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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษากระบวนการสอนวงเมโลเดียนระดับ
อนุบาลของโรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วมและ
การสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และน�ำเสนอผ่าน
การบรรยายและแผนภาพ
ผลการวิจัยพบว่าวัตถุประสงค์หลักของวง คือ เพื่อส่งเสริมและแสดง
ศักยภาพของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถและพัฒนาทักษะทางด้าน
ดนตรี มีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมวงอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เกณฑ์การคัดเลือกมีความ
เหมาะสมและยุติธรรม ด้านวิธีการสอน มีการสอนการฟัง การร้อง การเล่น
การเคลื่อนไหวและการแปรแถว แบ่งการสอนเป็นแบบกลุ่มย่อยและรวมวงเน้น
ให้นักเรียนได้ลงมือท�ำด้วยตนเองโดยมีครูเป็นต้นแบบและใช้วิธีการแบบเพื่อนช่วย
เพือ่ น ควบคูไ่ ปกับเทคนิคทางจิตวิทยาเชิงบวกและเชิงลบเพือ่ เสริมแรงและสร้างแรง
จูงใจ ครูได้น�ำเครื่องดนตรี โปรแกรมกีต้าร์โปร เครื่องแต่งกายและฉากมาใช้เป็น
สื่อการสอน วงนี้จะมีการประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงอยู่ตลอดเวลาทั้งแบบ
รายบุคคลและรวมวง ปัญหาที่พบ ได้แก่ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ครู ผู้ปกครอง
สื่อและสถานที่ ข้อเสนอแนะ คือ อยากให้มีการจัดตั้งวงเป็นประจ�ำทุกปี
ค�ำส�ำคัญ: กระบวนการสอน, วงเมโลเดียน, ระดับอนุบาล

Abstract

This research aims to study the instructional process of
melodion bands in kindergarten schools by conducting a case study
on the melodion band of Joseph Upatham School in the Province of
Nakhon Pathom. The research adopts the case study qualitative
research methodology, gathers data by non-participant observation
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
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and semi-formal interview, and analyzes as well as presents the
obtained data through descriptions and charts.
The results show that the major objectives of the band are to
promote and unlock students’ potentials, offering them opportunities
to enhance their competences and maximize musical skills. The band
candidates have been selected through an organized process with
appropriate and equitable criteria. The lessons include listening, singing,
playing music, movement and displays. During the trainings, students
are divided into small groups and ensembles. The learning activities
emphasize learning by doing with the teacher acting as a role model,
and adopt the peer-assisted learning method altogether with positive
and negative psychological techniques to reinforce and motivate the
students. The teachers use music instruments, the Guitar Pro program,
performing dresses and backdrops as instructional media. All the
students joining this band are evaluated at all times, both individually
and as an ensemble. The study found some problems in connection
with children, teachers, parents, instructional media and location. For
further recommendation, the research results suggest that the band
be formed every single year.
Keywords: Instructional process, Melodion Band, Kindergarten

บทน�ำ

ดนตรีมีความเกี่ยวข้องกับคนทุกคนตั้งแต่วันที่เริ่มต้นชีวิตจนถึงวันสุดท้าย
ทีม่ ลี มหายใจ จุดเริม่ ต้นของการศึกษาดนตรีควรเริม่ ตัง้ แต่ในวัยเด็กซึง่ เป็นวัยแรกเกิด
เนื่องจากดนตรีมีพลังมหาศาลในการพัฒนาทักษะทุกด้านของเด็กและมีผลต่อ
พัฒนาการตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์มารดา ดนตรีสามารถช่วยพัฒนาทักษะทางอารมณ์และ
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
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สังคม ทักษะทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทักษะการคิด
และกระบวนการรับรู้ รวมถึงทักษะในด้านภาษาและการอ่านเขียนได้ (มนสิการ
เหล่าวานิช, 2561)
ตามทฤษฎีของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ความสามารถทางดนตรีถือเป็นความ
ฉลาดประเภทหนึ่งของมนุษย์ (Campbell, 2002) การพัฒนาทักษะทางดนตรีจะ
ช่วยพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาได้ ส่งผลให้ระบบต่างๆ ของสมองพัฒนาได้ดี
นอกจากความฉลาดทางดนตรีแล้ว ความสามารถทางการเคลื่อนไหวร่างกายก็จัด
เป็นความฉลาดของมนุษย์อกี ประเภทหนึง่ เช่นกัน ซึง่ สามารถพัฒนาได้จากการเรียน
ดนตรี การฝึกปฏิบัติดนตรีไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวจะช่วยพัฒนาระบบประสาท
สัมผัสของร่างกาย (Somatosensory system) สมองส่วนที่ท�ำหน้าที่รับการได้ยิน
(Auditory cortex) ตลอดจนศูนย์ควบคุมการเคลือ่ นไหวในสมองซีกขวา (Colwell,
2011)
ในด้านการเรียนวิชาการ การเรียนดนตรีจะช่วยพัฒนาระดับสติปัญญาใน
การเรียนคณิตศาสตร์ เนือ่ งด้วยระบบประสาทของสมองส่วนทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับดนตรี
และคณิตศาสตร์นั้นทับซ้อนกันอยู่ การเรียนรู้เรื่องท�ำนองและอัตราค่าโน้ตต่างๆ
จะช่วยพัฒนาความเข้าใจเรื่องอัตราส่วนทางคณิตศาสตร์ การวางแผนการเล่น
ล่วงหน้าจะช่วยในเรือ่ งของการค�ำนวณเวลา การเรียนรูเ้ รือ่ งคูเ่ สียงทางดนตรีสามารถ
ท�ำให้ทักษะด้านการค�ำนวณพื้นที่ ช่องว่างและระยะต่างๆ ของเด็กพัฒนาขึ้นได้รวม
ถึงเด็กจะเข้าใจล�ำดับหรืออนุกรมมากขึ้นเมื่อได้ฟังและวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ดนตรี (Jensen, 2000)
ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย ของประเทศไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560
ได้ก�ำหนดสภาพที่พึงประสงค์ไว้ประการหนึ่งว่าเด็กในช่วงอายุ 3-6 ปี หรือใน
วัยอนุบาลนั้นควรมีความสุขและความสนใจ โดยแสดงออกผ่านดนตรีและการ
เคลื่อนไหว ในเวลาเรียนควรเสริมสร้างประสบการณ์ส�ำคัญต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญ
ั ญาให้กบั เด็ก ส�ำหรับการเรียนดนตรีจะเน้น
ให้ฟังเพลง ร้องเพลง เคลื่อนไหวตามเสียงดนตรี มีการเล่นเครื่องดนตรีและแสดง
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
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ปฏิกริ ยิ าโต้ตอบกับเสียงดนตรีได้ นอกจากนีก้ ารจัดประสบการณ์ทางดนตรีนอกเหนือ
จากรายวิชาก็เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างมากเช่นกัน เพื่อให้เด็กได้ลงมือท�ำด้วยตนเองและ
ได้รบั ประสบการณ์โดยตรง จนเกิดพัฒนาการในด้านต่างๆ โดยค�ำนึงถึงความต้องการ
และความสนใจของเด็ก จัดให้สมั พันธ์กบั อายุ วุฒภิ าวะและระดับพัฒนาการของเด็ก
แต่ละคนตามจิตวิทยาพัฒนาการและการท�ำงานของสมอง รวมถึงเน้นให้ผู้ปกครอง
และครอบครัวเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาเด็กด้วย ดังนัน้ จึงเป็นหน้าทีข่ องโรงเรียน
ครูและผู้ปกครองที่จะพาเด็กๆ ไปหาประสบการณ์ทางดนตรี การจัดประสบการณ์
ทางดนตรีรูปแบบหนึ่งที่นิยมในโรงเรียนมาก คือ วงเมโลเดียน (Buono, 2018)
วงเมโลเดียนถือเป็นกิจกรรมดนตรีที่เหมาะสมส�ำหรับเด็กเล็ก เนื่องด้วย
เมโลเดียนเป็นเครือ่ งมือทีฝ่ กึ ง่ายส�ำหรับผูเ้ ริม่ ต้นเรียนดนตรี น�ำ้ หนักคียเ์ บา พกพาง่าย
มีราคาถูก ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งด้านทักษะการเล่นคีย์บอร์ดและฝึกการควบคุม
ลมหายใจ เป็นเครื่องดนตรีที่สามารถน�ำมาเล่นคนเดียวได้ดี ในขณะเดียวกันนั้นก็
สามารถน�ำมาเล่นเป็นวงได้ดดี ว้ ยเช่นกันและเป็นวงทีไ่ ม่ซบั ซ้อน หลายโรงเรียนจึงได้
น�ำเมโลเดียนมาใช้ในการสอนวิชาดนตรี จัดตัง้ เป็นวงและใช้วงเมโลเดียนบรรเลงเพลง
ในงานกิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น กิ จ กรรมการเชิ ญ ธงชาติ ขึ้ น สู ่ ย อดเสาและกิ จ กรรม
เดินพาเหรดกีฬาสี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางดนตรีให้แก่นักเรียนและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนเข้าถึงการบรรเลงดนตรีมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการกระตุ้นความสนใจในการ
เรียนดนตรีส�ำหรับนักเรียนที่อยู่ในวงและนักเรียนที่ได้ชมการบรรเลงได้เป็นอย่างดี
ช่วยสร้างทัศนคติทดี่ ตี อ่ การเรียนดนตรีได้ นอกจากนีย้ งั เป็นกิจกรรมทีจ่ ะช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างระเบียบวินัย ความเพียรพยายาม ปลูกฝังความสามัคคี ท�ำให้
ผูเ้ รียนเกิดความรักและความสุนทรียใ์ นดนตรี เติบโตเป็นเยาวชนทีด่ ตี อ่ ไปในอนาคต
(ไพรัช มากกาญจนกุล, 2535; Buono, 2018)
ในปี พ.ศ. 2532 กรมพลศึกษาและสภากาชาดไทยเล็งเห็นความส�ำคัญ จึงได้
ริเริม่ จัดการประกวดวงเมโลเดียนขึน้ ในประเทศไทยตัง้ แต่บดั นัน้ (ไพรัช มากกาญจนกุล,
2535) ส�ำหรับในปัจจุบนั การจัดประกวดแข่งขันดนตรีวงเมโลเดียนจะจัดโดยสมาคม
เมโลเดียน (Melodion Association) เป็นประจ�ำทุกปี มีโรงเรียนร่วมเข้าแข่งขัน
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
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มากมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีในระดับชั้นทั้งในระดับ
อนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย การประกวดแข่งขันวงเมโลเดียนจะช่วย
ดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเด็กออกมา ไม่เพียงแต่ศักยภาพด้านดนตรีเท่านั้น แต่ยังฝึก
ความกล้าแสดงออก ความมัน่ ใจ ตลอดจนความรับผิดชอบ ความอดทนและความมี
วินัยในการฝึกซ้อม ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นทักษะส�ำคัญในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ต่อไป
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนหนึง่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการสอนดนตรี
โดยเฉพาะวงเมโลเดียน มีการสอนในระดับอนุบาล ฝึกซ้อมเป็นประจ�ำเพื่อแสดงใน
งานต่างๆ ของโรงเรียนและประกวดแข่งขันมาเป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555
ตลอดการจัดท�ำวง โรงเรียนยอแซฟได้รับรางวัลทุกครั้งที่ส่งประกวดแข่งขัน ผลงาน
ที่โดดเด่นที่สุดของวง คือ รางวัลชนะเลิศและถ้วยรางวัลชนะเลิศจากนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในการประกวดดนตรีโครงการ The 9th Thailand Music
Competition 2017 ทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคมเมโลเดียนแห่งประเทศไทยประจ�ำปี พ.ศ. 2560
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
กระบวนการสอนและวงดนตรีต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญของการศึกษาใน
ด้านกระบวนการสอนส�ำหรับเด็กปฐมวัยและด้านการจัดท�ำวงโยธวาทิต ได้แก่
อัญชนา สุตมาตร (2546) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาหลักสูตรและกระบวนการศึกษา
ดนตรีส�ำหรับเด็กปฐมวัยของสถาบันจินตการดนตรี สถาบันดนตรีมีฟ้า และสถาบัน
ดนตรีเคพีเอ็น ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าการจัดกิจกรรมดนตรีมีความ
ส�ำคัญส�ำหรับเด็กปฐมวัยและควรเน้นฝึกให้เด็กมีทักษะทางดนตรีที่ดี ในด้าน
กระบวนการสอน วรรธนี เมฆอัคฆกรณ์ (2548) ได้ศกึ ษาไว้เช่นกัน โดยเป็นหลักสูตร
Hal Leonard student piano library ในระดับขั้นพื้นฐาน (Preliminary): กรณี
ศึกษาโรงเรียนดนตรีมี จากการศึกษาท�ำให้ทราบถึงหลักสูตร วิธกี ารสอน สือ่ การสอน
การประเมินผล รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของครูและนักเรียน ส�ำหรับด้านการจัด
ท�ำวง มติพัฒน์ เชิดสุข (2559) ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการฝึกซ้อมวง
โยธวาทิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ จากการวิจัยพบว่าการ
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จัดตั้งวงโยธวาทิตมีความส�ำคัญในการเรียนดนตรี ช่วยปลูกฝังทักษะพื้นฐานทาง
ดนตรีทงั้ การปฏิบตั แิ ละทฤษฎีให้แก่นกั เรียน นอกจากนีพ้ ลวัฒน์ รุจยากรกุล (2560)
ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการสอนฟลูตเพื่อบรรเลงในวงดุริยางค์เครื่องลมของโรงเรียน
ที่ชนะการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน ประเภทนั่ง
