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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมเปนวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เผยแพร แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู งานวิจัย งานวิชาการและงานวิทยานิพนธ
ของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป มีการพิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ (ประจําเดือน
ตุลาคม-เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน-เดือนกันยายน) ดําเนินการเผยแพรโดย
จดัสงใหสถาบันอดุมศึกษาทุกสถาบัน สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ สาํนกังาน
การอดุมศกึษาและหนวยงานวจิยัตางๆ การตพีมิพตนฉบบัทีเ่สนอขอลงตพีมิพจะตอง
ไมเคยลงตีพมิพในวารสารใดๆ มากอนหรอืไมอยูระหวางเสนอขอลงตีพมิพในวารสาร
อื่น และตองผานการประเมินกลั่นกรองใหความเห็นและตรวจแกไขโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของ เมื่อไดรับการตีพิมพในวารสารนี้ถือเปนสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม การนําตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมและเจาของตนฉบับกอน ผลการวิจัยและความคิดเห็นท่ีปรากฏ
ในบทความตางๆ เปนความรบัผดิชอบของผูเขยีนบทความ ทัง้นีไ้มรวมความผดิพลาด
อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ

ในฉบับนี้เปนปที่ 14 ฉบับที่ 1 เวลาการดําเนินการอยูในชวงเดือนตุลาคม 
2555 - มีนาคม 2556 วารสารฉบับนี้ไดนําเสนอบทความวิจัย 12 เรื่อง มีความเดน
ในดานวิชาการเพื่อรับใชสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขอขอบคุณนักวิจัย
ทุกทานท่ีสงบทความวิจัยมาลงในวารสาร และหวังวาบทความดังกลาวจะเปน
ประโยชนในแวดวงวิชาการท่ีเกี่ยวของตอไป

บรรณาธิการ
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม
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งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงกระบวนการบริหารจัดการวงโยธวาทิต และแนวทางการพัฒนา
วงโยธวาทิตของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย โรงเรียนเทพบดินทร โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ และโรงเรียนธรรมราชศึกษา ประชากรท่ีใช
ในการศึกษาคือ ครูผูสอนวงโยธวาทิต จํานวน 7 คน และนักเรียนที่เขารวมวงโยธวาทิต จํานวน 238 คน เครื่องมือ
ที่ใช ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางสําหรับครูผูสอนวงโยธวาทิต และนักเรียนที่เขารวมวงโยธวาทิต 
วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ 

ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนของท้ังหาโรงเรียนมีการบริหารจัดการวงโยธวาทิตอยูในระดับมาก (รอยละ 66.7) 
ดังนี้ 1) มีการวางแผนจัดการงบประมาณเพ่ือบริหารวงโยธวาทิต 2) มีการกําหนดคุณสมบัติของนักเรยีนวงโยธวาทิต 
3) จัดต้ังคณะกรรมการนักเรียนวงโยธวาทิต 4) สงเสริมใหนักเรียนไดฝกซอมนอกเวลาท่ีกําหนดจากตารางฝกซอม 
ดานการพัฒนาวงโยธวาทิต พบวา ครูผูสอนมีความรูความถนัดทางดานดนตรีสามารถนําความรูทางดานดนตรีมา
ประยกุตใชในการปฏิบตังิานใหประสบผลสาํเร็จมากท่ีสดุ (รอยละ 75.4) รองลงมาไดมกีารวางแผนในการฝกซอมและ
ตดิตามพัฒนาการดานดนตรขีองนกัเรยีน (รอยละ 60) ทาํใหนกัเรียนมคีวามตองการทีจ่ะเขารวมกจิกรรมวงโยธวาทติ 
อกีทัง้เปนการสงเสรมิใหนกัเรยีนใชเวลาวางใหเกดิประโยชนทาํใหนกัเรยีนมกีารพฒันาศกัยภาพทางดานดนตรอียาง
เต็มความสามารถ และตอบสนองกิจกรรมของชุมชนและสังคมตอไป

Abstract

The main objective of this research is to study the management process and the administrative direction 
to develop school military bands in Muang District Chiang Mai. The population is consisted of 7 teachers, 
238 students from Chiangmai Thepbodint School, Yupparaj Wittayalai School Chiangmai, Wattanothaipayap 
School Chiangmai, Nawamin Dharachuthid Payap School and Dhammaraj Suksa School.The research was 
conducted by interviewing the teachers and the students who participated in the bands.The percentage 
calculation was used to analyze the data.



The results demonstrated that the instructors of all 5 schools showed a good level of band management 
(66.7%) in terms of 1) administrative planning for band budget 2) setting a standard qualifi cation of band 
members 3) forming student committees from the band’s members and 4) supporting the after-school 
rehearsal. For the band development, the results proved that the instructors demonstrated an excellent level 
of performing their professional musical experiences on achieving their goals (75.4%). All rehearsals were 
systematically conducted and the development of the band members was closely monitored, which encouraged 
the students to intentionally join the bands. Moreover, students can benefi t their free-time practicing in order 
to develop their musical skills and to support the community services.

