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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) 

 
 

Department of Educational Technology Graduate School                                                 Silpakorn University   
Student’s signature………………………………………………………………………………                                     Acadamic  Year 2013 
Thesis Advisors’ signature  1…………….………….………   2…………………….….………  3…………….…………………… 

จ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญ 

  หนา 

บทคัดยอภาษาไทย ...............................................................................................................................  ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ..........................................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ ................................................................................................................................  ฉ 
สารบัญตาราง........................................................................................................................................  ญ 
สารบัญภาพ ..........................................................................................................................................  ฎ 
บทที่ 
 1 บทนํา .........................................................................................................................................  1 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา .............................................................................  1 
              คําถามการวิจัย..................................................................................................................... .      5 
 วัตถุประสงคของการวิจัย....................................................................................................  5 
 สมมติฐานการวิจัย ..............................................................................................................  5 
 ขอบเขตของการวิจัย ..........................................................................................................  5 
 นิยามศัพทเฉพาะ ...............................................................................................................  6 
 กรอบแนวคิดการวิจัย .........................................................................................................  8 
2       เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ..................................................................................................  9 
 สื่อมัลติมีเดีย.......................................................................................................................  9 
 ความหมายของสื่อมัลติมีเดีย ......................................................................................  9 
 รูปแบบของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน ..........................................................  10 
 การนําสื่อมัลติมีเดียไปใชในการสอน……………………………………………………………………  11 
 การประยุกตใชสื่อมัลติมีเดียทางการเรียนการสอน……………………………………………… .  12 
 ประโยชนของส่ือมัลติมีเดียทางการเรียนการสอน……………………………………………… ...  12 
 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชาศิลปกรรม  กรมอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ… ....................................................................................... …….. 14 
 แนวคิดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21……………………………………………………………………………… 19 
 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ…………………………………………………………………………………………. 22 
 
 

ช 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่                                                                                                                      หนา 
 3 วิธีดําเนินการวิจัย .......................................................................................................................  27 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง .................................................................................................  27 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ........................................................................................................  27 
 ระเบียบวิธีวิจัย…………………………………………………………………………………………………………  28 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย……………………………………………………………………………………………. 28 
 ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย………………………………………………………….. 29 
 การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล......................................................................  45 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย…………………………………………………………………  47 
 4 ผลการวิเคราะหขอมูล ................................................................................................................  50 
 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ..................................................................................  50 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษา 
 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี….. ....................................................  51
 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ดวย 
               สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  
              วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี............. .....................................................................................  51 
 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับ 
 นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี………………………………………. 52 
 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ............................................................................................  55 
 วัตถุประสงคของการวิจัย....................................................................................................  55 
 สมมติฐานการวิจัย ..............................................................................................................  55 
 ขอบเขตของการวิจัย ..........................................................................................................  55 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย .....................................................................................................  56 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช .........................................................................................  56 
 สรุปผลการวิจัย………………………………………………………………………………………………………… 57 
 อภิปรายผล ........................................................................................................................  58 
              ขอคนพบของผูวิจัยในการพัฒนาสื่อวิชาขับรอง  เรื่องจังหวะ ..............................................  59 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป……………………………………………………………………………………………………. 61 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ..................................................................................  61 
รายการอางอิง .......................................................................................................................................  62 

ซ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่                                                                                                                      หนา 
ภาคผนวก .............................................................................................................................................  66 
     ภาคผนวก ก รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ............................................................................................   67 
     ภาคผนวก ข การจัดกลุมสนทนา (Focus Group Discussion) ............................................  71 
     ภาคผนวก ค แผนการจัดการเรียนรู ......................................................................................  75                        
     ภาคผนวก ง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ...................................................................................  95 
       ภาคผนวก จ แบบตรวจคุณภาพสื่อ .......................................................................................  102 
  ภาคผนวก ฉ ผลการวิเคราะหขอมูล .....................................................................................  112 
  ภาคผนวก ช Story Board...................................................................................................  117 
             ภาคผนวก ช ตัวอยางภาพส่ือมัลติมีเดียและกิจกรรมการทดลองสื่อมัลติมีเดีย ......................  120 
ประวัติผูวิจัย .........................................................................................................................................  131 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฌ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญตาราง 
ตารางที่   หนา  

 1 แผนการวิจัยแบบ One group pretest-posttest design ..................................................   28 
 2 ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะจากผูเชี่ยวชาญ 
   ดานสื่อมัลติมีเดีย 3 ทาน ........................................................................................   35 
 3  ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะจากผูเชี่ยวชาญ 
             ดานการสอนดนตรี 3 ทาน .....................................................................................  36 
 4 ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ รายบุคคลจํานวน 3 คน ..................   37  
 5  ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ แบบกลุมเล็กจํานวน 9 คน .............  38  
 6 ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ แบบทดลองภาคสนามจํานวน 15 คน 38   
 7 เกณฑการใหคะแนนแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะ ตอ 1 จังหวะเพลง ....................................  42 
 8 การหาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ(จํานวน 30 คน)............................  51 
  9  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียวิชา 
                        ขับรอง เรื่องจังหวะ ................................................................................................  51 
  10  ความพึงพอใจของผูเรียนตอส่ือมัลติมีเดีย ..............................................................................  52 
 11  สรุปผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอประเด็นขอคําถามในการสนทนากลุม ...................  111 
 12  สรุปผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาทีมีตอแผนการจัดการเรียนรู .........................  112 
  13 ความสอดคลองของแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะจากกรรมการ 3 ทาน ..................................  113 
  14  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียน .............   113 
 15  คะแนนสอบปฏิบัติเคาะจังหวะของผูเรียน 30 คน .................................................................  114 
   16 วัตถุประสงคที่ตองการเรียนรู สื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ .....................................  115  
 17 จํานวนผูเรียน จํานวนครั้งและรอยละในการศึกษาสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรองเร่ืองจังหวะ........ 115   
 18 ปญหาในการเรียนรูสื่อและวิธีแกปญหาของผูเรียน ................................................................  115  
 19  ขอเสนอแนะของผูเรียน ........................................................................................................  116 
 
 
 
 
 

ญ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญภาพประกอบ 

แผนภาพท่ี   หนา 

 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ ...........................................  8 
   2 ขั้นตอนการจัดกลุมสนทนา (Focus group discussion) ......................................................  31 
  3 โครงสรางเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรองเร่ืองจังหวะ .....................................................  33 
   4 ขั้นตอนการสราง และหาคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ ................................  39 
 5 ขั้นตอนการสราง และหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูวิชาขับรองเร่ืองจังหวะโดยใช 

สื่อมัลติมีเดีย ...........................................................................................................  41 
 6 ขั้นตอนการสราง และหาคุณภาพแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะ………………………………………….. 43 
 7 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียเรื่องจังหวะ……… 45 
 8 ขั้นตอนการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ...........................................................  47 
 9 Story Board สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรองเร่ืองจังหวะสวนตนเพลง............................................  118 
 10 Story Board สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรองเร่ืองจังหวะสวนแสดงคํารอง .....................................  119 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฎ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทที่ 1 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (2551: 3 - 6)ไดบัญญัติในมาตรา 10  
ไววา การจัดอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหจัดโดยรูปแบบในระบบซ่ึงเปนการจัดการศึกษา
วิชาชีพที่เนนการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปนหลัก    การศึกษานอกระบบเปน
การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุน   โดยหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ 
สภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุมและการศึกษาระบบทวิภาคีเปนการจัดการศึกษา
วิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันกับสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยนักเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ เพื่อประโยชนในการผลิต
และพัฒนากําลังคน  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษาไดหลายรูปแบบรวมกัน
ได โดยมีเปาหมายตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551 วา   “ตอง
เปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
แผนการศึกษาแหงชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ  ระดับเทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปนการยกระดับในดานวิชาชีพใหสูงขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน โดยนําความรูทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญา พัฒนาผูรับการศึกษาใหมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติและมีสมรรถนะ จะสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติ
หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได”  รูปแบบของการจัดการศึกษาคือ  1)  การศึกษาในระบบ   เปนการ
จัดการศึกษาวิชาชีพที่เนนการศึกษาในสถานศึกษา อาชีวศึกษาหรือสถาบันเปนหลัก โดยมีการกําหนด
จุดมุงหมาย วิธีการศึกษา   หลักสูตร   ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการ
สําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน  2) การศึกษานอกระบบ   เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนใน
การกําหนดจุดมุงหมายรูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา   การวัดและการประเมินผลท่ีเปนเง่ือนไข
ของการสําเร็จ การศึกษา    โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและ ความตองการของบุคคลแตละกลุม  3 ) การศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการศึกษา
วิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ สถาบันกับสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติใน
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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กําหนด ไดแก    1)ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  2)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  3) ปริญญาตรี     
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ    ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) 
รัฐบาลมุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพโดยมีเปาหมายหลักคือ พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม  

ในการจัดการศึกษานอกระบบของการอาชีวศึกษาโดยการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นนั้น  
เปนการมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได ประกอบดวยหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้
ตองใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นท่ีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาน้ันๆ ตั้งอยู  วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี จังหวัดราชบุรี เปนหนวยงานหน่ึงที่เปดสอนใน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในหลายสาขาวิชาชีพ และหน่ึงในวิชาชีพเหลานั้นคือ วิชาขับรอง อันเปน
รายวิชาหนึ่งของแผนกดนตรีสากล ที่มุงหวังพัฒนาผูเรียนใหความรูการฝกปฏิบัติ มีความสามารถใน
การขับรองไดถูกตองเพียงพอที่จะนําไปประกอบอาชีพไดอยางอิสระ มีความรูความเขาใจในสุนทรียะ 
เกิดความซาบซึ้งดานดนตรี ปรับตัวเขากับเทคโนโลยีและสถานการณตางๆได มีมนุษยสัมพันธ และ
เจตคติที่ดีการประกอบอาชีพทางดนตรี  และจากสภาพการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูดนตรีไดลึกซึ้งเขาใจและมีความหมาย คือการที่ผูเรียนมีโอกาสตอบสนองกับดนตรีโดยตรงโดยมี
ครูคอยชวยเหลือแนะนํามิใชเปนผูกําหนดสิ่งตางๆเพียงผูเดียว (ณรุทธ สุทธจิตต, 2541: 72) ดนตรี
จัดเปนศาสตรเฉพาะที่สามารถพัฒนาบุคคลไดทั้งทางรางกาย   สติปญญา  อารมณ  สังคม  เจตคติ  
บุคลิกภาพและชวยใหบุคคลมีพฤติกรรมที่พึงประสงค   ปรีชา ชางขวัญยืน (2523: 5) กลาววา 
การศึกษาทางดนตรี มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาดานจิตใจ   ความคิด   รวมถึงสติปญญาของมนุษย  
ดังเชน เพลโต (Plato) ที่กลาววา “การศึกษาดนตรีสําคัญที่สุด    เพราะจังหวะและความกลมกลืน
เขาไปสูวิญญาณและยึดวิญญาณไดอยางเหนียวแนน ยิ่งกวาสิ่งอ่ืน  นําเอาความนาหรรษามาใหแก
วิญญาณ”  การศึกษาทางดานดนตรีมีความคลายคลึงกับการศึกษาของศาสตรดานอ่ืนๆ  ที่ตองมีการ
เรียนรู  การฝกฝน  การศึกษาความหมาย  การศึกษาท่ีมา  เพ่ือใหเกิดความรูทางดนตรีสามารถเขาใจ
ดนตรีไดอยางแทจริง   ดนตรีเปนวิชาการแขนงหน่ึงท่ีมีสาระเฉพาะตนเอง  แมวาบางคร้ังจะมีการจัด
ดนตรีไวในศิลปะก็ตาม    แตโดยเน้ือแท  สาระดนตรีมีความแตกตางจากศิลปะอยางเห็นไดชัด  
กลาวคือ  ศิลปะเปนเรื่องของการรับรูดวยสายตา  หรือทัศนศิลป (Visual  Art)   สวนดนตรีเปนเรื่อง
ของการรับรูดานการฟง  คือ โสตศิลป(Audio Art)   และศิลปะการแสดง(Performing  Arts)   ใน
การศึกษาเกี่ยวกับดนตรีจึงควรทราบถึงสาระทางดนตรีเปนอันดับแรก   เพ่ือความเขาใจที่จะเปน
พ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมดนตรีดานตางๆตอไป ณรุทธ สุทธจิตต  (2538: 1) 
ไดกลาวเพ่ิมเติมถึงดนตรีกับระบบการศึกษาไววา แตละระดับการศึกษายอมจะมีหลักสูตรดนตรีใน
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สองลักษณะ คือ  หลักสูตรดนตรีศึกษาหรือดนตรีทั่วไป (General  Music)  และหลักสูตรดนตรี
เฉพาะ (Specialized  Music) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2542: 32)  ในหมวด 9 มาตรา 66  วาดวยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  กําหนดใหผูเรียนมี
สิทธิ์ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพ่ือใหมี
ความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต    ศิริพงศ  พยอมแยม (2533: 14) กลาวไววา ในการจัดการศึกษาท่ีผานมา พบวา
มีปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นกับระบบการเรียนการสอน ไดแก การยึดครูเปนศูนยกลางของการเรียนการ
สอน ซึ่งสงผลใหผูเรียนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ขาดการคิดเปน ดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาตองรวมมือกันแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่ง ข้ึน โดยการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาเขามาใชกับระบบการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับ ความกาวหนา
ของเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรเจริญขึ้นอยางรวดเร็วทั้งในดานฮารดแวร  ซอฟตแวร และระบบ
เครือขาย สามารถนําไปใชประโยชนในกิจการตาง ๆ แทบทุกวงการ   ทางดานการศึกษา เราสามารถ
นํา เสียง วิดีทัศน  ภาพนิ่ง  และภาพเคล่ือนไหว มาใชรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เรารวมเรียกสื่อ
ประเภทนี้วา มัลติมีเดีย (Multimedia)  ความเจริญทางดานซอฟตแวรคอมพิวเตอรทําใหสามารถทํา
ใหเปนมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ  (Interactive Multimedia)  หากพิจารณาคําวา Multimedia ตาม
พจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอรฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลวา  สื่อประสม หรือสื่อหลายแบบ ซึ่ง
หมายถึง การใชอุปกรณตาง ๆ เพ่ือรวมกันนําเสนอขอมูลเปนหลัก  โดยเนนผลลัพธที่เกิดขึ้นจาก
เทคนิคการนําเสนอ เชน ผลลัพธที่เกิดข้ึนบนจอภาพคอมพิวเตอร  หรือบนจอรับภาพในรูปแบบอ่ืน ๆ     
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนเปนนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีนักการศึกษาใหความสนใจเปนอยาง
ยิ่ง   พัฒนาการของส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนในประเทศตะวันตกต้ังแตป  ค.ศ.1980 เปน
ตนมา  มีความรุดหนาอยางเดนชัด         ยิ่งเมื่อมองภาพการใชงานรวมกันกับระบบเครือขายดวย
แลว  บทบาทของส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนจะยิ่งโดดเดนไปอีกนานอยางไรขอบเขต   
รูปแบบตางๆ ของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาขึ้นตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  จนกระท่ังเม่ือกลาวถึงสื่อมัลติมีเดีย ทุกคนจะมองภาพตรงกัน คือ การ
ผสมผสานสื่อหลากหลายรูปแบบเพ่ือนําเสนอผานระบบคอมพิวเตอรและควบคุมดวยระบบ
คอมพิวเตอร  ในปจจุบันสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนไดรับการบันทึกไวบนแผนซีดีรอมและ
เรียกบทเรียนลักษณะน้ีวา    คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)    
เมื่อกลาวถึง CAI  จึงหมายถึง   สื่อมัลติมีเดียที่นําเสนอบทเรียนโดยมีภาพ  และเสียงเปน
องคประกอบหลัก  โดยภาพและเสียงเหลานี้อาจอยูในรูปแบบของขอความ  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  
หรือวีดิทัศน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบบทเรียน  สวนเสียงนั้นอาจเปนเสียงจริง  เสียงบรรยาย  และ
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อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม  โดยทั้งหมดจะถายทอดผานระบบคอมพิวเตอรซึ่งตอเปนระบบเครือขายหรือ
คอมพิวเตอรสวนบุคคล(กรมวิชาการ, 2544: 1-2)   

จากแนวคิด ทฤษฎีและขอมูลขางตนประกอบกับประสบการณการสอนในรายวิชาขับ
รอง สาขาดนตรี วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี จังหวัดราชบุรี ของผูวิจัยท่ีไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับครูผูสอนดนตรี ดานการขับรอง ของสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ตลอดจนศิลปนนักรอง
ที่มีชื่อเสียงและที่ประกอบอาชีพนักรองโดยตรง และจากการจัดกิจกรรมในการสอนขับรองพบวา   
พบวานักศึกษาสวนใหญยังขาดทักษะในการนับจังหวะดนตรี ในการขับรอง ทําใหผูเรียน รองเพลงได
ไมตรงตามจังหวะท้ังนี้อาจสืบเน่ืองมาจากหลายปจจัย เชน ผูที่สมัครเขาเรียนในวิชาขับรองนั้นจะมี
อายุระหวาง 46 – 83 ปทําใหการเรียนรูในชั้นเรียนมีการรับรู ไดไมเทากันเพราะวัยท่ีแตกตางกัน   
ประกอบกับการเรียนรองเพลง เปนการฝกฝนดานทักษะ ผูสอนจึงจําเปนตองใชวิธีการและสื่อการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย ซึ่งจากการคนควาการสอนดนตรี จากงานวิจัยพบวา  ในหลาย
สถานศึกษาครูยังใชวิธีการสอนแบบเดิมๆ  โดยไมมีการปรับเปล่ียนวิธีการสอนตลอดจนการทํา
กิจกรรมตางๆทางดนตรีไมหลากหลาย    ใชวิธีบรรยาย ยกตัวอยางและสาธิตใหดู ซึ่งในกระบวนการ
สอนดนตรีจะเนนการปฏิบัติ ผูเรียนตองเรียนจากการฝกกิจกรรมจริง การจะทําใหกระบวนการเรียน
การสอนวิชาดนตรีดําเนินไปไดดวยความสําเร็จ ตองอาศัยครูผูสอน เครื่องมือประกอบการเรียน 
โดยเฉพาะสื่อที่จะทําใหกระบวนการศึกษาบรรลุเปาหมายอันนาพึงพอใจ  (ขวัญใจ ฮีลีย , 2533: 17) 
และจากสภาพการศึกษาปญหาและความตองการส่ือการสอนวิชาดนตรีของเสนห บุญชวย(2539 : 
บทคัดยอ) ยังพบวาสภาพครูมีจํานวนไมเพียงพอ งบประมาณในการผลิตซอมแซมสื่อดนตรีไมเพียงพอ 
และ ครูผูสอนดนตรีตองการส่ือการสอน  ซึ่งสอดคลองกับ ปริวัฒน ถานิสโร (2544: 125) ที่ไดศึกษา
กระบวนการสอนวิชาดนตรีสากลในวิทยาลัยสารพัดชาง ที่เปดสอนดนตรี จํานวน 32 แหง พบวา 
อาจารยผูสอนไดมีโอกาสเขารับการอบรมการผลิตสื่อ  การใชสื่อและวิธีการเก็บรักษาสื่อการเรียน 
การสอนอยูในระดับปฏิบัตินอยคิดเปนคาเฉลี่ย 1.63     

จากสภาพปญหาของผูเรียนวิชาขับรอง ของวิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี และสภาพ
ปญหาที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยพบวายังไมมีสื่อมัลติมีเดียที่ใชในการเรียนการสอนเรื่องจังหวะ ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงคิดศึกษาพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปศึกษาไดดวย
ตนเอง  สามารถที่จะเลือกเรียนไดทุกโอกาส เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียน ทั้งยังสามารถ
นํามาเปนสื่อสําหรับครูผูสอนเพ่ือใหสอนไดตามวัตถุประสงคการจัดการเรียนรูมากข้ึน   
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คําถามการวิจัย 
1. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี  มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดหรือไม 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อเรียน ดวยสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหรือไม 
3. ความพึงพอใจของผูเรียน ที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรีเปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาส่ือมัลติมีเดียวิชาขับรองเรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ใหมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย สื่อมัลติมีเดยี
วิชาขับรองเร่ืองจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
รายวิชาขับรอง วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี มีประสิทธิภาพในระดับ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ ของนักศึกษา หลังเรียนดวยส่ือ
มัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะสูงกวา กอนเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนา สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน รายวิชาขับรอง วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ปการศึกษา 
2557  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาขับรอง  ที่กําลังศึกษาอยู

ในภาคเรียนที่ 1/2557 วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี จํานวน 2 หอง  60 คน 
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 1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาขับรอง ที่กําลังศึกษา
อยูในภาคเรียนที่ 1/2557 วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling )ดวยการจับฉลากหองเรียน 1 หอง  จํานวน  30 คน 

2. ตัวแปร 
   2.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ การเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดีย วิชา

ขับรอง เรื่องจังหวะ  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 
    2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)    คือ  

  2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแผนกดนตรี   หลักสูตรวิชาชีพ 
ระยะสั้น  รายวิชาขับรอง ที่ไดศึกษาสื่อ มัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 
                          2.2.2 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอส่ือมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 
 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี   

3. ระยะเวลาการทดลอง 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 / 2557 สอนและสาธิตใน 

ชั้นเรียนจํานวน  5  ชั่วโมง  แจกสื่อมัลติมีเดียและคูมือใหเรียนรูดวยตนเอง 3 วัน 
4. เนื้อหาท่ีใชในการทดลอง 
     เนื้อหาที่ใชในการทดลอง คือ เนื้อหาการเรียนรูจากสื่อมัลติมีเดียวชิาขับรอง เรื่อง

จังหวะสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 กลุมจังหวะนับ 4  คือ จังหวะสโลวโซล(S.Soul) 
ตอนท่ี 2 กลุมจังหวะนับ 2  คือ จังหวะชะชะชา(Cha cha cha) 
ตอนท่ี 3 กลุมจังหวะนับ 3  คือ จังหวะวอลซ(Waltz) 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรองเร่ืองจังหวะสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
หมายถึง บทเรียนที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง โดยใชคอมพิวเตอรรวมกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร หรือเครื่องเลน ดีวีดี หรือเครื่องเลนวิดีโอ ในการนําเสนอเนื้อหาเร่ืองจังหวะ ซึ่งเปน
ดนตรีประกอบดวยเสียงดนตรีที่มีเสียงรองของศิลปน และเสียงดนตรีที่ไมมีเสียงรองของศิลปน มี
ตัวอักษรคํารองแสดงคํารองท่ีมีการเปลี่ยนสีไปตามจังหวะนับ มีอักษรตัวเลขกํากับจังหวะตก ของกลุม
จังหวะนับ 4 กลุมนับ 2 และกลุมนับ 3 โดยเนนในจังหวะนับหนึ่งใหชัดเจน โดยผูเรียนสามารถเลือก
หัวขอและเวลาเรียนดวยตนเองตามความสนใจและความตองการ 

2. ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียวิชา
ขับรอง เรื่องจังหวะสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนอัตราสวนระหวาง
ประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธดวยเกณฑ 80/80 
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เกณฑ 80 ตัวแรก  หมายถึง  คาเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
ดวยส่ือมัลติมีเดียวิชาขับรอง เร่ืองจังหวะ มาคํานวณคารอยละ( คาเฉลี่ยต้ังแต 80 ขึ้นไป )  

เกณฑ 80 ตัวหลัง  หมายถึง คะแนนจากการทําทดสอบหลังเรียน( Post-test )ของการ
เรียนดวยส่ือมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ มาคํานวณคารอยละ(คาเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ
ตั้งแต80ขึ้นไป) 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง คะแนนการปฏิบัติเคาะจังหวะของผูเรียนท่ีลง
ตามจังหวะตกของหองเพลงที่ไดฟงจํานวน  3 กลุมจังหวะคือ กลุมจังหวะนับ 4  นับ 2 และนับ 3    
แตละกลุมจังหวะมี 8 หองเพลงรวมเปน 24 หองเพลง โดยการประเมินของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 3 
ทาน      ซึ่งมีเกณฑใหคะแนนดังนี้  1 คือ เคาะตรงจังหวะของหองเพลง    0 คือเคาะไมตรงจังหวะ
ของหองเพลง  คะแนนที่ไดจากการปฏิบัติเคาะจังหวะของผูเรียนมีคาระหวาง  0 – 24    

4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของผูเรียนที่มีตอ สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่อง
จังหวะสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

5. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  หมายถึง หลักสูตรที่กรมอาชีวศึกษา(เดิม)พัฒนาขึ้น 
เพ่ือใหสถานศึกษาใชฝกอบรมใหแกนักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปที่ประสงคจะนําความรู
ความชํานาญที่ไดรับไปประกอบอาชีพอิสระสวนตัว หรือนําไปปรับปรุงงานท่ีทําอยูใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นหรือเพ่ิมเติมความรูพิเศษ สามารถนําไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตประจําวันหรือถายโอนหนวยกิต 
หนวยการเรียนไปสูหลักสูตรในระบบโรงเรียนที่ตนกําลังศึกษาอยูได 

6. ผูเรียน  หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชาขับรอง ที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
เรียนที่ 1 / 2557   ในวิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาเร่ือง สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ดวยสื่อมัลติมีเดีย มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 

กรอบแนวคิด    
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจของผูเรียน 

สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชา
ศิลปกรรม ศึกษาความรูท่ัวไป
เกี่ยวกับการขับรอง  การหายใจ
เขาออกตามวิธีการขับรอง  การ
เปลงเสียงโนตสากล  การเคาะ
จังหวะ  ปฏิบัติการหายใจเขา
ออก  การเก็บกักลมหายใจ การ
เปลงเสียงตามมาตรฐานการเกิด
เสียงตางๆ  การฝกเคาะจังหวะ  
การไลบันไดเสียง การฝกเพลง
สมัยนิยม  เทคนิคการขับรองและ
การแสดงทาประกอบ (กรม
อาชีวศึกษา, 2540: 125) 

สื่อมัลติมีเดีย  
 หมายถึง  สื่อประสมท่ีใชคอมพิวเตอร
เปนฐานในการเสนอสารสนเทศ หรือการ
ผลิตเพื่อเสนอขอมูลประเภทตางๆ เชน 
ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรและ
เสียงในลักษณะของสื่อหลายมิติ โดยท่ีผูใช
มีการโตตอบกับสื่อโดยตรง  
( กิดานันท มลิทอง, 2540:  257) 

การฝกปฏิบัติเคาะจังหวะ 
 หมายถึง การปฏิบัติเคาะจังหวะ
ของผูเรียนท่ีลงตามจังหวะตกของหอง
เพลงท่ีไดฟงใน กลุมของ 2 จังหวะ 
เคาะ 1-2 กลุมของ 3 จังหวะ เคาะ 1-
2-3 กลุมของ 4 จังหวะ เคาะ 1-2-3-
4 (ดษุฎี พนมยงค บุญทัศนกุล, 2547: 
37) 



 
บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสารและวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของเพ่ือนําความรู  ขอมูลมาเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. สื่อมัลติมีเดีย 

2. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชาศิลปกรรม กรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

3. แนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

1. สื่อมัลติมีเดีย 
1.1 ความหมายของส่ือมัลติมีเดีย 

กรมวิชาการ (2544: 2) ไดใหความหมายของมัลติมีเดีย หมายถึง การใชสื่อมากกวา 
1 สื่อรวมกันนําเสนอขอมูลขาวสาร โดยมีจุดมุงหมายใหผูรับสื่อสามารถรับขอมูลมากกวา 1 ชองทาง
และหลากหลายรูปแบบ คําจํากัดความน้ีครอบคลุมชุดการสอนที่รวมสื่อตางๆ ไวดวยกันเปนชุด เพ่ือ
การเรียนรูดวยตนเองและนําอุปกรณตางๆ เชน เครื่องฉายสไลด เครื่องเลนวีดิทัศน เครื่องบันทึกเสียง 
มาตอพวงโดยมีระบบคอมพิวเตอรเปนตัวควบคุม  รวมถึงระบบสื่อสมบูรณแบบท่ีนําสื่อหลากหลาย
เขามาบูรณาการ ผานการควบคุมการใชและการโตตอบดวยระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือ
เครือขาย 

กิดานันท มลิทอง (2540: 257)    ไดใหความหมายของมัลติมีเดีย   หมายถึง     สื่อ 
ประสมที่ใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการเสนอสารสนเทศ หรือการผลิตเพ่ือเสนอขอมูลประเภทตางๆ 
เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรและเสียงในลักษณะของส่ือหลายมิติ โดยที่ผูใชมีการโตตอบกับ
สื่อโดยตรง 

มนตชัย เทียนทอง (2539: 24) ไดใหความหมายไวดังนี้ มัลติมีเดีย  คือ การนําเอา
คอมพิวเตอรมาควบคุมเทคโนโลยีตาง ๆเพ่ือใหทํางานรวมกันในลักษณะของการผสมผสานอยางเปน
ระบบ เชน การสรางโปรแกรมใหมีการนําเสนองานที่เปนขอความมีการเคลื่อนไหวจากวีดิโอประกอบ
หรอืเสียงบรรยายสลับกับไป 

