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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมเปนวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เผยแพร แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู งานวิจัย งานวิชาการและงานวิทยานิพนธ
ของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป มีการพิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ (ประจําเดือน
ตุลาคม-เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน-เดือนกันยายน) ดําเนินการเผยแพรโดย
จดัสงใหสถาบันอดุมศึกษาทุกสถาบัน สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ สาํนกังาน
การอดุมศกึษาและหนวยงานวจิยัตางๆ การตพีมิพตนฉบบัทีเ่สนอขอลงตพีมิพจะตอง
ไมเคยลงตีพมิพในวารสารใดๆ มากอนหรอืไมอยูระหวางเสนอขอลงตีพมิพในวารสาร
อื่น และตองผานการประเมินกลั่นกรองใหความเห็นและตรวจแกไขโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของ เมื่อไดรับการตีพิมพในวารสารนี้ถือเปนสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม การนําตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมและเจาของตนฉบับกอน ผลการวิจัยและความคิดเห็นท่ีปรากฏ
ในบทความตางๆ เปนความรบัผดิชอบของผูเขยีนบทความ ทัง้นีไ้มรวมความผดิพลาด
อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ

ในฉบับนี้เปนปที่ 14 ฉบับที่ 1 เวลาการดําเนินการอยูในชวงเดือนตุลาคม 
2555 - มีนาคม 2556 วารสารฉบับนี้ไดนําเสนอบทความวิจัย 12 เรื่อง มีความเดน
ในดานวิชาการเพื่อรับใชสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขอขอบคุณนักวิจัย
ทุกทานท่ีสงบทความวิจัยมาลงในวารสาร และหวังวาบทความดังกลาวจะเปน
ประโยชนในแวดวงวิชาการท่ีเกี่ยวของตอไป
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การวิจัยกึ่งทดลองคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบส่ือประสม ในการอนุรักษ
ศลิปวฒันธรรมพืน้บานลานนา เรือ่งการฟอนนกกิง่กะหลา สาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบส่ือประสม
เพ่ือการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบานลานนา เรื่องการฟอนนกก่ิงกะหลา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 
กลุมแรกเปนผูเชี่ยวชาญดานสื่อ จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาการฟอนนกกิ่งกะหลา จํานวน 1 ทาน 
และกลุมที่สอง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จาก 3 สาขา 9 สาขาวิชา 
โดยเปนกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 30 คน สถิติที่ในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัยพบวาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสม เรื่องการฟอนนกกิ่งกะหลา สามารถวัดความ
เที่ยงตรงของแบบทดสอบผูเชี่ยวชาญ พบวาแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงคในดานตางๆ และ
ความพึงพอใจตอการใชสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส ของกลุมตัวอยางอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย ( ) ระหวาง 3.80-4.73 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีคาระหวาง 0.50-0.58 จากผลของคาความพึงพอใจทําใหหนังสืออิเล็กทรอนิกส
แบบสื่อประสมสามารถที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนาดวยการนําเทคโนโลยีสื่อและการส่ือสารเปน
ตัวกลางในการอนุรักษไดเปนอยางดี 

Abstract

This Quasi-Experimental research intents to develop multimedia electronic book for Lanna arts and 
culture conservation in Gingkala dance with undergraduate students from Rajamangala University of Technology 
Lanna Chiang Mai. To fi nd the satisfaction in multimedia Electronic book development for Lanna Arts and 
culture conservation in Gingkala dance. The representative for this Quasi-Experimental research is divided 
into two groups; the fi rst group is three media experts and an expert in Gingkala dance, the second group 



is undergraduate students from faculty of Liberal Arts and Faculty of architecture from 3 branches 9 programs 
and 30 selective representatives. The data are analyzed into percentage, mean and standard deviation. 

The result shows that Gingkala dance in multimedia electronic book is able to evaluate the accuracy 
of questionnaire from the experts in 5.81 which means the questionnaire has the accuracy in all aspects. 
And the satisfaction to multimedia electronic book is shown as the following; The sample mean 
( ) between 3.80-4.73 and Standard deviation (S.D.) between 0.50-0.58. As a result, of the 
satisfaction a multimedia Electronic book can be conserved over a traditional art media and 
communications technology as well as for conservation.

 

º·¹íÒ

ปจจุบันศิลปวัฒนธรรมลานนานับวาอยูในสภาวการณเปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากกระแสทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่ไมมีทิศทางที่แนนอนเพราะกําลังเกิดความไมสมดุลขึ้นในสังคมและวัฒนธรรมของผูคนในสังคม ขณะนี้
จึงมีความจําเปนตองสรางความตระหนักในความสําคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งเปนหนาท่ีของบุคคล
ในสังคมทีจ่ะตองอนรุกัษโดยการศกึษาและถายทอดวฒันธรรม (Culture Transmission) ตามกระบวนการและวธิกีาร
ของสังคม (Socialization Process) โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงของศิลปะลานนาซ่ึงไดชื่อวาเปนศิลปะการแสดง
ที่มีความออนชอย งดงาม แตดวยการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทําใหการแสดงศิลปะลานนามีความ
ผิดแผกจากเดิม ลักษณะทาทางในการแสดงท่ีมีบางทวงทาอาจแสดงผิดพลาดโดยการถายทอดของครู อาจารยที่ได
รับการถายทอดที่ไมถูกตอง

