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สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น , รศ.สมหญิง            
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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชน สําหรับพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบรบิท
ชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเคร่ืองเบญจรงค 2) เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง
เครื่องเบญจรงค 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน ดวยสื่อมัลติมีเดียโดยใช
บริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเคร่ืองเบญจรงค 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดีย
โดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เร่ืองเคร่ืองเบญจรงค กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย คือ นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ" ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 30 คน โดยใชการสุมอยางงายมา 1 
หองเรียน โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม (Single Random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย คือ 1) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับศึกษาบริบทของชุมชน 2) 
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย 3) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ 4) 
สื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 5 ) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเคร่ืองเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 6) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ
คาที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 1. ผลการศึกษาบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค ในการผลิตเครื่องเบญจรงค จากการ
สัมภาษณ โดยสามารถสรุปเน้ือหาสาระไดดังตอไปนี้ 1) ประวัติความเปนมาและการถายทอดภูมิปญญาการ
ผลิตเคร่ืองเบญจรงคจากคนรุนเกาสูคนรุนใหม 2) กระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค 3) ลวดลายและจุดเดน
ของเคร่ืองเบญจรงค และ 4) คุณคาของเคร่ืองเบญจรงคและแหลงจัดจําหนายผลิตภัณฑ 
 2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค พบวา สื่อมัลติมีเดีย 
เร่ือง เครื่องเบญจรงค มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 79.17/79.11 เปนไปตามเกณฑ 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจ
รงค พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 4. ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 
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 The purposes of this research were 1) Study the community context for 
development of multimedia by using context of creative community on the Benjarong. 2) 
To develop multimedia by using context of creative community on the Benjarong. 3) To 
compare the students’ achievement before and after learning by multimedia. 4) Study the 
students’ opinion on multimedia by using context of creative community. The research 
samples consisted of 30 student of the third level education students of Krathumban 
Wisetsamutkhun School, Krathumban, Samutsakhorn. The research was conducted within 
second semester year 2014. 
 The instruments of this research were 1) Structured interviews for the community 
context 2) Structured interviews for specialist of multimedia 3) Lesson plans using the 
media 4) Multimedia by using context of creative community on the Benjarong. 5) An 
achievement test. 6) questionnaire to the multimedia by using context of creative 

community. Statistical methods used to analyze data were mean ( ) and standard 
deviation (SD) and statistical t-test (t-test). 
 The results of this research were as follow: 1. the study creative context. Benjarong 
Production Interview The summary has the following contents. 1) The history of Benjarong 
production and transfer of knowledge from the old generation to the new generation.                
2) Manufacturing process Benjarong. 3) Production of Benjarong process. And 4) the value 
of Benjarong and product distribution. 
 2. The efficiency of the multimedia by using context of creative community on the 
Benjarong E1/E2 was79.17 / 79.11. 
 3. The comparison showed that their mean posttest score was significantly higher 
than pretest at the 0.05 level of significance.   
 4. The opinions of the learners with the multimedia by using context of creative 
community on the Benjarong. At a high level The average score was 4.46, standard 
deviation 0.50. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้ สํ า เ ร็ จลุ ล ว ง ไปไดด ว ย ดี  เพราะผู วิ จั ย ได รั บความกรุณาจาก              
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ สติมั่น รองศาสตราจารยสมหญิง เจริญจิต รกรรม และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดมอบท้ังคําแนะนําและความชวยเหลือ
ใหกับผูวิจัยเสมอมา รวมทั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุรงค เลาหะเพ็ญแสง ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา 
คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูวิจัย สงผลใหวิทยานิพนธเลมนี้ถูกตองและสมบูรณ
ยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่รวมกันตรวจสอบ แกไขเครื่องมือในงานวิจัย อีก
ทั้ งยังใหคําแนะนําและขอเสนอแนะที่ เปนประโยชนในการนํามาปรับใชกับงานวิจัย  และ
ขอขอบพระคุณผูมีสวนรวมในทุกสวนของการทําวิจัย ขอบพระคุณที่ชวยกันทําใหวิทยานิพนธเลมน้ีมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณลุงคุณปาทุกทานที่หมูบานเบญจรงคดอนไกดี ปาอุไรที่แมจะตอง
ตอนรับผูมาเยี่ยมชมไมเวนแตละวัน แตเมื่อยามท่ีปาอุไรมานั่งบอกเลาเรื่องราวของเบญจรงคดอนไกดี 
ดวงตาและรอยย้ิมของปาอุไรเต็มไปดวยความภาคภูมิใจในชุมชนที่เข็มแข็งของปาอยูเสมอจริงๆคะ 
และคนสําคัญที่ขาดไมไดคือปาหนูเล็ก ผูซึ่งจัดการติดตอสื่อสารกับคนในชุมชนใหกับผูวิจัยทุกอยาง 
ปาหนูเล็กคือตัวอยางของคนท่ีพรอมจะมอบสิ่งดีๆซ่ึงก็คือภูมิปญญาอันล้ําคานี้ใหกับทุกคนที่แวะเวียน
มาหาเสมอ ขอบพระคุณจากใจจริงเลยคะ 
 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ครอบครัว และเพ่ือนๆ ที่คอยอยูเคียง
ขางเสมอมา มอบใหทั้งความรัก ความเอาใจใส และกําลังใจไมวาจะเกิดสิ่งใดข้ึนก็ตาม ทุกคนเปนทั้ง
แรงกระตุนและแรงผลักดันใหผูวิจัยเดินทางมาจนถึงจุดนี้ คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธ
เลมนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาแดพระคุณมารดา บิดา ครู อาจารย ผูประสาทวิชาความรูทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน ขอกราบขอบพระคุณคะ 
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