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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเอกสารการเรียนปฏิบัติดนตรีคียบอรด

ระดับเบื้องตน และ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีคียบอรดระดับเบื้องตนโดย

ใชเอกสารการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น ประชากรที่ใชในการวิจัย จำนวนทั้งส้ิน 300 คน  

 ผลการศึกษาพบวา การสรางเอกสารการสอนปฏิบัติเพื่อใชในการเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรดระดับ

เบือ้งตน ใหเปนไปตามเงือ่นไขตอไปนี ้ (1) สอดคลองกบัความตองการของผูเรยีน สรปุไดวา เอกสารดานเนือ้หา

ทำใหผูเรียนเขาใจงาย และสามารถปฏิบัติไดตรงตามวัตถุประสงคการเรียนการสอน สวน (2) ผูสอนสามารถใช

ปฏิบัติงานไดจริง เนื่องจากมีการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจไดผลวาบทเพลงมีความเหมาะสมกับ

ผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด (X 
_  
 = 4.62) (3) ผูเรียนแตละคนสามารถฝกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูไดดวยตนเอง 

หลงัจากผูเรยีนไดเรยีนรูจากครผููสอนเบือ้งตนสามารถฝกปฏบิตัติามสดัสวนทีเ่คยเรยีนไดอยางถกูตอง ทำใหสงผล

ตอเนือ่งไปยังขอที ่ (4) มคีวามเหมาะสมกับผูเรยีนทีม่จีำนวนมาก จงึตองคำนงึถงึความเหมาะสมของผูเรยีน เกีย่วกบั

ความสามารถ เพราะผูเรยีนมพีืน้ฐานทีต่างกนั จงึมคีวามจำเปนตองสรางเอกสารการปฏบิตัใิหเหมาะสมกบัผูเรยีน 

โดยมีการวัดความพึงพอใจหลังการเรียนจบคอรส 

 ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 15 - 20 ป กำลังศึกษาอยูในระดับช้ันปที่ 1 มีจำนวน

ทั้งสิ้น 202 คน ในจำนวนนี้เปนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสูงถึง 99 คน ดานการจัดการเรียนการสอน ผูเรียน

สวนใหญคิดวาอาจารยผูสอนมีวิธีการสอนมีลำดับการสอนท่ีเหมาะสมจัดอยูในระดับมาก (X 
_  
 = 4.49) ดาน

ประสิทธิภาพของเอกสารการเรียนรู พบวาบทเพลงชวยพัฒนาทักษะการปฏิบัติมากข้ึนจัดอยูในระดับมากที่สุด   

(X 
_  
 = 4.62) ดานทกัษะการปฏบิตัพิบวาผูเรยีนสามารถปฏบิตัเิครือ่งดนตรคียีบอรดตามท่ีกำหนดไดและยงัพบวา การ

สอนใหปฏิบัติคียบอรดชวยทำใหสมาธิดีขึ้นจัดอยูในระดับมากท่ีสุด (X 
_  
 = 4.61) ดานอุปกรณและสถานที่ใน

การเรียนปฏิบัติพบวาผูเรียนมีความพอใจตอหองเรียนปฏิบัติคียบอรดจัดอยูในระดับมากท่ีสุด (X 
_  
 = 4.59) 

คำสำคัญ : การปฏิบัติคียบอรดเบื้องตน เอกสารการเรียนปฏิบัติดนตรี   
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ABSTRACT 

 This research aims to learn the basic keyboard instrument using learning materials developed. 

Populations used in this study were Siam University students enrolled subject Art and Music Appreciation 

school year 2011 totaled 300, the researcher collected the following information for research. (1) 

development of course materials, practice basic keyboard instrument for concert in popular subjects to 

teach music to fit the way “Kodaly” style. (2) observe and evaluate the performance of the individual 

student and the group to study the effectiveness of teaching basic keyboard performance and the 

achievement of compliance with specific learning disabilities prepared. (3) At the end of the course is to 

study the satisfaction questionnaires to learn the basics of keyboard students each semester.  

 The results showed that Most of the students think that teachers are taught how to be organized 

in order to teach the proper level (X 
_  
 = 4.49) On the performance of specific learning disabilities found 

that music helps develop more practical is the highest level (X 
_  
 = 4.62), the practical skills that students 

can practice keyboard instruments as required, and also found that teaching to the keyboard helps 

concentration. Up close at the highest level (X 
_  
 = 4.61), and place the device in the study found that 

students' classroom practice satisfaction keyboard is at the highest level (X 
_  
 = 4.59).  

