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บทคัดยอ 
 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อสรางส่ือสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกสและส่ิงพิมพภูมิปญญา

ทองถิ่นการทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน และประเมินการใชสื่อดังกลาว ตามแนวคิดการจัดการสารสนเทศในการคนหา 
รวบรวม ขอมูล ความรูภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาใหเปนสารสนเทศท่ีพรอมใชบริการ ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพ  
และเผยแพรสารสนเทศไปยังผูเรียนรู โดยการสรางสื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินนั้นใชเคร่ืองมือวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ
เชิงลึก แบบสังเกตการณ การทอผาจากชางทอผา และประเมินการใชสื่อดวยแบบประเมินกับกลุมบุคลากรหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ กลุมนักเรียน นักศึกษา และกลุมผูสนใจทั่วไป โดยใชมาตรวัดลิเครท (Likert Type) และพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
โดยใชโปรแกรม iBooks Author เผยแพรหนังสืออิเล็กทรอนิกสผาน iBooks Store ชื่อ Thai Lanna Local Wisdom: 
Cotton Brocade Weaving of Lamphun Province ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 5.00) คือ การแสดงผล iBooks สามารถแสดงผล 
ไดรวดเร็ว การออกแบบมีความสวยงาม มีความหลากหลาย มีความคิดสรางสรรคในการนำเสนอ การใชเมนูตางๆ และ 
การติดตั้งระบบ (iBooks Application) มีความสะดวก ดานประสิทธิผลของสื่อมีประสิทธิผลระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 5.00)  
คือ ความรูในส่ืออิเล็กทรอนิกสและส่ือสิ่งพิมพนี้มีคุณคามากตอการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินและสามารถใชเปนตัวอยาง 
หรือแนวทางในการพัฒนาสื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสใหกับภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการทอผาในชุมชนและภูมิภาคอื่นๆ  
คำสำคัญ: สื่อสารสนเทศ ภูมิปญญาทองถิ่น การทอผาฝาย 
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ABSTRACT 
 
The purposes of this study were: to create electronic and printed media concerning cotton brocade 

weaving of Lamphun province and to evaluate the media by applying methods of information management in 
order to search and collect local wisdom information. The researcher implemented a developmental 
research method to create the media and used a Likert’s Method of Summated Rating for media assessment. 
In-depth interview and participatory observation were employed to the weavers. Afterwards, the researcher 
developed the electronic and printed media to publish for learners. An iBooks Author application was 
utilized to develop the media as iBooks, Pdf file and in book format entitled “Thai Lanna Local Wisdom: 
Cotton Brocade Weaving of Lamphun Province”. The results of the media evaluation efficiency of  
3 groups of users were as follows: people from related organizations, students and interested people 
were at the highest level (  = 5.00) with regard to iBooks could display the content rapidly. The presentation 
was beautiful and creative. An iBooks Application was easy to install and the media effectiveness reached 
the highest level (  = 5.00). In addition, the local wisdom information contained in the electronic and 
printed media were valuable for conservation and could be used as examples or guidelines to develop 
other local wisdom information media. 
Keywords: Local Information Media, Local Wisdom, Cotton Weaving 

 
 

บทนำ 
 
ภูมิปญญาทองถิ่นเกิดจากการสั่งสมประสบการณ ผานการทดลองและการนำไปใชจริงในการดำรงชีวิตของคนในชุมชน 

จนเกิดเปนองคความรูของตนและสังคม ซึ่งภูมิปญญาเหลานี้มีการปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัยใหเหมาะสมกับบริบทของสังคม 
เพื่อการดำรงชีวิตอยู แตสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินบางสวนไดสูญหายและขาดความสมบูรณครบถวนขององคความรู  
อันสืบเนื่องจากขาดการบันทึกอยางเปนระบบ การหวงไวเฉพาะบุคคล และขาดการสืบทอดอยางตอเนื่อง จึงทำภูมิปญญานั้น
ไมแพรหลายและสูญหายไปในท่ีสุด (ทัศวรรณ ธิมาคำ, 2556) 

