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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นเก่ียวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง  2) เพ่ือสรางและ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นเก่ียวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ดวยสื่อ
มัลติมีเดีย เร่ือง ดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง และ 4) เพ่ือศึกษาความคิดห็นของผูใชสื่อมัลติมีเดีย เร่ือง ดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง กลุม
ตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก ประธานชุมชน ประธานวัฒนธรรม ผูใหญบานที่มีความคุนเคยในชุมชน ปราชญชาวบานดานดนตรีจีน  
ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการสอนดนตรีจีนในชุมชนบางหลวง  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองสื่อไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปที่ 
3 โรงเรียนเจ้ียนหัว อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จํานวน 32 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบยกชั้น (Cluster Sampling) ผลการวิจัยพบวา 1) 
บริบทและภูมิปญญาทองถิ่นเก่ียวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงพบวา บริบทและภูมิปญญาทองถิ่นเก่ียวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงเปน
ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู ณ ตําบลบางหลวง  เมื่อ 100 กวาปที่ผานมา วัฒนธรรมการเลนดนตรีจีน นํามาจากประเทศ
จีน, เวลาการเลนดนตรีจีน เกิดขึ้นในชวงเวลาวางจากการทํางาน และรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนกลางตลาด รูปแบบวิธีการถายทอดและการ
เลนเปนการเลนสืบทอดตอกันมา เคร่ืองดนตรีที่ใชเลนดนตรี ประกอบดวย ขลุย ซอ ลอ , การรวมตัวกันจัดตั้งวงดนตรีจีน ชือ่ คณะรวมมิตรบาง
หลวงโนตที่ใชในการสอนและการถายทอดเปนโนตจีนโบราณโดยนําตนแบบมาจากประเทศจีน 2) การสรางและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการ
เรียนรู เร่ือง ดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง ที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานมัลติมีเดียพบวาคุณภาพสื่ออยูในระดับดีมาก มคีาเฉลี่ยเทากับ 
4.50 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.29 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีคุณภาพสื่ออยูในระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.36 และผลการหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสื่อ E1/E2 เทากับ 81.14/80.06 ผานตาม
เกณฑที่กําหนด 3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกอนกับหลังเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียพบวาคะแนนหลังการเรียนรูสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 4) ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 
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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. 
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บทนํา  

 การศึกษาของประเทศไทยมีความตื่นตัวและใหความสนใจการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาเปน
อยางมาก  เพื่อใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยเห็นไดจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดกําหนดใหมีการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเขามาชวยพัฒนาบุคคลากรเพื่อใหมีความรู มี
ความสามารถที่จะใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดใหผูเรียนมีสิทธิไดรับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต การนําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเขามา
ใชจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางกวางขวางยิ่งขึ้น เรียนไดเร็วขึ้น การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดในทุกเวลา  ทุกสถานที่ ผูเรียนจะมี
อิสระในการเสาะแสวงหาความรู มีความรับผิดชอบตอตัวเอง เปนการเปดโอกาสไดเรียนรูตามความสามารถซ่ึงจะสนองตอ
ความตองการของแตละบคุคลไดเปนอยางดี  เปนการนําโลกภายนอกเขามาสูหองเรียนทําใหชองวางระหวางหองเรียนกับ
สังคมลดนอยลง  อีกทั้งทําใหเกิดความเสมอภาคทางการศึกษา โดยทุกคนมีโอกาสในการเขารับการศึกษามากขึ้น การเรียน
การสอนเปนกระบวนการส่ือสารและถายทอดความรู ประสบการณ ทักษะ ความคิดเห็น ตลอดจนเจตคติระหวางผูสอน
และผูเรียน  ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการเรียนรูจึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพ 
ความสามารถของผูเรียนอยางเต็มที่ เพื่อใหมีนิสัยใฝรูใฝเรียน แสวงหาความรูไดดวยตนเอง การนําแหลงเรียนรูในชุมชน 
ตลอดจนวิทยากรและภูมิปญญาทองถิ่น มาใชประโยชนในกระบวนการเรียนการสอน จึงเปนวิถีทางหน่ึงที่จะชวยให
กระบวนการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายไดตามที่ตองการ  

