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บทคัคย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รปู แบบการจัดการเรียนการสอนเปียโน
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่
สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการจัดการเรียนการสอนเปียโน สำ�หรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาวิชาเอกปฏิบัติเปียโน จำ�นวน 10 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในศึกษาครัง้ นี้ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้รปู แบบการจัดการเรียนการสอนเปียโน
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือผล
การวิจัยพบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโนสำ�หรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่านักศึกษา
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.66 , S.D. = 0.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
วัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปียโน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.73 , S.D.
= 0.06) รองลงมา ได้แก่ ด้านสื่อการจัดการเรียนการสอนเปียโน (x̅= 4.70 , S.D. = 0.05) ด้านรูปแบบ
การสอนเปียโน (x̅= 4.66 , S.D. = 0.16)  ด้านผู้สอนเปียโน (x̅= 4.65 , S.D. = 0.10) และด้านการ
จัดการเรียนการสอนเปียโน (x̅ = 4.58 , S.D. = 0.03)
คำ�สำ�คัญ

ความพึงพอใจของการสอนเปียโน  รูปแบบการสอนเปียโน สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือที่สอนเปียโน

26

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 12 No. 2 July - December 2020

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

A Study Satisfaction of Using the Piano Teaching and Learning
Management Model for the First Year Undergraduate Students of
Universities in the Northeast of Thailand
AkachaiTeerapuksiri1 / Pongpitthaya Sapaso23
PornpanKaenampornpan
1
Ph.D. student, Music Program, Faculty of Fine and
Applied Arts, KhonKaen University
2
Assist.Prof.,
Advisor of this Research
3
Assist.Prof.,Co-Advisor of this Research
E-mail:beepiano5@gmail.com
Received 27 April 2020; Revised 20 May 2020; August 23 June 2020

