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การศึกษาการพัฒนาทักษะด้านการร้องเพลงของศิลปินในค่ายโมโนมิวสิค
ศิวพร ห้วยหงษ์ทอง1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนการร้องเพลงของค่ายโมโน
มิวสิค และ 2. ศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะด้านการร้องเพลงของศิลปินในค่ายโมโนมิวสิค โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
มีจานวนทั้งหมด 17 ท่าน โดยแบ่งเป็นผู้บริหารค่ายโมโนมิวสิค ครูผู้สอนร้องเพลงในค่ายโมโนมิวสิค และศิลปิน
ในค่ายโมโนมิวสิค เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ในลักษณะการสนทนาในประเด็น
ต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนร้องเพลงของค่ายโมโนมิวสิคนั้นประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่
1) ผู้สอน 2) ผู้เรียน 3) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และ 4) สิ่งอานวยความสะดวก
2. กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการร้องเพลงของศิลปินในค่ายโมโนมิวสิคประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก
ได้แก่ การพัฒนาทักษะจากตาราและทฤษฎี การพัฒนาทักษะจากประสบการณ์ของครูผู้สอน และการพัฒนา
ทักษะโดยใช้กิจกรรมเสริม
คาสาคัญ : พัฒนาทักษะด้านการร้องเพลง
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EDUCATION TO DEVELOP SINGING SKILLS OF ARTISTS IN MONO MUSIC
Siwaporn Houyhongthong1*
Abstract
The purposes of this research were 1. to study the learning management of singing
lessons of Mono Music and 2. to study the processes of singing skill development of the artists
under Mono Music. The participants included seventeen individuals – executives, singing
teachers, and artists. Data were collected using interview, and were descriptively analyzed.
The findings revealed as follows.
1. The learning management of singing lessons of Mono Music involved four factors,
i.e., 1) teachers 2) students 3) curriculum and instruction, and 4) facilities.
2. The processes of singing skill development of the artists under Mono Music
delineated three parts, i.e., skill development based on textbooks and theories, skill
development based on teachers’ experiences, and skill development based on extra-curricular
activities.
Keyword : Singing Skill Development
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บทนา
ในโลกปัจจุบันธุรกิจเพลง ถือเป็นธุรกิจบันเทิงประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคตั้งแต่ใน
อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังเห็นได้จากกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคที่มีต่อผลงานเพลงของศิลปินต่างๆ
ทั้งศิลปินไทยและศิลปินจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการผ่อนคลาย ความเครียดจาก
การดาเนินชีวิตประจาวันที่เร่งรีบท่ามกลางปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่รุมเร้า ทาให้ธุรกิจเพลงเป็นธุรกิจที่
สามารถขยายตัวได้ดี และจัดได้ว่าธุรกิจ เพลงเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วโดยจะเห็นได้จาก
ตัวเลขของผลกาไรในการประกอบธุรกิจเพลงซึ่งยังคงขยายตัวไปได้อย่างไม่หยุดนิ่งซึ่ง น.ส.บุษบา ดาวเรือง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทได้จัดแบ่งกลุ่ม
ธุรกิจออกเป็นธุรกิจที่ดาเนินการอยู่แล้ว และธุรกิจที่เริ่มดาเนินการใหม่ โดยไตรมาส 2/2556 บริษัทมีรายได้รวม
2,710ล้านบาท รายได้ดังกล่าวล้วนมาจาก ธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิตอล ธุรกิจสื่อ ธุรกิจภาพยนตร์ โดยรายได้อยู่ที่
2,166 ล้านบาท ซึ่งมีจานวนเพิ่มขึ้น 4 % จากช่วงเดียวกันของปี 2555 (ชีพจรโลกธุรกิจ, 2556, ออนไลน์) และ
ในขณะเดียวกัน นาย ดามพ์ นานา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน ) ได้เปิดเผยผล
การดาเนินงานไตรมาสที่2 ปี2556 ว่ามีรายได้ทั้งหมาด 795 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13% มีกาไรสุทธิ 110 ล้านบาท
ทานิวไฮสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยธุรกิจสื่อทารายได้สูงสุดถึง 454 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68% จากการปรับขึ้นค่า
โฆษณาในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ขณะที่ธุรกิจเพลงทารายได้ 186 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากเพลงของใบเตย อาร์สยาม
ยังแรงต่อเนื่อง และบริการฟังเพลงในรูปแบบ Streaming ผ่านแอพพลิเคชั่นของ DEEZER ยังมีทิศทางการ
ขยายตัวต่อเนื่อง(ไทยรัฐออนไลน์, 2556, ออนไลน์) ) จากข้อมูลดังกล่าวของสองค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ ก็สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นว่าธุรกิจเพลงยังถือเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง และที่สาคัญธุรกิจนี้ก็ยัง
ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่เข้ามามีบทบาทกับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้ว่า ในหลายๆประเทศในแถบเอเชีย ไม่
ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เกาหลี ต่างได้มีความพยายามในการพัฒนาธุรกิจเพลงของตน ให้ทัดเทียมกับธุรกิจ
เพลงของชาติตะวันตกและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ทั้งในด้าน คุณภาพของตัวเพลง ตัวศิลปิน และการ
ประชาสัมพันธ์
แต่ ก ารที่ ศิ ล ปิ น ของแต่ ล ะประเทศจะสามารถเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างวั ฒ นธรรมได้ ดี แ ละประสบ
ความสาเร็จจนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย จาเป็นต้องอาศัยหลายอย่างประกอบเข้า
ด้วยกัน เช่น การฝึกทักษะพื้นฐานในด้าน การร้อง การเต้น การแสดง แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดในการเ ป็นศิลปิน
นอกจากจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถแล้ว ความสามารถในการแสดงออกบนเวทีในการร้องเพลง
ก็นับได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญที่สุดในการเป็นศิลปิน ซึ่งการร้องเพลงนั้นจะเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของ
ศิลปิน และเป็นการสื่อสารเพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดอารมณ์ความรู้สึกไปตามเนื้อหาของบทเพลงที่ศิลปินได้
ถ่ายทอดดังที่ ดวงใจ อมาตยกุล (2545, น.2) ได้กล่าวว่า การร้องเพลงเป็นความสามารถพิเศษที่มีเฉพาะในผู้ที่มี
พรสวรรค์ คือ สามารถใช้สมองสั่งการในการเปล่งเสียงตามที่ได้ยินและตามที่ใจต้องการได้ตรงเสียง และมีความ
ไพเราะถึงจุดๆ หนึ่งด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตน อาชีพนักร้องนักดนตรีเป็นอาชีพพิเศษซึ่งอาศัยความสามารถ
เฉพาะตัวที่มีมาแต่กาเนิด
จากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ศาสตร์ของการขับร้องจึงเป็นศาสตร์ที่ละเอียดอ่อน การร้องเพลง
ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและทาการฝึกฝนอย่างเป็น ระบบและเป็นขั้นเป็นตอน การร้องเพลงคือ ศิลปะของ
การผสมผสานทานองเพลงเข้ากับวรรณกรรม นักร้องจะต้องศึกษาบทวรรณกรรมนั้นๆ จนเข้าใจและสามารถ
แปลความหมายลึกๆ ที่ซ่อนอยู่ในคาร้อง จากนั้นให้ประสานตนเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับบทเพลง และถ่ายทอดบท
เพลงสู่ผู้ฟังอย่างมีความหมายและมีความไพเราะและสอดคล้องกับที่ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ไว้
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ในปัจจุบันวงการเพลงในประเทศไทย มีค่ายเพลงจานวนมากที่ทาการ ค้นหาศิลปิน โดยเริ่มจากการ
คัดเลือกวัยรุ่นที่มีความสามารถทั้งการร้อง การเต้น และการแสดง เพื่อนามาฝึกฝน ให้เกิดความชานาญในทุก
ด้าน และทาการออกผลงานให้กับศิลปินนั้น ๆ และนอกจากนี้ยังพบว่า ค่ายเพลงโมโนมิวสิคก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่มี
การ คัดเลือกผู้ที่มีความสามารถในการร้อง การเต้น เพื่อนามาฝึกฝน ให้เกิดความชานาญ โดยใช้ชื่อโครงการว่า
โมโนมิวสิค จูเนียร์ ซึ่งเป็นโครงการที่จะคัดเลือกวัยรุ่นที่มีความสามารถในด้านการร้องเพลง และการเต้น เข้ามา
เพื่อทาการฝึกซ้อมการเป็นศิลปินและทาการคัดเลือกผู้ที่จะมีแววเป็นศิลปินให้ออกผลงานภายใต้สังกัดโมโนมิวสิค
และศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการโมโนมิวสิค จูเนียร์ และกาลังมีผลงานอยู่ในขณะนี้ได้แก่วงอีโวไนน์ ซึ่ง
เป็นศิลปินกลุ่มวัยรุ่นที่มีความสามารถในด้านการร้อง และการเต้น ที่ได้ผ่านการฝึกฝนจากผู้มีประสบการณ์ใน
ด้านการร้องเพลง และด้านการแสดง
จากประสบการณ์ของผู้วิจัยในฐานะที่อดีตเคยเป็นผู้ฝึกสอนทักษะในด้านการร้องเพลงของค่ายเพลง
โมโนมิวสิค จากการสังเกต และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ จึงได้พบข้อปัญหาบางประการ เช่น ผู้เรียนแต่