ภูมิปญญาดานศิลปหัตถกรรมการทอผาพื้นบานลานนาเปนงานฝมือที่เชื่อมโยงถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถี 
การดำรงชีวิตของคนพื้นบานในแตละยุคสมัยตามกาลเวลาและการหลอหลอมใหเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมทองถ่ินน้ันๆ จนเปนเอกลักษณตามลักษณะของพ้ืนบานตน ภูมิปญญาเหลานี้สรางข้ึนดวยฝมือเชิงศิลปะเพ่ือถายทอด
และสะทอนคณุคาความคดิของชมุชนทีเ่ปนอยูลงในเนือ้งาน ทัง้การบงบอกลกัษณะท่ีตัง้ของชุมชน รวมถงึวฒันธรรมความเปนอยู
ที่แสดงออกมาผานลวดลายผาที่ประณีตงดงามและทักษะในงานฝมือนี้จะถายทอดจากรุนสูรุน โดยการบอกเลาและสอนกัน
ภายในครอบครัวและชุมชน จึงทำใหงานศิลปหัตถกรรมการทอผาพื้นบานเปนสิ่งบอกเลาความเปนมาของเช้ือชาติชุมชนน้ันได
เปนอยางดี เชนเดียวกับภูมิปญญาการทอผาในจังหวัดลำพูนที่มีมาแตอดีตอันยาวนาน โดยเฉพาะการทอผาฝายยกดอก 
ที่มีความโดดเดนดานการประดิษฐลวดลายท่ีออนชอย ซึ่ง พงศแกว ณ ลำพูน, เจา (2533) กลาววา ในอดีตลวดลายผาไมมี
การบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร จึงตองจดจำลวดลายไวในสมองของคนทอผา ดังน้ันจึงสูญหายไดงายหากความจำเลอะเลือน 
หรือชางทอผาเสียชีวิตไป และจากการศึกษาของศูนยวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน (2535) พบวาการทอผาในจังหวัดลำพูน 
มีจำนวนนอยลงเนื่องจากคนในชุมชนหันไปประกอบอาชีพอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะการรับจางทำงานในนิคมอุตสาหกรรมเพราะ
การทอผายกดอกน้ันใชระยะเวลานาน มีขั้นตอนที่ซับซอน รายไดจากการทอผาไดนอยจึงทำใหคนรุนใหมไมเห็นความสำคัญ 
ที่จะสืบทอดเอาไว และประกอบกับการผลิตผาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีราคาถูกและหาซื้อไดงายโดยทั่วไป ทำให 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นนี้สงผลกระทบตอการทอฝายยกดอกของจังหวัดลำพูนเปนอยางมาก 
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การถายทอดภูมิปญญาในอดีตน้ันปู ยา ตา ยาย พอ แม จะเปนผูสั่งสอนลูกหลาน โดยมุงสอนใหนำความรูไปใช
ประโยชนไดอยางแทจริง โดยเฉพาะการสั่งสอน ถายทอดภูมิปญญาดานการประกอบอาชีพของครอบครัว เพื่อลูกหลานจะได
มีทักษะอาชีพติดตัวไปทำมาหากินในอนาคต ซึ่งการถายทอดความรูหรือภูมิปญญานั้นไมเพียงแตถายทอดทฤษฎีแลว ยังให 
ผูเรียนลงมือฝกปฏิบัติจริงภายใตสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยตอการเรียนรูเร่ืองน้ันๆ เมื่อผูเรียนรูมีปญหาก็จะไดคำแนะนำและ
แกไขใหถูกตองเปนรายบุคคลไป นอกจากการเรียนรูภายในครอบครัวแลว ในอดีตการเรียนรูสามารถเรียนผานสถานที่ตางๆ 
ของชุมชน เชน วัด ตลาดเชา ศูนยประชุมของชุมชน เปนตน แตปจจุบันนอกจากเครื่องมือท่ีเปนหนังสือหรือสิ่งพิมพแลว 
มนุษยไมอาจปฏิเสธถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเคร่ืองมือในการเผยแพรองคความรูตางๆ บนเครือขายคอมพิวเตอร 
อันจะกอใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางแกอนุชนและผูสนใจ อีกท้ังเปนการสงเสริม อนุรักษภูมิปญญาพื้นบานที่เปนมรดก
ทางวัฒนธรรม อันมีคายิ่งนี้ใหคงอยูสืบไป (ทัศวรรณ ธิมาคำ, 2556) 

การเปล่ียนของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนั้น ทำใหการเพิ่มปริมาณและประเภท 
ของส่ือใหมๆ มากข้ึน สงผลใหพฤติกรรมการรับขอมูลขาวสาร สารสนเทศ หรือความรูนั้นมีการปรับเปล่ียนตาม เมื่อทิศทาง 
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผูถายทอดความรูจึงตองมีกระบวนการการผลิตและการพัฒนารูปแบบของสื่อใหมเพื่อใหผูเรียนรู
สามารถเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะส่ือสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่ในปจจุบันมีอุปกรณหรือเคร่ืองมือรองรับการอานหรือ 
การสืบคนหาความรูไดงายโดยเฉพาะอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีหลากหลายชนิดใหเลือกใชตามความเหมาะสมในปจจุบัน  
(ทัศวรรณ ธิมาคำ, 2556) 

จากปญหาและความสำคัญดังกลาวผูวิจัยจึงนำวิชาการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรูมาศึกษาการสราง
สื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ิน การทอผาฝายยกดอกตามกระบวนการการจัดการสารสนเทศ เพื่อเผยแพรในรูปแบบ 
สื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพ อันจะนำไปสูการพัฒนาการเรียนรูภูมิปญญาการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุมนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดลำพูน ตามจุดมุงหมายพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่มุงกระบวนการเรียนรู 
ที่ถูกตองเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ความรูอันเปนสากล และการประยุกตใชภูมิปญญาไทย ตลอดจน 
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง และเผยแพร อนุรักษ สงเสริมการประกอบอาชีพทองถิ่นตอไปอยางยั่งยืน 

 
 