บรรเลง จากการวิจยั ท�ำให้คน้ พบวิธกี ารคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมวง รูปแบบการสอน การฝึก
ซ้อมและปัญหาต่างๆ ดังนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าการศึกษากระบวนการสอนของการ
จัดตั้งวงดนตรีและผลจากการที่ได้ตั้งวงดนตรีขึ้นมานั้นส่งผลต่อการศึกษาดนตรีใน
โรงเรียน เป็นกิจกรรมทางดนตรีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน สามารถช่วยพัฒนา
ศักยภาพทางด้านดนตรีได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่ายังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาเรื่อง
กระบวนการสอนของวงเมโลเดียนระดับอนุบาลในกรณีเดียวกันกับงานวิจัยชิ้นนี้
วงเมโลเดียนมีความส�ำคัญต่อการเรียนดนตรีในโรงเรียนและมีส่วนช่วยใน
การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียนในระดับปฐมวัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น
ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่วยส่งเสริมทักษะด้านดนตรี ด้วยความส�ำคัญที่กล่าวมา ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาการจัดกิจกรรมวงเมโลเดียนและศึกษากระบวนการสอนวงเมโลเดียนในระดับ
อนุบาล โดยศึกษาเป็นกรณีศึกษาการเรียนการสอนในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษากระบวนการสอนวงเมโลเดียนระดับอนุบาลของโรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

ค�ำถามการวิจัย

วงเมโลเดียนระดับอนุบาลของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมมี
กระบวนการสอนอย่างไร
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึ ง กระบวนการสอนวงเมโลเดี ย นระดั บ อนุ บ าล โรงเรี ย น
ยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
2. สามารถน� ำ ผลการวิ จั ย ไปปรั บ ใช้ แ ละเป็ น แนวทางในการสอน
วงเมโลเดียนส�ำหรับโรงเรียนอื่นได้

ขอบเขตของการวิจัย

1. ศึกษากระบวนการสอนวงเมโลเดียนระดับอนุบาลของโรงเรียน
ยอแซฟอุ ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด นครปฐม ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 7 ประเด็ น ได้ แ ก่
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวง การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวง วิธีการสอน สื่อการสอน
การประเมินผลจิตวิทยาที่ใช้ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
2. กลุ ่ ม บุ ค คลที่ ท� ำ การเก็ บ ข้ อ มู ล ศึ ก ษาจากการสั ม ภาษณ์ แ ละ
การสังเกต ได้แก่ รองผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงเรียน แผนกอนุบาล จ�ำนวน 1 คน
ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน แผนกอนุบาล จ�ำนวน 1 คน ครูผู้สอนวงเมโลเดียน
จ�ำนวน 4 คน ผูป้ กครองของนักเรียนในวงเมโลเดียน จ�ำนวน 2 คน รวมทั้งสิน้ 8 คน

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการสอนวงเมโลเดียนระดับอนุบาล
กรณีศึกษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธี
การวิจัยเชิงคุณภาพ แบบกรณีศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบกึง่ ทางการ ใน 7 ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการ
สอน ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวง การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวง วิธีการสอน
สื่อการสอน การประเมินผล จิตวิทยาที่ใช้และปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาวงเมโลเดียนระดับอนุบาลของโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม เป็นเฉพาะกรณี ซึง่ เป็นวงทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศและได้รบั
ถ้วยรางวัลชนะเลิศจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในการประกวด
วงเมโลเดียนระดับอนุบาลรุน่ Senior Division ในงานประกวดดนตรีโครงการ The
9th Thailand กลุ่มบุคคลที่ผู้วิจัยท�ำการสัมภาษณ์ ได้แก่ รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
จ�ำนวน 1 คน ผูช้ ว่ ยรองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน แผนกอนุบาล จ�ำนวน 1 คน ครูผสู้ อน
วงเมโลเดียน จ�ำนวน 4 คน และผูป้ กครองของนักเรียนในวงเมโลเดียน จ�ำนวน 2 คน
คน รวมกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ�ำนวน 8 คน ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มประชากร
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ
เป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการบริหารวงเมโลเดียน โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ไม่น้อยกว่า 1 ปีและเป็นผู้สนับสนุนการจัดท�ำวง
เมโลเดียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แนวการสัมภาษณ์ทผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา ผู้วิจัยใช้แนวการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ท�ำการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ เนื่องจากการสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ท�ำให้ผู้วิจัย
รวบรวมข้อมูลได้ทั้งในด้านข้อเท็จจริงและความคิดเห็น สามารถเจรจาโต้ตอบและ
สังเกตกิรยิ าท่าทาง สีหน้าและอารมณ์ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ได้ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง
2. แนวการสังเกตทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพือ่ ใช้บนั ทึกขณะสังเกตการสอนและ
การฝึกซ้อม ใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล เนื่องจากผู้วิจัย
ต้องการสังเกตภาพรวมและสภาพการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริง ผูถ้ กู สังเกตสามารถด�ำเนินการ
สอนและการฝึกซ้อมตามปกติอย่างเป็นธรรมชาติ ผู้วิจัยจะท�ำการสังเกตทั้งหมด
4 ครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ในการสังเกตจะมีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
เพื่อประกอบการน�ำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดย
การน�ำเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกต้อง เพื่อหาข้อบกพร่องและน�ำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น มีความถูกต้อง
