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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการท าข้าวฮางแบบมีส่วนร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2) พัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ิน
การท าข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ  และ
3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อมัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนในเขตพ้ืนที่วิจัยจ านวน 35 คน โดยใช้วิธี
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาข้ึน แบบประเมินคุณภาพของสื่อ
มัลติมีเดีย และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการท าข้าวฮางมีทั้งหมด 6 ข้ันตอน ประกอบด้วย 
การแช่ข้าว  การน่ึงข้าว การผึ่งข้าว การสีข้าว การเก็บสิ่งเจือปน และการบรรจุภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย  2) สื่อมัลติมีเดีย
ที่พัฒนาข้ึนมีลักษณะการท างานแบบน าเสนอ ประกอบด้วย 4 เมนูหลัก คือ ภูมิปัญญาข้าวฮาง องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน และวีดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถ่ินการท า
ข้าวฮาง มีผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อสื่อ
มัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮางพบว่า อยู่ในระดับมาก  
 

ค าส าคัญ: สื่อมัลติมีเดีย, ภูมิปัญญาท้องถ่ิน, ข้าวฮาง, ข้าวงอกฮางก  
 

Abstract 
The purposes of the research were 1)  to study the rice making process of organic brown 

rice in Ban Chan, Tambol Non Na Chan, Na Khu District, Kalasin Province, 2)  to develop the 
multimedia of local wisdom about organic brown rice making process, and 3)  to study the 
satisfaction of multimedia users.  The sample was 35 representatives used purposive sampling in 
the research area.  Tools used in this research consist of multimedia of the organic brown rice 
making process, qualification questionnaire of the multimedia and satisfaction questionnaire of 
multimedia users.  Statistics used in data analysis were the mean and standard deviation.  The 
research findings were as follows:  1)  There are 6 steps of the organic brown rice making process 
included rice soaked, steamed rice, dry rice, milling rice, clean rice, and pack, 2)  The multimedia 
developed with the presentation of 4 main menus (Knowledge of organic brown rice, Local wisdom 
of making organic brown rice, The Enterprise of Brown Rice Group, Videos of making organic brown 
rice knowledge), 3) Satisfaction of multimedia users was at a high level. 
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บทน า 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นรากฐานส าคัญในวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทย ซึ่งอาจเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะท้องถ่ินหรือเป็นลักษณะสากลทีค่ล้ายกัน โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคมของท้องถ่ินน้ัน ๆ 
เป็นอย่างดี ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นสิ่งที่ชาวบ้านคิดข้ึนเองตามศักยภาพที่มีเพ่ือน ามาใช้ประกอบอาชีพ แก้ปัญหา และ
ตัดสินใจในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้านที่มีความส าคัญกับคน 
วัสดุ กรรมวิธี เป็นความรู้ที่ผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต วิเคราะห์ ปฏิบัติและสืบทอดเชื่อมโยงมาอย่างต่อเน่ืองแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน  หมู่ 1 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ก่อต้ังข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2552  ผลิตและจ าหน่วยผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง ต่อมาได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาว 
ประเภทอาหาร ปี พ.ศ. 2555 ยึดข้ันตอน แช่-น่ึง-ผึ่ง-สี ตามกระบวนการแปรรูปตามภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เป็นองค์ความรู้ที่สั่งสมในตัวบุคคล มีกระบวนการสร้าง เก็บ และถ่ายทอดความรู้ที่มีจากรุ่น
หน่ึงไปยังรุ่นหน่ึงโดยใช้วิธีธรรมชาติ เช่น การพูดคุย สั่งสอน สังเกต และจดจ า ซึ่งมีกระบวนการที่ไม่เป็นระบบ และ
ถ้าหากบุคคลที่เชี่ยวชาญในภูมิปัญญาน้ันเสียชีวิตความรู้ที่จะสูญเสียไปด้วย จากปัญหาดังกล่าวชุมชนควรมีการน า
ความรู้ของชุมชนมาจัดการให้อยู่ในรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เข้าถึง และเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ถือได้ว่า
เป็นการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีอัตลักษณ์มาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 [1] ได้นิยามการศึกษาตามอัธยาศัย ไว้ว่า 
“การศึกษาตามอัธยาศัย” เป็นการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและ
โอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ  