วัตถุประสงค 
 
1. เพื่อสรางสื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสและส่ือสิ่งพิมพ การทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน 
2. เพื่อประเมินสื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่น การทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน 
 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
ในการสรางเนื้อหาและผลิตสื่อเพื่อใหสื่อมีคุณภาพ มีการถายทอดขอมูลอยางชัดเจน มีความเหมาะสมกับผูใชสื่อ  

มีบรรยากาศในการอานที่สอดคลองกับเน้ือหา และสรางความจดจำใหกับผูรับสารนั้น นักวิจัยไดใชเครื่องมือในการวิจัยคร้ังนี้ 
ไดแก 
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2. การออกแบบ 
สื่อสารสนเทศ  

1. เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการพัฒนาสื่อ 
1.1 แบบสมัภาษณเชงิลกึ (In-depth Interview Form) ซึง่สนทนาเชิงลกึรายบคุคล ประกอบดวยประเดน็คำถาม

เกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณการทอผาฝายยกดอก กรรมวิธีในการทอผาฝาย ไดแก วิธีการออกแบบลายผาทอ ขั้นตอนการทอผาฝาย 
และเทคนิคการทอผาฝายที่สำคัญ 

1.2 แบบสังเกตการณ (Structured Observation Form) ซึ่งใชสำหรับการสังเกตการณเก่ียวกับเทคนิค 
การทอผาฝายยกดอกใหประณีตสวยงาม 

1.3 สมุดบันทึก ใชสำหรับการบันทึกระหวางสนทนาและการสังเกตการณ รวมถึงการบันทึกความรูระหวางเรียนรู 
ปฏิบัติจริงรวมกับชางทอผา 

1.4 เครื่องบันทึกเสียง ใชสำหรับบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณและสนทนากับชางทอผา 
1.5 เครื่องบันทึกภาพนิ่ง ใชสำหรับบันทึกภาพที่เก่ียวของ เพ่ือนำมาอธิบายประกอบเนื้อหาในสื่อสารสนเทศเพื่อ

ความเขาใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเปนการบันทึกความรูที่ชัดแจงใหสมบูรณ 
1.6 เคร่ืองบันทึกภาพเคล่ือนไหว ใชสำหรับบันทึกกระบวนการข้ันตอนตางๆ ของการทอผาฝายยกดอกท่ียาก 

ตอการอธิบายดวยตัวหนังสือและภาพนิ่ง เพื่อถายทอดความรูชนิดฝงลึกใหผูเรียนรูเกิดความเขาใจในเทคนิคการทอผามากขึ้น 
1.7 อุปกรณคอมพิวเตอร ใชสำหรับออกแบบและสรางสื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นการทอผาฝายยกดอก 

จังหวัดลำพูน ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพ 
สวนการดำเนินงานวิจัยและข้ันตอนการพัฒนาส่ือสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินการทอผาฝายยกดอกลำพูนนั้น  

ใชกรอบแนวคิดในการพัฒนาสื่อสารสนเทศดังแผนภูมิและรายละเอียดตอไปนี้ 

การคนหาสารสนเทศ 
(Acquiring information) 

การสราง รวบรวม จัดเก็บและ 
รักษาความปลอดภัยสารสนเทศ  

(Creating, Organizing, Storing, 

Protecting information) 
สื่อสารสนเทศ 

สิ่งพิมพ (Book) 

1. วางแผน 

ความตองการ 

3. พัฒนา 

สื่อสารสนเทศ 

4. การใชและประเมิน
สื่อสารสนเทศ 

สื่อสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส  

(E-book/iBooks) 

การพัฒนาสารสนเทศ 
ใหอยูในสภาพที่พรอมใหบริการ  
(Developing information 
Products and Services) 

การแจกจายสารสนเทศ 
(Distributing information) 

การใชสารสนเทศ 
(Using information) 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด การพัฒนาสื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่น การทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน 
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 1. การคนหาสารสนเทศ  
  การคนหาสารสนเทศโดยการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลการทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน จากเอกสาร  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นสอบถาม สัมภาษณ จากชางทอผาท่ีโรงทอผา ตำบลเวียงยอง และตำบลสันตนธง อำเภอเมือง  
จังหวัดลำพูน และบันทึกรูปภาพ ทั้งภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวประกอบ 

 2. การสราง รวบรวม จัดเก็บและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ  
  การสราง รวบรวม จดัเกบ็และรกัษาความปลอดภัยสารสนเทศ โดยการจัดหมวดหมูความรูการทอผาฝายยกดอก 

จังหวัดลำพูน ซึ่งแบงเปน 5 หมวดหมู ดังนี้ 
  1) ประวัติการทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน 
  2) ลวดลายของผาทอยกดอก จังหวัดลำพูน 
  3) วัสดุ อุปกรณ การทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน 
  4) การทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน 
  5) ผูเชี่ยวชาญและชางทอผายกดอก จังหวัดลำพูน 
 3. การพัฒนาสารสนเทศใหอยูในสภาพที่พรอมใหบริการ  
  สำหรับการพัฒนาสารสนเทศ ไดยึดหลักการออกแบบและผลิตสื่อใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  1) การวางแผนการจัดทำสื่อ 
  2) การถายทอดขอมูลอยางชัดเจนและเหมาะสมกับผูรับสื่อ 
  3) การเผยแพรและสรางความจดจำใหกับผูรับสารจากส่ือที่ผลิต 
  โดยพัฒนาสือ่ตามกรอบแนวคดิการพฒันาระบบอยางรวดเรว็ของ Jeffrey A. Hoffer ประกอบดวย การวางแผน

