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การศึกษารูปแบบการจัดการวงโยธวาทิต
กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก
A Study of School Marching Band and Management: A Case Study of
Secondary School in the Eastern Educational Service Area

สราวุธ โรจนศิร*ิ 1
Sarawut Rotchanasiri*1

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการวงโยธวาทิต กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบวิธีการคัดเลือกนักดนตรี การจัดการ
ฝกซอมและแนวทางการบริหารพัฒนาวงโยธวาทิต จํานวน 6 โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา การคัดเลือกนัก
ดนตรีวงโยธวาทิต มีการดําเนินการรับสมัครนักเรียนเขาวงโยธวาทิตในชวงเปดภาคเรียนที่ 1 มากกวาเปด
ภาคเรียนที่ 2 ในลักษณะของกิจกรรมชุมนุม มีกระบวนการคัดเลือกนักดนตรีทั้งการสอบปฏิบัติและ
การสัมภาษณ การจัดการฝกซอมวงโยธวาทิต มีการดําเนินการตั้งแตการวางแผนเตรียมความพรอม
มีการกําหนดตารางฝกซอมในชวงเวลาตางๆ จํานวนโรงเรียนที่มีการฝกซอมตอนกลางวันมีจํานวน
นอย ในขณะที่การฝกซอมชวงเย็นหลังเลิกเรียนมีทุกโรงเรียน มีการฝกซอมวงโยธวาทิตทั้งในรูปแบบ
พิเศษและการเขาคายฝกซอม มีรูปแบบการฝกซอมวงโยธวาทิตทั้งแบบการฝกซอมเดี่ยว กลุมเล็ก
รวมวง การเดินแถว การแปรขบวน และแบบนั่งบรรเลง การบริหารจัดการวงโยธวาทิตในโรงเรียน
โดยโรงเรีย นที่ มีผู ฝ กสอนวงโยธวาทิ ต หลายคนสามารถจัดการงานตางๆ ดว ยการแบงหนาที่กัน
รับผิดชอบไดดีกวา และสําเร็จรวดเร็วกวาโรงเรียนที่มีผูฝกสอนเพียงคนเดียว การบริหารจัดการ
ดําเนินงานดวยการใชระบบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารนักเรียนในวงโยธวาทิตมาชวยผูฝกสอน
ในการบริ ห ารงานด า นต า งๆ โดยผู ฝ ก สอนต อ งกํ า หนดนโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค ก ารดํ า เนิ น งาน
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การจั ดหาและจั ดสรรงบประมาณ การบริห ารบุคลากรในวงโยธวาทิต การวางแผนการฝกซอม
วงโยธวาทิตทั้งการฝกซอมประจําวันและการฝกซอมในรอบปใหชัดเจน
คําสําคัญ: วงโยธวาทิต / โรงเรียนมัธยมศึกษา