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสนเทศมีบทบาทส าคัญในการเก็บรวบรวมความรู้  
การสืบค้นความรู้ และกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว [2] วิวัฒนาการของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่สามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลกภายในเวลาอันสั้น พัฒนาการของคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่สามารถ
น าไปใช้งานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย หรือระบบการสื่อสารแบบความถ่ีกว้างที่สามารถ
ส่งผ่านข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ และเสียงได้ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเกื้อกูลกันและสนับสนุนให้
ความเจริญเติบโตของคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างก้าวกระโดด และระบบมัลติมีเดียเป็นอีกประเด็นหน่ึงที่ท าให้การ  
สื่อความหมายด้วยคอมพิวเตอร์ มิได้จ ากัดอยู่เพียงแต่ข้อความเหมือนระบบด้ังเดิมที่ผ่านมา แต่มีการสื่อสารด้วย
เสียง ภาพ และวีดิทัศน์ ร่วมกับข้อความด้วยอย่างกลมกลืน [3] จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สามารถน ามาช่วยในการสร้างชิ้นงานที่สามารถน าเสนอได้อย่างหลากหลายรูปแบบตามแนวคิดของมัลติมีเดีย ค าว่า 
“มัลติมีเดีย” หรือตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานว่า “สื่อประสม หรือ “สื่อหลายแบบ” จึงมีความหมายที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกันหลายชิ้นในการน าเสนอ กลายเป็นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เป็นเครื่องมือในการผลิตหรือเป็นเครื่องมือในการแสด งผล  
เพ่ือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ผสมผสานกันในหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ 
ซึ่งก่อให้เกิดการรับรู้ที่หลากหลาย (Multisensory) ต่อกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการได้เห็น (Visual) การได้ยิน 
(Auditory) หรือแม้กระทั่งความสามารถในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ (Interactive) กับสื่อ ดังน้ันการถ่ายทอดและ
เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาการท าข้าวฮางด้วยสื่อมัลติมีเดียถือว่าเหมาะสม เพราะสามารถแสดงรายละเอียด
ความรู้ในเชิงเน้ือหา และทักษะได้อย่างเร้าใจและน่าติดตาม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญา
ท้องถ่ินการท าข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธ์ุ ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สู่คนรุ่นหลัง และเป็นการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินสืบต่อไป 
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1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพ่ือศึกษากระบวนการท าข้าวฮางแบบมีส่วนร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน 
หมู่ 1 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 1.2 เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้าน
จาน หมู่ 1 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
 1.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อมัลติมีเดียการท าข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางก
ล้องบ้านจาน หมู่ 1 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง   

มนต์ชัย เทียนทอง [2] ได้กล่าวไว้ว่า คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจะมีบทบาทส าคัญในการเพ่ิมความสามารถใน 
การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มนุษย์เข้าใจในข้อมูลที่น าเสนอโดยคอมพิวเตอร์
มากข้ึน มัลติมีเดียจึงมีบทบาทส าคัญส าหรับมนุษย์ทุกคนในยุคสารสนเทศเช่นปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข่าวสารและ
ข้อมูลไร้พรมแดน ผู้ครอบครองสารสนเทศและมีศักยภาพการใช้งาน ย่อมได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในเชิงธุรกิจและ
การด ารงชีวิตในสังคม ส่วนประกอบพ้ืนฐานของมัลติมีเดีย จะต้องประกอบด้วยสื่อต่าง ๆ อย่างน้อยหรือมากกว่า  
2 ชนิด จากส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ข้อความ ภาพ เสียง ภาพวีดิทัศน์ และการปฏิสัมพันธ์ 

