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โครงการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านถวาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สาเร็จลง
ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจากหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบคุณ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่
ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุนด้านเครื่ องมือ
ทาให้สามารถดาเนินการวิจัยได้เต็มกาลังความสามารถ
ขอกราบนมัสการ พระอธิการสรพงษ์ สุธมโม (เจ้าอาวาสบ้านถวาย) ขอขอบคุณ คุณเลิศ ปัน
ใจดี (นายก อบต.ขุนคง) , คุณวสันต์ เดชะกัน (ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้านถวายเพื่อ
การส่งออก) , คุณสวัสดิ์ พันธุสา (ผู้ใหญ่บ้านบ้านถวาย) , คุณอนันต์ ทาโน (สล่า) , คุณพนม กรอง
ทิพย์ (สล่า) , คุณสา นันติ (สล่า) ที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลในชุมชนบ้านถวาย
ขอขอบคุณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาคม อาเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่ ที่อนุเคราะห์ให้
ทดลองใช้เครื่องมือกับนักเรียน
ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทาให้งานวิจัยครั้งนี้
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างสื่อนาเสนอแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านถวาย และ 2) เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้สื่อ โดย
กลุ่ ม ตั ว อย่ างในการวิจั ย ครั้ งนี้ คื อ นั กเรีย นโรงเรีย นต้ น แก้ ว ผดุ งพิ ท ยาคม อ าเภอหางดง จั งหวั ด
เชี ย งใหม่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จ านวน 28 คน เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจัย ประกอบด้ ว ย 1) สื่ อ
นาเสนอแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านถวาย และ 2)
แบบประเมินความพึงพอใจสื่อ ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ 1) ได้สื่อนาเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย ที่
ประกอบไปด้วย ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ โดยมีขั้นตอนการสร้าง 5 ขั้นตอน
คือ ขั้นวิเคราะห์ ขั้นออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการทดลองใช้ และขั้นการประเมินผล แบ่งเป็นเรื่อง
สั้นๆ อยู่ 3 เรื่อง คือ เรื่องบ้านถวายหัตถศิลป์ที่ยังมีลมหายใจ, เรื่องวิถีสล่า และ เรื่องจากรุ่นสู่รุ่น ที่
เล่าถึงความเป็นมาของชุมชน รวมทั้งวิถีความเป็นอยู่ ของบ้านถวาย 2) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้สื่อเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
คาสาคัญ : บ้านถวาย , เทคโนโลยีสารสนเทศ , ภูมิปัญญา
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