พรเทพ เมืองแมน  (2544: 18) ไดใหความหมายของมัลติมีเดีย หมายถึง การอาศัย
ศักยภาพของคอมพิวเตอรในการนําเสนอทั้งขอความ กราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน 

9 



 10 

และเสียง โดยผูเรียนสามารถโตตอบหรือมีปฏิสัมพันธ( Interactive) กับบทเรียน พรอมทั้งไดรับผล
ยอนกลับ (Feedback) อยางทันทีทันใด รวมทั้งสามารถประเมินและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน
ไดตลอดเวลา 

นิรุท ภูริฉาย (2541: 14) ไดสรุปความหมายของมัลติมีเดีย ไววา บทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรที่นําเสนอสาระเนื้อหาดวยภาพ ขอความและ
ภาพเคลื่อนไหว โดยลักษณะเปนบทเรียนแบบโปรแกรมท่ีมีโครงสรางประกอบดวย โนด (Nodes)และ
ลิงค (links) ที่ไมเปนเสนตรง โดยมีลักษณะปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับโปรแกรม 

 พอลอลิเซนและฟราเตอร (Paulissen and Frater, 1994: 3) ใหนิยามวา 
มัลติมีเดีย คือ การนําเสนอขอมูลผานตัวอักษรภาพกราฟก เสียง ภาพเคล่ือนไหวและวีดิทัศน ที่
นํามาใชรวมกัน โดยสิ่งสําคัญของมัลติมีเดียคือ ผูใชสามารถปฏิสัมพันธกับเครื่องคอมพิวเตอรได 

ฟลุกกิเกอ (Fluckiger, 1995: 5) ใหนิยามวามัลติมีเดีย หมายถึง การเก่ียวของกับ
การใชคอมพิวเตอรในการควบคุมการทํางานโดยรวมขอความ กราฟก ภาพนิ่ง ภาพยนตร 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และสารสนเทศชนิดอ่ืนๆ ที่สามารถแสดงผานกระบวนการของคอมพิวเตอรได 

จากความหมายท่ีกลาวมาสรุปไดวา มัลติมีเดีย หมายถึง การนําเสนอขอมูลผาน
ตัวอักษรภาพกราฟก เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน ที่นํามาใชรวมกัน ที่สามารถแสดงผาน
กระบวนการของคอมพิวเตอรได 

1.2 รูปแบบของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน 
สื่อมัลติมีเดีย เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบเพ่ือใชในการเรียนการสอน โดย

ผูออกแบบ หรือกลุมผูผ ลิตโปรแกรม ไดบู รณาการเอาขอมูลรูปแบบตาง ๆ เชน  ภาพนิ่ ง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง วิดีโอ และขอความ เขาไปเปนองคประกอบเพ่ือการส่ือสาร และการให
ประสบการณ เพ่ือใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพนั่นเอง บทบาทของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษามี 2 
ประเภทดังนี้ (นัสนันท ยศนอย,  2557:  ระบบออนไลน) 

1.2.1 สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนําเสนอขอมูล เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีออกแบบ 
เพ่ือใชในการนําเสนอขอมูลสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา โดยใชคอมพิวเตอรรวมเปนฐานในการ
นําเสนอขอมูลดวย เชน ควบคุมการเสนอภาพสไลดมัลติวิชั่น ควบคุมการนําเสนอในรูปแบบของวิดีโอ
เชิงโตตอบ (Interactive Video) และเครื่องเลนซีดี-รอม ใหเสนอภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว ตาม
เนื้อหาบทเรียนที่ปรากฏอยูบนจอคอมพิวเตอร สวนใหญจะอยูในรูปการส่ือสารทางเดียว ลักษณะของ
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนําเสนอขอมูลมีดังนี ้

1.2.1.1 เปนลักษณะการส่ือสารแบบทางเดียว 
1.2.1.2 ผูรับขอมูลมักจะเปนกลุมยอย จนถึงกลุมใหญ 
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1.2.1.3 มีวัตถุประสงคทั่วไป เพ่ือเนนความรูและทัศนคติ เปนการนําเสนอ
ขอมูลเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ ใชไดกับทุกสาขาอาชีพ 

1.2.1.4 เนนโครงสรางและรูปแบบการใหขอมูลเปนขั้นตอน ไมเนนการ
ตรวจสอบความรูของผูรับขอมูล 

1.2.1.5 โปรแกรมสวนมากจะควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร หรือผูนําเสนอ 

1.2.2 สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบ 
โดยใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการผลิตแฟมสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน และนําเสนอแฟมท่ี
ผลิตแลวแกผูศึกษา ผูศึกษาก็เพียงแตเปดแฟมเพ่ือเรียน หรือใชงาน ตามท่ีโปรแกรมสําเร็จรูปกําหนด
ไว ก็จะไดเนื้อหาลักษณะตาง ๆ อยางครบถวน โดยการนําเสนอขอมูลของส่ือมัลติมีเดียนี้ จะเปนไปใน
ลักษณะสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ ( Interactive) ลักษณะของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูดวย
ตนเองมีดังน้ี 

1.2.2.1 เปนลักษณะการส่ือสารแบบสองทาง 
1.2.2.2 ผูรับขอมูลใชเรียนรูดวยตนเอง หรือเรียนเปนกลุมยอย 2-3 คน 

1.2.2.3 มีวัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะ โดยครอบคลุมทักษะ
ความรู ความจํา ความเขาใจ และเจตคติ สวนจะเนนอยางใดมากนอย ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและ
โครงสรางเนื้อหา 

1.2.2.4 รูปแบบการสอนจะเนนการออกแบบสอน การมีปฏิสัมพันธ การ
ตรวจสอบความรู โดยประยุกตทฤษฎีจิตวิทยา และทฤษฎีการเรียนรูเปนหลัก 

1.2.2.5 โปรแกรมไดรับการออกแบบใหผูเรียน เปนผูควบคุมกิจกรรมการ
เรียนทั้งหมด 

1.2.2.6 การตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อ นับเปนขั้นตอนสําคัญท่ีตอง
กระทํา 

1.3 การนําส่ือมัลติมีเดียไปใชในการสอน 
1.3.1 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียนําเสนอบทเรียน (Computer Multimedia 

Presentation) โดยผูสอนเปนผูใชอยางเดียวในการนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนพรอมประกอบดวย
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงประกอบรวมท้ังมีการอธิบายโดยผูสอนในรายละเอียดของเนื้อหา 

1.3.2 คอมพิวเตอรชวยสอน CAI (Computer Assisted Instruction) สวนใหญ
มักจะจัดทําเนนไปทางการเรียนดวยตนเองมากโดยผูเรียนเปนคนใชโดยออกแบบวิธีการเสนอเน้ือหา
บทเรียน (Instructional (Design) ใหสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน ใชเทคนิคของการ
เสริมแรง (Reinforcement) และหลักการปฏิสัมพันธ (Interactive) และหลักการทางจิตวิทยาการ
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เรียนรูโดยเฉพาะกระบวนการของจิตวิทยา Cognitive psychology ที่เนนกระบวนการคิดและใช
วิธีการวิเคราะหการเรียนรูขาวสารของมนุษยนํามาใชประกอบกันอยางเปนระบบ(System) 

1.3.3 หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส (Electronic Textbook) เปนการจัดทําเนื้อหาใน
ตําราและหนังสือเรียนใหอยูในรูปของซอฟตแวรคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยมีรายละเอียดดานเนื้อหา
รูปภาพเหมือนหนังสือท่ัวไป โดยอาจมีภาพเคลื่อนไหว และเสียงรวมทั้ง ไฮเปอรเท็กซเขามาประกอบ
เพ่ิมเติมเพ่ือใหมีสีสันรูปแบบที่นาสนใจมากข้ึน 

1.3.4 หนังสืออางอิงอิเล็กทรอนิกส (Electronic Reference) เปนการจัดทํา
หนังสืออางอิงประเภทตาง ๆ เชน เอ็นไซโคลพีเดีย,ดิกชันนารี,นามานุกรม,วารสารที่ออกเปนชุด ฯลฯ 
ใหอยูในรูปของซอฟตแวรมัลติมีเดีย โดยมีรายละเอียดการจัดทําเหมือนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

1.4 การประยุกตใชสื่อมัลติมีเดียทางการเรียนการสอน 
 การนําเอาสื่อมัลติมีเดียมาประยุกตใชกับการศึกษาเพ่ือใหเกิดผลทางการเรียนการ

สอนไมวาจะใชสื่อมัลติมีเดีย รูปแบบใดก็ตาม มีแนวทางในการประยุกตใชตามข้ันตาม การสอนทั่วไป
ดังนี้ 

1.4.1 การนําเสนอเน้ือหา (Content presentation) ในรูปแบบลักษณะตาง ๆ 
และข้ันตอนตาง ๆ กัน 

1.4.2 การชี้แนะผูเรียน (student guidance) โดยผูเรียนไมสามารถเปดดูเนื้อหาท่ี
อยูในคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษาไดทันทีเหมือนหนังสือจึงจําเปนตองมีระบบนํารอง 
(Navigation System) ควบคูกับการชี้แนะเน้ือหาหรือวิธีเรียนของผูเรียนเพื่อปองกันผูเรียนหลงทาง 

1.4.3 การฝกฝนโดยผูเรียน (Student practice) เปนจุดเดนของส่ือการศึกษาชนิด
นี้ เพราะสามารถ กําหนดกิจกรรมและกําหนดสถานการณใหผูเรียนฝกฝนตนเองไดตามความสะดวก
และสามารถทําซ้ํา ๆ กันไดโดยไมจํากัดเหมือนกับการฝกฝนกับผูสอนโดยตรง 

1.4.4 การประเมินผลการเรียนรู (Learning evaluation) ขั้นตอนน้ีเปนจุดเดน 

ของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพราะผูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรูไดดวยตนเอง ถาผลออกมาไม
นาพอใจสามารถเรียนซ้ําและประเมินผลอีกไดโดยไมกระทบกระเทือนผูสอน 

1.5 ประโยชนของส่ือมัลติมีเดียทางการเรียนการสอน 
1.5.1 เทคโนโลยีดานสื่อมัลติมีเดียชวยใหการออกแบบบทเรียน ตอบสนองตอ

แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรูมากยิ่งขึ้น รวมท้ังสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิจัยที่
ผานมาแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียวา สามารถชวยเสริมการเรียนรู ทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึนได 

1.5.2 สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของซีดีรอม ใชงาย เก็บรักษางาย พกพาไดสะดวก 
และสามารถทําสําเนาไดงาย 
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1.5.3 สื่อมัลติมีเดียเปนสื่อการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง
ตามศักยภาพ ความตองการ และความสะดวกของตนเอง สามารถสรางสถานการณจําลอง จํา ลอง
ประสบการณ ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

1.5.4 ในปจจุบันมีโปรแกรมชวยสรางบทเรียน (Authoring Tools) ที่งายตอการใช
งานทําใหบุคคลท่ีสนใจทั่วไปสามารถสรางบทเรียนสื่อมัลติมีเดียใชเองได 

1.5.5 ผูสอนสามารถใชสื่อมัลติมีเดียเพ่ือสอนเน้ือหาใหม เพ่ือการฝกฝน เพ่ือเสนอ
สถานการณจําลอง และเพ่ือสอนการคิดแกปญหา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใชเปน
ประการสําคัญ รูปแบบตางๆ ดังกลาวนี้จะสงผลดีตอการเรียนรู วิธีการเรียนรู และรูปแบบการคิดหา
คําตอบ 

1.5.6 สื่อมัลติมีเดียชวยสนับสนุนใหมีสถานท่ีเรียนไมจํากัดอยู เพียงหองเรียน 
เทานั้น ผูเรียนอาจเรียนรูที่บาน ที่หองสมุด หรือภายใตสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ตามเวลาที่ ตนเอง
ตองการ 

1.5.7 เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย สนับสนุนใหเราสามารถใชสื่อมัลติมีเดียกับผูเรียนได 
ทุกระดับอายุ และความรู หลักสําคัญอยูที่การออกแบบใหเหมาะสมกับผูเรียนเทานั้น 

1.5.8 สื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพ นอกจากจะชวยใหเกิดความคุมคาในการลงทุนของ
โรงเรียน หรือหนวยงานแลว ความกาวหนาของระบบครือขาย ยังชวยสงเสริมใหการใชสื่อมัลติมีเดีย
เปนประโยชนตอสถานศึกษาอ่ืนๆ อีกดวย 

ปจจุบันสื่อมัลติมีเดียบนเว็บและสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของซีดีรอมกําลังไดรับความนิยม
เปนอยางมาก  การออกแบบส่ือมัลติมีเดียมีความหลากหลายขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการใชงาน  เชน  
หากออกแบบเพ่ือการเรียนการสอน  เราเรียกวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  หรือ  Computer – 

Assisted  Instruction ( CAI) สื่อมัลติมีเดียไมจําเปนตองเปน CAI เสมอไป  ขอมูลตาง ๆ ที่เราสืบคน
ทางอินเทอรเน็ตซึ่งมีภาพและเสียงก็ถือเปนสื่อมัลติมีเดีย  ในชวง  5  ปที่ผานมา  สถาบันการศึกษา
เกือบทุกระดับไดเล็งเห็นความสําคัญของสื่อมัลติมีเดีย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  CAI แตเนื่องจากสื่อ
มัลติมีเดียที่จําหนายมีราคาคอนขางแพงและไมคอยสอดคลองกับของหลักสูตร  การลงทุนจึงไมคอย
ไดผลเต็มที่  สถาบันการศึกษาหลายแหงแกปญหาดวยการผลิตสื่อมัลติมีเดียเอง ซึ่งแมจะเปนทางออก
ที่ดี  แตในเชิงปฏิบัติมีอุปสรรคมากพอสมควร  แนวคิดในการแกปญหานี้นาจะเปนการผสมผสาน
ระหวางการกระตุนใหเกิดการแขงขันในการผลิตขององคกรเอกชน  และขณะเดียวกันก็สนับสนุนให
หนวยงานหลักที่ดูแลดานการศึกษาของประเทศ  จัดระบบการผลิตที่เต็มรูปแบบและตอเนื่องอีกทาง
หนึ่งได 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ที่ไดจากการสนทนากลุม ซึ่งไดแก 
วีดิโอ โดยมีองคประกอบคือ มีตัวอักษรคํารอง มีตัวเลขกํากับแสดงการนับจังหวะเพลง  มีเสียงรอง
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เพลงและเสียงดนตรีประกอบ มีการเปลี่ยนสีคํารองที่ผานการนับจังหวะไปแลว ตลอดจนมีเมนูให
ผูเรียนเลือกเรียนในบทเรียนที่ตนตองการได เปนสื่อชวยสอนเสริมเนื้อหาในบทเรียนที่เหมาะสมกับวัย
ผูเรียนที่เปนผูสูงอายุ 
 

2. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชาศิลปกรรม กรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการ  (กรมอาชีวศึกษา, 2540: 125) 

2.1 ชื่อวิชา  ขับรอง   รหัสวิชา  13060209  จํานวน  3 หนวยกิต 

ระดับชั้น  วิชาชีพระยะสั้น  สาขาวิชา ดนตรี  จํานวน  120 ชั่วโมง 
 

2.2 หนวยการเรียนที่ 3  การเคาะจังหวะและการเปลงเสียงตามตัวโนต จํานวน   9 

ชั่วโมง 
 

2.3 จุดประสงครายวิชา  เมื่อผูเรียนไดเรียนจบรายวิชานี้แลว ผูเรียนจะตอง 
2.3.1 มีความรูทั่วไปเก่ียวกับการขับรอง 
2.3.2 มีทักษะในการขับรองตามโนตสากล 

2.3.3 สามารถเคาะจังหวะดนตรีไดถูกตอง 
2.3.4 สามารถออกเสียงตามโนตที่กําหนดได 
2.3.5 สามารถปฏิบัติเทคนิคตางๆในการขับรองได 
2.3.6 มีความสามารถในการขับรอง 
2.3.7 มีการแสดงความคิดเห็นรวมกันอยางประชาธิปไตย 

2.3.8 มีความสามัคคีในการทํางาน 

2.3.9 มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

2.3.10 มีความสามารถอานภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
2.3.11 มีความซาบซึ้งในบทกวีประเภทบทเพลง 
2.3.12 มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพนักรอง 
 

2.4 มาตรฐานรายวิชา 
 ผูเรียนมีความสามารถในการขับรองและสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข      
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2.5 คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรูทั่วไปเก่ียวกับการขับรอง  การหายใจเขาออกตามวิธีการขับรอง  การเปลง

เสียงโนตสากล  การเคาะจังหวะ 
ปฏิบัติการหายใจเขาออก  การเก็บกักลมหายใจ การเปลงเสียงตามมาตรฐานการเกิด

เสียงตางๆ  การฝกเคาะจังหวะ  การไลบันไดเสียง การฝกเพลงสมัยนิยม  เทคนิคการขับรองและการ
แสดงทาประกอบ 

 

2.6 รายช่ือหนวยการสอน                          
2.6.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการขับรอง จํานวน   3  ชั่วโมง 
2.6.2 การหายใจเขาออกตามวิธีการขับรอง จํานวน  9  ชั่วโมง 
2.6.3 การเคาะจังหวะและการเปลงเสียงตามตัวโนต     จํานวน   9  ชั่วโมง 
2.6.4 เทคนิคการขับรองและการแสดงทาทางประกอบ  จํานวน   6  ชั่วโมง 
2.6.5 การฝกเพลงในจังหวะตางๆ จํานวน  93 ชั่วโมง 

รวม                   120  ชั่วโมง 
 

2.7 ชื่อหนวยการเรียนที่ 3  การเคาะจังหวะและการเปลงเสียงตามตัวโนต                                     
2.7.1 การเคาะจังหวะ         จํานวน    5  ชั่วโมง 
2.7.2 การเปลงเสียงตามตัวโนต         จํานวน   4  ชั่วโมง 
 

2.8 สมรรถนะท่ีพึงประสงค 
2.8.1 ผูเรียนสามารถบอกการแบงประเภทของกลุมจังหวะได 
2.8.2 ผูเรียนเคาะจังหวะเพลงในกลุมนับ 4 กลุมนับ 2 และกลุมนับ 3 ไดถูกตอง 
2.8.3 ผูเรียนเปลงเสียงขับรองไดอยางถูกตองตรงแนวทํานองเพลง(Melody) 

2.8.4 ผูเรียนมีความตรงตอเวลา 
2.8.5 ผูเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายและอยูรวมกันในสังคมได

อยางมีความสุข 

2.8.6 ผูเรียนมีวินัยในการอยูรวมกัน    
 

2.9 สาระสําคัญ 
จังหวะเพลงเพ่ือการขับรองในหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน มุงเนนใหผูเรียนสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพได ดังนั้นจึงเนนการเรียนรูในกลุม จังหวะนับ 4 นับ 2 
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และนับ 3 อันเปนดนตรีที่ใชมากในการขับรองเพ่ือการลีลาศและงานร่ืนเริงในปจจุบัน และการเปลง
เสียงพ้ืนฐานตามบันไดเสียงเมเจอรและไมเนอร ใหถูกตอง      

 

2.10 สมรรถนะท่ีพึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ) 
2.10.1 จุดประสงคปลายทาง   (จุดประสงคท่ัวไป) 

2.10.1.1 เพ่ือใหเคาะจังหวะตามบทเพลงในกลุมนับ 2 ได 
2.10.1.2 เพ่ือใหเคาะจังหวะตามบทเพลงในกลุมนับ 3 ได 
2.10.1.3 เพ่ือใหเคาะจังหวะตามบทเพลงในกลุมนับ 4 ได 
2.10.1.4 เพ่ือใหเปลงเสียงขับรองไดตรงตามบันไดเสียง 
2.10.1.5 เพ่ือใหเปนผูตรงตอเวลา 
2.10.1.6 เพ่ือใหเปนผูมีวินัยในการปฏิบัติงาน  
2.10.1.7 เพ่ือใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ในการอยูรวมกัน  

2.10.1 จุดประสงคนําทาง(จุดประสงคเชิงพฤติกรรม)เมื่อนักศึกษาเรียนจบหนวยนี้
แลวสามารถ 

2.10.1.1 เคาะจังหวะในกลุมนับ 4 ไดถูกตอง 
2.10.1.2 เคาะจังหวะในกลุมนับ 2 ไดถูกตอง 
2.10.1.3 เคาะจังหวะในกลุมนับ 3 ไดถูกตอง 
2.10.1.4 เปลงเสียงรองไดตรงตามบันไดเสียง 
2.10.1.5 รูจักรักษาเวลา/ ตรงตอเวลา 
2.10.1.6 มีวินัยในการอยูรวมกัน 

2.10.1.7 มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายและอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางมีความสุข 

 

2.11 กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมครู 

2.11.1 ครูเตรียมบัตรคิวในการเขาเรียน 

2.11.2 ครูอธิบายความรูเรื่องจังหวะดนตรี 
2.11.3 ครูเปดเพลงในจังหวะตางๆใหผูเรียนฟง 
2.11.4 ครูเปดเพลงใหผูเรียนฟงแลวตั้งคําถามใหผูเรียนรวมกันวิเคราะหวาเปน

จังหวะอะไร 
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2.11.5 ครูสรุปประเภทของจังหวะที่จะนํามาใชเรียนในชั้นเรียนไดแกกลุมนับ 4 
กลุมนับ 2 และ  กลุมนับ 3 

2.11.6 ครูใหผูเรียนฟงจังหวะตางๆแลวสาธิตเคาะจังหวะ 
2.11.7 ครูตรวจสอบการฝกเคาะจังหวะของผูเรียนรายกลุมและรายบุคคลเม่ือพบวา

มีผูใดทําไมถูกตองก็แกไขใหถูกตอง 
2.11.8 ครูอธิบายและสาธิตการเปลงตามตัวโนต 

2.11.9 ครูใหผูเรียนรวมกันเปลงเสียงตามบันไดเสียงตางๆ 

2.11.10 ครูตรวจสอบการฝกเปลงเสียงของผูเรียนรายบุคคลเมื่อพบวามีผูใดทําไม
ถูกตองก็แกไขใหถูกตอง 

2.11.11 ครูสรุปวิธีการเปลงเสียงที่ถูกตอง 
2.11.12 ครูมอบหมายใหผูเรียนฝกการเปลงเสียงนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน

ตามโอกาสอันควร 
2.11.13 ครูอธิบายกิจกรรมและความจําเปนในการสรางวินัยของการตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน 

2.11.14 ครูและผูเรียนรวมกันเก็บอุปกรณ และทําความสะอาดชั้นเรียนตามตาราง
เวรประจําวัน 

 

2.12 ขัน้ตอนการเรียนหรือกิจกรรมนักเรียน 
2.12.1 ผูเรียนรับบัตรคิวเมื่อเขาชั้นเรียน 

2.12.2 ผูเรียนจดบันทึกยอ ซักถาม 

2.12.3 ผูเรียนฟงเพลงในจังหวะตางๆและซักถาม 

2.12.4 ผูเรียนรวมกันวิเคราะหและตอบคําถาม 

2.12.5 ผูเรียนจดบันทึก ซักถาม 

2.12.6 ผูเรียนสังเกตและฝกปฏิบัติตามที่ครูสาธิต 

2.12.7 ผูเรียนฝกรายบุคคลใหครูไดตรวจสอบความถูกตอง 
2.12.8 ผูเรียนฟง และจดบันทึก 

2.12.9 ผูเรียนเปลงเสียงตามบันไดเสียงตางๆ 

2.12.10 ผูเรียนท่ีฝกเปลงเสียงตามบันไดเสียงตางๆไดรับการตรวจสอบแกไขจาก
ครูผูสอน 

2.12.11 ผูเรียนฟงและจดบันทึก 
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2.12.12 ผูเรียนไดรับมอบหมายใหฝกการเปลงเสียงนอกเหนือจากการเรียนในชั้น
เรียน 

2.12.13 ผูเรียนรวมกันอภิปรายและเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นถึงความจําเปนใน
การเขาเรียนชา 

2.12.14 ผูเรียนรวมกันเก็บอุปกรณ และทําความสะอาดชั้นเรียนตามตารางเวร
ประจําวัน 

 

2.13 งานท่ีไดรับมอบหมายหรือกิจกรรม 
กอนเรียน ครูมอบหมายใหผูเรียนฟงเพลงตางๆท่ีตนชื่นชอบมา  ผูเรียนรับบัตรคิว

เมื่อเขาช้ันเรียน 

ขณะเรียน ผูเรียนฝกเคาะจังหวะตามจังหวะตางๆในกลุมนับ 4 กลุมนับ 2 และกลุม
นับ 3  และผูเรียนฝกเปลงเสียงตามตัวโนตในบันไดเสียงตางๆ 

หลังเรียน ครูตรวจสอบความถูกตองของการเคาะจังหวะในกลุมนับ 4 กลุมนับ 2 
และกลุมนับ 3  และความถูกตองของการเปลงเสียงตามตัวโนตพรอมทั้งแนะนําวิธีการแกไขใหกับ
ผูเรียน  ครูมอบสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนวิชาขับรองเรื่องจังหวะ ใหผูเรียนไปฝกฟงและฝก
ปฏิบัตินอกชั้นเรียน และครูประเมินผลผลการเคาะจังหวะรายบุคคลในแบบบันทึกผลการเคาะจังหวะ
และประเมินผลการเรียนรู 

 
2.14 สื่อการเรียนการสอน 

2.14.1 สื่อโสตทัศน 
2.14.1.1 เทป/ซีดี เพลงในจังหวะนับ 2 นับ 3 และนับ 4 

2.14.1.2 PowerPoint แสดงเนื้อหา การเคาะจังหวะ 
2.14.1.3 แผนภูมิแสดง วิธีการฝกเคาะจังหวะ 
2.14.1.4 แผนภูมิแสดง บันไดเสียง C,Db,D,Eb,E,F,Gb,G,Ab,A,Bb,B 

2.14.1.5 โปรแกรมดนตรีคาราโอเกะ 
2.14.2 สิ่งพิมพ 

2.14.2.1 เอกสารประกอบการเรียนหนวยการเรียน “การเคาะจังหวะและ
การเปลงเสียงตามตัวโนต 

2.14.2.2 Score เพลง( โนตเพลง ) ในจังหวะตางๆ 

2.14.2.3 แบบบันทึกการเคาะจังหวะ 
2.14.2.4 แบบบันทึกการปฏิบัติการฝกรองตามบันไดเสียง 
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2.14.3 หุนจําลอง/ของจริง 
2.14.3.1 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องคียบอรด 

2.14.3.2 เครื่องกํากับจังหวะ  
2.14.3.3 อุปกรณเครื่องเสียง 
2.14.3.4 เครื่องคอมพิวเตอร 
2.14.3.5 เครื่องเลน DVD 

 

2.15 การประเมินผล 

วิธีการ  

 ดานพุทธิพิสัย    สังเกตการถามตอบในระหวางการเรียนการสอน 

 ดานทักษะพิสัย   สังเกตการรวมปฏิบัติที่ถูกตองระหวางเรียน และปฏิบัติการเคาะ
จังหวะ และการฝกรองตามบันไดเสียง 

 ดานจิตพิสัย        สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม  

 เครื่องมือ  
 ดานพุทธิพิสัย     ใชการบันทึกในบันทึกหลังการสอน 

 ดานทักษะพิสัย   ใชการบันทึกในบันทึกหลังการสอน  บันทึกในแบบประเมินผลการ
เคาะจังหวะรายบุคคล และแบบบันทึกการปฏิบัติการฝกรองตาม
บันไดเสียง 

 ดานจิตพิสัย       ใชการบันทึกในบันทึกหลังการสอน 

 เกณฑ  
 ดานพุทธิพิสัย     ผูเรียนตอบคําถามไดอยางถูกตองเกิน 80 % ของผูเรียน 

 ดานทักษะพิสัย   ผูเรียนเคาะจังหวะในกลุมจังหวะนับ 4 กลุมนับ2 และกลุมนับ 3 
ไดถูกตองในระดับพอใชขึ้นไป และผูเรียนสามารถการเปลงเสียง
ตามตัวโนตไดถูกตองทุกคน 

 ดานจิตพิสัย      ผูเรียนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมรวมกันทุกคน 

 

3. แนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุงเจริญ, วรางคณา ทองนพคุณ (2557) การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
เปนการกําหนดแนวทางยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรู     โดยรวมกันสรางรูปแบบและแนวปฏิบัติ
ในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนที่องคความรู ทักษะ 
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ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู เรียน เพ่ือใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความ
เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน โดยจะอางถึงรูปแบบ ที่พัฒนามาจากเครือขายองคกรความรวมมือเพ่ือทักษะ
แหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) ที่มีชื่อยอวา เครือขาย P21  

ซึ่งไดพัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองคความรู ทักษะเฉพาะดาน 
ความชํานาญการและความรูเทาทันดานตางๆ เขาดวยกัน เพ่ือความสําเร็จของผูเรียนทั้งดานการ
ทํางานและการดําเนินชีวิต 

ศตวรรษท่ี 21 สถานการณโลกมีความแตกตางจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบ
การศึกษา ตองมีการพัฒนาเพ่ือใหสอดคลองกับภาวะความเปนจริง 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแหงอนาคตใหม: การเรียนรูในศตวรรษที่ 
21" ไดถูกพัฒนาขึ้น โดยภาคสวนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบดวย บริษัทเอกชนชั้นนํา
ขนาดใหญ เชน บริษัทแอปเปล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอลดิสนีย องคกรวิชาชีพระดับประเทศ และ
สํานักงานดานการศึกษาของรัฐ รวมตัวและกอต้ังเปนเครือขายองคกรความรวมมือเพ่ือทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกยอๆวา เครือขาย P21 

