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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง 2) เพื่อสรางและ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ดวยสื่อ
มัลติมีเดีย เรื่อง ดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง และ 4) เพื่อศึกษาความคิดห็นของผูใชสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง กลุม
ตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก ประธานชุมชน ประธานวัฒนธรรม ผูใหญบานที่มีความคุนเคยในชุมชน ปราชญชาวบานดานดนตรีจีน
ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการสอนดนตรีจีนในชุมชนบางหลวง กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองสื่อไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปที่
3 โรงเรียนเจี้ยนหัว อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จํานวน 32 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบยกชั้น (Cluster Sampling) ผลการวิจัยพบวา 1)
บริบทและภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงพบวา บริบทและภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงเปน
ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู ณ ตําบลบางหลวง เมื่อ 100 กวาปที่ผานมา วัฒนธรรมการเลนดนตรีจีน นํามาจากประเทศ
จีน, เวลาการเลนดนตรีจีน เกิดขึ้นในชวงเวลาวางจากการทํางาน และรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนกลางตลาด รูปแบบวิธีการถายทอดและการ
เลนเปนการเลนสืบทอดตอกันมา เครื่องดนตรีที่ใชเลนดนตรี ประกอบดวย ขลุย ซอ ลอ , การรวมตัวกันจัดตั้งวงดนตรีจีน ชือ่ คณะรวมมิตรบาง
หลวงโนตที่ใชในการสอนและการถายทอดเปนโนตจีนโบราณโดยนําตนแบบมาจากประเทศจีน 2) การสรางและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
เรียนรู เรื่อง ดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง ที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานมัลติมีเดียพบวาคุณภาพสื่ออยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.29 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีคุณภาพสื่ออยูในระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.36 และผลการหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสื่อ E1/E2 เทากับ 81.14/80.06 ผานตาม
เกณฑที่กําหนด 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกอนกับหลังเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียพบวาคะแนนหลังการเรียนรูสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 4) ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62
คําสําคัญ : มัลติมีเดีย ดนตรีจีน สื่อเพื่อการเรียนรู เทคโนโลยีการศึกษา
Abstract
The objectives of this study were: 1) to study the context and local wisdom of Bang Luang’s Chinese music; 2)
to develop the multimedia of Bang Luang’s Chinese music for learning; 3) to compare pretest and posttest learning
achievements of students who learned via multimedia Bang Luang’s Chinese music for learning; and 4) to study the
students’ satisfaction towards the multimedia of Bang Luang’s Chinese music for learning. The subjects were community
leaders, cultural leaders, headmen, local wisdom men, experts in Chinese music and 32 secondary students from
Jeanhua School. The results of the study were as follows: 1) In the context and local wisdom of Bang Luang’s Chinese
music, the study found that the community consisted of the Thai-Chinese, who had evacuated and settled down at
Bang Luang about a hundred years ago. They brought their music from China. Socializing with their neighbors in a market
community.The way the music was played was taught among the community members from generations to generations.
The instruments were Klui (a Thai flute), Sor (a Thai traditional stringed instrument) and Lor (another Thai stringed
instrument). The music was instructed through the ancient notes, whose origin was from China. 2) The multimedia of
Bang Luang’s Chinese music for learning was at the highest quality and had the efficiency criterion at 81.14/80.06
according to the set criterion. 3) The posttest of the learning achievement of students who learned via the multimedia
of Bang Luang’s Chinese music for learning was higher than the pretest at a significant level of .05. and 4) The students
who learned via the multimedia of Bang Luang’s Chinese music for learning showed their satisfaction at a high level.
