
 
 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

  
 การวิจัยคร้ังน้ีได้ด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการตามแผนท่ีก าหนดไวแ้ละ 
ขอน าเสนอผลการศึกษาเรียงตามล าดบัดงัน้ี 
 1.   การศึกษาบริบทของชุมชน  
 2.   การจดัตั้งทีมวจิยัระดบัพื้นท่ีและวางแผนการท างาน  
 3.   การเปิดเวทีชาวบา้น  

 4.   การวางแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั 
5.   การพฒันาบุคลากรในโรงเรียน  

 6.   ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้    
 7.   การจดัท าส่ือประกอบการสอน  
 8.   ทดลองใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึน  
  9.  วพิากษโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   
   10. ปรับปรุงส่ือใหส้มบูรณ์และเผยแพร่ผลงานวจิยัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน   
 

1.  การศึกษาบริบทของชุมชน แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ 
      1.1  บริบทของอ าเภอ 
 อ าเภอเวียงแหง เป็นเมือง ๆ หน่ึงในอดีต มีต านานเก่ียวกับล าน ้ าแม่แตงโดยกล่าวกนัว่า 
ในสมยัพุทธกาล พระพุทธเจา้พร้อมด้วยพระอานนท์องค์อุปัฎฐากเสด็จจาริกและสั่งสอนโปรด
สรรพสัตว์ จนบรรลุถึงเมืองเมืองหน่ึง พระองค์ได้ประทบัแรม ณ ยอดเขาเต้ีย ๆ ลูกหน่ึง พอวนั 
รุ่งข้ึน มีพวกชาวเขาเผ่ากระเหร่ียง (ยาง) บา้นแม่ยางกุ่ม ไดน้ าขา้วน ้ าโภชนาอาหาร พร้อมกบัแตง 
ลูกหน่ึงถวายพระพุทธองค์ พระอานนท์ก็น าแตงลูกนั้นไปปอกเปลือกและผ่าเป็นซีก ๆ แล้วทิ้ง
เปลือกแตงโมลงในล าธาร ซ่ึงต่อมาล าธารแห่งน้ีก็ปรากฏช่ือวา่ "ล าน ้าแม่แตง" ขณะท่ีพระพุทธองค์
ได้เสด็จเสวยแตงท่ีพระอานนท์น ้ าไปถวายนั้นพระทนต์ (ฟัน)  ก็กระเทาะออกมา (ค าว่ากะเทาะ 
น้ีภาษาท้องถ่ินใช้ค  าว่าแหง) ด้วยเหตุน้ีเมืองแห่งนั้นจึงได้ช่ือว่า "เมืองแหง" เป็นเมืองหน้าด่าน 
ของเมืองเชียงใหม่ มีพ่อเหงซาววา  เป็นพ่อเมืองคนสุดท้าย   มีอายุอยู่ในช่วงปี  พ.ศ.2472   
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ปั จจุบันย ังปรากฏคู เมืองเก่ ายาวกว่า 2  กิ โลเมตรเศษ  อ าเภอเวียงแหง  เดิมเป็นต าบลข้ึนกับ   
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ สภาพทอ้งท่ีกนัดารและติดกบัชายแดนประเทศพม่า มีสภาพเป็น
เมืองปิด  การคมนาคมยากล าบากท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปกครอง พฒันา และการ 
ป้องกัน รักษ าความสงบ  จึงได้ตั้ ง เป็น ก่ิ งอ า เภอ เวียงแหง เม่ื อ  วัน ท่ี  5 พฤษภาคม  2524  
ประกอบด้วย  2 ต าบล  12 หมู่บ้าน  จนกระทั่งได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้ งเป็นอ าเภอเวียงแหง  
เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2536 

ดา้นสภาพภูมิศาสตร์พื้นท่ีจ านวน 705  ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ต าบล
ไดแ้ก่ต าบลเมืองแหง  ต าบลแสนไห  ต าบลเปียงหลวง  มีจ  านวนหมู่บา้นทั้งส้ิน 23  แห่ง  
  อาชีพหลกั ของประชากรไดแ้ก่ การท านา ท าไร่ ท าสวน อาชีพเสริม ไดแ้ก่ การผลิตสินคา้
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัของอ าเภอ ไดแ้ก่  ถ่านหินลิกไนตแ์ละป่าไม ้  
จ านวนประชากรทั้งส้ินรวม 24,028  คน  เป็นชาย 12,683  คน  หญิง 11,345  คน 

              ความหนาแน่นของประชากร 150  คน / ตารางกิโลเมตร 
ผลผลิตทางเกษตร ไดแ้ก่ ขา้ว  กระเทียม  

ท่ีมา : อ าเภอเวยีงแหง  (2549) 
       
  1.2   บริบทของหมู่บ้านเปียงหลวง 
  สภาพภูมิศาสตร์หมู่บา้นเปียงหลวงตั้งอยูบ่นภูเขาสูง ในเขตต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่  ตั้งอยูใ่กลก้บัชายแดนประเทศพม่า โดยมีเขตติดต่อดงัน้ี 

ทิศเหนือ    จรดกบั ประเทศพม่า  
ทิศใต ้       จรดกบั   บา้นจอง  บา้นม่วงเครือ  อ าเภอเวยีงแหง 
ทิศตะวนัออก   จรดกบั   บา้นแกนอ้ย  อ าเภอเชียงดาว 
ทิศตะวนัตก   จรดกบั           อ  าเภอปางมะผา้  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ประชากร ในพื้นท่ีประกอบไปดว้ยชนหลายเผ่า คือ ไทยใหญ่  จีนคณะชาติ  ลีซอ และคน
พื้นเมือง  แต่กลุ่มประชากรท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ ไทยใหญ่และจีนคณะชาติ 

การประกอบอาชีพ  ประชากรในชุมชนมีการประกอบอาชีพหลายอาชีพ  ทั้งท านา ท าไร่  
ท าสวนล้ินจ่ี  เล้ียงสัตว ์ คา้ขาย  ท าธุรกิจส่วนตวั รับจา้งทัว่ไปและมีประชากรบางส่วนท่ีออกไป
ประกอบอาชีพในถ่ินอ่ืนหรือในเมือง 

การศึกษา ประชากรสามารถศึกษาไดจ้ากโรงเรียนท่ีเป็นของรัฐและของชุมชนโดยโรงเรียน
ของรัฐมีอยู่  2 โรงเรียนและ 1 ศูนยเ์ด็กเล็ก คือ โรงเรียนบา้นเปียงหลวง  ซ่ึงเปิดท าการสอนตั้งแต่
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ระดบัก่อนประถมศึกษา  ระดบัประถมศึกษา  และมธัยมศึกษาตอนตน้  และโรงเรียนรัฐราษฎร์
อุปถมัภ ์ซ่ึงเปิดท าการสอนระดบัก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษาปีท่ี 6  และมีศูนยเ์ด็กเล็กของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง  1  ศูนย ์  ส่วนการศึกษาของชุมชนมี 2 แห่ง  คือโรงเรียนสอน
ภาษาจีนและโรงเรียนของชาวไทยใหญ่ท่ีเปิดสอนทั้ งภาษาไทยใหญ่และภาษาไทยวฒันธรรม 
และประเพณี  เน่ืองจากบา้นเปียงหลวงเป็นหมู่บา้นท่ีมีประชากรมาก  มีหลายเผา่พนัธ์ุ  หลายชนชาติ  
จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชนชาติใหเ้ห็นเด่นชดั   เช่น 

ชนชาติชาวไทยใหญ่  มีประเพณีและศิลปวฒันธรรมท่ีส าคญัคือ ประเพณีปอยส่างลอง   
ปอยออกหว่าหรือออกพรรษา  ประเพณีปีใหม่ไต   ประเพณีทานต้นเก๊ียะ  ประเพณีก๋วยสลาก   
ศิลปะการแสดงร านก   การร าโต   เป็นตน้ 

ชนชาติชาวจีน  มีประเพณีและศิลปวฒันธรรมท่ีส าคญั คือ เทศกาลตรุษจีน  เทศกาลไหว ้
พระจนัทร์  ประเพณีการแต่งงานแบบจีน  และการฟ้อนร าจีน  เป็นตน้ 

ชาวเขาเผ่าลีซอ  มีประเพณีและศิลปวฒันธรรมท่ีส าคญัคือ ประเพณีกินวอ (ข้ึนปีใหม่)   
การเตน้จะคึ (การร่ายร าของชาวลีซอ)   การเป่าขลุ่ย   เป็นตน้ 
 ภาษาและศาสนา  ประชากรในหมู่บา้นเปียงหลวงจะมีภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารหลายภาษา
คือ ภาษาไทยกลาง  ภาษาไทย (พื้นเมือง)  ภาษาไทยใหญ่ ภาษาจีน  ภาษาลีซอ ซ่ึงเป็นปัญหาในการ
ติดต่อส่ือสารข่าวของทางราชการอย่างยิ่ง  ดา้นศาสนา  ประชากรนับถือศาสนาอย่างหลากหลาย 
เช่น ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต ์และนบัถือผ ี เป็นตน้ 
 ด้านการส่ือสารและการคมนาคม  ปัจจุบันได้รับความสะดวกสบายมากข้ึน มีจ านวน
โทรศพัท์สาธารณะมากข้ึนและสามารถใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์ส่วนบุคคลได้อย่างชัดเจน   
การคมนาคม  มีรถโดยสารประจ าทาง วนัละ 5  เท่ียว คือ เช้า 2 เท่ียว กลางวนั 1 เท่ียว เยน็ 2 เท่ียว 
แต่ในการเดินทางโดยรถยนตโ์ดยสารประจ าทางตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางจากโรงเรียนถึงเชียงใหม่
เท่ียวละ  5  ชัว่โมง เพราะเส้นทางการคมนาคมคดเค้ียวข้ึนลงไปตามเชิงเขาท่ีสลบัซบัซ้อนมากท่ีสุด
ในจงัหวดัเชียงใหม่  หลายคร้ังท่ีเกิดอุบติัเหตุในการคมนาคมสัญจรไปมา 
 
      1.3  ด้านงานวจัิยและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวกบัชุมชน 

 วนัดี สันติวฒิุเมธี (2544, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ
ของชาวไทใหญ่ ชายแดนไทย – พม่า กรณีศึกษาหมู่บ้านเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัชียงใหม่ 
พบว่า หมู่บ้านเปียงหลวงตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านชายแดนทางทิศ 
ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ติดต่อกบัรัฐฉาน ประเทศพม่า ประชากรหลกัของหมู่บ้าน 
เป็นอดีตนายทหารไทใหญ่ซ่ึงเคยท าการสู้รบกบัรัฐบาลพม่า รองลงมาเป็นอดีตทหารจีนคณะชาติ 
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หรือ ก๊กหม่ินตัง๋ (KMT) ซ่ึงเคยตกลงเป็นพนัธมิตรร่วมรบกบักองก าลงักูช้าติไทใหญ่ นอกจากน้ีเป็น
ชาวปะหล่อง ชาวลีซอ ท่ีหนีภยัการสู้รบจากพม่าเขา้มาอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งชาวไทยท่ีเพิ่ง
อพยพเขา้มาคา้ขายและตั้งถ่ินฐานในภายหลงั    

จากการศึกษากระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของชาวไทใหญ่ในหมู่บา้นแห่งน้ี
พบว่า ชาวไทใหญ่มีกระบวนการเลือกสรรอตัลักษณ์ข้ึนมาสร้างพรมแดนทางชาติพนัธ์ุของตน
หลากหลายรูปแบบ โดยเน้ือหาของอตัลกัษณ์ดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กับกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนท่ีอยู ่
แวดลอ้มในลกัษณะทา้ทาย ต่อรอง และประนีประนอมโดยเฉพาะรัฐไทยกบัรัฐพม่าอยู่ตลอดเวลา 
รวมทั้งมีความสัมพนัธ์กบัความเป็น พื้นท่ีชายแดนและสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเปล่ียนไปในช่วง 
40 ปีท่ีผา่นมาโดยตรง กล่าวคือ  

 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 จนถึง พ.ศ. 2539  ชายแดนจากหมู่บ้านเปียงหลวงจนถึงฝ่ังตะวนัออก
ของแม่น ้ าสาละวินในรัฐฉาน ประเทศพม่า ตกอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกองก าลงักู้ชาติไทใหญ่  
อตัลกัษณ์ท่ีถูกผลิตข้ึนในช่วงเวลาน้ี  จึงมีเน้ือหาท้าทายกบัอ านาจรัฐพม่าโดยตรง อาทิ บทเพลง
การเมืองท่ีมีเน้ือหาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพม่า ต าราเรียนภาษาไทใหญ่  ท่ีห้ามสอนในเขตอ านาจรัฐ
พม่า สัญลกัษณ์รูปธงชาติ  เพื่อสร้างส านึกเร่ืองความเป็นชาติและการกู้ชาติ รวมทั้งการพยายาม
ปฏิเสธอิทธิพลของวฒันธรรมพม่าในหลายรูปแบบ อาทิ การตดัชายซ่ินของนางร าลิเกไทใหญ่เพื่อ
ไม่ใหค้ลา้ยคลึงกบันางร าลิเกพม่า เป็นตน้  แต่หลงัจากกองก าลงักูช้าติไทใหญ่ภายใตก้ารน าของขุน
ส่าประกาศวางอาวุธเม่ือต้นปี พ.ศ. 2539 บริเวณชายแดนหมู่บ้านเปียงหลวงในเขตรัฐฉานตกอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของรัฐบาลพม่า ท าให้การผลิตอตัลกัษณ์ท่ีมีเน้ือหาทา้ทายอ านาจรัฐพม่าลดลง
และหันมาประนีประนอมกับรัฐไทยมากข้ึน  เน่ืองจากชาวไทใหญ่จ าเป็นต้องอาศัยอยู่ในเขต 
ประเทศไทย การผลิตอตัลักษณ์ท่ีมีเน้ือหาท้าทายอ านาจรัฐพม่าโดยตรง  อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทย-พม่า  และท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทใหญ่ในหมู่บา้น
เปียงหลวง  ขาดความมัน่คง  โดยสรุป  ความเป็นพื้นท่ีชายแดนและสถานการณ์ทางการเมืองท่ี
เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ท าให้ชาวไทใหญ่บา้นเปียงหลวงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของ
ตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปอยู่เสมอ  ชาวไทใหญ่บ้านเปียงหลวงจะเป็นผู ้
หยบิยกอตัลกัษณ์ต่าง ๆ ข้ึนมาใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีก าลงัเผชิญอยู ่ ดว้ยเหตุน้ีอตัลกัษณ์
ทางชาติพนัธ์ุของชาวไทใหญ่บา้นเปียงหลวงจึงเป็นส่ิงไม่แน่นอนตายตวั และเป็นเคร่ืองสะทอ้น 
ใหเ้ห็นถึงกระบวนการธ ารงชาติพนัธ์ุของชาวไทใหญ่ภายใตก้ระแสการเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นอยา่งดี   

เช่นเดียวกันเรณู  อรรฐาเมศร์ (2547, หน้า 201) ได้ศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชนไทใหญ่ 
ทอ้งถ่ินภาคเหนือ  ลุ่มน ้ ามาว  แม่มาวและแม่กก  พบวา่ชาวไทยใหญ่ไดส้ร้างวาทกรรม “ตวัเป็นไทย
แต่ใจเป็นไต” พร้อมกบัการสร้างจิตส านึกแก่คนรุ่นใหม่วา่ “ชาติไตอยา่ให้หาย  วฒันธรรมอยา่รู้ลืม”
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เป็นการปรับตวัเพื่อความอยูร่อด  ชาวไทใหญ่บา้นเวียงหวายตอ้งสร้างวาทกรรม  ปรับเปล่ียนตวัตน
อยู่ตลอดเวลา  ท่ีส าคญัใจเป็นไตเก่ายงัไม่เปล่ียนมาร่วมร้อยปี  แต่เยาวชนรุ่นใหม่  ท่ีพวกเขาเกิด 
ในเมืองไทยเร่ิมอยากจะลืมทั้งตวัและใจ 

 เร่ืองเดียวกนักฤษณา  เจริญวงศ ์ (2545, หนา้ 67-69) ไดศึ้กษาเร่ืองนโยบายของรัฐบาลไทย
ท่ีมีผลต่อพฒันาการและการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรชาวจีนอพยพ     
(อดีตทหารจีนคณะชาติ) ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่  เชียงรายและแม่ฮ่องสอน  ตั้งแต่ พ.ศ.  2527 – 2542 
พบว่าปัญหาทางสังคมท่ีพบ ได้แก่ ปัญหาการไม่มีสัญชาติท าให้ไม่มีบัตรประจ าตวัประชาชน 
ปัญหาการอพยพเข้ามาของบุคคลสัญชาติอ่ืน ๆ ท่ี เข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย เช่น  
ชนกลุ่มนอ้ยพม่า  ชาวจีนอพยพพลเรือนอิสระอ่ืน ๆ  ปัญหาการประกอบอาชีพผิดกฎหมายไม่วา่จะเป็น
การค้าส่ิงผิดกฎหมาย  การหลีกเล่ียงการเสียภาษีและการค้ายาเสพติดท่ีร้ายแรงต่าง ๆ ปัญหา 
ความตอ้งการของชาวจีนอพยพท่ีตอ้งการไปท างานในต่างประเทศ 
 