ณัฐกร สงคราม [3] ได้กล่าวไว้ว่า มัลติมีเดียเพ่ือการน าเสนอ (Presentation Multimedia) มีรูปแบบทีมุ่่ง
สร้างความต่ืนตาต่ืนใจ น่าสนใจ น่าติดตาม และถ่ายทอดผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลาย  ผ่านตัวอักษร ภาพ  
และเสียง  ในปัจจุบันพัฒนาถึงข้ันให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความร้อน ความเย็น การสั่นสะเทือน หรือ
สัมผัสผ่านจมูกด้วยการให้กลิ่น เน้นการน าไปใช้งานเพ่ือเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผู้ผลิตวางแผนการน าเสนอเป็นข้ันตอน
ไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น มัลติมีเดียแนะน าองค์กร การแสดงแสงสีเสียง โฆษณาเปิดตัวสินค้า หรือในลักษณะ
ประกอบการบรรยาย ส่วนใหญ่มักใช้ได้ทั้งการน าเสนอเป็นรายบุคคลและการน าเสนอต่อกลุ่มใหญ่ ผู้ใช้จะท าหน้าที่
เป็นเพียงผู้ชมสื่อ โดยที่ผู้ใช้และสื่อแทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน อาจจะมีบ้างก็ในลักษณะการกดปุ่ม Play  
หรือ Stop แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ซึ่งหากมองในรูปแบบของการสื่อสารแล้ว มัลติมีเดียลักษณะน้ี
จัดเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว (One way Communication) 

ชุมพล จันทร์ฉลอง [4] ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  
แบบเฟรมต่อเฟรมชุมพล พบว่า ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรม
ต่อเฟรม ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.52 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ แบบเฟรม
ต่อเฟรมที่ประเมินโดยนักศึกษา รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.10 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดี 

จิรายุฑ ประเสริฐศรี, และคชากฤษ เหลี่ยมไธสง [5] ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินส าหรับเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ส าหรับเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผู้เข้าชมสื่อมัลติมีเดียผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กดปุ่มชอบ (Like) คิดเป็น 
ร้อยละ 97.10 โดยสรุป สื่อมัลติมีเดียที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาข้ึน สามารถน าไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินให้แก่
เยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์และผู้ที่สนใจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อังค์สร กฤตนันท์  และคณะ [6] ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใช้บริบทชุมชนเชิงสร้างสรรค์
เรื่องเครื่องเบญจรงค์ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 พบว่า การศึกษาบริบทชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในการผลิตเครื่อง  
เบญจรงค์ จากการสัมภาษณ์ สามารถสรุปเน้ือหาสาระได้ดังต่อไปน้ี 1) ประวัติความเป็นมาและการถ่ายทอดภู มิ
ปัญญาการผลิตเครื่องเบญจรงค์จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ 2) กระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค์ 3) ลวดลายและ
จุดเด่นของเครื่องเบญจรงค์ และ 4) คุณค่าของเครื่องเบญจรงค์และแหล่งจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  ผลการพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค์ พบว่า สื่อมัลติมีเดีย เรื่องเครื่องเบญจรงค์ มีประสิทธิภาพ 
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E1/E2 เท่ากับ 79.17/79.11 เป็นไปตามเกณฑ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนแตกต่าง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่องเครื่องเบญจรงค์ อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 