จะเห็นไดวา ลานนาเปนดินแดนท่ีมีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท่ีเปนของตนเองมีความเจริญ
รุงเรืองมาชานาน นอกจากนี้ยังไดรับอิทธิพลจากชนชาติใกลเคียงอีกดวยเชน พมา ไทยใหญ และไทย ดวยเหตุนี้
ดนตรีและนาฏศิลปพื้นเมืองที่มีแสดงกันอยูโดยทั่วไปในทองถิ่นตางๆ ของภาคเหนือนั้น พอสรุปไดวามี 2 ลักษณะ
คือ (สางคํา จางยอด, 2548 : 5)

1) เปนลักษณะดนตรีและนาฏศิลปพื้นเมืองท่ีมีเลนหรือแสดงกันมาแตเดิม แสดงกันตามทองถิ่นโดยท่ัวไป
2) เปนลกัษณะดนตรแีละนาฏศลิปทีไ่ดรบัแบบอยางมาจากคุมหลวงของเจาผูครองนครเชยีงใหม และวงัของ

พระราชชายา เจาดารารัศมี ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากชนชาติอื่น เชน พมา และไทยใหญ เปนตน
การฟอนนกก่ิงกะหลา ถือเปนศิลปะช้ันสูงแขนงหน่ึงของชาวลานนาท่ีสืบทอดตอกันมาต้ังแตอดีต นอกจาก

จะเปนศิลปะอันนาชื่นชมแกคนทั่วไปแลวยังบงบอกถึงความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมประเพณี การฟอน
นกก่ิงกะหลาพบเห็นไดในงานพิธีมงคลตางๆ อาทิ งานออกพรรษา งานปอยปใหม งานปอยสางลอง งานปอยซอนนํ้า 
(งานสงกรานต) เปนตน ในการฟอนที่ออนชอยวิจิตรงดงามน้ันไดแฝงลีลาชั้นเชิงที่เขมแข็งของศิลปะการปองกันตัว
ไวอยางกลมกลืน ผูฟอนจะเลียนแบบกิริยาทาทาง การเดิน การเตน การกระโดดของนก และเลนไปตามจังหวะ 
กลอง ฆอง ฉาบ การฟอนนกกิ่งกะหลามี 2 ลักษณะคือ (สางคํา จางยอด, 2548 : 6)

1) การเลนตามหลักที่ถูกตอง การเลนตามหลักที่ถูกตอง อาจไมสนุกสนานแตมีความงดงามทางศิลปะ
2) การเลนตามความสนุกสนาน การเลนที่เนนความสนุกสนานไมเครงครัดตามหลักท่ีถูกตองจะทําใหขาด

ความงดงาม และสีสันอันเปนศิลปะที่ควรคูแกการอนุรักษไวใหคงอยูสืบไป
 ดังนั้นการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในฐานะเปนสิ่งท่ีสงเสริมและรักษาคุณคา

ตลอดจนความงามของนาฏศิลปใหดํารงอยูและมีความหมายยิ่งขึ้น ในทางกลับกันหากนาฏศิลปที่เกี่ยวเนื่องกับ
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ศิลปวัฒนธรรมถูกทําลายหรือเสื่อมโทรมลงยอมสงผลกระทบใหคุณภาพและคุณคาของศิลปวัฒนธรรมตองดอยลง
และหมดความหมายในท่ีสุด ดังแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ระยะท่ี 9 
(2545-2549) ไดบัญญัติเรื่องของการสนับสนุนอนุรักษทางดานวัฒนธรรม (กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545 : 12-14)

การอนุรักษศิลปะการแสดงการฟอนนกก่ิงกะหลา ซึ่งเปนศิลปะข้ันสูงแขนงหน่ึง จึงมีความจําเปนดังท่ี
สางคํา จางยอด ไดกลาวไวเกี่ยวกับการฟอนนกกิ่งกะหลา โดยการกระตุนความสนใจในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
การแสดงของลานนาใหผูที่รับการถายทอดไดรูคุณคาและชื่นชม ตระหนักถึงความสําคัญและรวมกันอนุรักษตอไป 
โดยการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมคีณุภาพ ดงันัน้จงึจําเปนตองมีการนําเอาวิธกีารและส่ือท่ีมปีระสิทธภิาพ
หรือเจาะจงเฉพาะกลุมมาใชเพื่อใหนักศึกษามีการเรียนรูมากขึ้น (นิพนธ ศุขปรีดี, 2546 : 157-158)

หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบส่ือประสม เปนรูปแบบหน่ึงของการนําเสนอขอมูลอิเล็กทรอนิกสแบบระบบ
สื่อประสมในลักษณะคลายหนากระดาษอิเล็กทรอนิกสคือ จะมีพื้นที่แสดงผลเปนกรอบสี่เหลี่ยม ในกรอบนี้จะมี
ขอความ รูปภาพ และมีการจัดหนาที่ไมตางกับหนังสือมากนัก จุดเดนท่ีสําคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบ
สือ่ประสมคือ มวีธิกีารจัดเก็บขอมลูทัง้ทีเ่ปนขอความ ตวัเลข ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงตางๆ และนําเสนอขอมลู
ดวยการเช่ือมโยงเนื้อหาหรือสิ่งที่สัมพันธกันเขาดวยกัน (พงษระพี เตชพาหพงษ, 2540 : 26) โดยท่ีขอมูลนั้นอาจจะ
อยูในแฟมเดยีวกนัหรอือาจจะอยูในแฟมอืน่ๆ ทีอ่ยูหางไกลกไ็ด หากขอมลูดงักลาวเปนขอความทีเ่ปนตวัอกัษรหรอื
ตัวเลขเรียกวาเปนขอความหลายมิติหรือไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) ถาขอมูลนั้นรวมถึงเสียงและภาพเคล่ือนไหวดวย
จะเรียกวา สื่อประสมหรือไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia) (ครรชิต มาลัยวงค, 2540 : 175) ผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูล
ในรปูของสือ่ประสมท่ีเกีย่วของเชือ่มโยงกนัไดอยางสะดวกรวดเรว็ และความสามารถในการทาํสาํเนาไดอยางสะดวก
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกสเม่ือมีผูตองการใช จึงเปนการสนองแนวคิดที่เรียกวาเปนการจัดหาหนังสือเมื่อตองการใช 
(Just-In-Time) แทนทีจ่ะจดัหาไวลวงหนาเผือ่วาจะตองการใช (Just-In-Case) (Michael Sullivan-Trainor, 2538 : 437) 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสมจึงเปนสื่อในการเรียนรูที่สามารถเลือกเรียนไดตามเวลาและสถานที่ที่ผูเรียน
สะดวก

จากสภาพดังกลาว การพัฒนาส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกสเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถชวยใหเกิด
ความสามารถในการเรียนรูไดอยางนาเช่ือถือ เมื่อพิจารณาจากหลักการของบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกสแลว 
ผูเรยีนจะไดเหน็ภาพในเนือ้หาทีเ่รยีนไดอยางกวางขวางทัง้ทีเ่ปนภาพเคลือ่นไหวตอเนือ่งและการใชเทคนคิแทรกภาพ
ในลักษณะตางๆ ไดยินเสียงประกอบท่ีสมจริง มีคําถาม คําตอบ และเสียงประกอบดนตรีที่นาสนใจ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสนับเปนสื่อที่ใชในการเรียนการสอนชนิดหนึ่งท่ีวงการศึกษาใหความสนใจท้ังยังชวยใหครูดําเนินการ
สอนที่มีมาตรฐานเดียวกัน และยังทําใหประหยัดเวลาในการเตรียมการสอนทําใหการสอนเรื่องนั้นๆ บรรลุ
วัตถุประสงคเดียวกัน ดวยวิธีการเดียวกัน และชวยในการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายไดตามวัตถุประสงค 
ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบส่ือประสมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
พืน้บานลานนา เรือ่ง การฟอนนกก่ิงกะหลา ซึง่จะสงผลตอการพัฒนาการเรียนรูและการคงอยูไวของศิลปวัฒนธรรม
ของลานนาตอไป
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1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา เรื่องการ
ฟอนนกกิ่งกะหลา

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
ลานนา เรื่องการฟอนนกกิ่งกะหลา

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากร ที่ใชการวิจัยครั้งน้ีแบงเปน 2 กลุม
 1) อาจารยผูสอนการฟอน นกกิ่งกะหลาจํานวน 1 คน ซึ่งเปนลูกศิษยของสางคํา จางยอด คือ

นายสุพจน ใหมกันทะ สําหรับการเตรียมเนื้อหาและขอมูลของการฟอนเพื่อใชในการเตรียมเนื้อหาและการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการฟอนนกกิ่งกะหลา

 2) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา ภาคพายพั เชยีงใหม คณะศลิปกรรมและสถาปตยกรรม 
ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2554 จาก 3 สาขา ไดแก สาขาเทคโนโลยีศิลป สาขาออกแบบส่ือสาร และสาขา
ออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 90 คน 

 โดยมหีลกัเกณฑในการเลอืกจากนกัศกึษาของคณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จาก 3 สาขา 
โดยแยกออกเปนจํานวน 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาภาพพิมพ สาขาวิชา
ศิลปะไทย สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพและออกแบบบรรจุภัณฑ สาขาวิชานิเทศศิลป สาขาวิชาเซรามิก สาขาวิชา
ออกแบบสื่อสาร และสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม จํานวนสาขาวิชาละ 10 คน 

1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีมาจากประชากร โดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จํานวน 30 คน โดยการสุมที่ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูวิจัย การสุมแบบเจาะจงผูวิจัยอาจจะมีความสนใจ
ที่ตองการเก็บขอมูลจากคนในกลุมนี้เทานั้น หรือผูวิจัยอาจมีขอจํากัดบางประการในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน 
ระยะเวลาจํากัด งบประมาณจํากัด ฯลฯ ผูวิจัยจึงตองพิจารณาตัดสินใจเลือกสุมตัวอยางเอง การสุมแบบนี้ผูวิจัย
ควรตองมีความรูความชํานาญและมีประสบการณในงานวิจัยเรื่องนั้นๆ ดวยจึงจะพอรูไดวาควรสุมใคร เพื่อใหได
ขอมูลที่ถูกตองแมนยํามากกวา ซึ่งในการเปนกลุมตัวอยางท่ีจะทดลองใชสื่อและกลุมตัวอยางน้ีมีความสนใจใน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา เพื่อทําการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส
แบบสื่อประสม เรื่องการฟอนนกกิ่งกะหลา