      1.4  บริบทของโรงเรียน 

1.4.1  ท่ีตั้ง  โรงเรียนบา้นเปียงหลวง  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
(สพท. ชม. 3)  ส านกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) 

1.4.2  ระยะทางจากโรงเรียน 
 

ตารางที ่4.1 ระยะทางจากโรงเรียน   
 

                                                       ระยะทาง (กม.) 
              ถึง 

สภาพถนน 
ลาดยาง 

รวม
ระยะทาง 

(กม.) 
โรงเรียนท่ีใกลท่ี้สุด (ร.ร. รัฐราษฎร์อุปถมัภ)์ 4 0.5 
โรงเรียนท่ีจดัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 
(ร.ร.เวยีงแหงวทิยาคม) 

4 18 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 4 180 
 

1.4.3  ท่ีดินของโรงเรียน   เป็นท่ีดินท่ีมีพื้นดินติดต่อกนัทุกแปลง 
1.4.4  การเดินทาง  มีรถโดยสารประจ าทางไป-กลบั เชียงใหม่-เปียงหลวง วนัละ 5 เท่ียว 
1.4.5  แหล่งน ้าในโรงเรียนมี 
          1)  น ้าบาดาล ใชด่ื้มและบริโภค 
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2)  น ้าประปาภูเขา  ใชช้ าระลา้งและการเกษตร  สระน ้า ใชใ้นการเกษตร 
   1.4.6  ปัญหาสภาพแวดลอ้ม 
             1)  ปัญหาเกิดการปะทะกนัของชนกลุ่มนอ้ยกบัประเทศพม่าตามแนวชายแดนและ    

ในเขตบริการ 
             2)  เป็นหมู่บา้นท่ีเป็นเส้นทางล าเลียงและท่ีพกัยาเสพติดและส่ิงผดิกฎหมาย 

1.4.7  ลกัษณะโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านเปียงหลวงเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2533 เปิดสอน 3 ระดับ 
การศึกษา คือ ระดบัอนุบาล ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  เป็นโรงเรียนท่ีอยู่
ในพื้นท่ีพิเศษ  มีประวติัความเป็นมาของโรงเรียนดงัน้ี 
 โรงเรียนบา้นเปียงหลวงตั้งอยูห่มู่ท่ี 1 ต าบลเปียงหลวง  อ าเภอเวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ ก่อตั้ง
เม่ื อ ว ัน ท่ี  2 มี น าคม  พ .ศ . 2500 โดยน ายส วาท   สุ คน ธ า   ศึ กษ าธิ ก ารอ า เภ อ เชี ย งด าว   
นายแสน  มหาวรรณา พร้อมดว้ยราษฎรบา้นเปียงหลวงไดแ้ผว้ถางท่ีสาธารณประโยชน์ของหมู่บา้น
พร้อมก่อสร้างอาคารเรียนชัว่คราว 1 หลงั  และจดัหาอุปกรณ์การเรียนการสอน  เปิดท าการสอน 
ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบา้นจอง มีนายวารี  คะใจ รักษาการ
ในต าแหน่งครูใหญ่และไดแ้ยกตวัเป็นเอกเทศ  เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน  พ.ศ. 2500  เป็นตน้มา   
 สภาพปัจจุบนัโรงเรียนบา้นเปียงหลวงเป็นโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ี 39 ไร่ 3 งาน 26 8/10 ตารางวา 
โดยแบ่งพื้นท่ีโรงเรียนเป็นสถานท่ีใช้ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนดงัน้ี 
  1)  อาคารเรียน  สปช.105/29  จ านวน  3 หลงั 
  2)  อาคารเรียน สปช. 102/26  จ านวน  1 หลงั 
  3)  หอ้งคอมพิวเตอร์  จ  านวน 1 หอ้ง 
  4)  อาคารเรียนแผนกอนุบาล จ านวน 2 หลงั 
                           5)  อาคารอเนกประสงค ์ สปช.205/26   จ านวน 1 หลงั 
  6)  สนามฟุตบอล  สนามบาสเกตบอล อยา่งละ 1 สนาม 
  7)  บ่อบาดาล หอถงัน ้าสูง 
  8)  บ่อเล้ียงปลา ขนาด 25 x 45 เมตร  จ านวน 1 บ่อ 
  9)  บา้นพกัครู 1 หลงั 

10) บา้นพกัภารโรง 1 หลงั 
11) ส้วม จ านวน 7 หลงั 
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             1.4.8  บุคลากรภายในโรงเรียน 
ปัจจุบนัมีนายชูศกัด์ิ  เนียมทอง  เป็นผูอ้  านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบา้นเปียงหลวง   

มีคณะครู  34  คน  เป็นครูประจ าการ 27 คน  ต าแหน่งวา่ง 9  ต าแหน่ง  ครูอตัราจา้ง  4  คน  
มีนกัเรียนทั้งหมด 1,070  คน  นกัการภารโรง  2  คน  ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.2  จ านวนครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 
ที ่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง อนัดบั วุฒ ิ วชิาเอก 
1. นายชูศกัด์ิ    เนียมทอง ผอ. คศ.3 ค.บ. บริหาร 
2. วา่ง รอง.ผอ.    
3. นายอนุสรณ์  ไชยยอง ครู คศ.2 ค.บ ศิลปะ 
4. นางทรงศรี    ใจบุญ ครู คศ.2 ป.กศ.สูง สงัคม 
5. นางสาวสุพรรษา  ศรีมา ผูช่้วยครู ผูช่้วยครู  คณิตศาสตร์ 
6. นางสาวผอ่งพรรณ   เขียวเจถะ ครู คศ.2 ค.บ สงัคม 
7. นายจีรศกัด์ิ   ชมภูม่ิง ครู คศ.2 ป.กศ.สูง อุตสาหกรรมฯ 
8. นางประดบัดวง  ปานนัท ์ ผูช่้วยครู ผูช่้วยครู  ภาษาองักฤษ 
9. นางภาสินี   ขนัแกว้ ครู คศ.2 วท.บ. สุขศึกษา 
10. นางสาวเสาวลกัษณ์   ดอนไพรอน้ ครู คศ.2 ค.บ นาฎศิลป์ 
11. นางจิตราภรณ์   ปานชา้ง ครู คศ.2 ค.บ ประถมศึกษา 
12. นายประเสริฐ  ศรนุวตัร ครู คศ.2 ค.บ ประถมศึกษา 
13. นายสรรเสริญ   ธรรมคุณ ครู คศ.2 ค.บ ดนตรีศึกษา 
14. นางสาวศิริยา    อินทกาโมทย ์ ครู คศ.2 ค.บ ภาษาองักฤษ 
15. นายนิติ  วฒิุธนากรกลุ ครู คศ.1 วท. บ. คอมพิวเตอร์ 
16. นายเชาวลิต  กอ้นค า ครู คศ.1 ค.บ. วทิยาศาสตร์ 
17. นางสาวนพมาศ   ไชยชมภู ครู คศ.1 ค.บ ดนตรีศึกษา 
18. นางโนรี    รินเขียว ครู คศ.1 ค.บ ประถมศึกษา 
19. นางสายสวาท  รัตนมหามณีกร ครู คศ.1 ค.บ ปฐมวยั 
20. นายสมศกัด์ิ  บุญลูน ผูช่้วยครู ผูช่้วยครู ค.บ วทิยาศาสตร์ 
21. นางสาวมนทิรา   มัง่มูล ครู คศ.1 ค.บ ประถมศึกษา 
22. นายนิวฒัน ์  เรือนอินทร์ ผูช่้วยครู ผูช่้วยครู ค.บ พลศึกษา 
23. น.ส.ประภาพรรณ  จนัทร์แสนตอ ครู คศ.1 ค.บ คณิตศาสตร์ 
24. นายชนะ  จนัทะวงค ์ ครู คศ.1 ค.บ คณิตศาสตร์ 
25. นางเศรษฐิณี  กลุสุทธิเสถียร ผูช่้วยครู ผูช่้วยครู  คอมพิวเตอร์ฯ 
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ที ่ ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง อนัดบั วุฒ ิ วชิาเอก 
26. วา่ท่ีร้อยตรีสง่า จุราเพชร ครู คศ.1 ค.บ คณิตศาสตร์ 
27. นางศิริพร  จุราเพชร ครู คศ.1 ค.บ คณิตศาสตร์ 
28. นางมยรีุ   จนัทะวงค ์ ผูช่้วยครู ผูช่้วยครู  ภาษาไทย 
29. นางสาวธิดารัตน์  หลา้จนัทร์ ผูช่้วยครู ผูช่้วยครู ค.บ ปฐมวยั 
30. นางมทันียา  ลาวรรณ์ ครู คศ.2 ค.บ ภาษาไทย 
31. นางสุมาลี  ราหมนั ครูอตัราจา้ง  ม.6 - 
32. นายนพดล  ใจบุญ ครูอตัราจา้ง  ค.บ พลศึกษา 
33. นางลดัดา   ลอยดี ครูอตัราจา้ง  ค.บ คหกรรมฯ 
34. นางวนัเพญ็  กอ้นค า ครูอตัราจา้ง  ค.บ วทิยาศาสตร์ 
35. นายสุรศกัด์ิ   การะหงษ ์ ลูกจา้งประจ า       ม.6               - 
36. นายพิศ   จ่ิงต่า ลูกจา้งชัว่คราว  ม.3 - 

 

ตารางที่ 4.3  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2548 

ช้ัน 
 

จ านวนนักเรียน 
จ านวนห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 14 12 26 1 
อนุบาล 2 26 30 56 2 

รวมก่อนประถมศึกษา 40 42 82 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 60 49 109 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 2  58 50 108 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 97 83 180 5 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 67 48 115 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 42 64 106 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 42 53 95 3 

รวมประถมศึกษา 366 347 713 20 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 65 70 135 2 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 33 52 85 2 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 25 30 55 2 

รวมมธัยมศึกษา 123 152 275 6 

รวมทั้งส้ิน 529 541 1,070 29 
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            1.4.9  รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 
         1. นายเตง็ยุน้ ผายนาง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
         2. นายหวนิกุย้ แซ่หล่ี  รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 3. พระมหาไกรสร ปัญญาณธโร กรรมการ 
          4. พระปรีชา ปัญญาสาโร กรรมการ 
           5. นายหนัน่ตาอู  ตางเก  กรรมการ 
         6. นางจนัทร์นวล มหาวรรณา กรรมการ 
         7. นายตุ่น  ตนันิล  กรรมการ 
         8. นางโหม๋คงใส ลุงโลน  กรรมการ 
         9. นายสรรเสริญ ธรรมคุณ กรรมการ 
       10. นางบวัหอม มัน่คง  กรรมการ 
       11. นางเม๊ียะ  ใจเยน็  กรรมการ 
       12. นายจ่ามละ สุแสง  กรรมการ 
       13. ด.ต.อ านวย จนัอกัษร กรรมการ 
       14. นายจ่ามละ เหงมาด  กรรมการ 
       15. นายชูศกัด์ิ เนียมทอง กรรมการและเลขานุการสถานศึกษา 
ขอ้มูลจาก :  แผนปฎิบติัการประจ าปี 2548  โรงเรียนบา้นเปียงหลวง 
 
2.   การจัดตั้งทมีวจัิยระดับพืน้ที่  เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพและสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนจึงไดจ้ดัตั้งทีมวจิยัระดบัโรงเรียนจ านวน 10 คน ไดแ้ก่ผูบ้ริหาร และคณะครูซ่ึง
โรงเรียนคดัเลือกจากตวัแทนตามระดบัช่วงชั้นละ 2 คน  ทั้งน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อเป็นผูป้ระสานงาน
ระหวา่งคณะครูในสายชั้นกบัผูว้จิยัและสามารถพฒันาใหเ้ป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) 
ในการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง หลงัจากนั้นประสานกบัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษาเพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดงัรายช่ือ
ต่อไปน้ี 
         1.  นายชูศกัด์ิ เนียมทอง     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเปียงหลวง 
 2.   นางสายสวาท รัตนมหามณีกร  ระดบัชั้นอนุบาลศึกษา 
 3.   นางสาวธิดารัตน์ หลา้จนัทร์   ระดบัชั้นอนุบาลศึกษา 
 4.   นางจิตราภรณ์ ปานชา้ง  ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1- ป.3) 
 5.   นางมยรีุ จนัทะวงค ์    ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1- ป.3) 
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 6.   นางโนรี รินเขียว   ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1- ป.3) 
 7.   นางศิริพร  จุราเพชร    ระดบัช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4- ป.6) 
 8.  นายชนะ จนัทะวงค ์   ระดบัช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4- ป.6) 
 9.  นางสาวผอ่งพรรณ  เขียวเจถะ  ระดบัช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1- ม.3) 
 10. วา่ท่ีร้อยตรีสง่า จุราเพชร  ระดบัช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1- ม.3) 
 

3.   การด าเนินการเปิดเวทชีาวบ้าน 
 คณะครูโรงเรียนบา้นเปียงหลวง  ร่วมกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  จดัเวทีชาวบา้นเพื่อ
เป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในระดบั
โรงเรียน อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2548 ณ วดัเปียงหลวง 
อ าเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่   ประกอบดว้ยผูเ้ขา้ร่วมเวทีชาวบา้นจ านวน 60 คน ไดแ้ก่  

1. คณะครูและนกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบา้นเปียงหลวง 
2. คณะวทิยากรจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
3. ผูป้กครองนกัเรียน 
4. ผูน้ าชุมชน 
5. ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ กลุ่มแม่บา้น ศิษยเ์ก่า 
6. องคก์รเอกชนและส่วนราชการทอ้งถ่ิน 

 
ขั้นตอนการด าเนินการเปิดเวทชีาวบ้าน 
 การเปิดเสวนาเวทีชาวบา้น  เร่ิมเวลา  09.00  น. 
 1. นายชูศกัด์ิ   เนียมทอง  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบา้นเปียงหลวง  กล่าวตอ้นรับ
คณะวิจยัจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  และชาวบา้นท่ีมาร่วมประชุม   แนะน าเก่ียวกบัความ
เป็นมา  ความส าคญั  และวตัถุประสงคใ์นการเปิดเวทีชาวบา้น 
 2. นายจรูญ   วงคค์  า จากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ กล่าวถึงความส าคญัของการอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณี  ศิลปวฒันธรรมของชาวไทยใหญ่ในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษา   
การแต่งกาย  ประเพณี  ศิลปะการแสดง  อาหารและอ่ืน ๆ   ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นส่ิงมีค่า  
ควรแก่การสืบทอดให้คนรุ่นหลงัได้เรียนรู้ต่อไป   แต่สภาพทัว่ไปในปัจจุบนั  พบว่าความรู้หรือ 
ภูมิปัญญาของชาวไทยใหญ่ดา้นต่าง ๆ นั้น ไม่ไดมี้การถ่ายทอดและบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร   
อาจส่งผลให้ภูมิปัญญาเหล่าน้ี  สูญหายไปจากสังคมของชาวไทยใหญ่ได้  คณะวิจัยจึงเห็น 
ความส าคญัของการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างหนงัสือ  ใหค้วามรู้เก่ียวกบั
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ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวไทยใหญ่ เพื่อให้ลูกหลานชาวไทยใหญ่ท่ีเรียนในโรงเรียนบา้นเปียงหลวง 
ไดเ้รียนรู้และศึกษาต่อไป 
 3. นายไพรัช   ใหม่ชมภู ผูอ้  านวยการโรงเรียนเชียงดาววทิยาคม กล่าวเสริมเร่ืองความส าคญั
ของการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินในชุมชนบา้นเปียงหลวง ว่าชุมชนบ้านเปียงหลวงเป็นชุมชนท่ีมี 
ศิลปวฒันธรรม  ประเพณีท่ีน่าสนใจหลายอยา่ง   การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินในโรงเรียนจะช่วยให้
เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไวไ้ดน้านข้ึน 
 4. นายเกรียงศักด์ิ   มาลารัตน์ นักวิชาการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
กล่าวถึงความเป็นมาของการท าโครงการในคร้ังน้ี  โดยเห็นวา่ชุมชนบา้นเปียงหลวงเป็นชุมชนใหญ่
ท่ีมีทั้งชาวไทยใหญ่  ชาวจีน  ชาวลีซอ  รวมถึงชาวเขาเผา่ต่าง ๆ ซ่ึงมีวฒันธรรม ประเพณีท่ีน่าสนใจ
หลายด้าน  จึงคิดริเร่ิมท าหลักสูตรท้องถ่ินในโรงเรียนบ้านเปียงหลวง  และได้กล่าวถึงวิธีการ
ด าเนินการวิจยัวา่จะตอ้งมีการเปิดเวทีชาวบา้น  เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดวา่ใน
ชุมชนแห่งน้ีมีส่ิงใดท่ีน่าสนใจบา้ง  อยากให้ลูกหลานไดเ้รียนรู้เร่ืองอะไร  อาจท าโดยการให้ผูรู้้ใน
ชุมชนมาถ่ายทอดความรู้ท่ีโรงเรียน  ให้นกัเรียนไปเก็บขอ้มูลเอง หรือเรียนรู้จากพ่อแม่  ญาติพี่น้อง
ของตนก็ได ้
 5. นายชูศกัด์ิ   เนียมทอง  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเปียงหลวง  กล่าวเชิญ  
นายเต็งยุน้   ผายนาง  ผูใ้หญ่บ้านบ้านเปียงหลวง  หมู่ท่ี  1  ต าบลเปียงหลวง  อ าเภอเวียงแหง  
จงัหวดัเชียงใหม่  ใหก้ล่าวถึงการเปิดเวทีชาวบา้นในคร้ังน้ี 
 6. นายเต็งยุน้   ผายนาง  ผูใ้หญ่บา้นบา้นเปียงหลวง  ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษา  
กล่าวถึงสภาพการเรียนการสอน  รวมถึงการบริหารจดัการโรงเรียนในดา้นต่าง ๆ  ช้ีแจงให้ชาวบา้น
ในชุมชนเห็นความส าคญัของการศึกษาว่า  การศึกษาไม่ได้หมายความถึงการเรียนในห้องเรียน 
เพียงอย่างเดียว  การท่ีนักเรียนได้ช่วยท ากิจกรรมของโรงเรียน  ก็ถือเป็นการฝึกประสบการณ์ 
ของเด็กได้  จากนั้นได้ช้ีแจงวตัถุประสงค์ในการเปิดเวทีชาวบ้านและขอความร่วมมือชาวบ้าน 
ทุกคนให้ช่วยกันระดมความคิด  เพื่ออ านวยความสะดวกให้คณะวิจยัด าเนินงานได้ราบร่ืนข้ึน   
ซ่ึงผลจากการวจิยัในคร้ังน้ีก็จะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานในชุมชนต่อไป 
 7. นายชูศักด์ิ   เนียมทอง  ผู ้อ  านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเปียงหลวง   กราบ
อาราธนานิมนต์พระมหาไกรสร  กัลยาณธโร  เจา้อาวาสวดัเปียงหลวง  กล่าวช้ีแจงกับชาวบ้าน 
ท่ีมาร่วมประชุม 
 8. พระมหาไกรสร  กลัยาณธโร  เจา้อาวาสวดัเปียงหลวง  กล่าวสรุปเก่ียวกบัความเป็นมา   
วตัถุประสงค ์ ขั้นตอนการด าเนินการเปิดเวทีชาวบา้นให้ชาวบา้นทราบอีกคร้ังและขอความร่วมมือ
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ชาวบา้นให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือหาและแหล่งความรู้ในดา้นต่าง ๆ ให้คณะวิจยัไดร้วบรวมบนัทึกไว ้ 
เพื่อจะไดค้ดัเลือกเน้ือหา  น าไปท าเป็นหนงัสือใหลู้กหลานไดศึ้กษาต่อไป 

