
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดียเรื องเครื องดนตรีสากล 
THE DEVELOPMENT OF COMPUTER MULTIMEDIA INSTRUCTION FOR 

MUSIC INSTRUMENTS 
 

สุรศักดิ  ถามั  งมี 
 
บทคัดย่อ 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรม์ ัลติมีเดีย เรื  อง เครื  องดนตรีสากล สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที    มีโดยมีวัตถุประสงค์ 
1) เพื  อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดีย เรื  อง เครื  องดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั  นมัธยมศึกษาปีที  4 2) เพื  อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดีย เรื  อง เครื  องดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั  นมัธยมศึกษาปีที  4 3) เพื  อศึกษา
ผลสัมฤทธิ  ในการใช้บทเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดีย เรื  อง เครื  องดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ ชั  นมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเรียนระดับชั  นมัธยมศึกษาปีที    ภาคเรียนที  2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สํานักงานเขตพื นที กรุงเทพมหานคร
เขต 1 จํานวน 2 ห้องเรียน นักเรียน    คน ซึ งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง   ห้องเรียน จํานวน    คน และกลุ่ม
ควบคุม   ห้องเรียน จํานวน    คน เครื  องมือที ใช้ในการศึกษาครั  งนี  ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดีย 2) แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
3) แบบทดสอบวัดความสามารถ 4) แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรม์ ัลติมีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากล โดยผู้เชี  ยวชาญ สถิติ
ที  ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี   ร้อยละ ค่าเฉลี  ย ค่าเบี  ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติ t-test. โดยสรุปผลการวจิ ัยได้ดังนี   

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดีย สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที   4 เรื  อง เครื  องดนตรีสากล มีจํานวน 5 เรื  อง ได้แก่ 
1) เครื  องสาย 2) เครื  องเป่ าลมไม้ 3) เครื  องเป่ าทองเหลือง  ) เครื  องกดลิ มนิ ว  ) เครื  องตีกระทบ 

2. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรม์ ัลติมีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากล ด้านคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรม์ ัลติมีเดียจาก
การประเมินโดยผู้เชี  ยวชาญด้านเนื อหาและผู้เชี  ยวชาญด้านสื  อ พบว่า คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับดี 
และ ด้านประสิทธิภาพจากการทดลอง พบว่า บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากล มีประสิทธิภาพ   .  /  .   
แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากล สําหรับนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที     ที  สร้างและพัฒนาขึ นนั  นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์   /   

3. จากการทดสอบสมมติฐานการวิจ ัยพบว่า ผลสมัฤทธิ  การเรียนรู้การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดีย เรื  อง เครื  อง
ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที   4 หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้  
 
Abstract 

This research aimed to 1) develop computer multimedia instructional package on “Western Musical Instruments of Arts” for 
Matthayomsuksa 4 students, 2) find out an efficiency of computer multimedia instructional package on Western Musical Instruments of Arts 
for Matthayomsuksa 4 students, and 3) study the student’s achievement for using computer multimedia instructional package on Western 
Musical Instruments of Art for Matthayomsuksa 4 students. Samples of the study consisted of 50 Matthayomsuksa 4 students in the 
second semester for the 2009 academic year of Samsenwittayalai School, The Office of Bangkok Education Area 1, which selected by 
purposive random sampling and were divided into one experimental group of 25 students and one control group of 25 students. The study 
instruments were 1) a computer multimedia instruction package, 2) lesson’s exercises, 3) an ability Test, and 4) a quality assessment form 
of computer multimedia instructions package by experienced persons. The obtained data were analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and t-test. The results of the study were as follows:  

1. Computer-multimedia instructional package on Western Musical Instrument for Matthayomsuksa 4 
students had 5 chapters: 1) stringed instruments, 2) woodwind, 3) brass, 4) keyboard, and 5) percussions.  

2. The efficiency of computer multimedia instruction package on Western Musical Instrument: the part of quality’s computer 
multimedia instructional assessed by content and media experts found that it was at a high level and the part of an efficiency from 
experiment found that the computer multimedia instructional package met the efficiency level of 90.64/90.60 that meant computer 
multimedia instructional package on Western Musical Instrument for Matthayomsuksa 4 students which was developed, was effectively as 
criterion 80/80.  



