด้วยผู้ใช้บริการอาจจะกลับมา
อีกครั้ง หลังจากได้ชมไปแล้ว รู้สึกประทับใจ แต่กลับมาครั้งที่ 2 รูปแบบการจัดนิทรรศการ และองค์
ความรู้ที่ได้ก็เหมือนเดิม จึงท าให้ผู้ใช้บริการเบื่อหน่าย และอาจจะน าไปสู่การไม่ประทับใจ จนท าให้
สถาบันล้านนาศึกษา เสียลูกค้า ที่ควรจะเป็นลูกค้าถาวรไป  ดังนั้น สถาบันล้านนาศึกษา จึงควรมี   
การจัดนิทรรศการ ทั้งถาวร และนิทรรศการหมุนเวียน โดยนิทรรศการหมุนเวียน ควรจัดอย่าง
สม่ าเสมอ อาจเป็นช่วงเวลา 3 เดือน โดยเป็นการน าเสนอองค์ความรู้เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่ หรือเป็น
เรื่องราวที่เสริมให้นิทรรศการถาวรมีความสมบูรณ์ อีกทั้ง ควรมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาประกอบกับ
การจัดนิทรรศการ เพ่ือท าให้นิทรรศการมีความน่าสนใจ และแปลกแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อ่ืน        
อันจะท าให้การเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานเพลิดเพลิน สมดัง
นิยามของสถาบันล้านนาศึกษา ที่ว่า “สถาบันล้านนาศึกษา เป็นสถานที่ เรียนรู้  แสวงหา              
ความเพลิดเพลิน และเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย ไทยวน ลัวะ  ไทยขึน ไทยอง ไทยใหญ่ และไทลื้อ เพ่ือให้เข้าใจ       
ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ด้วยความเท่าเทียมกัน 

 
(5) ภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนาศึกษา ด้านอาคารสถานที่ 