 
รายละเอยีดการแบ่งกลุ่มเสวนา 
 การประกอบกิจกรรมเร่ิมตน้ด้วยการแบ่งกลุ่มชาวบา้นออกเป็น 4 กลุ่ม  กลุ่มละประมาณ 
8–10 คน โดยแต่ละกลุ่มจะมีครูและนกัเรียนโรงเรียนบา้นเปียงหลวงร่วมพูดคุย  รับฟังและบนัทึก
ผลการระดมความคิด  โดยมีหวัขอ้ในการระดมความคิดเห็น  3  หวัขอ้  คือ 

1. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนท่ีชุมชนตอ้งการ   
2. ปัญหาท่ีพบในชุมชนบา้นเปียงหลวง 
3. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีชุมชนเห็นวา่ควรน ามาถ่ายทอดใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ 
ทั้ง  4  กลุ่ม ไดมี้การพูดคุย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และช่วยกนัระดมความคิดในแต่ละ

หวัขอ้  ซ่ึงมีทั้งความคิดเห็นท่ีเหมือนและแตกต่างกนั  สรุปไดด้งัน้ี 
 1.   คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนักเรียนทีชุ่มชนต้องการ  ได้แก่ 

1.1  ตอ้งการใหเ้ป็นคนดี   
1.2  เป็นคนฉลาด  เรียนรู้หลาย ๆ ภาษา ทั้งภาษาไทย ไทยใหญ่  จีนกลางและอยากให้   
 สอนภาษาไทยใหญ่ในโรงเรียน 
1.3   ตอ้งการให้นกัเรียนประพฤติ ปฏิบติัตนให้เหมาะสมเม่ืออยูใ่นศาสนสถาน  ท าตน
 ใหถู้กกาลเทศะ 
1.4  เป็นคนท่ีมีจิตส านึกในความเป็นชนชาติของตน เห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรม
 ทอ้งถ่ิน  สืบสานและเรียนรู้วฒันธรรมของตน 
 1.5  ใหเ้ด็กมีกิจกรรมเสริมรายได ้ ช่วยเหลือครอบครัวได ้
1.6  ใหเ้ด็กเป็นคนมีระเบียบวนิยั   มีสัมมาคารวะ 
1.7  ใหเ้ป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนโยน  รู้จกัการท าบุญ 

 2.   ปัญหาทีพ่บในชุมชน 
2.1  ปัญหาการวา่งงาน 
2.2  ปัญหาการขอสัญชาติไทย 
2.3  ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  การทิ้งขยะไม่เป็นท่ี 
2.4 ปัญหาท่ีดินท ากิน 
2.5 การทะเลาะววิาทของวยัรุ่น 
2.6 เยาวชนไม่ใหค้วามส าคญัของการแต่งกายดว้ยชุดประจ าเผา่ 
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2.7 ผูป้กครองหลายคนไม่ใหค้วามส าคญักบัการไปท าบุญท่ีวดั 
2.8 บางกลุ่มไม่เห็นคุณค่าของวฒันธรรม 
2.9 การพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยนื   

 3.   ภูมิปัญญาในท้องถิ่นทีค่วรน ามาสอนโดยการถ่ายทอดให้นักเรียน    
      จากการระดมความคิดเห็นของชาวบ้าน  ท าให้ได้หัวข้อเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ดา้นต่าง ๆ รวมถึงรายช่ือผูท่ี้สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ในแต่ละดา้น ไดด้งัน้ี 
        3.1  งานฝีมือ, งานประดิษฐ์ 

 1)  การท ากรวยดอกไม ้  
      ผูถ่้ายทอด  นางกีหม่ง    เรือนค า    บา้นเปียงหลวง 
    นางมู          อินพรหม ์      บา้นเปียงหลวง 
    นางองข่ิน             บา้นหลกัแต่ง 
    นางซิง              บา้นหลกัแต่ง 

   2)  การตดักระดาษ  

        ผูถ่้ายทอด  พอ่เฒ่าต่าทุน    จ่ิงต่า      บา้นเปียงหลวง  
      นายป่ิงหยา่             บา้นเปียงหลวง 

 3)  การท าหมวกผา้ไทยใหญ่       
      ผูถ่้ายทอด  พอ่เฒ่าต่าทุน    จ่ิงต่า      บา้นเปียงหลวง          
    นางมอนส่า  หวา่หล่ิงตะ๊  บา้นหลกัแต่ง 
 4)  การท ากุ๊บไต        
      ผูถ่้ายทอด  พอ่หลวงต่าอู       บา้นหลกัแต่ง 
    นายเฮือง        บา้นเปียงหลวง 
 5)  การท าไมก้วาด  

     ผูถ่้ายทอด  พอ่หลวงต่าอู       บา้นหลกัแต่ง 
    นายวหิม่าละ  บา้นหลกัแต่ง               
    นางค า      บา้นเปียงหลวง         
    นางอา้ยี ่  บา้นเปียงหลวง 
  6)  รองเทา้คนจีน       
      ผูถ่้ายทอด  ชุมชนชาวจีนบา้นเปียงหลวง 
  7)  การท ากระดาษสา       
      ผูถ่้ายทอด  นายออ   หวา่ละ     บา้นหลกัแต่ง 



 48 

  8)  การท าตุง (ต าข่อน)         
       ผูถ่้ายทอด  นายจเรปาน       บา้นเปียงหลวง         
    แม่เฒ่านวล     บา้นหลกัแต่ง           
    นายสุหวุน่นะ     บา้นจอง 
 9)  การทอกระเป๋าของชนเผา่ลีซอ     
      ผูถ่้ายทอด                  นางอาหวูโ่ด่           บา้นเปียงหลวง 

         3.2   การท าอาหาร 
 1) การท าอีเมด็        
      ผูถ่้ายทอด  นายต่าทุน     จ่ิงต่า    บา้นเปียงหลวง 

     แม่เฒ่าหลู่       บา้นเปียงหลวง          
     แม่เฒ่านาง     บา้นเปียงหลวง         
     นางแสง     บา้นใหม่ 

 2) การท าหน่อเห่ียว       
      ผูถ่้ายทอด  นางอ่ิง      บา้นใหม่ 

     แม่เฒ่านาง      บา้นเปียงหลวง       
     นางหลบั        บา้นสวนเห็ด 

 3)  การท าถัว่เน่าแคบ็/เมด็      
        ผูถ่้ายทอด  นางซิง       บา้นหลกัแต่ง 

    นางองข่ิน     บา้นหลกัแต่ง 
    นางอ าพร     บา้นหลกัแต่ง 
 4)  การท าเน้ือหมูจอ       
      ผูถ่้ายทอด  นางเม๊ียะ   ใจเยน็     บา้นเปียงหลวง                 
    นางจ่ิง      บา้นเปียงหลวง       
    นางทู      บา้นเปียงหลวง 
 5)  การท าขา้วซอยไต  

      ผูถ่้ายทอด  นางค าส่า   เต่หวิง่        บา้นหลกัแต่ง 
 6)  การท าขา้วเม็ดก่าย       
      ผูถ่้ายทอด  นางค าส่า   เต่หวิง่        บา้นหลกัแต่ง 
              7)  การท าชาแหง้       
     ผูถ่้ายทอด  นายยอน   ค าใสปาน    บา้นเปียงหลวง      
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    นางใหม่   ลายใส         บา้นเปียงหลวง        
    นายส่วย   ปู่ยอด          บา้นเปียงหลวง 
 8)  การท าถัว่พูขาว / เตา้หูแ้หง้ / ถัว่พูเหลือง                                     

      ผูถ่้ายทอด  นางก่ี   ลุงโหลง  บา้นเปียงหลวง 
 9)  การท าขา้วหยา่กู ้       
      ผูถ่้ายทอด  นายต่าทุน   จ่ิงต่า    บา้นเปียงหลวง 
 10)  การท าขา้วปุ้ก/ ขา้วตม้/ หวัแหลม                                                  

        ผูถ่้ายทอด  นายค าตาน     บา้นเปียงหลวง 
 11)  การท าขา้วมูนห่อ       
        ผูถ่้ายทอด  นางเม๊ียะ   ใจเยน็     บา้นเปียงหลวง 
 12)  การท าน ้าพริกคัว่ทราย 
        ผูถ่้ายทอด  กลุ่มแม่บา้นหมู่บา้นหลกัแต่ง 
 13)  การท าขา้วต่อ / ขา้วแต๋น                                                                                         
        ผูถ่้ายทอด  นางพิด      บา้นเปียงหลวง 
 14)  การท าขา้วส้มเง้ียว       
        ผูถ่้ายทอด  นางมัน่      บา้นเปียงหลวง 
 15)  การท าขา้วมูนหลาม       
        ผูถ่้ายทอด  นางเม๊ียะ   ใจเยน็     บา้นเปียงหลวง 
 16)  อาหารจีนยนูนาน       
        ผูถ่้ายทอด  ชุมชนชาวจีนบา้นเปียงหลวง 

        3.3   ภาษาและวรรณกรรม 

 1)  ภาษาไทยใหญ่       
      ผูถ่้ายทอด  นายปี      บา้นหลกัแต่ง           
    นางแสงมัน่    บา้นเปียงหลวง 
 2)  ต านาน                     
      ผูถ่้ายทอด  นายปายเมือง ลายใส    บา้นเปียงหลวง       
    นางมี   ยะผล     บา้นเปียงหลวง 
              3)  การแต่งกลอน       
      ผูถ่้ายทอด  นายมูหล่ิง     บา้นหนองกอก 
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 4)  ปริศนาค าทาย (กวามตัก๊กนั)      
      ผูถ่้ายทอด  นายมูหล่ิง บา้นหนองกอก 

 5)  นิทาน / สุภาษิต / ค าพงัเพย      
       ผูถ่้ายทอด  นายตะวนั บา้นเปียงหลวง 

  6)  ภาษาลีซอ        
       ผูถ่้ายทอด  นางอาหวูโ่ด่       บา้นเปียงหลวง 
  3.4.  การละเล่นพืน้บ้าน 

 1)  การละเล่นของชาวไทยใหญ่  เช่น  สะบา้   หมากข่าง   ต๋าจี   ต่อไก่ 

      ผูถ่้ายทอด  นายหลา้   ลุงโลน           บา้นเปียงหลวง 
    นางโหมเงินหอมค าป่าง   บา้นเปียงหลวง     

     นายออ   หวา่ละ     บา้นหลกัแต่ง 
       3.5   ศิลปะการแสดง, ดนตรี 

 1)  ร านก / ร าโต       
       ผูถ่้ายทอด  นายปายเมือง   ลายใส    บา้นเปียงหลวง       
    นายโลน   หลาวฟ้า     บา้นหลกัแต่ง  
    นายอ่อง       บา้นหลกัแต่ง 
 2)  ฟ้อนเจิง / ดาบ / ไมค้อ้น  

      ผูถ่้ายทอด  นายปายเมือง   ลายใส    บา้นเปียงหลวง        
    นายส่าจ่อ   ค  ายอด    บา้นเปียงหลวง           
    นายเหง   ต่อนะ     บา้นหลกัแต่ง 

 

 3)  การแสดงจา้ดไต (ลิเกของไทยใหญ่)                                                  

      ผูถ่้ายทอด  นายมูหล่ิง  บา้นหนองกอก        
    นายเมธา     บา้นเปียงหลวง       
    นายกะยะ   ลุงนุ   บา้นเปียงหลวง 
 4)  การแสดงร าพดั       
      ผูถ่้ายทอด  นายฟู่เซิน   แซ่เซีย    บา้นเปียงหลวง 
 5)  การเป่าขลุ่ย, ป่ี, สีตรอ (สะลอ้)                                                       
      ผูถ่้ายทอด  นายมูหล่ิง  บา้นหนองกอก        
    นายเมธา     บา้นเปียงหลวง 
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 6)  เคร่ืองดนตรีของชนเผา่ลีซอ                                                            

      ผูถ่้ายทอด  นายอาเล   อาหวู ่    บา้นเปียงหลวง 
 7)  การแสดงของชนเผา่ลีซอ                                                            

      ผูถ่้ายทอด  นายอาเล   อาหวู ่    บา้นเปียงหลวง 
       3.6   สังคม  วฒันธรรม   

 1)  การแต่งกายของชนเผา่ ลีซอ                                                                                       
      ผูถ่้ายทอด  นายอาเล   อาหวู ่    บา้นเปียงหลวง 
 2)  พิธีสงฆไ์ต (การประกอบพิธีทางศาสนาของชาวไทยใหญ่)                      
      ผูถ่้ายทอด  พระมหาไกรสร     วดัเปียงหลวง 

      นายป่ิงหยา่     บา้นเปียงหลวง 
  3.7   การแพทย์ 

    1)  สมุนไพร        
       ผูถ่้ายทอด  นายป่ิงหยา่     บา้นเปียงหลวง  
     นายส่าจ่อ   ค  ายอด บา้นเปียงหลวง 

            3.8   สถานที่ 
 1)  สถานท่ีท่องเท่ียว  เช่น  วดัฟ้าเวยีงอินทร์, วดัพระธาตุแสงขาว  

                                ผูถ่้ายทอด        พระปรีชา   ปัญญาสาโร   วดัฟ้าเวยีงอินทร์ หลกัแต่ง 
การปิดการประชุมเวทชีาวบ้าน  

นายชูศกัด์ิ   เนียมทอง  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบา้นเปียงหลวง  กล่าวขอบคุณ    
ชาวบ้านท่ีให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น  และกล่าวปิดการประชุม  พร้อมทั้ งเชิญ 
ชาวบ้าน  คณะครูโรงเรียนบ้านเปียงหลวง  และคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยร าชภัฏเชียงใหม่   
ถ่ายรูปร่วมกนัเพื่อน าไปจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 