ละคนเรียนต่างสถาบันกัน เวลาเลิกเรียนจากโรงเรียนไม่เท่ากัน จึงทาให้ขาดความพร้อมเพรียงในการซ้อม และ
การแบ่งเวลาจากการเรียนมาทาการฝึกซ้อม ทาให้บางครั้งผู้เรียนจาต้องเสียการเรียนบ้างในบางวิชา รวมไปถึง
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีผลต่อการฝึกซ้อม ตลอดจนถึงวิสัยทัศน์ในการฟังเพลงที่แตกต่างกัน จึงทา
ให้ ผู้สอนต้องใช้การวิเคราะห์ และใช้เทคนิคในการสอนสาหรับผู้เรียนแต่ละคนแตกต่างกันไป
จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทาวิจัยเรื่อง การศึกษาการพัฒนาทักษะด้ านการ
ร้องเพลงของศิลปินในค่ายโมโนมิวสิค ทั้งในด้าน การวางแผนในการสอน เทคนิคและวิธีการสอน รวมไปถึงการ
การแก้ปัญหาในการเรียนการสอน เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มานาไปปรับใช้ได้ในองค์กรและเพื่อผู้ที่สนใจจะนาไป
ศึกษาและปรับปรุงแก้ไขและนาไปใช้ในอนาคตได้
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1.ศึกษากระบวนจัดการเรียนการสอนร้องเพลงของค่ายโมโนมิวสิค
2.ศึกษากระบวนการพัฒนาทักษะด้านการร้องเพลงของศิลปินในค่ายโมโนมิวสิค
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาการวิจัยเรื่อง การศึกษาการพัฒนาทักษะด้านการร้องเพลงของศิลปินในค่ายโมโนมิวสิค
ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยทาการสารวจ, การเก็บ
ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) และการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Research) โดยการใช้แบบ
สัมภาษณ์ และนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ โดยแบ่งประชากรและกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารค่ายโมโนมิวสิค 1 คน
กลุ่มที่ 2 ครุผู้สอน 1 คน
กลุ่มที่ 3 ศิลปินจานวน 15 คน
ซึ่งหัวข้อคาถามจะแบ่งออกเป็น 3ส่วนดังนี้
ส่วนที่1เป็นการตอบคาถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม อันได้แก่ เพศ,
อายุ, ระดับการศึกษา และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเพลง
ส่วนที่ 2 เป็นการตอบคาถามเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนร้องเพลงของค่ายโมโนมิวสิค

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 345

ส่วนที่ 3 เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนร้องเพลงในค่ายโมโนมิวสิค
และนาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านการร้องเพลงของศิลปินในค่ายโมโนมิวสิค นั้นสามารถ
แบ่งออกเป็น2 ส่วนดังนี้
1. กระบวนจัดการเรียนการสอนร้องเพลงของศิลปินในค่ายโมโนมิวสิคจะประกอบด้วยปัจจัยที่
สาคัญ 4 ส่วน ได้แก่
1.1 ผู้สอน
1.2 ผู้เรียน
1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.4 สิ่งอานวยความสะดวก
2. กระบวนการพัฒนาทักษะทางด้านการร้องเพลงของศิลปินในค่ายโมโนมิวสิคจะแบ่งออกเป็น 3
ส่วนคือ
2.1 พัฒนาทักษะจากตาราและทฤษฏี
2.2 พัฒนาทักษะจากประสบการณ์ของครูผู้สอน
2.3 พัฒนาทักษะโดยใช้กิจกรรมเสริม
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนร้องเพลงของค่ายโมโนมิวสิค แบ่งออก
เป็ น 4 ส่ ว นคื อ ผู้ ส อน, ผู้ เ รี ย น, หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอน และสิ่ งอ านวยความสะดวก ซึ่ ง
กระบวนการตังกล่าวนั้นจะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่าง ๆ เป็นลาดับขั้นตอนซึ่งเป็นไปตามแนวคิดในเรื่อง
ของการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบของ บุญชม ศรีสะอาด (2541,น.5-9) ที่กล่าวว่า การจะทาการงาน
หรื อ กิ จ การใด ๆ ก็ ต ามถ้ า ท าอย่ า งมี ร ะบบ ก็ จ ะช่ ว ยให้ ท าได้ อ ย่ า งสะดวกท าได้ ส าเร็ จ เรี ย บร้ อ ยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ตัวป้อน 2.กระบวนการ 3.ผลลัพธ์ เพื่อนาไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวนั้นจะดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนและเพื่อให้
ขั้นตอนเหล่านั้นบรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรที่กาหนดไว้ซึ่งจากผลการวิจัย แสดงให้
เห็นถึงกระบวนการที่เชื่อมโยงกันของค่ายโมโนมิวสิคตั้งแต่กระบวนการแรกคือ
1. การคัดเลือกศิลปิน
2. การทดสอบก่อนเรียน
3. การวางแผนการสอน
4. เนื้อหาที่ใช้ในการสอน
5. การสร้างความพร้อมในการเรียน
6. เทคนิควิธีในการสอน
7. การวัดและการประเมินผล
ในกระบวนการทั้งหมด ผู้วิจัยได้ค้นพบว่ากระบวนการที่ประกอบไปด้วย ผู้เรียน, ผู้สอน, หลักสูตร,