                     จากการที่ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ในภาพลักษณ์ของสถาบัน
ล้านนาศึกษา ด้านการอาคารสถานที่ ด้วยความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย  
(ร้อยละ) ได้แก่ 1) สถาบันล้านนาศึกษามีอาคารที่แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมล้านนา ซึ่งเป็น        
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นว่า สถาบันล้านนาศึกษาได้ผ่านการคิด และการออกแบบ         
ให้มีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ โดยแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ผนวกกับความทันสมัย ท าให้
สถาบันล้านนาศึกษามีความเป็นสากลบนพ้ืนฐานความเป็นล้านนา  2) สถาบันศึกษามีการออกแบบ      
ที่เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่ม อาทิ คนพิการ คนสูงวัย ทั้งนี้เพราะสถาบันล้านนาศึกษาเห็นว่า คนทุกกลุ่ม       
ทุกเพศ และทุกวัย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ ประกอบกับปัจจุบันสังคมโลกและสังคมไทยก าลังก้าว
เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย ซึ่งสอดคล้องกับการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่า “การมีกิจกรรมเสริม
ความรู้เป็นสิ่งส าคัญ สถาบันล้านนาศึกษา จึงควรมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มคนทุกเพศ      
ทุกวัย เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้สูงวัย เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคม    
ผู้สูงวัย อีกทั้ง ผู้สูงวัยจะมีองค์ความรู้ ทุนทรัพย์ และเวลา” ดังนั้น สถาบันล้านนาศึกษา จึงได้มี        
การออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการทุกเพศ และทุกวัย อันเป็นการเตรียมการที่ทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลง เพราะคนวัยเด็กในวันนี้ จะต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า  3) ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงสถาบัน
ล้านนาศึกษาได้อย่างสะดวก และ สถาบันล้านนาศึกษามีท าเลที่ตั้งที่ดี  เนื่องจากสถาบันล้านนาศึกษา 
ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งอยู่กลางใจเมือง มีระบบขนส่งมวลชนที่สะดวก จึงท าให้
สถาบันล้านนาศึกษา มีความเหมาะสมในการเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบกับมีความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ อาทิ พิพิธภัณฑสถานพระราชายาเจ้าดารารัศมี  
และวัดพระบาทสี่รอย ฯลฯ  ในส่วนความต้องการ (คาดหวัง) ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันล้านนา
ศึกษา ด้านการอาคารสถานที่ ด้วยความคิดเห็นสูงสุด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) ดังนี้ ควรมี
การจัดภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับอาคาร และมีที่พักผ่อนที่ร่มเย็น และสะอาด ทั้งในและนอกอาคาร 
แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการต้องการสถานที่เงียบสงบ เหมาะกับการเรียนรู้ และการพักผ่อนหย่อนใจ 
ดังนั้น สถาบันล้านนาศึกษา จึงควรสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  ด้วยการจัดท ามุมพักผ่อน          
มุมสืบค้นข้อมูล ตลอดจนการจัดภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีความสอดคล้องกับอาคาร และบริบทโดยรอบ 
เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ พร้อมกับ
การพักผ่อน ซึ่งสอดคล้องกับการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่า “เพ่ือเป็นการดึงดูดให้มีผู้เข้าชม
สถาบันล้านนาศึกษา จึงควรมีการจัดภูมิทัศน์ที่น่าสนใจ เช่น มุมถ่ายรูป ร้านขายของที่ระลึก           
การฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะดึงดูดใจ และเชิญชวนให้มีผู้เข้าชมแล้ว และยังเป็นการ
สร้างรายได้ให้กับสถาบันล้านนาศึกษา” ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับสถาบันล้านนาศึกษา ในการ
น าเงินดังกล่าวปพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ นิทรรศการ วัตถุจัดแสดง ฯลฯ ให้มีความทันสมัย 
สมบูรณ์ พร้อมให้บริการได้ตลอดเวลา เนื่องด้วยสถาบันล้านนาศึกษาอยู่ในการดูแลของส านักศิลปะ          
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย      
ดังนั้นการซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงสถาบันล้านนาศึกษา จึงอาจไม่ทันกับความต้องการ เนื่องด้วย
ต้องของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในการด าเนินการ และจะต้องเป็นไปตามระเบียบ         
การเบิกจ่าย  อีกทั้งการมีมุมถ่ายภาพ จะเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันล้านนาศึกษา ผ่านการเซลฟ่ี 
(Selfy) ของผู้มาใช้บริการที่เผยแพร่ผ่าน Social Media ซึ่งเข้าถึงผู้คนได้หลากหลายกลุ่ม อาชีพ  เพศ 
และวัย เป็นการประชาสัมพันธ์ที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่ได้ผลมาก 
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                             (6) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสถาบันล้านนาศึกษา เพื่อการเป็น      
แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
   จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
และการสนทนากลุ่มของผู้ทรงวุฒิในสาขาต่าง ๆ พบว่า ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ เพ่ือให้
สถาบันล้านนาศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกทั้ง เพ่ือให้
เกิดความเคลื่อนไหว และเป็นการดึงทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการด าเนินกิจกรรมในสถาบันล้านนาศึกษา อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งมหาวิทยาลัย และชุมชน สมดังเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สถาบันอุดมศึกษา   
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” ประกอบกับการศึกษา พบว่า การด าเนินกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพสถาบัน
ล้านนาศึกษา ถือเป็นกิจกรรมส าคัญที่จะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการคงอยู่ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้         
อันจะน าพาไปสู่การรักษาไว้ซึ่งมรดกวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อีกทั้ง
เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนไหวในสถาบันล้านนาศึกษา  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

(6.1)  สื่อการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ในสถาบันล้านนาศึกษา 