2. เครื่องมือในการวิจัย
 ขั้นที่ 1 วิเคราะห

1.1 วิเคราะหกลุมตัวอยาง
 ผูศกึษาไดวเิคราะหกลุมตัวอยาง จาํนวน 30 คน โดยใชวธิเีลือกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive 

sampling)
 วิเคราะหเอกสาร งานวิจัย และเนื้อหาเก่ียวกับการฟอนนกกิ่งกะหลา
 กลุมเนือ้หาเปนการรวบรวมขอมลูจากอาจารยผูสอนการฟอนนกกิง่กะหลาเพือ่ใชในการเตรยีมเนือ้หา

และการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการฟอนนกกิ่งกะหลา
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 วิเคราะหเนื้อหา ศึกษาเอกสารตางๆ จากหนังสือ ตําราวิชาการเพ่ือจัดทําสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส
แบบสื่อประสมโดยแยกเนื้อหาดังนี้

 1) สวนนําเรื่องประวัติความเปนมาของการฟอนนกกิ่งกะหลา
 2) สวนเนื้อหาและข้ันตอนการฟอนนกกิ่งกะหลา 

 ขั้นที่ 2 การออกแบบ
2.1 ศึกษาขอมูลจากหนังสือ ตําราวิชาการรวมถึงหลักการในการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบ

สื่อประสมตามลําดับความยากงายของเนื้อหา
 แบบวัดความพึงพอใจตอการใชสื่อ ที่ใชในการศึกษาคนควาประกอบดวย
 1)  แบบประเมินความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC) จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและส่ือ
 2)  แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
2.2 จัดทําแบบรางดัมม่ี (Dummy) หนังสือ เปนการกําหนดตําแหนงการจัดวาง ขอความ รูปภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว ในตําแหนงที่ตองการดวยลายมือเพื่อใหทราบรูปแบบของการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ในเบ้ืองตน ดังรายละเอียดของดัมม่ีหนังสืออิเล็กทรอนิกสเรื่อง การฟอนนกกิ่งกะหลา

ภาพตัวอยางแบบรางหรือดัมม่ี

ขั้นที่ 3 การสรางและพัฒนา
3.1 สรางสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสตามที่ออกแบบในแบบราง (Dummy)
 การสรางส่ือหนังสอือิเลก็ทรอนิกสแบบส่ือประสมเปนวิธกีารนําส่ือภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ตวัอักษร 

รวมเขาไวเปนสื่อช้ินเดียวกัน
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ภาพตัวอยางหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสม
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ขั้นที่ 4 การประเมินความพึงพอใจ
ผูวิจัยไดนําสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสมเร่ือง การฟอนนกกิ่งกะหลา ที่ผานการปรับปรุงแกไข

แลวไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางและประเมินความพึงพอใจ 

ขั้นที่ 5 วิเคราะหขอมูลและการประเมินผล
ขั้นวิเคราะหขอมูลและการประเมินผลมีการดําเนินการดังนี้
หลังจากที่มีการปรับปรุงแกไขสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบส่ือประสมแลว นําสื่อไปทดสอบกับ

กลุมตัวอยางมาจากประชากร ซึ่งเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2554 จากสาขาเทคโนโลยีศิลป 
สาขาออกแบบส่ือสาร และสาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลานนา ภาคพายพั เชยีงใหม จาํนวน 30 คน โดยใชวธิเีลือกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) และกลุมตัวอยางนี้มีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา 

สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. หาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเครื่องมือ
2.  การหาคาเฉลี่ย (  : Mean)
3.  การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD : Standard deviation)

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

การประเมินเพือ่หาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามของผูเชีย่วชาญท้ัง 4 ทาน เมือ่วเิคราะหแปลผลคาความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม มีคาเทากับ 5.81 แปลผลไดวา แบบสอบถามสามารถใชไดตรงตามวัตถุประสงคของ
การหาคาความพึงพอใจที่กําหนดไว ตามหัวขอตางๆ ประกอบดวย ดานเนื้อหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีคาเทากับ 
1.94 ดานตัวอักษร มีคาเทากับ 1.0 ดานภาพน่ิง มีคาเทากับ 0.75 ดานภาพเคลื่อนไหว มีคาเทากับ 1.38 และ
ดานสวนประกอบอ่ืนๆ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีคาเทากับ 0.75

การประเมินเพ่ือหาคาความพึงพอใจดวยแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
เมื่อวิเคราะหคาเฉลี่ย ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามหัวขอตางๆ ประกอบดวย 

1)  คาเฉลี่ย ( ) ภาพรวมของดานหนังสืออิเล็กทรอนิกสเทากับ 4.42 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ภาพรวมของดานหนังสืออิเล็กทรอนิกสเทากับ 0.53 

2)  คาเฉล่ีย ( ) ภาพรวมของดานตัวอักษรเทากับ 4.25 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาพรวม
ของดานตัวอักษรเทากับ 0.50 

3)  คาเฉลี่ย ( ) ภาพรวมของดานภาพนิ่งเทากับ 4.33 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาพรวม
ของดานภาพนิ่งเทากับ 0.58 

4)  คาเฉลี่ย ( ) ภาพรวมของดานภาพเคลื่อนไหวเทากับ 4.33 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ภาพรวมของดานภาพเคลื่อนไหวเทากับ 0.52