Keywords : Fundamental Keyboard Performance, Keyboard Learning Material             

บทนำ  

ที่มาและความสำคัญของปญหา 

 สังคีตนิยม (Music Appreciation) เปนรายวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐและเอกชนในปจจุบัน เริ่มเปดสอนครั้งแรกที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2500 โดยเปนวิชาบังคับ

ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตอมามีปรับเปลี่ยนเปนวิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไปเพ่ือเปดสอนแกนิสิต  

คณะครุศาสตรและนสิติตางคณะดังปรากฏในปจจบุนั นอกจากน้ีวชิาสงัคตีนยิมยงัมกีารเปดสอนในสถาบันอดุมศกึษา

ทั่วโลกทั้งนี้เพื่อเปนพื้นฐานเรื่องความเขาใจดนตรีซึ่งเปนวัฒนธรรมทางสุนทรียที่มนุษยบรรจงสรางสรรคขึ้นมา

เพ่ือใหเพือ่นมนษุยดวยกนัเองไดชืน่ชม (ณรทุธ สทุธจติต, 2544) จากการท่ีรายวชิาดงักลาวถกูกำหนดเปนวชิาเลอืก 

ในหมวดศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงทั่วประเทศ จำนวนผูเรียนแตละภาคการศึกษาในสถาบัน

อดุมศกึษาแตละแหงจงึมจีำนวนมาก กอใหเกดิปญหาดานการเรยีนการสอนท่ีคลายคลงึกนั นัน่คือ จำนวนผูเรียนมาก

ในขณะที่อุปกรณการสอนปฏิบัติ รวมทั้งวัสดุการสอนและวัสดุที่ใชฝกฝนเพิ่มเติมดวยตนเองของแตละสถาบันมี

จำนวนจำกดั ไมวาจะเปน เครือ่งดนตรทีัง้ไทยและสากล เครือ่งเลนแผนเสียงและแผนเสียงดนตรคีลาสสคิ เปนตน 

สำหรับวิชาสังคีตนิยมที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสยามนั้นใชชื่อรายวิชา 129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม (Art and 

Music Appreciation) จำนวน 2 หนวยกิต จัดอยูในกลุมวิชาสุนทรียศาสตรและพลศึกษา สังกัดหมวดศึกษา

ทั่วไปซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบของคณะศิลปศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาทุกคณะทั้งใน

ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา ตามที่ปรากฏในเอกสารรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ของ
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รายวิชา ระบุใหผูเรียนตองฝกปฏิบัติทักษะดานดนตรี จำนวน 30 คาบ และมีการสอบปฏิบัติทักษะดานดนตรี 

คดิเปนรอยละ 50 ของสดัสวนการประเมนิผลผูเรยีน เพือ่ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในเอกสารรายละเอยีดรายวชิา 

ผูสอนตองใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ไดแก การบรรยาย การสอนปฏิบัติเคร่ืองดนตรี การอภิปรายกลุม

เกีย่วกบัดนตร ี การเปดโอกาสใหผูเรยีนสอนเพือ่นรวมชัน้ฝกปฏบิตัเิคร่ืองดนตร ี เปนตนซ่ึงสอดคลองกบั ธวชัชยั 

นาควงษ (2547, หนา 2 - 3) การสอนอานโนตตามแบบโคดายม ี5 ขัน้ตอนดังนี ้ (ก) ขัน้เตรียม นกัเรยีนจะเรยีน

เพลงสะสมไวและตองจำเพลงนัน้ใหขึน้ใจเพือ่ไปวิเคราะหในขัน้ 2 ตอไป  (ข) ขัน้วเิคราะห จะวเิคราะหตวัโนตจงัหวะ 

และทำนอง โดยครูเปนผูคอยชวยเหลอืหาวธิกีารทีจ่ะทำใหนกัเรยีนคนพบดวยตนเอง  (ค) ขัน้เสริมความรูจะให

วิเคราะหเพลงอื่นๆ ที่มีโนตท่ีเคยเรียนมากอนใหรูจักเพิ่มขึ้น เพ่ือทำใหครูผูสอนแนใจวานักเรียนมีความรูแลว

จรงิๆ  (ง) ขัน้ประเมนิผล ครหูาเพลงใหม แตมโีนตทีเ่คยเรยีนมา โดยใหนกัเรียนอานโนตแบบแรกเห็นพรอมกนั   

เพื่อทดสอบวานักเรียนมีความเขาใจตรงกัน และปฏิบัติไดถูกตอง อาจจะมีแบบทดสอบแบบอ่ืนเชน การปรบมือ

เขาจังหวะกับโนตเพลง การรองทำนองตามโนตเพลง เปนตน  (จ) ขั้นสังเคราะห ใหนักเรียนสรางวลีเพลงงายๆ 

โดยใชความรูที่เรียนมา เพื่อทดสอบความรูวานักเรียนเขาใจ วิเคราะห สังเคราะหไดถูกตอง การสอนลักษณะ

แบบนี้จะทำใหเกิดการจูงใจใหผูเรียนเกิดความรูสึกสนุกสนาน มีความพึงพอใจในการเรียนและสนใจฝกปฏิบัติ

เครือ่งดนตรทีีต่นเองเลือกอยางสมำ่เสมอและตอเนือ่ง ซึง่จะนำไปสูการพฒันาทกัษะดานดนตรขีองผูเรยีนแตละคน