อัจฉรา สุมังเกษตร [7] ได้ท าวิจัยเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮาง วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า สมาชิกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องใช้ข้าวหอม
มะลิ 105 ข้าวมะลิแดง ข้าวหอมนิล ข้าวก่ า  และข้าว กข.6 ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์ยังไม่แก่จัด คือ ประมาณ  
80 เปอร์เซ็นต์ เรียกว่า ระยะพลับพลึง หรือ ข้าวเขียว ยึดถือกรรมวิธีการท าข้าวฮางตามภูมิปัญญาท้องถ่ินด่ังเดิมที่
สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ เรียกว่า แช่ – น่ึง – ผึ่ง – สี แบ่งเป็น 6 ข้ันตอน ได้แก่ การแช่ การน่ึง การผึ่ง การสี  
การเก็บสิ่งปลอมปน และการบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางในชุมชนประกอบด้วย ข้าวฮางขาว ข้าวฮางผสม  
ข้าวฮางแดง ข้าวฮางก่ า ข้าวฮางให้ราคาที่สูงกว่าราคาข้าวสารไม่ต่ ากว่า 2-3 เท่า อีกทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
กว่าข้าวสารธรรมดา และช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 

อภิดา รุณวาทย์ [8] ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า  
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียท าให้ได้โมชันกราฟิก จ านวน 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 โครงการบูรณาการความ
ร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.13, S.D.=0.68) และความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =4.59, S.D.=0.69) และตอนที่ 2 ผลการด าเนิน
โครงการความมั่นคงทางอาหาร และอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ กรณีต าบลภูปอ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.20, S.D.=0.66) และความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =4.57, S.D. = 0.68) ผลการ
ประเมินสื่อมัลติมีเดียโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.17, S.D.=0.67) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
1.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสัมภาษณ์สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1 

ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ แบบเจาะลึก 
1.2  สื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่  1 

ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 1.3 แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียโดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาข้ึน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ 
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากรเป็นผู้น าชุมชน นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 
ข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน และคนในชุมชน ในเขตพ้ืนที่วิจัย  

2.1 กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกแบบเจาะจงจากประชาการ ประกอบด้วย  
2.1.1 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่1 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู  

จังหวัดกาฬสินธ์ุ จ านวน 51 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
      2.1.2 ตัวแทนชุมชนในเขตพ้ืนที่วิจัย จ านวน 35 คน 
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3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
 ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 : การรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาบริบทชุมชนในประเด็นกระบวนการท าข้าวฮางโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม 
 ขั้นตอนที่ 2 : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮาง ฯ โดยมีกระบวนการพัฒนาดังน้ี 
  2.1 การวางแผน ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และก าหนดแผนปฏิบัติการ 
  2.2 การออกแบบ ผู้วิจัยออกแบบสื่อมัลติมีเดียโดยเริ่มจากการก าหนดวัตถุประสงค์ การเขียนเน้ือหา 
จากน้ันจึงน าเน้ือหาและกิจกรรมที่ได้ไปออกแบบในลักษณะที่จะมองเห็นผ่านหน้าจอ 
  2.3 การพัฒนา ผู้วิจัยพัฒนาสื่อมัลติมีเดียตามท่ีออกแบบไว้ และสามารถใช้งานได้จริง 
  2.4 การประเมินและปรับปรุง ผู้วิจัยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาและด้านสื่อมัลติมีเดีย พิจารณา
ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเหมาะสม แล้วจึงน ามาปรับปรุงแก้ไข  
 ขั้นตอนที่ 3 : การสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮางฯ 
โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 การวิเคราะห์ผลแบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียโดยผู้เชี่ยวชาญ และการผลความพึงพอใจผู้ใช้งานสื่อ
มัลติมีเดีย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลโดยการค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) โดยน าผล
ที่ได้เทียบกับเกณฑ์ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (ณรงค์ โพธ์ิพฤกษานันท์, 2551) 
[9] ดังน้ี        
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด    
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด  
 

ผลการวิจัย 

1. กระบวนการการท าข้าวฮางแบบมีส่วนร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน 
 ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการท าข้าวฮางร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน พบว่า 
กระบวนการท าข้าวฮางมีทั้งหมด 6 ข้ันตอน ประกอบด้วย การแช่ข้าว  การน่ึงข้าว การผึ่งข้าว การสีข้าว การเก็บ
สิ่งเจือปน และการบรรจุภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย  
   
2. ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน 
หมู่ 1 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ผู้ วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาสื่อมัล ติมี เ ดียโดยมีลักษณะการท างานแบบน าเสนอ ( Presentation 
Multimedia) เน้นการน าไปใช้งานเพ่ือเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผู้วิจัยวางแผนการน าเสนอเป็นข้ันตอนไว้เรียบร้อยแล้ว
ผู้ใช้จะท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ชมสื่อ โดยลักษณะสื่อมัลติมีเดียจัดเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว จะมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
กันในลักษณะการกดปุ่ม Next,  Paly หรือ Stop โครงสร้างของสื่อมัลติมีเดีย แสดงดังภาพที่ 1   
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ภาพที ่1 สื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1  
ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 
 จากภาพที่ 1 สื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮางฯ ประกอบด้วย 4 เมนูหลัก คือ 1) ภูมิปัญญา
ข้าวฮาง 2) องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮาง 3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน  และ  
4) วีดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮาง ซึ่งรายละเอียดของแต่ละเมนู สามารถอธิบายได้ดังน้ี 

เมนูที่ 1:  ภูมิปัญญาข้าวฮาง  บอกรายละเอียดเก่ียวกับบริบทภูมิปัญญาการท าข้าวฮาง ลักษณะเมล็ดข้าว
ฮางที่ดี ประโยชน์ของข้าวฮาง ดังภาพที่ 2  

เมนูที่ 2: องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮาง บอกรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ข้าวฮางในชุมชน  
ความโดดเด่นของข้าวในพ้ืนที่ การคัดเลือกพันธ์ุข้าวและกระบวนการปลูกข้าว องค์ความรู้ภูมิปัญญาการท าข้าวฮาง 
พิธีกรรมความเชื่อ ดังภาพที่ 3  

เมนูที่ 3: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน บอกรายละเอียดเก่ียวกับประวัติและวัตถุประสงค์
การก่อต้ังกลุ่ม การเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ดังภาพที่ 4 

เมนูที่ 4: เมนูวิดีโอภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮาง คลิกเพ่ือชมวิดิทัศน์ ดังภาพที่ 5 
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ภาพที ่2 เมนูภูมิปัญญาข้าวฮาง 
 

 
 

ภาพที ่3 เมนูองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
การท าข้าวฮาง 

 

 
 
ภาพที่ 4 เมนูวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน 

 

 
 

ภาพที่ 5 เมนูชมวิดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮาง 
 

 ผลประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮางฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
  ผู้วิจัยด าเนินการประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮางฯ ที่พัฒนาข้ึนจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน จากน้ันน าผลการประเมินประสิทธิภาพมาวิเคราะห์
ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 คุณภาพของสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮางฯ  

รายการ x̅   S.D. ระดับคุณภาพ 

ด้านเน้ือหาและการด าเนินเร่ือง 4.67 0.38 มากที่สุด 
ด้านภาพ ภาษาและเสียง 4.42 0.43 มาก 
ด้านตัวอักษรและสี 4.75 0.29 มากที่สุด 
ด้านการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองภูมิปัญญาการท้องถิ่นการท าข้าวฮาง 4.67 0.46 มากที่สุด 

โดยรวม 4.63 0.39 มากท่ีสุด 
  

 จากตารางที่ 1 ผลประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮางฯ เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียโดยปรับปรุงมาจากแนวคิดของณรงค์ โพธ์ิพฤกษานันท์ [5] พบว่า คุณภาพของ
สื่อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.63, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาที่สุด  
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3 ล าดับแรก คือ ด้านตัวอักษร และสี (x̅ = 4.75, S.D. = 0.29) รองลงมาคือ ด้านเน้ือหาและการด าเนินเรื่อง  
(x̅ = 4.67, SD. = 0.38) และ ด้านการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องภูมิปัญญาการท้องถ่ินการท าข้าวฮาง (x̅ = 4.67, S.D. 
= 0.46) และ อยู่ในระดับมากคือ ด้านภาพ ภาษา และเสียง (x̅ = 4.42, S.D. = 0.43) 
 