ความตองการ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การใชระบบ และผูวิจัยไดเพิ่มการประเมินระบบเปนระดับสุดทาย  
ตามรายละเอียดดังนี้  

  1) การวางแผนความตองการ 
   ผูวิจัยไดนำผลจากการศึกษาคนควา สอบถาม สังเกตและการปฏิบัติเกี่ยวกับการทอผาฝายยกดอก จังหวัด

ลำพูน มาวางแผนความตองการเพื่อกำหนดความเปนไปไดของสื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นดังกลาว โดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสรางเปนส่ือความรูสำหรับจัดเก็บและถายทอดความรูการทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
และส่ือสิ่งพิมพ เพื่อใหผูที่สนใจและเยาวชนรุนใหมสามารถเขามาใชบริการไดตลอดเวลา โดยใชชื่อสื่อสารสนเทศนี้วา 
“ภูมิปญญาทองถิ่นลานนา: การทอผาฝายยกดอกลำพูน” และช่ือภาษาอังกฤษ คือ “Thai Lanna Local Wisdom: Cotton 
Brocade Weaving of Lamphun Province” โดยจะถายทอดความรูการทอผาออกมาในลักษณะภาพน่ิง ตัวอักษร และ
ภาพเคลือ่นไหว โดยภาพเคลือ่นไหวนัน้จะบนัทกึภาพดวยกลองวดิโีอดจิทิลั เพือ่สาธติการทอผาฝายยกดอก สวนสือ่สิง่พมิพนัน้ 
จะนำเสนอในลักษณะตัวอักษร และมีภาพประกอบ โดยนำตนฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกสมาปรับเปลี่ยนคุณลักษณะใหเหมาะสม
กับการพิมพดวยระบบเลเซอรสี 

  2) การออกแบบส่ือสารสนเทศ 
   การออกแบบสื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ิน การทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน แบงการออกแบบเปน  

2 สวน คือ การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสและการออกแบบส่ือสิ่งพิมพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1 การออกแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส 
    การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยออกแบบเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (iBooks) โดยใชโปรแกรม 

iBooks Author ของบริษทั Apple เพือ่ใหสามารถอานดวยอุปกรณ iPad และ Macbook ผาน iBooks Application ได  
และสามารถดาวนโหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกสฉบับน้ีผาน iBooks Store ไดฟรี นอกจากนี้ผูวิจัยนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
ดังกลาวมาแปลงเปนไฟล .pdf เพื่อนำไปเผยแพรผานเว็บไซต ebooks.in.th ทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชันและเว็บไซต 
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   2.2 การออกแบบส่ือสิ่งพิมพ 
    การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ผูวิจัยไดนำไฟล .pdf มาจัดเรียงเปนรูปเลมตามมาตรฐานขององคประกอบ

ของหนังสือที่ประกอบไปดวย ปกนอก ใบรองปก คำนำ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม ประวัตินักวิจัย  
จากนั้นจึงนำเขาสูกระบวนการพิมพรูปเลมดวยระบบเลเซอรสี 

  3) การพัฒนาสื่อสารสนเทศ  

   การออกแบบสื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ิน การทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน ผูวิจัยไดพัฒนา 
ตามโครงสรางการออกแบบไวเบื้องตน โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

   3.1 การจัดหาฮารดแวร (Hardware) สำหรับพัฒนาสื่อสารสนเทศตามลักษณะงาน 
   3.2 การจัดหาซอฟตแวร (Software) ที่ใชในการพัฒนาสื่อสารสนเทศตามท่ีออกแบบ  
   3.3 การเตรียมเน้ือหาสื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ิน การทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน ประกอบดวย 

ขอมูลตัวอักษร ขอมูลรูปภาพ และขอมูลไฟลวิดีโอ 
   3.4 การสรางส่ือสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินการทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน ผูวิจัยไดสรางส่ือ  

ตามรายละเอียดดังนี้ 
    1. ออกแบบเทมเพลต (Template) โดยโปรแกรม iBooks Author 
    2. สรางสือ่สารสนเทศภูมปิญญาทองถิน่การทอผาฝายยกดอก จงัหวดัลำพนู โดยการใชเครือ่งมอืตางๆ 

ของโปรแกรม iBooks Author 
    3. สงออกเอกสาร (File Export) จาก iBooks Author ไปสูอปุกรณ iPad เพือ่แสดงผลสือ่สารสนเทศ

ภูมิปญญาทองถิ่นการทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน  
    4. สงหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง “ภูมิปญญาทองถิ่นลานนา: การทอผาฝายยกดอกลำพูน” และ 