หนวยงานเหลาน้ีมีความกังวลและเห็นความจําเปนที่เยาวชนจะตองมีทักษะสําหรับการ
ออกไปดํารงชีวิตในโลกแหงศตวรรษที่ 21  ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 จึงไดพัฒนา
วิสัยทัศนและกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21ขึ้น สามารถสรุปทักษะสําคัญอยางยอๆ ที่
เด็กและเยาวชนควรมีไดวา ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม หรือ 3R  และ 4C ซึ่งมีองคประกอบ ดังนี้ 

3 R ไดแก Reading (การอาน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร (Arithmetic) 

และ 4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห, Communication- การส่ือสาร Collaboration-

การรวมมือ และ Creativity-ความคิดสรางสรรค รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะดาน
สารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม 

Flipped Classroom (จิตรา สุขเจริญ, 2557) เปนแนวทางการเรียนการสอนแบบใหมที่
มีโดยการใหนักเรียนศึกษาที่บานจากสื่อท่ีครูผูสอนไดทําไว และใหนักเรียนมาทําการบานที่โรงเรียน 
การศึกษาแบบน้ีมีตนแบบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มมีมาตั้งแตปในป 2007 จนแพรขยายเปน
วงกวางในอเมริกามาจนถึงปจจุบัน ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมไปถึงระดับ
มหาวิทยาลัย 

ในป ค.ศ. 2010  การเรียนของเด็กในโรงเรียนกวาคร่ึงหนึ่งของนักเรียนเกรด 9 มีผลการ
เรียนในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ที่แยมาก ครูในโรงเรียนจึงลองน้ําวิธีการ
เรียนการสอนแบบน้ีมาใชกับนักเรียน จากนั้นมาผลการเรียนก็ดีขึ้น 

หนวยงานตางๆเร่ิมเขามามีบทบาทโดยเพ่ิมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหองสําหรับ
สื่อตางๆเพ่ือใหนักเรียนที่ไมมีอินเตอรเน็ตที่บานไดเขาไปศึกษา และทางดานครูเองก็ตองศึกษาถึง
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วิธีการสอนที่จะทําใหนักเรียนไมเบ่ือ เพราะการสอนในรูปแบบน้ีครูจะตองบันทึกวิดีโอหรือทําสื่อ
ออกมาลวงหนาเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาผานทางระบบออนไลนตางๆ  อยางเชน ยูทูป ดวยเน้ือหาที่
ซ้ําๆ ดังน้ันการสอนตองมีความชัดเจน หากนักเรียนไมเขาใจก็สามารถเปดดูหลายรอบได  ซึ่งการ
เรียนแบบนี้นักเรียนสามารถที่จะศึกษาไดทุกเวลา และการทําการบานที่โรงเรียนนั้นหากไมเขาใจใน
สวนตรงไหนจากสื่อที่ไดศึกษาไป หรือไมเขาใจในสวนของการบาน นักเรียนก็สามารถถามครูผูสอนได
เลยทันที และนักเรียนก็จะมีเวลากับการทําการบาน ทําLabมากขึ้นในหองเรียน จากเดิมแคนั่งฟง
ครูผูสอน 

วิจารณ พานิช (2556: 20-21) ไดใหแนวคิดในการทําหนาที่ของครู ในหลักการทฤษฎี
หองเรียนกลับดาน( Flipped Classroom )ไววา  ICT ชวยใหครูทําวิดีโอสอนวิชาไดโดยงาย และเอา
ไปแขวนไวบนอินเทอรเน็ตไดฟรี ใหศิษยที่ขาดเรียนเขาไปเรียนได ศิษยที่เรียนชาก็เขาไปทบทวนไดอีก 
ไมตองพ่ึงการจดผิดๆ ถูกๆ ตกๆ หลนๆ อีกตอไป ครูก็สบาย ไมตองสอนซํ้าแกเด็กท่ีขาดเรียนไปทํา
กิจกรรม แคคุณคาของวิดีโอบทเรียนที่แขวนไวบนอินเทอรเน็ตไมไดหยุดอยูแคนั้น มันนําไปสูการกลับ
ทางการเรียนรูของศิษย วิดีโอบทเรียนที่อยูบนอินเทอรเน็ต ชวยใหนักเรียนไมจําเปนตองใชเวลาที่
โรงเรียนในการเรียนเนื้อวิชา แตใชเวลาใหเกิดคุณคาตอตนเองมากกวานั้น คือใชสําหรับฝกแปลงเนื้อ
ความรูไปเปนสาระหรือความเขาใจท่ีเชื่อมโยงกับโลกหรือกับชีวิตจริง ซึ่งชวงเวลาฝกหัดนี้ตองการ
ความชวยเหลือจากครู เทากับผูเขียนหนังสือท้ัง 2 ทานนี้ ไดคนพบวิธีเรียนรูแบบกลับทาง คือเรียน
วิชาท่ีบาน ทําการบานที่โรงเรยีน หรือรับถายทอดความรูที่บาน แลวมาสรางความรูตอยอดจากวิชาที่
รับถายทอดมา ใหเปนความรูที่สอดคลองกับชีวิต ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีพลัง เกิดทักษะ ที่เรียกวา 
ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

การฝกทักษะการดูวิดีทัศนก็ทํานองเดียวกันกับการฝกทักษะการอานตํารา ครูตอง
แนะนําวิธีที่ถูกตองแกศิษย การดูวิดีทัศนบทเรียนแตกตางจากดูทีวีบันเทิง ในทํานองเดียวกันกับการ
อานหนังสือหนังสือสารคดี (non-fiction) แตกตางจากการอานหนังสือนวนิยาย (fiction) ผูเขียน
แนะนําใหดูวิดีทัศนแบบตั้งใจดูจริงๆ โดยไมมีสิ่งรบกวนสมาธิ เชนไมมีหูฟง iPod เสียบหู ไมเปด 
Facebook ไปพรอมๆ กัน ผูเขียนถึงกับฝกเด็กท้ังชั้นในชวง 2 - 3 สัปดาหแรกของป ใหดูวิดีทัศน
ดวยกัน ฝกใชปุมหยุดวิดีทัศน และชี้ประเด็นสําคัญในเรื่อง ลองใหนักเรียนคนหน่ึงเปนผูควบคุม
วิดีทัศน ที่จะหยุดหรือยอนกลับไปดูตอนสําคัญ แลวรวมกันอภิปรายทั้งชั้นวาหากตนเองเปนผูควบคุม
วิดีทัศนจะดีตอตนเองอยาง ไร แตละคนดูไดเขาใจเร็วชาแตกตางกันอยางไร และการเรียนจากวิดีทัศน
ชวยใหนักเรียนแตละคนเปนผูมีอํานาจเหนือการเรียน ของตนอยางไร นอกจากนั้น ยังสอนวิธีจด
บันทึก ผูเขียนแนะนํา Cornell note-taking system ครูแจกแบบฟอรม (template) สําหรับให
นักเรียนฝกจดบันทึก จะเห็นวา การจดบันทึกแบบ คอรแนล ชวยการฝกตั้งคําถาม และการจับ
ประเด็นสําคัญ (วิจารณ พานิช, 2556: 20-21) 
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ทําอยางไรกับเด็กที่ไมมีคอมพิวเตอรที่บาน การดูวิดีทัศนที่บานทําไดหลายทางตามระดับ
ของเครื่องอํานวยความสะดวกที่มี ไดแก โหลดใส thumb drive หรือโทรศัพทมือถือ หรือ iPod ให
เอาไปดูดวยคอมพิวเตอรที่บาน burn ใส DVD ใหไปดูดวยเครื่อง DVD Player ที่บาน เอาไฟลวิดีโอ
ไปไวบนหลายๆ เว็บ ที่นักเรียนสะดวกเขาไปดู เปนตน(วิจารณ พานิช, 2556: 69) 

จากแนวคิดในการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ขางตน และบริบทของผูเรียนในวิชาขับ
รอง วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรีที่เปนผูสูงวัย การเรียนรูที่มีความแตกตางกัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํา
หลักการทฤษฎีหองเรียนกลับดาน( Flipped Classroom )มาประยุกตใชในการศึกษาในงานวิจัย  
 
4. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนดนตรี 
ปริวัตน ถานิสโร (2544: 124-129) ไดศึกษา กระบวนการสอนวิชาดนตรีสากลใน

วิทยาลัยสารพัดชาง การวิจัยเพ่ือศึกษาสํารวจสภาพการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลในวิทยาลัย
สารพัดชาง รวม 4 ดานตามความคิดเห็นของอาจารยผูสอน พบวา (1) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
อาจารยผูสอนสวนใหญสรางความเขาใจใหกับผูเรียนโดยการสอนแบบทักษะปฏิบัติเปนรายบุคคล 
เปนกลุมใหญและโดยการสาธิตใหผูเรียนปฏิบัติตามอยูในระดับมากที่สุดคือ การพานักศึกษาไปชมการ
แสดงดนตรีตามสถานท่ีตางๆ (2) ดานการใชสื่อการเรียนการสอนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากคือ 
อาจารยผูสอนสวนใหญใชหนังสือหรือตําราเรียนที่เขียนหรือแตงโดยนักวิชาการตางประเทศ สวนดาน
การใชสื่อการเรียนการสอนท่ีมีระดับการปฏิบัตินอย คืออาจารยผูสอนมีสวนรวมในการจัดหา, สื่อการ
สอนการผลิตสื่อการสอน และโอกาสในการไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับสื่อการสอน   (3)ดานอุปกรณ
เครื่องดนตรี และสถานที่อาจารยผูสอนไดรับการแนะนําวิธีการใชเครื่องดนตรีกอนและลงมือปฏิบัติ
จริง และการใหผูเรียนมีสวนรวมในการชวยดูแลรักษาเครื่องดนตรี  หองปฏิบัติการอยูในระดับมาก
ที่สุด  สวนจํานวนเคร่ืองดนตรีมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผูเรียนนั้นอยูในระดับนอย (4) ดานการ
วัดผลและประเมินผล อาจารยผูสอนสวนมากใชวิธีประเมินผลโดยการสังเกต การปฏิบัติเครื่องดนตรี
ตามคุณลักษณะทักษะปฏิบัติและดานพฤติกรรมอยูในระดับ มากที่สุด สําหรับการใชหลักการวัดผล
และประเมินผลแบบอิงกลุมอยูในระดับนอย 

ปณฑชนิต ปญญะสังข (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การสอนขับรอง
สากล : กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีมีฟา ผลการวิจัยพบวา (1) ครูสวนใหญทําแผนการสอนระยะสั้น
แบบอาทิตยตออาทิตย โดยไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร เพราะสอนนักเรียนที่มาเรียนรอง
เพลงเด่ียว หรือ คู ทําใหจําได การสอนรองเพลงแบงเนื้อหาเปน 2 สวน ; สวนแรก ประกอบดวย การ
วอรมเสียง การหายใจ ทาทางในการยืนที่ถูกตอง การเปลงเสียง การสอนสรีระศาสตร รวมถึงเทคนิค
ในการรองเพลง สวนที่ 2 ประกอบดวยการรองเพลง การนําเทคนิคมาใชกับเพลง การแสดงบนเวที 
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การตีความเพลง แตไมเนนการอานโนตเหมือนการเรียนรองเพลงบรอดเวย หรือเพลงคลาสสิก ทั้งนี้
จะเนนที่การแกไขปญหาการรองเพลงของนักเรียนแตละคน  (2) ในดานเทคนิคและวิธี สอน จะใชวิธี
อธิบาย, การเลียนแบบโดยครูเปนตนแบบ, การทําซ้ํา, การสอนปฏิบัติควบคูไปกับทฤษฎี (3)  
ครุภัณฑทางดนตรีไดแก เปยโน สื่อชวยสอนไดแก หนังสือโนตเพลง, หนังสือเนื้อเพลง, ซีดีเพลง, วีซีดี
คาราโอเกะ, เครื่องเลนคาราโอเกะ, เครื่องเสียง, โทรทัศน, ไมโครโฟน, กระจก, ดีวีดีคอนเสิรต (4) 
การวัดผลประเมินผล สวนใหญจะมีการทั้งการประเมินผลโดยครูผูสอน , การสงนักเรียนแสดง
คอนเสิรต, การสงนักเรียนสอบวัดผลสถาบันตางประเทศและการประเมินผลดวยตัวนักเรียนเอง   
(5)ปญหาในการเรียนการสอนสวนใหญเกิดจากนักเรียนและผูปกครอง ยังมีความเขาใจผิดในการเรียน
รองเพลง, นักเรียนรูจักเพลงนอย, สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอและไมมีคุณภาพ, นักเรียนไมซอม  
ขอเสนอแนะนาจะมีการจัดทําหลักสูตรสอน โดยเพ่ิมเนื้อหาดานทักษะทางดนตรี มีสื่อในการเรียน
เพ่ิมข้ึน  มีการอบรมเทคนิคการสอนตางๆใหครูผูสอนและมีการวัดระดับความสามารถของนักเรียนให
เปนรูปธรรมมากข้ึน 

พฤทธิพงศ ภูมิจิตร (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนวิชาประสานเสียง 1 สําหรับโรงเรียนดุริยางคทหารบก ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีประสิทธิภาพ 88.40/81.22 โดยมีความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จาก 

คะแนนทดสอบกอนและหลังเรียนเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อสิ้นสุด
กระบวนการเรียนการสอนพบวา  นักเรียนมีเจตคติตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาประสาน
เสียง 1 สําหรับโรงเรียนดุริยางคทหารบก อยูในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.79 หรือ คิดเปน
รอยละ 95.8 

ปฤณ รักชีพ (2549: บทคัดยอ) ชุดการสอนกีตาร สําหรับวิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี  
ผลการวิจัยพบวาชุดการสอนกีตารสําหรับวิทยาลัยสารพัดชางท่ีสรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนดไว 80/80 นักเรียนกลุมตัวอยางมีพัฒนาการดานความรูความเขาใจและมีทักษะการปฏิบัติ
เปนที่นาพอใจ ผลคะแนนจากแบบประเมินภาคปฏิบัติมีคาเฉลี่ยรอยละ 86.05 แสดงวา นักเรียนกลุม
ตัวอยางมีการพัฒนาการทางดานทักษะการเลนกีตารตามเกณฑที่กําหนด คือ ไมต่ํากวารอยละ 80 ผล
คะแนนของแบบสํารวจความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยที่ 3.99 แสดงวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา  
การสอนกีตารสําหรับวิทยาลัยสารพัดชางที่ไดจัดทําขึ้นใหมนี้ มีความเหมาะสมมาก 

สมเกียรติ พิมพันธุ (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง
จังหวะดนตรีไทย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระดนตรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องจังหวะดนตรีไทย มีประสิทธิภาพ 97.33/91 สูง
กวาเกณฑ 80/80 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
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สมมุติฐาน ผลการทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียนมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีเจต
คติตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับดี ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน 

กรกต ธัชศฤงคารสกุล (2554: บทคัดยอ ) ไดศึกษา การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 
ดนตรีจีนบางหลวง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเจี้ยนหัว อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัยพบวา 1. ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่องดนตรีจีนบางหลวง มีประสิทธิภาพ
เทากับ 74.80/73.17 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ดนตรีจีน
บางหลวง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.ผลการปฏิบัติการบรรเลงดนตรีจีนบางหลวง มีคุณภาพอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 75.33 4.ความ
คิดเห็นของผูเรียน ที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ดนตรีจีนบางหลวง อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 

ชัยวัฒน เชาวนรัตนะ และเจตชรินทร จิรสันติธรรม (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษา 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดนตรีสากลโดยใชสื่อมัลติมีเดีย รายวิชาประวัติการดนตรีและ
ดนตรีนิยม คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเรียนการสอนดนตรีสากลโดยใชสื่อมัลติมีเดียที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 นักศึกษากลุมตัวอยางมีพัฒนาการดานความรูความเขาใจเปนที่นา
พอใจ ผลคะแนนจากการประเมินมีคาเฉล่ีย รอยละ 87.05/93.3 สรุปวา นักศึกษากลุมตัวอยาง มี
พัฒนาการการเรียนรู ตามเกณฑที่กําหนด คือ ไมต่ํากวารอยละ 80 และรูปแบบการเรียนการสอน
ดนตรีสากลโดยใชสื่อมัลติมีเดียที่ไดจัดทําขึ้นใหมนี้ มีความเหมาะสมมาก 

 

4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสื่อมัลติมีเดีย 
มานะ ประทีปพรศักดิ์ (2549:  บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาชุดบทเรียนมัลติมีเดีย 

เพ่ือการสอนคนหูหนวก เร่ือง พุทธประวัติ การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเพ่ือทําการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพชุดบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการสอนคนหูหนวก เรื่อง พุทธประวัติ ที่สามารถตอบสนอง
ความตองการและสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนหูหนวก โดยดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนท่ีกําหนดไวคือ 
วิเคราะหเนื้อหา กําหนดเนื้อหาตามวัตถุประสงค นําไปใชในชั้นเรียนจําลองเพ่ือหาความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหาจากผูเรียนที่เปนคนหูหนวก และสรุปเปนเนื้อหาในบทเรียน สรางแบบทดสอบ นําไปวิเคราะห
คุณภาพ ออกแบบเพ่ือสรางเปนชุดบทเรียนมัลติมีเดีย แลวนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเปน
นักศึกษาหลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
จํานวน 20 คนที่ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samples) นําผลการทดลองที่ไดมา
วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของเมกุยแกนส (Meguigans) วิเคราะหเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียกอนการเรียน และหลังจากการเรียนผลการวิจัยพบวา ชุดบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการ
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สอนคนหูหนวก เรื่อง พุทธประวัติ มีคาประสิทธิภาพเทากับ 1.015 และคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูง
กวาคะแนนเฉล่ียกอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ศราวุธ ทิพยรักษา (2550:  บทคัดยอ) ไดศึกษา การสรางสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรม
เพ่ือการเรียนการสอนเรื่องชีวิตและวัฒนธรรมไทยภาคใต  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือ
สรางสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมเพ่ือการเรียนการสอน เรื่อง ชีวิตและวัฒนธรรมไทยภาคใต 2) เพ่ือ
ประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมเพ่ือการ เรียนการสอน 3) เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาท่ีเรียนสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมเพ่ือ การเรียนการสอน 4) เพ่ือหาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมเพ่ือการเรียน การสอน เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 1) 
สื่อคอมพิวเตอรมัลติมี เดียและกิจกรรมเ พ่ือการเ รียนการสอน  2) แบบประเมินคุณภาพ
สื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและกิจกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 3) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ไดมาโดยการจับฉลากเปน หองมา 1 หอง 
จํานวน 41 คน ผลการวิจัย พบวา 1) สื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และกิจกรรมเพ่ือการ เรียนการสอน 
เรื่องชีวิตและวัฒนธรรมไทย มีคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก โดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.52  2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่ไดใชสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมเพ่ือการเรียนการสอนพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) การประเมินความ
พึงพอใจท่ีตอสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมเพ่ือการเรียนการสอนอยูใน ระดับมากท่ีสุดโดยคาเฉลี่ยเทากับ 
4.57 

จุฬารัตน มีสูงเนิน (2548 : 61) การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการศึกษาเพ่ือพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ืองคําราชาศัพท สาระการเรียนรูหลักการใชภาษา สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 ผลการศึกษาคนควาพบวา ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องคําราชาศัพท สาระการ
เรียนรู หลักการใชภาษา สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 ที่มีคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยี
การศึกษาอยูในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 96.40/94.30 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 85/85 

นันทวรรณ วิบูลยศักด์ิชัย (2548 : 62) การศึกษาคนควาในคร้ังนี้เปนการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง อุปกรณคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้น
ประถมศึกษาปที่5 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลการศึกษาคนควา พบวาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง อุปกรณคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ปรากฏวาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา อยู
ในระดับดีมาก ดานเทคโนโลยีการศึกษา อยูในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 89.89/85.61 

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําสื่อมัลติมีเดียมาใช ที่กลาวมา พบวา สื่อ
มัลติมีเดีย เปน เทคโนโลยีสมัยใหมที่มีบทบาทสําคัญในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาอยาง
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ตอเนื่อง และมีการผลิตมาเพ่ือใชในการแกปญหาการเรียนการสอนในทุกระดับและใชไดใน ทุกวิชา 
ซึ่งงานวิจัยดังกลาวขางตนเปนสวนประกอบหน่ึงที่ผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง 
เรื่อง จังหวะตอไป 

 

 

 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัย  เรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษา

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรีนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development)  โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

3. ระเบียบวิธีวจิัย 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

5. ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 

6. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัด

ชางราชบุรี  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาขับรอง ภาคเรียนท่ี 
1 / 2557  จํานวน  60 คน 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาขับรอง ที่กําลังศึกษาอยูในภาค

เรียนที่ 1 / 2557 วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 

Sampling )ดวยการจับฉลากหองเรียน 1 หอง  30 คน 

 
2.   ตัวแปรที่ใชในการวิจัย   

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา มีดังนี้ 
  2.1  ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ การเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับ
รอง เรื่องจังหวะ  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 

2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแก  
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแผนกดนตรี หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

รายวิชาขับรอง ที่ไดศึกษาสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรองเรื่องจังหวะ 
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2.2.2 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี  

 

3.   ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) ผูวิจัยจึงได
กําหนดแบบแผนใชในการวิจัยแบบ One group pretest-posttest design (ลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538: 249) คือ การออกแบบการใหความรูโดยมีการทดสอบกอนการเรียนรู 
(pretest) จากน้ันใหนักศึกษาไดศึกษาบทเรียนสื่อมัลติมีเดีย แลวจึงทําการทดสอบหลังการเรียนรู 
(posttest) ตามแบบแผนดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แผนการวิจัยแบบ One group pretest-posttest design  
  

ทดสอบกอนการเรียนรู ทดลอง ทดสอบหลังการเรียนรู 
T1 X T2 

 
 T1 หมายถึง การทดสอบกอนเรียน 

 X หมายถึง การเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 
 T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 

 

4.   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

         เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ  
4.1 ประเด็นการสนทนากลุม 

4.2 สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
แผนก ดนตรี  วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 

4.3 แผนจัดการเรียนรู วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 
4.4 แบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  แผนก

ดนตรี วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี  
4.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ  
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5.  ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 

5.1 ประเด็นการสนทนากลุม  

สรางกรอบคําถามในการจัดการจัดสนทนากลุม(Focus Group Discussion) ผูวิจัยได
ดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

5.1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยชั้นเรียนและแนวคิด
ทฤษฎี หลักการในการจัดกลุมสนทนา (Focus Group Discussion)ของภาณี วงษเอก (2536: 203-

404)  ดอวสัน และแมนเดอรสัน(Dawson & Manderson, 1999: 1-102) 

5.1.2 ประมวลความรู  ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา และคําแนะนําจากอาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ นํามากําหนดประเด็นคําถามในการกลุมสนทนา ซึ่งมี 4 ประเด็นคําถามดังนี ้

5.1.2.1 จังหวะ เพ่ือใชในการเรียนรู วิชาขับรอง สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ที่แบงเปน 3 ตอน คือจังหวะนับ 2 จังหวะนับ 3 และ
จังหวะนับ 4 มีความเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาหรือไม 

5.1.2.2 ลักษณะของตัวสื่อ มัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันแผนก ดนตรี     วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ควรมีรูปแบบเชนไร 

5.1.2.3 บทเพลงท่ีจะนํามาผลิตเปนสื่อ ควรมีลักษณะอยางไร 
5.1.2.4 การประเมินผลการเรียนจากสื่อ ควรเปนเชนไร 

5.1.3 ผูวิจัยดําเนินการจัดกลุมสนทนา (Focus Group Discussion) โดยขอหนังสือ
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอเชิญผูเชี่ยวชาญโดยเลือกจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 
9 ทาน แยกเปนผูเชี่ยวชาญดานสื่อหรือเทคโนโลยีการศึกษา 3 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานการสอนดนตรีใน
สถาบันการอาชีวศึกษา 3 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานประกอบวิชาชีพดนตรี 3 ทาน เพ่ือรวมกลุมสนทนา 

5.1.4 ผูวิจัยดําเนินการจัดสนทนากลุม  (Focus Group Discussion) ตามประเด็น
ที่กําหนด โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้ 

5.1.4.1 ขั้นเตรียมการ 
1) ประสานงานกับผูเชี่ยวชาญ เพ่ือขอนัดหมายเวลา และสถานท่ีใน

การจัดกลุมสนทนา ซึ่งในการจัดกลุมสนทนาน้ี ผูวิจัยไดจัดกลุมของผูเชี่ยวชาญที่เขารวมสนทนาเปน 
3 กลุม ( ดังรายชื่อในภาคผนวก ก  หนา 68) 

2) เตรียมสถานท่ีประชุม และวัสดุอุปกรณเครื่องมือตางๆ ไดแก 
เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เคร่ืองบันทึกเสียง กลองถายภาพ ของที่ระลึก รวมท้ังสมุด ปากกา เพ่ือใช
ในการจดบันทึก 

3) เตรียมการในเรื่องของเคร่ืองดื่ม และอาหารวาง 
4) เตรียมผูชวยในการบันทึกเสียง และจดบันทึกการจัดกลุมสนทนา 
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5.1.4.2 ขั้นดําเนินการกลุมสนทนา 
1) ผูวิจัยแนะนําตนเอง และแจงใหทราบวัตถุประสงคของการกลุม

สนทนา และแนะนําผูเขารวมกลุมสนทนาแตละทาน 

2) สนทนาเร่ืองทั่วไป เพ่ือสรางความคุนเคยและความเปนกันเอง 
รวมทั้งเชิญรับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม ขออนุญาตบันทึกเสียงและถายภาพ 

3) ผูวิจัยดําเนินการจัดกลุมสนทนา และสรุปผลการสนทนาตาม
ประเด็นที่กําหนด 

4) ผูวิจัยและผูชวยบันทึกผลของการจัดกลุมสนทนาตามความเปน
จริงโดยทันท ี

5.1.4.3 ขั้นปดการจัดกลุมสนทนา 
หลังจากท่ีไดดําเนินการจัดกลุมสนทนา (Focus Group Discussion)เสร็จสิ้น 

แลวผูวิจัยสรุปผลการสนทนา กลาวขอบคุณและมอบของท่ีระลึกแกผูเขารวมกลุมสนทนา 
5.1.5 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการจัดกลุมสนทนา 
5.1.6 สรุปผลการจัดกลุมสนทนาในแตละประเด็นคําถาม 

5.1.7 วิเคราะหขอมูลท่ีไดเพ่ือกําหนดเนื้อหา การวัดผล ประเมินผลการออกแบบ
รูปแบบของส่ือมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัย
สารพัดชางราชบุรีตอไป  (ผลการวิเคราะหขอมูลการสนทนากลุมดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข 
หนา 71-73) 

5.1.8 นําขอมูลที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญท่ีเขารวมกลุมสนทนาทุกทานตรวจสอบความ
ถูกตอง เหมาะสมอีกครั้ง 

5.1.9 ไดขอมูลสําหรับนําไปพัฒนาสื่อมัลติมีเดียและแผนจัดการเรียนรูรวมท้ังแนว
ทางการสรางแบบทดสอบตอไป 
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 จากขั้นตอนการดําเนินการจัดกลุมสนทนา (Focus Group Discussion) สามารถสรุป
เปนแผนภาพไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
แผนภาพท่ี 2 ขั้นตอนการจัดกลุมสนทนา (Focus Group Discussion) 

 
5.2 สื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะสําหรับนักศึกษาหลัก สูตรวิชาชีพระยะสั้น 

วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี  
ดําเนินการสรางส่ือมัลติมีเดีย โดยดําเนินการดังนี้ 

5.2.1 ศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีการสรางสื่อมัลติมีเดีย  และผลท่ีไดจากการ
สนทนากลุม 

5.2.2 สรุปเนื้อหาที่ไดจากการสนทนากลุม ไดดังนี้  
5.2.2.1 จังหวะที่จะนํามาทําสื่อประกอบดวย 

1)  จังหวะนับ  4 

2)  จังหวะนับ  2 

3)  จังหวะนับ  3 

         เรียงตามลําดับ 

5.2.2.2 ตัวสื่อใหจัดทําเปนวิดีโอ ซึ่งมีองคประกอบคือ 

1) เปนดนตรีที่มีเสียงเพลงรองของศิลปน 

2) เปนดนตรีที่มีแนวทํานองรองแตไมมีเสียงรองของศิลปน  
3) ในแนวทํานองเพลงใหมีตัวเลขบอกจังหวะนับในจังหวะตก 

4) ใหแสดงตัวอักษรในจังหวะนับ 1  ใหชัดเจน 

ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยช้ันเรียนและแนวคิดทฤษฎี หลักการในการ
จัดกลมสนทนา (Focus Group Discussion) 

กําหนดประเด็นคําถามในการกลุมสนทนาใหครอบคลุมดานตางๆ 

ขอคําแนะนําจากอาจารยผูควบคมุวิทยานิพนธ ในการกําหนดประเด็นคําถามและตรวจสอบดัชนี
ความสอดคลอง IOC ของขอคําถาม 