5)  คาเฉลี่ย ( ) ภาพรวมของดานสวนประกอบอื่นๆ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเทากับ 4.67 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาพรวมของดานสวนประกอบอื่นๆ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกสเทากับ 0.58
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ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางทั้ง 30 คนที่มีตอสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสม เรื่อง การฟอน
นกกิ่งกะหลา มีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี ตามหัวขอดานเนื้อหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดานตัวอักษร ดานภาพน่ิง 
ดานภาพเคลื่อนไหว และดานสวนประกอบอื่นๆ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å

จากผลการวิจัยที่สรุปขางตนสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสมเพ่ือการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา เรื่อง

การฟอนนกกิ่งกะหลา โดยไดสื่อที่ผานขั้นตอนการออกแบบราง ขั้นตอนการปรับแตงรูป การจัดตอภาพเคลื่อนไหว 
การนําตัวอักษร และเสียงเขามาประกอบเปนสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส

1.1 การหาความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม (IOC) ของผูเชีย่วชาญดานสือ่ จาํนวน 3 ทาน และผูเชีย่วชาญ
ดานเนื้อหาการฟอนนกกิ่งกะหลา จํานวน 1 ทาน มีคาเทากับ 5.81 เมื่อแปรผลพบวา สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส
แบบสื่อประสม เรื่อง การฟอนนกกิ่งกะหลา ใชได เปนไปตามวัตถุประสงคของการหาคาความพึงพอใจท่ีกําหนดไว 
ทัง้นีเ้พราะสือ่มกีารจดัองคประกอบทีด่ ีมกีารดาํเนนิการผลติอยางเปนระบบผานการตรวจสอบจากอาจารยทีป่รกึษา 
และผูเชี่ยวชาญ แลวนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขรวมถึงการผลิตสื่ออยางเปนลําดับขั้นตอนและนําไปทดลองกับ
กลุมตัวอยาง ตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแยกลําดับการอภิปราย
ผลดังนี้

 1) ดานเนือ้หาหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส มคีาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม มคีาเทากบั 1.94 ประเมนิ
ผลไดวาผูเชี่ยวชาญเห็นวาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามอยูในเกณฑ ใชไดตรงตามวัตถุประสงคในดานเนื้อหา
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดังที่ พงษระพี เตชพาหพงษ (2540 : 26-27) กลาวไวดังนี้ เนื้อหาในแตละหนาหรือ
แตละแฟมไมควรจะยาวเกินไป เพราะจะทําใหอานยากและอาจตองใชเวลาในการดาวนโหลดขอมูลนาน ดังนั้น
ถามีขอมูลจํานวนมากจึงควรแบงขอมูลออกเปนสวนๆ แลวคอยเช่ือมโยงขอมูลเขาดวยกัน หากผูใชตองการศึกษา
ขอมูลสวนใดก็สามารถเลือกศึกษาขอมูลตางๆ ที่เชื่อมโยงกันอยูไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

 2) ดานตวัอักษร มคีาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม มคีาเทากบั 1.0 ประเมนิผลไดวาผูเช่ียวชาญ
เห็นวาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามอยูในเกณฑ ใชไดตรงตามวัตถุประสงคในดานตัวอักษรของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ดังที่ ครรชิต มาลัยวงค (2540 : 175) กลาวไวดังนี้ตัวอักษร (Text) ถือเปนองคประกอบพื้นฐาน
ที่สําคัญในการเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย ผูเขียนสามารถเลือกอักขระไดหลายๆ แบบ และสามารถท่ีจะเลือกสีของ
ตวัอกัษร และกาํหนดขนาดของตวัอกัษรไดตามตองการ การโตตอบกบัผูใชกย็งันยิมใชตวัอักษร รวมถงึการใชตวัอกัษร
ในการเชื่อมโยงไปนําเสนอเนื้อหา เสียง ภาพกราฟก หรือเลนวีดิทัศน เปนตน นอกจากนี้ตัวอักษรยังสามารถ
นํามาจัดเปนลักษณะเมนูเพื่อใหผูใชเลือกขอมูลท่ีจะศึกษาได

 3) ดานภาพน่ิง มคีาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม มคีาเทากบั 0.75 ประเมนิผลไดวาผูเชีย่วชาญ
เห็นวาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามอยูในเกณฑ ใชไดตรงตามวัตถุประสงคในดานภาพน่ิงของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ดังที่ไพลิน บุญเดช (2539 : 7) กลาวไววา ภาพนิ่ง เปนภาพกราฟกที่ไมมีการเคล่ือนไหว อาจ
เปนภาพถาย ภาพลายเสน ภาพวาด แผนภูมิ แผนที่ หรือกราฟก ที่ไดจากการใชโปรแกรมวาดภาพดวยคอมพิวเตอร 
และภาพท่ีไดจากการสแกนหรือถายภาพ เปนตน ภาพเหลานี้จะประมวลผลออกมาเปนจุดภาพ แตละจุดบนภาพ
จะถูกแทนที่เปนคาดิจิตอล เชน คาความสวาง คาสี สวนความละเอียดของภาพจะข้ึนอยูกับจํานวนจุด และขนาด
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ของจุดภาพ การจัดเก็บกระทําเปนจุดเชนเดียวกัน บางคร้ังการเก็บภาพท่ีมีขนาดขอมูลมากก็จะทําการลดขนาด 
โดยวิธีบีบอัดขอมูลชนิดตางๆ กอนที่จะเก็บขอมูลเพ่ือประหยัดเนื้อท่ีในการจัดเก็บ