ช่ือภาษาอังกฤษคือ “Thai Lanna Local Wisdom: Cotton Brocade Weaving of Lamphun Province” เขาสู iBooks 
Store เพื่อเผยแพรใหผูสนใจไดดาวนโหลดฟรี ผานอุปกรณที่รองรับ ไดแก iPad และ MacBook  

ภาพที่ 2 ขอมูล อุปกรณ และระบบปฏิบัติการที่รองรับ iBooks 
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     จากน้ันผูวิจัยนำไฟลหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นการทอผาฝายยกดอก จังหวัด
ลำพูน มาแปลงเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ .pdf files เพื่อเผยแพรในเว็บไซต www.ebooks.in.th ทั้งในรูปแบบ 
แอปพลิเคชันและเว็บไซต 

     สวนสื่อสารสนเทศชนิดส่ิงพิมพ ผูวิจัยนำไฟลหนังสือ เรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นการทอผาฝายยกดอก 
จังหวัดลำพูน ชนิดอิเล็กทรอนิกสมาปรับปรุงคุณภาพความละเอียดของรูปภาพตางๆ แลวบันทึกเปน .pdf files เพื่อจัดพิมพ
ดวยระบบพิมพเลเซอรสี 

  4) การใชและการประเมินสื่อ  
   เมื่อสรางเนื้อหาในแตละหนาหรือแตละบทแลวจึงแสดงตัวอยาง (Preview) ดูเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  

รวมถึงการออกแบบที่ผูอานจะอานไดสะดวก และเปนการทดสอบการแสดงผลที่เปนจริง เมื่อนำขึ้นเผยแพรใน iBooks Store 
ซึ่งสามารถแสดงตัวอยางผานอุปกรณเชื่อมตอกับ iPad หรือแสดงบน MacBook ก็ได หากพบขอผิดพลาดจึงทำการแกไข 
ใหสมบูรณตอไป 

 4. การแจกจายสารสนเทศ (Distributing information) 
  การเผยแพรสื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ิน การทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูนนั้น ผูวิจัยไดเผยแพรสื่อ  

2 ประเภท คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อสิ่งพิมพ โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส แบงเปน 2 รูปแบบ คือ iBooks เผยแพรผาน iBooks 
store และ .pdf files เผยแพรผานเว็บไซตของ www.ebooks.in.th  

ภาพท่ี 3 iBooks “Thai Lanna Local Wisdom: Cotton Brocade Weaving of Lamphun Province” 
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ภาพที่ 4 การแสดงผลของสื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่น 
“Thai Lanna Local Wisdom: Cotton Brocade Weaving of Lamphun Province” 

 

 5. การใชสารสนเทศ (Using information)  
  จากการออกแบบและพัฒนาส่ือสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ิน การทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูนนั้น  

ผลการพัฒนาสื่อสามารถแสดงผลดังตอไปนี้ 
  1) หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภท iBooks สามารถแสดงผลไดทั้งขอมูลท่ีเปนตัวอักษร รูปภาพ และ 

ภาพเคลื่อนไหวในลักษณะสื่อประสม (Multimedia) 
  2) หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภท pdf File นั้นสามารถแสดงผลเหมือนกับสื่อสิ่งพิมพคือ แสดงผลเปน 

ตัวอักษรและรูปภาพประกอบ ไมสามารถแสดงผลวิดีโอได เนื่องจากขอจำกัดของโปรแกรมและเว็บไซตที่ใหบริการดาวนโหลด 
E-book 
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2. เครื่องมือวิจัยในการประเมินการใชสื่อที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการพัฒนาสื่อ 
 สำหรับการประเมินสื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง การทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน ผูวิจัยไดประเมิน

ความคิดเห็นของผูใชสื่อ 3 กลุม ไดแก กลุมบุคลากรหนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมนักเรียนนักศึกษา และกลุมผูสนใจทั่วไป  
โดยผูวิจัยเลือกใชมาตรวัดลิเครท (Likert Type หรือ Likert’s Method of Summated Rating) ของเรนสิส ลิเครท  
(Rensis Likert) ออกแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา ซึ่งเปนเครื่องมือในการวิจัยท่ีใชวัดสิ่งที่เปนนามธรรม  
ดวยการแปลงเปนเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดกำหนดขอความรายการประเมินที่เก่ียวของกับเจตคติที่ตองการวัดโดยใหผูประเมิน 
ไดแสดงความคิดเห็นของตนเองบนมาตรวัดที่เปนชวงของความรูสึก โดยกำหนดไวเปนเกณฑระดับคุณภาพ 5 ระดับ จากน้ัน 
ผูวิจัยไดนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS for Windows โดยหาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย  
( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อหาคาความคิดเห็นของผูประเมินในแตละสวน  
โดยมีการกำหนดคาชวงคะแนนเกณฑระดับคุณภาพ  

 
 

ผลการวิจัย 
 
ในการสรุปผลการวิจัย แบงตามวัตถุประสงคการวิจัยเปน 3 ขอ ดังนี้ 
1. การสรางสื่อสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกสการทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน  
 การสรางสื่อสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกสการทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูนนั้น ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบ 