º·¹íÒ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแนวพระราชดําริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา เมื่อวันท่ี 
22 กรกฎาคม 2520 ความวา “การศึกษาเปนเคร่ืองมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ 
ทศันคต ิคานยิม และคุณธรรมของบุคคล เพือ่ใหเปนพลเมอืงด ีมคีณุภาพและประสิทธภิาพ เพ่ือบานเมอืง ประกอบ
ไปดวยพลเมืองท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติก็ยอมทําไดโดยสะดวก ราบรื่นไดผลท่ีแนนอน 
และรวดเร็ว” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)

จากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะเห็นไดวา การศึกษามีความหมายใน 2 มิติ คือ มิติแรก
เปนการพัฒนาองคความรูในเร่ืองตางๆ และมิตทิีส่องเปนการพัฒนาบุคคล ผูศกึษาเอง ใหมีความคิด ความประพฤติ 
ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม สะทอนใหเห็นความสําคัญของการศึกษาที่เปนกระบวนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
มีคุณธรรมสามารถดํารงตน และพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญทัดเทียมอารยะประเทศ ในพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 4 ใหคําจํากัดความการศึกษาวา “การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรู 
เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคมโดยการถายทอดความรูการฝกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 
การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม 
การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)

ดนตรีเปนศาสตรที่เกี่ยวกับเรื่องของเสียงโดยเฉพาะ มนุษยเราไมสามารถมองเห็นเปนภาพเหมือนศิลปะ
แขนงอื่นๆ ซึ่งสามารถรับรูความงามของวัตถุตางๆ ไดดวยสายตา และในทางตรงกันขามในการรับรูทางดนตรีของ
มนษุยเรานัน้ตองใชการฟง โดยการใชหเูทานัน้จงึจะสามารถเขาถงึความไพเราะ และไดรบัอรรถรสของบทเพลงตางๆ 
ได มนุษยใชเสียงในการติดตอสื่อสารโดยการพูด เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ และเสียงสามารถแสดงออก
ไดทัง้การมคีวามสขุ ความพอใจหรอืไมพอใจ เสยีงของดนตรสีามารถท่ีจะบนัทกึโดยใชสญัลกัษณแทนไดทัง้หมด และ
สัญลักษณแทนเสียง เรียกวา “ตัวโนต” ตัวโนต หมายถึง สัญลักษณทางดนตรีบอกถึงอัตรา สั้น-ยาว และเสียง
สูง-เสียงต่ําที่เกิดขึ้นในบทเพลง เมื่อนําไปบันทึกไวบนบรรทัด 5 เสน ทําใหเกิดเปนบทเพลงโดยมีการรวมกลุมคนจน
เกิดเปนวงดนตรีเพื่อบรรเลง และขับรองประสานเสียงอยางไพเราะงดงาม

ประเทศไทยไดรับอารยธรรมเพลงตะวันตกเขาสูบานเมืองไทย ตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 โดยรับเขามาในรูปของเพลงคํานับโดยบรรเลงดวยแตรวง ซึ่งหนวย “ทหารเกณฑหัดบรรเลง
อยางยโุรป” แตรวงเปนวงดนตรีทีร่บัมาจากตะวันตกโดยตรง มบีทบาทไมเพียงแตในงานราชการทหารเทานัน้ในสมยั
รัชกาลที่ 6 ภายหลังแตรวงจึงแพรหลายออกสูประชาชนโดยใชในการแหแหน เชน ใชแหนาค แหขันหมาก เปนตน
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วงโยธวาทิตนิยมใชในการสวนสนาม วงโยธวาทิตไดแพรเขาไปสูระบบการศึกษาอยูในโรงเรียนทั่วประเทศ
ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา วงโยธวาทิตมีหนาท่ีนําแถวนักกีฬา นําแถวลูกเสือในป พ.ศ.2524 
ไดมกีารจดั “ประกวดวงดรุยิางคลกูเสอื” ฉลองวนัเดก็แหงชาต ิในปตอมาไดเปล่ียนชือ่เปน “การประกวดวงโยธวาทติ” 
แทน ในป พ.ศ.2525 ไดเปลี่ยนชื่อเปน “การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา” เนื่องในงานสมโภช
กรุงรัตนโกสินทรฉลองครบรอบ 200 ป ซึ่งดําเนินการโดยกรมพลศึกษา การประกวดวงโยธวาทิตไดพัฒนาเพื่อการ
ประกวดการบรรเลงของวงดนตรีโดยเฉพาะอยางย่ิงวงดนตรีของโรงเรียนมัธยมศึกษา กระท่ังปจจุบัน การศึกษา
วงโยธวาทิตซึ่งเปนวงดนตรีที่สามารถสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนได ภายในวงโยธวาทิตเปนวงดนตรีที่มีโครงสราง
การทํางานในดานตางๆ เชน การทํางานเปนทีม ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบการฝกซอม และการจัดการวง 
เปนตน (สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, 2547)

กิจกรรมทางดนตรีเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ และศักยภาพของตนเอง ตามโรงเรียนตางๆ นั้น 
กิจกรรมวงโยธวาทิตเปนกิจกรรมดนตรีประเภทหนึ่งท่ีนิยมจัดใหมีภายในโรงเรียน เพื่อสงเสริมความสามารถ และ
ศักยภาพดานดนตรีแกนักเรียน อีกทั้งสงเสริมการใชเวลาวางของนักเรียนและมีไวเพื่อบริการสังคม 