ตอไป ซึ่งการเลือกการสอนแบบโคดายนั้นผูวิจัยไดศึกษาขอมูล รายละเอียดเนื้อหา วิธีการสอนอยางละเอียด 

รวมท้ังผูวจิยัไดผานกระบวนการอบรมปฏิบตักิารเก่ียวกบัวธิกีารสอนแบบโคดาย ดงันัน้ผูวจิยัจงึสนใจศกึษาเรือ่ง 

การปฏบิตัเิครือ่งดนตรีคยีบอรด ระดบัเบือ้งตนดวยวิธกีารสอนแบบโคดาย สำหรบัใชในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีคียบอรดโดยใชชุดการเรียนรูนั้น อันจะ

กอใหเกิดประโยชนรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียนโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

วัตถุประสงค 

 1.  สรางเอกสารการสอนปฏิบัติเพื่อใชในการเรียนการสอนปฏิบัติวิชาสังคีตนิยมแบบเนนผูเรียนเปน

สำคัญวาดวยการปฏิบัติเครื่องดนตรีคียบอรดระดับเบื้องตน ใหเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี ้  (1) สอดคลองกับ

ความตองการของผูเรยีน  (2) ผูสอนสามารถใชปฏบิตังิานไดจรงิ  (3) ผูเรยีนแตละคนสามารถฝกปฏบิตักิจิกรรม

การเรียนรูไดดวยตนเอง และ  (4) มีความเหมาะสมกับผูเรียนที่มีจำนวนมาก 

 2.  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีคียบอรดระดับเบ้ืองตนโดยใช

เอกสารการเรียนรูที่สรางขึ้น 

ประโยชนที่ไดรับ 

 1. ไดเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติและแนวทางการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติวิชาสังคีตนิยมแบบ

เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีคียบอรดระดับเบื้องตนที่สามารถใชเปนตัวอยางการวางรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติวิชาสังคีตนิยมท่ีเปดสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆ ทั้งของรัฐ

และของเอกชนได 

 2. ทราบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนปฏิบัติเคร่ืองดนตรีคียบอรดระดับเบ้ืองตนโดยใช

เอกสารการเรียนรูที่จัดทำขึ้น รวมทั้งทราบแนวทางการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติใหดียิ่งข้ึน 
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ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

 1.  ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรในการศึกษาวจิยัครัง้นี ้ ไดแก นกัศกึษามหาวทิยาลยัสยามจากทกุคณะทีเ่รียนปฏบิตัเิครือ่งดนตรี

คียบอรดในระดับเบื้องตนในการเรียนวิชา 129 – 102 ศิลปะและสังคีตนิยมในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

ประจำปการศึกษา 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 300 คน  

 2.  ขอบเขตดานพื้นที่ 

 การศึกษาเรื่อง การเรียนปฏิบัติดนตรีในวิชาสังคีตนิยมแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ : ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี

คียบอรดระดับเบื้องตนดวยวิธีการสอนแบบโคดาย ผูวิจัยทำการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยที่หองเรียน

ดนตรีภายในมหาวิทยาลัยสยาม จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 3.  ขอบเขตดานเนื้อหาและระยะเวลา 

 ผูวจิยัทำการวิจยั โดยเร่ิมตนจากสรางเอกสารการสอนปฏิบตัเิคร่ืองดนตรีคยีบอรดระดบัเบ้ืองตนใหเหมาสม

กับบทเพลงและวิธีการสอนดนตรีแบบโคดาย แลวศึกษาผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติและความพึงพอใจของผูเรียน 

รวมทัง้ขอคิดเหน็ทีม่ตีอเอกสารท่ีสรางขึน้เพือ่นำมาใชปรบัปรงุเอกสารประกอบการสอนปฏิบตัเิครือ่งดนตรีคยีบอรด

ใหดีขึ้น โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของและขอมูลปฐมภูมิระหวางเดือนมิถุนายน 2554 – 

เดือนพฤษภาคม 2555 รวมระยะเวลาท่ีใชทำการศึกษาวิจัยท้ังส้ินจำนวน 11 เดือน 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

 1.  ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามจากทุกคณะท่ีเรียนปฏิบัติเครื่อง

ดนตรีคียบอรดในระดับเบื้องตนในการเรียนวิชา 129 – 102 ศิลปะและสังคีตนิยมในภาคเรียนท่ี 1 และภาค

เรียนที่ 2 ประจำปการศึกษา 2554 มีจำนวนทั้งส้ิน 300 คน  

 2.  ขอบเขตดานพื้นที่ 

 การศึกษาเร่ือง การปฏิบัติคียบอรดระดับเบื้องตน ผูวิจัยทำการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยที่

หองเรียนดนตรีภายในมหาวิทยาลัยสยาม จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 3.  ขอบเขตดานเนื้อหาและระยะเวลา 