ดําเนินการจัดกลุมสนทนา (Focus group discussion)ตามประเดน็ท่ีกําหนด 

วิเคราะหขอมูลจากการจัดกลุมสนทนาเพ่ือเปนกรอบความคิดในการสรางสื่อมัลติมีเดยี 
เรื่องวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 
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5.2.2.3 บทเพลงท่ีจะนํามาทําเปนวิดีโอ ประกอบดวย เพลงในจังหวะนับ  4  
นับ 2 และนับ 3 ใหผูวิจัยเลือกมาจังหวะนับละ 1 เพลง โดยมี 3 รูปแบบคือ  

1) เสียงเพลงรองของศิลปนคนท่ี 1  
2) เสียงเพลงรองของศิลปนคนท่ี 2 หรือตางเวอรชั่น 

3) เสียงดนตรีมีแนวทํานองโดยไมมีคนรอง 
5.2.2.4 การประเมินผล 

1) สื่อท่ีผลิตขึ้นเปนสื่อชวยสอนเรื่องจังหวะ โดยแจกใหผูเรียนไปดูท่ี
บานหรือเรียนดวยตนเองจากนั้นมาประเมินผลโดยครูผูสอน ภายหลังการเรียนรูดวยตนเอง 

2) การประเมินผล ใหประเมินรายบุคคล โดยผูเรียนกลุมตัวอยาง 
ตองเคาะจังหวะเพลงละ 8 หองเพลงครบทุกจังหวะและบันทึกในเอกสารแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะ 
 หลังจากสนทนากลุมผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือกเพลงดังนี้ เปน
เพลงท่ีแพรหลายมีศิลปนหลายคนขับรองในหลายเวอรชั่น โดยผูวิจัยคัดเลือกจังหวะนับ 4 เปนจังหวะ 
สโลวโซล(Slow Soul) คือเพลง“ครวญ”เพลงแรกขับรองโดยศิลปนตนฉบับ คุณสุเทพ     วงศกําแหง 
เพลงท่ีสองขับรองโดยคุณนันทิดา  แกวบัวสาย และเพลงที่สาม เปนดนตรีคาราโอเกะไมมีศิลปนขับ
รอง จังหวะนับ 2 เปนจังหวะ ชะชะชา(chachacha)  คือเพลง คือเพลง  “เพลินเพลงแมมโบ” เพลง
แรก ขับรองโดยศิลปนตนฉบับ วงสุนทราภรณ เพลงท่ีสองขับรองโดยวงแกรมมีโกลด และเพลงที่สาม 
เปนดนตรีคาราโอเกะไมมีศิลปนขับรอง จังหวะนับ 3 เปนจังหวะ วอลซ(Waltz) คือเพลง “สายทิพย” 

เพลงแรก ขับรองโดยศิลปนตนฉบับ คุณรําไพ บุญศิริธรรม เพลงท่ีสองขับรองโดย คุณศรัณยา 
สงเสริมสวัสดิ์ และเพลงที่สาม เปนดนตรีคาราโอเกะไมมีศิลปนขับรอง 

5.2.3 ดําเนินการสรางสื่อมัลติมีเดีย โดยดําเนินการดังนี้  
5.2.3.1 กําหนดรายละเอียดโครงสรางเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรองเรื่อง

จังหวะโดยการสรางแผนภาพโครงสรางเนื้อหาของส่ือมัลติมีเดีย ตามประเด็นการสนทนากลุม ดัง
รายละเอียดที่แสดงในแผนภาพท่ี 3 
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แผนภาพที่ 3 โครงสรางเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรองเรื่องจังหวะ 

 
 จากแผนภาพโครงสรางเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรองเรื่องจังหวะ ประกอบดวย
หนาเมนูหลัก มีเมนูยอย 9 หัวขอ คือเพลงในกลุมจังหวะนับ 4 นับ 2 และนับ 3 จํานวนกลุมละ 3 
เพลง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนในหัวขอใดก็ได 

5.2.3.2 ออกแบบแผนภาพ storyboard สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรองเร่ือง
จังหวะ(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ช  หนา 118-119) 

5.2.3.3 ออกแบบกราฟกท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบหนาจอ (screen 

design) ของส่ือมัลติมีเดียวิชาขับรองเร่ืองจังหวะ  ไดแก การใหสีพื้นหลัง การใหสีตัวอักษร ขนาด
ตัวอักษร การเปลี่ยนสีของตัวอักษร เปนตน 

5.2.3.4 สรางสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรองเรื่องจังหวะ โดยใชโปรแกรมนําเสนอ
ขอมูลสรางเปนหนาลําดับขั้นตอนการนับจังหวะในเพลงตามแผนภาพ storyboard ที่ไดสรางไว    
โดยเพลงครวญ ขับรองโดยคุณสุเทพ วงศกําแหง มีจํานวน 302 แผนภาพ เพลงครวญขับรองโดยคุณ
นันทิดา แกวบัวสาย มี 330 แผนภาพ เพลงครวญดนตรีคาราโอเกะมี 303 แผนภาพ เพลงเพลินเพลง
แมมโบ    ขับรองโดยวงสุนทราภรณ มีจํานวน 654 แผนภาพ  เพลงเพลินเพลงแมมโบ ขับรองโดย      

เมนูหลัก 

เริ่มตน 

ออกจากโปรแกรม 

กลุมนับ 4 
เพลงครวญ 

สุเทพ วงศกําแหง 

กลุมนับ 4 
เพลงครวญ 

นันทิดา แกวบัวสาย 

กลุมนับ 4 
เพลงครวญ 
คาราโอเกะ 

กลุมนับ 2 
เพลงเพลินเพลงแมมโบ 

วงสุนทราภรณ 

กลุมนับ 2 
เพลงเพลินเพลงแมมโบ 

แกรมมีโกลด 

กลุมนับ 2 
เพลงเพลินเพลงแมมโบ 

คาราโอเกะ 

กลุมนับ 3 
เพลงสายทิพย 

รําไพ บุญศริิธรรม 

กลุมนับ 3 
เพลงสายทิพย 

ศรัญยา สงเสริมสวัสดิ ์

กลุมนับ 3 
เพลงสายทิพย 
คาราโอเกะ 
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แกรมมีโกลด มีจํานวน 713 แผนภาพ เพลงเพลินเพลงแมมโบดนตรีคาราโอเกะมี 658 แผนภาพ  
และเพลงสายทิพย ขับรองโดยคุณรําไพ บุญศิริธรรม มีจํานวน 236 แผนภาพ เพลงสายทิพยขับรอง
โดยคุณศรัณยา สงเสริมสวัสดิ์ มีจํานวน 237 แผนภาพ และเพลงสายทิพยดนตรีคาราโอเกะ มีจํานวน 
242 แผนภาพ จากนั้นใชโปรแกรมจับภาพหนาจอบันทึกเปนวีดีโอโดยใหสัมพันธกับเสียงดนตรีที่เปด
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  นําขอมูลบันทึกไดไปตัดตอดวยโปรแกรมตัดตอวีดีโอ และนําขอมูลเพลง
ทั้ง 9 เพลงที่ไดไปออกแบบหนาจอดวยโปรแกรมการสรางเมนูวีดีโอ โดยมีโครงสรางตามแผนภาพ
เนื้อหาของสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรองเรื่องจังหวะที่ไดออกแบบไว  

5.2.3.5 นําสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรองเร่ืองจังหวะไปใหอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจสอบปรับปรุง และบันทึกสื่อมัลติมีเดียลงในแผน DVD และออกแบบคูมือการใชงานสําหรบั
ผูเรียน 

5.2.4 นําสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะตนฉบับ ไปตรวจสอบประเมิน
คุณภาพสื่อ(Quality Evaluation) โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย จํานวน 3 ทาน และ
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนดนตรี จํานวน 3 ทาน (รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ดังแสดงในภาคผนวก ก หนา68) 
ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของส่ือมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ  และความถูก
ตองของเนื้อหา และทําการประเมินคุณภาพของส่ือมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ  โดยใชแบบ
ประเมินคุณภาพสื่อที่สรางขึ้น มีมาตราประเมินคา 5 ระดับดังนี้ 

5  หมายถึง  หนังสืออิเล็กทรอนิกส มีคุณภาพระดับดีมาก 

  4  หมายถึง  หนังสืออิเล็กทรอนิกส มีคุณภาพระดับดี 
  3  หมายถึง  หนังสืออิเล็กทรอนิกส มีคุณภาพระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  หนังสืออิเล็กทรอนิกส มีคุณภาพระดับพอใช 
  1  หมายถึง  หนังสืออิเล็กทรอนิกส มีคุณภาพระดับควรปรับปรุง 

โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการแปลความหมาย โดยใชแนวคิดของเบสท (Best, 

1986 : 182  อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103) การใหความหมายโดยการใหคาเฉลี่ยเปนราย
ดานและรายขอ ดังน้ี 

  ระดับอยูระหวาง  4.50 – 5.00 มีคา ดีมาก 

  ระดับอยูระหวาง  3.50 – 4.49 มีคา ดี 
  ระดับอยูระหวาง  2.50 – 3.49 มีคา ปานกลาง 
  ระดับอยูระหวาง  1.50 – 2.49 มีคา พอใช 
  ระดับอยูระหวาง  1.00 – 1.49 มีคา ควรปรับปรุง 

จากการตรวจสอบประเมินคุณภาพสื่อ(Quality Evaluation) โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ดานสื่อมัลติมีเดีย จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการสอนดนตรี จํานวน 3 ทาน มีผลดัง
รายละเอียดในตารางที่ 2 และ 3 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะจากผูเชี่ยวชาญ 
           ดานสื่อมัลติมีเดีย 3 ทาน 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญคนที ่

x̄  S.D. แปลผล 1 2 3 
1 วิธีนําเสนอบทเรยีน 

เหมาะสมกับวัยผูเรียน 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
มีการแบงหนวยยอยเหมาะสม 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
จัดลําดับการนําเสนอเนื้อหาไดเหมาะสม 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนด 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
โครงสรางของเน้ือหาชัดเจน มีความสัมพันธกัน 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 

2 ดานการออกแบบหนาจอ 
ความคมชัดของอักษร 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
การใชสีมีความเหมาะสมกลมกลืน 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
รูปแบบอักษรมีขนาดและสีชัดเจน อานงาย เหมาะสมกับวัย

ของผูเรียน 
5 5 5 5 0.00 ดีมาก 

3 ดานการผลติสื่อมลัติมเีดีย 
อักษรท่ีแสดงเนื้อรอง มีขนาดเหมาะสม 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
เสียงเพลงมีความเหมาะสมดังชัดเจน 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
ตัวเลขท่ีแสดงการนับ ตรงจังหวะและสอดคลองกับเนื้อหาการ

เรียน 
5 5 5 5 0.00 ดีมาก 

ตัวเลขท่ีแสดงการนับจังหวะสามารถสือ่ความหมายในการนับหอง
เพลงไดอยางชัดเจน 

5 5 5 5 0.00 ดีมาก 

อักษรท่ีแสดงเนื้อรอง ตรงจังหวะเพลงและการนับจังหวะ 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
การเปลี่ยนสีตัวอักษรคํารองสามารถส่ือความหมายในการนับหอง
เพลงไดอยางเหมาะสม 

5 5 5 5 0.00 ดีมาก 

เพลงที่นําเสนอนาสนใจและมีความเหมาะสม 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
การใชงานส่ือมัลติมีเดียมีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 

รวม 5 0.00 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพ สื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะจาก
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย ไดใหคาเฉลี่ยเทากับ 5 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.00  
แสดงวาสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัย
สารพัดชางราชบุรี ผานเกณฑการประเมินคุณภาพของส่ือในระดับดีมาก   โดยผู เชี่ยวชาญให
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา เปนสื่อวิชาขับรองที่เหมาะสมกับผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันมาก 
เนื่องจากมีผูเรียนที่หลากหลายโดยเฉพาะปจจุบันมีผูเรียนสูงอายุมาเรียนมากขึ้น เปนสื่อตนแบบท่ี
สามารถนําไปใชกับผูเรียนในระดับเบื้องตนที่เหมาะสมและสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อใน
โอกาสตอไปไดเปนอยางดี  
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะจากผูเชี่ยวชาญดานการสอน 
            ดนตรี 3 ทาน 
 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญคนที ่

x̄  S.D. แปลผล 1 2 3 
1. วิธีนําเสนอบทเรยีน 

เหมาะสมกับวัยผูเรียน 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
มีการแบงหนวยยอยเหมาะสม 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
จัดลําดับการนําเสนอเนื้อหาไดเหมาะสม 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนด 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
โครงสรางของเน้ือหาชัดเจน มีความสัมพันธกัน 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 

2. ดานการออกแบบหนาจอ 
ความคมชัดของอักษร 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
การใชสีมีความเหมาะสมกลมกลืน 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
รูปแบบอักษรมีขนาดและสีชัดเจน อานงาย เหมาะสมกับวัย

ของผูเรียน 
5 5 5 5 0.00 ดีมาก 

3. ดานการผลติสื่อมลัติมเีดีย 
อักษรท่ีแสดงเนื้อรอง มีขนาดเหมาะสม 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
เสียงเพลงมีความเหมาะสมดังชัดเจน 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
ตัวเลขท่ีแสดงการนับ ตรงจังหวะและสอดคลองกับเนื้อหาการ

เรียน 
5 5 5 5 0.00 ดีมาก 

ตัวเลขท่ีแสดงการนับจังหวะสามารถสื่อความหมายในการนับ
หองเพลงไดอยางชัดเจน 

5 5 5 5 0.00 ดีมาก 

อักษรท่ีแสดงเนื้อรอง ตรงจังหวะเพลงและการนับจังหวะ 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
การเปลี่ยนสีตัวอักษรคํารองสามารถสื่อความหมายในการนับ

หองเพลงไดอยางเหมาะสม 
5 5 5 5 0.00 ดีมาก 

เพลงที่นําเสนอนาสนใจและมีความเหมาะสม 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 
การใชงานส่ือมัลติมีเดียมีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 5 5 5 5 0.00 ดีมาก 

รวม 5 0.00 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพ สื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะจาก
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนดนตรี 3 ทาน ไดใหคาเฉลี่ยเทากับ 5 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.00 แสดงวา สื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ผานเกณฑการประเมินคุณภาพของส่ือในระดับดีมาก   โดยผูเชี่ยวชาญให
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา เปนส่ือวิชาขับรองที่ไมเคยพบเห็นท่ีไหนมากอน  เหมาะสมท่ีจะเปนสื่อ
ตนแบบในการพัฒนาในการเรียนรูจังหวะอ่ืนๆตอไป  เปนสื่อท่ีดีเหมาะสมกับวัยผูเรียน 

5.2.5 นําสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะท่ีผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญแลว
ไปหาประสิทธิภาพสื่อตามขั้นตอนตอไปนี้ 
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การหาประสิทธิภาพสื่อขั้นที่ 1 ทดลองแบบหนึ่งตอหน่ึง(One to One Tryout) โดย
ทดลองกับนักศึกษาวิชาขับรอง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุมผูเรียนรอบค่ําที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 3 คน โดยคัดเลือกผูเรียนที่มีผลการเรียนสูง กลาง ต่ํา อยางละ 1 คน โดยดูจากคะแนนใน
ภาคเรียนที่ผานมาที่กําลังศึกษาอยูในแผนกดนตรี วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี แลวนํามาตรวจสอบหา
ประสทิธิภาพสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ  เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพใหเหมาะสม ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4  

 

ตารางที่ 4  ประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ รายบุคคลจํานวน 3 คน 

 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม 
คะแนนเฉล่ีย 
รอยละ 

ประสิทธิภาพ 
E1 / E2 

ระหวางเรียน E1 
หลังเรียน     E2 

24 
24 

72 
71 

100.00 
98.61 

100.00 
98.61 

 
จากตารางท่ี 4 พบวา ผลของการทดสอบระหวางเรียนมีคะแนนเฉล่ียรอยละ 100 และ

ผลการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 100 แสดงวาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับ
รอง เรื่องจังหวะ มีประสิทธิภาพ 100  

ขอเสนอแนะและขอบกพรองและของสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ จากการ
ทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึง(One to One Tryout) คือ 

1. การใหสัญญาณการเคาะเพ่ือใหผูเรียนเริ่มเคาะในแตละจังหวะนับ มีผลใหผูเรียนเคาะ
จังหวะผิดพลาดในหองแรก ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางแกไขคือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหสัญญาณการ
เคาะโดย เมื่อผูเรียนไดยินเสียงเพลงเพ่ือทดสอบ ใหผูเรียนเคาะจังหวะเพ่ือเตรียมตัวไปสักระยะ 2-3 
หองเพลง เมื่อพรอมกรรมการจะใหสัญญาณดวยคําวา “เตรียม”ไป 2 หองเพลง จากนั้นกอนหองที่ 3 
จะใหสัญญาณโดยกลาวคําวา “เริ่ม” ไปจนครบ 8 หองเพลง  

2. เพลงมีเสียงเบาไป  สีพ้ืนหลังมืดไป  แกไขปรับปรุงโดยเพ่ิมเสียงใหดังขึ้นและเพ่ิม
ความเขมของพ้ืนหลังใหสวางข้ึน 

การหาประสิทธิภาพส่ือขั้นท่ี 2 ทดลองกลุมยอย(Small-Group Tryout)  โดย
ทดลองกับนักศึกษาวิชาขับรอง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุมผูเรียนรอบค่ําที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 9 คน โดยคัดเลือกผูเรียนที่มีผลการเรียนสูง กลาง ต่ํา กลุมละ 3 คน โดยดูจากคะแนนในภาค
เรียนที่ผานมาที่กําลังศึกษาอยูในแผนกดนตรี วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี แลวนํามาตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ  เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพใหเหมาะสม ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5   ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ แบบกลุมเล็กจํานวน 9 คน 

 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม 
คะแนนเฉล่ีย 
รอยละ 

ประสิทธิภาพ 
E1 / E2 

ระหวางเรียน E1 
หลังเรียน     E2 

24 
24 

213 
214 

98.61 
99.07 

98.61 
99.07 

 
จากตารางที่ 5 พบวา ผลของการทดสอบระหวางเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 98.61 

และผลการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 99.07 แสดงวาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย 
วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ มีประสิทธิภาพ 98.61/99.07 แสดงวาสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 
ที่สรางขึ้นมีประสิทธภิาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด  

ขอเสนอแนะและขอบกพรองและของสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ จากการ
ทดลองกลุมยอย(Small-Group Tryout) คือ ผูเรียนเปนผูสูงวัยการใชสีคํารองหลังรองยังไมเดนชัด  
และสีของคํารองกอนรองยังไมเขมพอ  แกไขโดย ปรับคํารองหลังรองใหเปนสีเขียวสวางขึ้น และปรับ
สีของคํารองกอนรองใหเปนสีเหลืองท่ีเขมขึ้น 

การหาประสิทธิภาพสื่อข้ันที่ 3 ทดลองภาคสนาม (Field Tryout)  โดยทดลองกับ
นักศึกษาวิชาขับรอง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุมผูเรียนรอบคํ่าท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน  
แลวนํามาตรวจสอบหาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ  ตามเกณฑ 80/80 เพ่ือ
ตรวจสอบประสิทธิภาพใหเหมาะสม ดังรายละเอียดในตารางท่ี 6 

 
ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ แบบทดลองภาคสนาม   
           จํานวน 15 คน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม 
คะแนนเฉล่ียรอย

ละ 
ประสิทธิภาพE1 

/ E2 
ระหวางเรียนE1หลัง
เรียน    E2 

24 
24 

357 
355 

99.17 
98.61 

99.17 
98.61 

จากตารางที่ 6 พบวา ผลของการทดสอบระหวางเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 99.17 
และผลการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 98.61 แสดงวาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย 
วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ มีประสิทธิภาพ 99.17/98.61 สูงกวาเกณฑ 80/80 แสดงวาสื่อมัลติมีเดีย 
วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด และไดสื่อไปใชในการทดลอง
ในงานวิจัยตอไป 

ขอเสนอแนะและขอบกพรองและของสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ จากการ
ทดลองภาคสนาม (Field Tryout) ผูเรียนใหเพ่ิมเพลงในจังหวะอ่ืนๆอีก และเพ่ิมจํานวนเพลงใหมาก
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แกไข 

ขึ้น ผูวิจัยไมสามารถปรับเพ่ิมเน้ือหาไดเนื่องจากผลของการสนทนากลุมระบุใหใชตามเน้ือหาท่ีสราง
ขึ้น 

ไดสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะท่ีผานการหาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่
กําหนด 80/80 เพ่ือใชทดลองในงานวิจัยตอไป 

จากข้ันตอนการสรางและการหาคุณภาพของส่ือมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 

สามารถสรุปเปนแผนภาพได ดังน้ี 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี 4  ขั้นตอนการสราง และหาคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 

 

 

ผาน 

ไมผาน 

ไดสื่อท่ีผานการหาคุณภาพแลว 

นําขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม (Focus group discussion) กําหนดเนื้อหา คัดเลือกเพลง กําหนดรูปแบบบทเรียน 
เกณฑการประเมิน ปรึกษาผูเช่ียวชาญดานสื่อมัลติมีเดียและดานเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความถกูตอง 

ศึกษาวิเคราะหองคประกอบตางๆท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน การเคาะจังหวะ ของวิชาขับรอง  

สรางสื่อมัลติมีเดยี 

นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดาน
สื่อมัลติมีเดียดานละ 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบประเมินคุณภาพของส่ือ 

ทดลองแบบเดี่ยวจาํนวน 3 คนประเมินผล แกไขปรับปรุง เพื่อหาประสิทธิภาพ 

ทดลองแบบกลุมยอยจํานวน 9 คนประเมินผล แกไขปรับปรุง เพื่อหาประสิทธิภาพ 

นําไปทดลองทดลองภาคสนามประเมิน โดยเกณฑ 80 / 80 

ไดสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรองเรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดชาง
ราชบุรี ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80 
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5.3 แผนจัดการเรียนรูวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ โดยใชสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่อง
จังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี 

เนื่องจากแผนจัดการเรียนรูวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ ฉบับเดิมท่ีใชอยู ไมมีสื่อมัลติมีเดีย 
วิชาขับรองเร่ืองจังหวะ ดังน้ันจึงไดพัฒนาแผนเดิมใหมีการเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย 

แผนจัดการเรียนรูโดยใชสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังนี้ 

5.3.1 ศึกษาโครงสรางหลักสูตร 
5.3.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
5.3.3 ศึกษาจุดประสงคและเน้ือหาเพ่ือกําหนดแผนจัดการเรียนรูและกําหนด

กิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
5.3.4 ดําเนินการเขียนแผนจัดการเ รียนรู  ซึ่ งประกอบดวย  ผลการเรียนรู 

สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู การประเมินผล สื่อ
และแหลงการเรียนรู 

5.3.5 นําแผนจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity)แลวนํามาหาความคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)โดยใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
การสอนดนตรีพิจารณาดังนี้  

       +1  หมายถึง  แนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา 
        0  หมายถึง  ไมแนใจวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา 
        -1  หมายถึง  แนใจวาไมมีความเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา 

นําขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา 
IOC โดยใชดัชนีความสอดคลอง ( IOC : Index of Item Objective Congruence) ของผูเชี่ยวชาญ
มาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง แลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป  

จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจํานวน 3 ทาน พบวาคาเฉลี่ย
ดัชนีความสอดคลอง( IOC) เทากับ 1  สรุปไดวาผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู 
โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 คน ใหความเห็นวามีความสอดคลองและเหมาะสมกับรายวิชา  
(รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ฉ หนา 112) 

    5.3.6 ไดแผนจัดการเรียนรูนําไปทดลองตอไป 
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 สรุปแบบแผนในการจัดทําแผนจัดการเรียนรูวิชาขับรองเรื่องจังหวะโดยใชสื่อมัลติมีเดีย 
มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี 5  ขั้นตอนการสราง และหาคุณภาพแผนจัดการเรียนรูวิชาขับรองเร่ืองจังหวะโดยใชสื่อ
มัลติมีเดีย 

 
5.4 แบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะ  ผูวิจัยสรางแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะเพ่ือวัด

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  ดวยสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ ดําเนินการ
สรางตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 

5.4.1 สรางแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะใหสอดคลองกับเกณฑท่ีไดจากการสนทนา
กลุม จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งแบบสอบมีลักษณะเปนแบบบันทึกผลการปฏิบัติ ชนิด 2 ตัวเลือก  ซ่ึงมีการ
กําหนดคาของคะแนน ดังนี้ เคาะตรงหองเพลงใน 1 หองเพลงได 1 คะแนน และเคาะผิดใน 1 หอง
เพลงได 0 คะแนน โดยบันทึกผลกลุมจังหวะละ 8 หองเพลง จํานวน 3 กลุมจังหวะ รวมคะแนน 24 
คะแนน และใชกรรมการสอบปฏิบัติจํานวน 3 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 7 

 
 

ปรับปรุง แกไข แผนจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการเขียนแผนจัดการเรียนรู 

ศึกษาจุดประสงคและเนื้อหาเพื่อกําหนดแผนจดัการเรียนรูและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู
ที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียน และดําเนินการเขยีนแผนจัดการจัดการเรยีนรู 

นําแผนจัดการเรียนรูไปใช 

แกไข 

ผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content 

Validity)แลวนํามาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง 

ไมผาน 

ผาน 

ศึกษาโครงสรางหลักสูตรและรายละเอียดเนื้อหาในวิชาขับรอง 
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ตารางที่  7  เกณฑการใหคะแนนแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะ ตอ 1 จังหวะเพลง 
 

หองท่ี 
ระดับคะแนน 

1 หมายถึง เคาะตรงจังหวะ 0 หมายถึง เคาะไมตรงจังหวะ 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

รวมคะแนน  

 

 นําแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะท่ีสรางขึ้นเรียบรอยแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน สอดคลองดวยดัชนีความสอดคลอง 
(IOC: Index of Item Objective Congruence) โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

เห็นวาสอดคลอง   ใหคะแนน +1 

ไมแนใจ   ใหคะแนน  0 

เห็นวาไมสอดคลอง ใหคะแนน -1 

นําคะแนนท่ีไดจากผูเชียวชาญมาคํานานหาคา IOC ใชดัชนีความสอดคลอง (index of 

Item Objective Congruence) มาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองแลวเลือกคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป  

จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่มีตอแบบสอบปฏิบัติเคาะ
จังหวะ พบวา โดยเฉลี่ยรวมคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1 สรุปไดวาผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของแบบสอบปฏิบัติเคาะจงัหวะ มีความสอดคลอง(ดังแสดงรายชื่อในภาคผนวก ฉ หนา 113) 

5.4.2 นําแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะที่ผานเกณฑไปทดลองใชในการบันทึกให
คะแนนการเคาะจังหวะ กับบุคคลนอกที่ไมใชผูเรียน จํานวน 1 คน เพ่ือหาคาความความสอดคลอง 
ของการใหคะแนนของกรรมการท้ัง 3 ทาน โดยใชเพลงในสื่อ 3 กลุมจังหวะ คือ จังหวะนับ 4 เพลง
ครวญ จังหวะนับ 2 เพลงเพลินเพลงแมมโบ และจังหวะนับ 3 เพลงสายทิพย ผลปรากฏวาการบันทึก
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การใหคะแนนท้ัง 3 กลุมจังหวะไดคะแนนเพลงละ 8 คะแนนตรงกันทั้ง 3 ทาน  ดังนั้นความเชื่อม่ัน
ของการใหกรรมการท้ัง 3 ทานสอดคลองและสามารถนําไปใชไดตอไป 

 

จากขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนและหลังสามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 

 

                                      
 
                               
 
 
                     
 
 
                                                                
 
 
                                  

 
  

 
      
                           
 

แผนภาพท่ี 6 ขั้นตอนการสราง และหาคุณภาพแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะ 
 

5.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่อง
จังหวะ และแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยสรางแบบวัดความพึงพอใจเพ่ือใชศึกษาถึง
ความรูสึกของผูเรียนที่มีตอการเรียนรูดวยสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรองเร่ืองจังหวะ สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรีเปนแบบมาตรประมาณคา(Rating Scale) 5 
ระดับมีขั้นตอนดําเนินการดังตอไปนี้ 

5.5.1 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดความพึง
พอใจ 

ศึกษาเกณฑในการสรางแบบทดสอบจากเอกสารวดัและประเมินผลตางๆตามหลักสูตร 

แบบสอบปฏิบตัิเคาะจังหวะ ชนิด 2 ตัวเลือก  ซึง่มีการกําหนดคาของคะแนน คือ เคาะตรง
หองเพลงใน 1 หองเพลงได 1 คะแนน และเคาะผดิใน 1 หองเพลงได 0 คะแนน โดยบันทึก
ผลกลุมจังหวะละ 8 หองเพลง จํานวน 3 กลุมจังหวะ รวมคะแนน 24 คะแนน กรรมการ

จํานวน 3 ทาน จึงมคีะแนนท้ังสิ้น 72 คะแนน 

ไปทดลองใชในการบันทึกใหคะแนนการเคาะจังหวะ กับ
บุคคลนอกท่ีไมใชผูเรียน จํานวน 1 คน เพื่อหาคาความความ