 
4.    การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยการอบรมการท าหนงัสือ
ส าหรับเด็ก ในวนัท่ี 31  มกราคม  2549  ณ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ผูเ้ข้ารับการอบรม จ านวน  
29 คน  ซ่ึงมีว ัตถุประสงค์เพื่ อพัฒนาครูให้ มีความรู้เก่ียวกับการสร้างหนังสือส าหรับเด็ก 
ประกอบดว้ยกิจกรรมและขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 4.1   ขั้นเตรียมการ มีการประชุมวางแผนร่วมกนัระหว่างนกัวิจยัและทีมวิจยัของโรงเรียนใน
การจดัอบรมโดยจดัแบ่งหนา้ท่ีไดแ้ก่ 
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  1)   นักวิจยัประสานงานเชิญวิทยากรผูเ้ช่ี ยวชาญในการสร้างหนังสือส าหรับเด็ก คือ  
รองศาสตราจารยส์นิท  สัตโยภาส ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   
วางแผนการเดินทาง  จดัท าก าหนดการและตารางการฝึกอบรม  การเตรียมเอกสารและจดัท าแบบ
ประเมิน 
         2)   ทีมวิจยัโรงเรียนจดัเตรียมสถานท่ี เคร่ืองเสียง และเคร่ืองฉายภาพ เตรียมพิธีกร
ประสานกบัคณะครูในโรงเรียน จดัท ากิจกรรมและมอบหมายงานให้นกัเรียนระหวา่งท่ีครูฝึกอบรม  
การจดัเตรียมดา้นอาหาร  เคร่ืองด่ืมและการประเมินผล 
 4.2   ขั้นด าเนินการฝึกอบรม   ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่ การบรรยาย  การสาธิตและ 
ยกตวัอยา่งหนงัสือส าหรับเด็ก ในระดบัช่วงชั้นต่าง ๆ ประกอบดว้ยเน้ือหาไดแ้ก่ 
 1)  ความหมายของหนงัสือส าหรับเด็ก 
                   2)  ลกัษณะของหนงัสือส าหรับเด็ก     
 3)  ประเภทของหนงัสือส าหรับเด็ก   
 4)  คุณค่าของหนงัสือส าหรับเด็ก    
 5)  ขั้นตอนการสร้างหนงัสือส าหรับเด็ก     
 6)  การน าเสนอ          
 4.3    การประเมินผลการฝึกอบรม  จากแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึงสภาพการจดัการเรียน 
การสอน  สภาพปัญหาความตอ้งการและความคิดเห็นในการฝึกอบรมตลอดจนขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
ซ่ึงปรากฏผลดงัน้ี 
      1)  ข้อมูลทัว่ไป คณะครูมีทั้งหมด 33 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ
63.64 เพศชาย จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.36  อายุราชการโดยเฉล่ียเท่ากบั 7 ปี โดยมีอาย ุ
ราชการนอ้ยท่ีสุด 3 เดือน มากท่ีสุด 25 ปี    
 2)  สภาพการจดัการเรียนการสอน  คณะครู มีภาระงานสอนอยู่ระหว่าง 21- 30 คาบ/
สัปดาห์  โดยเฉล่ียเท่ากบั 25 คาบ / สัปดาห์  ครูส่วนใหญ่ร้อยละ 70  สอนตรงกบัสาขาวชิาท่ีเรียนมา   
การไดรั้บการพฒันาดา้นหลกัสูตรในระยะ 1 -2 ปีท่ีผ่านมา  คณะครูร้อยละ 64 เคยเขา้รับการอบรม
สัมมนาจากหน่วยงานท่ีจดั ไดแ้ก่  เขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนด าเนินการจดัเอง  ศูนยก์ารพฒันา
การศึกษาระดบัอ าเภอ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มหาวิทยาลยันเรศวร  
และการอบรมโดยหน่วยงานและบุคลอ่ืน ๆ      
   3)  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  คณะครูส่วนใหญ่ร้อยละ 70   
มีความเข้าใจในระดับปานกลาง  รองลงมาร้อยละ 21 มีความเข้าใจในระดับมาก และร้อยละ 6   
มีความเขา้ใจในระดบันอ้ย  ส่วนความรู้ความเขา้ใจในระดบัมากท่ีสุดยงัไม่มีผูท่ี้เขา้ใจในระดบัน้ี 
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 4)   ความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  คณะครู
เห็นวา่ควรเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมมากนอ้ยเรียงตามล าดบั ดงัน้ี 
     4.1)  การวเิคราะห์ความตอ้งการของเด็กและชุมชน 
     4.2)  การวางแผนการเรียนรู้ 
     4.3)  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
     4.4)  การน าไปเผยแพร่ 
     4.5)  การวพิากยห์ลกัสูตร 
     4.6)  การสร้างส่ือประกอบการสอน 
     4.7)  การวดัผลประเมินผล     
 5)   การประยกุตค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปใชก้บักลุ่มสาระการเรียนรู้  คณะครูเห็นวา่ 
สามารถน าไปใช ้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เรียงจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่  ภาษาไทย  สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  วทิยาศาสตร์  และสามารถประยกุตไ์ดทุ้กกลุ่มสาระการเรียนรู้   
    6)   เน้ือหาในชุมชนท่ีสามารถน าไปสร้างหนงัสือส าหรับเด็กประกอบกลุ่มสาระท่ีคณะ
ครูสอนอยู ่ สามารถแบ่งเป็นประเภทไดด้งัน้ี 
     6.1)   การละเล่น ไดแ้ก่  การร านก  ร าโต  การละเล่นพื้นบา้นของชนเผา่ 
     6.2)   ศิลปะการแสดง ไดแ้ก่  นาฏศิลป์พื้นบา้น  ดนตรีพื้นบา้น   
            6.3)   ประเพณี ไดแ้ก่  ประเพณี 12 เดือน  การแต่งกายประจ าเผา่  ปอยส่างลอง   
ปีใหม่ไต  ปอยเหลินสิบเอด็  ศิลปกรรม  การแต่งการชุดไต  อาหารพื้นบา้น  วถีิชีวติ  การกิน 
            6.4)   ภาษาและวรรณกรรม ไดแ้ก่  ภาษาไต  สุภาษิตค าสอน  วรรณกรรมพื้นบา้น  
การเขียนอกัษรไต  ปริศนาค าทาย  นิทาน  ต านานต่าง ๆ 
     6.5) ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ได้แก่   ประวัติว ัดฟ้าเวียงอินทร์  สถานท่ีส าคัญ 
พระธาตุแสนไห  บ่อน ้าพระนเรศวร  โบราณสถานในทอ้งถ่ิน     
      6.6)  อาหาร ไดแ้ก่  การท าถัว่เน่าแคบ  อาหารพื้นบา้น   
   6.7)   การประกอบอาชีพในชุมชน ได้แก่  อาชีพในชุมชน  การปลูกพืชพื้นบ้าน 
การคา้ขาย  พืชสมุนไพร  ศิลปกรรม 
   6.8)   ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่  อนามยัชุมชน  ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  การรักษาโรค 
   6.9)   ด้านอ่ืนๆได้แก่  อินเทอร์เนตในอ าเภอเวียงแหง  เทคโนโลยีชาวบ้าน  องค์
ความรู้ท่ีเกิดจากหลกัวทิยาศาสตร์ 
 7)   ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ได้แก่  ควรมีเวลาในการฝึกปฏิบติั  อยากให้มีตวัอย่างทุกกลุ่ม
สาระควรมีการแบ่งกลุ่มและฝึกปฏิบติัทุกขั้นตอน 
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5.   วางแผนจัดการเรียนรู้จากการจัดเวทีชาวบ้าน   น าผลจาการจดัเวทีชาวบ้านมาจัดเรียงล าดับ
ความส าคญัก่อนหลงัตามความพร้อมของโรงเรียนและชุมชน   วางแผนร่วมกนัระหว่างครูและ 
ครูภูมิปัญญา โดยประสานงานกบัศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ใน
การจดัท าแผนการเรียนรู้ให้มีรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกนั  และคดัเลือกเร่ืองท่ีจะน ามาจดัการเรียนรู้ใน 
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2548  จ  านวน 5 เร่ืองไดแ้ก่  กิจกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับเด็ก
โดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน (หมากนิม)  เร่ืองประวติัวดัฟ้าเวียงอินทร์  การแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ 
ร านก ร าโต (ไทยใหญ่)   การร าพดั (จีน)   การเตน้จะคึ (ลีซอ)  โดยวางแผนการจดักิจกรรมดงัน้ี 
 5.1   การวเิคราะห์หลกัสูตร  
          1)  หลกัสูตรระดบัอนุบาลศึกษา ดา้นการเตรียมความพร้อมส าหรับเด็ก  
      2)  หลกัสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมระดบัช่วงชั้นท่ี1 (ป.1-ป.3) 
 เร่ืองประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 
      3)  หลกัสูตรกลุ่มสาระศิลปะ   ช่วงชั้นท่ี 2-3 (ป.4-ม.3)  เร่ือง ศิลปะการแสดงของชุมชน
บา้นเปียงหลวง 
 5.2   จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
       1)  แผนการจดัการเรียนรู้ระดบัอนุบาลศึกษา การเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กโดยใช้
การละเล่นพื้นบา้น (หมากนิม) 
     2)  แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมระดบัช่วงชั้นท่ี 1 
 (ป.1-ป.3)  เร่ืองประวติัวดัฟ้าเวยีงอินทร์   
     3) แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มศิลปะ เร่ืองศิลปะการแสดงของชุมชนบา้นเปียงหลวง ช่วง
ชั้นท่ี 2-3 (ป.4-ม.3)  เร่ือง การร านก ร าโต (ไทยใหญ่)   การร าพดั (จีน)   การเตน้จะคึ (ลีซอ)  
 
6.    ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้  ซ่ึงเร่ิมด าเนินในภาคเรียนท่ี 2  ปี
การศึกษา 2549  การจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้น ให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงกบัแหล่งเรียนรู้ทั้งกบั
บุคคลและแหล่งวทิยาการในชุมชนมีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งครูภูมิปัญญา  ครู นกัเรียนและชุมชน  
ครูจะเป็นผู ้บันทึกองค์ความรู้เป็นระยะโดยการจดบันทึกเป็นเอกสาร บันทึกเป็นภาพน่ิง
ภาพเคล่ือนไหว รวบรวมไวเ้พื่อน าไปจดัท าส่ือภายหลงั  ปรากฏผลการด าเนินกิจกรรมดงัน้ี 
       6.1  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเตรียมความพร้อม
ส าหรับเด็ก โดยใช้การละเล่นพืน้บ้าน (หมากนิมอนิ) ระดับช้ันอนุบาล 2   
 6.1.1    บทบาทของผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
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  ครู  :  มีบทบาทในการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ติดต่อประสานงานกบั
ครูภูมิปัญญา  จดัเตรียมอุปกรณ์ ส่ือ การเล่นไดแ้ก่หมากนิม  จดัเตรียมการบนัทึกองคค์วามรู้  ไดแ้ก่
ประวติัความเป็นมา  ขั้นตอน  กติกา วิธีการเล่น  เตรียมสถานท่ี  ร่วมกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ 
บนัทึกผลการเรียนรู้  ประเมินผล และจดัท าส่ือประกอบการสอนภายหลงั                                            
  ครูภูมิปัญญา  :  มีบทบาทในการวางแผนการจดักิจกรรมร่วมกบัครู  อธิบายกฏ  
กติกาการเล่น  สาธิตการเล่น   ฝึกปฏิบติัให้แก่นกัเรียน  รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้แก่
ครูเพื่อจดบนัทึกเร่ืองราวไว ้    
  นักเรียน :  เป็นผู ้ปฏิบัติตามแผนการเรียนรู้ตามขั้นตอนของกิจกรรม  ได้แก่  
การอบอุ่นร่างกาย  การร่วมสนทนาถึงหมากนิม การชมการสาธิตการเล่น การฝึกปฏิบติัเล่นแต่ละท่า
จนครบ  การเล่นตามกติกาและการออกมาเล่าทบทวนใหแ้ก่เพื่อนและครูฟัง     
 6.1.2     ผลของการจดักิจกรรมตามแผนการเรียนรู้                
  6.1.2.1 ผลการจดักิจกรรมตามหลกัสูตรอนุบาลศึกษาพุทธศกัราช 2546 มาตรฐาน
ท่ี 1,2,3,4,5,8,10,12       
  6.1.2.2   ผลการจดักิจกรรมตามหลกัสูตรอนุบาลศึกษาส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   มาตรฐานท่ี 7,5,7,7,8,7,4,6  
  6.1.2.3  ผลการจดักิจกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามแผนการจดัประสบการณ์  
การละเล่นพื้นบา้นของชุมชนบา้นเปียงหลวง ไดแ้ก่   
                                         1)   เคล่ือนไหวส่วนต่างของร่างกายไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและทรงตวัได ้ 
                                         2)   ปฏิบติัตามขอ้ตกลงได ้ 
                                         3)   รู้จกัขอโทษ ใหอ้ภยั แบ่งปัน และใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น  
                                         4)   เล่นร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
                                         5)   รอคอยตามล าดบัก่อนหลงัได ้ 
                                         6)   ร่วมกิจกรรมดว้ยสนใจตั้งแต่ตน้จนจบ อยา่งมีความสุข 
 6.1.3    การส่งเสริมการเรียน รู้ร่วมกันระหว่าง ครู ครูภู มิ ปัญญา นัก เรียน  โดยมี 
การวางแผนการเรียนรู้  การจัดกิจกรรม  การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ครูเป็นผูบ้ ันทึกเร่ืองราว  
องค์ความรู้จดัเป็นหมวดหมู่ โดยวิธีการสังเกต  จดบนัทึก  การถ่ายภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว น าไป
จดัท าส่ือและเผยแพร่ทีหลงั  ครูภูมิปัญญาไดถ่้ายทอดประสบการณ์ใหแ้ก่ลูกหลานในชุมชนน าไปสู่
การปฏิบติัเป็นการอนุรักษ์การละเล่นไวไ้ม่ให้สูญหาย  นักเรียนได้รู้จกัการละเล่นพื้นบ้านและ 
เกิดการปะทะสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียน ครู ครูภูมิปัญญา ผา่นการจดักิจกรรมหลกัสูตรทอ้งถ่ิน    
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 6.1.4   การใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน โดยการเชิญครูภูมิปัญญามาให้ความรู้และสอนแก่
นกัเรียนโดยผา่นการคดัเลือกและเห็นชอบจากชุมชนจากกระบวนการเปิดเวทีชาวบา้น  เป็นการให้
เกียรติและยกย่องคนในชุมชนรวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา  
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
 6.2  การจัดกจิกรรมตามแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 เร่ือง เทีย่ววดัฟ้าเวยีงอินทร์   
               6.2.1   บทบาทของผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
  ครู  :  มีบทบาทในการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ติดต่อประสานงานกบั
ครูภูมิปัญญา (พระสงฆ ์ผูรู้้ในชุมชน)  ส ารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จดัเตรียมเอกสารประกอบการ
ค้นควา้  พานักเรียนไปยงัแหล่งเรียนรู้ (วดัฟ้าเวียงอินทร์)  จดัเตรียมเอกสาร  การถ่ายภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว  เพื่อบนัทึกเร่ืองราวดา้นประวติัศาสตร์  จดักิจกรรมตามแผนการเรียนรู้  บนัทึกผล
การสอน  ประเมินผลการสอน  บนัทึกองค์ความรู้เป็นหมวดหมู่เพื่อจดัท าส่ือประกอบการสอน
ภายหลงั                                            
  ครูภูมิปัญญา : มีบทบาทในการให้ความรู้แก่ครูและนกัเรียนเก่ียวกบัประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ิน (ต านานอ าเภอเวียงแหง) ประวติัศาสตร์และสถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน (วดัฟ้าเวียงอินทร์) 
ไดแ้ก่สถานท่ีตั้ง ประวติัความเป็นมา  ส่ิงก่อสร้างภายในวดั การบูรณะ การน าเท่ียวชมภายในวดั 
เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรง รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูเพื่อจดบนัทึกเร่ืองราว
ทางประวติัศาสตร์ไว ้    
  นักเรียน : เป็นผู ้ปฏิบัติตามแผนการเรียนรู้ตามขั้นตอนของกิจกรรม ได้แก่ 
การศึกษาคน้ควา้จากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  การสัมภาษณ์ผูรู้้ในชุมชนได้แก่ ผูป้กครอง ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ 
พระสงฆ์  ครู  และการศึกษาจากแหล่งวิทยาการในชุมชน (วดัฟ้าเวียงอินทร์) ตามขั้นตอนคือการ
เตรียมการเดินทาง  การปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมเดินทาง  การฝึกระเบียบวินัย (การเขา้แถวชมสถานท่ี  
การรับประทานอาหาร)  หลงัจากนั้นบนัทึกและน าเสนอต่อเพื่อนร่วมชั้นและจดัท ารายงานเพื่อ
บนัทึกเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 
 6.2.2     ผลของการจดักิจกรรมตามแผนการเรียนรู้                
  6.2.2.1  มาตรฐาน ส 4.1  เข้าใจความหมายความส าคัญของเวลาและยุคสมัย 
ทางประวติัศาสตร์   สามารถใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล 
มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
                            6.2.2.2   มาตรฐานช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1 – ป.3)  
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                                         1)  เขา้ใจประวติัความเป็นมาของตนเองครอบครัวและชุมชน บนพื้นฐาน
การใชข้อ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
                                         2)  เขา้ใจขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองและครอบครัว 
                            6.2.2.3  ผลการจดักิจกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

                           1)  รู้และเขา้ใจลกัษณะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนของตนเอง 
                           2)   สามารถรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนของตนเอง 