การจัดการเรียนการสอน, และสิ่งอานวยความสะดวกนั้น ล้วนเป็นสิ่งสาคัญและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดย
ผู้บริหารและครูผู้สอนจะมีหน้าที่ประเมินผลและตรวจสอบในขั้นตอนต่าง ๆ และนามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุ
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ศิวพร ห้วยหงษ์ทอง

วัตถุประสงค์ตามที่องค์กรได้ตั้งไว้ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันและเป็นไปตามรูปแบบของวงจร PDCA
ซึ่งประกอบไปด้วย
1. P = Plan หมายถึง การวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
2. D=Do หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแผน
3. C = Check หมายถึง การตรวจสอบ
4. A =Action หมายถึง การปรับปรุงแก้ไข
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นจะดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบการดาเนินการในแต่ละขั้นตอน
และเพื่อให้ขั้นตอนเหล่านั้นบรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรที่กาหนดไว้
ค่ายโมโนมิวสิคได้มีการจัดให้ศิลปินในกลุ่มป๊อปแดนซ์ ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านการร้องเพลง
และการเต้น และทาการทดสอบความสามารถศิลปินทุก ๆ 6 เดือนเพื่อเป็นการวัดความสามารถของศิลปินทั้งใน
ด้านการเต้นและการร้องและยังรวมไปถึงความสามารถด้านการแสดงออก ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นไปตามแนวคิด
ของเดรเออร์ (Dreher, 2001, p.123-124) ซึ่งได้กล่าวว่า การประเมินผลโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ว่าตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหรือไม่ การประเมินผลสามารถกระทาได้
หลายวิธี เช่น การตอบแบบสอบถาม การทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม การสังเกตพฤติกรรม การพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารต้องการจะทราบถึงความสามารถและการพัฒนา
ทักษะด้านการร้องเพลง หลังจากที่ได้เรียนไปแล้ว เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขภายหลัง
กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการร้องเพลงเพลงของค่ายโมโนมิวสิค มีข้อค้นพบ ซึ่งแบ่งเป็น 3
ขั้นตอนหลัก ๆ คือ
1. การพัฒนาจากตาราและทฤษฏี
2. การพัฒนาจากประสบการณ์ของครูผู้สอน
3. การพัฒนาจากการใช้กิจกรรมเสริม
ซึ่งกระบวนการพัฒนาทั้ง 3 รูปแบบที่กล่าวมานั้น เมื่อทาการวิเคราะห์แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นการ
เรียนรู้โดยที่องค์ กรจั ดการเรียนรู้ให้ กับศิล ปินโดยใช้ ช่องทางที่ห ลากหลาย เพื่อ ให้ศิล ปินได้เกิด ความรู้และ
ประสบการณ์ และเป็นไปตามแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน
(Project Base Learning)ที่เป็นการเรียนรู้ในลักษณะที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นเตือน แนะนาและให้คาปรึกษาแก่
ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมอิสระและพัฒนาตนเอง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์มาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ ตามความถนัดและความสนใจ
สามารถทางานอย่างมีระบบ มีกระบวนการทางานและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถนาเสนอผลงานเผยแพร่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้พบว่า ในค่ายโมโนมิวสิคนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนา
ทักษะทางด้านการร้องเพลง โดยจัดให้มีการทดสอบความสามารถทางการร้องเพลงและการเต้นของศิลปินในทุก
ๆ 6 เดือน โดยจัดรูปแบบการทดสอบเป็นลักษณะคอนเสริต์ที่ศิลปินจะต้องแสดงความสามารถทั้งการเต้นและ
การร้องควบคู่กันไป ซึ่งทาให้ผู้วิจัยพบว่าการพัฒนาจากการใช้กิจกรรมเสริมนั้น ทาให้ศิลปินได้สามารถเรียนรู้ได้
หลาย ๆ เรื่องในเวลาเดียวกัน เช่น การร้อง , การเต้น , การแสดงออก และรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในระหว่ างการแสดงเป็นต้น ซึ่ งเป็นไปตามแนวคิดของการจั ดการเรี ยนการสอนเชิ งบูรณาการ (integrated
learning)ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงวิชาหนึ่งเข้าไปกับวิชาอื่น ๆ ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์
ความรู้ที่หลากหลาย และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจาวัน และจากกระบวนการทั้งหมดผู้วิจัยยัง