และประโยชนของส่ืออิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ รวมถึงคาใชจาย ความยากงายในการใชสื่อ จากน้ันจึงเลือกการสราง 
สื่ออิเล็กทรอนิกสโดยการใชโปรแกรม iBooks Author ของบริษัท Apple โดยสื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นนั้นเรียกวา iBooks 
ซึ่งผูอานสามารถดาวนโหลดไดฟรีจาก iBooks Store ผานอุปกรณ 2 ชนิด คือ แท็บเล็ต iPad และคอมพิวเตอร MacBook 
นอกจากน้ีผูวิจัยไดเพ่ิมชองทางการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสนี้อีกหน่ึงชองทางคือ การนำไฟล pdf เผยแพรบนเว็บไซต  
www.ebooks.in.th เพื่อใหผูที่ไมมีอุปกรณดังกลาวสามารถดาวนโหลดเอกสารมาอานได  

 ในการสราง iBooks นั้น ผูวิจัยไดศึกษาการทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน จากเอกสาร งานวิจัย และลงพ้ืนที่ 
เพื่อสอบถาม สัมภาษณ สังเกต การทอผาเพ่ิมเติม รวมท้ังบันทึกขอมูลในลักษณะรูปภาพ และวิดีโอ สำหรับนำมาประกอบ 
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส จากน้ันจึงนำขอมูล ความรู มาจัดหมวดหมู และสรางสื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสชื่อ 
“ภูมิปญญาทองถิ่น ลานนา: การทอผาฝายยกดอกลำพูน” หรือ “Thai Lanna Local Wisdom: Cotton Brocade 
Weaving of Lamphun Province” โดยผูอานสามารถเรียนรูไดผานตัวอักษร รูปภาพ และวิดีโอการทอผาประกอบ สำหรับ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ pdf นั้นผูอานไมสามารถดูวิดีโอไดเนื่องดวยขอจำกัดของโปรแกรมและเปนไปตามเง่ือนไข
ของเว็บไซตที่เผยแพร 

2. การสรางสื่อสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพการทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน 
 การสรางสื่อสารสนเทศประเภทส่ิงพิมพการทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูนนั้น ผูวิจัยไดนำไฟล pdf ที่ Export 

จากโปรแกรม iBooks Author มาจัดเรียงเปนรูปเลมตามมาตรฐานขององคประกอบของหนังสือ ที่ประกอบไปดวย ปกนอก 
ใบรองปก คำนำ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม ประวัตินักวิจัย จากนั้นจึงนำเขาสูกระบวนการพิมพรูปเลม
ดวยระบบเลเซอรสีกระดาษปอนด ขนาด A4 เขาเลมดวยปกแข็ง อารตมัน 

3. การประเมินสื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่น การทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน 
 ในการประเมินสื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่น การทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม 

เปนเครื่องมือ โดยแบงแบบสอบถามเปน 2 สวน คือ การประเมินประสิทธิภาพและการประเมินประสิทธิผลการใชงานสื่อ 
สารสนเทศท้ัง 2 ประเภทคือ สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อสิ่งพิมพ โดยกลุมผูประเมินแบงเปน 3 สถานะ ไดแก กลุมบุคลากร 
ในหนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมนักเรียนนักศึกษา และกลุมผูสนใจทั่วไป จากผลการประเมินดวยแบบสอบถามสรุปไดดังนี้ 
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 1) การประเมินประสิทธิภาพการใชสื่อสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส 
  บุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของ เห็นวาการใชงานสื่ออิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิภาพระดับมากท่ีสุดคือ การติดตั้ง

ระบบ (iBooks Application) ทำไดงาย และการเขาสู iBooks สะดวกตอการใชงาน ความเหมาะสมของตัวอักษร  
งายตอการอาน การนำเสนอ รูปภาพ วิดีโอ และเสียง มีความเหมาะสม การออกแบบมีความสวยงาม มีความหลากหลาย  
และมีความคิดสรางสรรคในการนำเสนอ การใชเมนูตางๆ มีความสะดวก เนื้อหามีความเหมาะสม ถูกตอง ครอบคลุม  
อานเขาใจงาย และการแสดงผล iBooks สามารถแสดงผลไดรวดเร็ว ที่คาเฉลี่ย 5.00 4.83 4.67 และ 4.50 ตามลำดับ  

 2) การประเมินประสิทธิภาพการใชสื่อสารสนเทศประเภทส่ิงพิมพ 
  บุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของ และนักเรียน นักศึกษา เห็นวาการใชงานสื่อสิ่งพิมพมีประสิทธิภาพระดับ 

มากที่สุดทุกรายการ คือ มีความเหมาะสมของตัวอักษร งายตอการอาน การนำเสนอ รูปภาพ มีความเหมาะสม และ 
รูปเลมหนังสือมีขนาดเหมาะสม ที่คาเฉลี่ย 4.83 และ 4.75 ตามลำดับ และการออกแบบมีความสวยงาม มีความหลากหลาย 
และมีความคิดสรางสรรคในการนำเสนอ และเนื้อหามีความเหมาะสม ถูกตอง ครอบคลุม และอานเขาใจงาย ที่คาเฉล่ีย 4.67 
เชนเดียวกับความเห็นของนักเรียน นักศึกษา 