 ผูวจิยัทำการวจิยั โดยเริม่ตนจากสรางเอกสารการสอนปฏบิตัเิครือ่งดนตรคียีบอรดระดบัเบือ้งตนใหเหมาะสม

กับบทเพลงและวิธีการสอนดนตรีแบบโคดาย แลวศึกษาผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติและความพึงพอใจของผูเรียน 

รวมทั้งขอคิดเห็นที่มีตอเอกสารท่ีสรางขึ้นเพ่ือนำมาใชปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติเคร่ืองดนตรี

คียบอรดใหดีขึ้น โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารท่ีเกี่ยวของและขอมูลปฐมภูมิระหวางเดือนมิถุนายน 

2554 – เดือนพฤษภาคม 2555 รวมระยะเวลาท่ีใชทำการศึกษาวิจัยท้ังส้ินจำนวน 11 เดือน 

 ประชากรและตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปะและ

สังคีตนิยมมหาวิทยาลัยสยามในปการศึกษา 2554 จำนวนทั้งส้ิน 300 คน 
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 เครื่องมือ 

 เพือ่ทำการวิจยัในคร้ังนี ้ ผูวจิยัไดสรางเอกสารการสอนปฏบิตัเิครือ่งดนตรีคยีบอรดระดับเบือ้งตนสำหรบั

ในวิชาสังคีตนิยมขึ้นใหเหมาะสมกับวิธีการสอนดนตรีแบบโคดาย แลวนำมาใชสอนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 

และภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2554 ผูวิจัยทำการสังเกต จดบนัทึกและประเมินการปฏิบัติของนักศึกษาเปน

รายบคุคลและรายกลุมเพือ่ศกึษาประสิทธภิาพของการเรียนการสอนปฏิบตัคิยีบอรดเบือ้งตนโดยใชเอกสารท่ีสรางขึน้ 

เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนจึงใชแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนการปฏิบัติคียบอรดเบ้ืองตน

ของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา  

 เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูวิจัยไดสรางจาก

แนวคิดที่ไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 สวนที่ 1 สรางเอกสารเพ่ือการเรียนปฏิบัติวิชาสังคีตนิยมแบบเนนผูเรียนเปนหลักวาดวยการปฏิบัติ

เครื่องดนตรีคียบอรดระดับเบื้องตนสำหรับใชในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามขั้นตอนตอไปนี้ 

 1. ใชวิธีการสังเกตจากการสรางแบบบันทึกการสอนใหมีความสอดลองกับความตองการของผูเรียนที่

มีจำนวนมากโดยสามารถใชปฏิบัติงานไดดวยตนเอง 

  1.1  ดานเนือ้หา เกีย่วกบัทฤษฎีดนตรสีากลเบือ้งตน เทคนคิการปฏบิตัคิยีบอรดเบือ้งตนเชน การฝก

พัฒนาการกลามเนื้อนิ้ว เริ่มจากงาย – ยาก เทคนิคการสอนแบบโคดายเชน บทเพลงจะมีลักษณะแบบวลีสั้นๆ 

ทำนองมีโนต 2 ตัวหลักคือ ซอล มี แตสามารถใสเนื้อเพลงใหสอดคลองกับทำนอง  

  1.2 ดานแผนการเรียน (ก) ความรูดานทฤษฎี (ข) ความรูดานการปฏิบัติคียบอรดเบ้ืองตน           

(ค) เทคนิคการเรียนการสอนแบบโคดาย  

  1.3 ดานวิธีการสอน (ก) ขั้นเตรียม กำหนดจุดมุงหมายการเรียนปฏิบัติ รายละเอียด ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ เตรียมสื่อการเรียนการสอน ไดแก เอกสารตำราปฏิบัติคียบอรด อุปกรณคียบอรดสื่อในการอธิบาย

เปนตน (ข) ขั้นดำเนินการ ผูสอนใหความรูและทักษะที่เปนพ้ืนฐานในการปฏิบัต ิ การบันทึกผลการปฏิบัติ

คียบอรดของผูเรียน เชน อานคำรองที่เห็น อานตัวโนต ปรบมือตามสัดสวนโนตพรอมกัน โดยครูผูสอนนับ

จังหวะ (ค) ขั้นสรุป ผูสอนและผูเรียน ชวยกันสรุปการปฏิบัติคียบอรด (ง) ขั้นประเมินผล สังเกตพฤติกรรม

ของผูเรียน เชน ความสนใจ พัฒนาการกลามเนื้อในสวนนิ้วมือ บุคลิกทาทาง สมาธิ ความเอาใจใส การใชและ

การเก็บรักษาเครื่องมือ  

  1.4 แบบบันทึกผลการเรียนการสอน (ก) แบบประเมินรายชั่วโมง แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยว

กับการเรียนปฏิบัติคียบอรดเบื้องตน กอนเรียน กลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน (ข) ปญหาและอุปสรรคตอ