สอดคลองของการใหคะแนนของกรรมการท้ัง 3 ทาน 

นําแบบทดสอบไปใชในการในการทดลองจริง 

ไมผาน 

ผาน 

ปรับปรุงแกไข 

เสนอผูเชียวชาญจํานาน 3 ทาน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
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5.5.2 กําหนดรายละเอียดของแบบวัดความพึงพอใจใหตรงกับวัตถุประสงคที่ระบุ
ไว 

5.5.3 สรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอสื่อมัลติมีเดียเรื่องจังหวะ สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี โดยมีความเหมาะสมในระดับดีมาก ดี 
ปานกลาง พอใช และตองปรับปรุง จํานวน 15 ขอ และแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรูแบบปลายเปด
เพ่ือใหผูเรียนบันทึกการเรียนรูดวยสื่อ(รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก  ง หนา 96 )กําหนดคาระดับ
ของขอคําถามในแบบสอบถามความพึงพอใจ ตามแนวคิดของ ลิเคอรท (Likert) อางถึงใน บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธิ์(2531 : 43-98) กําหนดระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ไดแก 

 5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มาก 
 3  หมายถึง  ปานกลาง 
 2  หมายถึง  นอย 
 1  หมายถึง  นอยท่ีสุด 
การแปลความหมายคาเฉลี่ยจะใชเกณฑการแปลความหมาย ของบุญชม ศรี สะอาด

(2535 : 100) 
 4.51 – 5.00  มีระดับ  มากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50  มีระดับ  มาก 
 2.51 – 3.50  มีระดับ  ปานกลาง 
 1.51 – 2.50  มีระดับ  นอย 

1.0 – 1.50  มีระดับ  นอยที่สุด 
 

5.5.4 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผู เชี่ยวชาญ 3 คน(ดังแสดงรายชื่อใน
ภาคผนวก ก  หนา 70) ตรวจพิจารณาความสมบูรณและสํานวนภาษา จากนั้นวิเคราะหคาดัชนีความ
สอดคลอง(IOC)ตองมีคา 0.50 ขึ้นไป แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม   

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในการประเมินแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนตอส่ือ
ทีมีสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะโดยเฉลี่ยรวมคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1 สรุปไดวาผล
การประเมินประสิทธิภาพของประเมินแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนตอสื่อทีมีสื่อมัลติมีเดียวิชาขับ
รอง เร่ืองจังหวะโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 คน ใหความเห็นวามีความสอดคลอง  (รายละเอียดดัง
แสดงในภาคผนวก ฉ หนา 113) 

5.4.1 นําแบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรูที่ไดไปใช
ในการวิจัย 
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จากขั้นตอนการดําเนินการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อ
มัลติมีเดียเรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี  สามารถ
สรุปเปนแผนภาพไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
แผนภาพท่ี 7 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียเรื่องจังหวะ 

 
6. การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนินการใชสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี  มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

6.1 ขั้นกอนทดลอง   มีรายละเอียดดังนี้ 
6.1.1 นําจดหมายราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยติดตอขอความรวมมือจาก

ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี เพ่ือดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 

6.1.2 ผูเรียนทดสอบกอนการเรียนรู (Pretest) โดยสอบปฏิบัติเคาะจังหวะ บันทึก
ผล  จากกรรมการ  3 ทาน ซ่ึงใชเพลงที่ไมมีเสียงรอง และไมใชเพลงในสื่อมัลติมีเดีย คือ จังหวะนับ 
4 เพลงจงรัก จังหวะนับ 2 เพลงสุขกันเถอะเรา และจังหวะนับ 3 เพลงสาวอัมพวา 

6.1.3 ผูวิจัยชี้แจงทําความเขาใจ และกําหนดขอตกลงในการใชแนะนําวิธีการใชสื่อ
มัลติมีเดีย วิชาขับรองเร่ืองจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชาง
ราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 

 

ปรับปรุง 

แบบสอบถามพรอมใชงาน 

กําหนดรายละเอียดของแบบวัดความพึงพอใจใหตรงกับวัตถุประสงคที่ระบุไว 

สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบบันทึกกิจกรรมการเรยีนรู 

ผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบ
วิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง

(IOC) 

ไมผาน 

ผาน 

ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการสรางแบบวัดความพึงพอใจ 
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6.2 ขั้นทดลอง 
6.2.1 แจกคูมือการใชสื่อและส่ือมัลติมีเดีย วิชาขับรองเร่ืองจังหวะ พรอมแบบ

บันทึกกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไปศึกษาดวยตนเอง 
6.2.2 ผูเรียนศึกษาส่ือมัลติมีเดีย วิชาขับรองเรื่องจังหวะ โดยดําเนินการตามแผน

จัดการเรียนรู (ใชเวลา 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง) 
6.2.3 เมื่อผูเรียนศึกษาจบเน้ือหาในวันที 2 วัน นับจากวันรับสื่อมัลติมีเดีย ผูวิจัยทํา

การทดสอบระหวางเรียน โดยสอบปฏิบัติเคาะจังหวะบันทึกผลจากกรรมการ  3 ทาน ซึ่งใชเพลงแบบ
คาราโอเกะ ที่อยูในสื่อมัลติมีเดีย คือ จังหวะนับ 4 เพลง ครวญ จังหวะนับ 2 เพลงเพลินเพลงแมมโบ 
และจังหวะนับ 3 เพลงสายทิพย  

6.3 หลังทดลอง 
6.3.1 ขั้นทดสอบ หลังจากผูเรียนไดศึกษาส่ือมัลติมีเดยี วิชาขับรองเรื่องจังหวะ ตาม

แผนที่กําหนดไวเรียบรอยแลวทําการทดสอบโดยสอบปฏิบัติเคาะจังหวะบันทึกผลจากกรรมการ  3 
ทาน ซึ่งใชเพลงที่ไมมีเสียงรอง และไมใชเพลงในสื่อมัลติมีเดีย คือ จังหวะนับ 4 เพลงจงรัก จังหวะนับ 
2 เพลงสุขกันเถอะเรา และจังหวะนับ 3 เพลงสาวอัมพวา ใชเวลาในการทดสอบคนละ 3-5 นาที 

6.3.2 ผูเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อมัลติมีเดียวิชาขบัรอง เรื่อง
จังหวะ 

6.3.3 เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป   
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จากข้ันตอนการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        แผนภาพท่ี 8 ขั้นตอนการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 

7 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

7.1 ตรวจสอบแผนจัดการเรียนรูโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง ( Index of Item 

Objective Congruence : IOC) ของแผนจัดการเรียนรูโดยใชสูตร(ธีรศักด์ิ อุนอารมณ, 2549: 65) 

 

 
N
ΣR    I.O.C  

  เมื่อ     I.O.C.     คือ      ดัชนีความสอดคลอง ( Index  Of  Consistency ) 

   R     คือ      ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

            N        คือ      จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มตีอสื่อมลัติมีเดยีวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 

ขอหนังสืออนุมัติทดลองงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยติดตอขอความรวมมือจากผูอํานวยการวิทยาลัย
สารพัดชางราชบรุ ีเพื่อดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 

ช้ีแจงวัตถุประสงค และแนะนําวิธกีารใชสื่อมัลติมีเดีย 

ทดสอบกอนการเรียนรู (Pretest) โดยใชแบบสอบปฏิบตัิเคาะจังหวะ 

ทําการทดสอบหลังเรยีน(Posttest)โดยใชแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะ 

ศึกษาสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรองเรือ่งจังหวะ โดยดําเนินการตามแผนจัดการเรียนรู 

เก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดไปวเิคราะหขอมูลทางสถิตติอไป 

ทดสอบระหวางเรียนโดยใชแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะ 

รับสื่อมลัติมเีดียพรอมแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู เพื่อศึกษาดวยตนเอง และจดบันทึกการเรียนรู 
ดวยสื่อมลัติมีเดีย 
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7.2 ตรวจสอบหาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ดําเนินการดังนี้ 

7.2.1 หาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะแบบหน่ึงตอหนึ่ง 
(One to one tryout)เพ่ือคํานวณคาประสิทธิภาพ E1/E2  

7.2.2 หาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะแบบหน่ึงตอหนึ่ง 
(Small-Group tryout) เพ่ือคํานวณคาประสิทธิภาพ E1/E2  

7.2.3 หาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะแบบหน่ึงตอหนึ่ง 
(Field-Group tryout) เพ่ือคาํนวณคาประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ 80/80 

การหาคาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ E1/E2 (ไชยยศ  เรือง
สุวรรณ, 2546: 171) ใชสูตรดังนี้ 

   E1=                100x 
A
N

X

 

   E1     แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในบทเรียน 
   X    แทน   คะแนนของรวมของผูเรียนจากการฝกปฏิบัติในบทเรียน 

   A   แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบระหวางเรียน 
   N   แทน จํานวนผูเรียนทั้งหมด 

การคิดคา E2 ของสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ  ที่สรางข้ึนใชสูตรตอไปนี้ 
    

                      100x 
B

N
Y

 

   E2   แทน ประสิทธิภาพของบทเรียนในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน 
   Y     แทน คะแนนที่ไดรับรวมของผูเรียนจากแบบทดสอบหลังเรียน 

   B   แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
   N   แทน จํานวนผูเรียนทั้งหมด 

7.3 การหาความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบวัดทักษะปฏิบัติการเคาะจังหวะโดยหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

7.4 การคํานวณคาสถิติพ้ืนฐาน โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( ) หาคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) เพ่ือการวิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนนของ
แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

   E2=     
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คาสถิติพื้นฐาน 

คาเฉล่ีย  (Arithmetic Mean) โดยใชสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 :  105)  

      = 
X

 

   เมื่อ        แทน   คาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 
      X    แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุมตัวอยาง           
                  N   แทน   จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)ใชสูตรดังนี้(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 106) 
 

     S.D. = 
1

22 XX  

 
   เมื่อ   S.D.   แทน   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X  แทน   คะแนนแตละคน 
     N  แทน   จํานวนผูเรียน 

       แทน   ผลรวม 
 

การวิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียน 

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  โดยใชสูตร t-test (Dependent  Samples)     
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 109) 

             D 

           t    =    1)(N
2D)(2DN

 

        
      เมื่อ    D   แทน    ความแตกตางระหวางคะแนนแตละคู       
       N       แทน    จํานวนคู 

                     df      แทน    ความเปนอิสระมีคาเทากับ  N-1 
 
 



 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี  ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 
ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ดวยสื่อ
มัลติมีเดียวิชาขับรอง เร่ืองจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชาง
ราชบุรี 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือความเขาใจในการอานผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย ผูวิจัยใช
สัญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

N แทน จํานวนนักศึกษา 
x̄  แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 
S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในบทเรียน 
E2 แทน ประสิทธิภาพของบทเรียนในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน 
 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 
ผูวิจัยไดดําเนินการใชสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี กับนักศึกษาจํานวน 30 คน ที่ยังไมเคยเรียนเรื่องจังหวะ 
มากอน นําผลการทําการทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนที่ไดจากการใชสื่อมัลติมีเดีย
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วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี มา
วิเคราะหประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ ไดผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 8 การหาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ (จํานวน 30 คน) 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม 
ประสิทธิภาพ 

E1 / E2 
เกณฑ 
80/80 

ระหวางเรียน E1
หลังเรียน     E2 

24 
24 

704 
717 

97.77 
99.58 

สูงกวาเกณฑ 
สูงกวาเกณฑ 

 
จากตารางที่  8 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดีย

วิชาขับรอง เรื่องจังหวะสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรีที่ไดคา
ประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 97.77/99.58 แสดงวาสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี  มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 
80/80 สอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 1 
  

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียน ดวยสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี  

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง 
เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี  โดยใชคา t-test 
แบบ Dependent ดังรายละเอียดตารางที่ 9 

ตารางที่ 9  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียวิชา
ขับรอง เรื่องจังหวะ  

การทดสอบ จํานวน (N) คะแนนเต็ม x̄  S.D. t 

กอนเรียน 30 24 10.97 4.46 16.24 หลังเรียน 30 24 23.90 0.40 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตารางท่ี 11 แสดงใหเห็นวาคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียนของผูเรียนมีคาเฉลี่ย( x )   
เทากับ 10.97 คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 23.90และมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)กอนเรียนเทากับ 4.46 หลังเรียนเทากับ 0.40 สวนคาสถิติ t มีคาเทากับ 16.24 แสดง
ใหเห็นวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 
 
ตารางที่ 10 ความพึงพอใจของผูเรียนตอสื่อมัลติมีเดีย 
 
ขอ ขอความ x̄  S.D. แปลผล ลําดับ 
1 ความนาสนใจ/ความเหมาะสมของเพลงในสื่อ

มัลติมีเดีย 
4.73 0.45 มากท่ีสุด 8 

2 ความชัดเจนของเสียงเพลง 4.77 0.43 มากท่ีสุด 7 
3 ขนาดอักษรของเนื้อรอง  4.83 0.38 มากท่ีสุด 5 
4 สีอักษรของเน้ือรอง 4.67 0.61 มากท่ีสุด 9 
5 สีตัวเลขที่แสดงการนับจังหวะ 4.77 0.43 มากท่ีสุด 7 
6 ขนาดตัวเลขที่แสดงการนับจังหวะ 4.87 0.35 มากท่ีสุด 4 
7 อักษรที่แสดงเนื้อรองตรงจังหวะเพลงและการนับ

จังหวะ 
4.93 0.25 มากท่ีสุด 2 

8 การเปลี่ยนสีตัวอักษรคํารองสามารถส่ือความหมาย
ในการนับหองเพลง 

4.97 0.18 มากท่ีสุด 1 

9 การจัดลําดับของเน้ือหาของเน้ือหาในสื่อ 4.83 0.38 มากท่ีสุด 5 
10 ความเหมาะสมเน้ือหากับระยะเวลา 4.83 0.38 มากท่ีสุด 5 
11 ความสะดวกในการใชสื่อมัลติมีเดีย 4.57 0.73 มากท่ีสุด 10 
12 ความเขาใจวิธีการนับจังหวะ 4.97 0.18 มากท่ีสุด 1 
13 เนื้อหาท่ีเรียนเปนประโยชนสามารถนําไปประยุกตใช 4.93 0.25 มากท่ีสุด 2 
14 สื่อมัลติมีเดียมีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 4.80 0.48 มากท่ีสุด 6 
15 ภาพรวมความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง

เรื่องจังหวะ 
4.90 0.31 มากท่ีสุด 3 

เฉลี่ยทั้งฉบับ 4.82 0.19 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี  10 แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่อง
จังหวะในภาพรวมทุกหัวขออยูระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย ( x̄ ) เทากับ  4.82  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.19  และเมื่อพิจารณารายขอพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจอันดับแรก คือ 
ความเขาใจวิธีการนับจังหวะและ  การเปล่ียนสีตัวอักษรคํารองสามารถสื่อความหมายในการนับหอง
เพลง  มีคาเฉล่ีย ( x̄ ) เทากับ  4.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.18  อันดับที่สองคือ
เนื้อหาท่ีเรียนเปนประโยชนสามารถนําไปประยุกตใช และอักษรท่ีแสดงเนื้อรองตรงจังหวะเพลงและ
การนับจังหวะ โดยมีคาเฉลี่ย ( x̄ ) เทากับ  4.93  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.25 และ
อับดับที่สาม คือภาพรวมความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรองเร่ืองจังหวะโดยมีคาเฉลี่ย ( x̄ ) 
เทากับ  4.90  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.31 

จากความคิดเห็นของผูเรียนจํานวน 30 คน ที่บันทึกกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นใน
แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรูและความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่อง
จังหวะ พบวา อายุเฉลี่ย = 62.13 ป  S.D. = 5.71  min =49 ป max=75 ป โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. หัวขอคําถาม วัตถุประสงคที่ตองการเรียนรู  ผูเรียนแตละคนตอบไดมากกวา 1 
คําตอบ มี 81 คําตอบ มีที่พบมากที่สุดคือ เพ่ือรองเพลงรองเพลงถูกตองตามจังหวะ  /ไมครอมจังหวะ 
รอยละ 37.04 รองลงมาคือ  เพ่ือสุขภาพจิตดี  คลายเครียดรอยละ 20.29 เพ่ือสรางความม่ันใจใน
การรองเพลงใหถูกจังหวะ/ถูกตอง รอยละ 17.28 เพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชน รอยละ 17.28 เพ่ือ
ออกกําลังกาย ทําใหปอดขยาย รอยละ 3.70 เพื่อตองการเรียนรูจังหวะดนตรีรอยละ 1.23 เพื่อสราง
เขาใจในการฟงจังหวะ รอยละ 1.23 และเพ่ือตองการฝกทักษะการนับจังหวะท่ีถูกตอง รอยละ 1.23 
(รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ฉ หนา 115) 

2. หัวขอคําถามเรื่องที่ฝก  ผูเรียนแตละคนสามารถดูไดหลายครั้ง พบวาผูเรียนท่ีดูสื่อ
มัลติมีเดีย วิชาขับรองเร่ืองจังหวะ จํานวน 3 ครั้งมีมากท่ีสุด รอยละ 33.3 รองลงมาคือ ดู 2 ครั้ง คิด
เปนรอยละ 26.66  ดู 5 ครั้ง รอยละ 20.00 ดู 4 ครั้ง รอยละ 10.00 ดู 6 ครั้ง รอยละ 6.66 และดู 
10 ครั้ง รอยละ 3.33 (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ฉ หนา 115) 

3. หัวขอคําถามปญหาของการเรียนรู และการแกไข  ที่พบมากที่สุดคือ  ดูครั้งแรกไม
มั่นใจ การแกไขคือ ถามครูและดู/ฝกซํ้า 3 -  6 ครั้ง ก็เริ่มทําได  รองลงมาคือ ไมสามารถดูที่บานได
อุปกรณไมพรอม การแกไขคือ มาดู/ฝกท่ีหองเรียน  2 - 5 ครั้ง  และไมมั่นใจจังหวะนับ 2 และจังหวะ
นับ 3 การแกไขคือ ถามครูและดู/ฝกซํ้า 4- 6 ครั้ง (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ฉ หนา 115) 
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4. ขอเสนอแนะของผูเรียนพอสรุปไดดังนี้ 
4.1 ไดรับสื่อมัลติมีเดียชวยเตือนความจํา  ถาลืมเปดชมไดอีก  เขาใจงาย  เรียนรูดวย

ตนเองที่บาน 
4.2 ควรเผยแพรตอ/เผยแพรตามสถานศึกษาท่ีสอนดนตรีและขับรอง/โรงเรียน

ระดับประถมศึกษาเพ่ือฝกนับจังหวะ   
4.3 สื่อมัลติมีเดียควรจะมีเพลงใหฝกมากกวานี้  
4.4 เพ่ิมเสียงเคาะลงไปดวยสําหรับผูพิการทางสายตา  
4.5 ควรจะมีการทดสอบการเคาะจังหวะเปนระยะเพ่ือใหเกิดทักษะความชํานาญ 

(รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ฉ หนา 116) 



 
บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเร่ือง “สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรองเร่ืองจังหวะสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี” ซึ่งผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยไวตามลําดับดังตอไปน้ี 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนา สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ใหมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยสื่อมัลติมีเดยี
วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 
1. สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

รายวิชาขับรอง วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี มีประสิทธิภาพในระดับ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ ของนักศึกษา หลังเรียนดวยสื่อ
มัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะสูงกวา กอนเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรองเรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน รายวิชาขับรอง วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ปการศึกษา 
2557  

1. ประชากร 
ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาขับรอง  ที่กําลังศึกษาอยูในภาค

เรียนที่ 1 / 2557 วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี จํานวน 2 หอง  60 คน 
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กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาขับรอง ที่กําลังศึกษาอยูในภาค
เรียนที่ 1 / 2557 วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 

Sampling )ดวยการจับฉลากหองเรียนจํานวน 1 หอง  30 คน 

2. ตัวแปร 
ตัวแปรตน (Independent Variables)  คือ การเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง 

เรื่องจังหวะ  สาํหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)    คือ  
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแผนกดนตรี หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

รายวิชาขับรอง ที่ไดศึกษาสื่อ มัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 
2.2 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. ประเด็นการสนทนากลุม 

2. สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแผนก 
ดนตรี  วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 

3. แผนจัดการเรียนรู วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 
4. แบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  แผนกดนตรี 

วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี  
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ  

 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 1. วิเคราะหเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 
ตามเกณฑ 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 

 2. วิเคราะหความแตกตางของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียวิชา
ขับรอง เรื่องจังหวะ กอนและหลังเรียนโดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent โดยใชคาเฉลี่ย (x̄ ) และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษา

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ผลปรากฏเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวดังนี้ 
1. สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 97.77/99.58 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว80/80  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่อง
จังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรีจํานวน 30 คน พบวา 
ผูเรียนมีคะแนนปฏิบัติเคาะจังหวะหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  โดยกอนเรียน มีคาคะแนนปฏิบัติเคาะจังหวะเฉลี่ยเทากับ 10.97 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( S.D) เทากับ 4.46  สวนหลังเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันมีคาคะแนนปฏิบัติเคาะจังหวะเฉลี่ยเทากับ 23.90และมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน( S.D) เทากับ 0.40  

3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะจํานวน 30 คน 
พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะในภาพรวมอยูระดับมากที่สุด 
โดยมีคาเฉล่ีย ( x̄ ) เทากับ  4.82  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.19  และเม่ือพิจารณาราย
ขอพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจอันดับแรก คือ ความเขาใจวิธีการนับจังหวะและ  การเปล่ียนสี
ตัวอักษรคํารองสามารถส่ือความหมายในการนับหองเพลง  มีคาเฉล่ีย ( x̄ ) เทากับ  4.97 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.18  อันดับที่สองคือเนื้อหาท่ีเรียนเปนประโยชนสามารถนําไป
ประยุกตใช และอักษรท่ีแสดงเนื้อรองตรงจังหวะเพลงและการนับจังหวะ โดยมีคาเฉลี่ย ( x̄ ) เทากับ  
4.93  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.25 และอับดับทีสาม คือ ภาพรวมความพึงพอใจท่ีมี
ตอส่ือมัลติมีเดีย วิชาขับรองเรื่องจังหวะ โดยมีคาเฉลี่ย ( x̄ ) เทากับ  4.90  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทากับ 0.31 

จากแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรูพบวาผูเรียนดูสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรองเรื่อง
จังหวะ จํานวน 3 ครั้งมีมากที่สุด รอยละ 33.3 รองลงมาคือ ดู 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 26.66  ดู 5 
ครั้ง รอยละ 20.00 ดู 4 คร้ัง รอยละ 10.00 ดู 6 ครั้ง รอยละ 6.66 และดู 10 ครั้ง รอยละ 3.33  
สวนปญหาของการเรียนรู ที่พบมากที่สุดคือ  ดูครั้งแรกไมม่ันใจ การแกไขคือ ถามครูและดู/ฝกซ้ํา 3 -  
6 ครั้ง ก็เร่ิมทําได  รองลงมาคือ ไมสามารถดูที่บานไดอุปกรณไมพรอม การแกไขคือ มาดู/ฝกที่
หองเรียน      2 - 5 ครั้ง  และไมม่ันใจจังหวะนับ 2 และจังหวะนับ 3 การแกไขคือ ถามครูและดู/ฝก
ซ้ํา 4- 6 คร้ัง โดยผูเรียนใหขอเสนอแนะ ดังนี้ (1)ไดรับสื่อมัลติมีเดียชวยเตือนความจํา  ถาลืมเปดชม
ไดอีก  เขาใจงาย  เรียนรูดวยตนเองที่บาน (2)ควรเผยแพรตอ/เผยแพรตามสถานศึกษาที่สอนดนตรี
และขับรอง/โรงเรียนระดับประถมศึกษาเพ่ือฝกนับจังหวะ  (3) สื่อมัลติมีเดียควรจะมีเพลงใหฝก
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มากกวานี้ (4) ใสเสียงเคาะลงไปดวยสําหรับผูพิการทางสายตา (5) ควรจะมีการทดสอบการเคาะ
จังหวะเปนระยะเพ่ือใหเกิดทักษะความชํานาญ  

อภิปรายผล 

ในการวิจัยเรื่อง สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี  สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้ 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษา
วิชาขับรอง หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี พบวามีประสิทธิตามเกณฑที่กําหนด 
ทั้งนี้ผูวิจัยมีการดําเนินการสรางส่ือมัลติมีเดียอยางเปนระบบ ผานกระบวนการการหาประสิทธิภาพ
เปนไปตามลําดับขั้นตอน และไดผานการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ  สอดคลอง 
พฤทธิพงศ ภูมิจิตร (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาประสาน
เสียง 1 สําหรับโรงเรียนดุริยางคทหารบก ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ประสิทธิภาพ 88.40/81.22 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปฤณ รักชีพ (2549: บทคัดยอ) ชุดการ
สอนกีตาร สําหรับวิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี  ผลการวิจัยพบวาชุดการสอนกีตารสําหรับวิทยาลัย
สารพัดชางที่สรางข้ึน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 เชนเดียวกับ ชัยวัฒน เชาวน
รัตนะ และเจตชรินทร จิรสันติธรรม (2550: บทคัดยอ)  ไดศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนดนตรีสากลโดยใชสื่อมัลติมีเดีย รายวิชาประวัติการดนตรีและดนตรีนิยม คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเรียนการ
สอนดนตรีสากลโดยใชสื่อมัลติมีเดียที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80  ซึ่ง
สอดคลองกับ งานวิจัยของ นันทวรรณ วิบูลยศักดิ์ชัย (2548 : 62) ไดศึกษาพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง อุปกรณคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่5 
ผลการศึกษาคนควา พบวามีประสิทธิภาพ 89.89/85.61  และยังสอดคลองกับ สมเกียรติ พิมพันธุ 
(2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องจังหวะดนตรีไทย กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ สาระดนตรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ผลการวิจัยพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องจังหวะดนตรีไทย มีประสิทธิภาพ 97.33/91 สูงกวาเกณฑ 80/80 แสดง
วาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเปนไปตามสมมุติฐาน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยส่ือมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี พบวา คะแนนทักษะปฏิบัตกิาร
เคาะจังหวะกอนเรียนหรือผลสัมฤทธิ์กอนเรียนของผูเรียนมีคาเฉลี่ย(x̄ ) เทากับ 10.97 คะแนนทักษะ
ปฏิบัติการเคาะจังหวะหลังเรียน หรือคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนมีคาเฉลี่ย(x̄ )เทากับ 23.90 และ
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)กอนเรียนเทากับ 4.46 หลังเรียนเทากับ 0.40 สวนคาสถิติ t มีคา
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เทากับ 16.24 ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทั้งนีอ้าจสืบเนื่องมาจากการเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะน้ัน 
ผูเรียนสามารถไปฝกฝนเองไดทุกเวลา เมื่อไมเขาใจก็สามารถที่จะทบทวนเนื้อหาในบทเรียนได และ
ทายที่สุดก็กลับมาถามผูสอนเม่ือไมเขาใจเปนการสอดคลองกับหลักการทฤษฎีหองเรียนกลับดาน
(Flipped Classroom) ซึ่งเปนแนวคิดในการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อีกประการคือการท่ี
ผูเรียนมีอายุมาก การศึกษาดวยสื่อประเภทมัลติมีเดีย จึงเปนสื่อที่เหมาะสมกับผูเรียนซึ่งสอดคลองกับ 
กรกต ธัชศฤงคารสกุล(2554 : 121) ไดศึกษา การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ดนตรีจีนบางหลวง 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2       โรงเรียนเจ้ียนหัว อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรยีนดวยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ดนตรีจนีบาง
หลวง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 
0.05 และยังสอดคลองกับ มานะ ประทีปพรศักดิ์ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนาชุดบทเรียน
มัลติมีเดียเพ่ือการสอนคนหูหนวก เรื่อง พุทธ-ประวัติ ผลการวิจัยพบวา ชุดบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการ
สอนคนหูหนวก เรื่อง พุทธประวัติ คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. ความพึงพอใจของผู เรียนท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับ
นักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี  พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อ
มัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะในภาพรวมอยูระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย ( x̄ ) เทากับ  4.82  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.19  ผูเรียนมีวัตถุประสงคของการมาฝกเรียนรองเพลงที่
แตกตางกัน ทั้งในเร่ืองการเรียนรูเนื้อหาวิชาขับรองที่ตนสนใจ และเพ่ือพัฒนาจิตใจ รางกาย ทั้งน้ียัง
พบวาผูเรียนไดใหความคิดเห็นที่มีตอสื่อมัลติมีเดียวา เขาใจงาย และสามารถเรียนรูดวยตนเองที่บาน
ได ควรเผยแพรตอไป  สามารถเรียนซ้ําเพ่ือทบทวนความจํา ซึ่งลวนเปนความคิดเห็นในเชิงบวก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ  ศราวุธ ทิพยรักษา (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การสรางสื่อมัลติมีเดีย
และกิจกรรมเพ่ือการเรียนการสอนเร่ืองชีวิตและวัฒนธรรมไทยภาคใต  ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามี
ความพึงพอใจตอสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมเพ่ือการเรียนการสอนอยูในระดับมากที่สุดโดยคาเฉลี่ย
เทากับ 4.57    

ขอคนพบของผูวิจัยในการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 

1. การสรางส่ือ 
1.1 ผูวิจัยไดทดลองหาวิธีการสรางสื่อดวยโปรแกรมในการสรางภาพเคล่ือนไหวและ

โปรแกรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการแสดงภาพวิดีโอท่ีจะสามารถแสดงคํารอง และปรากฏอักษรนับ
จังหวะ มีการเปลี่ยนสีคํารองขณะรอง รวมทั้งขีดเสนใตในคํารองที่ลงจังหวะนับ 1 พรอมทั้งเปลี่ยนคํา
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ที่ขีดเสนใตใหเปนสีอ่ืนที่เดนกวาคํารองในจังหวะอ่ืนๆ ในเวลาเดียวกัน ในตําแหนงภาพที่ตางกัน โดย
ขั้นแรกไดทดลองใชโปรแกรม  Flash Animation ตางๆ เชน Macromedia Flash, Adobe Flash,  

SWiSH Max เปนตน แตไมสามารถสรางสื่อไดสําเร็จ เพราะมีข้ันตอนท่ียุงยาก และเสียงเพลงไม
สอดคลองกันกับภาพ(synchronize) จึงทดลองสรางดวยโปรแกรมสรางคาราโอเกะ LyrEdit ซึ่งก็ไม
สามารถสรางได  

1.2 สุดทายไดรับแนะนําจากผูเชี่ยวชาญทานหนึ่งที่เขารวมสนทนากลุมคือ อาจารย
วาทิตย นุมตี่ วาใหลองสรางงานดวยโปรแกรมนําเสนอขอขอมูลทั่วไป แลวลองจับภาพหนาจอเพ่ือ
สรางเปน วิดีโอ ซึ่งก็เปนเรื่องยุงยาก และทานก็ไมเคยทํามากอน ผูวิจัยจึงทดลองสรางเฟรมแสดงผล
โดยสรางพ้ืนหลังจากโปรแกรมตกแตงภาพในรูปไฟล png จากนั้นสรางเฟรมคํารองตามจํานวน บีท
(Beat) ในหองเพลง ในกลุมจังหวะนับ 4 สรางหองเพลงละ 8 เฟรม แตละเฟรมจะมีการเคลื่อนที่ของ
ตัวอักษรไปตามจังหวะตกในหองเพลง โดยเพลงที่สรางคือไดแก เพลงครวญ มีหองเพลงจํานวน 66 
หอง จึงสรางเฟรมแสดงผลทั้งสิ้น 528 เฟรม ตอ ศิลปน 1 คนที่รอง  ในกลุมจังหวะนับ 2 เพลงเพลิน
เพลงแมมโบ มีจํานวนหองเพลง 111 หอง สราง 888 เฟรม ตอ 1 เพลง สวนเพลงในจังหวะนับ 3 คือ
เพลง สายทิพย สรางหองละ 6 เฟรม มีทั้งสิ้น 42 หอง รวมเปน 432 เฟรม ตอศิลปน 1 คน ใน
ขั้นตอนตอมาคือการนําไปบันทึกวิดีโอดวยโปรแกรมจับภาพหนาจอ โดยฉายโปรแกรมนําเสนอขอมูล
แลวเคาะแปนพิมพใหแสดงผลผานโปรแกรมให สอดคลองกับเพลงที่ใชในการบันทึก ปญหาที่พบคือ 
การเคาะเพลงจังหวะนับ 2 ทําไดยากมาก ตองบันทึกเปนพันครั้ง ตอเพลงจึงจะสําเร็จ เพราะหาก
พลาดไปเส้ียวจังหวะก็ตองเริ่มใหมทันที 

1.3 เมื่อไดไฟลวิดีโอจากการจับภาพหนาจอแลวนําไปตัดตอดวยโปรแกรมตัดตอ
วิดีโอ เพื่อตัดสวนที่เกินออก และเพ่ือปรับตัวอักษรท่ีแสดงผลไมตรงตามจังหวะเคาะ 

1.4 นําไฟลที่ไดจากการตัดตอแลว ไปเขียนลงแผน ดีวีดี ดวยโปรแกรมสรางเมนู
วิดีโอ โดยใหมีเมนูยอยเพลงท้ัง 9 เพลงในหนาเมนูหลัก และกลับสูเมนูหลักทันทีหลังจากท่ีเลนเพลง
จบในแตละเพลง   

2. การนําส่ือไปใช 
2.1 จากการทดลองทดสอบหาประสิทธิภาพเครื่องมือ(Tryout)นั้นพบวา ผูเรียน 

บางทานไมสามารถเปดดูสื่อไดเพราะเครื่องเลนวิดีโอท่ีบานเปนรุนเกา ไมมีรีโมทที่จะเลือกเมนูยอยได 
ผูวิจัยจึงแกปญหาใหโดยจัดใหดูในชั้นเรียนพรอมกัน 

2.2 ผูเรียนซึ่งเปนผูสูงวัยบางทาน ไมมีความชํานาญในการใชอุปกรณเลนแผนดีวีดี
สื่อที่ไดรับไป ตองวานใหลูกหลานชวยเปดใหชม 

2.3 สามารถถายขอมูลจากสื่อ DVD ลงบน อุปกรณสํารองขอมูลเชน Flash Drive, 
External Hard disk แลวนําไปเปดดวยโปรแกรมเลน DVD ได 
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3. ขอจํากัดของการใชสื่อ 
3.1 ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการวินโดว ที่มีชองเลนดีวีดี (DVD)  

3.2 ใชกับเครื่องเลนวิดีโอ DVD แตไมสามารถเปดกับเครื่องเลนวิดีโอซีดีได 
3.3 เปดดวยโปรแกรมเลนดีวีดีเทานั้น เชน DVDPlayer  PowerDVD 

Gomplayer เปนตน 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
จากผลสรุปและ การอภิปรายผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผลการวิจัยไปใช

ประโยชน และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้ 
1. ควรมีการสํารวจความพรอม  ของเครื่องมือและอุปกรณของผูเรียนตลอดจนความ 

สามารถในการใชสื่อกับเครื่องมือและอุปกรณนั้นๆ เชน การใชงานคอมพิวเตอร หรือการใชงานเครื่อง
เลนดีวีดี เปนตน 

2. การผลิตสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี เปนสื่อที่ไมมีใครผลิตขึ้นมากอน ดังนั้นควรมีการเผยแพรสื่อดังกลาว
เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาเรื่องจังหวะและสรางสื่อเกี่ยวกับดนตรีตอไป 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรสราง สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะในจังหวะตางๆ ที่เฉพาะเจาะจง เชน 
โบเลโร สโลวร็อค แทงโก ออฟบีท กัวราชา เปนตน เพ่ือเปนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใน
รูปแบบสื่อมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพใหมีจํานวนมากข้ึนตอไป 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ รวมกับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เชน การพัฒนาส่ือ
มัลติมีเดีย กับการเรียนตามหลักการทฤษฎีหองเรียนกลับดาน(Flipped Classroom) เปนตน 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญในการสนทนากลุม(Focus group Discussion) 

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี 

1. ผศ.ดร.อนิรุทธ  สติมั่น  อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา     
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. อาจารยสุชาติ  สิมมี ครู คศ.4 วิทยฐานะ ครเูชี่ยวชาญ วิทยาลัย
สารพัดชางธนบุรี 

3. อาจารยธํารงค   พานิชเจริญ   ครูคศ.3 วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ สาขา
คอมพิวเตอร  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

ผูเชี่ยวชาญดานสอนดนตรีในสถาบันการอาชีวศึกษา 

1. อาจารยวาทิต  นุมตี่   ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี  
วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี  ศศม.ดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. อาจารยพรสิทธิ์  กิ่งทอง   อาจารยประจําแผนกวิชาดนตรี หัวหนาแผนก
ดนตรี  วิทยาลัยสารพัดชางสี่พระยา 

3. อาจารยเจริญ  ธรรมชาติ อาจารยประจําแผนกวิชาดนตรี หัวหนาแผนก
ดนตร ีวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 

ผูเชี่ยวชาญดานประกอบวิชาชีพดนตรี 

1. จ.ส.อ.ฉลองรัฐ  ทัศนจํารูญ นักดนตรีวง ปะทักษิณ ตําแหนง woodwind & 
Brasswindเจาหนาที่ดุริยางคพิเศษ ผูชวยผู
ควบคุมวงดุริยางคจังหวัดทหารบกราชบุรี 

2. อาจารยพิพัฒน ทองระอา นักดนตรีอาชีพตําแหนง แซกโซโฟนวง Just for 
fun  สมาชิกวงอารแบน   วิทยาลัยสารพัดชาง
พระนคร 

3. นายกิตตินันท  กระดังงา นักดนตรีอาชีพตําแหนงมือกลอง  ครูสอนตี
กลองชุดที่โรงเรียนสยามกลการโรบินสันราชบุรี 

อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
รศ.สมหญิง เจริญจิตรกรรม   อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญในการประเมินสื่อมัลติมีเดีย 

 

ดานส่ือมัลติมีเดีย 

 

1. อาจารยสุชาติ  สิมมี ครู คศ.4 วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ อาจารย
ประจําวิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี กรุงเทพฯ 

2. อาจารยธํารงค   พานิชเจริญ   ครูคศ.3 วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ สาขา
คอมพิวเตอร อาจารยประจําโรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี 

3. จ.ส.อ.ฉลองรัฐ  ทัศนจํารูญ  นักดนตรีวง ปะทักษิณ ตําแหนง woodwind & 
Brasswind เจาหนาที่ดุริยางคพิเศษ ผูชวยผู
ควบคุมวงดุริยางคจังหวัดทหารบกราชบุรี 

 
ดานเนื้อหา 

 
1. อาจารยวาทิต  นุมตี่   ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี  

วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี  ศศม.ดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. อาจารยพรสทิธิ์  กิ่งทอง   อาจารยประจําแผนกวิชาดนตรี หัวหนาแผนก
ดนตรี  วิทยาลัยสารพัดชางสี่พระยา กรุงเทพฯ 

3. อาจารยเจริญ  ธรรมชาติ อาจารยประจําแผนกวิชาดนตรี หัวหนาแผนก
ดนตรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
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ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย(IOC) 
 
  

1. อาจารยอาคม ทีฆวาทิน ครูสอนพิเศษโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน และครู
สอนพิเศษวิชาขับรอง วิทยาลัยสารพัดชาง
ราชบุรี 

2. อาจารยพินิจ  ทองเสริม  คร ูคศ. 3  อาจารยประจําวิชาดนตรี โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ  จ.ราชบุรี 

3. จ.ส.อ.ฉลองรัฐ  ทัศนจํารูญ  นักดนตรีวง ปะทักษิณ ตําแหนง woodwind & 
Brasswind เจาหนาที่ดุริยางคพิเศษ ผูชวยผู
ควบคุมวงดุริยางคจังหวัดทหารบกราชบุรี 

 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญใหคะแนนการเคาะจังหวะ 

 

1. อาจารยอาคม ทีฆวาทิน ครูสอนพิเศษโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน และครู
สอนพิเศษวิชาขับรอง วิทยาลัยสารพัดชาง
ราชบุรี 

2. อาจารยพินิจ  ทองเสริม  ครู คศ. 3  อาจารยประจําวิชาดนตรี โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ  จ.ราชบุรี 

3. นายสุปน  แพงบุปผา ครูชํานาญการ สอนวิชาขับรอง   วิทยาลัย
สารพัดชางราชบุรี ผูวิจัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ข 
การจัดกลุมสนทนา(Focus Group Discussion) 
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สรุปขอมูลจากการสนทนากลุม 
เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ หองประชุมภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราช 

 
รายชื่อเขารวมในการสนทนากลุม(Focus Group Discussion) 

1. รองศาสตราจารยสมหญิง เจริญจิตรกรรม ประธานที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ 
 
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี  

2. ผศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3. นายสุชาติ  สิมมี ครู คศ.3 จากวิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี  
4. นายธํารงค   พานิชเจริญ  ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาล 

 
ผูเชี่ยวชาญดานครูดนตรีสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5. นายวาฑิตย  นุมตี่ รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี 
6. นายเจริญ  ธรรมชาติ  หัวหนาแผนกดนตรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อําเภอหัว

หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
7. นายพรสิทธิ์  กิ่งทอง  หัวหนาแผนกดนตรี วิทยาลัยสารพัดชางสี่พระยา (ในวัดแกว

แจมฟา) แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
 
ผูเชี่ยวชาญดานประกอบวิชาชีพดนตรี 

8. นายกิตตนิันท  กระดังงา  เปนนักดนตรีอาชีพตําแหนงมือกลอง ปจจุบันเลนดนตรี
อาชีพที่รานอาหารในจังหวัดราชบุรี และเปนครูสอนตีกลองชุดท่ีโรงเรียนสยามกลการโรบินสันราชบุรี 

9. จาสิบเอก ฉลองรัตน ทัศนจํารูญ นักดนตรีในวง “ปทักษิณ” ในตําแหนง 
Woodwind และ Brasswind และเปนเจาหนาที่พิเศษผูชวยผูควบคุมวงดุริยางคจังหวัดทหารบก
ราชบุรี 

10. นายพิพัฒน ทองระอา นักดนตรีอาชีพตําแหนง แซกโซโฟนวง Just for fun  
สมาชิกวงอารแบน  และหัวหนาแผนกดนตรี วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร 
 
ดําเนินการโดยนายสุปน แพงบุปผา 
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ขอสรุปจากการสนทนากลุม 
 

1. จังหวะที่จะนํามาทําเปนวิดีโอ ประกอบดวย 
1.1 จังหวะนับ  4 
1.2 จังหวะนับ  2 
1.3 จังหวะนับ  3 

เรียงตามลําดับ 
2. ตัวสื่อใหจัดทําเปนวิดีโอ ซึ่งมีองคประกอบคือ 

2.1 เปนดนตรีที่มเีสียงเพลงรองของศิลปน 
2.2 เปนดนตรีที่มแีนวทํานองรองแตไมมีเสียงรองของศิลปน  
2.3 ในแนวทํานองเพลงใหมีตัวเลขบอกจังหวะนับในจังหวะตก 
2.4 ใหแสดงตัวอักษรในจังหวะนับ 1  ใหชัดเจน 

3. บทเพลงท่ีจะนํามาทําเปนวิดีโอ ประกอบดวย 
3.1 เพลงในจังหวะนับ  4  ใหผูวิจยัเลือกมา 1 เพลง มี 3 รูปแบบคือ  

3.1.1 เสียงเพลงรองของศิลปนคนท่ี 1  
3.1.2 เสียงเพลงรองของศิลปนคนท่ี 2 หรือตางเวอรชั่น 
3.1.3 เสียงดนตรีมีแนวทํานองโดยไมมีคนรอง 

3.2 เพลงในจังหวะนับ  2  ใหผูวิจยัเลือกมา 1 เพลง มี 3 รูปแบบคือ  
3.2.1 เสียงเพลงรองของศิลปนคนท่ี 1  
3.2.2 เสียงเพลงรองของศิลปนคนท่ี 2 หรือตางเวอรชั่น 
3.2.3 เสียงดนตรีมีแนวทํานองโดยไมมีคนรอง 

3.3 เพลงในจังหวะนับ  3  ใหผูวิจยัเลือกมา 1 เพลง มี 3 รูปแบบคือ  
3.3.1 เสียงเพลงรองของศิลปนคนท่ี 1  
3.3.2 เสียงเพลงรองของศิลปนคนท่ี 2 หรือตางเวอรชั่น 
3.3.3 เสียงดนตรีมีแนวทํานองโดยไมมีคนรอง 

4. การประเมินผล 
4.1 สื่อท่ีผลิตขึ้นเปนสื่อชวยสอนเรื่องจังหวะ โดยแจกใหผูเรียนไปดูท่ีบานหรือเรียน

ดวยตนเองจากนั้นมาประเมินผลโดยครูผูสอน ภายหลังการเรียนรูดวยตนเอง 
4.2 การประเมินผล ใหประเมินรายบุคคล โดยผูเรียนกลุมตัวอยาง ตองเคาะจังหวะ

เพลงละ 8 หองเพลงครบทุกจังหวะและบันทึกในเอกสารแบบบันทกึการเคาะจังหวะ 
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ผูเขารวมสนทนากลุมตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดจากการสรุปการสนทนากลุม 
 
 

 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี        ผูเชี่ยวชาญดานนักดนตรีอาชีพ 
 

 
1................................................................      1............................................................... 
   ( ดร.อนิรุทธ  สติมั่น )        ( นายกิตตินันท  กระดังงา ) 
 

 
2...............................................................      2................................................................. 

    ( นายสุชาติ  สิมมี )   ( จาสิบเอกฉลองรัตน  ทัศนจํารูญ ) 
  

 
 3...............................................................      3................................................................. 
  ( นายธํารงค  พานิชเจริญ )         ( นายพิพัฒน  ทองระอา ) 
    
 

        ผูเชี่ยวชาญดานครูผูสอนดนตรีสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   

 
1................................................................ 

( นายวาฑิตย  นุมตี่ ) 
 

 
2............................................................... 

( นายเจริญ  ธรรมชาติ ) 
 
 

3............................................................... 
( นายพรสิทธิ์  กิ่งทอง ) 
 

   ประธานที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ 
 
 

   ...................................................                                                 
( รองศาสตราจารยสมหญิง เจริญจิตรกรรม ) 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

แผนการจัดการเรียนรู 
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แผนการจัดการเรียนรู 
วิชา  ขับรอง      รหัสวิชา  13060209     จํานวน  3 หนวยกิต 
ระดับชั้น  วิชาชีพระยะส้ัน   สาขาวิชา ดนตรี        จํานวน  120 ชั่วโมง 
หนวยการเรียนที่ 3  การเคาะจังหวะและการเปลงเสียงตามตัวโนต           จํานวน   9 ชั่วโมง 
จุดประสงครายวิชา  เมื่อผูเรียนไดเรียนจบรายวิชานี้แลว ผูเรียนจะตอง 

1. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับการขับรอง 
2. มีทักษะในการขับรองตามโนตสากล 
3. สามารถเคาะจังหวะดนตรีไดถูกตอง 
4. สามารถออกเสียงตามโนตท่ีกําหนดได 
5. สามารถปฏิบัติเทคนิคตางๆในการขับรองได 
6. มีความสามารถในการขับรอง 
7. มีการแสดงความคิดเห็นรวมกันอยางประชาธิปไตย 
8. มีความสามัคคีในการทํางาน 
9. มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย 

10. มีความสามารถอานภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
11. มีความซาบซึ้งในบทกวีประเภทบทเพลง 
12. มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพนักรอง 
 

มาตรฐานรายวิชา 
ผูเรียนมีความสามารถในการขับรองและสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข    
   

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับการขับรอง  การหายใจเขาออกตามวิธีการขับรอง  การเปลง

เสียงโนตสากล  การเคาะจังหวะ 
ปฏิบัติการหายใจเขาออก  การเก็บกักลมหายใจ การเปลงเสียงตามมาตรฐานการเกิด

เสียงตางๆ  การฝกเคาะจังหวะ  การไลบันไดเสียง การฝกเพลงสมัยนิยม  เทคนิคการขับรองและการ
แสดงทาประกอบ 
 
รายช่ือหนวยการสอน                          

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการขับรอง จํานวน 3  ชั่วโมง 
2. การหายใจเขาออกตามวิธีการขับรอง จํานวน  9  ชั่วโมง 
3. การเคาะจังหวะและการเปลงเสียงตามตัวโนต จํานวน  9  ชั่วโมง 
4. เทคนิคการขับรองและการแสดงทาทางประกอบ จํานวน 6  ชั่วโมง 
5. การฝกเพลงในจังหวะตางๆ จํานวน  93 ชั่วโมง 

รวม                                           120 ชั่วโมง 



77 

 

ชื่อหนวยการเรียนที่ 3  การเคาะจังหวะและการเปลงเสียงตามตัวโนต                                             
1. การเคาะจังหวะ จํานวน      5  ชั่วโมง 
2. การเปลงเสียงตามตัวโนต จํานวน      4  ชั่วโมง 

 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค 

1. ผูเรียนสามารถบอกการแบงประเภทของกลุมจังหวะได 
2. ผูเรียนเคาะจังหวะเพลงในกลุมนับ 4 กลุมนับ 2 และกลุมนับ 3 ไดถูกตอง 
3. ผูเรียนเปลงเสียงขับรองไดอยางถูกตองตรงแนวทํานองเพลง(Melody) 
4. ผูเรียนมีความตรงตอเวลา 
5. ผูเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายและอยูรวมกันในสังคมไดอยาง

มีความสุข 
6. ผูเรียนมีวินัยในการอยูรวมกัน  
   

หัวขอเรื่องหรืองาน 
1. การเคาะจังหวะ จํานวน      5  ชั่วโมง 
2. การเปลงเสียงตามตัวโนต จํานวน      4  ชั่วโมง 

สาระสําคัญ 
          จังหวะเพลงเพ่ือการขับรองในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มุงเนนใหผูเรียน

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพได ดังนั้นจึงเนนการเรียนรูในกลุม จังหวะนับ 4 
นับ 2 และนับ 3 อันเปนดนตรีที่ใชมากในการขับรองเพ่ือการลีลาศและงานรื่นเริงในปจจุบัน และการ
เปลงเสียงพื้นฐานตามบันไดเสียงเมเจอรและไมเนอรใหถูกตอง          
 
สมรรถนะท่ีพึงประสงค (ความรู ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ) 
จุดประสงคปลายทาง   (จุดประสงคท่ัวไป) 

1. เพ่ือใหเคาะจังหวะตามบทเพลงในกลุมนับ 2 ได 
2. เพ่ือใหเคาะจังหวะตามบทเพลงในกลุมนับ 3 ได 
3. เพ่ือใหเคาะจังหวะตามบทเพลงในกลุมนับ 4 ได 
4. เพ่ือใหเปลงเสียงขับรองไดตรงตามบันไดเสียง 
5. เพ่ือใหเปนผูตรงตอเวลา 
6. เพ่ือใหเปนผูมีวินัยในการปฏิบัติงาน  
7. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ในการอยูรวมกัน  

จุดประสงคนําทาง(จุดประสงคเชิงพฤติกรรม)เมื่อนักศึกษาเรียนจบหนวยนี้แลวสามารถ 
1. เคาะจังหวะในกลุมนับ 4 ไดถูกตอง 
2. เคาะจังหวะในกลุมนับ 2 ไดถูกตอง 
3. เคาะจังหวะในกลุมนับ 3 ไดถูกตอง 
4. เปลงเสียงรองไดตรงตามบันไดเสียง 
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5. รูจักรักษาเวลา/ ตรงตอเวลา 
6. มีวินัยในการอยูรวมกัน 
7. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและอยูรวมกันในสังคมไดอยางมี

ความสุข 
 
หัวขอเรื่องหรืองานท่ี 1 การเคาะจังหวะ 
เนื้อหาสาระ 

การเคาะจังหวะ  หมายถึง การเคาะในจังหวะตกของการนับจังหวะเพลง 
การนับจังหวะในที่นี้หมายถึง การนับจังหวะพ้ืนฐาน(The Basic Beat ) คือการนับ 

จังหวะชีพจรดนตรีหรือจังหวะตก( Down Beat ) ซึ่งการฝกนับจะเร่ิมจากจังหวะชาๆไปหา จังหวะ
เร็ว    โดยมีคําท่ีเกี่ยวของกับจังหวะหลายคําไดแก 

Rhythm     คือ   จังหวะโดยภาพรวมทั้งหมด 
Tempo     คือ   อัตราความเร็ว-ชาของจังหวะชีพจรดนตรี 
Meter       คือ   การจัดระบบของชีพจรดนตรี  
Beat,Count  คือ  จังหวะชีพจรดนตรีหรือจังหวะที่เคาะยืนพ้ืน 
ในชั้นเรียนนี้จะกลาวถึงการนับจังหวะที่เราคุนเคยโดยยึดเพลงไทยเปนหลัก สรุปได 

ดังตอไปน้ี 
 

         ชื่อจังหวะ(Rhythm) 
ความเร็ว(Beat) 
จํานวนโนตตัวดํา
เคาะคร้ัง/นาที 

กลุมจังหวะ 

สโลว (Slow) 50 - 70 นับ 4 
โบเลโร(Bolero), สโลวโซล(S.Soul), สโลวร็อค(S.Rock) 72 - 82 นับ 4 
บีกิน(Beguine), มีเดยีมโซล(M.Soul), สองไม(จังหวะเพลงไทยเดมิ) 85 -110 นับ 4 
ออฟบีท(Off-Beat), แทงโก(Tango), บอสสโนวา(Bossanova) 110 - 125 นับ 4 
ดิสโก(Disco), ชะชะชา(Chachacha), โซล(Soul) 128 - 140 นับ 2 
รุมบา(Rhumba)  145 -155 นับ 2 
ฟาสโซล(F.Soul), คลิ๊กสเต็ป(Q.Step) 160 - 175 นับ 2 
สวิง(Swing), รําวง, ตะลุง, กัวราชา(Guaracha) >180 นับ 2 
วอลซ(Waltz), โบเลโรวอลซ(B.Waltz) 65 - 82 นับ 3 
ควิ๊กวอลซ(Q.waltz) 155 - 180 นับ 3 
 
หมายเหตุ S. ยอมาจาก Slow, F. ยอมาจาก Fast, Q. ยอมาจาก Quick และ B. ยอมาจาก Bolero 
การเคาะจังหวะในกลุมจังหวะตางๆ 

ประเภทของเพลงเม่ือแบงตามจังหวะนับ ในชั้นเรียนนี้ มี 3 ประเภท คือ กลุมนับ 4, นับ
2 ,และนับ 3 ตามลําดับ ดังไดกลาวมาในเน้ือหาของทฤษฎีหนวยที่ 3 เรื่องเครื่องหมายกํากับจังหวะ  
ดังตารางขางลางน้ี 
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อัตราจังหวะ เครื่องหมายกํากับจังหวะ ( Time  Signature ) 
กลุมนับ 4 กลุมนับ 2 กลุมนับ 3 

อัตราธรรมดา(Simple Time) 
4 4 4 2 2 2 3 3 3 
2 4 8 2 4 8 2 4 8 

อัตราผสม(Compound time) 12 12 12 6 6 6 9 9 9 
4 8 16 4 8 16 4 8 16 

               
หากเราจะเคาะจังหวะตามแลว สวนใหญของบทเพลง จังหวะกลองจะเปนเสียงที่เดิน

จังหวะ(Rhythm) ใหกับบทเพลงอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งในการขับรองเราควรจะฝกฟงและเคาะตาม
จังหวะกลองในแตละบทเพลงและวิเคราะหใหไดวาเปนเพลงในกลุมนับ 4 หรือ 2 หรือ 3   

ในชั้นเรียนนี้เราจะฝกเคาะจังหวะตามจังหวะกลองดังตอไปน้ี 
1. จังหวะสโลว (Slow)   นับ 4  

 
  นับ    1                         2                และ               3                        4                            
2. จังหวะโบเลโร(Bolero) นับ 4  
 

 
    นับ  1           และ  และ         2         และ         3           และ         4        และ   

3. จังหวะสโลวโซล (S.Soul) นับ 4  
 

 
 

  นับ  1          และ          2          และ           3          และ         4        และ 

 

5. จังหวะบีกิน (Beguine)   นับ 4 

 
    นับ  1          และ และ     2         และ         3           และ         4         และ 
6. จังหวะสโลวร็อค(S.Rock) นับ 4 

 
 นับ  1      และ และ     2        และ  และ    3       และ และ     4     และ และ 
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7. จังหวะออฟบีท (Off-Beat) นับ 4 

 
นับ     1         และ       2        และ       3       และ และและ     4           และ 
8. จังหวะแทงโก (Tango)   นับ 4 

 
นับ      1                    2                    3                    4                 และ และ     และ      
9. จังหวะชะชะชา(Cha cha cha) นับ 2 

 
    นับ  1          และ       และ       และ         2         และ       และ       และ 
10. จังหวะ รุมบา(Rhumba) นับ 2  

 
    นับ 1         และ        และ       และ          2          และ       และ        และ 
11. จังหวะกัวราชา(Guaracha)   นับ 2 

 
นับ      1           และ      และ          และ          2          และ        และ       และ 
12. จังหวะตะลุง(Taloong) นับ  2 

 
นับ      1                    และ        และ             2                   และ         และ 
13. จังหวะ รําวง(Rumwong) นับ  2 

 
นับ       1            และ      และ        และ           2           และ       และ       และ 
14. จังหวะวอลซ (Waltz)   นับ 3  

 
 
 

นับ              1                     2               และ        และ      และ                3   
หมายเหตุ จังหวะตกท่ีตองนับ คือจังหวะที่มีตัวเลข 1 2 3 หรือ 4 กํากับ สวนจังหวะท่ีเขียนตรงคําวา 
     วาและเปนจังหวะยก 
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หัวขอเรื่องหรืองานท่ี 2 การเปลงเสียงตามตัวโนต 
1. เริ่มฝกเปลงเสียงจากบันไดเสียง C Major  1 Octave( 1 ชวงเสียง) จากนั้นเปลี่ยน