 4) ดานภาพเคล่ือนไหว มีคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม มีคาเทากับ 1.38 ประเมินผลไดวา
ผูเชี่ยวชาญเห็นวาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามอยูในเกณฑ ใชไดตรงตามวัตถุประสงคในดานภาพเคล่ือนไหว
ของหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ดงัทีส่าธติ วงศววิฒันานนท (2540 : 112) กลาวไววา ภาพเคลือ่นไหว หรอืวดีทิศัน (Video) 
ภาพวีดิทัศนเปนภาพที่เหมือนจริงที่ถูกเก็บในรูปของดิจิตอลทําใหมีลักษณะแตกตางจากภาพเคล่ือนไหวที่ถูกสราง
ขึ้นจากคอมพิวเตอรในลักษณะคลายภาพยนตรการตูน ภาพดิจิทัศนสามารถตอสายตรงจากเครื่องเลนวีดิทัศนหรือ
เลเซอรดีสกเขาเคร่ืองได แตระบบวีดิทัศนที่ทํางานจากฮารดดีสกหรือซีดีรอมท่ีไมมีการบีบอัดสัญญาณจะตองการ
พื้นที่ฮารดดีสกวางถึง 500 เมกะไบต ปญหาที่เกิดขึ้นคือ ภาพวีดิทัศนมีความตองการพื้นที่วางมากในการทําใหภาพ
วีดิทัศนมีความสมบูรณแบบ ดังนั้นจึงตองมีการบีบอัดขอมูลใหมีขนาดเล็กที่สุดเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ความเร็วในการสงสูงสุด ซึ่งอาศัยการด และฮารดแวรในการทําหนาที่ดังกลาว การนําภาพวีดิทัศนมาประกอบ
ในมัลติมีเดียตองมีอุปกรณสําคัญคือ ดิจิตอลวีดิทัศนการดการทํางานในระบบวินโดวส ภาพวีดิทัศนจะถูกเก็บไว
ในไฟลตระกูลเอวีไอ (AVI : Audio video interleave) และเอ็มเพ็ก (MPEG : Moving pictures experts 
group) ซึ่งสรางภาพวีดิทัศนเต็มจอ 30 เฟรมตอวินาที ขอเสียของการดูภาพวีดิทัศนในหนังสืออิเล็กทรอนิกสคือ 
ไฟลของภาพจะมีขนาดใหญตั้งแต 500 กิโลไบต หรือมากกวา 10 เมกะไบต ทําใหเสียเวลาในการดาวนโหลดซ่ึงตอง
ใชเวลามาก

 5) ดานสวนประกอบอ่ืนๆ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม มีคา
เทากับ 0.75 ประเมินผลไดวาผูเชี่ยวชาญเห็นวาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามอยูในเกณฑ ใชไดตรงตาม
วัตถุประสงคในดานสวนประกอบอ่ืนๆ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส การเช่ือมโยงขอมูลแบบปฏิสัมพันธ หมายถึง 
การท่ีผูใชมัลติมีเดียวสามารถเลือกขอมูลไดตามตองการโดยใชตัวอักษร ปุม หรือภาพ สําหรับตัวอักษรท่ีสามารถ
เช่ือมโยงได จะเปนตัวอักษรท่ีมสีแีตกตางจากตัวอักษรตัวอ่ืนๆ สวนปุมกจ็ะมีลกัษณะคลายกับปุมเพ่ือชมภาพยนตร
หรอืคลกิลงบนปุมเพือ่เขาไปหาขอมลูทีต่องการหรอืเปลีย่นหนาของขอมลู สวนมลัตมิเีดยีปฏสิมัพันธเปนการสือ่สาร
ผานคอมพิวเตอรที่มีลักษณะการส่ือสารไปมาท้ังสองทางคือ มีการโตตอบระหวางผูใชและคอมพิวเตอรและการมี
ปฏิสัมพันธผูใชในรูปใดรูปหนึ่งดังตอไปน้ี

 ผูวิจัยไดทําการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบส่ือประสม ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน
ลานนา เรื่อง การฟอนนกกิ่งกะหลา โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบหนังสือมัลติมีเดีย ดังที่พรทิพย โลเลขา 
(2539 : 174) ไดกลาวไววา หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสม หมายถึง การประสมประสานอยางไรรอยตอ
ของขอมูล อักขระ ภาพและเสียง ในสภาพแวดลอมของขาวสารแบบดิจิตอลท่ีเปนหนึ่งเดียว แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การฟอนนกกิ่งกะหลา ดังที่สางคํา จางยอด (2548 : 6) ไดกลาวไววา การฟอนนกกิ่งกะหลา หรือ กานางนก ถือเปน
ศิลปะชั้นสูงแขนงหนึ่งของชาวไทใหญที่สืบทอดตอกันมาตั้งแตอดีตนอกจากจะเปนศิลปะอันนาชื่นชมแกคนทั่วไป
แลวยังบงบอกถึงความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ ซึ่งมีขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูด 
ภาษาเขียนที่เปนเอกลักษณของตัวเอง และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาศึกษา และพัฒนาสื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสมที่มีประสิทธิภาพ ดังท่ี สุทธิพร จิตตมิตรภาพ (2539 : 9) ไดกลาวไววาองคประกอบ
ดานบุคลากรที่เกี่ยวกับการออกแบบคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส
แบบสื่อประสมใหไดบทเรียนที่มีประสิทธิภาพจะตองประกอบดวยบุคลากรดานตางๆ ที่เกี่ยวของดังนี้

ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร และเน้ือหา เปนบุคลากรท่ีมีความรูประสบการณทางดานการออกแบบและ
การพัฒนาหลักสตูร รวมถึงการกําหนดเปาหมายและทิศทางของหลักสูตร วตัถปุระสงคพืน้ฐาน การเรียนรูของผูเรยีน 
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ขอบขายของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน รายละเอียดคําอธิบายของเนื้อหาวิชา ตลอดจนวิธีการวัดและการ
ประเมินผลของหลักสูตรบุคคลกลุมนี้จะเปนผูที่สามารถใหคําปรึกษาแนะนํา เรียกวา ทรัพยากรบุคคลดานหลักสูตร

  ผูเชี่ยวชาญดานการสอน เปนบุคลากรที่ทําหนาที่ในการเสนอเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ
ซึ่งเปนผูที่มีความรูความชํานาญ มีประสบการณ และมีความสําเร็จในดานการเรียนการสอนมาเปนอยางดี เปนตน
วามคีวามรูในเนือ้หาอยางลกึซึง้ สามารถจดัลาํดบัความยากงายความสัมพนัธ และความตอเนือ่งของเนือ้หา รูเทคนิค
วิธีการนําเนื้อหา หรือวิธีการสอน การออกแบบ และการสรางบทเรียน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
รูของผูเรียนมาเปนอยางดี บุคคลกลุมนี้จะเปนผูที่ชวยทําใหการออกแบบบทเรียนมีทั้งคุณภาพ และประสิทธิภาพ
และนาสนใจขึ้น

 ผูเชีย่วชาญดานการเรยีนการสอน จะชวยทาํหนาทีใ่นการออกแบบ และใหคาํแนะนาํปรกึษาทางดาน
การวางแผนการออกแบบบทเรียน ประกอบดวยการออกแบบ และการจัดวางรูปแบบ การออกแบบหนาจอหรือเฟรม
เนื้อหา การเลือก และวิธีการใชตัวอักษร เสน รูปทรง ที่จะชวยทําใหบทเรียนมีความสวยงาม และนาสนใจมากย่ิงขึ้น

 ผูเชี่ยวชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนผูที่ทํางานดานคอมพิวเตอรหรือ ผูที่เชี่ยวชาญโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอร และสรางส่ือมัลติมีเดีย กระบวนการผลิตสื่อมัลติมีเดียก็คลายๆ กับ
อุตสาหกรรมภาพยนตรที่ตองมีคนมาเกี่ยวของจํานวนบุคลากรที่จําเปนในการผลิตงานจะนํามาซึ่งทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญในแตละดาน และตองมีการติดตอส่ือสารกันในกลุมที่ทํางาน เพื่อใหผลงานออกมามีความกลมกลืน
กันกลุมคนดังกลาว ไดแก ผูออกแบบงานกราฟก โปรแกรมเมอร ผูออกแบบตกแตงเสียง ผูถายวีดิทัศน ผูออกแบบ
ภาพเคลื่อนไหว เปนตน

 อกีท้ังนาํสือ่ทีพ่ฒันาข้ึนมาน้ันไปทดลองใชกบักลุมตวัอยางโดยทาํการประเมินผลความพงึพอใจดวย
แบบสอบถาม

2. การหาคาความพึงพอใจจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสม 
เรือ่งการฟอนนกกิง่กะหลา เพือ่ศึกษาหาคาเฉลีย่ ( ) และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุมตวัอยาง จาํนวน 
30 คน พบวา สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบส่ือประสม เรื่อง การฟอนนกก่ิงกะหลา ของกลุมตัวอยางมีคาเฉล่ีย 
( ) ระหวาง 3.80-4.73 คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) มคีาระหวาง 0.50-0.58 ซึง่แสดงวา สือ่หนงัสืออิเล็กทรอนกิส
แบบส่ือประสมมีการนําเอาเทคโนโลยีทางดานเสียง ดานภาพน่ิง ดานภาพเคล่ือนไหว ขอความ สามารถชักจูงให
ผูที่สนใจในศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา 

 การสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีทดลองใชสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบส่ือประสมเร่ือง 
การฟอนนกกิง่กะหลา พบวา กลุมตวัอยางมคีวามพงึพอใจตอสือ่หนงัสอือเิลก็ทรอนกิสแบบสือ่ประสมนีอ้ยูในระดบั
ความพึงพอใจ ดี และเห็นดวยกับการใชสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนาเรื่อง การฟอน
นกกิ่งกะหลา ดวยลักษณะจดุเดนของส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบสื่อประสมเรื่อง การฟอนนกกิ่งกะหลา แสดงให
เห็นวากลุมตัวอยางมีความช่ืนชอบและพึงพอใจกับสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบประสมน้ีที่พัฒนาข้ึน สําหรับ
การอนรุกัษศลิปวัฒนธรรมพ้ืนบานลานนา ทีอ่ยูในเกณฑระดบัความพงึพอใจ ด ีถอืวาสามารถออกแบบ และพฒันา
ใหสือ่หนงัสอือิเลก็ทรอนกิสแบบสือ่ประสมเปนส่ือทีช่วยในการสงเสรมิ อนรุกัษศลิปวฒันธรรมลานนา ใหแกผูทีส่นใจ
ในศิลปวัฒนธรรมการฟอนนกก่ิงกะหลา และยังสามารถพัฒนาส่ือใหมีความนาสนใจมากย่ิงขึ้น รวมถึงสรางความ
กระตือรือรนในการเรียนรูไดเปนอยางดี ซึ่งจุดเดนของส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบส่ือประสมเร่ือง การฟอนนก
กิ่งกะหลา คือ มีรูปแบบที่นาสนใจกวาการนําเสนอดวยสื่อหนังสือปกติทั่วไป โดยสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสนี้มีการ
ผสมสื่อตางๆ ทั้งภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหว ทําใหผูที่มีความสนใจศิลปวัฒนธรรมลานนาสามารถเขาถึงแหลง
วฒันธรรมลานนาไดอยางสะดวก คงไวซึง่การอนุรกัษศลิปวัฒนธรรมพ้ืนบานลานนา รวมถึงในปจจุบนันีค้วามกาวหนา
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ของเทคโนโลยี สามารถมีการประยุกตการตัดตอถายทําใหมีคุณภาพสูงมากกวาเดิม การเก็บรักษารูปภาพไดนาน 
คงทน