Abstract
This research aimed to study satisfaction of using the piano teaching and
learning management for the first year undergraduate students of universities in the
Northeast of Thailand. A sample group of this study comprised of 10 Piano students.
The tool of this study was a satisfaction questionnaire of the Piano teaching and learning
management for the first year undergraduate students of universities in the Northeast
of Thailand. The results of this study were as follows:
The satisfaction of using the piano teaching and learning management for the
first year undergraduate students of universities in the Northeast of Thailand was at
high level  (x̅ = 4.66 , S.D. = 0.05). And when considered in each aspect, it was found
that the satisfaction of measurement and assessment was at high level  (x̅= 4.73 , S.D.
= 0.06), materials of piano teaching and learning management (x̅= 4.70 , S.D. = 0.05),
the model of piano teaching (x̅= 4.66 , S.D. = 0.16), the piano teachers (x̅= 4.65 , S.D.
= 0.10), the piano teaching and learning management (x̅= 4.58 , S.D. = 0.03)
Keywords
Satisfaction of Piano Teaching, Model of Teaching Piano, Universities in the
Northeast of Thailand, Piano Course  
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ที่มาและความสำ�คัญ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและหลักการทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุนผูเ้ รียนและเป็นแนวทาง
สำ�หรับผู้สอนเกิดแนวคิดการจัดการเรียนรู้จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553 มาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสำ�คัญทีส่ ดุ กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตรา 23 การ
จัดการศึกษาทัง้ การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสำ�คัญ
ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
ในเรื่องต่อไปนี้ 1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข 2) ความรูแ้ ละทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ ความรูค้ วามเข้าใจและประสบการณ์เรือ่ งการจัดการ การบำ�รุง
รักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 3) ความรู้เกี่ยว
กับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 4) ความรู้ และ
ทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและ 5) ความรู้ และทักษะใน
การประกอบอาชีพและการดำ�รงชีวิตอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
การจัดการเรียนการสอนเปียโนในระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันมีหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไป
ในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมแต่ละสถานศึกษาทีเ่ ปิดสอนวิชาเอกเปียโนทีต่ อ้ ง
เหมาะสมบริบทพืน้ ทีข่ องสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงความต้องการของตลาดแรงงานทางด้านบุคคลากร
ด้านเปียโน ทำ�ให้การจัดการเรียนการสอนเปียโนนั้น ปรับให้เข้ากับบริบทพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษา
ยกตัวอย่างเช่นสถานบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการจัดการเรียนการสอนสอน
เปียโนคลาสสิกเป็นวิชาเอก ตลาดแรงงานส่วนใหญ่ทตี่ อ้ งบัณฑิตทีส่ �ำ เร็จการศึกษาทางดนตรี คือ สถาน
ศึกษาที่ปิดสอนในระดับอนุบาล ประถม และมัธยม ทั้งภาครัฐและเอกชนสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความ
จำ�เป็นในการปรับการเรียนสอนเพื่อให้คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาทางเครื่องเอกเปียโน
มีความเหมาะสมที่สุดกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (จิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์, 2562)
ในปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการจัดการเรียนการสอน
เปียโน ในระดับปริญญาตรี มีดัวยกันทั้งหมด 12 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ5) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 10) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 11) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ12) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ก็
มีรปู แบบการจัดการเรียนสอนเปียโนทีแ่ ตกต่างกันทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั บริบทของสถาบันอุดมศึกษา รวมไปถึง
พืน้ ฐานการปฏิบตั เิ ปียโนของผูเ้ รียน โดยภาพรวมก็มกี ารจัดการเรียนการสอนไปในทิศทางทีค่ ล้ายคลึงกัน
เช่น การสอนคุณภาพของเสียงการสอนเทคนิคการบรรเลง การสอนการถ่ายทอดอารมณ์การฝึกบันได
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เสียงแบบฝึกต่าง ๆ ของการปฏิบัติเปียโน  และการแสดงปฏิบัติเปียโนต่อหน้าสาธารณะชน เป็นต้น
และยังมีหลักสูตรดนตรีทั่วโลก ที่มีการจัดการเรียนการสอนเปียโนเป็นเครื่องมือเอก
จากความสำ�คัญของการจัดการเรียนการสอนเปียโน ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนเปียโน ในระดับปริญญาตรีทงั้ หมด 12 แห่ง ผูว้ จิ ยั จึงมีความ
สนใจจากข้อมูลดังกล่าว จึงได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยเลือกนักศึกษาวิชาเอกเปียโน ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่กำ�ลังศึกษาใน ปีการศึกษา 2562 จำ�นวน 10 คน เพื่อใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าสงในการทดลองเพื่อศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบการสอนเปียโน โดยกลุ่มตัวอย่างนี้เป็น
นักศึกษาทีม่ พี นื้ ฐานทางการบรรเลงเปียโนเบือ้ งต้น ซึง่ สอดคล้องกับระดับทักษะการบรรเลงเปียโนของ
นักศึกษาในอีก 11 สถาบัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโนสำ�หรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เป็นนักศึกษาเรียนวิชาเอกเปียโน ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่กำ�ลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562 จำ�นวน 10 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโนสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ในการใช้รูปแบบการสอนเปียโน โดยใช้ชุดการสอน
ปฏิบัติเปียโน รวมทั้งหมด 6 แผนการจัดการเรียนรู้ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสำ�คัญเกี่ยวกับเปียโน		
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนเปียโน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทักษะและเทคนิคการฝึกปฏิบัติเปียโนขั้นพื้นฐาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คุณภาพของเสียงในการปฏิบัติเปียโน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การตีความบทเพลงและการบรรเลงเพลงเปียโน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ทักษะการแสดงปฏิบัติเปียโนต่อหน้าสาธารณะชน
3. ตัวแปรในการวิจัย
3.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียสำ�หรับนักศึกษาเอกเปียโนชัน้ ปีที่ 1
		