 

3. From hypothesis testing, students’ learning achievement from learning through the computer-multimedia 
instructional package on Western Musical Instrument of Art for Matthayomsuksa 4 students found that post-test scores were higher 
than pre-test. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ป ั จจุบ ันการจัดการศึกษา เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนมากยิ งขึ น ทั  งนี อาจมีสาเหตุจากที  
ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคปฏ ิรูปการศึกษาและเร่งพัฒนาการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 คือ 
การเสริมสร้างศักยภาพของคนไทยให้สามารถดํารงชีวิตในโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปกับการสงวนรักษาเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย ดังที  พระราชบัญญ ัติการศึกษา หมวดที   4 มาตรา 23 ที  กล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องเน้นความสําคัญทั  งความและทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(พระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ. 2542: 12) ทั  งนี เนื  องจากเทคโนโลยีมีผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ เทคโนโลยชี่วย
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ความรู้ใหม่ ความรวดเร็ว แม่นยํา เร้าความสนใจ ผู้เรียนสามารถแสวงหาข้อมูล ความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห ์สร้าง
องค์ความรู้เพื  อพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ มขึ น อีกทั  งครูผู้สอนสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เอื อต่อการจัด
กิจกรรมประกอบการเรียนรู ้อีกทั  งครูผู้สอนสามารถค้นคว้าแสวงหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศที  มีเนื อหาสาระตรงกับหลักสูตรหรือสนองความ
สนใจของผู้เรียน พร้อมทั  งสามารถรวบรวมข้อมูลและจัดทําคลังข้อมูลเพื  อการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนได้อีกด้วย  
 ผู้วิจ ัยเป็นครูทําหน้าที  สอนสาระดนตรี จากประสบการณ์ด้านการสอนในสาระดนตรี พบว่า การจัดการเรียนการสอนสาระดนตรี
ประสบป ั ญหาหลายด้าน ซึ  งผู้วิจ ัยจงึสรุปขอประเด็นป ั ญหาในการสอนดนตรีแต่ละด้านไว้ดังนี   
 ด้านครูผู ้สอน ครูผู้สอนมักจะประสบป ั ญหาในเรื  องของการขาดแคลนสื  อและอุปกรณ์ที  จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื  องของ
เครื  องดนตรีแต่ละชนิด ทั  งนี เนื  องจากเครื  องดนตรีแต่ละชนิดมีราคาค่อนข้างสูง และบางชนิดเป็นเครื  องดนตรีที  หายากหรือสูญหายไปแล้วใน
ป ั จจุบ ัน และบางครั  งโรงเรียนบางแห่งก็ขาดแคลนบุคลากรครูที  มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านหรือครูที  มีความรู้ในเรื  องของดนตรีอย่าง
แท้จริง  
 ด้านผู ้เรียน ป ั จจุบ ันในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนแต่ละชั  นจะมีจํานวนมาก ดังนั  น อุปกรณ์หรือเครื  องดนตรีที  มีอยู่อาจมี
จํานวนไม่เพียงพอกับจํานวนของนักเรียน และผู้เรียนแต่ละกลุ่มอาจมีทักษะในการเรียนรู้ที  แตกต่างกัน  
 ด้านสื อการเรียนการสอน เนื  องจากเครื  องดนตรีมีอยู่หลายประเภท และแต่ละประเภทแต่ละชนิดก็มีราคาค่อนข้างสูง บางชนิดสูญ
หายไปแลว้หรือหาดูได้ยาก อีกทั  งเครื  องดนตรีแต่ละชนิดจะต้องมีการดูแลบํารุงรักษาอย่างถูกวิธี โรงเรียนจึงไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์หรือสื  อ
เกี  ยวกับเครื  องดนตรีมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ ดังนั  น เพื  อแก้ป ั ญหาในการจัดการเรียนการสอนสาระดนตรี ผู้ศึกษาจึงคิดว่าถ้าเราพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดียสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเชื  อมโยงกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพื  อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
จากองค์ความรู้ที  ครูได้รวบรวมและจัดทําขึ  นจะทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สนใจ เขา้ใจเนื อหาที  เรียนได้ดี
ยิ งขึ น  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื  อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั  นมัธยมศึกษาปีที   4 
2. เพื  อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดียเรื  องเครื  องดนตรีสากลกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะชั  นมัธยมศึกษาปีที   4 
3. เพื  อศึกษาผลสัมฤทธิ  ในการใช้บทเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั  น