 3) การประเมินประสิทธิผลการใชสื่อสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส 
  บุคลากรในหนวยงานท่ีเก่ียวของเห็นวาการใชงานส่ืออิเล็กทรอนิกสมีประสิทธิผลระดับมากท่ีสุด คือ ความรู 

ในสื่ออิเล็กทรอนิกสนี้มีคุณคามากตอการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและสามารถใชเปนตัวอยางหรือแนวทางในการพัฒนา
สื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสใหกับภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการทอผาในชุมชนและภูมิภาคอื่นๆ ที่คาเฉลี่ย 5.00  

 4) การประเมินประสิทธิผลการใชสื่อสารสนเทศประเภทส่ิงพิมพ 
  บุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของ นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไปเห็นวา การใชงานสื่อสิ่งพิมพมีประสิทธิผล

ระดับมากท่ีสุด ที่คาเฉล่ีย 5.00 ดานความรูในสื่ออิเล็กทรอนิกสนี้มีคุณคามากตอการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน และสามารถ 
ใชเปนตัวอยางหรือแนวทางในการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพใหกับภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการทอผาในชุมชนและภูมิภาคอื่นๆ  

 
 

การอภิปรายผล 
 
จากการวิเคราะหผลการวิจัย การสรางส่ือสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ิน การทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน สามารถ

อภิปรายผลไดดังนี้ 
สื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่น การทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูนนั้น เปนการจัดการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่น 

ท่ีรวบรวมขอมูลความรูจากปราชญชุมชน ชางทอผา มาวิเคราะห จัดหมวดหมูความรู และนำเสนอเผยแพรผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
และส่ิงพิมพ จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา สื่อสารสนเทศทั้ง 2 ประเภท สามารถสงเสริมการเรียนรูของคนในชุมชน  
การประกอบอาชีพการทอผา การเผยแพรความรู การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นที่มีคุณคาใหอยูกับชุมชนอยางยั่งยืน  
ซ่ึงสอดคลองกับหลักการออกแบบส่ือของ อารยะ ศรีกัลปยาณบุตร (2550) ท่ีไดนำเสนอข้ันตอนการออกแบบใหมีประสิทธิภาพ  
โดยมีการวางแผนศึกษากลุมผูบริโภคสื่อใหชัดเจน เพื่อใหทราบลักษณะนิสัยและรสนิยม ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนแนวทาง 
ในการออกแบบส่ือ ทำใหผูรับสารท่ีเปนกลุมเปาหมายเกิดความรูสึกถูกใจหรือสนใจเม่ือไดพบเห็น นอกจากน้ีการถายทอด
ขอมูลตองมีความชัดเจน มีความเหมาะสมกับผูรับสื่อ โดยมีการเลือกองคประกอบ เชน ตัวอักษร ชนิดของรูปภาพและ 
การจัดวาง เปนตน เพื่อใหผูรับสื่ออานและเขาใจงาย ทำใหผูอานสามารถติดตามและใหความสำคัญกับขอมูลอันเปนเน้ือหา 
ไดถูกตองตามลำดับ ทำใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความจดจำของผูรับสาร และสงผลตอการเรียนรูตอไป 
นอกจากนี้สื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่น การทอผาฝายยกดอก จังหวัดลำพูน ยังสามารถเปนตัวอยางในการพัฒนา 
ส่ือสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินอ่ืนได ซ่ึงสอดคลองกับ วราภรณ หลวงมณี (2545) จากการศึกษาเร่ือง “การจัดการสารสนเทศ
ภูมิปญญาชาวบานของเครือขายปราชญชาวบานภาคอีสาน” ที่พบวา วิธีการจัดหาสารสนเทศไดมาจากตัวบุคคล การทำ
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กิจกรรมรวมกัน และบันทึกวิดีโอเทป เผยแพรโดยการบอกเลา ประชุม และเผยแพรดวยวิธีอื่น โดยมุงใหชุมชนมีการใช
สารสนเทศเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็งและพ่ึงตนเองได อีกท้ังสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ภูมิปญญา
ชาวบาน วัฒนธรรมประเพณี นอกจากนี้เปนการเพิ่มทักษะใหกับผูใชสารสนเทศในการนำไปใชและถายทอดตอไป 