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พบว่า การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อทดสอบความสามารถทางด้านการร้องเพลงและการเต้นของศิลปินในค่ายโมโนมิว
สิคนั้นศิลปินทุกคนจะต้องทาการเลือกเพลงที่จะใช้ในการขับร้องและออกแบบท่าเต้นด้วยตัวเองและทาการ
กาหนดรูปแบบของการแสดงเองทั้งหมด ครูผู้สอนจะมีหน้าที่แค่แนะนาและติชมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เป็นไปตามแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบ Project Base Learning ที่เป็นการเรียนรู้ในลักษณะที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยมี
ครูผู้สอนคอยกระตุ้นเตือน แนะนาและให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมอิสระและ
พัฒนาตนเอง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์มาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์
ผลงานอันเป็นประโยชน์ ตามความถนัดและความสนใจ สามารถทางานอย่างมีระบบ มีกระบวนการทางานและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถนาเสนอผลงานเผยแพร่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้พบว่า
ทางค่ายโมโนมิวสิคได้มีการส่งเสริมให้ศิลปินได้ไปศึกษาเพิ่มเติมในทักษะทางด้านการเต้นที่ประเทศเกาหลีใต้กับ
ครูผู้สอนชาวเกาหลี ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดของ ฐีระ ประวาลพฤกษ์ (2538, น. 1-2) ที่
กล่าวถึงการเสริมสมรรถภาพที่ว่าด้วยการจัดฝึกอบรบ การศึกษาดูงาน การส่งไปฝึกปฏิบัติงานและการศึกษา
หลักสูตรในระยะสั้นการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีนี้ เป็นที่นิยมในธุรกิจมาก เพราะสามารถสร้างคนให้ปฏิบัติงานได้
ทันทีที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติงานสิ้นเปลืองเวลาน้อย ได้ผลคุ้มค่าแก่การลงทุน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของการวิจัยในครั้งนี้ มีประเด็นข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ และ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป มีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1.1 ควรมีการสอดแทรกเนื้อหาในส่วนของทฤษฏีดนตรีให้มากขึ้นมากกว่าการร้องเพลงเพียงอย่างเดียว
1.2 ควรจะมีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ จากการถ่ายคลิปวีดโี อ หรือ การ
รายงานผลในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงการพัฒนาทางด้านการร้องเพลง
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านการร้องเพลงของศิลปินในค่ายอื่นๆ เพื่อเป็น
การศึกษาและเปรียบเทียบและนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้
2.2 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการสาหรับค่ายเพลงที่มีการฝึกฝนศิลปินและนาแนวทางการปฏิบัติ
และผลการวิจัยมาปรับปรุงแก้ไข
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์และความเช่วยเหลือจาก ท่านผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ ประธาน
กรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส วัฒนไชยยศ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง ชล
วิโรจน์ อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ อาจารย์จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน อาจารย์ ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์ และอาจารย์
วรสรณ์ เนตรทิพย์ และอาจารย์ทุกท่านของภาควิชาดนตรี ที่ได้ให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข
ให้คาแนะนา ดูแลเอาใจใส่ตรวจแก้ไขอย่างละเอียด จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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ขอกราบขอบพระคุณ คณะผู้บริหารค่ายโมโนมิวสิค ครูผู้สอน ทีมงาน ที่อนุญาตให้เก็บรวบรวม
ข้อมูล และศิลปินทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจนวิทยานิพนธ์เล่มนี้สาเร็จเรียบร้อย
ด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้วิจัยอยู่
ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้การสนับสนุน และเป็นกาลังใจให้เสมอมา
และขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาการบริหาร
งานดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทุกท่านที่เป็นกาลังใจและช่วยเหลือจนวิทยานิพนธ์นี้เสร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
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