มัธยมศึกษาปีที   4 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดียที  พัฒนาขึ นมีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั  นพื นฐาน พุทธศักราช 2544 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และมีประสิทธิภาพกับระดับชั  นมัธยมศึกษาปีที   4 หรือไม่อย่างไร จึงได้กําหนดขอบเขตของการวิจ ัยเกี  ยวกับการ
พัฒนาคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื  องความรู้เกี  ยวกับเครื  องดนตรสีากล ระดับชั  นมัธยมศึกษาปีที   4 มีขอบเขตของ
การศึกษา ดังนี   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที  ใช้ในการวิจ ัย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที   4 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 1  
  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั  นมัธยมศึกษาปีที     ภาคเรียนที   2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
สํานักงานเขตพื นที  การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 2 ห้องเรียน นักเรียน    คน ซึ  งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง   ห้องเรียน จํานวน    คน และกลุ่มควบคุม   ห้องเรียน จํานวน    คน 



 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ผู้ศึกษาได้ดําเนินการตามขั  นตอนต่างๆ ดังนี  
5.1 สร้างบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรม์ ัลติมีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากล จํานวน   เรื  อง ได้แก่ 

5.1.1 เรื  องที   1 เครื  องสาย 
5.1.2 เรื  องที   2 เครื  องเป่ าลมไม้ 
5.1.3 เรื  องที   3 เครื  องเป่ าทองเหลือง 
5.1.4 เรื  องที     เครื  องกดลิ มนิ ว 
5.1.5 เรื  องที     เครื  องตีกระทบ 

5.2 นําบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรม์ ัลติมีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากล เสนอครู อาจารย์กลุ่มสาระกลุ่มเรียนรู้ศิลปะเพื  อ
ตรวจสอบคุณภาพและนําไปปรับปรุงแก้ไข แล้วนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที  แก้ไขให้ผู้เชี  ยวชาญด้านเนื อหาและผู้เชี  ยวชาญด้านสื  อการ
สอนด้านละ   ท่าน ตรวจพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี  ยวชาญ 

5.3 นําบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากล ที  ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียน
ระดับชั  นมัธยมศึกษาปีที     โดยดําเนินการดังนี  

5.3.1 การทดลองครั  งที     
  กลุ่มตวัอย่างสําหรับทดลองอ่านเนื อหาจากเอกสารบทเรียนเพื  อตรวจสํานวนลักษณะทางภาษา การสื  อ
ความหมาย ข้อบกพร่อง คือ นักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที     ภาคเรียนที     ปีการศึกษา      โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

5.3.2 การทดลองครั  งที     
  นําคอมพิวเตอร์บทเรียนคอมพิวเตอรม์ ัลติมีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากล ทั  ง   เรื  อง ไปทดลองกับนักเรียนชั  น
มัธยมศึกษาปีที     ภาคเรียนที     ปีการศึกษา  5   โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จํานวน    คนทดลองหาประสิทธิภาพจริง หาค่าความยากง่าย 
ค่าอํานาจจําแนกและค่าความเชื  อมั  นของแบบทดสอบ เพื  อพิจารณาเกี  ยวกับสื  อการสอนและกจิกรรมต่างๆ เก็บข้อมูล เพื  อเก็บข้อมูลไว้
วิเคราะห์แนวโน้มของประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ ์   /   นําไปปรับปรุง 

5.3.3 การทดลองครั  งที     
  เป็นการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดียที  ได้ปรับปรุงครั  งที   2ไปทดลองกับนักเรียนชั  น
มัธยมศึกษาปีที     ปีการศึกษา      โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จํานวน    คน โดยทํากิจกรรมตามที  กําหนดไว้ ทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ  ทางการเรียน นําผลมาวิเคราะห์เพื  อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดียตามเกณฑ ์   /   
 
สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจ ัยครั  งนี  พบว่า 

1. บทเรียนคอมพวิเตอร์ม ัลติมีเดีย สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที     เรื  องเครื  องดนตรีสากล 
1.1 เรื  องที   1 เครื  องสาย 
1.2 เรื  องที   2 เครื  องเป่ าลมไม้ 
1.3 เรื  องที   3 เครื  องเป่ าทองเหลือง 
1.4 เรื  องที     เครื  องกดลิ มนิ ว 
1.5 เรื  องที     เครื  องกดลิ มนิ ว 

2. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรม์ ัลตมิีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากล สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที   4 
2.1 คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรม์ ัลติมีเดียจากการประเมินโดยผู้เชี  ยวชาญด้านเนื อหาและผู้เชี  ยวชาญด้านสื  อ 