การนําภูมิปญญาชาวบาน แหลงเรียนรู มาใชในการจัดการเรียนการสอน จึงเปนกิจกรรมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความ
เชื่อที่วา ภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรู เปนชุดความรูในชุมชนที่มีการใชเพื่อการดําเนินวิถีชีวิตที่
ไดผลมาในอดีต สามารถดํารงความสันติสุขแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนอยูรวมกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ไดอยางผสมกลมกลืน เปนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ไดเนนการมีสวนรวมของ ชุมชน โดยเฉพาะปราชญชาวบานที่เปน
ผูเชื่อมโยงชุดความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น รวมกับสถานศึกษาเขาสูหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในแตละทองถิ่น  สถานศึกษาทุกแหงทุกระดับ ถือเปนตัวแทนของรัฐในการจัดการศึกษา และดําเนินการตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังน้ันจําเปนตองมีการจัดแหลงการเรียนรูสําหรับผูเรียนใหเรียนไดเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความสอดคลองเหมาะสมกับทองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2547:1) ภูมิปญญาทองถิ่นเปนส่ิงที่มีความสําคัญและจําเปนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญเพราะเปนลักษณะการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนฝกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห การจัดการเรียนรู
จากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ ใหทําได ทําเปน เรียนรูจากส่ือและแหลงวิทยากรประเภทตาง ๆ เกิดความรักในทองถิ่น 
ชวยกันอนุรักษ และเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูตอไป 

ชุมชนบางหลวงปจจุบันตั้งอยูในตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เปนชุมชนที่เกาแกตาม
ประวัติศาสตรนานนับรอยป มีขอสันนิษฐานจากหลักฐานหลายอยางวาบริเวณน้ีเคยเปนเมืองเกาแกเมืองหน่ึง เพราะมีพวก
เศษกระเบื้องดินเผาอยูทั่วไปและมีมูลดินเปนลักษณะคูเมือง ในสมัยที่เมืองอูทองเปนราชธานีแหงหน่ึงในลุมแมนํ้าทาจีน
จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร มีการตั้งชุมชนเปนมณฑล อําเภอและตําบล เม่ือ พ.ศ. 2446 บริเวณน้ี
จึงไดชื่อวา “ตําบลบางหลวง” (เทศบาลตําบลบางหลวง 2550 : 36-37) ชาวชุมชนบางหลวงใหความสําคัญกับการเลน
ดนตรีเปนอยางมาก และวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเดนของชุมชนบางหลวงคือ การเลนดนตรีจีนบางหลวง ทั้งน้ีเน่ืองจาก
บรรพบุรุษชาวชุมชนบางหลวงสวนใหญอพยพมาจากเมืองจีนและมาตั้งถิ่นฐานในตําบลบางหลวงแหงน้ี ชาวจีนที่อพยพมา
น้ันมีหลายเชื้อสายดวยกัน มีทั้งชาวแตจ๋ิว ชาวกวางตุง ชาวฮกเก้ียนหรือชาวแคะ เปนตน ในการอพยพมาตั้งถิ่นฐานใน
ประเทศไทยของชาวจีนน้ัน ไดนําเครื่องดนตรีจากเมืองจีนมาดวย  
 ดนตรีจีนบางหลวง คือภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญของชาวชุมชนบางหลวง และมีบทบาทอยางมากกับโรงเรียน
ภายในชุมชนบางหลวง โดยโรงเรียนในทองถิ่นไดมีการนําดนตรีจีนบางหลวง เขามาเปนสวนหน่ึงในหลักสูตรทองถิ่นของ
โรงเรียน ทั้งน้ีเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู เห็นถึงความสําคัญ ชวยกันอนุรักษและสืบทอดดนตรีจีนบางหลวง ซ่ึงเปนภูมิปญญา
ทองถิ่นของชุมชนแตจากการสัมภาษณผูที่ทําหนาที่ถายทอดการสอนดนตรีจีนในชุมชนบางหลวง พบวามีปญหาในถายทอด
และการสอนดนตรีจีนในชุมชนบางหลวง ซ่ึงมีหลายสาเหตุ ไดแก ผูสอนหรือผูถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดนตรีจีนบางหลวง 
น้ันเริ่มมีอายุมากขึ้นตามการเวลาที่เปล่ียนแปลงไป เยาวชน/นักเรียน ผูสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นเรื่อง ดนตรีจีนบางหลวง 



                                                            