โรงเรยีนในระดบัมัธยมศกึษาใหความสาํคญักบักจิกรรมวงโยธวาทติ สนบัสนนุใหมกีารจดัตัง้วงโยธวาทติประจาํ
โรงเรียน เพื่อสงเสริมกิจกรรมดานดนตรีแกนักเรียน การฝกสอน และการดูแลกิจกรรมวงโยธวาทิตนั้น ตองอาศัย
ผูควบคมุทีม่คีวามรูทางดานดนตรี อกีทัง้งบประมาณสนับสนนุสําหรบัจัดตัง้วงโยธวาทิต ปจจบุนันีว้งโยธวาทิตโรงเรยีน
ตางๆ มีมาตรฐานการบรรเลงหรือคุณภาพของวงมีความแตกตางกันมาก บางโรงเรียนวงโยธวาทิตมีคุณภาพต่ํากวา
มาตรฐาน นกัเรยีนบรรเลงเสยีงเพีย้นหรอืไมมคีวามรูดานทฤษฎดีนตรี บางแหงครผููสอนไมมคีวามรูและประสบการณ
ดานวงโยธวาทิต การบริหารจัดการไมดี และงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ 

จังหวัดเชียงใหม มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการวงโยธวาทิต ทั้งนี้เพื่อ
มุงพัฒนาศักยภาพดานดนตรีของนักเรียน และสงเสริมการใชเวลาของนักเรียนรวมท้ังมีไวเพื่อบริการชุมชน แตยัง
ขาดความพรอมในดานท่ีจะสนับสนุน และสงเสริมใหวงโยธวาทิตมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น จากปญหาดังกลาวขางตน 
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารจัดการวงโยธวาทิต โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้
เพือ่เปนแนวทางใหนกัศึกษาแขนงดนตรศีกึษาไดมคีวามรู ความเขาใจเกีย่วกบัวงโยธวาทติ ในดานการจดัการบรหิาร 
อีกทั้งยังเปนการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพดานดนตรีของนักเรียนใหสามารถศึกษาตอดนตรีในระดับสูงตอไป

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

1. เพ่ือศกึษาถงึกระบวนการบรหิารจดัการวงโยธวาทติ ของโรงเรยีนมธัยมศกึษา อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาวงโยธวาทิตของโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ÇÔ Õ̧´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวยครูผูฝกสอนวงโยธวาทิต และนักเรียน
วงโยธวาทิต โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 245 คนโดยวิธีสุมตัวอยาง
วงโยธวาทิต จํานวน 5 โรงเรียน จากทั้งหมด 9 โรงเรียน ซึ่งเปนวงโยธวาทิตที่มีคุณภาพ สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน
ท้ังภายในและตางประเทศ ไดเขารวมกิจกรรมชุมชน และบริการสังคมมาโดยตลอด ประกอบดวย 1) โรงเรียนที่มี
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วงโยธวาทิตขนาดใหญ 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเทพบดินทร มีครูผูฝกสอนวงโยธวาทิต จํานวน 3 คน และนักเรียน
วงโยธวาทิต จํานวน 65 คน และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ครูผูฝกสอนวงโยธวาทิต จํานวน 1 คน และนักเรียน
วงโยธวาทิต จํานวน 66 คน 2) โรงเรียนที่มีวงโยธวาทิตขนาดกลาง ไดแก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มีครูผูฝกสอน
วงโยธวาทิต จํานวน 1 คน และนักเรียนวงโยธวาทิต จํานวน 43 คน และโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ครูผูฝกสอน
วงโยธวาทติ จาํนวน 1 คน และนกัเรยีนวงโยธวาทติ จาํนวน 40 คน 3) โรงเรยีนทีม่วีงโยธวาทติขนาดเลก็ คอื โรงเรยีน
ธรรมราชศึกษา มีครูผูฝกสอนวงโยธวาทิต จํานวน 1 คน และนักเรียนวงโยธวาทิต จํานวน 24 คน 

à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ  

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณสําหรับครูผูสอนท่ีมี
ประสบการณการสอนดนตรี แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณสําหรับนักเรียนวงโยธวาทิต ผูวิจัยเดินทาง
ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกกลุมตัวอยางในอําเภอเมืองเชียงใหมดวยตนเอง โดยประสานขอความชวยเหลือจาก
ผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอนวงโยธวาทิต ที่ถูกเลือกเปนตัวอยาง ขอมูลท่ีรวบรวมไดนํามาวิเคราะห โดย
ในสวนของขอมลูเชิงปรมิาณวิเคราะหหาคารอยละ สวนขอมลูเชงิคณุภาพทําการวิเคราะหโดยการสรุปประเด็น และ
การวิเคราะหเชิงเนื้อหา โดยเฉพาะขอมูลท่ีไดจากครูผูสอนวงโยธวาทิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ ผูวิจัยทําการสังเคราะห
เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลของนักเรียนวงโยธวาทิต

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 

การวิจัยเรื่องการจัดการวงโยธวาทิต โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมสามารถสรุปไดดังนี้
ขอมลูทัว่ไปของครผููสอนและนกัเรยีนวงโยธวาทติ สวนใหญเปนเพศชาย คดิเปนรอยละ 63.26 (155 คน) และ