พบว่า คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับดี 
2.2 ประสิทธิภาพจากการทดลอง พบว่า บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากล ดังนี  

2.2.1 เรื  องที   1 เครื  องสาย  มีประสิทธิภาพ   .  /  .   
2.2.2 เรื  องที   2 เครื  องเป่ าลมไม้ มีประสิทธิภาพ   .  /  .   
2.2.3 เรื  องที   3 เครื  องเป่ าทองเหลือง มีประสิทธิภาพ   .  /  .   
2.2.4 เรื  องที     เครื  องกดลิ มนิ ว  มีประสิทธิภาพ   .  /  .   
2.2.5 เรื  องที     เครื  องกดลิ มนิ ว  มีประสิทธิภาพ   .  /  .   

3 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากล สําหรับนักเรียนชั  นมัธยมศึกษาปีที     ที  สร้างและ
พัฒนาขึ นนั  นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์   /   

 



 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลที  ได้จากการศึกษา พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอรม์ ัลติมีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากล สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที     
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ที  กําหนดไว้คือ   /   ซึ  งป ั จจัยที  ส่งผลให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดียที  สร้างขึ นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 
  /   อาจเนื  องมาจาก 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรม์ ัลติมีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากล มีการสร้างและบูรณาการอย่างเป็นระบบ ได้รับการตรวจสอบ แก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ และผู้ศึกษาไปเสนอต่อผู้เชี  ยวชาญทางด้านเนื อหาและทางด้านสื  อเพื  อทําการประเมิน ผลการประเมิน พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดียที  สร้างขึ นมีคุณภาพในด้านเนื อหาและด้านสื  ออยู่ในระดับดี สามารถไปทดลองหาประสิทธิภาพได้ 

2. การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอรม์ ัลติมีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากล เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏ ิบ ัติจริงตาม
สถานการณ์ที  แปลกใหม่ได้ทํากิจกรรมต่างๆ ตามขั  นตอนการสอนตามธรรมชาติ นักเรียนสามารถนําประสบการณ์จากกิจกรรม ส่งผลให้
เกิดความมั  นใจกล้าแสดงออกและมีความกระตือรือร้นในการประกอบกิจกรรม  

การศึกษาค้นคว้าครั  งนี  บทเรียนคอมพิวเตอรม์ ัลติมีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากลที  พัฒนาขึ นมปีระสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์ที  
กําหนด ซึ  งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ นวลสกุล พวงบุบผา (    : 70) ที  ได้ศึกษาค้นคว้าเรื  องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื  อง 
การจําแนกคําในภาษาไทย วิชาภาษาไทย ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า บทเรียนที  สร้างขึ  นมีประสิทธิภาพ   .  /  .   นงลักษณ์ แก้วกระจ่าง 
(    : 67) ที  ได้ศึกษาค้นคว้าเรื  องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื  อง ทฤษฎ ีสี ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า บทเรียนที  สร้างขึ นมี
ประสิทธิภาพ   .  /  .   และงานวิจ ัยของ รักชนก พูลสุวรรณ (    : 76) ที  ได้ศึกษาค้นคว้าเรื  องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์-ช่วย
สอนเรื  องระบบฉายและเครื  องฉาย หลักสูตรปริญญาตรี ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า บทเรียนที  สร้างขึ  นมีประสิทธิภาพ   .  /  .   

ดังนั  นจะเห็นได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอรม์ ัลติมีเดีย เรื  องเครื  องดนตรีสากล มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ
สามารถนําบทเรียนนี ไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะที ได้จากการวิจัย 
1.1 ครูควรศึกษาคู่มือครูล่วงหน้าเพื  อเป็นการเตรียมบทบาทความพร้อมของครูมีการซักซ้อมทดลองการใช้สื  อการเรียนการ

สอนก่อน เพื  อใช้ในการสอนจริงจะได้ไม่ติดข ัด 
1.2 ควรมีการส่งเสริมให้ครูผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดียเพิ  มมากขึ น เพื  อที  จะช่วยกระบวนการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ งขึ น 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั  งต่อไป 

2.1 ควรจะมีการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรม์ ัลติมีเดีย วิชาศิลปะและในระดับชั  นต่างๆ เพิ  มขึ น 
2.2 บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ม ัลติมีเดีย เป็นสื  อประสมที  สามารถดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จึงควรนํา

เทคโนโลยีใหม่ หรือวัสดุท้องถิ นมาพัฒนาเป็นชุดการสอนในรูปแบบต่าง  ๆ
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