 

 

มีเวลาฝกซอมนอยลงเม่ือศึกษาในชั้นที่สูงขึ้น และระดับความรู ความสามารถ ความชํานาญและความสนใจของผู เรียน
แตกตางกัน การขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณในการฝกซอม และผูเรียนชอบการเรียนแบบผสมผสาน ทันสมัย ทําให
ผูสอนไมอาจตอบสนองความตองการได (วิรุฬ เหล่ียววงคภูธร, สัมภาษณ. 27 พฤศจิกายน 2553)   

จากปญหาดังกลาวพบวาแนวทางแกไขเพื่อชวยทําใหองคความรูเรื่องดนตรีจีนในชุมชนยังคงอยู มีการสืบทอดได
ตลอดไป และหาแนวทางสรางสรรคกระบวนการเรียนรูและการถายทอดที่กอใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมา
ยิ่งขึ้น โดยเลือกวิธีการนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวยในกระบวนการถายทอดและการเรียนรู หรือที่เราเรียกกันวา เทคโนโลยี
การศึกษา ซ่ึงเปนการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรอยางมีระบบและนํามาใชในกระบวนการเรียนรู แกไขปญหาและ
พัฒนาการศึกษาใหกาวหนา (เอกวิทย แกวประดิษฐ 2545 : 19) ส่ือการสอนเปนตัวกลางที่ชวยใหการส่ือสารระหวาง
ผูสอนและผูเรียนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีความเขาใจความหมายของเน้ือหาบทเรียนไดตรงกับที่
ผูสอนตองการ (กิดานันท มลิทอง 2543 : 89) นอกจากน้ี ส่ือยังเปนเครื่องมือของการเรียนรู ทําหนาที่ถายทอดความรู 
ความเขาใจ ความรูสึก เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพทางความคิด ตลอดจนสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมใหแกผูเรียน และเปนตัวกระตุนใหผูเรียน
กลายเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 ก : 6) ส่ือมัลติมีเดียเปนส่ือทางดานคอมพิวเตอรอีก
ประเภทหน่ึงที่นิยมนํามาใชในดานการศึกษาเปนอยางมาก สามารถเชื่อมทฤษฎีและการปฏิบัติเขาดวยกัน  กลาวคือ  ให
โอกาสผูใชบทเรียนไดทดลองปฏิบัติในส่ิงที่ไดเรียนในหองเรียนในสภาพแวดลอมที่เรียนดวยความรูสึกสบายใจมัลติมีเดีย
ชวยเปล่ียนผูใชบทเรียนจากสภาพการเรียนรูในเชิงรับ (Passive) มาเปนเชิงรุก (Active) (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ 2538) โดย
องคประกอบของมัลติมิเดียวจะประกอบดวยตัวอักษร (Text) ภาพน่ิง (Still Image) ภาพเคล่ือนไหวหรืออะนิเมชัน 
(Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video) โดยผานกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอรเพื่อส่ือความหมายกับผูใช
อยางมีปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) และไดบรรลุตามวัตถุประสงคการใชงานซ่ึงถือไดวา เปนกิจกรรมที่ผูใช
สามารถเลือกกระทําตอมัลติมีเดียไดตามตองการ    
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมุงที่จะศึกษาถึงการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูที่จะเสนอในเรื่อง
ของความรูนวัตกรรมดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง  จังหวัดนครปฐม  โดยนําเสนอเปนส่ือเผยแพรใหผูที่สนใจศึกษาความรู
เก่ียวกับประวัติความเปนมา ภูมิปญญาทองถิ่น เครื่องดนตรีจีนประเภทตางๆ รวมถึงบทเพลงจีนที่ไดเก็บบันทึกเรื่องราว
และถายทอดมาเปนระยะเวลาที่นาน โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและมัลติมีเดียเก็บบันทึกและนําเสนอผาน
ส่ือคอมพิวเตอรที่ประกอบดวยภาพและเสียงถายทอดความรูไปสูผูสนใจ  สามารถที่จะนําไปใชประกอบในการเรียนรูทั้งใน
และนอกหลักสูตร ซ่ึงผูใชสามารถเรียนรูจากส่ือไดดวยตนเอง โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทและ
ภูมิปญญาทองถิ่นเก่ียวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง 2) เพื่อสรางและพัฒนาส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นเก่ียวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูกอน
และหลังเรียนดวยส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอ
ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

   กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก ประธานชุมชน ประธานวัฒนธรรม ผูใหญบานที่มีความคุนเคยในชุมชน 
ปราชญชาวบานดานดนตรีจีน  ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการสอนดนตรีจีนในชุมชนบางหลวง จํานวน 10 คน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการทดลองส่ือไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปที่ 3 โรงเรียนเจ้ียนหัว อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
จํานวน 32 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบยกชั้น (Cluster Sampling) 

การวิจัยครั้งน้ีใชแผนการทดลองแบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design) ซ่ึง
มีขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี 

ข้ันที่ 1 การศึกษาบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นเก่ียวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง 
โดยศึกษาบริบทดานเน้ือหาดนตรีจีนผูนําชุมชน  ปราชญชาวบาน ครูดนตรีจีน ผูจัดการสถานศึกษาในเขตบาง

หลวง ครูอาจารยที่สอน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําประเด็นการสนทนาไปใชในการสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากผูเชี่ยวชาญ   เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาบริบทชุมชนในการเรียนรูและถายทอดภูมิปญญาเรื่อง ดนตรีจีน และเพื่อ
นําขอมูลมาสรางเปนส่ือมัลติมีเดีย เรื่องดนตรีจีนบางหลวง  โดย ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหาบทเรียนเก่ียวกับดนตรีจีนบาง
หลวง ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการออกแบบส่ือมัลติมีเดีย   เน้ือหาเก่ียวกับดนตรีจีนบางหลวง เพื่อเปน

 



                                                            

 

 

แนวทางในการกําหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันของผูเรียน นําทฤษฎีและขอมูลที่ไดจาก
การศึกษา และการวิเคราะหหลักสูตร มาสรางแบบการสนทนากลุม  โดยศึกษาหลักเกณฑวิธีการสรางแบบการสนทนากลุม 
จากเอกสารตําราที่เก่ียวของ เพื่อนํามาสรางประเด็นสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 2   ดานคือ   ดานการออกแบบส่ือมัลติมีเดีย 
และดานเน้ือหาเก่ียวกับดนตรีจีนบางหลวง นําแบบการสนทนากลุมที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Item Objective Congruence) ซ่ึงผลไดคาดัชนี
ความสอดคลองของแบบการสนทนากลุม มีคาเทากับ 1.00 นําแบบการสนทนากลุมไปใชในการ จัดประชุมสนทนากลุม 
เรื่อง ดนตรีจีนชุมชนบางหลวง เพื่อใชเปนแนวทางการสรางส่ือมัลติมีเดีย 

ข้ันที่ 2 การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เร่ืองดนตรีจีนชุมชนบางหลวง 
โดยศึกษาเน้ือหาและวิเคราะหรายละเอียด วิธีการสรางส่ือมัลติมีเดียจากเอกสารและ 

งานวิจัยที่เก่ียวของ กําหนดรูปแบบการเรียนการสอนและจุดประสงคการเรียน วิธีการวัดและประเมินผล โดยนําความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง  นํามาสรางเปนแผนภูมิสายงาน (Flow Chart) และบท
ภาพ (Storyboard) รวมทั้งรายละเอียดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อขอคําแนะนําและ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและปรับปรุงแกไข และสรางส่ือมัลติมีเดียตามที่ไดออกแบบไว โดยนําเสนอเน้ือหาที่แบง
ออกเปน 5 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ดนตรีจีนในชุมชนบางหลวง ตอนที่ 2 ประเภทของเครื่องดนตรีจีนบางหลวง  ตอนที่ 3 
เรียนรูตัวโนต ตอนที่ 4  ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี ตอนที่ 5 บทเพลงแหงคุณคา นําส่ือมัลติมีเดียที่สรางเสร็จเรียบรอย
แลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาเรื่องดนตรีจีน และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย ประเมินคุณภาพ
ส่ือมัลติมีเดียโดยในดานเน้ือหามีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.36 คาเบียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 แปลผลอยูในระดับดีและ
ในดานส่ือมัลติมีเดีย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.35 คาเบียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34 แปลผลอยูในระดับด ี

ข้ันที่ 3 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพส่ือส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เร่ืองดนตรีจีนชุมชนบางหลวง 
นําบทเรียนที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพส่ือ โดยใชนักเรียนที่ไมใช