Keywords : multimedia, Chinese music, learning media, educational technology

บทนํา
การศึกษาของประเทศไทยมีความตื่นตัวและใหความสนใจการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาเปน
อยางมาก เพื่อใหส อดคลองกั บความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสัง คม โดยเห็นได จากพระราชบั ญญั ติการศึ กษา
แห ง ชาติ พ.ศ. 2542 ได กําหนดใหมี การใช เ ทคโนโลยี เ พื่อการศึ กษาเข ามาช วยพั ฒ นาบุ ค คลากรเพื่ อใหมี ค วามรู มี
ความสามารถที่ จะใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย างมีคุณภาพและมีประสิท ธิภาพ โดยไดกําหนดใหผูเรียนมีสิทธิไ ดรับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การนําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเขามา
ใชจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางกวางขวางยิ่งขึ้น เรียนไดเร็วขึ้น การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดในทุกเวลา ทุกสถานที่ ผูเรียนจะมี
อิสระในการเสาะแสวงหาความรู มีความรับผิดชอบตอตัวเอง เปนการเปดโอกาสไดเรียนรูตามความสามารถซึ่งจะสนองตอ
ความตองการของแตละบุคคลไดเปนอยางดี เปนการนําโลกภายนอกเขามาสูหองเรียนทําใหชองวางระหวางหองเรียนกับ
สังคมลดนอยลง อีกทั้งทําใหเกิดความเสมอภาคทางการศึกษา โดยทุกคนมีโอกาสในการเขารับการศึกษามากขึ้น การเรียน
การสอนเปนกระบวนการสื่อสารและถายทอดความรู ประสบการณ ทักษะ ความคิดเห็น ตลอดจนเจตคติระหวางผูสอน
และผูเรียน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการเรียนรูจึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถของผูเรียนอยางเต็มที่ เพื่อใหมีนิสัยใฝรูใฝเรียน แสวงหาความรูไดดวยตนเอง การนําแหล งเรียนรูในชุมชน
ตลอดจนวิ ทยากรและภูมิ ป ญญาท องถิ่ น มาใชป ระโยชน ในกระบวนการเรี ยนการสอน จึ งเป นวิ ถี ทางหนึ่ งที่ จะช วยให
กระบวนการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายไดตามที่ตองการ
การนําภูมิปญญาชาวบาน แหลงเรียนรู มาใชในการจัดการเรียนการสอน จึงเปนกิจกรรมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความ
เชื่อที่วา ภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรู เปนชุดความรูในชุมชนที่มีการใชเพื่อการดําเนินวิถีชีวิตที่
ไดผลมาในอดีต สามารถดํารงความสันติสุขแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนอยูรวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดอยางผสมกลมกลืน เปนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ไดเนนการมีสวนรวมของ ชุมชน โดยเฉพาะปราชญชาวบานที่เปน
ผูเ ชื่ อมโยงชุด ความรู ที่ เ ปนภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น ร วมกั บสถานศึ กษาเข าสู ห ลั กสู ตร และกระบวนการเรี ย นการสอนของ
สถานศึกษาในแตละทองถิ่น สถานศึกษาทุกแหงทุกระดับ ถือเปนตัวแทนของรัฐในการจัดการศึกษา และดําเนินการตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังนั้นจําเปนตองมีการจัดแหลงการเรียนรูสําหรับผูเรียนใหเรียนไดเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ โดยคํานึ งถึงความสอดคลองเหมาะสมกับทองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2547:1) ภูมิปญญาทองถิ่นเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญเพราะเปนลักษณะการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนฝกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห การจัดการเรียนรู
จากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ ใหทําได ทําเปน เรียนรูจากสื่อและแหลงวิทยากรประเภทตาง ๆ เกิดความรักในทองถิ่น
ชวยกันอนุรักษ และเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูตอไป
ชุ ม ชนบางหลวงป จจุ บั นตั้ ง อยู ใ นตํ าบลบางหลวง อํ าเภอบางเลน จั ง หวั ด นครปฐม เป นชุ ม ชนที่ เ ก าแก ต าม
ประวัติศาสตรนานนับรอยป มีขอสันนิษฐานจากหลักฐานหลายอยางวาบริเวณนี้เคยเปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่ง เพราะมีพวก
เศษกระเบื้องดินเผาอยูทั่วไปและมีมูลดินเปนลักษณะคูเมือง ในสมัยที่เมืองอูทองเปนราชธานีแหงหนึ่งในลุมแมน้ําทาจีน
จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร มีการตั้งชุมชนเปนมณฑล อําเภอและตําบล เมื่อ พ.ศ. 2446 บริเวณนี้
จึงไดชื่อวา “ตําบลบางหลวง” (เทศบาลตําบลบางหลวง 2550 : 36-37) ชาวชุมชนบางหลวงใหความสําคัญกับการเลน