3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียสำ�หรับนักศึกษา
เอกเปียโนชั้นปีที่ 1
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4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้เวลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 ใช้เวลาในการทดลอง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียสำ�หรับ
นักศึกษาเอกเปียโนชัน้ ปีที่ 1 ทัง้ หมด 6 ชุดการสอน กำ�หนดการจัดการเรียนรูเ้ ปียโนทัง้ หมด 32 ชัว่ โมงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแบ่งการเรียนออกเป็น 8 สัปดาห์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาวิชาเอกเปียโน ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่กำ�ลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำ�นวน 10 คน
นักศึกษาทีใ่ ช้ในการทดลอง โดยใช้วธิ กี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่
เปิดจัดการเรียนการสอนเปียโนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า นักศึกษาเอกเปียโนชั้นปีที่ 1
ส่วนใหญ่แล้วนัน้ มีพนื้ ฐานทางปฏิบตั เิ ปียโนทีม่ คี วามแตกต่างกันเป็นจำ�นวนมาก รวมไปถึงจำ�นวนของ
นักศึกษาวิชาเอกเปียโน ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาดนตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามเพียงพอซึ่งเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ผู้วิจัยกำ�หนด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึงพอใจเป็นชุดคำ�ถามที่ใช้ประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้รูปแบบการการสอนเปียโน
การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจเป็นชุดคำ�ถามทีใ่ ช้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีตอ่ การใช้รปู แบบการการสอนเปียโน หลังใช้รปู แบบชุดการสอนเปียโนสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทดลองกับกลุ่มตัวอย่างว่ารูปแบบชุด
การสอนมีความเหมาะสมกับนักศึกษามากน้อยเพียงใด  ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาวิธกี ารสร้างแบบประเมินความพึงพอใจตามวิธขี องลิเคิรท์ (Likert) จากตำ�รา  เอกสาร  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.กำ�หนดเนื้อหาที่ต้องการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการการสอนเปียโนสำ�หรับ
นักศึกษา
3. สร้างข้อคำ�ถามความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ รูปแบบการการสอนเปียโนสำ�หรับนักศึกษา ตามกรอบ
เนือ้ หาทีก่ �ำ หนด  ซึง่ แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ มีลกั ษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5  ระดับ  คือมากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  ได้ข้อคำ�ถามทั้งหมด 20 ข้อ
4. วิเคราะห์ความสอดคล้องโดยใช้สตู รหาค่า IOC เพือ่ ประเมินความเทีย่ งตรงของแบบประเมิน
ความพึงพอใจ เลือกข้อคำ�ถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 ซึ่งเป็นข้อคำ�ถามที่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (สมนึก  ภัททิยธานี, 2546)

30

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 12 No. 2 July - December 2020

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

5. นำ�แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ ทีม่ ตี อ่ รูปแบบการการสอนเปียโนสำ�หรับ
นักศึกษา ทีผ่ า่ นการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคำ�ถามแบบประเมินความพึงพอใจกับพฤติกรรม
ที่แสดงความพึงพอใจได้ค่า IOCอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 จำ�นวน 20 ข้อ ไปทดลอง (Tryout) กับ
นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกเปียโน ชั้นปีที่ 1 ที่กำ�ลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำ�นวน 10
คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
6. นำ�แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ ทีม่ ตี อ่ รูปแบบการการสอนเปียโนคลาสสิก
สำ�หรับนักศึกษา ไปหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545)  ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.60 ขึ้น
ไป ซึ่งถือว่าเป็นแบบประเมินความพึงพอใจที่มีค่าความเชื่อมั่นสูง สามารถใช้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้
7. จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อที่มีต่อรูปแบบการการสอนเปียโน
สำ�หรับนักศึกษาเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนำ�ไปใช้เป็นเครื่องมือในการทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่างจริงที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัย

ผลการศึกษา
จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รปู แบบการจัดการเรียนการสอนเปียโนสำ�หรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งผู้วิจัยได้ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโนสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชัน้ ปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้วธิ กี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) คือ นักศึกษาเอกเปียโนชั้นปีที่ 1 กำ�ลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จำ�นวน 10 คน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่วนใหญ่แล้ว
นั้นนักศึกษามีพื้นฐานทางปฏิบัติเปียโนที่มีความแตกต่างกันเป็นจำ�นวนมาก และผู้วิจัยได้ทำ�การศึกษา
ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านรูปแบบการเปียโน 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนเปียโน 3) ด้านผู้สอนเปียโน 4) ด้านสื่อการ
จัดการเรียนการสอนเปียโน และ 5) ด้านการวัดและแระเมินผลการจัดกาเรียนการสอนเปียโน พบว่า
									
ตาราง 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโน
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านรูป
แบบการสอนเปียโน
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รายการประเมิน

S.D.