Abstract
This study aimed to examine three areas of school marching band management.
The participants included 6 secondary schools in the Eastern educational service area.
According to the method of recruiting musicians, the recruitments of most schools were
usually available during the beginning of the first semester as part of school club activities.
The recruitment process includes both practical examination and interview. For the music
rehearsal management, the process started with the planning of rehearsal sessions during
the day. Evening rehearsal sessions were adopted in every school. Special rehearsal sessions
as well as music camps were also conducted. Rehearsals may include solo practice, small
group practice and Concert band, Marching Band, Display and Symphonic Band. For the
management of school marching band, most schools had only one marching band director.
The band management included appointing student committee to assist the band director
in different responsibilities such as the chief and deputy chief of the marching band. The
band director must establish clear policies, objectives, procurement planning and
budgeting, personnel management and daily and yearly rehearsal plans.
Keyword: School Marching Band / Secondary Schools
บทนํา
การสื่อความหมายทางดนตรีและสุนทรียะทางดนตรีถูกถายทอดออกมาในลักษณะการจัด
แสดงดนตรีรูปแบบตางๆ มีทั้งการแสดงดนตรีแบบเดี่ยว (Solo) และการแสดงดนตรีแบบผสมรวม
เปนวงดนตรี (Band) วงดนตรีแตละรูปแบบมีความแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับการนําเครื่องดนตรีชนิด
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ตางๆ มาบรรเลงรวมกันโดยมีการกําหนดชื่อวงแตกตางกันไป ซึ่งการผสมวงดนตรีมีปรากฏอยูใน
วัฒนธรรมตางๆ เชน ดนตรีไทย มีวงเครื่องสาย วงปพาทย วงมโหรี ดนตรีตะวันตก มีวงดุริยางค
ซิมโฟนี แตรวง วงโยธวาทิต 2
โยธวาทิต มาจากคําวา โยธา (ทหาร) + วาทิต (ดนตรี) คือ การบรรเลงเพลงเดินเทาเขาสูสนาม
รบของทหาร (Military Band) บทบรรเลงสวนใหญเปนเพลงจังหวะมารช (Marching Band) มีผูบรรเลง
เปนจํานวนมากเพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจ ในยุโรปวงโยธวาทิตเริ่มที่กรุงเบอรลิน ป พ.ศ. 2381 สวนใน
สหรัฐอเมริกา เริ่มใชวงโยธวาทิตราว พ.ศ. 2318 ที่เมืองฟอรท ทิคอน เดอโรกา โดยมีจอรน ฟลิป ซูซา
(พ.ศ. 2397-2475) เปนผูในนําดานบทเพลงมารชสําหรับวงโยธวาทิต (The King of March) ในประเทศ
ไทยสําหรับวงโยธวาทิตราวป
พ.ศ. 2444 ไดจัด ตั้งวงขึ้นเพื่ อบรรเลงประกอบกิจการทหาร เรีย กวา “โยธวาทิต” โดย
สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระนครสวรรควรพินิจ กอนนั้นเรียกวา “แตรวง” โดยไมปรากฏหลักฐานการ
เขามาของแตรวงในเมืองไทยอยางประจักษแนชัด ราวป พ.ศ. 2394 ไดมีแตร (Trumpet) ของฝรั่งเขา
มาในเมืองไทย ตอมา พ.ศ. 2141 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชการที่ 5 ทรงดําริใหมี
เพลงประจําชาติ จึงมีเพลงสรรเสริญพระบารมี บรรเลงโดยวงโยธวาทิต ซึ่งนิยมใชบรรเลงในกอง
ทหารตางๆ 3
วงโยธวาทิตไดเขามามีบทบาทในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในระหวางป พ.ศ. 2460 - 2470 โดย
เริ่มกอตั้งวงแรก คือ วงดุริยางคลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภายหลังจากการกอตั้งกอง
เสือปาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ. 2463 โดยวงดนตรีนี้ประกอบดวย
เครื่องลมทองเหลื องล วนๆ ใช ในการบรรเลงนํ าแถวเสือปา จนถึงป พ.ศ. 2500 ในสมั ยจอมพล
ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี มีการจัดงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ไดจัดสรรงบประมาณให
กระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลใหกับโรงเรียนของรัฐบาล จํานวน 10 แหงทั่วประเทศ
ตอมาวงโยธวาทิตไดเขามามีบทบาทในโรงเรียนมัธยมมากขึ้น มีการพัฒนารูปแบบจนเปนที่ยอมรับใน
ปจจุบัน 4
1