ดนตรีเปนอยางมาก และวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเดนของชุมชนบางหลวงคือ การเลนดนตรีจีนบางหลวง ทั้งนี้เนื่อ งจาก
บรรพบุรุษชาวชุมชนบางหลวงสวนใหญอพยพมาจากเมืองจีนและมาตั้งถิ่นฐานในตําบลบางหลวงแหงนี้ ชาวจีนที่อพยพมา
นั้นมีหลายเชื้ อสายดวยกั น มีทั้งชาวแตจิ๋ว ชาวกวางตุง ชาวฮกเกี้ยนหรื อชาวแคะ เปนตน ในการอพยพมาตั้ง ถิ่นฐานใน
ประเทศไทยของชาวจีนนั้น ไดนําเครื่องดนตรีจากเมืองจีนมาดวย
ดนตรีจีนบางหลวง คือภูมิป ญญาทองถิ่นที่สําคัญของชาวชุมชนบางหลวง และมีบทบาทอยางมากกับโรงเรีย น
ภายในชุมชนบางหลวง โดยโรงเรียนในทองถิ่นไดมีการนําดนตรีจีนบางหลวง เขามาเปนสวนหนึ่งในหลักสูตรทองถิ่นของ
โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู เห็นถึงความสําคัญ ชวยกันอนุรักษและสืบทอดดนตรีจีนบางหลวง ซึ่งเปนภูมิปญญา
ทองถิ่นของชุมชนแตจากการสัมภาษณผูที่ทําหนาที่ถายทอดการสอนดนตรีจีนในชุมชนบางหลวง พบวามีปญหาในถายทอด
และการสอนดนตรีจีนในชุมชนบางหลวง ซึ่งมีหลายสาเหตุ ไดแก ผูสอนหรือผูถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดนตรีจีนบางหลวง
นั้นเริ่มมีอายุมากขึ้นตามการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป เยาวชน/นักเรียน ผูสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นเรื่อง ดนตรีจีนบางหลวง

มีเวลาฝ กซอมนอยลงเมื่อศึกษาในชั้นที่สูงขึ้ น และระดับความรู ความสามารถ ความชํานาญและความสนใจของผู เรีย น
แตกตางกัน การขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณในการฝกซอม และผูเรียนชอบการเรียนแบบผสมผสาน ทันสมัย ทําให
ผูสอนไมอาจตอบสนองความตองการได (วิรุฬ เหลี่ยววงคภูธร, สัมภาษณ. 27 พฤศจิกายน 2553)
จากปญหาดังกลาวพบวาแนวทางแกไขเพื่อชวยทําใหองคความรูเรื่องดนตรีจีนในชุมชนยังคงอยู มีการสืบทอดได
ตลอดไป และหาแนวทางสรางสรรคกระบวนการเรียนรูและการถายทอดที่กอใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิ ภาพมา
ยิ่งขึ้น โดยเลือกวิธีการนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวยในกระบวนการถายทอดและการเรียนรู หรือที่เราเรียกกันวา เทคโนโลยี
การศึกษา ซึ่งเปนการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรอยางมีระบบและนํามาใชในกระบวนการเรียนรู แกไขปญหาและ
พัฒนาการศึกษาใหกาวหนา (เอกวิท ย แกวประดิษฐ 2545 : 19) สื่อการสอนเปนตัวกลางที่ชวยใหการสื่อสารระหวาง
ผูสอนและผูเรียนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีความเขาใจความหมายของเนื้อหาบทเรียนไดตรงกับที่
ผูสอนตองการ (กิดานันท มลิทอง 2543 : 89) นอกจากนี้ สื่อยังเปนเครื่องมือของการเรียนรู ทําหนาที่ถายทอดความรู
ความเขาใจ ความรูสึก เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน กระตุนใหเ กิดการพัฒนา
ศักยภาพทางความคิ ด ตลอดจนสรางเสริ มคุณธรรม จริย ธรรม และค านิ ยมใหแ กผู เรี ยน และเปนตัวกระตุนให ผูเ รีย น
กลายเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 ก : 6) สื่อมัลติมีเดียเปนสื่อทางดานคอมพิวเตอรอีก
ประเภทหนึ่งที่นิยมนํามาใชในดานการศึกษาเปนอยางมาก สามารถเชื่อมทฤษฎีและการปฏิบัติเขาดวยกัน กลาวคือ ให
โอกาสผูใชบทเรียนไดทดลองปฏิบัติในสิ่งที่ไดเรียนในหองเรียนในสภาพแวดลอมที่เรียนดวยความรูสึกสบายใจมัลติมีเดีย
ชวยเปลี่ยนผูใชบทเรียนจากสภาพการเรียนรูในเชิงรับ (Passive) มาเปนเชิงรุก (Active) (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ 2538) โดย
องคป ระกอบของมั ลติ มิเ ดีย วจะประกอบดวยตั วอั กษร (Text) ภาพนิ่ ง (Still Image) ภาพเคลื่ อนไหวหรื ออะนิ เมชั น
(Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video) โดยผานกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอรเพื่อสื่อความหมายกับผูใช
อยางมีปฏิสัมพั นธ (Interactive Multimedia) และไดบรรลุตามวัตถุประสงค การใชงานซึ่ง ถือไดวา เปนกิจกรรมที่ผูใ ช
สามารถเลือกกระทําตอมัลติมีเดียไดตามตองการ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงที่จะศึกษาถึงการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูที่จะเสนอในเรื่อง
ของความรูนวัตกรรมดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง จังหวัดนครปฐม โดยนําเสนอเปนสื่อเผยแพรใหผูที่สนใจศึกษาความรู
เกี่ยวกับประวัติความเปนมา ภูมิปญญาทองถิ่น เครื่องดนตรีจีนประเภทตางๆ รวมถึงบทเพลงจีนที่ไดเก็บบัน ทึกเรื่องราว