นอกจากนี้จากการวิจัยพบวา สื่อสารสนเทศทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพชวยใหคนรูจักและสนใจการทอผาฝาย
ยกดอกจังหวัดลำพูนมากขึ้น ผูเรียนรูสามารถนำความรูที่ไดรับไปฝกปฏิบัติเองได สงเสริมการประกอบอาชีพดานการทอผา
และแกปญหาการถายทอดความรูโดยตรงจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Stanage (1996) ที่ไดศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีการสรางองคกรแหงการเรียนรูในสวนท่ีเกี่ยวกับภาวะผูนำ ผลของการศึกษาแสดงใหเห็นวา หนังสือ
คูมือเปนเครื่องมือที่สำคัญ เปนสวนที่เติมเต็มใหกับสวนที่ขาดหายไปของเทคโนโลยี และผลของการศึกษาชี้ใหเห็นวา  
การรูจักใชเทคโนโลยีในการสรางองคกรแหงการเรียนรูจะชวยเพิ่มความสะดวกใหกับผูนำดานการศึกษาท่ีเปนมืออาชีพ 
ในอันที่จะนำไปใชในการดำเนินงาน ทั้งดานการสรางองคการแหงการเรียนรู และดานการใชเทคโนโลยี 

 
 

ขอเสนอแนะ 
 
1. ขอเสนอแนะเชิงพัฒนาและนำไปใช 
 1) ควรมีการประชาสัมพันธสื่อสารสนเทศน้ีใหเปนท่ีรูจักมากข้ึนโดยเฉพาะในประเทศไทย เพื่อสงเสริมการเรียนรู

ภูมิปญญาทองถิ่นไทยในวงกวาง โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น หองสมุด หรือศูนยการเรียนรูชุมชน 
ประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารตางๆ เชน เว็บไซต จดหมายขาว หรือสิ่งพิมพอื่น เปนตน 

 2) ควรนำสื่อสารสนเทศนี้เผยแพรและนำไปใชในจังหวัดลำพูนอยางกวางขวางเพื่อเปนการถายทอด และอนุรักษ
ความรูภูมิปญญาในทองถิ่น 

 3) ควรมีการพิจารณาการเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนรู ซึ่งสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพมีขอดี  
ขอจำกัดแตกตางกันออกไป โดยส่ืออิเล็กทรอนิกสเหมาะสำหรับผูมีพื้นฐานความรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและมีอุปกรณ
การอานที่รองรับ ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรชนิดแมคบุค (MacBook) และแท็บเล็ต (Tablet) ชนิด iPad ซึ่งอุปกรณทั้ง 2 ชนิด
มรีะบบปฏบิตักิารแบบ iOS สวนสือ่สิง่พมิพมคีวามเหมาะสมกบัผูเรยีนรูทกุประเภท และไมจำเปนตองมอีปุกรณในการชวยอาน 
แตมีขอจำกัดคือ ไมสามารถดูวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวการทอผาได 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ควรมีการทำส่ือสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นนี้เปนภาษาอังกฤษและควรมีการนำสื่อสารสนเทศน้ีเปนตนแบบ 

ในการศึกษาและพัฒนาสื่อสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นอื่นๆ ตอไป 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹ 
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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม  
เปนวารสารเพ่ือรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม 

โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น  
ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา 
และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงช้ีสภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทำใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม  
ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 
 
รูปแบบของวารสาร 

 
• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม-มีนาคม ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน-กันยายน 
• บทความท่ีตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ทาน 
 

 
รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 

 
กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557 จะเปน
วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพบทความท่ีเปน
ประโยชนตอสังคมหรือทองถ่ิน ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวา
สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและ 
การรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

• สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 
• กระบวนการท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 
• ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปล่ียนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 
• การประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนำไปใชประโยชน  

 และ Citation) 
• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก 

 การนำไปใชประโยชน และ Citation) 
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การเตรียมตนฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
รูปแบบการพิมพ 
1. ตัวอักษร : ใชตัวอักษร Angsana New โดยชื่อบทความใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 pt ชื่อผูเขียนและหัวขอหลัก 

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

  design, RCBD) 
 

 
การเรียงลำดับเนื้อหา  

 
1. ชื่อเร่ือง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเร่ืองเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานหรือหนวยงานที่สังกัด และอีเมล 
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยท่ีกระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษา 

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

ทดลอง 
6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลท่ีชัดเจน หากมีตาราง 

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

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวิจยั สอดคลองหรอืไมสอดคลองกับผลการวจิยัของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 
เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด 

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

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง 
ความขอบคณุผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง 
 
การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบนามป (ชื่อ-นามสกุลของผูแตง,  

ปที่พิมพ) ตัวอยางเชน ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 
เอกสารอางอิง : การเขียนเอกสารอางอิงใหเรียงเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการท่ีอางอิง 

โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยข้ึนกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 
1. หนังสือ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สำนักพิมพ.  
สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกจิพอเพยีง รวมเรยีนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรงุเทพมหานคร: อมรนิทรพริน้ติง้

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

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

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

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

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

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

สถานที่พิมพ.  
คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 

สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร. 
5. สื่ออิเล็กทรอนิกส 

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

(27 เมษายน 2556) 
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การสงตนฉบับ  
 
1. ผูสงบทความจะตองทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยทางกองบรรณาธิการ

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมจะติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา 
2. จัดสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล สงดวยตนเอง

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

การประเมินบทความตนฉบับ 
 
ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 

2 ทานตอเรื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนา 
จะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

 
...................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
1. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
2. เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ  

จำนวน 3,000 บาท 
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