เปนเพศหญิงรอยละ 36.73 (90 คน) ครูผูสอนจํานวน 7 คน สวนใหญมีอายุระหวาง 20–25 ป คิดเปนรอยละ 42.9 
(3 คน) รองลงมามีอายุระหวาง 26-35 ป คิดเปนรอยละ 28.6 (2 คน) และมีอายุ 35 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 28.6 
(2 คน) ครูผูสอนสวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 57.1 (4 คน) รองลงมามีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 
42.9 (3 คน) สวนใหญ มีประสบการณการสอนดนตรีระยะเวลา 1-5 ป คิดเปนรอยละ 57.1 (4 คน) รองลงมาระยะ
เวลามากกวา 15 ป คิดเปนรอยละ 28.6 (2 คน) และระยะเวลา 6-10 ป คิดเปนรอยละ 14.3 (1 คน) สวนใหญ
มีความถนัดทางดานเครื่องดนตรีในกลุมเคร่ืองทองเหลือง คิดเปนรอยละ 42.9 (3 คน) รองลงมากลุมเครื่องลมไม 
คิดเปนรอยละ 28.6 (2 คน) กลุมเคร่ืองล่ิมนิ้ว คิดเปนรอยละ 14.3 (1 คน) และกลุมเครื่องประกอบจังหวะ คิดเปน
รอยละ 14.3 (1 คน) 

นักเรียนวงโยธวาทิต จํานวน 238 คน สวนใหญอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 คิดเปนรอยละ 23.5 (56 คน) 
รองลงมาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 คิดเปนรอยละ 23.1 (55 คน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คิดเปนรอยละ 17.2 
(41 คน) ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 คิดเปนรอยละ 15.1 (36 คน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 คิดเปนรอยละ 13.4 
(32 คน) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 7.6 (18 คน) เครื่องดนตรีที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ ทรัมเปต 
(Trumpet) คิดเปนรอยละ 12.6 (30 คน) รองลงมาคือ ทรอมโบน (Trombone) คิดเปนรอยละ 11.3 (27 คน) 
แซ็กโซโฟน (Saxophone) คิดเปนรอยละ 10.1 (24 คน) เฟร็นชฮอรน (Frenchorn) คิดเปนรอยละ 9.7 (23 คน) 
ยูโฟเนียม (Euphonium) คิดเปนรอยละ 9.2 (22 คน) คลาริเน็ต (Clarinet) คิดเปนรอยละ 8.8 (21 คน) กลองใหญ 
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(Bass Drum) คิดเปนรอยละ 8.0 (19 คน) กลองเล็ก (Snare Drum) คิดเปนรอยละ 7.1 (17 คน) เบสทูบา (Bass Tuba) 
คิดเปนรอยละ 7.6 (18 คน) ฟลูท (Flute) คิดเปนรอยละ 7.1 (17 คน) และฉาบ (Cymbals) คิดเปนรอยละ 2.9 (7 คน)

กระบวนการบริหารจัดการวงโยธวาทิต
ผลการวิจัยพบวา 
1) ครผููสอนสวนใหญมกีารวางแผนรับสมัครนักเรียนเขารวมกิจกรรมโยธวาทิตเพ่ือทดแทนนักเรียนท่ีลาออก

หรอืจบการศกึษาอยูในระดบัมาก (รอยละ 66.7) ซึง่ครูผูสอนมกีารประชมุรวมกบัผูเกีย่วของเพ่ือวางแผนการรบัสมคัร 
โดยกําหนดจํานวนนักเรียนท่ีจะเขารวมกิจกรรม กาํหนดหลักเกณฑและคุณสมบัตขิองผูสมคัร กาํหนดวันเวลาในการ
รับสมัคร และการคัดเลือก จัดทําแบบฟอรมการรับสมัคร และใบรับรองความเห็นชอบของผูปกครอง มีการ
ประชาสัมพันธรายละเอียดการรับสมัครและการคัดเลือก 

2) ครูผูสอนสวนใหญมีการรับคัดเลือกจากนักเรียนโควตาอยูในระดับมาก (รอยละ 66.7) ซึ่งครูผูสอนมีการ
รับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีความสามารถพิเศษดานดนตรีสากลเขาศึกษา
ในโรงเรียนโดยพิจารณาผลการเรียนในวิชาสามัญ ทดสอบการปฏิบัติเครื่องดนตรี และทดสอบโสตประสาทเพื่อ
เขาศึกษา และเปนสมาชิกวงโยธวาทิต

3) ครผููสอนสวนใหญมกีารวางแผน ตดิตามพฒันาการดานดนตรขีองนกัเรยีนอยูในระดบัมาก (รอยละ 66.7) 

ซึ่งครูผูสอนจัดทําหลักสูตรดนตรีสากลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพของผูเรียนและนโยบาย
ของโรงเรียน มีการวางแผนการสอนดนตรีใหสอดคลองกับหลักสูตรจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจุดมุงหมาย
ของการสอนความพรอมของผูเรยีนเปนหลกัมีการประเมินเพ่ือปรบัปรงุ และพฒันาการจัดการเรยีนการสอนอยูเสมอ 
วัดและประเมินผลเพื่อทราบพัฒนาการของนักเรียน โดยเปรียบเทียบผลกับจุดประสงคที่ระบุในแผน

4)  ครูผูสอนมีการวางแผนในการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูเพ่ิมเติมแกนักเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด (รอยละ 33.3) ซึ่งโรงเรียนสวนใหญไมไดจัดสรรงบประมาณในการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาใหความรูเพิ่มเติมแกนักเรียน เนื่องจากเวลาในการเรยีนและฝกซอมมีจํานวนจํากัด 

5)  ครูผูสอนสวนใหญมีการวางแผนสงเสริมใหนักเรียนฝกซอมนอกเวลาที่กําหนดจากตารางการฝกซอมอยู
ในระดับมาก (รอยละ 66.7) ซึ่งครูผูสอนติดตาม และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการแสดงเพื่อเตรียมการฝกซอม กําหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการฝกซอม ประชุมเพื่อชี้แจง มอบหมายงานใหคําปรึกษาในการฝกซอม และการแสดง
ผลงานแกบุคลากรกรรมการนักเรียน วงโยธวาทิต และหัวหนากลุมเครื่องดนตรี

แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการเลนดนตรีของนักเรียนวงโยธวาทิต
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาและสงเสริมการเลนดนตรีของนักเรียนวงโยธวาทิต พบวา 
1)  ผูบริหารศึกษาใหความรวมมือสนับสนุนสงเสริมตอวงโยธวาทิตของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 

(รอยละ 47.5) ซึง่ผูบริหารสถานศกึษาบางโรงเรยีนไมใหความรวมมอืในเรือ่งเงนิทุนสนับสนุนซ่ึงมคีวามจาํเปนสําหรบั
วงโยธวาทิตในการจัดการดานเคร่ืองดนตรี และสถานท่ีในการฝกซอม เคร่ืองดนตรีควรมีจาํนวนเพียงพออยูในสภาพ
ใชงานได 

2) ผูสอนมีการฝกซอมนอกจากเวลาที่กําหนดในตารางฝกซอมของวงอยูในระดับ ปานกลาง (รอยละ 47.5) 
ซึง่โรงเรียนควรเปดโอกาสใหนกัเรียนไดฝกซอมนอกเวลาท่ีกาํหนดในตารางฝกซอมหากมีหองฝกซอมทีด่จีะทาํใหการ
ฝกซอมเกดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ แตเนือ่งจากครผููสอนสวนใหญมคีวามรูความถนดัทางดนตรสีามารถประยกุตใช
ความรูดานดนตรีในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จเบื้องตนแลว ครูผูสอนไดเล็งเห็นแนวทางการพัฒนา และ
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สงเสริมการเลนดนตรีของนกัเรยีนวงโยธวาทติ โดยเชญิวิทยากรภายนอกมาใหความรูในบางโอกาส ซึง่ทําใหนกัเรียน
มีความรูดานดนตรีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมากขึ้น

3) การอยูรวมกันภายในวงโยธวาทิตครูผูสอนมีการใชขอตกลงรวมกันใหกับนักเรียนในการพัฒนาตนเอง
ใหเกิดระเบียบวินัยอยูในระดับมาก (รอยละ 66.7) ทําใหโรงเรียนสวนใหญ มีวงโยธวาทิตที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง
กิจกรรมของชุมชนและสังคมตอไป

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å

การจัดการบริหารวงโยธวาทิตของท้ัง 5 โรงเรียน พบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้
1. ดานการจัดการบริหารวงโยธวาทิต

1.1 ครูผูสอนควรมีการประชุมรวมกับผูเกี่ยวของเพ่ือกําหนดตําแหนงหนาที่ และความรับผิดชอบฝาย
ตางๆ ของนักเรียนวงโยธวาทิต ตลอดจนควบคุมการฝกซอม และการแสดงผลงานของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
ณัชชา โสคติยานุรกัษ (2543 : 116) กลาววาผูควบคุมการดนตรี (Music Director) เปนผูอํานวยการจัดแสดงดนตรี 
มีหนาที่สําคัญในการเลือกเพลง และวางตัวผูบรรเลงท้ังหมด รวมถึงรายละเอียดตางๆ ของการแสดง 

1.2 ครูผูสอนควรมีการประชาสัมพันธจากการชักชวนของอาจารย และรุนพี่ที่เปนสมาชิกวงโยธวาทิต 
โดยเริ่มตั้งแตการรับสมัคร การดําเนินงาน การวางแผนการเรียนการสอน และดูแลนักเรียนใหปฏิบัติตัวใหเหมาะสม
ตอการเปนนักเรียนวงโยธวาทิต ซึ่งสอดคลองกับกิตติมา ปรีดิลก (2532 : 24) กลาวถึง การวางแผนเปนการ
เตรียมการลวงหนาโดยกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย โครงการ การแกปญหา ตลอดไปจนถึงการหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้ง