และถ ายทอดมาเป น ระยะเวลาที่ น าน โดยใช เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร แ ละมั ล ติ มี เ ดี ย เก็ บ บั น ทึ ก และนํ า เสนอผ า น
สื่อคอมพิวเตอรที่ประกอบดวยภาพและเสียงถายทอดความรูไปสูผูสนใจ สามารถที่จะนําไปใชประกอบในการเรียนรูทั้งใน
และนอกหลักสูตร ซึ่งผูใชสามารถเรียนรูจากสื่อไดดวยตนเอง โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทและ
ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง 2) เพื่อสรางและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นเกี่ยวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูกอน
และหลังเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอ
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก ประธานชุมชน ประธานวัฒนธรรม ผูใหญบานที่มีความคุนเคยในชุมชน
ปราชญชาวบานดานดนตรีจีน ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการสอนดนตรีจีนในชุมชนบางหลวง จํานวน 10 คน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการทดลองสื่อไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนเจี้ยนหัว อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
จํานวน 32 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบยกชั้น (Cluster Sampling)
การวิจัยครั้งนี้ใชแผนการทดลองแบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design) ซึ่ง
มีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง
โดยศึกษาบริบทดานเนื้อหาดนตรีจีนผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ครูดนตรีจีน ผูจัดการสถานศึกษาในเขตบาง
หลวง ครูอาจารยที่สอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําประเด็นการสนทนาไปใชในการสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากผูเชี่ยวชาญ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาบริบทชุมชนในการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาเรื่อง ดนตรีจีน และเพื่อ
นําขอมูลมาสรางเปนสื่อมัลติมีเดีย เรื่องดนตรีจีนบางหลวง โดย ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับดนตรีจีนบาง
หลวง ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกั บการออกแบบสื่อมัลติ มีเดีย เนื้อหาเกี่ย วกับดนตรี จีนบางหลวง เพื่อเป น

แนวทางในการกําหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันของผูเรียน นําทฤษฎีและขอมูลที่ ไดจาก
การศึกษา และการวิเคราะหหลักสูตร มาสรางแบบการสนทนากลุม โดยศึกษาหลักเกณฑวิธีการสรางแบบการสนทนากลุม
จากเอกสารตําราที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาสรางประเด็นสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 2 ดานคือ ดานการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
และดานเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีจีนบางหลวง นําแบบการสนทนากลุมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Item Objective Congruence) ซึ่งผลไดคาดัชนี
ความสอดคลองของแบบการสนทนากลุม มีคาเทากับ 1.00 นําแบบการสนทนากลุมไปใชในการ จัดประชุมสนทนากลุม
เรื่อง ดนตรีจีนชุมชนบางหลวง เพื่อใชเปนแนวทางการสรางสื่อมัลติมีเดีย
ขั้นที่ 2 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง
โดยศึกษาเนื้อหาและวิเคราะหรายละเอียด วิธีการสรางสื่อมัลติมีเดียจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข อง กําหนดรูปแบบการเรียนการสอนและจุดประสงคการเรียน วิธีการวัดและประเมิ นผล โดยนําความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง นํามาสรางเปนแผนภูมิสายงาน (Flow Chart) และบท
ภาพ (Storyboard) รวมทั้ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ นผลไปปรึ กษาผู เ ชี่ ย วชาญเพื่ อขอคํ าแนะนํ าและ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและปรับปรุงแกไข และสรางสื่อมัลติมีเดียตามที่ไดออกแบบไว โดยนําเสนอเนื้อหาที่แบง
ออกเปน 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ดนตรีจีนในชุมชนบางหลวง ตอนที่ 2 ประเภทของเครื่องดนตรีจีนบางหลวง ตอนที่ 3
เรียนรูตัวโนต ตอนที่ 4 ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี ตอนที่ 5 บทเพลงแหงคุณคา นําสื่อมัลติมีเดียที่สรางเสร็จเรียบรอย
แลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเรื่องดนตรีจีน และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ประเมินคุณภาพ