การปฏิบัติ (ค) ขอเสนอแนะ  

 2. สรางเกณฑการวัดผลการปฏิบัติคียบอรดเบื้องตน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

  2.1 บุคลิกภาพ ทาทาง การหายใจ การวางมือ 

  2.2 ผูเรียนสามารถบรรเลงเพลงตามโนต, คาโนตและคาตัวหยุด ของบทเพลงไดถูกตอง 

  2.3 ผูเรียนสามารถบรรเลงเพลงตามอัตราความเร็ว (Tempo) ไดถูกตอง 

  2.4 ผูเรียนสามารถบรรเลงเพลงโดยมีการแสดงออกทางอารมณที่สอดคลองกับบทเพลงไดถูกตอง 
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 สวนที่ 2  แบบสอบถาม แบงออกไดเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้ 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที ่2 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาตอการจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนปฏบิตัคิยีบอรดเบ้ืองตน

ในวิชาสังคีตนิยม แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 

  1.  ดานการจัดการเรียนการสอน   จำนวน   3 ขอ 

  2. ดานประสิทธิภาพเอกสารการเรียนปฏิบัติ จำนวน  5  ขอ 

  3.  ดานการพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรี  จำนวน  5  ขอ 

  4.  ดานอุปกรณและสถานที่เรียน   จำนวน  2  ขอ 

 แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert Scale) แบงออก

เปน 5 ระดับ ดังตอไปนี้ 

 5 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจตอการเรียนปฏิบัติคียบอรดเบื้องตนมากที่สุด 

 4 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจตอการเรียนปฏิบัติคียบอรดเบื้องตนมาก 

 3 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจตอการเรียนปฏิบัติคียบอรดเบื้องตนปานกลาง 

 2 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจตอการเรียนปฏิบัติคียบอรดเบื้องตนนอย 

 1 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจตอการเรียนปฏิบัติคียบอรดเบื้องตนนอยที่สุด 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม เปนคำถามปลายเปดเพื่อใหนักศึกษาแสดง 

ความคิดเห็นอยางอิสระดวยการเขียนระบุถึงประเด็นที่ไมไดกลาวถึงในแบบสอบถาม 

การสรางเครื่องมือวิจัย   

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการสรางแบบสอบถามตามลำดับข้ันตอนดังนี้ 

 1.  ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร ตำรา วิทยานิพนธ และงานวิจัยอื่นๆ ที่ 

เกี่ยวของ แลวกำหนดขอบเขตของขอคำถามตามตัวแปรท่ีศึกษา 

 2.  สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติคียบอรดเบื้องตน 

 3.  นำไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวจิยันำสงแบบสอบถามดวยตวัเองในวนัสดุทายของการเรียนการสอนปฏบิตัดินตรีในภาคเรียนที ่ 1 

และภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2554 จำนวนทั้งส้ิน 300 ชุด 

 2.  หลังจากนำสงแบบสอบถามแลว 1 วัน ผูวิจัยรับแบบสอบถามกลับดวยตัวเอง 

 3.  ดำเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามทำการคัดแยกเฉพาะแบบสอบถามที่

สมบูรณเพื่อนำมาใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

 เม่ือนำขอมูลตามที่ตองการแลว ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้ 

 1. วิเคราะหขอมูลดานสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยนำแบบสอบถามมาจัดหมวดหมูตาม

ลักษณะตัวแปรที่ศึกษาแลวหาคาเฉลี่ยและหาคารอยละแตละรายการ นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใช

ตารางและการบรรยาย 
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 2. หาคาเฉล่ีย (X 
_  
) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสยามตอการเรียนปฏิบัติคียบอรดเบื้องตนในปการศึกษา 2554 โดยใชเกณฑสัมบูรณ (Absolute 

Criteria) ซึ่งแบงเปนชวงๆ มีความหมายดังนี้ 

 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.51 – 5.00 หมายความวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนปฏิบัติ

คียบอรดเบื้องตน อยูในระดับมากที่สุด 

 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.51 – 4.50 หมายความวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนปฏิบัติ

คียบอรดเบื้องตน อยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.51 – 3.50 หมายความวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนปฏิบัติ

คียบอรดเบื้องตน อยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.51 – 2.50 หมายความวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนปฏิบัติ

คียบอรดเบื้องตน อยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 1.50 หมายความวา ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนปฏิบัติ

คียบอรดเบื้องตน อยูในระดับนอยที่สุด 

สถิติที่ใชในการวิจัย   

 1.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1.1  คำนวณคารอยละ (Percentage) จากสูตร 

   รอยละของรายการใด  = ความถี่ของรายการน้ัน x 100 

              ความถี่ทั้งหมด 

สรุปผลการวิจัย 

 ประเด็นที่ 1 เอกสารประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรดเบื้องตน โดยใชวิธีการสรางแบบโคดาย

ใหเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี้  (1) สอดคลองกับความตองการของผูเรียน เนื่องจากผูสอนใหแบบประเมินหลัง

การสอนเพ่ือสอบถามเกีย่วกบัความเหมาะสมเกีย่วกบัเอกสารประกอบการสอนและเพือ่ปรบัใหสอดคลองใหเขากบั

ความตองการของผูเรยีน  (2) ผูสอนสามารถใชปฏบิตังิานไดจรงิ พบวาสามารถนำไปใชไดจรงิเนือ่งจากผูสอนได

นำไปทดลองใชในการสอนกับนักเรียนโรงเรียนดนตรีสาธุการผลออกมาคือผูเรียนสามารถเขาใจและปฏิบัติได 

(3) ผูเรียนแตละคนสามารถฝกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูไดดวยตนเอง หลังจากผูสอนไดสอนพื้นฐานการปฏิบัติ

ในชวงระยะแรก หลังจากนั้นมีการใหผูเรียนปฏิบัติเอง และผูสอนใชการสังเกตแบบมีสวนรวมผลท่ีไดคือผูเรียน

สามารถปฏิบัติได สุดทายคือ  (4) มีความเหมาะสมกับผูเรียนที่มีจำนวนมาก ผลที่ไดรับคือ เอกสารเหมาะ

สำหรับผูเรียนเร่ิมตน ยังทำใหผูเรียนมีความสนใจ และมีความตองการศึกษาตอเนื่องหลังจากจบคอรสเบี้องตน 

 ประเด็นที่ 2 จากแบบสอบถามความพึงพอใจตอผูเรียนการปฏิบัติคียบอรดเบื้องตน 

 1. สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาสถานภาพสวนตัวของนักศึกษาที่เรียนวิชาปฏิบัติคียบอรดเบื้องตน พบวาเปนนักศึกษา

หญิงจำนวน 237 คน และเปนนักศึกษาชายจำนวน 63 คน สวนใหญมีอายุระหวาง 15-20 ป กำลังศึกษาอยูใน

ระดับชั้นปที่ 1 มีจำนวนถึง 202 คน โดยสวนใหญเปนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวนทั้งส้ิน 99 คน 

 2. ความพึงพอใจดานการจัดการเรียนการสอน แบงออกเปน 4 ดานดังนี้ 

  2.1 ดานการจัดการเรียนการสอนพบวาอาจารยผูสอนมีวิธีการสอนมีลำดับการสอนที่เหมาะสมจัด  

อยูในระดับมาก (X 
_ 
= 4.49) 
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  2.2 ดานเอกสารประกอบการสอนพบวาบทเพลงชวยพัฒนาทักษะการปฏิบัติมากข้ึนจัดอยูใน

ระดับมากที่สุด (X 
_ 
= 4.62) 

  2.3 ดานทักษะการปฏิบัติพบวาการสอนใหปฏิบัติคียบอรดชวยทำใหสมาธิดีขึ้นจัดอยูในระดับมาก

ที่สุด (X 
_ 
= 4.61) 

  2.4 ดานอุปกรณสถานท่ีพบวาผูเรียนมีความพอใจตอหองเรียนปฏิบัติคียบอรดจัดอยูในระดับมาก

ที่สุด (X 
_ 
= 4.59) 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่แสดงไวในบทที่ 4 ผูวิจัยไดทำการอภิปรายผลแตละประเด็นดังตอไปนี้ 

 ประเด็นที่ 1 เอกสารประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรดเบื้องตน โดยใชวิธีการสรางแบบโคดาย 

 ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวากระบวนการเรียนการสอนโดยใชทฤษฎีแบบโคดาย ซึ่งประกอบดวยเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติคียบอรดเบ้ืองตนโดยปรับปรุงขึ้นใหเหมาะสมกับผูเรียนที่มีจำนวนมาก

สามารถนำไปปฏบิตัไิดจรงิ รวมถงึเทคนคิ วธิกีารสอนโดยใชหลักจติวทิยาการเรยีนการสอนดนตร ีทำใหนกัศกึษา

สวนใหญมีความตั้งใจ มีความสนใจ มีสมาธิและสอบปฏิบัติผานตามเกณฑการวัดผลทุกคน ซึ่งมีผลคาเฉลี่ยจาก

แบบสอบถามชัดเจนวาอาจารยผูสอนมีวิธีการสอนมีลำดับการสอนท่ีเหมาะสมจัดอยูในระดับมาก และนักศึกษา

มีความพึงพอใจตอการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนเกี่ยวกับบทเพลงอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย

รองลงมาไดแก เรื่องบทเพลงมีความเหมาะสมกับผูเรียน สวนในดานทักษะการปฏิบัติผูเรียนคิดวาการสอนให

ปฏิบัติคียบอรดชวยทำใหสมาธิดีขึ้น สวนดานปจจัยสงเสริมการเรียนการสอน ผูเรียนมีความพอใจตอหองเรียน