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การฟอนนกก่ิงกะหลามีรูปแบบการแตงกายท่ีแตกตางกัน ควรมีการศึกษาและเก็บขอมูลในรูปแบบ

การแตงกายของการฟอนนกกิ่งกะหลา
2. การใชเสียงดนตรีในการฟอนนกกิ่งกะหลา สามารถใชเครื่องดนตรีไดหลายชนิด ซึ่งควรมีการเก็บขอมูล

ในเรื่องการใชดนตรีประกอบการฟอนนกกิ่งกะหลา
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โดย อาจารย ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย

หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือส่ือประสม (Multimedia) เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ที่เนนเสนอขอมูลเนื้อหาสาระ ในลักษณะแบบสื่อผสมระหวางสื่อภาพ (Visual Media) เปนทั้ง
ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวกับส่ือประเภทเสียง (Audio Media) ในลักษณะตางๆ ผนวกกับ
ศักยภาพของคอมพิวเตอร สวนการฟอนนกกิ่งกะหลาเปนศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา 
เปนการฟอนของชาวไทใหญในรัฐฉาน ประเทศสหภาพพมา และไดแพรหลายเขาสูประเทศไทย
เมื่อคร้ังท่ีชาวไทใหญไดอพยพเขามาอาศัยอยูทางภาคเหนือของไทย ไดแก จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม และแมฮองสอน โดยเฉพาะจังหวัดแมฮองสอนมีชื่อเสียงในการฟอนชุดนี้มากท่ีสุด 
โดยนยิมแสดงการฟอนในขบวนแหงานปอยเหลนิสบิเอด็หรอืประเพณอีอกพรรษา เพือ่รบัเสดจ็
พระพุทธเจาที่ทรงเสด็จลงมาโปรดยังโลกมนุษย ตามตํานานเลาวา ในครั้งพุทธกาลองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาเม่ือไดทรงตรัสรูแลวไดเสด็จไปโปรดพระมารดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส 
ครั้นพอถึงวันออกพรรษาจึงไดเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย บรรดามนุษยและเหลาเทพยดา 
ตลอดจนสัตวตางๆ ในปาหิมพานตรวมถึงนกกิ่งกะหลา หรือในชาดกเรียกวา กินนรและกินรี 
ตางพากันปติยินดีจึงไดมารอรับเสด็จพระพุทธองค โดยนกก่ิงกะหลาจะมารายรําเพ่ือเปน
พุทธบูชา ฟอนดวยลีลาอันออนชอยงดงาม จากตํานานนี้ชาวไตจึงไดยึดถือปฏิบัติมาจนทุกวัน
นี ้เม่ือถงึเทศกาลออกพรรษาจึงไดจดัใหมกีารแสดงฟอนก่ิงกะหลาขึน้ทกุป ตอมาเม่ือการแสดง
เปนที่นิยมแพรหลายจึงนํามาจัดแสดงเปนชุดเอกเทศโดยยังมีการแทรกฟอนโตเขามาแสดง
ประกอบในการฟอนนกตามธรรมเนียมเดิมท่ีนิยมเลนในขบวนแหดวยการฟอนนกกิงกะหลา 
การแตงกายเลียนแบบนกยูงใสปกหาง ความสําคัญของการฟอนนกก่ิงกะหลา นอกจาก
ผูฟอนจะมีทักษะความชํานาญในการใชปกหางเพื่อสามารถแสดงศิลปะการฟอนไดอยางมี
ชั้นเชิงและลีลางดงามแลวยังตองฟอนใหสอดคลองกับทํานองและจังหวะของกลองจึงจะ
ชวยสรางอรรถรสใหแกผูชมไดอยางแทจริง

จากความสําคญัของการฟอนนกก่ิงกะหลาซึง่เปนศิลปะชัน้สูงแขนงหน่ึงของชาวลานนา 
และการนาํเทคโนโลยมีาใชในการพัฒนาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกสแบบสือ่ประสม เร่ืองการฟอน
นกก่ิงกะหลา โดยมีเนื้อหาสาระในลักษณะแบบส่ือผสมระหวางส่ือภาพและเสียง จึงมีความ
เหมาะสม และชวยใหผูอานไดทาํความเขาใจไดดแีละชวยสรางอรรถรสใหแกผูอาน และเปนการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนาอันมีคุณคาไดดวย
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