แปลผล
ความพึงพอใจ

0.52
0.52
0.70
0.52
0.32
0.16

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

x̅

ด้านรูปแบบการสอนเปียโน
1
รูปแบบการสอนมีความเหมาะกับการจัดการเรียนสอน
2
รูปแบบการสอนมีเนื้อที่หาครอบคลุม
3
รูปแบบการสอนมีระยะเวลาที่เหมาะสม
4
รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมผู้เรียน
5
รูปแบบการสอนมีเนื้อหาของปฏิบัติและทฤษฏีที่สอดคล้อง
รวม

4.60
4.60
4.40
4.60
4.90
4.66

จากตาราง 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโน
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้าน
รูปแบบการสอนเปียโนพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.66, S.D. = 0.16) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโนสำ�หรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีท่ี 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านรูปแบบการ
สอนเปียโนค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 1 คือ รูปแบบการสอนมีเนื้อหาของปฏิบัติและทฤษฏีที่สอดคล้อง
ระดับมากที่สุด (x̅= 4.90, S.D. = 0.32) รองลงมา ระดับมากที่สุด ประกอบด้วย รูปแบบการสอน
มีเนื้อที่หาครอบคลุมและรูปแบบการสอนมีความเหมาะสมผู้เรียนระดับมากที่สุด (x̅= 4.60, S.D. =
0.52) และ ระดับมาก คือ รูปแบบการสอนมีระยะเวลาที่เหมาะสม
(x̅= 4.40 , S.D. = 0.70)
ตาราง 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโน
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้าน

รายการประเมิน
ด้านการจัดการเรียนการสอนเปียโน
5
มีการชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนอย่างเข้าใจ
6
บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม

x̅

S.D.

4.80 0.42
4.40 0.52

แปลผล
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
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รายการประเมิน
ด้านการจัดการเรียนการสอนเปียโน
7
จำ�นวนคาบเรียนมีความเหมาะสม
8
รูปแบบการสอนมีกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดด้านเปียโน
9
เนื้อหาการจัดการเรียนการเหมาะสมกับนักศึกษา เอกเปียโน
สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
10 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติเปียโนคลาส
สิก สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
รวม

x̅

S.D.

แปลผล
ความพึงพอใจ

4.30 0.48
4.70 0.48

มาก
มากที่สุด

4.30 0.48

มาก

4.70 0.48

มากที่สุด

4.58 0.03

มากที่สุด

จากตาราง 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปีย
โนสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้าน
การจัดการเรียนการสอนเปียโนพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (x̅ = 4.58, S.D. = 0.03)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโนสำ�หรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านการจัดการ
เรียนการสอนเปียโนค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 1 คือ มีการชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนอย่างเข้าใจระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.80, S.D. = 0.42) รองลงมา ระดับมากที่สุด ประกอบด้วย รูปแบบการสอนมีกิจกรรม
การเรียนรูส้ ง่ เสริมให้นกั ศึกษาได้แลกเปลีย่ นความรูค้ วามคิดด้านเปียโนและกิจกรรมการเรียนรูเ้ หมาะสม
กับการฝึกปฏิบัติเปียโนคลาสสิก สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (x̅ = 4.70, S.D. = 0.48) และ ระดับมาก
ประกอบด้วยบรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม (x̅ = 4.40 , S.D. = 0.52) จำ�นวนคาบเรียนมี
ความเหมาะสมและเนื้อหาการจัดการเรียนการเหมาะสมกับนักศึกษา เอกเปียโน สำ�หรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 (x̅ = 4.30 , S.D. = 0.48)
ตาราง 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโน
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้านผู้สอนเปียโน
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รายการประเมิน
ด้านผู้สอนเปียโน
11 ผู้สอนช่วยเพิ่มความเข้าใจสำ�หรับการสร้างพื้นฐานทางการ
เรียนเปียโน
12 ผู้สอนเตรียมการสอนเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
เปียโน
13 ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาสอดคล้องกับรูปแบบการสอนอย่าง
เข้าใจ
14 ผู้สอนช่วยสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมผู้สอนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย
รวม

x̅

S.D.