ปฏิบัติคียบอรด  

ตัวอยางเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติคียบอรดตามแบบโคดาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 การสรางเอกสารการสอนปฏิบตัเิพือ่ใชในการเรยีนการสอนปฏบิตัคิยีบอรดระดบัเบือ้งตน ใหเปนไปตาม

เงือ่นไขตอไปน้ี  (1) สอดคลองกบัความตองการของผูเรียน สรปุไดวา เอกสารดานเนือ้หาทำใหผูเรยีนเขาใจงาย 

และสามารถปฏบิตัไิดตรงตามวตัถปุระสงคการเรยีนการสอน สวน  (2) ผูสอนสามารถใชปฏบิตังิานไดจรงิ พบวา 

เอกสารที่นำมาใชการสอนปฏิบัติคียบอรดสามารถใชงานไดจริง เนื่องจากมีการสรางแบบสอบถามเก่ียวกับความ

พึงพอใจไดผลวาบทเพลงมีความเหมาะสมกับผูเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.62)  (3) ผูเรียนแตละคน

สามารถฝกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูไดดวยตนเอง หลังจากผูเรียนไดเรียนรูจากครูผูสอนเบ้ืองตนสามารถฝก

ปฏิบัติตามสัดสวนที่เคยเรียนไดอยางถูกตอง ทำใหสงผลตอเนื่องไปยังขอที่  (4) มีความเหมาะสมกับผูเรียนท่ีมี

จำนวนมาก เนื่องจากผูเรียนมีจำนวนมาการสรางเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติตองคำนึงถึงความเหมาะสม

ของผูเรียน เกี่ยวกับความสามารถ เพราะผูเรียนมีพื้นฐานที่ตางกัน 



¡ÃÐáÊÇÑ²¹¸ÃÃÁ52   

 ประเด็นที่ 2 จากแบบสอบถามความพึงพอใจตอผูเรียนการปฏิบัติคียบอรดเบื้องตน 

 1. ดานการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยผูสอน ในภาพรวมพบวามีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดคือ อาจารยผูสอนมีวิธีการสอนมีลำดับการสอนที่

เหมาะสมจัดอยูในระดับมาก  

 2. ดานเอกสารประกอบการสอน ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการสอนเกี่ยวกับบทเพลงอยูในระดบัมากท่ีสุด (X 
_
 =

 
4.62 ) โดยมีคาเฉลี่ยรองลงมาไดแก เรื่องบทเพลง

มีความเหมาะสมกับผูเรียน  

 3. ดานทักษะการปฏิบัติ โดยภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผู

เรียนคิดวาการสอนใหปฏิบัติคียบอรดชวยทำใหสมาธิดีขึ้น (X 
_
 =

 
4.61 )  

 4. ดานปจจัยสงเสริมการเรียนการสอน โดยภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคา

เฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูเรียนมีความพอใจตอหองเรียนปฏิบัติคียบอรด (X 
_
 =

 
4.59 )  

ขอเสนอแนะทั่วไป 

 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของผูเรียนสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

 ผูเรียนมีความเห็นวาอาจารยผูสอนมีวิธีการสอนท่ีด ี ในการเรียนการสอนมีเทคนิคการสอนที่ด ี และ

ทำใหเขาใจงาย ผูสอนมีหลักวิธีการใชจิตวิทยาการเรียนการสอนดนตรีเปนอยางดี มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในแตละชั่วโมงทำใหไมนาเบื่อ วิธีการสอนในสวนเนื้อหาทฤษฎีเขาใจงาย และใหคำแนะนำวาควรลด

รายงานในภาคทฤษฎีลงแลวเพิ่มจำนวนการปฏิบัติใหมากข้ึน การวางแผนการสอนเปนขั้นตอน กระบวนการ

เรียนการสอนเปนระบบ มีกระบวนการซักถามใหนักศึกษาไดทำความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติดนตรี

คียบอรด  

2. ดานเอกสารประกอบการสอนปฏิบัติ 

 ผูเรียนสวนใหญคิดวาบทเพลงที่ใชสอนซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวทางการสอนดนตรีของโคดาย นั้นมี

ความเหมาะสม จังหวะในบทเพลงเขาใจงาย นอกจากนี้ผูเรียนสวนหนึ่งตองการใหเพิ่มบทเพลงสมัยนิยมให

สามารถเลนเพื่อความสนุกสนานในหมูเพื่อนได  

3. ดานทักษะการปฏิบัติ 

 โดยภาพรวมการจัดการเรียนการสอนในเรื่องปฏิบัติมีวิธีการจัดการอยางเปนระบบ ผูเรียนทั้งหมด

ตองการใหเพ่ิมเวลาในการปฏิบัติเครื่องดนตรีคียบอรดใหมากขึ้นและลดจำนวนชั่วโมงของภาคทฤษฎีลง 