   3)   รู้ เขา้ใจ และน าเสนอประวติัความเป็นมาของตนเองและผลงานท่ีเกิด
จากการสร้างสรรคว์ฒันธรรมในชุมชน 
   4)  มีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง และเห็นคุณค่าบุคคลส าคญัใน
ทอ้งถ่ินของตนและน าไปเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิต 
 6.2.3   การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ครู ครูภูมิปัญญา นักเรียน โดยมีการวาง
แผนการเรียนรู้ร่วมกนั   การส ารวจแหล่งเรียนรู้ท าให้ครูไดรู้้จกัชุมชนรับรู้ปัญหาความตอ้งการของ 
ชุมชนมากข้ึน   ครูภูมิปัญญาได้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้แก่นักเรียน  นักเรียนได้ศึกษา 
คน้ควา้จากผูรู้้ โดยการสัมภาษณ์และศึกษาจากแหล่งเรียนรู้โดยตรง 
 6.2.4   การใชแ้หล่งวิทยาการในชุมชน (วดัฟ้าเวียงอินทร์) และครูภูมิปัญญา (พระสงฆ์ ผูรู้้
ในชุมชน) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตวับุคคลผนวกกบัหลักฐานด้านประวติัศาสตร์ 
น ามาบันทึกไวเ้ป็นหลักฐานและเผยแพร่ต่อไปซ่ึงสอดคล้องกับหลักของการจดัการศึกษาท่ีว่า 
“คนทุกคนคือครูสถานท่ีทุกแห่งคือหอ้งเรียน” 
 
      6.3   การจัดกจิกรรมตามแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ระดับช่วงช้ันปีที ่2 -3  เร่ืองศิลปะ 
การแสดงของชุมชนบ้านเปียงหลวง         
 6.3.1    บทบาทของผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
  ครู  :  มีบทบาทในการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ติดต่อประสานงานกบั
ครูภูมิปัญญา ไดแ้ก่การร านก  ร าโต (ไทยใหญ่)  การร าพดั (จีน)  การเตน้จะคึ (ลีซอ) การจดัเตรียม
อุปกรณ์  เคร่ืองแต่งกาย  ท่ีใช้ในการฝึกซ้อมและการแสดง  การศึกษาคน้ควา้  ร่วมฝึกปฏิบติักบั
นักเรียนและครูภูมิปัญญา  การควบคุมดูแลนักเรียนในการเผยแพร่โดยการน าศิลปะพื้นบา้นไป
แสดงในระดบัชุมชน  ระดบัจงัหวดัและระดบัชาติ  จดัเตรียมเอกสารเพื่อจดบนัทึก  การถ่ายภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว  เพื่อบนัทึกเร่ืองราวดา้นการแสดงศิลปะพื้นบา้น  จดักิจกรรมตามแผนการเรียนรู้  
บนัทึกผลการสอน  ประเมินผลการสอน  บนัทึกองคค์วามรู้เป็นหมวดหมู่เพื่อจดัท าส่ือประกอบการ
สอนภายหลงั                                            



 58 

 ครูภูมิปัญญา  : มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบา้นตามชนเผา่
ประกอบดว้ยไทยใหญ่  จีน และลีซอ  ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมาของการแสดง  ขอ้ปฏิบติั  ขอ้ห้าม 
ผา่นพิธีกรรมทางประเพณีเช่นการไหวค้รูหมอไต   ฝึกปฏิบติัการแสดงโดยการสาธิต  การฝึกปฏิบติั
ตามขั้นตอนแต่ละท่า  การน าไปเผยแพร่โดยการน าไปแสดงในงานประเพณี  เทศกาลและตามท่ี
หน่วยงานราชการและองคต่์าง ๆ ร้องขอ  
 นักเรียน  :  เป็นผูป้ฏิบติัตามแผนการเรียนรู้ตามขั้นตอนของกิจกรรม ได้แก่การ
แบ่งกลุ่มศึกษาคน้ควา้ภูมิปัญญาไทย  การศึกษาจากครูภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน การฝึก
ปฏิบติัการแสดงกบัครูภูมิปัญญา  การจดบนัทึกองคค์วามรู้ในการแสดงนั้น ๆ  การจดัท ารายงาน 
การแต่งเร่ืองราวจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การจดันิทรรศการและน าการแสดงไปเผยแพร่ในท่ีต่าง ๆ     
 6.3.2    ผลของการจดักิจกรรมตามแผนการเรียนรู้                
  6.3.2.1   มาตรฐาน ศ 2.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างดนตรี  ประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม  เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
  6.3.2.2  มาตรฐาน ศ 3.2  เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งนาฏศิลป์  ประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมเห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและ
สากล 
 6.3.2.3   ผลการจดักิจกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้  
                1)   รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นมาของศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของชนเผา่จีน  ลีซอ  และไทยใหญ่        
   2)   เล่าประวติัความเป็นมาของศิลปะการแสดงของชาวจีน ลีซอและ 
ไทยใหญ่ได ้
   3)   จ  าแนกประเภทศิลปะการแสดงของแต่ละชนเผา่ได ้
                                         4)    ฝึกปฏิบติัการแสดงของแต่ละชนเผา่ได ้
 6.3.3   การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ครู ครูภูมิปัญญา นักเรียน  โดยครูและ
นกัเรียนร่วมฝึกปฏิบติักบัครูภูมิปัญญา  นกัเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนทั้งท่ีเป็นบุคคล สถานท่ี
โดยการสังเกต สัมภาษณ์และจดบันทึกและน ามาแต่งเป็นเร่ืองราว  ครูภูมิปัญญาได้สืบทอด 
การแสดงใหแ้ก่ลูกหลานในชุมชนไม่ใหสู้ญหายและเผยแพร่โดยการน าไปแสดงในท่ีต่าง ๆ 
 6.3.4   การใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน  ท่ีเป็นครูภูมิปัญญา ได้แก่ การสอนร านก ร าโต 
การร าพดั และการเตน้จะคึ  และศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ไดแ้ก่ชุมชนชาวไทยใหญ่  ชุมชนชาวจีน
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และชุมชนชาวลีซอ   ท าให้นักเรียนเกิดความรักและผูกพนักบัทอ้งถ่ินและเขา้ใจวฒันธรรมของ 
ชุมชนใกลเ้คียงอนัจะน ามาซ่ึงความรักสามคัคีของชุมชนในภาพรวมต่อไป 
 
7.    การจัดท าส่ือประกอบการสอน หลงัจากท่ีครูบนัทึกองค์ความรู้จดัเป็นหมวดหมู่เสร็จแล้วจึง
น ามาสร้างส่ือการสอน 2  ประเภทไดแ้ก่ 
       7.1   การสร้าง หนังสือส าหรับเด็ก  ประกอบดว้ยขั้นตอนในการจดัท าดงัน้ี 
  ข้ันที่ 1 การรวบรวมและถอดองค์ความรู้ จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบนัทึกไว้
จ  านวน 5  เร่ืองไดแ้ก่  
                      1)  ระดบัอนุบาลศึกษา เร่ืองการละเล่นพื้นบา้น  หมากนิมอิน  ประกอบดว้ยสาระ
ไดแ้ก่  ประวติัความเป็นมา  วธีิการเล่น  กติกาในการเล่น  ท่าเล่นต่าง ๆ จ านวน 12 ท่า 
                      2) ระดับ ช่ วงชั้ น ท่ี 1  ( ป .1 - ป .3)  ส าระสั งคม ศึกษ าศาสน าวัฒนธรรม   
เร่ือง ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินวดัฟ้าเวียงอินทร์  ประกอบดว้ยสาระไดแ้ก่ ต านานพื้นบา้นของอ าเภอ
เวียงแหง  สถานท่ีส าคญัในอ าเภอเวียงแหง  ประวติัความเป็นมาของวดัฟ้าเวียงอินทร์ สถานท่ีตั้ง  
ผูส้ร้าง ผูบู้รณะ  ส่ิงก่อสร้างและสถาปัตยกรรมภายในวดั 
                      3)  ระดบัช่วงชั้นปีท่ี 2 -3  (ป.4 – ม.3) กลุ่มสาระศิลปะ   เร่ืองศิลปะการแสดงของ
ชุมชนบ้านเปียงหลวง ประกอบด้วยสาระ ได้แก่ การร านก  ร าโต (ไทยใหญ่)  การร าพดั (จีน)   
การเต้นจะคึ (ลีซอ)  แต่ละด้านประกอบด้วย ประวติัความเป็นมาของการแสดง  วิธีการเล่น  
โอกาสในการแสดง  ท่าร าแต่ละท่า  และสถานท่ีส าคญัในหมู่บา้นเปียงหลวง           
               ขั้นที ่2 ก าหนดจุดประสงค์และแนวคิดหลกัทีต้่องการน าเสนอ ไดแ้ก่  
                        1) ระดับอนุบาลศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับเด็ก โดยใช้การละเล่น 
พื้นบา้นเร่ือง “เรามาเล่นหมากนิมกนัเถอะ”     
                        2) ระดบัประถมศึกษา ช่วงชั้นท่ี1 ( ป.1- ป.3) เพื่อน าเสนอประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 
เร่ือง “ก๋องค าน าเท่ียววดัฟ้าเวียงอินทร์”  
 3)  ระดบัช่วงชั้นปีท่ี 2 -3 (ป.4 – ม.3) เพื่อน าเสนอ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นศิลปะ 
การแสดงพื้นบา้น  เร่ือง”วฒันธรรมสามเผา่ของชาวเปียงหลวง”  
 ขั้นที ่3  วางโครงเร่ือง (PLOT) โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  ตอนตน้  ตอนกลาง  ตอนจบดงัน้ี 
                           1)  การวางโครงเร่ืองหนงัสือ “เรามาเล่นหมากนิมกนัเถอะ”       
                                 ตอนตน้ : เปิดเร่ืองโดยครูภูมิปัญญาเล่าเร่ืองความเป็นมาของการเล่นหมากนิม 
                              ตอนกลาง : ครูภูมิปัญญาแนะน าถึงกติกา วธีิการเล่นแต่ละท่า 
                              ตอนจบ  :  สรุปถึงวธีิการเล่น 
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 2)  การวางโครงเร่ืองหนงัสือ “ก๋องค าน าเท่ียววดัฟ้าเวยีงอินทร์”   
                                 ตอนตน้ : กล่าวเปิดเร่ืองโดยการสอนวชิาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม
ของครูจิตรา  คุณครูประจ าชั้นปีท่ี 3  ถึงประวติัของอ าเภอเวยีงแหง 
                            ตอนกลาง :  ด าเนินเร่ืองโดยเด็กชายก๋องค า ขอร้องใหผู้เ้ฒ่าปายเมืองซ่ึงเป็น 
ลุงพาไปเท่ียววดัฟ้าเวยีงอินทร์และน าเท่ียวชมโดยพระครูปัญญาเจา้อาวาสวดัฟ้าเวยีงอินทร์ 
                            ตอนจบ  : กล่าวถึงความภาคภูมิใจของเด็กชายก๋องค าท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียว 
ท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน 
  3)  การวางโครงเร่ืองหนงัสือ  ”วฒันธรรมสามเผา่ของชาวเปียงหลวง”  
  ตอนต้น   :  กล่าวเปิดเร่ืองโดยการเดินทางของคุณครูนิศาชล ครูสาวจาก 
เมืองหลวงท่ีเดินทางมาบรรจุรับราชการท่ีโรงเรียนเปียงหลวง 
                    ตอนกลาง  :  ด าเนินเร่ืองโดยครูนิศาชลไดพ้บประสบการณ์ตลอดหน่ึงเทอม 
ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนบา้นเปียงหลวงซ่ึงมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและวฒันธรรม  ท่ีมีจุดเด่น 
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  โดยเฉพาะการแสดงของแต่ละชนเผา่ไดแ้ก่ การร านก ร าโต (ไทยใหญ่)  
การร าพดั (จีน)  การเตน้จะคึ (ลีซอ) 
                ตอนจบ  :  กล่าวถึงความประทบัใจของครูนิศาชลท่ีไดรั้บจนอดมิไดจึ้งน ามา
ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผูท่ี้อยูภ่ายนอกไดรั้บทราบ 
 ขั้นที่ 4  ลงมือเขียนตามโครงเร่ืองที่วางไว้ โดยน าโครงเร่ืองท่ีวางไวม้าเขียนขยายความ 
ให้ได้รายละเอียดจากการถอดองค์ความรู้ท่ีครูท าไว้และศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารอ่ืนให้มี 
ความถูกตอ้งสมบูรณ์มากข้ึนเป็นภาษาร้อยแกว้ 
 ขั้นที่ 5  ก าหนดภาพประกอบ  โดยน าเร่ืองท่ีแต่งเสร็จแลว้น ามาตดัเป็นตอน ๆ ตามความ
เหมาะสม  เพื่อก าหนดภาพประกอบ ให้มีความสัมพนัธ์กบัเน้ือเร่ืองและแสดงถึงความเป็นทอ้งถ่ิน
เช่น การแต่งกาย สภาพบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม อาคารสถานท่ีและส่วนประกอบอ่ืน ๆ เพื่อให้
สามารถส่ือความหมายตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้
 ขั้นที่ 6  จัดท าต้นฉบับ (Art Work)  น าเน้ือเร่ืองและก าหนดภาพประกอบแต่ละตอน 
ท่ีตรวจแก้ไขแล้วมาเขียนลงในกระดาษ  A 4  ตอนละหน้า ในระดับอนุบาลศึกษาและระดับ 
ประถมศึกษาจดัท าในแบบขวางเพื่อความสะดวกในการเปิดดูภาพและลกัษณะของภาพ  ในระดบั
มธัยมศึกษาใช้ภาพในแนวตั้ งเน่ืองจากมีเน้ือหายาว  ในการจดัท ารูปเล่มประกอบด้วยปกนอก   
ปกใน  ค าน า  เน้ือเร่ือง  ค  าศพัท ์ กิจกรรมทา้ยเล่ม คณะผูจ้ดัท าและปกหลงั 
 ข้ันที่ 7 วาดภาพและบรรจุตัวอักษร   โดยร่างภาพลงในกระดาษและน าไปสแกนลงใน
คอมพิวเตอร์  ตกแต่งภาพและระบายสีโดยใช้โปรแกรมกราฟฟิกทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถ 
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น าไปท าภาพ เค ล่ือนไหวในการท า E – BOOK Multimedia ภายหลัง   ก าหนดตัวอักษรให ้
เหมาะกับสายตาของเด็ก ได้แก่ ระดับอนุบาลศึกษา 32 point  ระดับประถมศึกษา 24 point   
และระดบัมธัยมศึกษา  20 point   
 7.2    จัดท าหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะส่ือประสม E– Book Multimedia มีกระบวนการ
ในการจดัท าดงัน้ี 
                  7.2.1   ก าหนดกรอบภาพในการน าเสนอให้มีความสอดคลอ้งกบัหนงัสือส าหรับเด็กท่ี 
สร้างข้ึนซ่ึงประกอบดว้ยหนา้หลกั ไดแ้ก่  หนา้ปก  ค าน า  เน้ือเร่ือง  ค  าศพัท ์ แบบทดสอบ  คณะผูจ้ดัท า  
    7.2.2 สร้าง WEBPAGE ดว้ยโปรแกรม Macromedia  Dreamweaver MX     
 7.2.3 สร้างภาพเคล่ือนไหวจากภาพวาดกราฟฟิกโดยใชโ้ปรแกรม Macromedia  Flash 8    
บรรจุตวัอกัษร  เรียงล าดบัหนา้และเน้ือเร่ืองใหต้รงกบัหนงัสือเด็ก   
    7.2.4   บันทึกเสียงดนตรีและบทพูดให้ตรงกับหนังสือเด็ก จากคณะครูและนักเรียน 
โรงเรียนบ้านเปียงหลวงโดยใช้ตวัละครท่ีมีอยู่จริงในเน้ือเร่ืองเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศ     
ทั้งน้ีสามารถแยกฟังเสียงดนตรี  เสียงพูด และตวัอกัษร  เพื่อใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน
แตกต่างกนัสามารถเรียนรู้ด้วยด้วยตวัเองได้  เช่นนักเรียนท่ีอ่านไม่คล่องสามารถอ่านตวัอกัษร
พร้อมกบัฟังเสียงไปดว้ยก็จะสามารถฝึกการอ่านสะกดค าได ้ ส่วนนกัเรียนท่ีอ่านคล่องก็สามารถ
อ่านเองโดยไม่ตอ้งฟังเสียงพูด   หรือตอ้งการฟังเฉพาะเสียงดนตรีเพื่อประกอบวชิาดนตรี ศิลปะก็ได ้ 
ซ่ึงครูผูส้อนสามารถน าไปประยกุตเ์พื่อใหน้กัเรียนใชฝึ้กทกัษะไดอ้ยา่งหลากหลาย  
            7.2.5 สร้างแบบทดสอบทา้ยบทตามกรอบประเด็นของหนงัสือส าหรับเด็ก  เร่ือง  “เรามา
เล่นหมากนิมกันเถอะ”  ใช้โปรแกรมวาดภาพและสามารถระบายสี เร่ือง  “ก๋องค าน าเท่ียววดัฟ้า 
เวียงอินทร์” และเร่ือง “วฒันธรรมสามเผ่าของชาวเปียงหลวง”   ปรับแบบทดสอบเป็นการตอบ 
ค าถามแบบตวัเลือก  4 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ ก  ข  ค  ง  โปรแกรมจะประมวลผลและแสดงผลทนัที 
 