เหมาะสมและพร้อมใช้ในการสัมภาษณ์จริง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. สร้างแนวการสังเกตและการสัมภาษณ์ จากนั้นน�ำไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบคุณภาพ
2. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงรองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
จังหวัดนครปฐม เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
3. นัดหมายกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูล เพื่อสังเกตและสัมภาษณ์
4. ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วย
รองผู้อ�ำนวยการ โรงเรียน ครูผู้ควบคุมวงเมโลเดียนและผู้ปกครองด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาจะใช้วิธีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction) ซึง่ เป็นการใช้ความจริง
เฉพาะในกรณีศึกษาหนึ่งอธิบายความจริงทั่วไป (สุภางค์ จันทวานิช, 2552) ผู้วิจัย
ได้ทำ� การเก็บข้อมูลจากสถานการณ์จริง จากนัน้ จึงน�ำมาวิเคราะห์และสรุป ประเด็น
หลักในการวิเคราะห์ คือ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวง การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวง
วิธกี ารสอน สือ่ การสอน การประเมินผล จิตวิทยาทีใ่ ช้ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอ
แนะ โดยเริ่มต้นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดระเบียบข้อมูล (Data organizing)
ประกอบด้วยการถอดข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียง น�ำข้อมูลมาจัดท�ำให้เป็นระบบ
ระเบียบ เก็บอยู่ในที่ปลอดภัยและท�ำการให้รหัสข้อมูล (Coding) เพื่อความสะดวก
ในการน�ำข้อมูลมาใช้ ขั้นตอนต่อมา คือ การแสดงข้อมูล (Data display) ผู้วิจัยจะ
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
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จัดกลุม่ ข้อมูลและจัดท�ำตารางแสดงข้อมูล เพือ่ สรุปประเด็นต่างๆ จากนัน้ จึงน�ำข้อมูล
มาเสนอในรูปแบบการบรรยาย ส�ำหรับขั้นตอนสุดท้ายผู้วิจัยจะหาข้อสรุป ตีความ
และตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ (Conclusion, Interpretation and
verification) (ชาย โพธิสิตา, 2559)

สรุปผลการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวง
วงเมโลเดียนของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อ
ส่งเสริมและแสดงศักยภาพของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถและ
พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีเป็นส�ำคัญ เป็นเวทีให้เด็กได้แสดงและเสริมสร้าง
พัฒนาการทัง้ 4 ด้านแบบองค์รวม ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติ
ปั ญ ญา พั ฒ นาการด้ า นอารมณ์ แ ละจิ ต ใจ รวมทั้ ง พั ฒ นาการด้ า นสั ง คมด้ ว ย
วัตถุประสงค์อื่นๆ ได้แก่ เพื่อใช้งบประมาณของโรงเรียนในแต่ละปี เพื่อไปประกวด
และสร้างชือ่ เสียงให้กบั โรงเรียน เพือ่ เรียนรูก้ ารท�ำงานเป็นทีม เพือ่ ส่งเสริมศักยภาพ
ของบุคลากรครู นอกจากนี้ วงเมโลเดียนยังมีเป้าหมายทีจ่ ะปลูกฝังให้เด็กในวัยนีม้ ใี จ
รักดนตรีและสามารถน�ำไปเรียนรูต้ อ่ ยอดเมือ่ เติบโตขึน้ ได้ เป็นพืน้ ฐานดนตรีทดี่ แี ละ
เป็นประสบการณ์ที่ส่งเสริมความมั่นใจและความกล้าแสดงออกให้แก่เด็ก จนเกิด
ทักษะชีวิตที่ดีและมีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวง
เด็กทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวงเมโลเดียนจะต้องผ่านกระบวนการ
คัดเลือกจากครูประจ�ำวงทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วยครูผู้สอนเมโลเดียน 1 ท่าน
ครูผู้สอนเครื่องประกอบจังหวะและการเดินแบบมาร์ชิง 1 ท่านและครูผู้สอน
นาฏศิลป์หรือคัลเลอร์การ์ด 2 ท่าน โดยจะคัดเลือกตัง้ แต่เปิดปีการศึกษาใหม่ในช่วง
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ใช้ระยะเวลาด�ำเนินการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 เดือนครึ่ง
การคัดเลือกนีจ้ ะเป็นไปอย่างยุตธิ รรมและโปร่งใส จัดขึน้ ในช่วงพักกลางวันของเด็กๆ
และเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เข้าร่วม อาศัยความร่วมมือจากคุณครูประจ�ำชัน้ ทีจ่ ะ
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ส่งตัวเด็กๆ ทีม่ แี ววมาคัดเลือกในต�ำแหน่งคัลเลอร์การ์ด ครูนาฏศิลป์จะคัดเลือกเด็ก
ทีส่ ามารถเต้นจินตลีลาได้และมีทา่ ทางสวยงาม ส่วนนักดนตรี คุณครูผสู้ อนวิชาดนตรี
จะคัดเลือกเด็กที่มีทักษะการเล่นคีย์บอร์ดที่ดีในคาบเรียน เมื่อได้เด็กมาจากทั้งสอง
ฝ่ายแล้วก็จะน�ำมาฝึกเดินแบบมาร์ชงิ ร่วมกัน ครูจะดูจงั หวะการเดิน บุคลิกภาพและ
ลักษณะท่าทางการเดินของเด็ก นอกจากนี้เกณฑ์ในการพิจารณายังประกอบด้วย
ลักษณะนิสยั ของเด็ก เด็กทีจ่ ะสามารถเข้าร่วมได้จะต้องมีสมาธิทดี่ ี มีความนิง่ เชือ่ ฟัง
คุณครู มีความอดทน ตั้งใจท�ำและมีใจรัก ในขั้นตอนสุดท้ายของการคัดเลือก
ครูประจ�ำวงจะเรียนเชิญผู้บริหารมาตัดสินใจร่วมกันจนได้สมาชิกตัวจริงจ�ำนวน
30 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมวงทั้งหมดจะเป็นเด็กระดับชั้นอนุบาล 3 หลังจากนั้น ครูจะท�ำ
จดหมายชีแ้ จงผูป้ กครองเพือ่ ขออนุญาตและอธิบายเรือ่ งค่าใช้จา่ ยทีผ่ ปู้ กครองจะต้อง
สนับสนุนบุตรหลานในเรื่องของค่าเครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกายประจ�ำวง เมื่อได้
รับการอนุมตั จิ ากผูป้ กครองแล้ว การเรียนการสอนและการฝึกซ้อมต่างๆ ก็จะเริม่ ต้น
ขึ้นทันที
วิธีการสอน
ครูได้ใช้วิธีการสอนมากมายเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเล่นและปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ครูเน้นใช้วิธีการสอนโดยมีครูเป็นต้นแบบ โดยครูจะท�ำให้เด็ก
ดูกอ่ น เด็กจะต้องสังเกตลักษณะท่าทาง วิธกี ารท�ำ สีหน้าและอารมณ์ของครู ฝึกลอง
ท�ำเอง เลียนแบบการกระท�ำตามต้นแบบให้เหมือนที่สุด ครูจะให้เด็กลงมือท�ำและ
ฝึกให้พวกเขาแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยมีครูคอยช่วยเหลือและเป็นเข็มทิศน�ำทาง
ให้กบั เด็กๆ เพือ่ การเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพและค้นพบศักยภาพต่างๆ ทีซ่ อ่ นอยูใ่ นตัวด้วย
ตนเอง เด็กจะต้องฝึกท�ำซ�้ำๆ ท�ำบ่อยๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำ  เพื่อให้เกิดความ