4. อุปกรณและสถานที่เรียน 

 ผูเรียนมีขอคิดเห็นวาอุปกรณคียบอรดมีจำนวนไมเพียงพอตอผูเรียน (ปจจุบันมีจำนวน 10 เครื่อง) และ

บางสวนตองการใหสัญลักษณโนตบงบอกตามคียบนเครื่องคียบอรด เกี่ยวกับระดับความดังเบาของระบบเสียง

คียบอรดควรเพิ่มระดับความดังใหมากขึ้นเองจากการที่หองเรียนปฏิบัติในปจจุบันเปนหองเรียนรวมระหวาง



¡ÃÐáÊÇÑ²¹¸ÃÃÁ 53   

เครื่องดนตรีคียบอรด กีตาร และอูคูเลเล จึงควรแบงแยกหองในการปฏิบัติระหวางปฏิบัติกีตาร กับ ปฏิบัติ

คียบอรดใหชัดเจน สำหรับเรื่องบรรยากาศในหองเรียนควรปรับเรื่องอุณหภูมิใหเหมาะสมกับจำนวนผูเรียน

เพราะอากาศในหองเรียนมีความเย็นจดั  

5. ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวอาจารยผูสอน  

 ผูเรียนทั้งหมดมีความเห็นวาตัวอาจารยผูสอนมีอัธยาศัยดี มีความเอาใจใสลูกศิษยทุกคนเทาเทียมกัน ให

ความเปนกันเองกับนักศึกษา ใหคำปรึกษาดานเทคนิคการเลนและการรองเพลงไดดี มีกิจกรรมใหนักศึกษาทำ

รวมกัน วิธีการจัดการเรียนการสอนของผูสอนทำใหนักศึกษาทุกคนรูจักและสนิทสนมกันมากขึ้น ไดเรียนรูการ

ทำงานรวมกันแบบเปนทีม อาจารยผูสอนไมกดดันนักศึกษาแตใหกำลังใจและชมเชยเมื่อนักศึกษาสามารถเลน

เพลงที่กำหนดในแบบฝกปฏิบัติได 

6. ชวงเวลาในการสอน 

 ผูเรียนสวนใหญมีความเห็นวาชวงเวลาในการสอนปฏิบัติดนตรีควรเปนชวงเวลาเชา ถาเปนไปไดควร

เริ่มเปนวิชาแรกของวัน เนื่องจากการเรียนดนตรีทำใหเกิดการผอนคลายและทำใหเกิดสมาธิในการเรียนรูวิชาถัด

ไปมากขึ้น 

7. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 ผูเรียนสวนใหญเสนอแนะวาควรจัดกิจกรรมดูงานนอกสถานท่ีบาง เพื่อเปนการเพ่ิมพูนประสบการณ

ของผูเรียนจากการสังเกตวิธีการและเทคนิคเลนของนักดนตรีมืออาชีพ 

8. ผลลัพธจากการเรียนดนตรี (ดานสุนทรียภาพ) 

 ผูเรียนสวนใหญกลาววาการเรียนปฏิบัติดนตรีชวยทำใหตนเองมีสมาธิดีขึ้น ผูเรียนท้ังหมดมีความเห็น

วาไดรับความสนุกสนาน มีความสุขที่ไดเลนดนตรีและเกิดความผอนคลายทางอารมณทำใหไมเครียดและมี

ความเขาใจเกี่ยวกับดนตรีมากขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนการสอนวชิาปฏบิตัคิยีบอรดเบือ้งตน 

 2. ควรทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอไปตามขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม เพ่ือใหไดมาตรฐานและตรง

ตามความตองการตอผูเรียน 

 3. ควรมีการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติอื่นๆ 

กิตติกรรมประกาศ  

 วิจัยฉบับนี้สำเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและชวยเหลืออยางดียิ่งจากอาจารย พชรภรณ พิศุทธิสุวรรณ 

อาจารยสาขาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครที่กรุณาใหการชวยเหลือ รวมท้ังขอมูล เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยสาขาวิชาดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบานสมเด็จทุกทาน ที่ไดใหความรู ใหคำแนะนำใหกำลังใจตลอดการศึกษาที่ผานมา  

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานที่ไดใหความรูที่เสนอแนะขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชน และชวยตรวจ

สอบแกไขขอบกพรองตางๆ ใหคำแนะนำกำลังใจจนกระทั่งงานวิจัยสำเร็จลุลวงดวยดี 

 ทายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณบิดา มารดา ขอบคุณญาติ พี่ๆ นองๆ และเพ่ือนๆ รวมรุนทุกทาน

รวมทั้งเพื่อนรวมงานมหาวิทยาลัยสยามที่มีสวนเกี่ยวของที่เปนกำลังใจสนับสนุนสงเสริมผูวิจัยดวยดีตลอดมา 

และผูเปนที่รัก ผูใหกำลังใจและใหโอกาสการศึกษาอันมีคายิ่ง 
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