8.   ทดลองใช้ส่ือการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น  และการปรับปรุง หลงัจากสร้างหนังสือส าหรับเด็ก
เสร็จแล้วน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมจึงน ามาทดลองใช้กับ 
นกัเรียนของโรงเรียนบา้นเปียงหลวงในแต่ละช่วงชั้น  ก าหนดเกณฑ์การผา่นการประเมินร้อยละ 75  
ถา้ไม่ผา่นเกณฑใ์หน้ าผลไปพิจารณาปรับปรุง  สรุปผลการประเมินดงัน้ี  
       8.1   การทดลองใช้หนังสือส าหรับเด็ก  
                 8.1.1  ผลการทดลองใชห้นงัสือส าหรับเด็กระดบัอนุบาลศึกษา เร่ือง “เรามาเล่นหมากนิม
กนัเถอะ”  จ  านวน 40 คน  
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   ผลการการประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75  จ  านวน 5 ข้อ  ควรปรับปรุงจ านวน 3 ข้อ 
ได้แก่รูปเล่มและขนาดของหนังสือ (ร้อยละ 20)   ความเขา้ใจเน้ือเร่ือง (ร้อยละ 55)  และภาพวาด
ระบายสี (ร้อยละ67.5)  การน าผลการประเมินไปปรับปรุง  โดยการจดัท ารูปเล่มใหมี้ขนาดใหญ่กวา่
น้ีใหเ้หมาะสมกบัความถนดัในการเปิดของเด็ก   เพิ่มองคป์ระกอบและสีสันของหนา้ปกให้น่าสนใจ   
จดัท าค าอธิบายการเล่นและความรู้ส าหรับครูไวด้า้นทา้ยเล่ม  เพื่อใหส้ามารถจดัท าเป็นคู่มือส าหรับ
ครูไดด้ว้ย  
              8.12   ผลการทดลองใช้หนังสือส าหรับเด็ก ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1 – ป.3) เร่ือง “ก๋องค า 
น าเท่ียววดัฟ้าเวียงอินทร์” จ  านวน 100  คน  แบ่งเป็น ป. 1 จ  านวน 30 คน  ป. 2 จ  านวน 40  คน ป. 3 
จ านวน 40 คน  
 ผลการประเมินผา่นเกณฑร้์อยละ 75  ทุกขอ้  แต่มีขอ้สังเกตคือในระดบัชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 1 และ 2  ผลการประเมินมีความสัมพนัธ์กบัระดบัพฒันาการของเด็ก  ได้แก่ด้านความ 
เขา้ใจในเน้ือหา  ( ป.1 ร้อยละ 70.00)  ดา้นการปฏิบติักิจกรมทา้ยเล่ม ( ป.1 ร้อยละ 73.00)    ด้าน
ความสามารถในการบอกแนวคิดส าคญัของเร่ือง (ป.1 และป.2 ร้อยละ 70.00)   ส่วนในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3  มีผลการประเมินในระดบัสูงทุกขอ้    การน าผลการประเมินไปปรับปรุงโดย
จดัท าหน้าปกให้มีองค์ประกอบและสีสันท่ีน่าสนใจ  เพิ่มเติมค าศพัท์และค าอ่านท่ียากไดแ้ก่ค าว่า 
สถูป  กุฏิสงฆ์  สมณะธรรม  พระเจตบุตร  อุโบสถ  พุทธกาล  แหลนหลินปาฏิหาริย ์ มาระชินะ
เจดีย ์ พระธาตุ  รัศมี  ศรัทธา  พระนเรศวรมหาราช  บริวาร  พระอานนท ์ ซุม้  วฒันธรรม     
 8.1.3 ผลการทดลองใช้หนังสือส าหรับเด็ก ระดับช่วงชั้ น ท่ี  2- 3 (ป.4 – ม.3) เร่ือง 
“วฒันธรรมสามเผา่ของชาวเปียงหลวง” จ  านวน 100 คน แบ่งเป็น ป. 4 จ  านวน10 คน ป. 5 จ านวน 15 
คน  ป. 6 จ  านวน 15 คน   ม. 1 จ  านวน 20 คน  ม. 2 จ  านวน 20 คน  ม.3 จ  านวน 20 คน  
 ผลการประเมินผา่นเกณฑ์ ร้อยละ 75 ทุกขอ้  แต่มีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงบางขอ้ 
ได้แก่รูปเล่มและขนาดของตวัหนังสือ ( ม.1 ร้อยละ 65 และ ม.3 ร้อยละ 66.66)  การน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงโดยการปรับปรุงภาพประกอบหนา้ปกให้สวยงามให้สามารถส่ือถึงวฒันธรรม
ของทอ้งถ่ินทั้งสามชนเผา่ ปรับปรุงตวัอกัษรใหน่้าสนใจ 
      8.2  การทดลองใช้หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะมัลติมีเดีย (E- BOOK  Multimedia) 
วธีิการประเมินโดยการฉายภาพจากเคร่ือง L C D ใหน้กัเรียนแต่ละช่วงชั้นดูพร้อมกนัและใหต้อบ
แบบประเมิน ซ่ึงปรากฏผลดงัน้ี 
               8.2.1   ผลการทดลองใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะมัลติมี เดีย ( E- BOOK  

Multimedia) เร่ือง “เรามาเล่นหมากนิมกันเถอะ”  จ  านวน 240 คน  แบ่งเป็นระดับอนุบาลศึกษา
จ านวน 40 คน  ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 จ  านวน 100 คน  ระดบัช่วงชั้นท่ี 2-3 จ านวน 100 คน  
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 ผลการการประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75  จ  านวน 6 ข้อ  ควรปรับปรุงในภาพรวม
จ านวน 2 ขอ้ ในดา้นความยากในการศึกษาดว้ยตนเอง (ร้อยละ35.00)  โดยเฉพาะในระดบัอนุบาล
บอกวา่มีความยากถึงร้อยละ 80  ส่วนระดบัช่วงชั้นท่ี 1 บอกว่ามีความยาก ร้อยละ 63 เช่นเดียวกนั
และด้านความชัดเจนของตวัหนังสือ ( ร้อยละ69.58 )  การน าผลการประเมินไปปรับปรุงควรฝึก
ทกัษะพื้นฐานการเรียนคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนตั้งแต่ระดบัอนุบาลศึกษา เน่ืองจากผลการประเมิน
พบว่า นักเรียนในระดบัอนุบาลศึกษา และระดบัช่วงชั้นท่ี 1 บอกว่ามีความยากในการศึกษาด้วย
ตนเองเน่ืองจากไม่ไดเ้รียนคอมพิวเตอร์มาก่อน   การน าเสนอควรให้เวลานกัเรียนศึกษาดว้ยตนเอง
เพื่อให้สามารถเรียนรู้ไดต้ามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมทั้งการศึกษาจาก 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยตรงจะท าใหม้องตวัหนงัสือชดัเจนมากกวา่มองจากจอ L C D  
  8.2.2  ผลการทดลองใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะมัล ติมี เดีย  (E- BOOK 
Multimedia) เร่ือง “ก๋องค าน าเท่ียววดัฟ้าเวียงอินทร์”  จ  านวน 200 คน  แบ่งเป็น ระดบัช่วงชั้นท่ี 1 
จ านวน 100 คน    ระดบัช่วงชั้นท่ี 2-3 จ านวน 100 คน   
  ผลการประเมินผา่นเกณฑ์ร้อยละ 75  จ  านวน 7 ขอ้  ในภาพรวมควรปรับปรุง จ านวน 
1 ขอ้  ดา้นความยากในการศึกษาดว้ยตนเอง (ร้อยละ41.00) โดยเฉพาะระดบัช่วง ชั้นท่ี 1 ท่ีบอกวา่มี
ความยากถึงร้อยละ 69.00  ส่วนข้อปรับปรุงในข้อย่อยนักเรียนในระดับช่วงชั้นท่ี 2 -3  บอกว่า
ตวัหนงัสือมีความชดัเจนเพียงร้อยละ 53.00    การน าผลการประเมินไปปรับปรุงควรส่งเสริมการฝึก
ทกัษะพื้นฐานการเรียนคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 1 ท่ีบอกวา่มีความยากในการศึกษา
ด้วยตนเองเน่ืองจากไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์มาก่อน  การน าเสนอควรให้เวลานักเรียนศึกษาด้วย
ตนเองเพื่อใหส้ามารถเรียนรู้ไดต้ามความสามารถและความแตกต่างระหวา่งบุคคลรวมทั้งการศึกษา
จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยตรงจะท าใหม้องตวัหนงัสือชดัเจนมากกวา่มองจากจอ L C D  
 8.2.3   ผลการทดลองใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะมัลติมี เดีย (  E- BOOK  

Multimedia) เร่ือง “วฒันธรรมสามเผา่ของชาวเปียงหลวง”  จ  านวน 200 คน  แบ่งเป็น ระดบัช่วงชั้น
ท่ี 1 จ  านวน 100 คน    ระดบัช่วงชั้นท่ี 2-3 จ านวน 100 คน  
 ผลการประเมินผา่นเกณฑร้์อยละ 75  จ  านวน 6 ขอ้  ในภาพรวมควรปรับปรุง จ านวน 2
ขอ้  ดา้นความยากในการศึกษาดว้ยตนเอง (ร้อยละ45.00) โดยเฉพาะระดบัช่วง ชั้นท่ี1  ท่ีบอกวา่มี
ความยากถึงร้อยละ 68.00    และความชดัเจนของตวัหนงัสือ ( ร้อยละ 62.00)  การน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงควรส่งเสริมการฝึกทกัษะพื้นฐานการเรียนคอมพิวเตอร์ของนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 1 
ท่ีบอกวา่มีความยากในการศึกษาดว้ยตนเองเน่ืองจากไม่ไดเ้รียนคอมพิวเตอร์มาก่อน  การน าเสนอ
ควรให้เวลานกัเรียนศึกษาดว้ยตนเองเพื่อให้สามารถเรียนรู้ไดต้ามความสามารถและความแตกต่าง
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ระหว่างบุคคลรวมทั้ งการศึกษาจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยตรงจะท าให้มองตวัหนังสือชัดเจน
มากกวา่มองจากจอ L C D  
       8.3  การทดลองใช้หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะมัลติมีเดีย (E- BOOK Multimedia) 
โดยการน าเผยแพร่ทาง WEBSITE ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 ทาง www.research.cmru.ac.th  ส าหรับบุคคลทัว่ไป จ านวน 30  คน  ปรากฏผลดงัน้ี 
               8.3.1   ผลการทดลองใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะมลัติมีดีย  (E- BOOK 
Multimedia) เร่ือง “เรามาเล่นหมากนิมกนัเถอะ”  ทาง  www.research.cmru.ac.th     
              1)   เม่ือดูแลว้ชอบเร่ืองราวในส่ือเร่ืองน้ี  คิดเป็นร้อยละ100.00   
                     2)   เม่ือดูแลว้รู้สึกสนุก คิดเป็นร้อยละ 100.00 
                  3)   ความชอบรูปภาพในหนงัสือเล่มน้ี คิดเป็นร้อยละ 96.66 
              4)   สามารถเห็นตวัหนงัสือชดัเจน คิดเป็นร้อยละ 93.33  
              5)   เน้ือเร่ืองมีความสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน  คิดเป็นร้อยละ 96.66  
              6)   ความยากง่ายในการศึกษาดว้ยตนเอง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
              7)   เม่ือดูแลว้เขา้ใจเน้ือเร่ือง  คิดเป็นร้อยละ 86.66  
              8)   ความชอบกิจกรรมแบบฝึกหดั คิดเป็นร้อยละ 93.33 
                           9)  จุดเด่นของส่ือประกอบการสอนเร่ืองน้ี คือเทคนิคภาพเคล่ือนไหวประกอบการ
เล่นของแต่ละท่าท่ีใหผู้ศึ้กษาสามารถคลิกเล่นภาพเคล่ือนไหวไดเ้อง  กิจกรรมวาดภาพภาพระบายสี
ใชเ้ทคนิคเหมือนกบัวาดภาพในหนงัสือ     
  ผลการการประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75  ทุกขอ้  รายการประเมินท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
100.00  ไดแ้ก่ความชอบในส่ือเร่ืองน้ี   เม่ือดูแลว้สนุก  และสามารถศึกษาดว้ยตวัเองได ้    
               8.3.2   ผลการทดลองใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะมลัติมีเดีย (E- BOOK 
Multimedia) เร่ือง “ก๋องค าน าเท่ียววดัฟ้าเวยีงอินทร์” ทาง  www.research.cmru.ac.th     
              1)  เม่ือดูแลว้ชอบเร่ืองราวในส่ือเร่ืองน้ี  คิดเป็นร้อยละ100.00  
                     2)   เม่ือดูแลว้รู้สึกสนุก คิดเป็นร้อยละ 96.66 
                  3)   ความชอบรูปภาพในหนงัสือเล่มน้ี คิดเป็นร้อยละ 93.33 
              4)   สามารถเห็นตวัหนงัสือชดัเจน คิดเป็นร้อยละ 93.33 
              5)   เน้ือเร่ืองสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินมากนอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 93.33  
              6)   ความยากง่ายในการศึกษาดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 96.66 
              7)   เม่ือดูแลว้เขา้ใจเน้ือเร่ือง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
              8)   ความชอบชอบกิจกรรมแบบฝึกหดั คิดเป็นร้อยละ 96.66 
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                        9)  จุดเด่นของส่ือประกอบการสอนเร่ืองน้ี  คือ ภาพเคล่ือนไหวในรูปของการ์ตูน
น่าสนใจท าให้เข้าใจเน้ือหาวฒันธรรมและประวติัวดัฟ้าเวียงอินทร์  การทดสอบโดยการท า
แบบฝึกหดัท าใหผู้ศึ้กษามีความเขา้ใจมากข้ึน    
   ผลการประเมินผา่นเกณฑ์ร้อยละ 75   ทุกขอ้   รายการประเมินท่ีผา่นเกณฑ์ร้อยละ 
100.00  ไดแ้ก่ความชอบในส่ือเร่ืองน้ีและเม่ือดูแลว้เขา้ใจเน้ือเร่ือง    
 8.3.3   ผลการทดลองใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะมลัติมีเดีย (E- BOOK 
Multimedia)  เร่ือง “วฒันธรรมสามเผา่ของชาวเปียงหลวง”  ทาง  www.research.cmru.ac.th     
              1)   เม่ือดูแลว้ชอบเร่ืองราวในส่ือเร่ืองน้ี  คิดเป็นร้อยละ 90.00  
                     2)   เม่ือดูแลว้รู้สึกสนุก คิดเป็นร้อยละ 96.66 
                3)   ความชอบรูปภาพในหนงัสือเล่มน้ี คิดเป็นร้อยละ 93.33 
              4)   สามารถเห็นตวัหนงัสือชดัเจน คิดเป็นร้อยละ 90.00 
              5)   เน้ือเร่ืองสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินมากนอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 86.66 
              6)  ความยากง่ายในการศึกษาดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 96.66 
              7)   เม่ือดูแลว้เขา้ใจเน้ือเร่ือง  คิดเป็นร้อยละ 96.66 
              8)   ความชอบชอบกิจกรรมแบบฝึกหดั 86.66 
                           9)  จุดเด่นของส่ือประกอบการสอนเร่ืองน้ี  คือ ภาพเคล่ือนในรูปของการ์ตูน 
เน้ือเร่ืองสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมแต่ละชนเผา่   เสียงดนตรีเขา้กบับรรยากาศของเร่ือง 
    ผลการประเมินผา่นเกณฑร้์อยละ 75  ทุกขอ้  รายการประเมินท่ีผา่นเกณฑม์ากท่ีสุด 
(ร้อยละ 96.66)  ไดแ้ก่เม่ือดูแลว้สนุก  สามารถศึกษาดว้ยตนเองและเม่ือดูแลว้เขา้ใจเน้ือเร่ือง    
 