1.3 ครผููสอนควรตระหนกัถงึการวางแผนเสนองบประมาณในการจัดการหรอืซอมแซมเครือ่งดนตรทีีช่าํรดุ 
โดยขออนุมัติจําหนายอุปกรณที่เสื่อมสภาพ และจัดหาอุปกรณที่ใชงานในวงโยธวาทิต พิจารณาความจําเปน
ตลอดจนทํารายการคาอุปกรณเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ บุญจิตราดุล (2534 : 
40) กลาววาการจดัการศกึษานัน้เราตองใชทรพัยากรในการดาํเนนิงาน เรยีกวา 4 M’S คอื ระบบบรหิาร (Management) 
กําลังคน (Power) งบประมาณ (Money) และวัสดุอุปกรณ (Materials) 

1.4 ครผููสอนควรจัดตัง้กรรมการนักเรียนวงโยธวาทิตเพ่ือรองรับงาน และกําหนดบคุคล ในตําแหนงหนาที่
ความรับผิดชอบของฝายตางๆ ชี้แจงแนวทางนโยบาย วัตถุประสงค และรายละเอียดการดําเนินงานใหแกกรรมการ
นักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน ตลอดจนใหคําปรึกษาดูแลการดําเนินงานของกรรมการ
นักเรียนโดยยึดหลักในการทํางานรวมกันระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับสุกรี เจริญสุข 
(2539 : 82) กลาวถงึ การจดัการวงโยธวาทิตเปนการนาํทกัษะท่ีมไีปใชประโยชนในการสรางสรรคงานดนตรี สามารถ
นําความรูทางดนตรีในการตั้งวงดนตรีเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู หรือมีสวนในการจัดการ เชน การฝกซอม 
การรับผิดชอบหนาที่ของสมาชิกในวง เปนตน

1.5 ครูผูสอนควรใหความสําคัญในการเสนองบประมาณ และโครงการประจําป เพื่อเสนอตอโรงเรียน
ในการจัดหางบประมาณการสนับสนุนของบุคคลหรือหนวยงานภายนอกโรงเรียน ควบคุมการใชงบประมาณที่ไดรับ 
โดยจัดทําบัญชีรายรับรายจาย รายงานผลการใชงบประมาณ และผลการดําเนินงานประจําภาคเรียน/ปการศึกษา 
ซึง่สอดคลองกับอุไร ชตุเินตร (2529 : 90) กลาววา งานท่ีสาํคญัอยางหน่ึงของผูบรหิารคือการทํางบประมาณโรงเรียน 
งบประมาณจะตองมีความสัมพันธกับการวางแผนของโรงเรียน หัวหนาสถานศึกษาจะตองประชุมปรึกษาหารือ
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รวมกับผูชวยหัวหนาสถานศึกษา หัวหนาหมวดวิชาและหัวหนางานตางๆ ของโรงเรียนเพ่ือใหงบประมาณท่ีตั้งไว
เหมาะสมกับงานและโครงการตางๆ

1.6 ครผููสอนควรรับคดัเลอืกนักเรียนในวงโยธวาทิตจากนักเรียนโควตา ซึง่สอดคลองกับเพ็ญแข สนทิวงศ 
ณ อยุธยา (2530 : 4) กลาววา การบริหารบุคคลคือการจัดหาบุคลากรที่มีคณุสมบัติเหมาะสมเพ่ือใหการดําเนินการ
ภายในขอบเขตของตําแหนงนั้นๆ ดําเนินไปดวยดี 

นอกจากนี้ครูผูสอนควรมีการวางแผนการปฏิบัติการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจนถึงสรุปงาน 
และประเมนิผลอบรมนกัเรยีนใหเปนคนทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม ศกึษาขอมลูเกีย่วกบัการแสดงเพือ่เตรยีมการฝกซอม 
กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการฝกซอม ประชุมเพ่ือชี้แจงมอบหมายงานใหคําปรึกษาในการฝกซอม แสดงผล
งานใหเปนไปตามแผนดวยความเรียบรอย และปลอดภัย โดยมอบหมายใหคณะกรรมการนักเรียนหรือหัวหนากลุม
เครื่องดนตรีเปนผูดูแลในเรื่องระเบียบวินัย การขาดซอม การลา มาสาย ซึ่งครูผูสอนจะเปนผูคอยเตือนหรือทําโทษ 
ซึ่งสอดคลองกับเสริมวิทย ศุภเมธี (2531 : 94-183) กลาวถึงคุณสมบัติของผูรับหนาที่ฝายกิจกรรม ทํางานรวมกับครู 
และนักเรยีนไดดี เปนที่เคารพนับถือของนักเรียนเต็มใจจะทํางานสามารถใหความชวยเหลือ และใหคําแนะนําแกครู
ที่ปรึกษาชมรมตางๆ มีจิตวิทยาในการติดตอประสานงานกับผูใหญไดดี ควรมีการวางแผน คือการกําหนดวิธี
ดําเนินงานไวลวงหนาอยางเปนระบบ และใชทรัพยากรอยางคุมคา มีการดําเนินงานเปนระบบเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามเปาหมายที่ตั้งใจ 

2. แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการเลนดนตรีของนักเรียนวงโยธวาทิต 
2.1 ครูผูสอนควรจัดทําหลักสูตรดนตรีสากลท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพของ

ผูเรียน และนโยบายของโรงเรียน มีการวางแผนการสอนดนตรีใหสอดคลองกับหลักสูตร จัดการเรียนการสอน
โดยพิจารณาจุดมุงหมายของการสอน ความพรอมของผูเรียนเปนหลัก มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จดัการเรียนการสอนอยูเสมอ วดัและประเมินผลเพ่ือทราบพัฒนาการของนักเรียนโดยเปรียบเทียบผลกับจดุประสงค
ที่ระบุในแผน ซึ่งสอดคลองกับณรุทธ สุทธจิตต (2537 : 1-7) กลาววา ในการเรียนดนตรี ทฤษฎีดนตรีเปนสิ่งแรก
ที่ควรทราบ เนื้อหาดนตรีมีสวนสําคัญ 2 สวน คือองคประกอบและวรรณคดีดนตรี ดังนี้ องคประกอบดนตรี 
(Music elements) ประกอบดวย จังหวะ (Rhythm) ทํานอง (Melody) เสียงประสาน (Harmony) รูปแบบ (Form) สีสัน 
(Tone color) ลักษณะของเสียง (Characteristics of sound) และวรรณคดี (Music literrature) ประกอบดวย บทเพลง
ตางๆ (Repertoire) ประวัติดนตรี (Music history)

2.2 ครูผูสอนควรมีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบรวมกับนักเรียนวงโยธวาทิต มีผูรับผิดชอบคือ 
คณะกรรมการนักเรียนวงโยธวาทิตโดยฝายปกครองของวงเปนผูดูแลเรื่องระเบียบวินัย การลา การมาสาย การขาด
ซอม และดูแลเร่ืองความประพฤติ หากเกิดปญหา จะพิจารณาโทษตามความเหมาะสมซ่ึงสอดคลองกับสุโขทัย
ธรรมาธริาช (2541 : 313) แนะนาํวา การรกัษาวนิยัเปนเครือ่งมอือกีประการในการรกัษาบคุลากร วนิยัจะชวยใหการ
ปฏิบัติงานเรียบรอยขึ้น การมีวินัยในตนเองเปนการสรางวินัยที่ดีซึ่งผูบริหารเปนผูสรางใหเกิดขึ้น

2.3 ผูบริหารสถานศึกษาควรมีสวนสนับสนุนกิจกรรมวงโยธวาทิตอยางมากในเร่ืองเงินทุนสนับสนุน 
ใหขวัญกําลังใจเยี่ยมชม และจัดหาบุคลากรที่เหมาะสม ใหความชวยเหลือดานตางๆ ตามที่กิจกรรมวงโยธวาทิต
ตองการซึ่งสอดคลองกับนพพงษ บุญจิตราดุลย (2534 : 96) กลาววา ผูนําตองเปนผูเขาไปมสีวนรวมในดานกิจกรรม 
ดานสังคม ใหความรวมมือรูจักปรับตัวและมีอารมณขัน

2.4 โรงเรียนควรมีเครื่องดนตรีเพียงพอ และอยูในสภาพใชงานได ซึ่งงบประมาณท่ีใชในการสนับสนุน
กิจกรรมวงโยธวาทิตไดใชเปนจํานวนมากเน่ืองจากวัสดุอุปกรณ และเครื่องดนตรีมีราคาคอนขางสูงแตทางโรงเรียน
ถือวาเปนกิจกรรมท่ีสรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียนซ่ึงสอดคลองกับคูมือการจัดกิจกรรมนักเรียนตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการกรมสามัญ (2541 : 72-74) กลาววา การจัดกิจกรรมนักเรียนดานวงโยธวาทิตเปนกิจกรรมที่ใชการลงทุน
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สงูเพราะอุปกรณในวงโยธวาทิตมรีาคาสงู และใชจาํนวนมาก เชน เครือ่งดนตร ีเครือ่งแตงกาย การฝกซอม คาอปุโภค
ขณะทําการฝกซอม คาบํารุงรักษา และซอมแซมเคร่ืองดนตรี เปนตน 

2.5 ครูผูสอนควรประชาสัมพันธในการรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มี
ความสามารถพิเศษดานดนตรีสากลเขาศึกษาในโรงเรียนโดยพิจารณา ผลการเรียนในวิชาสามัญ ทดสอบการปฏิบัติ
เครื่องดนตรี และทดสอบโสตประสาทเพื่อเขาศึกษา และเปนสมาชิกวงโยธวาทิต ซึ่งสอดคลองกับเพ็ญแข สนิทวงศ 
ณ อยุธยา (2530 : 4) กลาววา การบริหารบุคคลคือ การจัดหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือใหการดําเนินการ
ภายในขอบเขตของตําแหนงนั้นๆ ดําเนินไปดวยดี 

2.6 ครูผูสอนควรสงเสริมนักเรียนพัฒนาฝมือในการบรรเลงเดี่ยว กลุมเครื่องดนตรี และรวมแสดงทั้งวง 
เพือ่เกิดการพัฒนา การบรรเลงตลอดเวลาทําใหวงมีมาตรฐาน และเปนการฝกใหนกัเรียนเปนผูมรีะเบียบวินยั มคีวาม
รบัผดิชอบ มคีวามอดทน มคีวามเปนผูนาํ สามารถนาํความรู และประสบการณไปพฒันาตนเองได ซึง่สอดคลองกบั
กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 3) กลาววา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมที่จัดอยางเปนกระบวนการดวย
รูปแบบในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม มุงเสริมเจตคติ คุณคาชีวิต ปลูกฝง
คุณธรรมและคานิยมอันพึงประสงค สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง 