ระดับเสียงไปเรื่อยๆ เปน D  E  F  G  A  B  และ C  ใน Octave ถัดไป  โดยออกเสียงวา 
                Do  Re  Me  Fa  Sol  La  Te  Do   ในขาข้ึนและ 
                Do  Te   La  Sol  Fa  Me Re  Do   ในขาลง 
               การฝกเชนนี้เพ่ือใหรองไดตรงคียและเพ่ิมพลังเสียง 

2. ฝกเปลงเสียงในขั้นคูตางๆ(เปลงเสียง 2 ครั้ง)ดังนี้ 
            ขั้นคู 1  กับ  2      ขั้นคู 1  กับ  3     ขั้นคู 1  กับ  4    
            ขั้นคู 1  กับ  5      ขั้นคู 1  กับ  6     ขั้นคู 1  กับ  7     ขั้นคู 1  กับ  8 
           ขั้นคู 6  กับ  1      ขั้นคู 5  กับ  1     ขั้นคู 3  กับ  6     ขั้นคู 3  กับ  1   เปนตน 
 การฝกเชนนี้เพ่ือใหควบคุมระดับเสียงไมใหเสียงไหลไปมา 

3. ฝกเอ้ือนเสียง(Slur)ระหวางโนต  2  ตัว(เปลงเสียงครั้งเดียวและลมหายใจเดียวทั้งขา
ขึ้นและลง) ดังนี้ 
          ( หาง 1 เสียง )    ขั้นคู 7 กับ  8      ขั้นคู 5  กับ  6     ขัน้คู 3  กับ  4   
           ( หางมากกวา 1 เสียง ) ขั้นคู 1 กับ 3  ขั้นคู 1  กับ  4     ขั้นคู 1  กับ  5     ขั้นคู 1 
กับ 6 
            ใหออกเสียงเปน  Ha  ,  Lah ,  Ho 
 การฝกเชนนี้เพ่ือ เพิ่มลีลาเอ้ือนเสียงใหไพเราะนาฟง 

4. ฝกรองเสียงเดียวเปนเวลานานๆดวยลมหายใจลมเดียวโดยใชระดับเสียงSoprano  
ซึ่งหาก เอามือแตะหนาทองไวจะรองจนกระทั่งกลามเนื้อหนาทองแข็งขึ้น  ใหฝกคําวา   
             Lah…ลิ้นปดใตไรฟนเพดานปากดานบนไวกอนเปลงเสียงรองออกมาใหเสียงนิ่งไมสั่น   
             EE…  ปลายลิ้นวางแตะฟนลาง  ทําปากแบน           
             UU… ทําปากหอ 
 การฝกเชนนี้เพ่ิมเพ่ิมชวงเสียง(Range)และพลังเสียง(Power)เพ่ิมเสียงแหลมและทุม
ตามลําดับ 

5. ฝกปดปากฮัมเพลงโดยอาจใชแนวทํานองเพลงใดเพลงหน่ึงก็ได  ซึ่งจุดประสงคการ
ฝกเพ่ือฝกควบคุมระดับเสียงเม่ือผานทางโพรงจมูก 
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บันไดเสียงเมเจอรที่นํามาฝกรอง 

 
 

ขั้นคูที่นํามาฝกรอง 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมครู 

1. ครูเตรียมบัตรคิวในการเขาเรียน 
2. ครูอธิบายความรูเรื่องจังหวะดนตรี 
3. ครูเปดเพลงในจังหวะตางๆใหผูเรียนฟง 
4. ครูเปดเพลงใหผูเรียนฟงแลวตั้งคําถามใหผูเรียนรวมกันวิเคราะหวาเปนจังหวะอะไร 
5. ครูสรุปประเภทของจังหวะท่ีจะนํามาใชเรียนในชั้นเรียนไดแกกลุมนับ 4 กลุมนับ 2 

และ  กลุมนับ 3 
6. ครูใหผูเรียนฟงจังหวะตางๆแลวสาธิตเคาะจังหวะ 
7. ครูตรวจสอบการฝกเคาะจังหวะของผูเรียนรายกลุมและรายบุคคลเม่ือพบวามีผูใดทํา

ไมถูกตองก็แกไขใหถูกตอง 
8. ครูมอบสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนวิชาขับรองเรื่องจังหวะ ใหผูเรียนไปฝกฟงและ

ฝกปฏิบัตินอกชั้นเรียน และแนะนําวิธีการใชสื่อ 
9. ครูอธิบายและสาธิตการเปลงตามตัวโนต 
10. ครูใหผูเรียนรวมกันเปลงเสียงตามบันไดเสียงตางๆ 
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11. ครูตรวจสอบการฝกเปลงเสียงของผูเรียนรายบุคคลเม่ือพบวามีผูใดทําไมถูกตองก็
แกไขใหถูกตอง 

12. ครูสรุปวิธีการเปลงเสียงที่ถูกตอง 
13. ครูมอบหมายใหผูเรียนฝกการเปลงเสียงนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนตาม

โอกาสอันควร 
14. ครูนัดหมายการประเมินผลการฝกเคาะจังหวะหลังการเรียนรูดวยตนเอง และจัด

ประเมินผลผลการเคาะจังหวะรายบุคคลในแบบบันทึกผลการเคาะจังหวะและประเมินผลการเรียนรู 
15. ครูอธิบายกิจกรรมและความจําเปนในการสรางวินัยของการตรงตอเวลาในการเขา

เรียน 
16. ครแูละผูเรียนรวมกันเก็บอุปกรณ และทําความสะอาดชั้นเรียนตามตารางเวร

ประจําวัน 
 

ขัน้ตอนการเรียนหรือกิจกรรมนักเรียน 
1. ผูเรียนรับบัตรคิวเมื่อเขาชั้นเรียน 
2. ผูเรียนจดบันทึกยอ ซักถาม 
3. ผูเรียนฟงเพลงในจังหวะตางๆและซักถาม 
4. ผูเรียนรวมกันวิเคราะหและตอบคําถาม 
5. ผูเรียนจดบันทึก ซักถาม 
6. ผูเรยีนสังเกตและฝกปฏิบัติตามที่ครูสาธิต 
7. ผูเรียนฝกรายบุคคลใหครูไดตรวจสอบความถูกตอง 
8. ผูเรียนรับสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนวิชาขับรองเร่ืองจังหวะเพ่ือนําไปเรียนรูนอก

ชั้นเรียน 
9. ผูเรียนฟง และจดบันทึก 
10. ผูเรียนเปลงเสียงตามบันไดเสียงตางๆ 
11. ผูเรียนทีฝ่กเปลงเสียงตามบันไดเสียงตางๆไดรับการตรวจสอบแกไขจากครูผูสอน 
12. ผูเรียนฟงและจดบันทึก 
13. ผูเรียนจดบันทึกการมอบหมายใหผูเรียนฝกการเปลงเสียงนอกเหนือจากการเรียนใน

ชั้นเรียน 
14. ผูเรียนฝกเรียนเคาะจังหวะดวยสื่อมัลติมีเดียนอกช้ันเรียน เพ่ือมาทดสอบเคาะ

จังหวะกับครูผูสอนในชั้นเรียน 
15. ผูเรียนรวมกันอภิปรายและเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นถึงความจําเปนในการเขา

เรียนชา 
16. ผูเรียนรวมกันเก็บอุปกรณ และทําความสะอาดชั้นเรียนตามตารางเวรประจําวัน 
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งานท่ีไดรับมอบหมายหรือกิจกรรม 
กอนเรียน ครูมอบหมายใหผูเรียนฟงเพลงตางๆที่ตนชื่นชอบมา  ผูเรียนรับบัตรคิวเมื่อ

เขาชั้นเรียน 
ขณะเรียน ผูเรียนฝกเคาะจังหวะตามจังหวะตางๆในกลุมนับ 4 กลุมนับ 2 และกลุมนับ 

3  และผูเรียนฝกเปลงเสียงตามตัวโนตในบันไดเสียงตางๆ 
หลังเรียน ครูตรวจสอบความถูกตองของการเคาะจังหวะในกลุมนับ 4 กลุมนับ 2 และ

กลุมนับ 3  และความถูกตองของการเปลงเสียงตามตวัโนตพรอมทั้งแนะนําวิธีการแกไขใหกับผูเรียน  
ครูมอบสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนวิชาขับรองเรื่องจังหวะ ใหผูเรียนไปฝกฟงและฝกปฏิบัตินอกชั้น
เรียนและครูประเมินผลผลการเคาะจังหวะรายบุคคลในแบบบันทึกผลการเคาะจังหวะและประเมินผล
การเรียนรู 
 
สื่อการเรียนการสอน 
สื่อโสตทัศน 

1. เทป/ซีดี เพลงในจังหวะนับ 2 นับ 3 และนับ 4 
2. PowerPoint แสดงเนื้อหา การเคาะจังหวะ 
3. แผนภูมิแสดง วิธีการฝกเคาะจังหวะ 
4. แผนภูมิแสดง บันไดเสียง C,Db,D,Eb,E,F,Gb,G,Ab,A,Bb,B 
5. โปรแกรมดนตรีคาราโอเกะ 
6. สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 

สื่อสิ่งพิมพ 
1. เอกสารประกอบการเรียนหนวยการเรียน “การเคาะจังหวะและการเปลงเสียงตาม

ตัวโนต” 
2. Score เพลง( โนตเพลง ) ในจังหวะตางๆ 
3. แบบบันทึกการเคาะจังหวะ 
4. แบบบันทึกการปฏิบัติการฝกรองตามบันไดเสียง 

หุนจําลอง/ของจริง 
1. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องคียบอรด 
2. เครื่องกํากับจังหวะ  
3. อุปกรณเครื่องเสียง 
4. เครื่องคอมพิวเตอร 
5. เครื่องเลน DVD 

 
การประเมินผล 
วิธีการ  
 ดานพุทธิพิสัย    สังเกตการถามตอบในระหวางการเรียนการสอน 
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 ดานทักษะพิสัย   สังเกตการรวมปฏิบัติที่ถูกตองระหวางเรียน และปฏิบัติการเคาะ
จังหวะ และการฝกรองตามบันไดเสียง 

 ดานจิตพิสัย        สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม 
 
เครื่องมือ  
 ดานพุทธิพิสัย     ใชการบันทึกในบันทึกหลังการสอน 
 ดานทักษะพิสัย   ใชการบันทึกในบันทึกหลังการสอน  บันทึกในแบบประเมินผลการ

เคาะจังหวะรายบุคคล และแบบบันทึกการปฏิบัติการฝกรองตาม
บันไดเสียง 

 ดานจิตพิสัย       ใชการบันทึกในบันทึกหลังการสอน 
เกณฑ  
 ดานพุทธิพิสัย     ผูเรียนตอบคําถามไดอยางถูกตองเกิน 80 % ของผูเรียน 
 ดานทักษะพิสัย   ผูเรียนเคาะจังหวะในกลุมจังหวะนับ 4 กลุมนับ2 และกลุมนับ 3 

ไดถูกตองในระดับพอใชขึ้นไป และผูเรียนสามารถการเปลงเสียง
ตามตัวโนตไดถูกตองทุกคน 

 ดานจิตพิสัย      ผูเรียนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมรวมกันทุกคน 
 
 

 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู วิชา  ขับรอง  รหัสวิชา  13060209  ระดับชั้น หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สาขาวิชา ดนตรี 
หนวยการเรียนที่ 3 หัวขอเรื่องหรืองาน การเคาะจังหวะ 

สัปดาหที่ 1 จํานวน 5 ชั่วโมง (กิจกรรมในชั้นเรียน 5 ชั่วโมง : กิจกรรมนอกชั้นเรียนดูสื่อมัลติมีเดียดวยตนเอง 3 วัน) 
 

สมรรถนะที่พึงประสงค เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู ประเมินผล ในชั้นเรียน (5 ชั่วโมง) นอกชั้นเรียน (3วัน) 
1. ผูเรยีนเคาะจังหวะเพลง 
ได 

 
 

1. การนับจังหวะเพลงใน
กลุมนับ 4 ชื่อเพลง ครวญ 
ขับรองโดย ศิลปน คณุสุเทพ 
วงศกําแหง 
2. การนับจังหวะเพลงใน
กลุมนับ 4 ชื่อเพลง ครวญ 
ขับรองโดย ศิลปน คณุนันทิ
ดา แกวบัวสาย 
3. การนับจังหวะเพลงใน
กลุมนับ 4 ชื่อเพลง ครวญ 
เปนดนตรีจากคาราโอเกะ
ทั่วไปไมมีเสยีงรอง 
4. การนับจังหวะเพลงใน
กลุมนับ 2 ชื่อเพลง สุขกัน
เถอะเรา ขับรองโดย ศิลปน 
วงดนตรีสุนทราภรณ 
5. การนับจังหวะเพลงใน
กลุมนับ 2 ชื่อเพลง สุขกัน
เถอะเรา ขับรองโดย ศิลปน  

       กิจกรรมเรียนรูดวยตนเองโดยสื่อ
มัลตมิีเดีย 
1. นักศึกษาศึกษาการนับจังหวะ จาก
สื่อมัลติมีเดียที่ผูสอนสรางขึ้นใน
ประเด็น ดังนี้ 
- การนับจังหวะในกลุมนับ 4 เพลง
ครวญ ศิลปนคุณสุเทพ วงศกําแหง 
- การนับจังหวะในกลุมนับ 4 เพลง
ครวญ ศิลปนคุณนันทิดา แกวบัวสาย 
- การนับจังหวะในกลุมนับ 4 เพลง
ครวญ เปนดนตรีจากคาราโอเกะทั่วไป
ไมมเีสียงรอง 
- การนับจังหวะในกลุมนับ 2 ชื่อ
เพลง สุขกันเถอะเรา ศิลปน วงดนตรี
สุนทราภรณ 
- การนับจังหวะเพลงในกลุมนับ 2 
ชื่อเพลง สุขกันเถอะเรา ศลิปนกรมมี่
โกลด 
- การนับจังหวะเพลงในกลุมนับ 2 

สื่อมัลติมีเดียวิชาขับ
รอง เรื่องจังหวะ
สําหรับนักศึกษา
หลักสตูรวิชาชีพ
ระยะสั้นวิทยาลัย
สารพัดชางราชบรุ ี
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แกรมมี่โกลด 
6. การนับจังหวะเพลงใน
กลุมนับ 2 ชื่อเพลง สุขกัน
เถอะเราเปนดนตรีจากคารา
โอเกะทั่วไปไมมเีสียงรอง 
7. การนับจังหวะเพลงใน
กลุมนับ 3 ชื่อเพลง สาย
ทิพย ขับรองโดย ศิลปน คณุ
รําไพ บุญศริิธรรม 
8. การนับจังหวะเพลงใน
กลุมนับ 3 ชื่อเพลง สาย
ทิพย ขับรองโดย ศิลปน คณุ
ศรัณยา สงเสริมสวัสดิ ์
9. การนับจังหวะเพลงใน
กลุมนับ 3 ชื่อเพลง สาย
ทิพย เปนดนตรี จาก คารา
โอเกะทั่วไปไมมเีสียงรอง 

 ชื่อเพลง สุขกันเถอะเรา เปนดนตรีจาก
คาราโอเกะทั่วไปไมมเีสียงรอง 
- การนับจังหวะเพลงในกลุมนับ 3 
ชื่อเพลง สายทิพย ศิลปน คณุรําไพ 
บุญศิริธรรม 
- การนับจังหวะเพลงในกลุมนับ 3 
ชื่อเพลง สายทิพย ศิลปน คณุศรณัยา 
สงเสริมสวัสดิ ์
- การนับจังหวะเพลงในกลุมนับ 3 
ชื่อเพลง สายทิพย เปนดนตรีจากคา
ราโอเกะทั่วไปไมมีเสียงรอง 

2. นักศึกษาฝกปฏิบตัิทดสอบการเคาะ
จังหวะในกลุมนับ 4 กลุมนับ 2 และ
กลุมนับ 3  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผูเรยีนเคาะจังหวะเพลงใน
กลุมนับ 4  ได 
 

 กิจกรรมการสอนในชั้นเรยีน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1. นักศึกษาและผูสอนรวมกันทบทวน
เนื้อหาที่ไดเรียนจากสื่อมัลติมเีดีย 
ขั้นสอน 
1. ผูสอนอธิบายพรอมกับสาธติการ
ฝกเคาะจังหวะในกลุมจังหวะนับ 4  

  
- สื่อมัลติมีเดียวิชา
ขับรอง เรื่องจังหวะ 
 
- เพลงจาก
โปรแกรมดนตรี   
คาราโอเกะ 
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  2. ผูสอนและนักศึกษาฝกปฏิบัติการ

เคาะจังหวะในกลุมนับ 4 ตามทีผู่สอน
ไดอธิบายและสาธิต 
ขั้นสรุป 
1. นักศึกษาและผูสอนรวมกันสรุป
วิธีการนับจังหวะวาสามารถแบงกลุม
จังหวะไดกี่กลุมและนับอยางไร 
2. นักศึกษาและผูสอนรวมกันสรุป
การฝกเคาะจังหวะนับ 4 
3. ผูสอนแจงนักศึกษาใหศึกษาเนื้อหา
ในสื่อมัลตมิีเดยีวิชาขับรอง เรื่อง
จังหวะลวงหนา ในกลุมนับ 2 

 ในกลุมจังหวะนับ 4  
 
 
 
 
 
 

- การปฏิบัตเิคาะ
จังหวะในคาบเรียน 

3. ผูเรยีนเคาะจังหวะเพลงใน 
2 ได 

 กิจกรรมการสอนในชั้นเรยีน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1. นักศึกษาและผูสอนรวมกันทบทวน
เนื้อหาที่ไดเรียนจากสื่อมัลติมเีดีย 
ขัน้สอน 
1. ผูสอนอธิบายพรอมกับสาธติการ
ฝกเคาะจังหวะในกลุมจังหวะนับ 2 
2. ผูสอนและนักศึกษาฝกปฏิบัติการ
เคาะจังหวะในกลุมนับ 2 ตามที่ผูสอน
ไดอธิบายและสาธิต 
ขั้นสรุป 
1. นักศึกษาและผูสอนรวมกันสรุป 

 - สื่อมัลติมีเดียวิชา
ขับรอง เรื่องจังหวะ 
- เพลงจาก
โปรแกรมดนตรี   
คาราโอเกะในกลุม
จังหวะนับ 2 

- การปฏิบัตเิคาะ
จังหวะในคาบเรียน 
 

 

 

  

   88  



สมรรถนะที่พึงประสงค เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู ประเมินผล ในชั้นเรียน (5 ชั่วโมง) นอกชั้นเรียน (3วัน) 
  การฝกเคาะจังหวะนับ 2 

2. ผูสอนแจงนักศึกษาใหศึกษาเนื้อหา
ในสื่อมัลตมิีเดียวิชาขับรอง เรื่อง
จังหวะลวงหนา ในกลุมนับ 3 
 

   

4. ผูเรยีนเคาะจังหวะเพลงใน 
3 ได 

 กิจกรรมการสอนในชั้นเรยีน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
2. นักศึกษาและผูสอนรวมกันทบทวน
เนื้อหาที่ไดเรียนจากสื่อมัลติมเีดีย 
ขั้นสอน 
3. ผูสอนอธิบายพรอมกับสาธิตการ
ฝกเคาะจังหวะในกลุมจังหวะนับ 2 
4. ผูสอนและนักศึกษาฝกปฏิบัติการ
เคาะจังหวะในกลุมนับ 2 ตามที่ผูสอน
ไดอธิบายและสาธิต 
ขั้นสรุป 
1. นักศึกษาและผูสอนรวมกันสรุป
การฝกเคาะจังหวะนับ 3 
2. ครูผูสอนประเมินผลการปฏิบตัิ
เคาะจังหวะในกลุมนับ 4 กลุมนับ 2
และกลุมนับ 3 ในชั่วโมงเรียนที่ 6 – 9 
3. ผูสอนแจงใหนักศึกษาใหศึกษา
เนื้อหาในหนวยการเรียนตอไป
ลวงหนาในชั่วโมงเรียนถัดไป 

 - สื่อมัลติมีเดียวิชา
ขับรอง เรื่องจังหวะ 
- เพลงจาก
โปรแกรมดนตรี   
คาราโอเกะในกลุม
จังหวะนับ 3 
 

- การปฏิบัตเิคาะ
จังหวะในคาบเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การปฏิบัตเิคาะ
จังหวะในชั่วโมง
เรียนที่ 6 -9 
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แบบบันทึกการใหคะแนนการเคาะจังหวะเพลงนับ 2 

ชื่อนักศึกษา............................................................... ........................................ 

               ชื่อเพลง..............................................................................................................  

หองท่ี 
ระดับคะแนน 

1 หมายถึง เคาะตรงจังหวะ  0 หมายถึง เคาะไมตรงจังหวะ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

รวมคะแนน  

 

 

 

ลงชื่อ...................................................................................  

          (                                                ) 

                 กรรมการสอบ 
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แบบบันทึกการใหคะแนนการเคาะจังหวะเพลงนับ 3 

ชื่อนักศึกษา.......................................................................................................  

    ชื่อเพลง..............................................................................................................  

หองที่ 
ระดับคะแนน 

1 หมายถึง เคาะตรงจังหวะ  0 หมายถึง เคาะไมตรงจังหวะ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

รวมคะแนน  

 

 

 

ลงชื่อ...................................................................................  

          (                                                ) 

                 กรรมการสอบ 
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แบบบันทึกการใหคะแนนการเคาะจังหวะเพลงนับ 4 

ชื่อนักศึกษา.......................................................................................................  

               ชื่อเพลง..............................................................................................................  

หองท่ี 
ระดับคะแนน 

1 หมายถึง เคาะตรงจังหวะ  0 หมายถึง เคาะไมตรงจังหวะ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

รวมคะแนน  

 

 

 

ลงชื่อ................................................................................... 

          (                                                ) 

                 กรรมการสอบ 
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แบบประเมินผลการเคาะจังหวะของนักศึกษาของนักศึกษาวิชาขับรอง หลักสูตรวิชา
วิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ไดใชเกณฑตามท่ีไดจากการสนทนากลุม โดยกําหนดให
ประเมินผลจากการเคาะจังหวะคนละ 8 หองเพลงใน 1 กลุมจังหวะ เพ่ือใหสอดคลองกับโครงสราง
ของบทเพลงในปจจุบันที่มี 8 หองเพลงใน 1 ทอนเพลง  โดยกําหนดองคประกอบในการประเมินคือ 
การเคาะใน กลุมจังหวะนับ 4 กลุมจังหวะนับ 2 และกลุมจังหวะนับ 3  กลุมจังหวะละ 3 เพลงโดย
กอนและหลังเรียน ไมใชเพลงเดียวกับเพลงในส่ือมัลติมีเดียที่ทางผูวิจัยจัดทําขึ้น สวนระหวางเรียนใช
เพลงเดียวกับท่ีมีในสื่อ ผูวิจัยไดออกแบบใหกลุมตัวอยางทดสอบหลังเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย 1 เพลง 
ตอ 1 กลุมจังหวะ  เกณฑในการประเมินแบงเปนระดับดังตอไปน้ี 

ตาราง เกณฑการประเมินผลการเคาะจังหวะ 

องคประกอบการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 

8 7 6 5 4 3 2 1 

1.การเคาะในกลุม
จังหวะนับ4 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
8 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
7 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
6 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
5 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
4 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
3 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
2 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
1 หอง
เพลง 

2.การเคาะในกลุม
จังหวะนับ2 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
8 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
7 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
6 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
5 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
4 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
3 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
2 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
1 หอง
เพลง 

3.การเคาะในกลุม
จังหวะนับ3 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
8 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
7 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
6 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
5 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
4 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
3 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
2 หอง
เพลง 

เคาะตรง 
จังหวะ
ได 
1 หอง
เพลง 
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เกณฑในการใหคะแนนใน 8 หองเพลงในแตละกลุมจังหวะ ประเมินผลโดย ผูเรียนตอง
ปฏิบัติทั้ง 3 กลุมจังหวะ คือ กลุมนับ 4 กลุมนับ 2 และกลุมนับ 3 เปนดังนี้ 

เกณฑในการประเมินผลการเคาะจังหวะเพลงแตละจังหวะ 
 

คะแนนระหวาง การปฏิบัติ 

7-8 การปฏิบัติอยูในระดับดี 

5-6 การปฏิบัติอยูในระดับพอใช 

< 4 การปฏิบัติอยูในระดับปรับปรุง 

 

การประเมินผล ผูเรียนตองปฏิบัติทั้ง 3 กลุมจังหวะ คือ กลุมนับ 4 กลุมนับ 2 และกลุม
นับ 3 จากการเคาะจังหวะมีคะแนนรวมจังหวะละ 8 คะแนน รวมกลุม 3 จังหวะเปน 24 คะแนน 
ผูเรียนตองไดคะแนนมากกวาหรือเทากับ  13   จึงจะผานเกณฑที่ผูวิจัยกําหนด 
 

เกณฑในการประเมินผลการเคาะจังหวะเพลงภาพรวม 

 

คะแนนระหวาง การปฏิบัติ 

19-24 การปฏิบัติอยูในระดับดี 

13-18 การปฏิบัติอยูในระดับพอใช 

< 12 การปฏิบัติอยูในระดับปรับปรุง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกการเรียนรู สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ  สําหรับนักศึกษาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 
ชื่อ...............................................................................................................................อายุ................ป 
วัตถุประสงคที่ตองการเรยีนรู 

1. ........................................................................................................................................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................................................................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป เรื่องที่ฝก ปญหา การแกไข 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ขอเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ................................................................................นักศึกษา 

                                                                                                                                                (                                                     )         
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แบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะเพลงนับ 2 

ชื่อนักศึกษา.......................................................................................................  

               ชื่อเพลง.............................................................................................................. 

หองท่ี 
ระดับคะแนน 

1 หมายถึง เคาะตรงจังหวะ  0 หมายถึง เคาะไมตรงจังหวะ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

รวมคะแนน  

 

 

 

ลงชื่อ................................................................................... 

          (                                                ) 

                 กรรมการสอบ 
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แบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะเพลงนับ 3 

ชื่อนักศึกษา................................................................................... .................... 

    ชื่อเพลง..............................................................................................................  

หองท่ี 
ระดับคะแนน 

1 หมายถึง เคาะตรงจังหวะ  0 หมายถึง เคาะไมตรงจังหวะ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

รวมคะแนน  

 

 

 

ลงชื่อ...................................................................................  

          (                                                ) 

                 กรรมการสอบ 
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แบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะเพลงนับ 4 

ชื่อนักศึกษา.......................................................................................................  

               ชื่อเพลง..............................................................................................................  

หองท่ี 
ระดับคะแนน 

1 หมายถึง เคาะตรงจังหวะ  0 หมายถึง เคาะไมตรงจังหวะ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

รวมคะแนน  

 

 

 

ลงชื่อ...................................................................................  

          (                                                ) 

                 กรรมการสอบ 
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เกณฑการประเมินแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะเพลงในจังหวะกลุมนับ 4 กลุมนับ 2 และกลุมนับ 3 

คําชี้แจง ผูวิจัยไดกําหนดคะแนนในการประเมินไว 2 ระดับดังนี้ 

หองที่ คะแนน เกณฑการประเมิน 

1 
1 เคาะตรงจังหวะ 

0 เคาะไมตรงจังหวะ 

2 
1 เคาะตรงจังหวะ 

0 เคาะไมตรงจังหวะ 

3 
1 เคาะตรงจังหวะ 

0 เคาะไมตรงจังหวะ 

4 
1 เคาะตรงจังหวะ 

0 เคาะไมตรงจังหวะ 

5 
1 เคาะตรงจังหวะ 

0 เคาะไมตรงจังหวะ 

6 
1 เคาะตรงจังหวะ 

0 เคาะไมตรงจังหวะ 

7 
1 เคาะตรงจังหวะ 

0 เคาะไมตรงจังหวะ 

8 
1 เคาะตรงจังหวะ 

0 เคาะไมตรงจังหวะ 

หมายเหตุ การใหคะแนนการเคาะจังหวะ กลุมจังหวะละ 1 เพลงๆละ 8 หอง ใหใชเกณฑเดียวกัน  
รวม 3 กลุมจังหวะไดแก กลุมนับ 4 กลุมนับ 2 และกลุมนับ 3 
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แบบวัดความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ทีมีสื่อมัลติมีเดียเรื่องจังหวะ 

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทานโดยใสเคร่ืองหมาย √ ลงในชองวางซึ่งตรงกับความคิดเห็น 
 ของทาน โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ 
   5 หมายถึง มากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มาก 
 3 หมายถึง ปานกลาง 
 2 หมายถึง นอย 
 1 หมายถึง นอยที่สุด 
  

รายการความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 ความนาสนใจ/ความเหมาะสมของเพลงในสื่อมัลติมีเดีย      

2 ความชัดเจนของเสยีงเพลง      

3 ขนาดอักษรของเน้ือรอง       

4 สีอักษรของเน้ือรอง      

5 สีตัวเลขท่ีแสดงการนับจังหวะ      

6 ขนาดตัวเลขท่ีแสดงการนบัจังหวะ      

7 อักษรท่ีแสดงเน้ือรองตรงจังหวะเพลงและการนับจังหวะ      

8 การเปลีย่นสตีัวอักษรคํารองสามารถสื่อ ความหมายในการนับหองเพลง      

9 การจัดลําดับของเน้ือหาของเน้ือหาในสื่อ      

10 ความเหมาะสมเนื้อหากับระยะเวลา      

11 ความสะดวกในการใชสื่อมลัติมเีดยี      

12 ความเขาใจวิธีการนับจังหวะ      

13 เน้ือหาท่ีเรียนเปนประโยชนสามารถนําไปประยุกตใช      

14 สื่อมัลติมีเดียมีความเหมาะสมกับ วัยของผูเรียน      

15 ภาพรวมความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อมลัติมเีดีย วิชาขับรองเรื่องจังหวะ      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบตรวจสอบคุณภาพสื่อ 
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แบบประเมินความสอดคลอง(IOC) ของผูเชี่ยวชาญ ที่มีตอประเด็นคําถามในการสนทนากลุม 
คําชี้แจง  

ใหพิจารณาวาประเด็นคําถามในการสนทนากลุม มีความเหมาะสมตามหัวขอที่กําหนดไว
หรือไม    ผูวิจัยจึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเขียนผลการพิจารณาโดยใสเครื่องหมาย ลงใน
ชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

+ 1  เมื่อแนใจวามีความความเหมาะสมและสอดคลอง 
    0  เมื่อไมแนใจวามีความความเหมาะสมและสอดคลอง 
 -  1  เมื่อแนใจวาไมมีความความเหมาะสมและสอดคลอง 

 

ขอ ประเด็นการประเมิน 

คะแนนการ
พิจารณา 

ของผูเชี่ยวชาญ 
หมาย
เหตุ 

+1 0 -1 
1.  เนื้อหาการสอน รายวิชาขับรอง เรื่องจังหวะที่แบงเปน 3 ตอน 

คือกลุมจังหวะนับ 2 นับ 3 และนับ 4 เหมาะสมหรือไม 
    

2.  สื่อมัลติมีเดีย สําหรับการสอนรองเพลง เรื่องจังหวะ ควร
ประกอบดวยอะไรบาง เชน ภาพนิ่ง ,เสียง ,ภาพเคล่ือนไหว ,
ภาพกราฟก เปนตน และควรอยูชวงใดของการสอน 

    

3.  บทเพลงท่ีจะนํามาทําสื่อมีองคประกอบอยางไร     
4.  การประเมินผลการเรียน ควรใชวิธีใด ประเมินผลรายบุคคล / 

รายกลุม 
    

 
ขอเสนอแนะ
........................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ................................................. 
 