 สรุปผลการประเมินการใช้หนังสือส าหรับเด็ก  หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะมัลติมีเดีย  
และการเผยแพร่ทาง  WEBSITE 
 1.  เร่ือง “เรามาเล่นหมากนิมกันเถอะ”  นักเรียนในระดับอนุบาลศึกษาเห็นว่า หนังสือ
ส าหรับเด็กควรปรับปรุงจ านวน 3 ขอ้ไดแ้ก่รูปเล่มและขนาดของหนงัสือ (ร้อยละ 20)   ความเขา้ใจ
เน้ือเร่ือง (ร้อยละ 55)  และภาพวาดระบายสี (ร้อยละ67.5)  เน่ืองจากเด็กนกัเรียนในระดบัอนุบาล
ศึกษาท่ีไดฝึ้กปฏิบติัเม่ือปีการศึกษา 2549 ไดเ้ล่ือนชั้นไปแลว้ เม่ือน ามาทดลองใช้กบันกัเรียนในปี
การศึกษาปัจจุบนัซ่ึงยงัไม่ไดฝึ้กปฏิบติัจึงท าใหย้งัไม่ค่อยเขา้ในเน้ือหา  
  เม่ือน าไปสร้างเป็นหนงัสืออีเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะมลัติมีเดีย  ผลการการประเมินผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 6 ข้อ  นักเรียนในระดับอนุบาลศึกษายงัมีความเห็นว่ามีความยากใน
การศึกษาดว้ยตนเอง ถึงร้อยละ 80  ส่วนนกัเรียนในระดบัช่วงชั้นท่ี 1 บอกวา่มีความยาก ร้อยละ 63 
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เช่นเดียวกนั  เน่ืองจากโรงเรียนมีขอ้จ ากดัทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   นกัเรียนในระดบัอนุบาลศึกษา
และ ชั้นประถมปีท่ี 1 – 4  จึงยงัไม่ไดเ้รียนวิชาคอมพิวเตอร์   ท าให้เห็นว่ามีความยากในการศึกษา
ด้วยตนเอง  ส่วนนักเรียนในระดับชั้ น ป.5 – ม.3  ท่ีได้เรียนคอมพิวเตอร์แล้วเห็นมีความยาก 
เพียงร้อยละ 15 เท่านั้น    ส่วนผลการทดลองใชส้ าหรับบุคคลทัว่ไปทาง WEBSITE  มีความเห็นว่า 
ไม่ยากเน่ืองจากมีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี  วิธีการน าเสนอทางจอ LCD จะท าให้ความ
ชัดเจนของตัวหนังสือลดลงตามระยะการมองของเด็ก  ดังนั้ นจึงควรให้ ศึกษาด้วยตัวเอง 
ทางคอมพิวเตอร์ก็จะท าใหม้องตวัหนงัสือชดัเจนข้ึนและสามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองตามความสามารถ  
ในการเรียนการสอนควรให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะปฏิบติัและใชส่ื้อการสอนควบคู่กนัไปเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ไดม้ากข้ึน    ถา้มีโอกาสควรส่งเสริมใหน้กัเรียนระดบัอนุบาลและประถมตน้ไดฝึ้กทกัษะ
การใชค้อมพิวเตอร์บา้งตามสมควร 
 2.  เร่ือง “ก๋องค าน าเท่ียววดัฟ้าเวียงอินทร์”  นักเรียนในระดบัช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1 – ป.3)  มี
ความเห็นในภาพรวมวา่หนงัสือส าหรับเด็กมีความเหมาะสมในทุกดา้นในระดบัสูงไดแ้ก่  สามารถ
เห็นตวัหนังสือชัดเจน  (ร้อยละ 100)  ชอบในเร่ืองราวในหนังสือ (ร้อยละ 100)  ชอบรูปภาพของ
เร่ือง (ร้อยละ 99.00)   อ่านแล้วรู้สึกสนุก (ร้อยละ 98.00)  เน้ือหามีความสอดคล้องกับท้องถ่ิน 
(ร้อยละ98.00)  ขนาดและรูปเล่มมีความเหมาะสม (ร้อยละ96.00)  นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรม
ทา้ยเล่มได ้(ร้อยละ88.00)  ส่วนความเขา้ใจของเน้ือเร่ืองมีความสัมพนัธ์กบัระดบัชั้นของนกัเรียนท่ี
มีความสามารถในการอ่านท่ีแตกต่างกนั (ป.1 ร้อยละ 70.00   ป.2 ร้อยละ76.66  ป.3  ร้อยละ100)  
และยงัส่งผลต่อความสามารถในการบอกถึงแนวคิดของเร่ืองด้วยเช่นกัน (ป.1 ร้อยละ 70  ป.2  
ร้อยละ70.00  ป.3  ร้อยละ 90.00)                  
 เม่ือน าไปสร้างเป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะมลัติมีเดีย  ผลการประเมินผา่นเกณฑ์
ร้อยละ 75  จ  านวน 7 ข้อ    นักเรียนในระดับในระดับช่วงชั้ นท่ี 1(ป1-ป.3)  บอกว่ามีความยาก 
(ร้อยละ 69.00 )  เน่ืองจากยงัไม่ไดเ้รียนวิชาคอมพิวเตอร์จึงท าให้เห็นวา่มีความยากในการศึกษาดว้ย
ตนเอง  นักเรียนในระดบัชั้น ป.5 - ม.3  ท่ีไดเ้รียนคอมพิวเตอร์แลว้เห็นว่ามีความยากเพียงร้อยละ 
13.00 เท่านั้น    ความคิดเห็นในด้านอ่ืนมีความเห็นในลักษณะท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก ยกเวน้ 
ดา้นกิจกรรมทา้ยบทในระดบัประถมศึกษามีความชอบมากกวา่มธัยมศึกษา  ส่วนผลการทดลองใช้
ส าหรับบุคคลทัว่ไปทาง WEBSITE  มีความเห็นว่าไม่ยากเน่ืองจากมีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์
อย่างดี  วิธีการน าเสนอทางจอ LCD จะท าให้ความชัดเจนของตัวหนังสือลดลงตามระยะทาง 
ท่ีนกัเรียนนัง่ดู และควรใหน้กัเรียนระดบัประถมศึกษามีโอกาสไดฝึ้กทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึน 
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  3.  เร่ือง “วฒันธรรมสามเผ่าของชาวเปียงหลวง”  ผลการประเมินหนังสือส าหรับเด็ก   
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ในภาพรวมทุกขอ้  แต่มีขอ้ควรปรับปรุงในบางประเด็นได้แก่รูปภาพของ
หนังสือ ( ม.2  ร้อยละ 65.00 และ ม.3 ร้อยละ 50)  และการจดัรูปเล่มและขนาดของตวัหนังสือ  
( ม.1 ร้อยละ 65.00 และ ม.3 ร้อยละ 66.66)  เม่ือเปรียบเทียบความเห็นจะพบความความแตกต่าง
อยา่งเห็นไดช้ดัวา่ นกัเรียนในระดบัประถมศึกษาจะชอบรูปภาพและเร่ืองราวในลกัษณะของการ์ตูน  
ส่วนในระดบัมธัยมศึกษาจะชอบภาพในลกัษณะหรือเร่ืองราวท่ีเป็นของจริงหรือตามความสนใจ
ของตนเองมากกวา่ 
 เม่ือน าไปสร้างเป็นหนงัสืออีเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะมลัติมีเดีย  ในภาพรวมควรปรับปรุง 
จ านวน 2 ขอ้  ดา้นความยากในการศึกษาดว้ยตนเอง (ร้อยละ 45.00) โดยเฉพาะระดบัช่วง ชั้นท่ี 1 ท่ี
บอกวา่มีความยากถึงร้อยละ 68.00  และความชดัเจนของตวัหนงัสือ ( ร้อยละ 62.00) ส่วนดา้นอ่ืนมี
ความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนัมากนัก  แต่ดว้ยเน้ือหาท่ีมีความยาวและยากข้ึนตามระดบัชั้นท าให้
ระดบัประถมศึกษาอาจใชเ้วลาในการศึกษาเพิ่มข้ึน 
 
9.   วิพากษ์โดยผู้เช่ียวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง  หลงัจากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการจดัท า
หนังสือเด็กและผู ้เช่ียวชาญด้านศิลปะและการจัดท าส่ือคอมพิวเตอร์และคณะครูโรงเรียน 
บ้านเปียงหลวง  ตรวจสอบคุณภาพของส่ือในการส่งเสริมการเรียนรู้และความเหมาะสมใน 
ดา้นต่าง ๆ ปรากฏผลดงัน้ี 
       9.1  การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก 
              9.1.1   หนงัสือส าหรับเด็กเร่ืองเรามาเล่นหมากนิมกนัเถอะ  
  1)  หน้าปก  ช่ือเร่ืองควรปรับสีเข้มและตัวอักษรขนาดใหญ่ให้ เป็นจุดเด่น   
ใหมี้อกัษรขนาดใหญ่กวา่ หวัขอ้รองลงมา  ปรับรูปภาพหนา้ปกใหมี้ความน่าสนใจ 
  2)  หนา้ค าน า ปรับตวัอกัษรใหมี้ขนาดเล็กลงอีก 
                       3)  ควรปรับตวัอกัษรจากเลขโรมนัให้เป็นเลขไทยเพื่อให้สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง
แนวคิดของหนงัสือในการอนุรักษว์ฒันธรรม     
             4)  หน้า 15 คณะผูจ้ดัท า  หัวเร่ืองยอ่ยปรับให้เป็นตวัหนาและขอ้ความขา้งในเป็น 
ตวัธรรมดา และปรับอกัษรใหมี้ขนาดเล็กลง 
             5)  ปรับรูปเล่มใหมี้มีขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อให้เด็กสามารถมองภาพไดช้ดัเจนข้ึน 
             6)  ควรจดัท าค าอธิบายประวติัความเป็นมา   กติกาการเล่นและอธิบายวิธีการเล่น
ในแต่ละท่า  เพื่อใหผู้ท่ี้ตอ้งการศึกษาหรือจดัเป็นความรู้เพิ่มเติมส าหรับครูไวต้อนทา้ยเล่ม 
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              9.1.2   หนงัสือส าหรับเด็กเร่ืองก๋องค าน าเท่ียววดัฟ้าเวยีงอินทร์ 
  1)  หน้าค าน า ปรับขนาดอกัษรให้มีขนาดเล็กลง แก้ไขค าว่า โดยมีวตัถุประสงค์เป็น 
“ซ่ึงมีวตัถุประสงค์” แกไ้ขค าวา่ อนัจะเป็นการน ามาซ่ึงความรักและความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน  เป็น 
“อนัเป็นการปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินให้แก่เยาวชน”  เพิ่มเติมจากค าวา่ คณะ
ครู  นัก เรียน   และมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่   เป็น  “คณะครู นัก เรียนของโรงเรียน 
บา้นเปียงหลวง  นกัวชิาการ  จากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
  2) หน้า 1  เพิ่มเติมจากค าว่า  เร่ิมด้วยการเล่าเร่ืองประวติัของอ าเภอเวียงแหง  
เป็น “เร่ิมตน้ดว้ยการเล่าเร่ืองประวติัของอ าเภอเวยีงแหง”  
  3)  ควรปรับตวัอกัษรโรมนัให้เป็นตวัเลขไทยเพื่อให้สอดคล้องกบัเน้ือเร่ืองและ
แนวคิดของหนงัสือในการอนุรักษว์ฒันธรรม  
              4)  หนา้ 7  แกไ้ขค าวา่ ดีจงัเลยครับ เป็น “ดีเลยครับ”    
              5)  หนา้ 14  ค  าศพัท ์ ค  าในวงเล็บใหมี้อกัษรขนาดเล็กลง 
                           6)  หนา้ 16  กิจกรรมทา้ยเล่ม  ปรับขนาดภาพวงกลมใหเ้ล็กลง 
                           7)  จดัท าค าศพัท ์ ค  ายาก อธิบายเพิ่มเติมไวใ้นทา้ยเล่ม 
                           8)   แบบฝึกทา้ยเล่มควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่เด็ก 
               9.1.3   หนงัสือส าหรับเด็กเร่ืองวฒันธรรมสามเผา่ของชาวเปียงหลวง 
                         1)  หนา้ปกควรปรับใหส้ามารถส่ือความหมายถึงวฒันธรรมใหค้รบสามชนเผา่ตาม
ช่ือเร่ือง 
                           2)  ควรปรับตวัอกัษรจากเลขโรมนัให้เป็นอกัษรไทยเพื่อส่ือถึงวฒันธรรมไทยและ
สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง 
  3)  ปรับขอ้ความใหเ้หมาะสม  หนา้ 1  จากค าวา่ เป็นภาระผูอ่ื้น เพิ่มเป็น “เป็นภาระ
ของผูอ่ื้น”  หนา้ 2  จากค าวา่  โอ..พระเจา้ช่วยกลว้ยทอด  ปรับเป็น  “โอ..พระเจา้ช่วย”  หนา้ 10 จาก
ค าว่า เธอไดเ้ป็นมคัคุเทศก์  เพิ่มเป็น “เธอได้เป็นมคัคุเทศก์น้อย”  หน้า 15 จากค าว่าตน้ไมต่้างจะ 
ผลิดอก  ผลิใบ  เพิ่มเป็น  “ตน้ไมต่้าง ๆ จะผลิดอก  ผลิใบ”  
  4)  หน้า 18 ปรับข้อความจากค าว่า  ให้นักเรียนอธิบายประวติัความเป็นมาของ 
การเตน้จะคึของชาวลีซู เป็น “ให้นกัเรียนอธิบายประวติัความเป็นมาของการเตน้จะคึของชาวลีซู   
มาพอสังเขป” 
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      9.2   การจัดท าหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะมัลติมีเดีย (E- BOOK Multimedia) 
 ได้มีการวิพากย์โดยผู ้เช่ียวชาญ 3 คน ประกอบด้วยผู ้เช่ียวชาญด้านเทคนิคทางเสียง  
ผูเ้ช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์และผูเ้ช่ียวชาญทางศิลปะ  ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินโดยการหา
ความสอดคลอ้งในระดบัตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไปจึงจะถือวา่ผา่นเกณฑ ์ ปรากฏผลดงัน้ี  
               9.2.1  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะมลัติมีเดีย เร่ืองเรามาเล่นหมากนิมกนัเถอะ 
                     1) การน าเสนอและเผยแพร่ทาง C D  ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งคะแนน
เฉล่ียในระดบั 1 จ  านวน 8 รายการ  มีความเห็นสอดคลอ้งในระดบั .66  จ  านวน 6 รายการ 
    2) การน าเสนอและเผยแพร่ทาง WEBSITE   ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง
คะแนนเฉล่ียในระดบั 1 จ านวน 1 รายการ  มีความเห็นสอดคลอ้งในระดบั .66  จ  านวน 3 รายการ 
มีความเห็นสอดคลอ้งในระดบั .33(ควรปรับปรุง)  จ  านวน 1 รายการ 
 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆไดแ้ก่ ควรจดัท าตวั  LINK   ค  าศพัท ์เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายไดท้นัที  
และควรปรับแถบเคร่ืองมือยอ่ยในแต่ละหนา้  ใหมี้รูปแบบ ขนาด  สี  และการวางต าแหน่งในท่ี
เหมาะสม 
 การน าผลการประเมินไปปรับปรุงโดยการปรับ MANU ยอ่ย โดยจดัท าใหมี้ขนาดเดียวกนั 
ปรับปรุงหน้า WEBPAGE  โดยปกรูปภาพให้มีความสอดคล้องกับหนังสือเด็ก  จดัท าตวั LINK  
ค  าศพัท ์ค าวา่ “หมากนิม”  และ LINK ไปยงัหนา้ WEBPAGE  ของมหาวทิยาลยั 
           9.2.2  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะมลัติมีเดีย เร่ือง ก๋องค าน าเท่ียววดัฟ้าเวยีงอินทร์ 
                     1) การน าเสนอและเผยแพร่ทาง C D  ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งคะแนน
เฉล่ียในระดบั 1 จ  านวน 10 รายการ  มีความเห็นสอดคลอ้งในระดบั .66  จ  านวน 4 รายการ 
    2) การน าเสนอและเผยแพร่ทาง WEBSITE   ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้อง
คะแนนเฉล่ียในระดบั 1 จ  านวน 3 รายการ  มีความเห็นสอดคลอ้งในระดบั .66  จ  านวน 1 รายการ 
มีความเห็นสอดคลอ้งในระดบั .33(ควรปรับปรุง)  จ  านวน 1 รายการ 
 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆได้แก่ ในส่วนค าศพัท์ท้ายบท  แนะน าให้ LINK ตวัอกัษรท่ีอยู่ในเน้ือ
เร่ืองดว้ย  ในหน้า WEBPAGE  ควรปรับตวัอกัษรจากตวักราฟิกเป็นแบบธรรมดาเพื่อให้สามารถ
คน้หาค าจาก   WEBSITE  ของ GOOGLE ได ้
 การน าผลการประเมินไปปรับปรุงโดย LINK ไปยงัหนา้ WEBPAGE  ของมหาวทิยาลยั 
และจดัท าตวั LINK ของค าศพัท ์ และปรับตวัอกัษรจากตวักราฟิกเป็นแบบธรรมดา 
     9.2.3  หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะมลัติมีเดีย เร่ืองวฒันธรรมสามเผา่ชองชาว 
เปียงหลวง 
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                     1) การน าเสนอและเผยแพร่ทาง CD  ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องคะแนน
เฉล่ียในระดบั 1 จ  านวน 11 รายการ  มีความเห็นสอดคลอ้งในระดบั .66  จ  านวน 3 รายการ 
  2) การน าเสนอและเผยแพร่ทาง WEBSITE  ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้อง
คะแนนเฉล่ียในระดบั 1 จ  านวน 3 รายการ  มีความเห็นสอดคลอ้งในระดบั .66  จ  านวน 1 รายการ 
มีความเห็นสอดคลอ้งในระดบั .33 (ควรปรับปรุง)  จ  านวน 1 รายการ 