เพราะสื่อช่วยให้การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เป็นไปได้สะดวก และรวดเร็ว  อีกทั้งสามารถศึกษาได้ด้วย
ตนเอง ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายเพศ และวัย จึงควรมีสื่อที่หลากหลาย ทั้งหนังสือ  
เว็บไซต์ และสื่อโปรแกรมประยุกต์ (Application) ที่เหมาะสมกับผู้ชมได้ทุกกลุ่ม ตามความสนใจ    
ซึ่งสื่อเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ชมได้เข้าใจในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์
ในล้านนา  

(6.2)  กิจกรรมสืบสานองค์ความรู้จากชุมชน  
จากการศึกษาพบว่า การสืบสานองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น จะเป็นการ

รักษาไว้ซึ่งองค์ความรู้ของชุมชนให้คงอยู่  เพราะความรู้ส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นความรู้ในตัวบุคคล  
ดังนั้นการจัดกิจกรรมสืบสานองค์ความรู้ของชุมชนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการคิด
กิจกรรมย่อย และหัวข้อของกิจกรรม ตลอดจนผู้ให้ความรู้ในแต่ละด้าน ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้
ความรู้แล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ท าให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันด าเนินงานได้แลกเปลี่ยนความคิด
ระหว่างกัน และยังเป็นการสืบสานองค์ความรู้ของชุมชนให้อยู่คู่กับชุมชน โดยแบ่งเป็นกิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
                                     ก. ลานเสวนาสืบสานความรู้ ในชุมชน  เป็นการเสวนาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของล้านนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต  ฯลฯ  โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากร       
พร้อมจัดสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงทางวัฒนธรรม  
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                                    ข. กิจกรรมเยาวชนพบภูมิปัญญา เป็นการน าภูมิปัญญาผู้มีความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ ของชุมชน เข้าสู่สถาบันการศึกษา โดยมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน  เพื่อให้เยาวชนได้
พบปะกับภูมิปัญญา ท าให้รู้ว่าในชุมชนของตนเองที่ของดีมากมาย และ   เป็นการสืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชน อีกท้ังเป็นการให้ก าลังใจแก่ภูมิปัญญา และสร้างสัมพันธไมตรี เครือข่ายระหว่าง
ชุมชนกับสถาบันการศึกษา  เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
 

                                   (6.3)  กิจกรรมมัคคุเทศก์  
                                     จากการศึกษาพบว่า มัคคุเทศก์ ซึ่ง เป็นผู้น าเสนอเรื่องราวให้กับ
ผู้ใช้บริการได้รับทราบถึงความเป็นสถาบันล้านนาศึกษา และองค์ความรู้ต่างๆ เป็นสิ่งส าคัญ และ
จ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ผู้ชมได้รับความรู้ต่าง ๆ จากการชมนิทรรศการ ซึ่งเป็นความรู้จากการฟัง 
ประกอบการอ่าน จากป้ายข้อมูลนิทรรศการ และมัคคุเทศก์ น าชมสถาบันล้านนาศึกษา จะเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมการเป็นมัคคุเทศก์ และ
ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ซึ่งจะมีทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น และ
ภาษาจีน  ซึ่งกิจกรรมนี้ จะท าให้นักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ มีประสบการณ์ในการท างาน สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีทักษะความรู้ในสถาบันล้านนาศึกษา รวมถึง เป็น       
การปลูกจิตส านึกให้นักศึกษา ซึ่ งเป็นคนในชุมชน ได้ เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์มรดก              
ทางวัฒนธรรมของชุมชนให้ยั่งยืนสืบไป 

 
         จะเห็นได้ว่ากิจกรรมเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสถาบันล้านนาศึกษา จะเป็นเครื่องมือ

กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิต : สถาบันล้านนาศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ และช่วยกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวในสถาบันล้านนาศึกษา อีกทั้งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนเข้ามาเรียนรู้  และท่องเที่ยว จึงท าให้สถาบันล้านนาศึกษาไม่หยุดนิ่ง                 
มีความเคลื่อนไหวเปรียบเสมือนคนมีชีวิต สมเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และน าไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 

 
 