ช�ำนาญและความคล่องแคล่ว ครูได้ใช้วธิ กี ารแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น คือ จับคูค่ นทีท่ ำ� ได้
แล้วกับคนที่ยังท�ำไม่ได้ ให้พวกเขาช่วยกันสอนและช่วยกันฝึกซ้อม ยิ่งไปกว่านั้นยัง
ให้ผู้ปกครองช่วยเด็กๆ ฝึกซ้อมที่บ้านอีกด้วย การเรียนรู้ของวงจะเน้นบรรยากาศ
สนุกสนาน ผ่อนคลายและไม่ตงึ เครียด มีการแทรกเกมและกิจกรรมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข น�ำไปสู่การเรียนรู้ที่ดี
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การเรียนการสอนของวงเมโลเดียนจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกันคือช่วง
เช้ า และช่ ว งพั ก กลางวั น ในช่ ว งเช้ า จะเป็ น การเรี ย นการสอนแบบกลุ ่ ม ย่ อ ย
ประกอบด้วย กลุ่มเมโลเดียน กลุ่มเครื่องกระทบและกลุ่ม คัลเลอร์การ์ด รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 3 กลุ่ม ซึ่งครูในวงก็จะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกัน ส่วนในช่วงพักกลางวันนั้น
จะเป็นการฝึกซ้อมเดินแบบมาร์ชิงและซ้อมแบบรวมวง ครูประจ�ำวงทั้ง 4 ท่านจะ
ร่วมด้วยช่วยกันฝึกซ้อมเด็กอย่างเต็มที่ การเรียนการสอนจะเริ่มจากการฝึกเดินร่วม
กัน ฝึกให้เด็กเดินตรงจังหวะและมีความสวยงาม ฝึกท่าทางและการแปรแถวควบคู่
ไปกับการสอนการฟัง โดยครูจะเปิดเพลงที่ครูจัดท�ำขึ้นมาจากแรงบันดาลใจและ
จินตนาการของครูให้เด็กฟัง เพื่อให้เด็กเห็นภาพรวมและรู้องค์ประกอบต่างๆ ของ
เพลง เกิดความเข้าใจว่าตนเองจะต้องเล่นอะไรบ้าง หลังจากนั้นก็จะฝึกให้เด็กร้อง
และท่องโน้ตให้เด็กจ�ำเพลงให้ได้ ล�ำดับต่อมาก็จะเริ่มฝึกให้เด็กเล่นตามครูส�ำหรับ
กลุม่ เมโลเดียน ในส่วนของคัลเลอร์การ์ดก็จะฝึกให้เด็กเต้นจินตลีลา ในต�ำแหน่งผูเ้ ล่น
เครื่องกระทบก็จะฝึกให้เด็กตบมือเป็นจังหวะและฝึกตีเป็นจังหวะตามที่ครูต้องการ
การฝึกซ้อมของวงในแต่ละครัง้ จะใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงและมีเวลาให้เด็กพักสลับ
กันไป
สื่อการสอน
ครูได้น�ำสื่อการสอนมาใช้มากมาย ประการแรกคือ เครื่องดนตรี ส�ำหรับ
เมโลเดียน เด็กทุกคนจะต้องมีเป็นของส่วนตัว ซึ่งผู้ปกครองจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายและโรงเรียนจะเป็นฝ่ายจัดหาให้ มาร์ชิงเบลล์ ฉาบและกลองต่างๆ เป็น
อุปกรณ์ของโรงเรียนที่สนับสนุนให้เด็ก ประการที่สองคือ เครื่องแต่งกายประจ�ำวง
จะมีการออกแบบและจัดท�ำใหม่ทุกปี ชุดของวงจะแสดงถึงสัญลักษณ์ของโรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ์และความเป็นทีมเดียวกัน ประการทีส่ าม คือ ฉากประกอบการแสดง
เพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้ชม โรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
สื่อการสอนอีกประการหนึ่งของวง คือ โปรแกรมกีต้าร์โปร ครูผู้สอนเมโลเดียนได้ใช้
โปรแกรมนี้สร้างเพลงจริงที่ต้องการให้เด็กเล่นจากจินตนาการ น�ำมาเปิดให้เด็กฟัง
เพื่อให้เด็กสามารถเล่นเพลงนี้ได้และเกิดเสียงในหัว รู้องค์ประกอบต่างๆ ของเพลง
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นอกจากนีค้ รูยงั ได้นำ� โน้ตเพลงและชีทเพลง มาใช้เป็นสือ่ ในการสอน ประการสุดท้าย
คือ วิดีโอเพลงที่ต้องใช้แสดงจากยูทูป ครูจะน�ำมาเปิดให้เด็กๆ ฝึกร้องเพลงก่อนฝึก
ท�ำท่าทางต่างๆ
การประเมินผล
ทุกๆ ครั้งที่มีการสอนหรือการฝึกซ้อม ครูจะคอยประเมินผลนักเรียนอยู่
ตลอดเวลา เพือ่ วัดทักษะและความสามารถของนักเรียนทุกคนในวง หากใครยังไม่ถงึ
เกณฑ์ตามที่ครูก�ำหนดก็จะต้องมีการฝึกซ้อมเพิ่มเติม การประเมินผลของวงจะมีทั้ง
การประเมินผลแบบกลุม่ ใหญ่และแบบรายบุคคล จะเป็นการประเมินตามสภาพจริง
โดยใช้วิธีการสังเกต ไม่มีเกณฑ์ก�ำหนดหรือแบบประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร
หลังการซ้อมวงใหญ่ทุกครั้ง ครูทั้ง 4 ท่านในวงจะพูดคุยปรึกษากัน เพื่อประเมินผล
แก้ไขปัญหาและวางแผนปรับปรุงส�ำหรับการซ้อมครั้งต่อไป
จิตวิทยาที่ใช้
ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองได้น�ำหลักจิตวิทยาต่างๆ มาใช้ผสมผสานไปกับ
วิธีการสอน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและเป็นการเสริมแรงให้เด็กมีพลังในการเรียนรู้
และฝึ กฝนสิ่ ง ต่ า งๆ จิตวิท ยาที่ครูใ นวงใช้จ ะมีทั้ง เชิงบวกและเชิงลบขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เด็กเข้าร่วมวงเมโลเดียน ครูจะพูดคุยสร้างความ
สนิทสนมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและครู ใช้ค�ำพูดในเชิงบวกให้ก�ำลังใจ
เด็กทุกคน เวลาที่เด็กโศกเศร้าก็จะใช้การสัมผัสทางกายและการพูดคุย เมื่อพวกเขา
ท�ำได้ดี ครูก็จะพูดชื่นชมให้เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง ยิ่งไปกว่านั้นครู
ได้เสริมแรงเด็กโดยการให้รางวัล ในช่วงการฝึกซ้อม ครูจะมีรางวัลเป็นขนม น�้ำแดง
เย็นชื่นใจและการพักผ่อนเล่นกับเพื่อนๆ หากเด็กในวงทุกคนตั้งใจฝึกซ้อม หลังจาก
แข่งขันได้รางวัลชนะเลิศมา ทางโรงเรียนก็ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสมาชิกทุกคน
ประกาศให้ทั้งโรงเรียนได้รับรู้และให้วงเมโลเดียนแสดงให้ทุกคนในโรงเรียนได้ชม
รวมถึงมอบตุก๊ ตาและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ความส�ำเร็จของวง เมโลเดียนให้ทกุ คน
ได้รับรู้
ในส่วนของจิตวิทยาเชิงลบ ครูได้ใช้วิธีการสร้างความกดดันโดยใช้ค�ำพูด
และลักษณะท่าทางต่างๆ เพือ่ ให้เด็กชนะใจตนเองและก้าวข้ามผ่านความยากล�ำบาก
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ในการซ้อมช่วงแรกไปได้ มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความอดทนมากขึ้น ในการฝึกซ้อม
เมโลเดียนจะมีการจัดอันดับในแต่ละวัน เพื่อให้เด็กขยันพัฒนาทักษะความสามารถ
ของตัวเอง ต้องมีการฝึกซ้อมเพิ่มเติมที่บ้านนอกเหนือจากการเรียนการสอนที่
โรงเรียน จึงท�ำให้เด็กบางคนเกิดความเครียดและความกดดันในช่วงแรก นอกจากนี้
ยังมีการลงโทษเพือ่ ให้ปรับปรุงพฤติกรรมและประพฤติตนเป็นเด็กดี ซึง่ เป็นวิธที ใี่ ช้ได้
ผลและเหมาะสมกับบางสถานการณ์
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการท�ำวงก็จะต้องพบเจอปัญหาต่างๆ ทัง้ ปัญหาเกีย่ วกับเด็ก ปัญหาของ
ครูและปัญหาจากผูป้ กครอง ปัญหาเกีย่ วกับเด็กจะเป็นเรือ่ งการขาดความอดทนของ