แปลผล
ความพึงพอใจ

4.60 0.52

มากที่สุด

4.90 0.32

มากที่สุด

4.50 0.53

มาก

4.60 0.52

มากที่สุด

4.65 0.10

มากที่สุด

จากตาราง 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโน
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้าน
ผู้สอนเปียโนพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.65, S.D. = 0.10) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโนสำ�หรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านผู้สอนเปียโน
ค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 1 คือ มีผู้สอนเตรียมการสอนเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนเปียโน
ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.90, S.D. = 0.32) รองลงมา ระดับมากที่สุด ประกอบด้วย ผู้สอนช่วยเพิ่มความ
เข้าใจสำ�หรับการสร้างพืน้ ฐานทางการเรียนเปียโน และผูส้ อนช่วยสร้างบรรยากาศในชัน้ เรียนให้เหมาะสม
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย (x̅ = 4.60, S.D. = 0.52) และ
ระดับมาก คือ ผูส้ อนถ่ายทอดเนือ้ หาสอดคล้องกับรูปแบบการสอนอย่างเข้าใจ (x̅ = 4.50 , S.D. = 0.53)
ตาราง 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโน
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้าน
สื่อการจัดการเรียนการสอนเปียโน
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รายการประเมิน
ด้านสื่อการจัดการเรียนการสอนเปียโน
15 สื่อการสอนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอน
16 สื่อมีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้เปียโน
17 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอนในการฝึกปฏิบัติ
รวม

x̅

S.D.

แปลผล
ความพึงพอใจ

4.60 0.52

มากที่สุด

4.70 0.48
4.80 0.42
4.70 0.05

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโน
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านสือ่
การจัดการเรียนการสอนเปียโนพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (x̅ = 4.70, S.D. = 0.05)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโนสำ�หรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านสื่อการ
จัดการเรียนการสอนเปียโนค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 1 คือ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการ
สอนในการฝึกปฏิบัติระดับมากที่สุด (x̅ = 4.80, S.D. = 0.42)รองลงมา ระดับมากที่สุด ประกอบด้วย
สือ่ มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนรูเ้ ปียโน (x̅ = 4.70, S.D. = 0.48) และ สือ่ การสอนมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน (x̅ = 4.60 , S.D. = 0.52)
ตาราง 5 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโน
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้าน
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปียโน
รายการประเมิน
ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปียโน
18 มีการอธิบายเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างละเอียด
19 มีความยุติธรรมในการวัดและประเมินผล
20 เกณฑ์การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
รูปแบบการสอน และการจัดการเรียนการสอน
รวม

x̅

S.D.

แปลผล
ความพึงพอใจ

4.60 0.52
4.80 0.42
4.80 0.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.73 0.06

มากที่สุด

Vol. 12 No. 2 July - December 2020

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

35

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563

จากตาราง 5 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโน
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้าน
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปียโนพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=
4.73, S.D. = 0.06) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโนสำ�หรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านสื่อการ
จัดการเรียนการสอนเปียโนค่าเฉลีย่ สูงสุด อันดับที่ 1ประกอบด้วย เกณฑ์การวัดและประเมินผลมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบการสอน และการจัดการเรียนการสอน และมีความยุตธิ รรมในการ
วัดและประเมินผล x̅ (= 4.80, S.D. = 0.42) รองลงมา ระดับมากที่สุด คือ มีการอธิบายเกณฑ์การวัด
และประเมินผลอย่างละเอียด (x̅= 4.60, S.D. = 0.52)

สรุปผลการวิจัย
ตาราง 6 สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโน
สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายการประเมิน
1
2
3
4
5

ด้านรูปแบบการสอนเปียโน
ด้านการจัดการเรียนการสอนเปียโน
ด้านผู้สอนเปียโน
ด้านสื่อการจัดการเรียนการสอนเปียโน
ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปียโน
รวมทั้งสิ้น

x̅

S.D.