สื่อมัลติมีเดียโดยในดานเนื้อหามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.36 คาเบียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 แปลผลอยูในระดับดีและ
ในดานสื่อมัลติมีเดีย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 คาเบียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34 แปลผลอยูในระดับดี
ขั้นที่ 3 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง
นําบทเรียนที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพสื่อ โดยใชนักเรียนที่ไมใ ช
กลุ ม ตั วอย างในการทดลอง ซึ่ ง เรี ย นในรายวิ ช าคอมพิ วเตอร เ พื่ อการศึ กษา โดยมี ขั้ นตอนการดํ าเนิ นการทดลองหา
ประสิทธิภาพ ดังนี้ ขั้นทดลองเดี่ยว (One-to-one) ทดลองกับนักเรียนจํานวน 3 คน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตน
ขั้นทดลองแบบกลุ ม (Small Group Tryout) ทดลองกั บนั กเรี ยนจํ านวน 9 คน เพื่อหาแนวโน ม ประสิ ท ธิภ าพสื่ อ
ตรวจสอบคุณภาพตามวัตถุประสงคและนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรอง ขั้นการทดลองภาคสนาม (Field
Tryout) ทดลองกับนักเรียนจํานวน 20 คน เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง พบวาบทเรียนมีประสิทธิภาพ E1 /E2 เทากับ 81.40/80.60 ซึ่ง
ผานเกณฑที่ไดกําหนดไว
ขั้นที่ 4 การทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความคิดเห็นที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย
หลังจากทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพสื่อแลว ผูวิจัยไดดํานเนินการผลการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรูดวยสื่อมัลติมีเดีย
เรื่องดนตรีจีนบางหลวง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเจี้ยนหัว กอนเรียนกับหลังเรียน และศึกษาความคิดเห็น
ของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่อง ดนตรีจีนชุมชนบางหลวง และทําการสรุปผลการวิจัยเพื่อจัดทําเปน
รายงานการวิจัยตอไป
ผลการศึกษา
1. บริ บทและภูมิ ป ญ ญาท องถิ่ นเกี่ ย วกั บดนตรี จีนของชุ มชนบางหลวงพบว า บริบ ทและภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น
เกี่ยวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง พบวา ชุม ชนบางหลวงเปนชุ มชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่อ พยพมาตั้งรกรากอยู ณ
ตําบลบางหลวง เมื่อ 100 กวาปที่ผานมา วัฒนธรรมการเลนดนตรีจีน นํ ามาจากประเทศจีน , เวลาการเล นดนตรีจีน
เกิดขึ้นในชวงเวลาวางจากการทํางาน และรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนกลางตลาด มีการจิบน้ําชากันและเลนดนตรีไปดวย
และเลนในเวลาเหงา คิดถึงบาน, รูปแบบวิธีการถายทอดและการเลนเปนการเลนสืบทอดตอ ๆ กันมา, เครื่องดนตรีที่ใชเลน
ดนตรี ประกอบดวย ขลุย ซอ ลอ , การรวมตัวกันจัดตั้งวงดนตรีจีน ชื่อ คณะรวมมิตรบางหลวง โดนคนในชุมชนจัดตั้งเปน
วงขึ้นมากันเอง,การสอนวิธีการเลนดนตรี ถายทอดจากรุนสูรุน โดยผูสอนดนตรีจีนเปนคนในชุมชนที่สืบทอดกันมา มีครู
ดนตรีจีน ปจจุบัน ชื่อ อาจารยเฉาบู เปนอาจารยรุนที่ 3 ไดทําการสอน และมีศิษยรุนที่ 4 รุนที่ 5 ปจจุบันรุนที่ 6, โนตที่ใช
ในการสอนและการถายทอดเปนโนตจีนโบราณซึ่งมีอายุสี่ถึงหาพันปโดยนําตนแบบมาจากประเทศจีน เปนดนตรีจีนโบราณ
ของชุมชน, มีการสืบสานดนตรีวัฒนธรรมอันดีงามแกชุมชนโดยงานพิธีการตางๆ ในชุมชนมีการใชวงดนตรีจีนรวมบรรเลง

อยูอยางสม่ําเสมอบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงพบวา บริบทและภูมิปญญาทองถิ่น
เกี่ยวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง พบวา ชุม ชนบางหลวงเปนชุ มชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู ณ
ตําบลบางหลวง เมื่อ 100 กวาปที่ผานมา วัฒนธรรมการเลนดนตรีจีน นํ ามาจากประเทศจีน , เวลาการเล นดนตรีจีน
เกิดขึ้นในชวงเวลาวางจากการทํางาน และรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนกลางตลาด มีการจิบน้ําชากันและเลนดนตรีไปดวย
และเลนในเวลาเหงา คิดถึงบาน, รูปแบบวิธีการถายทอดและการเลนเปนการเลนสืบทอดตอ ๆ กันมา, เครื่องดนตรีที่ใชเลน
ดนตรี ประกอบดวย ขลุย ซอ ลอ , การรวมตัวกันจัดตั้งวงดนตรีจีน ชือ่ คณะรวมมิตรบางหลวง โดนคนในชุมชนจัดตั้งเปน
วงขึ้นมากันเอง,การสอนวิธีการเลนดนตรี ถายทอดจากรุนสูรุน โดยผูสอนดนตรีจีนเปนคนในชุมชนที่สืบทอดกันมา มีครู