กลุมตัวอยางในการทดลอง ซ่ึงเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา โดยมีขั้นตอนการดําเนินการทดลองหา
ประสิทธิภาพ  ดังน้ี ขั้นทดลองเดี่ยว (One-to-one) ทดลองกับนักเรียนจํานวน 3 คน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตน 
ขั้นทดลองแบบกลุม (Small Group Tryout)  ทดลองกับนักเรียนจํานวน  9  คน เพื่อหาแนวโนมประสิทธิภาพส่ือ  
ตรวจสอบคุณภาพตามวัตถุประสงคและนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรอง ขั้นการทดลองภาคสนาม (Field 
Tryout) ทดลองกับนักเรียนจํานวน 20 คน เพื่อหาประสิทธิภาพส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง พบวาบทเรียนมีประสิทธิภาพ E1 /E2 เทากับ 81.40/80.60 ซ่ึง
ผานเกณฑที่ไดกําหนดไว  

ข้ันที่ 4 การทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความคิดเห็นที่มีตอส่ือมัลติมีเดีย   
หลังจากทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพส่ือแลว ผูวิจัยไดดํานเนินการผลการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรูดวยส่ือมัลติมีเดีย 
เรื่องดนตรีจีนบางหลวง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเจ้ียนหัว กอนเรียนกับหลังเรียน และศึกษาความคิดเห็น
ของผูเรียนที่มีตอส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่อง ดนตรีจีนชุมชนบางหลวง และทําการสรุปผลการวิจัยเพื่อจัดทําเปน
รายงานการวิจัยตอไป 
 

ผลการศึกษา  

 1. บริบทและภูมิปญญาทองถิ่นเก่ียวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงพบวา บริบทและภูมิปญญาทองถิ่น
เก่ียวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง  พบวา ชุมชนบางหลวงเปนชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู ณ 
ตําบลบางหลวง  เม่ือ 100 กวาปที่ผานมา  วัฒนธรรมการเลนดนตรีจีน นํามาจากประเทศจีน, เวลาการเลนดนตรีจีน 
เกิดขึ้นในชวงเวลาวางจากการทํางาน และรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนกลางตลาด มีการจิบนํ้าชากันและเลนดนตรีไปดวย 
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
ในการสอนและการถายทอดเปนโนตจีนโบราณซ่ึงมีอายุส่ีถึงหาพันปโดยนําตนแบบมาจากประเทศจีน เปนดนตรีจีนโบราณ
ของชุมชน, มีการสืบสานดนตรีวัฒนธรรมอันดีงามแกชุมชนโดยงานพิธีการตางๆ ในชุมชนมีการใชวงดนตรีจีนรวมบรรเลง



                                                            

 

 

อยูอยางสมํ่าเสมอบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นเก่ียวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงพบวา บริบทและภูมิปญญาทองถิ่น
เก่ียวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง  พบวา ชุมชนบางหลวงเปนชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู  ณ 
ตําบลบางหลวง  เม่ือ 100 กวาปที่ผานมา  วัฒนธรรมการเลนดนตรีจีน นํามาจากประเทศจีน, เวลาการเลนดนตรีจีน 
เกิดขึ้นในชวงเวลาวางจากการทํางาน และรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนกลางตลาด มีการจิบนํ้าชากันและเลนดนตรีไปดวย 
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
ในการสอนและการถายทอดเปนโนตจีนโบราณซ่ึงมีอายุส่ีถึงหาพันปโดยนําตนแบบมาจากประเทศจีน เปนดนตรีจีนโบราณ
ของชุมชน, มีการสืบสานดนตรีวัฒนธรรมอันดีงามแกชุมชนโดยงานพิธีการตางๆ ในชุมชนมีการใชวงดนตรีจีนรวมบรรเลง
อยูอยางสมํ่าเสมอ 

2.ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่อง ดนตรีจีนชุมชนบางหลวง มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80   

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม รอยละ ประสิทธิภาพ เกณฑ 80/80 
ระหวางเรียน 
หลังเรียน 

25 
30 

407 
484 

81.4 
80.6 

81.4 
80.6 

มีประสิทธิภาพ 
มีประสิทธิภาพ 

              
3. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนบางหลวงของนักเรียนที่เรียนดวยส่ือมัลติมีเดีย กอนเรียนกับ