เด็กเวลาเจอการฝึกซ้อมที่ยาวนานและเข้มงวด การจบการศึกษาของเด็กระดับ
อนุบาล 3 ซึ่งเป็นเด็กทั้งหมดของวงเมโลเดียน ท�ำให้ไม่มีสมาชิกเก่าหลงเหลืออยู่ใน
วงเลย ครูจึงต้องคัดเลือกใหม่และฝึกฝนใหม่ทุกๆ ปี ปัญหาอีกประการหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก คือ ผู้ปกครองไม่พร้อมที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมวงเมโลเดียนของ
บุตรหลาน เด็กจึงต้องเสียโอกาสตรงนี้ไป ส�ำหรับปัญหาของครูประการแรก คือ
ความคิดทีห่ ลากหลายและแตกต่างกันของครูแต่ละคนในวง ครูจงึ ต้องพูดคุยปรึกษา
หารือกันเพื่อเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้กับวงเมโลเดียน ประการต่อมาคือ
การท�ำวง เมโลเดียนส่งผลกระทบต่อภาระงานหน้าที่หลักของครู เพราะครูในวงจะ
ต้องเสียสละเวลาในการท�ำงานเอกสารมาซ้อมและในบางครัง้ การฝึกซ้อมอาจจะตรง
กับคาบเรียนทีต่ อ้ งสอน นอกจากนีย้ งั เกิดปัญหาเกีย่ วกับผูป้ กครอง ในเรือ่ งของความ
ไม่เข้าใจเรื่องการฝึกซ้อมที่เข้มงวด ความเป็นห่วงลูกและอยากเดินทางไปพร้อมกับ
ลูกในรถโรงเรียนด้วยในวันแข่งขันและปัญหาเรือ่ งการฝากเด็ก ปัญหาอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้
จะเป็นปัญหาด้านสถานทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวยในการฝึกซ้อม อุปกรณ์เครือ่ งดนตรีเสียหาย
และเครื่องแต่งกายไม่พอดีกับรูปร่างของเด็ก
ในประเด็นของข้อเสนอแนะ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวงได้เสนอให้ทาง
โรงเรียนจัดตั้งวงเมโลเดียนระดับอนุบาลเป็นประจ�ำทุกปี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดี
และช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กในทุกๆ ด้าน เสนอให้รูปแบบการแสดงของวงมี
ความหลากหลายและทันเหตุการณ์ในสังคมบ้านเมืองขณะนั้น วงเมโลเดียนควร
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ตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น ครูควรศึกษาทีมที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยกันและหาเทคนิคใหม่ๆ
เพิม่ เติมมาใช้ในการฝึกซ้อมเด็ก ในมุมของครูสอนดนตรีได้เสนอว่าควรพัฒนาทักษะ
การเล่นดนตรีของเด็กให้ดยี งิ่ ขึน้ มีความเหนือกว่าโรงเรียนอืน่ และแก้ไขปรับปรุงสิง่ ที่
ผิดพลาดไปในการแข่งขันทีผ่ า่ นมา นอกจากนีค้ รูได้เสนอให้เพิม่ บุคลากรมาช่วยดูแล
วงเมโลเดียน เพราะในปีทผี่ า่ นมามีครูทดี่ แู ลเป็นหลักเพียง 4 คนเท่านัน้ ต่อเด็กจ�ำนวน
30 คนและยังเสนอให้จัดตั้งงบประมาณส�ำหรับบุคลากรในวง สนับสนุนเรื่องค่าเดิน
ทางและค่าอาหารในการฝึกซ้อมช่วงปิดเทอมหรือช่วงวันหยุด ทางผูป้ กครองได้เสนอ
ว่าควรมีการฝึกซ้อมต่อหลังจากการแข่งขันสิน้ สุดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ให้เด็กๆ
ได้พัฒนาฝีมือต่อยอดจากการแข่งขันและได้ท�ำในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะอีกข้อหนึง่ คือ เสนอว่าให้ทางวงเมโลเดียนเพิม่ จ�ำนวนสมาชิกในวง เพือ่
เป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กอีกหลายๆ คน
โดยสรุปแล้ว กระบวนการสอนของวงเมโลเดียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
จังหวัดนครปฐมเป็นกระบวนการสอนที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่าง
แท้จริง มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งวง มีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมวงเพื่อให้ได้เด็กที่
เหมาะสมและมีความพร้อม มีวิธีการสอนดนตรีและการแสดง น�ำจิตวิทยามาใช้ใน
การสอนและการฝึกซ้อม มีสื่อการสอนกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ประเมินผลความ
สามารถของเด็กอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยปัญหาและข้อเสนอแนะที่จะ
เป็นประโยชน์ทั้งต่อกับวงเมโลเดียนระดับอนุบาล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัด
นครปฐมเองและกับวงดนตรีของโรงเรียนอื่นๆ ด้วย

อภิปรายผล

ความส�ำเร็จของวงเมโลเดียนระดับอนุบาล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
จังหวัดนครปฐม
เป็นระยะเวลากว่า 6 ปีที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้สนับสนุนการจัดตั้งวง
เมโลเดียนในระดับอนุบาล จุดเริ่มต้นมาจากความตั้งใจของผู้บริหารที่จะส่งเสริม
ศักยภาพทางดนตรีให้แก่เด็กในระดับอนุบาล วงเมโลเดียนค่อยๆ พัฒนาจากศูนย์
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เติบโตทีละเล็กทีละน้อย จากต้นกล้าจนมาสู่วันที่เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ในช่วงแรก
วงเมโลเดียนได้มีโอกาสไปร่วมแสดงในงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนระดับอนุบาล
หลังจากนั้นก็เริ่มฝึกฝนอย่างจริงจังและเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการประกวด
วงเมโลเดียนระดับอนุบาลของสมาคมเมโลเดียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา
จากการแข่งขันวงเมโลเดียนวงนี้ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 ปีและเหรียญเงินตาม
ล�ำดับ
ในทุกๆ ปี วงเมโลเดียนระดับอนุบาล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัด
นครปฐมได้เรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาวงให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอและไม่เคยหยุดพัฒนา
จนมาถึงวันที่เป็นที่ 1 ของระดับประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด
วงเมโลเดียนระดับอนุบาลรุ่นจูเนียร์ ดีวิชั่น (Junior Division) ในโครงการ The 9th
Thailand Music Competition ประจ�ำปี พ.ศ.2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมเมโลเดียนที่
ไอส์แลนด์ฮอล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์และชนะเลิศการประกวดแข่งขัน
วงเมโลเดียนที่ศูนย์การค้าวิคตอเรีย นอกจากนี้วงเมโลเดียนยังได้รับผลการตอบรับ
ที่ดีมากจากผู้ปกครอง เนื่องจากเด็กมีพัฒนาการไปในทางที่ดีในทุกๆ ด้าน ได้ฝึก
ทักษะด้านดนตรีและมีความกล้าแสดงออก อีกทั้งวงเมโลเดียนยังสร้างความภาค
ภูมใิ จอย่างยิง่ ให้แก่ครูผสู้ อนและผูบ้ ริหาร เป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้กบั นักเรียนคนอืน่ ๆ ใน
โรงเรียนและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
ถือเป็นความส�ำเร็จอย่างยิ่งทั้งต่อตัวผู้เรียนเองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากการสัมภาษณ์และสังเกตผู้วิจัยพบว่าสิ่งที่ท�ำให้วงเมโลเดียนประสบ
ความส�ำเร็จก็คือ กระบวนการสอนที่ดีและมีคุณภาพ ซึ่งจากการที่ได้ศึกษาและ
ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องพบว่าประเด็นทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการสอน
มีเพียง 4 ประเด็นที่เป็นการศึกษาไว้ก่อนหน้า ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีการสอน
สื่อการสอนและการประเมินผล (อัญชนา สุตมาตร, 2546) ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็น
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอีก 3 ประเด็น ประกอบด้วย การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวง จิตวิทยาที่
ใช้และปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ รวมทั้งสิ้น 7 ประเด็น
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กระบวนการสอนวงเมโลเดียนเป็นกระบวนการสอนที่ผ่านการวางแผน
และการเตรียมการมาเป็นอย่างดีและมีล�ำดับขั้นตอนที่ชัดเจน บุคคลทุกฝ่ายที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องทัง้ ผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน นักเรียนในวงและผูป้ กครองให้การสนับสนุนและ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี วงเริม่ ต้นจากนโยบายของโรงเรียน มีการตัง้ วัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน ซึ่งมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการสอนดนตรีและหลักสูตรการ
ศึกษาดนตรีส�ำหรับเด็กปฐมวัยที่อัญชนา สุตมาตร (2546) ได้กล่าวไว้ในงานวิจัย
การคั ด เลื อ กผู ้ เข้ า ร่ ว มวงเป็ น ไปอย่ า งยุ ติ ธ รรมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยค�ำนึงถึงความสมบูรณ์ดา้ นร่างกาย ประสาทสัมผัสต่างๆ ทักษะพืน้ ฐานทางดนตรี
เจตคติตอ่ การเรียนดนตรี พืน้ ฐานครอบครัวและการสนับสนุนจากผูป้ กครอง มีความ
ตัง้ ใจและมีความพยายามในการฝึกซ้อมและอยูร่ ว่ มกับสังคมในวงได้ จากทีก่ ล่าวมา
นั้นได้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวงที่ส�ำราญ คชฤทธิ์ (2560)
ได้กล่าวไว้ในงานวิจัย กระบวนการคัดเลือกนั้นเป็นสิ่งที่ส�ำคัญยิ่งในการสร้างวงให้
ประสบความส�ำเร็จ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าครูควรจัดท�ำเกณฑ์การคัดเลือกเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนและมีใบบันทึกการคัดเลือกในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็น
หลักฐานในการคัดเลือกและเป็นตัวอย่างการคัดเลือกที่ดีที่สามารถน�ำไปใช้กับ
โรงเรียนอื่นได้
ครูผู้สอนทุ่มเทฝึกฝนเด็กๆ น�ำวิธีการสอนต่างๆ มาใช้มากมาย ในส่วน
ของการสอนดนตรี ผู้วิจัยพบว่าการสอนทักษะทั้งการฟัง การเดิน การร้องและ
การเล่นเครือ่ งดนตรีตรงกับทักษะดนตรีในระดับปฐมวัยทีค่ รูควรสอนในงานวิจยั เรือ่ ง
การสอนดนตรี ร ะดั บ ปฐมวั ย ในโรงเรี ย นอนุ บ าลเอกชน กรุ ง เทพมหานครของ
ศิริพร โสภาคดิษฐพงษ์ (2552) โดยกล่าวไว้ว่าทักษะดนตรีด้านการร้อง การฟัง
การเคลื่อนไหวและการเล่นเครื่องดนตรีมีความส�ำคัญต่อการเรียนดนตรีในระดับ
ปฐมวัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากการสอนทักษะทางดนตรีเหล่านี้จะช่วยให้เด็กเกิด
ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ส่งเสริมให้เด็ก
สามารถแสดงดนตรีในที่สาธารณะได้และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเรียนดนตรี
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การเรียนการสอนของวงเมโลเดียนระดับอนุบาล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
จังหวัดนครปฐม จะเป็นรูปแบบการเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นกลุม่ ทัง้ แบบกลุม่ ย่อยและกลุม่
ใหญ่ ถือเป็นการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาศักยภาพของตน
และได้พัฒนาทักษะทางสังคมภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน นั่นก็คือ
ความส�ำเร็จของวงเมโลเดียนจนเกิดเป็นพลังของกลุ่ม จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย
พบว่าวิธีการสอนแบบกลุ่มของวงมีความสอดคล้องกับทฤษฎีของกระบวนการกลุ่ม
(Group Process) ที่ทิศนา แขมมณี (2552) และวินิจ เกตุข�ำ (2522) ที่ได้อธิบายไว้
นอกจากวิธกี ารสอนทางดนตรีแล้ว ครูยงั ได้นำ� วิธกี ารสอนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ทางจิตวิทยามาใช้ ประการแรก คือ วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิง
พุทธิปัญญาหรือการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือ การเลียนแบบจากตัวต้นแบบที่
ดัดแปลงมาจากทฤษฎีการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตของศาสตราจารย์บนั ดูรา (Campbell,
2002) ครูจะเป็นตัวต้นแบบในการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ หรือท�ำท่าทางประกอบ
เพลงให้เด็กปฏิบัติตาม เด็กจะต้องสังเกตลักษณะท่าทางของครู สีหน้าและอารมณ์
ลอกเลียนแบบให้เหมือนตัวต้นแบบมากทีส่ ดุ ครูจะสาธิตให้เด็กดูกอ่ นทุกครัง้ และให้
พวกเขาลองท�ำตามครูดว้ ยตนเอง วิธกี ารนีผ้ วู้ จิ ยั เห็นว่าเป็นวิธที เี่ หมาะสมส�ำหรับการ
เรียนดนตรีและการเรียนเต้นจินตลีลามาก ด้วยเหตุที่ว่าการเรียนสิ่งเหล่านี้จะเน้นที่
การปฏิบัติจริงและการแสดงออกโดยใช้ร่างกายเป็นหลักรวมถึงสีหน้าและอารมณ์
ของผู้แสดงด้วย
วิธีการสอนอีกวิธีหนึ่งที่ครูใช้คือ การเรียนรู้โดยการลงมือท�ำด้วยตนเอง
ซึ่งตรงตามทฤษฎีของ บรูนเนอร์ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือท�ำ โดยมีครูคอยช่วยเหลือ
ให้ความรู้และทักษะ สร้างแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน (สุรางค์
โค้วตระกูล, 2559) เด็กทุกคนในวงเมโลเดียนจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตลอดเวลา
จนเกิดความช�ำนาญและความคล่องแคล่ว ค้นพบทักษะและความสามารถด้วยตัวเอง
นักเรียนจะได้ฝึกแก้ไขปัญหาด้วยตนเองในสถานการณ์จริง บรูนเนอร์ยังให้ความ
ส�ำคัญกับปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้เรียน ซึ่งในจุดนี้เองครูผู้สอนวงเมโลเดียน