3. ผลศึกษาความพึงพอใจการใช้สื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอก 
ฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1 ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์   

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้สื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮางฯ ที่พัฒนาข้ึนกับตัวแทนครู  
ตัวแทนองค์การบริหารส่วนต าบล และตัวแทนวิสาหกิจชุมชนข้าวงอกฮางกล้อง ในเขตพ้ืนที่วิจัย จ านวน 35 คน โดยมี
การสอบถามความพึงพอใจของตัวแทนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮางฯ จากน้ันน าผลการ
สอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ผลประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮางฯ 

รายการ x̅   S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. มีความน่าสนใจ และน่าติดตาม 4.46 0.51 มาก 
2. แบ่งหัวข้อของเน้ือหาชัดเจน 4.23 0.49 มาก 
3. น าเสนอเน้ือหาง่ายต่อความเข้าใจ 4.31 0.47 มาก 
4. มีสีสันสวยงาม 4.34 0.48 มาก 
5. มีตัวอักษรที่ชัดเจนอ่านได้ง่าย 4.49 0.51 มาก 
6. มีการจัดวางปุ่มต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและใช้งานได้ง่าย 4.60 0.50 มากที่สุด 
7. ภาพประกอบสวยงาม เหมาะสม 4.66 0.48 มากที่สุด 
8. น าไปใช้ประโยชน์ได้ 4.74 0.44 มากที่สุด 

โดยรวม 4.48 0.48 มาก 

 
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้งานที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮางฯ 

พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.48, S.D. = 0.48 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 3 ล าดับแรก คือ น าไปใช้ประโยชน์ได้ (x̅ = 4.74, S.D. = 0.44 ) รองลงมาคือ ภาพประกอบสวยงาม เหมาะสม 
(x̅ = 4.66, S.D. = 0.48) และมีการจัดวางปุ่มต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและใช้งานได้ง่าย (x̅ = 4.60, S.D. = 0.50) 
ตามล าดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวงอกฮางกล้องมีกระบวนการท าข้าวฮางทั้งหมด 6 ข้ันตอน ประกอบด้วย 
การแช่ข้าว  การน่ึงข้าว การผึ่งข้าว การสีข้าว การเก็บสิ่งเจือปน และการบรรจุภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ท้องถ่ินที่ได้รับการสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ เรียกว่า แช่-น่ึง-ผึ่ง-สี-เก็บ-บรรจุ สอดคล้องกับ อัจฉรา สุมังเกษตร [7] 
ได้วิจัยเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน 
อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า สมาชิกลุ่มข้าวงอก ฮางกล้องใช้ข้าวอินทรีย์ยังไม่แก่จัด คือ ประมาณ 80 
เปอร์เซ็นต์ เรียกว่า ระยะพลับพลึง หรือ ข้าวเขียว ยึดถือกรรมวิธีการท าข้าวฮางตามภูมิปัญญาท้องถ่ินด่ังเดิมที่สืบ
ทอดมาแต่บรรพบุรุษ เรียกว่า แช่ – น่ึง – ผึ่ง – สี สอดคล้องกับ ซัง อรุษา [10] ได้กล่าวไว้ว่า ค าว่า “ฮาง” เป็น
ภาษาภูไท แปลว่า หนุ่มสาว ข้าวฮาง จึงหมายถึงข้าวในระยะหนุ่มสาว โดยน าข้าวเปลือกที่เกี่ยวในระยะหลังจากเป็น
ข้าวเม่าแต่ก่อนเข้าระยะพลับพลึง เรียกว่าเป็น พ่ีข้าวเม่า น้องข้าวสุก ไปผ่านกระบวนการ ล้าง แช่ น่ึง ผึ่ง ก่อนน าไปสี 
 2. สื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮางฯ ที่พัฒนาข้ึน มีองค์ประกอบ 4 ส่วน เรียงล าดับตาม
เน้ือหาโดยเริ่มจากความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ข้ันตอนองค์ความรู้การท าข้าวฮางโดยวิธีตามภูมิปัญญา
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ชาวบ้าน ความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯ และวิดิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮาง สอดคล้องกับ  
อังค์สร กฤตนันท์  และคณะ [6] ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใช้บริบทชุมชนเชิงสร้างสรรค์เรื่องเครื่อง
เบญจรงค์ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 พบว่า การศึกษาบริบทชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในการผลิตเครื่องเบญจรงค์  
จากการสัมภาษณ์ โดย สามารถสรุปเน้ือหาสาระได้ดังต่อไปน้ี 1) ประวัติความเป็นมาและการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ผลิตเครื่องเบญจรงค์จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ 2) กระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค์ 3) ลวดลายและจุดเด่นของ
เครื่องเบญจรงค์ และ 4) คุณค่าของเครื่องเบญจรงค์และแหล่งจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับสื่อมัลติมีเดียภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮางฯ ในด้านลักษณะการท างานแบบน าเสนอ ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน การเรียงล าดับ
เน้ือหาเข้าใจง่าย ข้อความ ภาพ และเสียงที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสม จึงส่งผลให้สื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ิน
การท าข้าวฮางฯ น่าสนใจชวนติดตาม อีกทั้งสามารถเลือกศึกษาได้ตามอัธยาศัย สอดคล้องกับ แนวคิดของ ณัฐพร 
สงคราม [3] ที่กล่าวไว้ว่า มัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอมุ่งสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ น่าสนใจ น่าติดตาม และถ่ายทอดผ่าน
ประสาทสัมผัสที่หลากหลาย ผ่านตัวอักษร ภาพ และเสียง  ผู้ใช้และสื่อแทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน อาจจะมี
บ้างก็ในลักษณะการกดปุ่ม Play หรือ Stop แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ซึ่งหากมองในรูปแบบของการ
สื่อสารแล้ว มัลติมีเดียลักษณะน้ีจัดเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว  
 3. ผลประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮาง 
และผลศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ินการท าข้าวฮาง เปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมิน
จากแนวคิดของ ณรงค์ โพธ์ิพฤกษานันท์ [5] พบว่า คุณภาพของสื่อมัลติมีเดียอยู่ในระดับมากที่สุด และความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก เหตุที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากสื่อมัลติมีเดียมีเน้ือหาชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ สอดคล้องกับ ชุมพล จันทร์ฉลอง [10] ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ แบบเฟรมต่อเฟรมชุมพล พบว่า ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.52 
ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ แบบเฟรมต่อเฟรมที่ประเมินโดยนักศึกษา รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.10  
ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับ จิรายุฑ ประเสริฐศรี, และคชากฤษ เหลี่ยมไธสง [5] ได้ท าวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินส าหรับเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ส าหรับเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่างมีการ
รับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับอภิดา รุณวาทย์ [8] ได้ท า
วิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า ผลการประเมินสื่อมัลติมีเดีย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.17, S.D.=0.67) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. งานวิจัยน้ีจะมีการน าผลการวิจัยไปใช้ ควรน าสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฯ บูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอนให้หลากหลาย เพ่ือให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งเอกสารวิชาการและเรียนรู้จากประสบการณ์
จริงจากปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน เพ่ือเป็นการรักษาและคงไว้ให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป 

2. การวิจัยในครั้งต่อไปควรพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฯ ในรูปแบบการน าเสนอให้เป็นสื่อ
มัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฯ ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์  และควรพัฒนาสื่อมัลติมีเดียให้มีตัวเลือกทาง
ภาษามากกว่า 1 ภาษา เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินไปกับชาวต่างชาติที่สนใจได้เรียนรู้ 
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