หลังเรียนเม่ือทดสอบความแตกตางดวยสถิติทดสอบ t พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สามารถอธิบายไดวา ผลจากการเรียนดวยส่ือมัลติมีเดียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ผูเรียนมีการพัฒนาความกาวหนา
ทางการเรียนรูที่สูงขึ้น 

การทดสอบ จํานวน (N) คะแนนเต็ม x̄   S.D t Sig.(2-tailed) 

กอนเรียน 20 30 13.3 2.94  
17.023 

.000 
หลังเรียน 20 30 24.2 1.77 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  4. ความคิดเห็นของผูเรียน ที่มีตอส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66   
 

วิจารณและสรุปผลการศึกษา  

 1. จากการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคในขอที่ 1 เพื่อศึกษาบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นเก่ียวกับดนตรีจีนของ
ชุมชนบางหลวง ซ่ึงเปนการทํางานวิจัยที่มุงคนควาในรูปแบบ  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงเปนการ
วิจัยที่แสวงหาความจริงในสภาพที่เปนอยูโดยธรรมชาติ (อารียวรรณ อวมตานี,2550) มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพกับชุมชน หนวยงาน  โรงเรียน ประธานชุมชน ประธานวัฒนธรรม ผูใหญบานที่มีความคุนเคยในชุมชน ปราชญ
ชาวบานดานดนตรีจีน  ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณ  ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม ซ่ึง ชาย โพธิสิตา: 
2550 กลาววา  วิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพที่ใชกันมากไดแกการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview - IDI)และการ
สนทนากลุม (focus group discussion - FGD) ซ่ึงคณะผูวิจัยไดดําเนินการในเรื่องดังกลาว ทําใหไดทราบผลการวิจัยใน
บริบทและภูมิปญญาทองถิ่นเก่ียวกับดนตรีจีนของชุมชนบางหลวง  อีกทั้งในการศึกษายึดถือตามหลักการ การวิจัยเชิง
คุณภาพเปนวิธีคนหาความจริงจากเหตุการณ และสภาพแวดลอมที่ มีอยูตามความเปนจริง โดยพยายามวิเคราะห
ความสัมพันธของเหตุการณกับสภาพแวดลอม เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางถองแท (Insight) จากภาพรวมของหลายมิติ 
ความหมายน้ีจึงตรงกับความหมายของการวิจัยเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Research) ซ่ึงปลอยใหสภาพทุกอยางอยูใน
ธรรมชาติ ไมมีการจัดกระทํา (Manipulate) ส่ิงที่เก่ียวของใดๆเลย (สุภางค  จันทรวานิช: 2522)  

2. ผลการวิจัยพบวา ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด 80/80 โดยไดคา 81.4/80.6 เพราะไดผานกระบวนการหาประสิทธิภาพหลายขั้นตอนจนมีความเหมาะสม 



                                                            

 

 

สามารถนําไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยางได ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งน้ีอาจ
เปนเพราะวา ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง ไดสรางขึ้นตามขั้นตอนอยางเปนระบบ ซ่ึง
สอดคลองกับ  เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต  (2528)  ไดกลาวถึงการพัฒนาส่ือกอนที่จะนําไปใชจริงควรจะมีการทดลองแกไข
ปรับปรุงใหไดมาตรฐานเสียกอน เพื่อใหทราบวาส่ือน้ันมีคุณภาพเพียงใด มีส่ิงใดที่ยังบกพรองอยู โดยการนําชุดบทเรียน
หรือส่ือไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางหรือประชากรที่จะใชจริง  ซ่ึงการดําเนินการพัฒนาในดานสวนนําของบทเรียนไดมีการ
นําภาพกราฟก ภาพเคล่ือนไหวมาผสมผสาน เพื่อเราความสนใจใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู สอดคลองกับบราวน 
(Brown.1994 : 143) ไดศึกษาวิจัยเรื่องมัลติมีเดียและสวนประกอบที่ประกอบกันเปนมัลติมีเดีย โดยใชมัลติมีเดียซ่ึง
ประกอบดวยเสียง และภาพประกอบในการสอนวิชาตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยวอชิงตัน พบวา มัลติมีเดียเปนเครื่อง
ประกอบการสอนที่ดี สามารถแปลความหมายและวิเคราะหเรื่องเสียง ภาพ ซ่ึงเปนการผลิตมัลติมีเดียที่มีประโยชนตอการ
เรียนการสอน ดานเน้ือหาของบทเรียน โดยไดวิเคราะหเน้ือหาใหสอดคลองกับหลักสูตร สอดคลองกับวัตถุประสงคที่
ตองการจะนําเสนอ มีการนําเสนอเน้ือหาอยางเปนลําดับขั้นตอน ทําใหผูเรียนเรียนรูไดดีกวาการนําเสนอเน้ือหาครั้งละมาก 
ๆ ดานการใชภาษา โดยในดานการใชภาษา มีการใชภาษาไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับระดับของผูเรียน สามารถสื ่อ
ความหมายไดชัดเจนเหมาะสม  ดานสวนประกอบดวยมัลติมีเดียมีการออกแบบหนาจอที่เหมาะสม งายตอการใชงานของ
นักศึกษา เน่ืองจากบทเรียนประกอบดวยรูปภาพ  ภาพเคล่ือนไหวและมีสีและขนาดตัวอักษรชัดเจน สวยงาม อานงาย
เหมาะสม มีเสียงดนตรีและเสียงเพลงประกอบ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสมชัย ชินะตระกูล (2528:46) ดานการ
ออกแบบปฏิสัมพันธ มีการออกแบบใหผูเรียนใชโปรแกรมไดงาย สะดวก ควบคุมเสนทางการใชบทเรียนได สามารถ
ยอนกลับไปยังจุดตางๆ ไดงาย การใหผูเรียนไดรูผลการเรียนของตัวเองทันที คือ การใหผูเรียนไดรูคําตอบที่ถูกตองหรือการ
ตอบสนองของผูเรียน เรียกวา “ขอมูลยอนกลับ” จะเปนการเสริมแรงใหผูเรียนอยากทํากิจกรรมตอไป ถาไดรับการ
เสริมแรงอยูเสมอทําใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด โดยการบอกคําตอบใหกับผูเรียนไดทราบ เปนการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมา 
สอดคลองกับแนวคิดของ อารี พันธมณี (2534) อีกทั้งในการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย เปนการเรียนที่แตกตางจากการ
เรียนปกติ ที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง เปนการทบทวนความเขาใจในเน้ือหาที่ไดศึกษาในบทเรียน สงผล
ใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น จากการวิจัยพบวา ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง 
มีประสิทธิภาพ E1/E2= 81.4/80.6 ผานเกณฑที่กําหนด 80/80 ซ่ึงเปนการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามขั้นตอนและ
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development :R&D) ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ 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  ซ่ึงได
มีการพัฒนาส่ือเปนไปตามขั้นตอนและผานเกณฑการหาประสิทธิภาพตามที่กําหนด 
 3. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ที่เรียนดวยส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรี
จีนชุมชนบางหลวง  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ี
เปนเพราะส่ือมัลติมีเดียที่ไดพัฒนาขึ้น ไดผานขั้นตอนออกแบบและพัฒนา ประเมินคุณภาพพรอมปรับปรุงแกไขโดย
ผูเชี่ยวชาญ และผานกระบวนการหาประสิทธิภาพในหลายขั้นตอน อีกทั้งดานการวัดประเมินผลแบบทดสอบก็ไดผานการ
ตรวจสอบคุณภาพที่เหมาะสมกอนนําไปใช ทําใหผูเรียนเม่ือเรียนรูจากส่ือที่มีคุณภาพส่ือตางๆ ชวยใหจดจําและมีความสนุก
กับการเรียน มีการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเน้ือหาและการโตตอบ อีกทั้งหลังเรียนดวยส่ือมัลติมีเดียแลวไดทดสอบกับ
แบบทดสอบที่มีคุณภาพ ทําให ผูเรียนมีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงใหเห็นวาการถายทอด
ความรูดวยส่ือที่เหมาะสมชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สนใจ ยอมรับและเรียนรูดวยตนเองได  การเรียนดวยส่ือมัลติมีเดีย 
สอดคลองกับ  พิมพันธ  เดชะคุปต (2549) กลาววา การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดฝกคิดอยางเปนระบบเนนการ
ปฏิบัติมากกวาการทองจําเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหและสรางองคความรู จะนําไปสูการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดใหกับผูเรียน  นอกจากน้ันกิจกรรมการเรียนรูดวยส่ือมัลติมีเดียวเปนการเรียนในลักษณะรุก
หรือเริ่มในการเรียน (Active Learner) ซ่ึงจะแตกตางจากการเรียนในหองเรียนปกติที่ใชวิธีการสอนแบบบรรยาย ซ่ึงผูเรียน
จะอยูในลักษณะของการรับ (Passive Learner)  ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจัยผลการเรียนรูดวยส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง ดนตรีจีน
ชุมชนบางหลวงในครั้งน้ี สอดคลองกับ จิง มิง จู (Jing-Ming Ju. 2009: 91) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชมัลติมีเดียสําหรับ
คนพิการทางการไดยินเพื่อสงเสริมความเขาใจในการอานและเรียนรูภาษาอังกฤษพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ณัฐวรรณ เฉลิมสุข (2551) ไดศึกษาวิจัย  เรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูดวย



                                                            

 

 

บทเรียนมัลติมีเดียฝกทักษะวิชาศิลปศึกษาเรื่องการออกแบบตกแตงเบื้องตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มี
ความสามารถทางศิลปะแตกตางกัน พบวา บทเรียนมัลติมีเดียฝกทักษะวิชาศิลปศึกษาเรื่องการออกแบบตกแตงเบื้องตน มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 82.33/81.67 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นอกจากน้ีซอซัล นูเซอร (Sawsan Nusir et all. 2011: 45) ไดทําการวิจัยเรื่อง การออกแบบระบบ
มัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธสําหรับนักเรียนชั้นประถมในจอรแดน โดยสังเกตพัฒนาการความสามารถในการเรียนรูความรู 
และทักษะใหมๆ ของผูเรียน  

4. ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง อยูในระดับมาก
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อภิปรายไดวา เน่ืองจากส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู  เรื่อง ดนตรีจีนชุมชนบางหลวง ที่ผลิตขึ้น 
เปนรูปแบบใหมที่ผูเรียนไมเคยพบมากอน เม่ือผูเรียนไดศึกษาจากส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบาง
หลวงที่ผลิตขึ้นใช ส่ือ วัสดุอุปกรณและเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวยส่ือวีดิทัศน 
รูปภาพ เสียงบรรยาย ดวยลักษณะและคุณสมบัติของส่ือและเทคนิควิธีการที่รวมอยูในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐศักดิ์ ธีระกุล (2533:54-57) ไดแสดงความคิดเห็นวาส่ือมีอิทธิพลและสามารถที่จะจูงใจให
ผูเรียนสนใจเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูไดมากขึ้น จําไดนานขึ้น บางครั้งผูสอนไมสามารถสรางแรงจูงใจไดดีเท ากับส่ือ 
นอกจากน้ียังสามารถชวยปรับปรุง แกไขเจตคติของผูเรียนใหคลอยตามและจากการที่ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของกลุม
ตัวอยางบางคน ซ่ึงเดิมเคยมีพฤติกรรมไมสนใจในการเรียน พูดคุยกันในชั้นเรียน เม่ือเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย พบวา
ผูเรียนมีการตื่นตัว ใหความสนใจมากขึ้นที่จะทําการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียอยางตั้งใจ  

จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา ผูเรียนมีความคิดเห็นในการเรียนดวยส่ือมัลติมีเดียเพื่อการ
เรียนรู เรื่องดนตรีจีนชุมชนบางหลวง อยูในระดับมาก จึงสามารถนําไปใชเปนส่ือเพื่อการเรียนรู สําหรับนักเรียนและผูที่
สนใจไดศึกษาดวยตนเองตามความสนใจและความสามารถของแตละบุคคลได 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เปนทักษะในการปฏิบัติดวย เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีแตละ
ชนิดได ทําใหผูเรียนมีความรูความสามารถในเรื่องดนตรีจีนบางหลวงมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการจัดทําส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู ในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับชุมชนบางหลวงอีกดวย เพื่อทําให
ผูเรียนไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมในทองถิ่นของตนเอง และเปนการเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่นตาง ๆ ใหกับคนในชุมชนและ
นักทองเที่ยวไดรับรู 
 3. ควรศึกษาวิธีการเรียนการสอนดนตรีในหลาย ๆ รูปแบบ และจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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