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การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ใหมีประสิทธิภาพ 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ดวยสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่อง
จังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเรียนท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาขับ
รอง ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1/2557 วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ไดจากการสุมตัวอยางแบบ
งาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับฉลากหองเรียน 1 หอง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) ประเด็นการสนทนากลุม 2)สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน แผนกดนตรี  วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 3)แผนจัดการเรียนรู วิชา
ขับรอง เรื่องจังหวะ 4) แบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบคา t-test แบบ Dependent 
 ผลการวิจัยพบวา  

1. ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี มีประสิทธิภาพเทากับ 97.77/99.58 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ี
กําหนดไว 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 
หลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ ในภาพรวมอยู
ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย ( ) เทากับ  4.82  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.19 
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 The purposes of this research were to: 1) Study and develop the efficiency of 

the multimedia lesson in vocal on rhythm subject for short course curriculum of 

Ratchaburi Polytechnic College 2) Compare the achievement before and after study 

using the multimedia lesson in vocal on rhythm subject for short course curriculum 

of Ratchaburi Polytechnic College. 3) Study the students’ opinion on the multimedia 

lesson in vocal on rhythm subject for short course curriculum of Ratchaburi 

Polytechnic College. The Samples of this research were : Short course curriculum 

singing students studying in semester of academic year 2014 in Ratchaburi 

Polytechnic College. From  simple random sampling with 1 room draw for a total of 

30 people. The instruments in this research were:  1) Topic of Focus Group 

Discussion 2) The multimedia lesson in vocal on rhythm subject for short course 

curriculum of Ratchaburi Polytechnic College 3) The lesson plan on “Vocal on 

rhythm subject” 4) Rhythmic Dictation Exercises 5)  Questionnaire form on students 

satisfaction. The statistic methods used to analyze data are mean, standard 

deviation, and t-test for Dependent.  

 The results of the research were : 1) The efficiency of The multimedia lesson 
in vocal on rhythm subject for short course curriculum of Ratchaburi Polytechnic 
College was 97.77/99.58 which higher than expected  2) The learning process of 
students learning effect after studying The significant 0.01 3) generally, the 
satisfaction of  students's highly valued ( = 4.82 , S.D. = 0.19) 
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากรองศาสตราจารยสมหญิง 

เจริญจิตรกรรม ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธ สติมั่น และผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ซ่ึง
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่คอยใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนยิ่งตอผูวิจัย รวมทั้ง  
รองศาสตราจารยศิริพงศ พยอมแยม ประธานสอบวิทยานิพนธที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนําและขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนแกผูวิจัย  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง  

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิลปชัย กงตาล ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา
แนะนําแกไขขอบกพรองตางๆ ของวิทยานิพนธฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาใหคําแนะนําขอคิดเห็นตางๆในการสนทนากลุม ตลอดจน
ตรวจเครื่องมืองานวิจัยพรอมทั้งใหคําแนะนํา การปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัยใหมีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

ขอขอบพระคุณอาจารยอาคม ทีฆวาทิน และอาจารยพินิจ ทองเสริม ที่กรุณาเปนกรรมการในการ
ทดลองและเก็บขอมูลงานวิจัย และขอขอบคุณนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาดนตรี วิทยาลัย
สารพัดชางราชบุรี ที่ใหความรวมมือและคอยอํานวยใหความสะดวกในการทดลองและเก็บขอมูลงานวิจัย 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆรวมชั้นเรียนระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ทุกทานที่ใหกําลังใจและ
คอยใหความชวยเหลือผูวิจัยดวยดี 

ทายที่สุดนี้ผูวิจัยขออุทิศคุณคาและประโยชนจากงานวิจัยฉบับนี้ใหบิดาที่เสียชีวิตไปในระหวางการ
ทําวิทยานิพนธนี้ ขอขอบพระคุณมารดา และครอบครัวท่ีคอยเปนกําลังใจ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรด
ดลบันดาลใหทุกทานจงประสบแตความสุขความเจริญสมหวังดังปรารถนาทุกประการ 
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