 
      ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 

                              (                                              ) 
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แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะสําหรับนักศึกษา                         
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 
สําหรับผูเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาสื่อที่ทานประเมินแลวใสเครื่องหมาย √ ลงในชองวางซึ่งตรงกับความคิดเห็น 
 ของทาน โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ 
   5 หมายถึง ดีมาก 
 4 หมายถึง ดี 
 3 หมายถึง ปานกลาง 
 2 หมายถึง พอใช 
 1 หมายถึง ตองปรับปรุง 
 

ขอ รายการประเมิน เกณฑการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1 วิธีนําเสนอบทเรียน 
 เหมาะสมกับวัยผูเรียน      
 มีการแบงหนวยยอยเหมาะสม      
 จัดลําดับการนําเสนอเน้ือหาไดเหมาะสม      
 เน้ือหาสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนด      
 โครงสรางของเน้ือหาชัดเจน มีความสัมพันธกัน      
2 ดานการออกแบบหนาจอ 
 ความคมชัดของอักษร      
 การใชสีมีความเหมาะสมกลมกลืน      
 รูปแบบอักษรมีขนาดและสีชัดเจน อานงาย เหมาะสมกับวัยของผูเรียน      
3 ดานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
 อักษรที่แสดงเนื้อรอง มีขนาดเหมาะสม      
 เสียงเพลงมีความเหมาะสมดังชัดเจน      
 ตัวเลขที่แสดงการนับ ตรงจังหวะและสอดคลองกับเนื้อหาการเรียน      
 ตัวเลขที่แสดงการนับจังหวะสามารถสื่อความหมายในการนับหองเพลงได

อยางชัดเจน 
     

 อักษรที่แสดงเนื้อรอง ตรงจังหวะเพลงและการนับจังหวะ      
 การเปลี่ยนสีตัวอักษรคํารองสามารถส่ือความหมายในการนับหองเพลงได

อยางเหมาะสม 
     

 เพลงท่ีนําเสนอนาสนใจและมีความเหมาะสม      
 การใชงานสื่อมัลติมีเดียมีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน      
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม...............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................ ........................................................................................  
 
 ลงชื่อ........................................................... 
     (                                         ) 
    วันที่.................................................. 
 
 
 
 ขอขอบพระคุณอยางสูงที่ทานกรุณาเสียสละเวลาในการแสดงความคิดเห็นและพิจารณา
ประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียในครั้งนี้ 
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แบบประเมินความสอดคลอง (IOC) ของผูเชี่ยวชาญ ดานแผนการจัดการเรียนรู 
วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี 

คําชี้แจง  
ใหพิจารณาวาแผนการจัดการเรียนรูวิชาขับรอง เรื่องจังหวะ สําหรับนักศึกษาหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี  มีความเหมาะสมตามหัวขอที่กําหนดไวหรือไม    ผูวิจัย
จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเขียนผลการพิจารณาโดยใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรง
กับความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

+ 1  เมื่อแนใจวามีความความเหมาะสมและสอดคลอง 
    0  เมื่อไมแนใจวามีความความเหมาะสมและสอดคลอง 
 -  1  เมื่อแนใจวาไมมีความความเหมาะสมและสอดคลอง 

รายการประเมิน 

คะแนน 
การพิจารณา 

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ 

+1 0 -1 
1.ผลการเรียนรู 
1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองกับ
มาตรฐานรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

    

2.สาระสําคัญ 
2.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ

คําอธิบายรายวิชาและจุดประสงค และเนื้อหา 

    

3.จุดประสงคการเรียนรู 
3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ

จุดประสงครายวิชาและสมรรถนะที่พึงประสงค 

    

4.สาระการเรียนรู 
4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ

เนื้อหาและสมรรถนะที่พึงประสงค 

    

4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองกับสาระสําคัญ
ของการเรียนรู 

    

5.การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ

กิจกรรมการเรียนรูกับสมรรถนะท่ีพึงประสงค 

    

5.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
กิจกรรมการเรียนรูกับเน้ือหา 

    

  5.3 ความเหมาะสมและความสอดคลองของ
กิจกรรมการเรียนรูกับมาตรฐานรายวิชา 
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รายการประเมิน 

คะแนน 
การพิจารณา 

ของ
ผูเชี่ยวชาญ 

 
หมายเหตุ 

+1 0 -1 
6.การประเมินผล 
  6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการ
ประเมินผลกับจุดประสงครายวิชาและสมรรถนะที่
พึงประสงค 

    

6.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการ
ประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู 

    

7.สื่อและแหลงการเรียนรู 
7.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสื่อกับ

กิจกรรมการเรียนรู 

    

 
 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................. .............................................................................................. . 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
 
 

    ลงชื่อ                           ผูประเมิน 
(...................................................) 

ตําแหนง......................................................... 
              วันที่............................... 
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แบบประเมินความสอดคลอง(IOC) ของผูเชี่ยวชาญ ที่มีตอแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะ 
คําชี้แจง  

ใหพิจารณาวาแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะ มีความเหมาะสมตามหัวขอที่กําหนดไวหรือไม    
ผูวิจัยจึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเขียนผลการพิจารณาโดยใสเครื่องหมาย ลงในชองวางที่
ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

+ 1  เมื่อแนใจวามีความความเหมาะสมและสอดคลอง 
    0  เมื่อไมแนใจวามีความความเหมาะสมและสอดคลอง 
 -  1  เมื่อแนใจวาไมมีความความเหมาะสมและสอดคลอง 

 

ขอ ประเด็นการประเมินทักษะ 

คะแนนการ
พิจารณา 

ของผูเชี่ยวชาญ 
หมาย
เหตุ 

+1 0 -1 
5.  แบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะเพลงนับ 4 มีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับการเรียนรูเรื่องจังหวะเพลงในกลุมนับ 4 
    

6.  แบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะเพลงนับ 2 มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการเรียนรูเรื่องจังหวะเพลงในกลุมนับ 2 

    

7.  แบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะเพลงนับ 3 มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการเรียนรูเรื่องจังหวะเพลงในกลุมนับ 3 

    

 
ขอเสนอแนะ
.................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
      ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
      (                                              ) 
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แบบประเมินความสอดคลอง(IOC) ของผูเชี่ยวชาญ ที่มีตอแบบวัดความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ทีมีสื่อมัลติมีเดียเรื่องจังหวะ  

คําช้ีแจง : ทานผูเช่ียวชาญโปรดแสดงความคดิเห็นของทานที่มีตอแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสตูร
วิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี ที่มีตอสื่อมัลตมิีเดยีวิชาขับรอง เรื่อง   จังหวะ  สําหรับ โดยใส 

 เครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 
+ 1  เมื่อแนใจวามีความความเหมาะสมและสอดคลอง 

    0  เมื่อไมแนใจวามีความความเหมาะสมและสอดคลอง 
 -  1  เมื่อแนใจวาไมมีความความเหมาะสมและสอดคลอง 
  

 
 

รายการขอความคิดเห็น 

คะแนนการ
พิจารณา 

ของผูเชี่ยวชาญ หมายเหตุ 

+1 0 -1 
1 ความนาสนใจ/ความเหมาะสมของเพลงใน 

สื่อมัลติมีเดีย 
    

2 ความชัดเจนของเสยีงเพลง     
3 ขนาดอักษรของเน้ือรอง      
4 สีอักษรของเน้ือรอง     
5 สีตัวเลขท่ีแสดงการนับจังหวะ     
6 ขนาดตัวเลขท่ีแสดงการนบัจังหวะ     
7 อักษรท่ีแสดงเน้ือรองตรงจังหวะเพลงและการนับจังหวะ     
8 การเปลีย่นสตีัวอักษรคํารองสามารถสื่อ 

ความหมายในการนับหองเพลง 
    

9 การจัดลําดับของเน้ือหาของเน้ือหาในสื่อ     
10 ความเหมาะสมเนื้อหากับระยะเวลา     
11 ความสะดวกในการใชสื่อมลัติมเีดยี     
12 ความเขาใจวิธีการนับจังหวะ     
13 เน้ือหาท่ีเรียนเปนประโยชนสามารถนําไปประยุกตใช     
14 สื่อมัลติมีเดียมีความเหมาะสมกับ 

วัยของผูเรียน 
    

15 ภาพรวมความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อมลัติมเีดีย 
วิชาขับรองเรื่องจังหวะ 

    

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม.................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
 
                                                          ลงชื่อ........................................................ผูประเมิน 

                                                      (                                    ) 
                                                          ตําแหนง............................................................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
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ตารางที่ 11 สรุปผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอประเด็นขอคําถามในการสนทนากลุม 
 

ขอ รายการประเมิน 

ความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ

คนท่ี รวม IOC ความหมาย 

1 2 3 

1 เนื้อหาการสอน รายวิชาขับรอง เรื่องจังหวะที่
แบงเปน 3 ตอน คือกลุมจังหวะนับ 2 นับ 3 และ
นับ 4 เหมาะสมหรือไม 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

2 สื่อมัลติมีเดีย สําหรับการสอนรองเพลง เรื่อง
จังหวะ ควรประกอบดวยอะไรบาง เชน ภาพนิ่ง ,
เสียง ,ภาพเคลื่อนไหว ,ภาพกราฟก เปนตน และ
ควรอยูชวงใดของการสอน 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

3 บทเพลงท่ีจะนํามาทําสื่อมีองคประกอบอยางไร 1 1 1 3 1 สอดคลอง 

4 การประเมินผลการเรียน ควรใชวิธีใด ประเมินผล
รายบุคคล / รายกลุม 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 
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ตารางที่ 12 สรุปผลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่มีตอแผนการจัดการเรียนรู 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

1 ผลการเรียนรู 
1.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองกับมาตรฐานรายวิชา
และคําอธิบายรายวิชา 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

2 สาระสําคัญ 
2.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของคําอธิบายรายวิชา
และจุดประสงค และเน้ือหา 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

3 จุดประสงคการเรียนรู 
3.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของจุดประสงครายวิชา
และสมรรถนะที่พึงประสงค 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

4 สาระการเรียนรู 
4.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของเ น้ือหาและ
สมรรถนะที่พึงประสงค 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองกับสาระสําคัญของการเรียนรู 1 1 1 3 1 สอดคลอง 
5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
5.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรู
กับสมรรถนะที่พึงประสงค 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

5.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรู
กับเนื้อหา 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

5.3 ความเหมาะสมและความสอดคลองของกิจกรรมการเรียนรู
กับมาตรฐานรายวิชา 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

6 การประเมินผล 
6.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการประเมินผลกับ
จุดประสงครายวิชาและสมรรถนะที่พึงประสงค 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

6.2 ความเหมาะสมและความสอดคลองของการประเมินผลกับ
กิจกรรมการเรียนรู 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

7 สื่อและแหลงการเรียนรู 
7.1 ความเหมาะสมและความสอดคลองของสื่อกับกิจกรรมการ
เรียนรู 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

เฉลี่ย 1 1 1 3 1 สอดคลอง 
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ตารางที่ 13 ความสอดคลองของแบบสอบปฏิบัติเคาะจังหวะจากกรรมการ 3 ทาน 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

แบบสอบปฏิบตัิเคาะจังหวะเพลงนับ 4 มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการเรียนรูเร่ืองจังหวะเพลงในกลุมนับ 4 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

แบบสอบปฏิบตัิเคาะจังหวะเพลงนับ 2 มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการเรียนรูเร่ืองจังหวะเพลงในกลุมนับ 2 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

แบบสอบปฏิบตัิเคาะจังหวะเพลงนับ 3 มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับการเรียนรูเร่ืองจังหวะเพลงในกลุมนับ 3 

1 1 1 3 1 สอดคลอง 

 
ตารางที่  14  ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียน  

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

1. ความนาสนใจ/ความเหมาะสมของเพลงในสื่อมัลติมีเดีย 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
2. ความชัดเจนของเสยีงเพลง 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
3. ขนาดอักษรของเน้ือรอง  1 1 1 3 1 เหมาะสม 
4. สีอักษรของเนื้อรอง 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
5. สีตัวเลขท่ีแสดงการนับจังหวะ 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
6. ขนาดตัวเลขท่ีแสดงการนบัจังหวะ 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
7. อักษรท่ีแสดงเน้ือรองตรงจังหวะเพลงและการนับจังหวะ 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
8. การเปลีย่นสตีัวอักษรคํารองสามารถสื่อ ความหมายในการ

นับหองเพลง 
1 1 1 3 1 เหมาะสม 

9. การจัดลําดับของเน้ือหาของเน้ือหาในสื่อ 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
10. ความเหมาะสมเนื้อหากับระยะเวลา 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
11. ความสะดวกในการใชสื่อมลัติมเีดยี 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
12. ความเขาใจวิธีการนับจังหวะ 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
13. เน้ือหาท่ีเรียนเปนประโยชนสามารถนําไปประยุกตใช 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
14. สื่อมัลติมีเดียมีความเหมาะสมกับ วัยของผูเรียน 1 1 1 3 1 เหมาะสม 
15. ภาพรวมความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อมัลติมเีดียวิชาขับรองเรื่อง

จังหวะ 
1 1 1 3 1 เหมาะสม 
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ตารางที่ 15  คะแนนสอบปฏิบัติเคาะจังหวะของผูเรียน 30 คน (อาจารย 3 ทานเปนผูใหคะแนน
ตรงกันดังน้ี) 

ลําดับ 
คะแนนกอนเรียน คะแนนระหวางเรียน คะแนนหลังเรียน 

นับ2 นับ3 นับ4 
รวม
กอน
เรียน 

นับ
2 

นับ
3 

นับ
4 

รวม
ระหวาง
เรียน 

นับ
2 

นับ
3 

นับ
4 

รวม
หลัง
เรียน 

คนท่ี1 0 6 4 10 8 8 8 24 8 8 8 24 
คนท่ี2 4 6 5 15 8 8 8 24 8 8 8 24 
คนท่ี3 5 6 4 15 8 7 8 23 8 8 8 24 
คนท่ี4 4 6 4 14 7 8 8 23 8 8 8 24 
คนท่ี5 0 3 4 7 7 7 8 22 8 6 8 22 
คนท่ี6 0 8 8 16 8 8 8 24 8 8 8 24 
คนท่ี7 3 0 2 5 7 8 8 23 8 8 8 24 
คนท่ี8 4 5 4 13 7 8 8 23 8 8 8 24 
คนท่ี9 4 7 0 11 8 8 8 24 8 8 8 24 
คนท่ี10 4 3 2 9 8 8 8 24 8 8 8 24 
คนท่ี11 0 2 2 4 8 8 8 24 7 8 8 23 
คนท่ี12 1 6 4 11 8 8 8 24 8 8 8 24 
คนท่ี13 0 5 4 9 8 8 8 24 8 8 8 24 
คนท่ี14 0 4 3 7 8 8 8 24 8 8 8 24 
คนท่ี15 4 0 7 11 8 8 8 24 8 8 8 24 
คนท่ี16 6 6 0 12 8 8 8 24 8 8 8 24 
คนท่ี17 3 6 2 11 8 8 8 24 8 8 8 24 
คนท่ี18 3 3 6 12 8 8 8 24 8 8 8 24 
คนท่ี19 2 2 0 4 7 8 8 23 8 8 8 24 
คนท่ี20 0 6 3 9 6 7 8 21 8 8 8 24 
คนท่ี21 4 3 1 8 7 8 8 23 8 8 8 24 
คนท่ี22 4 8 6 18 8 8 8 24 8 8 8 24 
คนท่ี23 0 6 3 9 7 8 8 23 8 8 8 24 
คนท่ี24 6 7 6 19 7 8 8 23 8 8 8 24 
คนท่ี25 2 7 3 12 8 8 8 24 8 8 8 24 
คนท่ี26 3 4 5 12 7 8 8 23 8 8 8 24 
คนท่ี27 0 0 1 1 7 8 8 23 8 8 8 24 
คนท่ี28 4 4 7 15 8 8 8 24 8 8 8 24 
คนท่ี29 3 3 4 10 7 8 8 23 8 8 8 24 
คนท่ี30 7 7 6 20 8 8 8 24 8 8 8 24 

รวม 80 139 110 329 227 237 240 704 239 238 240 717 
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ตารางที่ 16  วัตถุประสงคที่ตองการเรียนรู สื่อมัลติมีเดีย วิชาขับรอง เรื่องจังหวะ 
               (เลือกตอบมากกวา 1 คําตอบ มี 81 คําตอบ นักศึกษาตอบคําถามจํานวน 30 ราย) 

วัตถุประสงคท่ีตองการเรียนรู จํานวนคําตอบ รอยละ 
รองเพลงถูกตองตามจังหวะ  30 37.04 
สุขภาพจิตดี  คลายเครียด 17 20.99 
สรางความมั่นใจในการรองเพลงใหถูกจังหวะ/ถูกตอง 14 17.28 
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 14 17.28 

ออกกําลังกาย ทําใหปอดขยาย  3 3.70 
ตองการเรียนรูจังหวะดนตรี 1 1.23 
เขาใจในการฟงจังหวะ 1 1.23 
ฝกทักษะการนับจังหวะท่ีถูกตอง 1 1.23 

รวม 81 100.00 
 

 

ตารางที่ 17 จํานวนผูเรียน จํานวนครั้งและรอยละในการศึกษาส่ือมัลติมีเดีย วิชาขับรองเรื่องจังหวะ 

จํานวนคร้ังท่ีด ู จํานวน(คน) รอยละ 
2 8 26.66 
3 10 33.33 
4 3 10.00 
5 6 20.00 
6 2 6.66 
10 1 3.33 
รวม 30 100.00 

   ( คาเฉลี่ยจํานวนครั้งท่ีดู = 3.47    S.D. = 1.75) 

ตารางที่ 18 ปญหาในการเรียนรูสื่อและวิธีแกปญหาของผูเรียน 

ปญหา จํานวนคําตอบ การแกไข 
ดูครั้งแรกไมมั่นใจ 10 ถามครูและด/ูฝกซ้าํ 3 -  6 ครั้ง ก็เริ่มทําได 
ไมสามารถดูที่บานไดอุปกรณไมพรอม 8 มาดู/ฝกท่ีหองเรียน  2 - 5 ครั้ง 
ไมมั่นใจจังหวะนับ 2 และจังหวะนับ 3 5 ถามครูและด/ูฝกซ้าํ 4- 6 ครั้ง 

รวม 23  
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ตารางที่ 19  ขอเสนอแนะของผูเรียน 

ขอเสนอแนะ จํานวนคําตอบ 
ไดรับสื่อมลัติมเีดียชวยเตือนความจํา  ถาลืมเปดชมไดอีก ชวยใหเรียนรูดวยตนเองท่ีบานได 9 
ควรเผยแพรตอ/เผยแพรตามสถานศึกษาท่ีสอนดนตรีและขับรอง/โรงเรียนระดับประถมศึกษา
เพื่อฝกนับจังหวะ 

6 

สื่อมัลติมีเดียควรจะมเีพลงใหฝกมากกวานี้ 1 
ควรเพิ่มเสียงเคาะลงไปดวยสําหรบัผูพิการทางสายตา 1 
ควรจะมีการทดสอบการเคาะจังหวะเปนระยะเพื่อใหเกดิทักษะความชํานาญยิ่งขึ้น 1 

รวม 18 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

Story Board 
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แผนภาพท่ี 9  Story Board สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรองเร่ืองจังหวะสวนตนเพลง 

ชื่อเร่ือง หัวขอ สวนตนเพลง ไฟล ……………………………. แผนที่ ……. 

 

 

 

เชื่อมโยง ไปยัง คําอธิบาย 

   

   

   

   

   

จุดแสดงผล คําอธิบาย 

1 แสดงการนับกลุมจังหวะ 

2 รายละเอียดของเพลง 

3 ตัวเลขแสดงจังหวะนับ 

4 จํานวนหองเพลง 

5 แสดงคํารอง 

  

  

คําอธิบาย  สรางโดยโปรแกรมนําเสนอขอมูลทีล่ะแผน การแสดงผลมีเนื้อหาตอเนื่องสอดคลองกับเนื้อรองของ
เพลงที่จัดทําสื่อ โดยพื้นหลังเปนสนี้ําเงิน ใชแบบอักษร Angsana New จุดแสดงผลท่ี 1 ใชอักษรตัวหนาสีเหลือง
ขนาดอักษร 65, จุดแสดงผลที่ 2 แสดงช่ือเพลง ผูแตงและผูรอง ใชอักษรตัวหนาสเีหลืองขนาดอักษร 48, จุด
แสดงผลท่ี 3 แสดงตัวเลขนับจังหวะ โดยจังหวะท่ี 1 ใชอักษรตัวหนาสีขาว ขนาดอักษร 150 จังหวะอ่ืน( 2 หรือ 3 
หรือ 4) ใชอักษรตัวหนาขนาด 100, จุดแสดงผลท่ี 4 แสดงจํานวนหองเพลงใชอักษรตัวหนาสีเหลืองขนาดอักษร 
65, จุดที่แสดงผล 5 แสดงหองเพลงกอนการเขารอง ใชอักษรตัวหนาสีเหลือง ขนาดอักษร 72 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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แผนภาพท่ี  10   Story Board สื่อมัลติมีเดียวิชาขับรองเร่ืองจังหวะสวนแสดงคํารอง 

ชื่อเร่ือง หัวขอ สวนแสดงคํารอง ไฟล ……………………………. แผนที่ ……. 

 

 

 

เชื่อมโยง ไปยัง คําอธิบาย 

   

   

   

   

   

จุดแสดงผล คําอธิบาย 

1 แสดงการนับกลุมจังหวะ 

2 รายละเอียดของเพลง 

3 ตัวเลขแสดงจังหวะนับ 

4 แสดงคํารองแถวท่ี 1 

5 แสดงคํารองแถวท่ี 2 

  

  

คําอธิบาย  สรางโดยโปรแกรมนําเสนอขอมูลทีล่ะแผน การแสดงผลมีเนื้อหาตอเนื่องสอดคลองกับเนื้อรองของ
เพลงที่จัดทําสื่อ โดยพื้นหลังเปนสนี้ําเงิน ใชแบบอักษร Angsana New จุดแสดงผลท่ี 1 ใชอักษรตัวหนาสีเหลือง
ขนาดอักษร 65, จุดแสดงผลที่ 2 แสดงช่ือเพลง ผูแตงและผูรอง ใชอักษรตัวหนาสเีหลืองขนาดอักษร 48, จุด
แสดงผลท่ี 3 แสดงตัวเลขนับจังหวะ โดยจังหวะท่ี 1 ใชอักษรตัวหนาสีขาว ขนาดอักษร 150 จังหวะอ่ืน( 2 หรือ 3 
หรือ 4) ใชอักษรตัวหนาขนาด 100, จุดแสดงผลท่ี 4 แสดงคํารองแถวที่ 1 ใชอักษรตัวหนาขนาดอักษร 72 โดย
กอนถึงจังหวะรองจะเปนสีเหลือง เมื่อเขาสูตําแหนงรองจะเปลี่ยนเปนสีเขียวและหลังจากรองแลวก็จะเปนสีเขียว 
เฉพาะตําแหนงที่นับ 1 ขณะรองจะเปลีย่นเปนสีแดงและหลังจากรองแลวจะเปนสีเขียว , จุดที่แสดงผล 5 แสดงคํา
รองแถวที่ 2 เพ่ือรอการรอง ใชอักษรตัวหนาสเีหลือง ขนาดอักษร 72 ( คํารองในแถวท่ี 1 และ 2 ในตําแหนง
จังหวะท่ี 1 จะขีดเสนใต เชน .....ฟงแมมโบ ชะชะชะ เพลงเพลินพาราเริงรมย.....) 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ตัวอยางภาพสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมการทดลองสื่อมัลติมีเดีย  
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ภาพที่  1 ตัวอยางหนาจอหลักทีแ่สดงเมนูของส่ือมัลติมีเดีย 

 

ภาพที่  2 ตัวอยางสื่อมัลติมีเดียที่มีตัวเลขและสีแดงกํากับในคํารองจังหวะที่ 1 

ตัวเลขกํากับในจังหวะนับ 1 
มีขนาดใหญกวาจังหวะอ่ืน 

สีอักษรเปนสีแดง 
ในจังหวะที่ 1 
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ภาพที่ 3 ตัวอยางสื่อมัลติมีเดียที่มีตัวเลขและสีแดงกํากับในคํารองจังหวะที่ 3 

 

ภาพที่ 4 ตัวอยางสื่อมัลติมีเดีย ในเพลงนับ 2 (1) 

ตัวเลขกํากับในจังหวะนับอ่ืน 
มีขนาดท่ีเล็กลง 

สีอักษรในคํารอง
เปลี่ยนไปทํานองเพลง 

แสดงประเภทของเพลงวา
เปนดนตรีแบบคาราโอเกะ
ที่แตแนวดนตรี 
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ภาพที่ 5 ตัวอยางสื่อมัลติมีเดียในเพลงนับ 2 (2) 

 

ภาพที่ 6 ตัวอยางสื่อมัลติมีเดียในเพลงนับ 3 (1) 
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ภาพที่ 7 ตัวอยางสื่อมัลติมีเดียในเพลงนับ 3 (2) 

 

ภาพที่ 8 ตัวอยางสื่อมัลติมีเดียเมื่อจบเพลง 

เมื่อจบเพลงทุกครั้ง จะ
ยอนกลับไปยังหนาเมนู
หลักตามภาพท่ี 1  
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ภาพที่  9 ตัวอยางการเคาะจังหวะของกลุม Try out  นักศึกษาแผนกดนตรี วิชาขับรอง รอบคํ่า(1) 

 

ภาพที่ 10 ตัวอยางการเคาะจังหวะของกลุม Try out  นักศึกษาแผนกดนตรี วิชาขับรอง รอบคํ่า(2) 
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ภาพที่  11 ตัวอยางกรรมการหารือถึงปญหาของทดลองเคร่ืองมือการเคาะจังหวะ 

 

ภาพที่ 12 ตัวอยางการเคาะจังหวะของกลุม Try out  นักศึกษาแผนกดนตรี วิชาขับรอง รอบคํ่า(2) 
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ภาพที่ 13 ตัวอยางการเคาะจังหวะของกลุม Try out  นักศึกษาแผนกดนตรี วิชาขับรอง รอบคํ่า(2) 

 

ภาพที่ 14 ตัวอยางการอธิบายวิธีการใชสื่อมัลติมีเดีย แกผูเรียนกอนมอบใหเพ่ือเรียนรูดวยตนเอง(1) 
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ภาพที่ 15 ตัวอยางการอธิบายวิธีการใชสื่อมัลติมีเดีย แกผูเรียนกอนมอบใหเพ่ือเรียนรูดวยตนเอง(2) 

 

ภาพที่ 16 ตัวอยางการทดสอบการเคาะจังหวะ(1) 
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ภาพที่ 17 ตัวอยางการทดสอบการเคาะจังหวะ(2) 

 

ภาพที่ 18 ตัวอยางการทดสอบการเคาะจังหวะ(3) 
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ภาพที่ 19 ตัวอยางการทดสอบการเคาะจังหวะ(4) 

 

ภาพที่ 20 ตัวอยางการทดสอบการเคาะจังหวะ(5) 
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