2.7 นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมวงโยธวาทิตควรไดรับความรูดานดนตรีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
นอกจากเปนการใชเวลาวางใหเกดิประโยชนแลว ผูสอนไดเพิ่มพูนทักษะทางดานดนตรีทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ
สามารถนําไปประกอบอาชีพตอไปในอนาคตได และสามารถขัดเกลาจิตใจของนักเรียนใหเปนผูมีอารมณสุขุม 
เยือกเย็นขึ้นซึ่งสอดคลองกับสวัสดิ์ เงินแยม (2540 : 135) กลาวถึงการสอนทฤษฎีวาเปนการเรียนรูดานตางๆ ของ
ดนตรีเพื่อนําไปปฏิบัติทักษะดนตรี ไดแก การสอนโนตเพลง การฝกใหรูจักจังหวะส้ัน ยาว เบา แรง การเทียบเสียง 
เครื่องหมายและศัพทเทคนิคตางๆ ความสม่ําเสมอ ความชา-เร็วของจังหวะ และแนวการประสานเสียง ในการฝก
ทักษะคือ การปฏิบัติจริงเพื่อใหนักเรียนมีความสามารถ เกิดความชํานาญซึ่งควบคูไปกับทฤษฎี 

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

1. ขอเสนอแนะตองานวิจัย
1.1 ผูบริหารควรมีสวนสนับสนุนกิจกรรมวงโยธวาทิตอยางมากในเร่ืองเงินทุนสนับสนุน ใหขวัญกําลังใจ

เยี่ยมชม และจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมใหความชวยเหลือดานตางๆ ตามที่วงโยธวาทิตตองการ 
1.2  โรงเรียนควรใหความสําคัญกับสถานท่ีสําหรับการฝกซอมวงโยธวาทิต หากมีหองซอมท่ีดีจะทําให

การฝกซอมเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งตอไป

2.1  ควรทําการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการวงโยธวาทิตในชวงที่เขาประกวดแขงขันในระดับนานาชาติ 
2.2  ควรทําการวิจัยเรื่องการจัดการวงโยธวาทิตของผูควบคุมวงโยธวาทิตตามความคิดเห็นของนักเรียน

ที่เปนสมาชิกของวงโยธวาทิต
2.3  ควรทําการศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารกับการพัฒนาวงโยธวาทิตใหประสบผลสําเร็จ
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โดย รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง

งานวิจัยเร่ือง “การจัดการวงโยธวาทิต โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด
เชยีงใหม” เปนงานวจิยัทีน่าสนใจ ซึง่ผลการวจิยัทาํใหทราบถงึระบบ และองคประกอบของการ
บริหารการจดัการวงโยธวาทติ ตลอดจนแนวทางในการดาํเนนิการของวงดนตรทีีอ่ยูในโรงเรยีน
ตางๆ ที่มุงเนนสรางความเปนเลิศในการดําเนินการตามเปาหมายของแตละโรงเรียน

ผลของการวิจัยอาจไดคําตอบแบบกวางๆ แตถาในอนาคตหากไดมีการศึกษาแบบ
เจาะลกึลงไปอยางละเอยีดวาในแตละองคประกอบของการบรหิารการจดัการนัน้ มกีระบวนวธิี
อยางไรท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ โดยจําเปนตองกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และองคประกอบที่นําไป
สูความสําเร็จ (KSF) ในแตละภาคสวนของการบริหารจัดการวงโยธวาทิต

ซึ่งเชื่อวาประเด็นดังกลาวสามารถทําใหเรามองเห็นเปาหมายของการบริหารจัดการ
เชิงระบบในแตละสวนของโจทยปญหาการวิจัยท่ีคนพบ และสิ่งที่สําคัญองคความรูตางๆ 
เหลานี้ที่ไดมาเปรียบเทียบเสมือนการถอดบทเรียนของความสําเร็จ ความลมเหลวผิดพลาด 
กระบวนวิธีการแกไขและอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นจริงตอสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีของ
จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้บทเรียนนี้อาจเปนตนแบบของการศึกษาตอไปในพ้ืนที่อื่นของประเทศ
ก็เปนได

อยางไรตองขอช่ืนชมงานวิจยัฉบับนีท้ีส่ามารถตอบคําถามเก่ียวกับวิชาการดนตรีไดอยาง
นาพอใจ นับเปนกาวแรกของความพยายามคนหาสภาพความจริงท่ีเกิดขึ้นในบริบททองถ่ินที่
ผูวิจัยไดทํางานอยู ซึ่งเชื่อวาผลงานวิจัยนี้จะเปนแนวทางในการแกไขปญหา และการสราง
กระบวนการแกปญหาทางดนตรี ตลอดจนกําหนดรูปแบบทางดนตรีใหมๆ ที่ตรงกับสภาพ
ที่แทจริงของพ้ืนที่ศึกษา
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