ก็จะเน้นสร้างความสนิทสนมกับผู้เรียน พูดคุยเป็นการส่วนตัวและเข้าถึงจิตใจของ
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เด็ ก อี กทั้ ง บรรยากาศการเรียนและการฝึก ซ้อมส่ว นใหญ่ของวงจะเน้นความ
สนุกสนานและเป็นกันเอง ท�ำให้ผเู้ รียนได้เรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ น�ำไปใช้ได้จริง
และมีความสุขกับการเรียน
วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ครูน�ำมาใช้ซึ่งเป็นไป
ตามผลการวิจัยของสุพจน์ แก้ววิลัย (2560) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนการสอนแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนมีผลท�ำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้น เนื่องจากการเรียนด้วยวิธี
นี้จะช่วยเพิ่มความเป็นกันเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ช่วยแก้ไขปัญหาใน
เรื่องของเวลาที่จ�ำกัดได้ นอกจากนี้ครูในวงเมโลเดียนยังสวมบทบาทเป็นผู้ช่วยสอน
ให้เด็กได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเอง โดยครูจะสอนให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง
มีครูคอยช่วยเหลือและติดตามพัฒนาการเป็นรายบุคคล ครูจะคอยช่วยผูเ้ รียนแก้ไข
จนกว่าผู้เรียนจะปฏิบัติได้ดีและถูกต้อง สุดท้ายครูจะค่อยๆ ลดความช่วยเหลือและ
ปล่อยให้ผเู้ รียนปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองอย่างอิสระ จนสามารถแสดงต่อหน้าผูค้ นมากมาย
และชนะเลิศการประกวดได้ ซึ่งวิธีการสอนลักษณะนี้มีความสอดคล้องกับหลักการ
สอนของวิก็อทสกี้ที่คิดค้นวิธีการสอนโดยการช่วยของครู (Teacher assisted
teaching) (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559)
ครูได้น�ำหลักการทางจิตวิทยาทั้งเชิงบวกและเชิงลบมาใช้โดยมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระท�ำของสกินเนอร์ (สุรางค์ โค้วตระกูล,
2559) ส�ำหรับการเสริมแรงในทางบวก ครูจะพูดชืน่ ชม ให้กำ� ลังใจและให้รางวัล ถือ
เป็นการเสริมแรงเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ครูได้มีการใช้
การเสริมแรงในทางลบเช่นกัน คือ การลงโทษ เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็ก
และสามารถควบคุมวงทัง้ วงให้อยูใ่ นความเรียบร้อยได้ แรงเสริมต่างๆ ทีผ่ ใู้ หญ่ใช้กบั
เด็กมีจดุ ประสงค์เพือ่ กระตุน้ พฤติกรรมของเด็ก เพิม่ พลังและสร้างก�ำลังใจในการฝึก
ซ้อม
วิธกี ารสอนต่างๆ ทัง้ ทางดนตรีและทางจิตวิทยาทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นมีสว่ น
ส�ำคัญที่ท�ำให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดและตั้งใจฝึกฝน
เพือ่ เป้าหมายของวง สอดคล้องกับหลักการแรงจูงใจทีจ่ นั ทร์ ชุม่ เมืองปัก (2546) ได้
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กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจสามารถสร้างได้โดยอาศัยหลักธรรมชาติของมนุษย์ในด้านความ
ต้องการต่างๆ สร้างโดยการทดสอบ แสดงความจริงใจ ให้สมาชิกและสามารถสร้าง
โดยการให้รางวัลหรือการท�ำโทษ ซึ่งสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ เป็น
สิ่งส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อบุคคลและสามารถกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจได้
สื่อการสอนในวงมีความสอดคล้องกับณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2560) ไม่ว่าจะ
เป็นบทเพลง เครือ่ งดนตรี สือ่ อิเล็กทรอนิกส์และสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ส่วนทีแ่ ตกต่างกัน
คือ เครือ่ งแต่งกายประจ�ำวงและฉาก ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังมีการประเมินผลตามสภาพจริง
อยู่ตลอดเวลาผ่านการสังเกตและการพูดคุย ซึ่งเป็นไปตามการประเมินผลทักษะ
ดนตรีของณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2560) เป็นการประเมินที่เน้นประเมินผลการปฏิบัติทั้ง
แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เพื่อวัดทักษะการปฏิบัติของนักเรียน ครูจะประเมินทักษะ
เด็กในหลายๆ ด้านทั้งการฟัง การร้อง การเล่น การอ่านและการเคลื่อนไหว มีทั้ง
การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แต่จะเน้นไปทีค่ ณ
ุ ภาพของการปฏิบตั ิ ได้แก่
ทักษะการเล่นและการเดินโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นการฝึกฝนกับทางโรงเรียนเพื่อ
ไปประกวดโดยเฉพาะ ครูมีจ�ำนวนน้อยและระยะเวลาค่อนข้างจ�ำกัด จึงท�ำให้
ไม่สามารถประเมินอย่างละเอียดได้ครบทุกด้าน เมื่อเกิดปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขและ
ให้ข้อเสนอแนะที่วงสามารถน�ำไปปรับใช้และพัฒนาได้ จึงท�ำให้ วงเมโลเดียนระดับ
อนุบาล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมประสบความส�ำเร็จและเป็น
วงเมโลเดียนที่มีประสิทธิภาพดังภาพประกอบที่ 1

ภาพประกอบที่ 1 วงเมโลเดียนที่มีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1) ควรจัดท�ำวงเมโลเดียนระดับอนุบาลอย่างต่อเนือ่ งและพาไปประกวด
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อพัฒนาศักยภาพทั่วไปและทักษะทางดนตรีให้กับเด็ก รวมถึง
เสริมสร้างประสบการณ์ทางดนตรีที่ดี
2) ควรจัดท�ำวงเมโลเดียนในระดับประถมศึกษา เพือ่ เป็นการต่อยอดทาง
ดนตรีให้กับสมาชิกใน วงเมโลเดียนระดับอนุบาลและเปิดโอกาสให้กับเด็กคนอื่นๆ
ที่สนใจ
3) ควรสอนทักษะดนตรีพื้นฐานให้กับเด็กระดับอนุบาลทั้งหมด โดยเริ่ม
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นระดับอนุบาล 3 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางดนตรี
และปลูกฝังให้เด็กมีใจรักดนตรี
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาวงเมโลเดียนระดับอนุบาลของโรงเรียนอืน่ เพิม่ เติม เพือ่ เป็น
แนวทางที่หลากหลายให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษาและจัดท�ำวงเมโลเดียนต่อไป
2) ควรมีการจัดท�ำชุดการสอนดนตรีส�ำหรับวงเมโลเดียนขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางการสอนให้กับผู้ที่สนใจจัดท�ำวงเมโลเดียน สามารถน�ำไปใช้กับการจัดตั้งวง
ดนตรีส�ำหรับโรงเรียนอื่นได้
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