ดนตรีจีน ปจจุบัน ชื่อ อาจารยเฉาบู เปนอาจารยรุนที่ 3 ไดทําการสอน และมีศิษยรุนที่ 4 รุนที่ 5 ปจจุบันรุนที่ 6, โนตที่ใช
ในการสอนและการถายทอดเปนโนตจีนโบราณซึ่งมีอายุสี่ถึงหาพันปโดยนําตนแบบมาจากประเทศจีน เปนดนตรีจีนโบราณ
ของชุมชน, มีการสืบสานดนตรีวัฒนธรรมอันดีงามแกชุมชนโดยงานพิธีการตางๆ ในชุมชนมีการใชวงดนตรีจีนรวมบรรเลง
อยูอยางสม่ําเสมอ
2.ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่อง ดนตรีจีนชุมชนบางหลวง มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80
ประสิทธิภาพ
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
คะแนนรวม
รอยละ
เกณฑ 80/80
ระหวางเรียน
25
407
81.4
81.4
มีประสิทธิภาพ
หลังเรียน
30
484
80.6
80.6
มีประสิทธิภาพ
3. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนบางหลวงของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย กอนเรียนกับ
หลังเรี ยนเมื่ อทดสอบความแตกต างดวยสถิติท ดสอบ t พบวามีความแตกต างกันอยางมี นัยสําคั ญทางสถิติที่ร ะดับ .05
สามารถอธิบ ายได วา ผลจากการเรี ยนด วยสื่อมั ลติ มี เดี ยหลั งเรีย นสูง กวากอนเรี ย น ผูเ รี ยนมี การพั ฒ นาความก าวหน า
ทางการเรียนรูที่สูงขึ้น
การทดสอบ
จํานวน (N)
คะแนนเต็ม
S.D
t
Sig.(2-tailed)
xˉ
กอนเรียน
20
30
13.3
2.94
.000
17.023
หลังเรียน
20
30
24.2
1.77
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. ความคิดเห็นของผูเรียน ที่มีตอสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง อยูในระดั บมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66
วิจารณและสรุปผลการศึกษา
1. จากการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคในขอที่ 1 เพื่อศึกษาบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับดนตรีจีนของ
ชุมชนบางหลวง ซึ่งเปนการทํางานวิจัยที่มุงคนควาในรูปแบบ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งเปนการ
วิจัย ที่แสวงหาความจริง ในสภาพที่เ ปนอยูโดยธรรมชาติ (อารีย วรรณ อวมตานี ,2550) มีการลงพื้นที่เ พื่อเก็บข อมูล เชิ ง
คุณภาพกับชุมชน หนวยงาน โรงเรียน ประธานชุมชน ประธานวัฒนธรรม ผูใหญบานที่มีความคุนเคยในชุมชน ปราชญ
ชาวบานดานดนตรีจีน ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม ซึ่ง ชาย โพธิสิตา:
2550 กลาววา วิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพที่ใชกันมากไดแกการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview - IDI)และการ
สนทนากลุม (focus group discussion - FGD) ซึ่งคณะผูวิจัยไดดําเนินการในเรื่องดังกลาว ทําใหไดทราบผลการวิจัยใน
บริบทและภูมิปญ ญาทองถิ่นเกี่ย วกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง อีกทั้งในการศึ กษายึด ถือตามหลักการ การวิจัยเชิ ง
คุ ณภาพเป นวิ ธี ค นหาความจริ ง จากเหตุ ก ารณ และสภาพแวดล อมที่ มี อยู ต ามความเป นจริ ง โดยพยายามวิ เ คราะห
ความสัมพันธของเหตุการณกับสภาพแวดลอม เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถองแท (Insight) จากภาพรวมของหลายมิติ
ความหมายนี้จึงตรงกับความหมายของการวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research) ซึ่งปลอยใหสภาพทุกอยางอยูใน
ธรรมชาติ ไมมีการจัดกระทํา (Manipulate) สิ่งที่เกี่ยวของใดๆเลย (สุภางค จันทรวานิช: 2522)
2. ผลการวิจัยพบวา สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด 80/80 โดยไดค า 81.4/80.6 เพราะไดผานกระบวนการหาประสิ ทธิ ภาพหลายขั้นตอนจนมีค วามเหมาะสม

สามารถนําไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยางได ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจ
เป นเพราะว า สื่ อมั ล ติมี เดี ย เพื่ อการเรีย นรู เรื่ องดนตรี จีนชุม ชนบางหลวง ไดส รางขึ้นตามขั้นตอนอย างเปนระบบ ซึ่ ง
สอดคลองกับ เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528) ไดกลาวถึงการพัฒนาสื่อกอนที่จะนําไปใชจริงควรจะมีการทดลองแกไข
ปรับปรุงใหไดมาตรฐานเสียกอน เพื่อใหทราบวาสื่อนั้นมีคุณภาพเพียงใด มีสิ่งใดที่ยังบกพรองอยู โดยการนําชุดบทเรียน
หรือสื่อไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางหรือประชากรที่จะใชจริง ซึ่งการดําเนินการพัฒนาในดานสวนนําของบทเรียนไดมีการ
นํ าภาพกราฟ ก ภาพเคลื่ อ นไหวมาผสมผสาน เพื่ อเร าความสนใจให นั กศึ ก ษาเกิ ด การเรี ย นรู สอดคล อ งกั บ บราวน
(Brown.1994 : 143) ไดศึกษาวิจัยเรื่องมัลติมีเดียและสวนประกอบที่ประกอบกันเปนมัลติมีเดีย โดยใชมัลติมีเดียซึ่ ง