  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆไดแ้ก่ ควรจดัท าตวั  LINK กบัหลายหน่วยงานและปรับ MANU ยอ่ย 
ใหมี้รูปแบบเดียวกนัทุกหนา้  ในแบบฝึกหดัขอ้ 1 ปรับค าวา่ อาณาเขตเป็น “อาณาเขต” 
 การน าผลการประเมินไปปรับปรุงโดยการปรับ MANU ยอ่ย จดัท าใหมี้ขนาดเดียวกนัและ 
น าไปไวด้า้นขา้งเพื่อใหภ้าพมีขนาดใหญ่ข้ึน  จดัท า LINK ไปยงัหนา้ WEBPAGE ของมหาวทิยาลยั 
 
10.   ปรับปรุงส่ือให้สมบูรณ์และเผยแพร่ผลงานหลกัสูตรท้องถิ่น  หลงัจากวพิากยเ์สร็จแลว้จึงน าผล
มาปรับปรุงท าใหไ้ดส่ื้อท่ีสมบูรณ์และสามารถน าไปเผยแพร่ดงัน้ี 
         10.1   จัดท าเป็นส่ือต้นแบบหนังสือส าหรับเด็ก จ  านวน 3 เร่ืองไดแ้ก่ 
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                    1)   หนังสือเร่ือง “เรามาเล่นหมากนิมกนัเถอะ”   ส าหรับเด็กระดบัอนุบาลศึกษา 
              ครูภูมิปัญญา                      นางบวัเงินหอม  ค าป่าง 
              เรียบเรียงเร่ืองและเขียน         สายสวาท รัตนมหามณีกร, ธิดารัตน์ หลา้จนัทร์ 
              วาดภาพประกอบ                      สุวมิล ตาจนัทร์วงศ,์ กฤติยา สุทธิสาร 
 

ภาพที ่ 4.1  หนังสือหรับเด็กเร่ือง  “เรามาเล่นหมากนิมกนัเถอะ” 
   
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 

เน้ือเร่ืองย่อดังนี้  
หมากนิมเป็นภาษาไทยใหญ่หมายถึง สะบา้ซ่ึงเป็นพืชไมเ้ล้ือยตระกูลถัว่ชนิดหน่ึง ชอบข้ึน

ในป่าปัจจุบนัหายากมาก  ชาวเปียงหลวงนิยมเล่นกนัในเทศกาลสงกรานตแ์ละในเวลาวา่ง ในอดีตมี
การเล่นและแข่งขนักนัระหว่างหมู่บ้าน  ปัจจุบนัไม่นิยมเล่นและเกือบจะสูญหายเพราะไม่มีการ
ส่งเสริม  จึงน ามาฟ้ืนฟูและส่งเสริมการเล่นในโรงเรียน  ประโยชน์ของการเล่นการเล่นหมากน่ิม
ส าหรับเด็กชั้นอนุบาลจะช่วยในการพฒันากลา้มเน้ือ มือ ไหล่ สะโพก  สายตาและการปฏิบติัตาม
กติกา  การเล่นจะแบ่งเป็น 2 ทีม และมีจ านวนผูเ้ล่นทีมละตั้งแต่ 2  คนข้ึนไป ซ่ึงผูเ้ล่นแต่ละคนตอ้ง
มีอุปกรณ์การเล่นคือ หมากนิม คนละ 1  ลูก เป็นอุปกรณ์การเล่นของตนเอง   ประกอบดว้ยท่าเล่น
จ านวน 12 ท่า ไดแ้ก่ ท่าเล็ดซ้าย  ท่าเล็ดขวา  ท่าตม 1 ผาก   ท่าตม 2 ผาก  ท่าซกัเส้ือผา้  ท่าแกวง่เทา้  
ท่าหนา้ผาก  ท่าขมบั  ท่าก๋างหวั  ท่าใส่บ่า  ท่าเปียก 
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      2)   หนังสือเร่ือง “ก๋องค าน าเที่ยววัดฟ้าเวียงอินทร์”  ส าหรับนกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 1 
(ป.1 – ป.3) 

        ครูภูมิปัญญา                     พระครูปัญญา  ปัญญาสาโร 
        เรียบเรียงเร่ืองและเขียน     จิตราภรณ์ ปานชา้ง, มยรีุ จนัทะวงค,์โนรี รินเขียว 
        วาดภาพประกอบ          สุวมิล ตาจนัทร์วงศ,์ กฤติยา สุทธิสาร 

  

ภาพที ่4.2  หนังสือหรับเด็กเร่ือง  “ก๋องค าน าเทีย่ววดัฟ้าเวียงอนิทร์” 
 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 

เน้ือเร่ืองย่อมีดังนี้ 
               ก๋องค าเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นเปียงหลวง   ในชัว่โมงเรียนสาระ
สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม คุณครูจิตราไดเ้ล่าถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง
กบัพระพุทธเจ้าและเป็นท่ีมาของช่ืออ าเภอและล าน ้ าแม่แตง  หลงัจากนั้นคุณครูให้นักเรียนไป
คน้ควา้เก่ียวกบัสถานท่ีส าคญัในหมู่บา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัต านาน  ก๋องค าจึงขอให้พ่อเฒ่าปายเมืองซ่ึง
เป็นลุงพาไปวดัฟ้าเวียงอินทร์ โดยมีพระครูปัญญา เจา้อาวาสให้ความรู้และพาเท่ียวชม วดัฟ้าเวียง
อินทร์มีประวติัความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมยัสมเด็จพระนเรศวรเสด็จมาปราบศึก  ภายในวดัมี 
ศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ท่ีสวยงาม ไดแ้ก่มาระชินะเจดีย ์  ภาพพุทธประวติั  กุฏิสงฆ ์ 
หอระฆงั  ศาลา  อุโบสถและสุสานของเจา้กอนเจิง  ชนะศึก ผูบู้รณะวดัข้ึนมาใหม่  ท าให้ก๋องค า
รู้สึกภาคภูมิใจและรักในทอ้งถ่ินของตนมากข้ึน 
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                    3)   หนังสือเร่ือง “วฒันธรรมสามเผ่าของชาวเปียงหลวง”  ส าหรับนกัเรียนระดบั 
ช่วงชั้นท่ี 2-3  (ป.4 – ม.3) 
                       ครูภูมิปัญญา    พอ่เฒ่าปายเมือง  ลายใส,  นายเซ่ีย  ฝเูซิง, นายอะเล  กูผะ 
                         เรียบเรียงเร่ืองและเขียน      ผอ่งพรรณ  เขียวเจถะ, สง่า จุราเพชร, ศิริพร  จุราเพชร  
                                              ชนะ จนัทะวงค,์ สมศกัด์ิ  บุญลูน 
                         วาดภาพประกอบ  สุวมิล ตาจนัทร์วงศ,์ กฤติยา สุทธิสาร 
  

ภาพที ่4.3  หนังสือหรับเด็กเร่ือง  “วฒันธรรมสามเผ่าของชาวเปียงหลวง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

เน้ือเร่ืองย่อมีดังนี้ 
 คุณครูนิศาชล เป็นชาวเมืองหลวงท่ีไดรั้บการบรรจุรับราชการท่ืโรงเรียนบา้นเปียงหลวง
อ าเภอเวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่   ระหวา่งการเดินทางเธอไดพ้บกบัธรรมชาติท่ีสวยงามซ่ึงไม่เคย
พบมาก่อน  หมู่บา้นเปียงหลวงเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ วฒันธรรม  
อนัไดแ้ก่ชาวไทยใหญ่  ชาวจีน และชาวเข่าเผา่ต่างๆ  ถึงแมจ้ะมีความแตกต่างกนัแต่ทุกคนก็มีความ
สามคัคี  อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  ศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินและมีช่ือเสียงไดแ้ก่
การร านก ร าโต (ไทยใหญ่)    การร าพดั(จีน)  การเตน้จะคึ(ลีซอ)  ซ่ึงการแสดงแต่ละอยา่งลว้นแสดง
ถึงวิถีชีวิต  ความเช่ือและประวติัความเป็นมาของบรรพบุรุษ  นับว่าเป็นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจยิ่ง  
ตลอดหน่ึงภาคเรียนท่ีเธอได้รับประสบการณ์ในชุมชนแห่งน้ี  ไดส้ร้างความประทบัใจจนคุณครู
นิศาชลอดไม่ไดท่ี้จะน ามาถ่ายทอดใหค้นภายนอก 
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            10.2   การจัดท าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะมัลติมีเดีย (E- BOOK Multimedia) 
บันทึกลงในแผ่น CD เผยแพร่แก่โรงเรียน หน่วยงานในระดับอ าเภอ เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทัว่ประเทศจ านวน 100 แผน่ ดงัรูปภาพต่อไปน้ี   
        1)   หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะมัลติมีเดีย ( E- BOOK  Multimedia)   
เร่ือง  “เรามาเล่นหมากนิมกันเถอะ” 
                     ครูภูมิปัญญา              นางบวัเงินหอม  ค าป่าง 
              เรียบเรียงเร่ืองและเขียน    สายสวาท รัตนมหามณีกร, ธิดารัตน์ หลา้จนัทร์ 
              วาดภาพประกอบ        สุวมิล ตาจนัทร์วงศ,์ กฤติยา สุทธิสาร 
  เทคโลโลยี  ปรัชญาไชยวงค,์ สรรเสริญ  ธรรมคุณ                           
               ดนตรีประกอบ  อุทยัธนา  อินตะ๊รินทร์,  อมรา  บุญชุ่มใจ 
   ประสานงาน  ไกรสิทธ์  พิรุณ 
   นกัวจิยั   เกรียงศกัด์ิ  มาลารัตน์และคณะครูโรงเรียนบา้นเปียงหลวง 
 

ภาพที ่4.4  หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะมัลติมีดีย  (E- BOOK Multimedia) 
เร่ือง “เรามาเล่นหมากนิมกนัเถอะ” 
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                     2)   หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ในลกัษณะมัลติมีเดีย ( E- BOOK  Multimedia)   
เร่ือง  “ก๋องค าน าเทีย่ววดัฟ้าเวยีงอนิทร์” 

           ครูภูมิปัญญา                  พระครูปัญญา  ปัญญาสาโร 
           เรียบเรียงเร่ืองและเขียน จิตราภรณ์ ปานชา้ง, มยรีุ จนัทะวงศ,์โนรี รินเขียว 

                        วาดภาพประกอบ สุวมิล ตาจนัทร์วงศ,์ กฤติยา สุทธิ 
                             เทคโลโลยี  ปรัชญาไชยวงค,์ สรรเสริญ  ธรรมคุณ                           
     ดนตรีประกอบ  อุทยัธนา  อินตะ๊รินทร์,  อมรา  บุญชุ่มใจ 
     ประสานงาน  ไกรสิทธ์  พิรุณ 
     นกัวจิยั   เกรียงศกัด์ิ  มาลารัตน์และคณะครูโรงเรียนบา้นเปียงหลวง 
 

  ภาพที ่4.5  หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะมัลติมีดีย  (E- BOOK Multimedia)   
เร่ือง  “ก๋องค าน าเทีย่ววดัฟ้าเวยีงอนิทร์” 
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                   3)   หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ในลกัษณะมัลติมีเดีย ( E- BOOK  Multimedia)   
เร่ือง   “วฒันธรรมสามเผ่าของชาวเปียงหลวง” 

                          ครูภูมิปัญญา    พอ่เฒ่าปายเมือง  ลายใส,  นายเซ่ีย  ฝเูซิง, นายอะเล  กูผะ 
                           เรียบเรียงเร่ืองและเขียน    ผอ่งพรรณ  เขียวเจถะ, สง่า จุราเพชร, ศิริพร  จุราเพชร  
                                              ชนะ จนัทะวงค,์ สมศกัด์ิ  บุญลูน 
                           วาดภาพประกอบ  สุวมิล ตาจนัทร์วงศ,์ กฤติยา สุทธิสาร 
                         เทคโลโลยี    ปรัชญาไชยวงค,์ สรรเสริญ  ธรรมคุณ                           
              ดนตรีประกอบ   อุทยัธนา  อินตะ๊รินทร์,  อมรา  บุญชุ่มใจ 
   ประสานงาน   ไกรสิทธ์  พิรุณ 
              นกัวจิยั    เกรียงศกัด์ิ  มาลารัตน์และคณะครูโรงเรียนบา้นเปียงหลวง   
 

 ภาพที ่4.6  หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะมัลติมีเดีย ( E- BOOK  Multimedia)   
เร่ือง   “วฒันธรรมสามเผ่าของชาวเปียงหลวง” 
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                     4)   การจัดท าเป็น  CD เพ่ือเผยแพร่ 
 

ภาพที ่4.7  การเผยแพร่ทาง CD 
 
หนา้ปก CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผน่ CD   
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          10.3   เผยแพร่หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะมัลติมีเดีย (E – Book Multimedia) ลงใน 
website ของโรงเรียนบา้นเปียงหลวง ( http://school.obec.go.th/banpiangluang/index1.htm)                
และมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   ( http://www.research.cmru.ac.th/ )  และ http://www 

sakaraj.net  ใหแ้ก่นกัเรียนและผูส้นใจทัว่ไปไดศึ้กษาดว้ยตนเอง    
 

ภาพที ่4.8  การเผยแพร่ทาง website 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.research.cmru.ac.th/
http://www/
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       10.4   การน าเสนอผลงานวจัิยในการประชุมสัมมนา ของหน่วยงานทางการวจัิยและองค์กร
ทางศิลปวฒันธรรม  ได้แก่ 
       1)  การน าเสนอผลงานวิจยัในงาน “วิจยัราชภฏัเชียงใหม่เทิดไทอ้งค์ราชันย”์ ระหว่าง
วนัท่ี 2-3 กนัยายน 2549  ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมและน าเสนอผลงาน
ประกอบดว้ยคณะทีมวิจยัระดบัโรงเรียนจ านวน  11 คน  นกัเรียนท่ีน าผลงานการแสดงไปเผยแพร่ 
(ร านก) จ านวน 3 คน คือ เด็กหญิงพิม  ค  าแหลง  เด็กหญิงอ าพร  จ่ิงนะ  นางสาวสีลอ้น  สาระวนิ   
                      2)  การน าเสนอผลงานในงานเฉลิมฉลองพระชนมายุครบครบ 80 พรรษามหาราชนัย์
และวนัราชภฏัเกียรติยศ งาน”การเผยแพร่งานวิจยัสู่ท้องถ่ิน” ในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์  2550    ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมและน าเสนอผลงานประกอบดว้ยคณะทีมวิจยั
ระดบัโรงเรียนจ านวน  2 คน  นกัเรียนท่ีน าผลงานการแสดงไปเผยแพร่ (ฟ้อนโต) จ านวน 3 คน คือ
นายซ้ือ  จ่ิงตา  นายสมบูรณ์  แกว้ตา  นายสอง  ค าหลู่    
                     3)  การน าเสนองานวิจยัชุมชนเรียนรู้พลงัสร้างสรรค์ โรงแรมหลุยส์ กรุงเทพ ฯ โดย  
พอ่เฒ่าส่างค า และนกัเรียน จ านวน 3 คน 
           10.5   การน าผลงานศิลปะการแสดงของนักเรียนไปเผยแพร่ทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ
ได้แก่ 
                      10.5.1   ระดบัทอ้งถ่ิน 
                             1)  งานวนัพญาดอกเสือโคร่งบาน อ าเภอเวยีงแหง  
                                 2)   งานปอยส่างลอง งานปีใหม่ไต  งานกินวอ  งานตรุษจีนและงานประเพณี
ทอ้งถ่ินในเทศกาลต่าง ๆ ของหมู่บา้นไดแ้ก่ บา้นจอง  บา้นธาตุ  บา้นกองลม  บา้นหนองกอก  บา้น
เวยีงแหง  
                             3)   งานสานงานศิลป์ถ่ินน่าน  จงัหวดัน่าน 
                             4)   งานไหวค้รูหมอไต บา้นใหม่หมอกจ๋าม อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 
                                5)   งานมหกรรมห้องเรียนพลงัภูมิปัญญา  โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาจงัหวดั
เชียงใหม่ 
 6)  งานครบรอบ 10 ปี โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาลา้นนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
 10.5.2    ระดบัชาติ 
                                     1)   น าเสนอในงาน Art  For All  จงัหวดันครนายก  
                                     2)   น าเสนอในรายการสถานีโทรทศัน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพนัธ์ 
 ในรายการ “หมายเหตุประเทศไทย”                              
 3)   น าเสนอในรายการโทรทศัน์ช่อง 5 กองทพับกในรายการ“ท่ีน่ีประเทศไทย” 
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           10.6    เข้าร่วมโครงการอุทยานการศึกษา (T. K  PARK )   ปี พ.ศ.2549  โดยการรวบรวม
องคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสาขาการแสดงให้โครงการอุทยานการศึกษา (องคก์รมหาชน)จดัท าส่ือ
เพื่อเผยแพร่แก่นักเรียนและบุคคลทัว่ไป  และน าเสนอ ณ โรงเรียนไชยปราการ  อ.ไชยปราการ   
จ. เชียงใหม่ 
           10.7   ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนหน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวัตกรรมของอ าเภอเวียงแหงและ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 3  และจดัแสดงเผยแพร่ผลงานแก่โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 