4.66
4.58
4.65
4.70
4.73

0.16
0.03
0.10
0.05
0.06

4.66 0.05

แปลผล
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 6 สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เปียโนสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  (x̅= 4.66 , S.D. = 0.05) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโนสำ�หรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านการวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปียโน x̅ (= 4.73 , S.D. = 0.06) รองลงมา ระดับมากที่สุด
ประกอบด้วยด้านสื่อการจัดการเรียนการสอนเปียโน (x̅= 4.70 , S.D. = 0.05) ด้านรูปแบบการสอน
เปียโน (x̅= 4.66 , S.D. = 0.16)  ด้านผู้สอนเปียโน (x̅= 4.65 , S.D. = 0.10) และด้านการจัดการ
เรียนการสอนเปียโน x̅ (= 4.58 , S.D. = 0.03)
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อภิปรายผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 4.66 , S.D. = 0.05) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปียโน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̅= 4.73 , S.D. = 0.06) รองลงมา ได้แก่ ด้านสื่อการจัดการเรียนการสอนเปียโน
(x̅= 4.70 , S.D. = 0.05) ด้านรูปแบบการสอนเปียโน (x̅= 4.66 , S.D. = 0.16) ด้านผู้สอนเปียโน
(x̅= 4.65 , S.D. = 0.10) และด้านการจัดการเรียนการสอนเปียโน (x̅= 4.58 , S.D. = 0.03)
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมารียา ปัณณะกิจการ (2556) พบว่าผลการประเมินด้านเจตคติ
ผลการประเมินของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจหลังการเรียนการสอนอยู่ในความ
พึงพอใจมากและยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของนิศาชล บังคม (2553) พบว่าการประเมินด้านเจตคต
โดยผู้เรียน ผลการประเมิน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความพึงใจของพฤติกรรมการเรียนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง (M = 2.79, SD = 0.43)
จากความพึงพอใจของผูใ้ ช้รปู แบบการจัดการเรียนการสอนเปียโนสำ�หรับนักศึกษาปริญญาตรี
ชัน้ ปีที่ 1ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้เห็นความสำ�คัญทีส่ ามารถ
พัฒนาในขัน้ สูงขึน้ ไปได้อกี เมือ่ ผูเ้ รียนมีความเข้าใจพืน้ ฐานองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญของการปฏิบตั เิ ปียโน
อย่างถูกต้อง ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาต่อยอดการเรียนปฏิบตั เิ ปียโนในขัน้ สูงต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการเรียนปฏิบัติเปียโน
จากการศึกษาความพึงพอใจของการใช้รปู แบบการสอนเปียโนสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกเปียโน ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามที่กำ�ลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำ�นวน 10 คน จากผลการวิเคราะห์
มูลจากกลุ่มตัวอย่างในการใช้รูปแบบการสอนเปียโนนี้ ผู้วิจัยได้เห็นถึงพัฒนาการเรียนปฏิบัติเปียโน
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนเปียโน ทั้ง 6 แผนกการเรียนรู้การเรียนเปียโนได้เห็นความสำ�คัญ
ที่สามารถพัฒนาในขั้นสูงขึ้นไปได้อีก เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานองค์ประกอบที่สำ�คัญของการ
ปฏิบัติเปียโนอย่างถูกต้อง ผู้เรียนสามารถพัฒนาต่อยอดการเรียนปฏิบัติเปียโนในขั้นสูงต่อไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในการเรียนปฏิบัติเปียโน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. การนำ�ผลการศึกษาความพึงพอใจ ด้านที่มีความสำ�คัญในระดับมากที่สุดเพื่อไปพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโน สำ�หรับนักศึกษาเอกเปียโน ระดับปริญญาตรีในชัน้ ปีการศึกษาอืน่ ๆ
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2. สามารถนำ�ผลความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปียโน เพื่อไปปรับใช้และ
เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติเปียโน ในด้านอื่น เช่น การนำ�ผลความพึงพอใจเกี่ยว
กับรูปแบบการสอนเปียโน ด้านที่ผู้เรียนให้ความสำ�คัญมากที่ไปใช้ในการทำ�โครงการพัฒนาทักษะทาง
ดนตรี หรือการจัดกิจกรรมทางด้านดนตรีให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องดนตรี โดยใช้เปียโนเป็นสื่อการจัด
กิจกรรมนั้น ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติเปียโนขั้นที่สูงขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเปียโน เพื่อพัฒนาทักษะการด้นสนของ
เปียโน
3. ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับกระบวนการถ่ายทอดการสอนปฏิบตั เิ ปียโนว่ามีกระบวนการสอน
ปฏิบัติเปียโนอย่างไรในปัจจุบัน
4. ศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเปียโนทุกมหาวิทยาลัยในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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