ประกอบดวยเสียง และภาพประกอบในการสอนวิชาตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยวอชิงตัน พบวา มัลติมีเดียเปนเครื่อง
ประกอบการสอนที่ดี สามารถแปลความหมายและวิเคราะหเรื่องเสียง ภาพ ซึ่งเปนการผลิตมัลติมีเดียที่มีประโยชนตอการ
เรีย นการสอน ดานเนื้อหาของบทเรีย น โดยได วิเคราะห เนื้อหาใหส อดคลองกั บหลักสู ตร สอดคลองกับ วัต ถุประสงค ที่
ตองการจะนําเสนอ มีการนําเสนอเนื้อหาอยางเปนลําดับขั้นตอน ทําใหผูเรียนเรียนรูไดดีกวาการนําเสนอเนื้อหาครั้งละมาก
ๆ ด านการใชภ าษา โดยในดานการใช ภาษา มีการใช ภาษาไดอยางถู กต อง เหมาะสมกั บระดั บของผู เรี ยน สามารถสื ่ อ
ความหมายไดชัดเจนเหมาะสม ดานสวนประกอบดวยมัลติมีเดียมีการออกแบบหนาจอที่เหมาะสม งายตอการใชงานของ
นักศึกษา เนื่องจากบทเรีย นประกอบดวยรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวและมีสีและขนาดตัวอักษรชัดเจน สวยงาม อานงาย
เหมาะสม มีเ สีย งดนตรีแ ละเสีย งเพลงประกอบ ซึ่ ง สอดคล องกั บแนวคิ ดของสมชัย ชิ นะตระกู ล (2528:46) ด านการ
ออกแบบปฏิ สัม พันธ มี การออกแบบใหผู เ รีย นใชโ ปรแกรมไดง าย สะดวก ควบคุ มเสนทางการใช บ ทเรีย นได สามารถ
ยอนกลับไปยังจุดตางๆ ไดงาย การใหผูเรียนไดรูผลการเรียนของตัวเองทันที คือ การใหผูเรียนไดรูคําตอบที่ถูกตองหรือการ
ตอบสนองของผูเ รีย น เรีย กว า “ข อมู ลย อนกลับ ” จะเปนการเสริมแรงให ผูเรี ยนอยากทํ ากิ จกรรมตอไป ถาได รับ การ
เสริมแรงอยูเสมอทําใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด โดยการบอกคําตอบใหกับผูเรียนไดทราบ เปนการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมา
สอดคลองกับแนวคิดของ อารี พันธมณี (2534) อีกทั้งในการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย เปนการเรียนที่แตกตางจากการ
เรียนปกติ ที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง เปนการทบทวนความเขาใจในเนื้อหาที่ไดศึกษาในบทเรียน สงผล
ใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จากการวิจัยพบวา สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง
มีป ระสิท ธิ ภ าพ E1/E2= 81.4/80.6 ผ านเกณฑที่ กําหนด 80/80 ซึ่ งเป นการดํ าเนิ นงานวิ จัย เป นไปตามขั้ นตอนและ
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development :R&D) ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ พนิดา บัวมณี (2549)
ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องอัตราสวนและรอยละ
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ กฤติยา คําสมาน ( 2549 ) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบภาพประกอบเรื่อง สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 ซึ่งได
มีการพัฒนาสื่อเปนไปตามขั้นตอนและผานเกณฑการหาประสิทธิภาพตามที่กําหนด
3. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ที่เรียนดวยสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่ องดนตรี
จีนชุมชนบางหลวง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เป นเพราะสื่ อมัล ติมี เ ดีย ที่ไ ด พัฒ นาขึ้ น ได ผ านขั้นตอนออกแบบและพั ฒนา ประเมินคุณภาพพร อมปรับ ปรุง แก ไ ขโดย
ผูเชี่ยวชาญ และผานกระบวนการหาประสิทธิภาพในหลายขั้นตอน อีกทั้งดานการวัดประเมินผลแบบทดสอบก็ไดผานการ
ตรวจสอบคุณภาพที่เหมาะสมกอนนําไปใช ทําใหผูเรียนเมื่อเรียนรูจากสื่อที่มีคุณภาพสื่อตางๆ ชวยใหจดจําและมีความสนุก
กับการเรียน มีการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเนื้อหาและการโตตอบ อีกทั้งหลังเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียแลวไดทดสอบกับ
แบบทดสอบที่มีคุณภาพ ทําให ผูเรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงใหเห็นวาการถายทอด
ความรูดวยสื่อที่เหมาะสมชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สนใจ ยอมรับและเรียนรูดวยตนเองได การเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย
สอดคลองกับ พิมพันธ เดชะคุปต (2549) กลาววา การจัดการเรียนการสอนใหผูเ รียนไดฝกคิดอยางเปนระบบเนนการ
ปฏิบัติมากกวาการทองจําเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหและสรางองคความรู จะนําไปสูการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดใหกับผูเรียน นอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนรูดวยสื่อมัลติมีเดียวเปนการเรียนในลักษณะรุก
