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The objectives of this research were as follows: 1) to study the psychological
characteristics, social conditions and the process of developing musical ability for
achievement in orientation piano among competition students; and 2) to study the
effectiveness of the behavioral science program to develop types of musical ability for piano
students. This research was a mixed method design, with two phases, exploratory and
sequential research. Phase one consisted of qualitative research, using in-depth interviews
and the key informants were nine competitive piano students who received awards in piano
competitions. Phase two was concerned with the experimental research. The sample
consisted of thirty piano students; categorized into two groups of fifteen students in an
experimental and a control group. This research used a quasi-experimental design. The
instruments consisted of the following: 1) the behavioral science program; and 2) the
questionnaires, which analyzed aspects such as musical ability, music motivation, selfregulation and self-efficacy. The paired sample t-test was used for data analysis.
The results of phase one found the following: psychological characteristics and the
conditions related to musical ability included music motivation, self-regulation and selfefficacy. The social conditions related to musical ability included music teachers, family and
practicing climate. The process of developing musical ability included three steps; the first
step was an interest in music or a love of music; the second step was the practice of selfmanagement; and third step was to develop a familiarity with improving musical ability and
a familiarity and ability to play the piano at a certain level.
In phase two, the results revealed that the piano students who received the
behavioral science program had more musical ability than those who did not receive the
behavioral science program, and in posttest had more music motivation and self-regulation
than pretest.
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาจิตลักษณะ สภาพแวดลอมและกระบวนการพัฒนา
ความสามารถทางดนตรีของนักเรียนแขงเปยโนสูความสําเร็จ และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมเชิงพฤติกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาความสามารถทางดนตรีของนักเรียนเปยโน ใชการวิจัยผสาน
วิธีแบบสํารวจตอเนื่อง 2 ระยะ การวิจัยระยะที่ 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึกกับ
กลุมผูใหขอมูลหลักเปนนักเรียนแขงเปยโนที่ไดรางวัลจากการแขงขันเปยโน จํานวน 9 คน และการ
วิจัยระยะที่ 2 เปนการวิจัยเชิงทดลอง กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเปยโน จํานวน 30 คน แบงเปนกลุม
ทดลอง 15 คน และกลุมควบคุม 15 คน ใชรูปแบบการทดลองแบบกึ่งการทดลองมีกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม และมี การเก็บกอนการทดลองและหลั งการทดลอง เครื่องมื อที่ใช ประกอบดวย 1)
โปรแกรมเชิงพฤติกรรมศาสตร และ 2) แบบวัด ไดแก ความสามารถทางดนตรี แรงจูงใจตอดนตรี การ
จัดการตนเอง การรับรูความสามารถของตนเอง และการสนับสนุนทางสั งคม วิเคราะหดวยการ
เปรียบเทียบสองกลุมที่มีความสัมพันธกัน (Paired sample t-test)
การวิจัยระยะที่ 1 พบวา เงื่อนไขจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับความสามารถทางดนตรี คือ
แรงจูงใจตอดนตรี การกํากับตนเอง และการรับรูความสามารถของตนเอง สวนเงื่อนไขสภาพแวดลอม
ที่เกี่ยวของความสามารถทางดนตรี คือ ครูผูสอนดนตรี ครอบครัว และบรรยากาศในการซอมดนตรี
และกระบวนการพัฒนาความสามารถทางดนตรีแบงออกไดเปน 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มตน เปนระยะที่
นักเรียนใหความสนใจตอดนตรี มีความรักความชอบตอดนตรี ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาความสามารถ
ทางดนตรี เปนระยะที่นักเรียนมีการจัดการตนเองในการฝกซอม และระยะที่ 3 ระยะคงความสามารถ
ทางดนตรีและพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนระยะที่นักเรียนยกระดับความสามารถทางดนตรีของตนเองให
มีความคุนเคย สามารถเลนเปยโนไดดีในระดับหนึ่ง
การวิ จั ย ระยะที่ 2 พบว า นั ก เรี ย นเป ย โนที่ ไ ด รั บ โปรแกรมเชิ ง พฤติ ก รรมศาสตร มี
ความสามารถทางดนตรี ดีกวานักเรียนเปยโนที่ไมไดรับโปรแกรมเชิงพฤติกรรมศาสตร และหลังการ
ทดลอง นักเรียนเปยโนมีแรงจูงใจตอดนตรี และการกํากับตนเอง สูงกวากอนการทดลอง