หรือเริ่มในการเรียน (Active Learner) ซึ่งจะแตกตางจากการเรียนในหองเรียนปกติที่ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย ซึ่งผูเรียน
จะอยูในลักษณะของการรับ (Passive Learner) ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยผลการเรียนรูดวยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ดนตรีจีน
ชุมชนบางหลวงในครั้งนี้ สอดคลองกับ จิง มิง จู (Jing-Ming Ju. 2009: 91) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชมัลติมีเดียสําหรับ
คนพิ ก ารทางการได ยิ น เพื่ อ ส ง เสริ ม ความเข า ใจในการอ า นและเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษพบว า นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ณัฐวรรณ เฉลิมสุข (2551) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูดวย

บทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ฝ กทั กษะวิ ช าศิ ล ปศึ กษาเรื่ องการออกแบบตกแต ง เบื้ องต นของนั กเรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาป ที่ 5 ที่ มี
ความสามารถทางศิลปะแตกตางกัน พบวา บทเรียนมัลติมีเดียฝกทักษะวิชาศิลปศึกษาเรื่องการออกแบบตกแตงเบื้องตน มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 82.33/81.67 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 นอกจากนี้ ซอซั ล นู เ ซอร (Sawsan Nusir et all. 2011: 45) ได ทํ าการวิ จัย เรื่ อง การออกแบบระบบ
มัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธสําหรับนักเรียนชั้นประถมในจอรแดน โดยสังเกตพัฒนาการความสามารถในการเรียนรูความรู
และทักษะใหมๆ ของผูเรียน
4. ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง อยูในระดับ มาก
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อภิปรายไดวา เนื่องจากสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่อง ดนตรีจีนชุมชนบางหลวง ที่ผลิตขึ้น
เปนรูปแบบใหมที่ผูเรียนไมเคยพบมากอน เมื่อผูเรียนไดศึกษาจากสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่ องดนตรีจีนชุมชนบาง
หลวงที่ผลิตขึ้นใช สื่อ วัสดุอุปกรณและเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนประกอบดวยสื่อวีดิทัศน
รูปภาพ เสีย งบรรยาย ดวยลักษณะและคุณสมบั ติของสื่อและเทคนิควิธีการที่รวมอยูในบทเรีย นคอมพิวเตอรมัลติม ีเดี ย
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐศักดิ์ ธีระกุล (2533:54-57) ไดแสดงความคิดเห็นวาสื่อมีอิทธิพลและสามารถที่จะจูงใจให
ผูเรี ยนสนใจเรี ยน ทํ าใหเ กิด การเรีย นรูไ ดม ากขึ้น จํ าไดนานขึ้น บางครั้ งผู สอนไม สามารถสร างแรงจู งใจไดดี เท ากั บสื่ อ
นอกจากนี้ยังสามารถชวยปรับปรุง แกไขเจตคติของผูเรียนใหคลอยตามและจากการที่ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของกลุม
ตัวอยางบางคน ซึ่งเดิมเคยมีพฤติกรรมไมสนใจในการเรียน พูดคุยกันในชั้นเรียน เมื่อเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย พบวา
ผูเรียนมีการตื่นตัว ใหความสนใจมากขึ้นที่จะทําการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียอยางตั้งใจ
จากผลการวิจัยดัง กลาวขางตน แสดงใหเห็ นวา ผูเ รียนมีความคิ ดเห็ นในการเรีย นดวยสื่อมัลติ มีเดี ยเพื่ อการ
เรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง อยูในระดับมาก จึงสามารถนําไปใชเปนสื่อเพื่อการเรียนรู สําหรับ นักเรียนและผูที่
สนใจไดศึกษาดวยตนเองตามความสนใจและความสามารถของแตละบุคคลได
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เปนทักษะในการปฏิบัติดวย เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีแตละ
ชนิดได ทําใหผูเรียนมีความรูความสามารถในเรื่องดนตรีจีนบางหลวงมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการจัดทําสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู ในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับชุมชนบางหลวงอีกดวย เพื่อทําให
ผูเ รียนไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมในทองถิ่นของตนเอง และเปนการเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่นตาง ๆ ใหกับคนในชุมชนและ
นักทองเที่ยวไดรับรู
3. ควรศึกษาวิธีการเรียนการสอนดนตรีในหลาย ๆ รูปแบบ และจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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