2

3

2

สราวุธ โรจนศิริ, สุนทรียภาพของชีวิต (ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, 2555), 7.
สธน โรจนตระกูล, การจัดการวงโยธวาทิต (กรุงเทพฯ: โอเดี้ยนสโตร, 2554), 3.
4 ธนาคาร แพทยวงษ, “การศึกษาแผนการฝกและการคัดเลือกนักดนตรีสําหรับวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541), 2-3.
3
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ปจจุบันวงโยธวาทิตประจําโรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคตะวันออก มีมาตรฐานของการ
บรรเลงวงโยธวาทิ ตแตกตา งกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากปญ หาหลายประการทั้งดานกระบวนการจัดการ
วงดนตรี ผูควบคุมวงดนตรีหรือผูฝกสอน นักดนตรี การฝกซอม นโยบายและงบประมาณสนับสนุน
ลว นต า งมี ความสํ า คัญ และเกี่ ย วข องกันทั้งสิ้น ในการดําเนิน งานและการพัฒ นาวงโยธวาทิตใหมี
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดหัวขอเรื่องที่ศึกษา คือ “การศึกษารูปแบบการ
จัดการวงโยธวาทิต กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก” เพื่อศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการ วิธีการคัดเลือกนักดนตรีและการฝกซอมวงโยธวาทิต โดยนําผลการวิจัยมา
พั ฒ นารายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ งในการจั ด การเรี ย นการสอนดนตรี ห ลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณฑิ ต
(สาขาวิชาดนตรีสากล) ระดับอุดมศึกษาใหสามารถนําไปปรับใชไดจริงในการดําเนินการเกี่ยวกับวง
โยธวาทิต และนําผลการวิจัยมาจัดดําเนินโครงการอบรมการจัดการวงโยธวาทิต เพื่อสรางแนวปฏิบัติ
และเผยแพรองคความรูสําหรับการจัดการวงโยธวาทิต โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกและใน
ระดับประเทศตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการคัดเลือกนักดนตรีวงโยธวาทิต
2. เพื่อศึกษาการจัดการฝกซอมวงโยธวาทิต
3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารพัฒนาวงโยธวาทิต
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การวิจัยนี้ทําใหเกิดองคความรู เรื่องการจัดการวงโยธวาทิตที่มีมาตรฐาน รวมทั้งไดความรูที่
เกี่ยวของกับวงโยธวาทิตดานการคัดเลือกนักดนตรี การจัดการฝกซอมวงโยธวาทิต และการจัดการ
บริหารจัดการวงโยธวาทิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วงโยธวาทิตโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกของประเทศไทย และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาดนตรีสนามในดานการการศึกษาการจัดการฝกซอมทั้งแบบเดี่ยว แบบกลุม
เล็กหรือกลุมใหญ การเดินแถว การแปรขบวน การนั่งบรรเลงสําหรับวงโยธวาทิต รวมถึงการบริหาร
จัดการวงโยธวาทิตใหมีคุณภาพ
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ด า นเนื้ อ หา รู ป แบบการบริ ห ารจั ดการ วิธี การคั ด เลื อ กนั กดนตรี และการฝ กซ อมวง
โยธวาทิต โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก
2. ดานประชากร ขอบเขตพื้นที่ศึกษาวิจัย คือ วงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาภาคตะวันออก ขนาดอัตรากําลังตั้งแต 35 – 60 คน และเปนวงโยธวาทิตที่ไดเคยเขารวม
การประกวดวงโยธวาทิตในระดับประเทศและระดับโลกรายการตางๆ มาแลว จํานวน 6 โรงเรียน
ดังนี้
1) โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 55 คน
2) โรงเรียนดัดดรุณี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 42 คน
3) โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 38 คน
4) โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 35 คน
5) โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 65 คน
6) โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 56 คน
3. ดานเวลา ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือน เมษายน 2560 ถึงเดือน เมษายน 2561
วิธีการดําเนินงานวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ใ ช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพตามวิ ธี ก ารทางมานุ ษ ยดุ ริ ย างควิ ท ยา
(Ethnomusicology Research) โดยการรวบรวมข อมูลจากเอกสาร การสังเกตอย างมี ส วนร ว ม การ
สัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ขอมูลหลักที่ไดจากการศึกษาเปนขอมูลจากการศึกษา
ภาคสนาม (Field Work) พื้นที่ทําการวิจัย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก”
ที่เปนวงโยธวาทิตขนาดอัตรากําลังตั้งแต 35 – 60 คน และเปนวงโยธวาทิตที่เคยเขารวมการประกวด
วงโยธวาทิตในระดับประเทศและระดับโลกรายการตางๆ มาแลว จํานวน 6 โรงเรียน
ขั้นเตรียมการศึกษา
ขั้ น เตรี ย มการศึ กษา คื อ การหาขอมูล เบื้อ งตน เกี่ย วกับ ข อมูล วงโยธวาทิต สถานที่และ
เหตุ การณ ตา งๆ ที่ เ กี่ ย วข องกั บ การดํา เนิ น การของโรงเรีย นมั ธ ยมศึก ษาที่มี ว งโยธวาทิต ประจํ า
โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก โดยสํารวจขอมูลเบื้องตนในหัวขอตางๆ ดังนี้
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1. ศึ กษาข อมูล จากเอกสาร งานวิจัย บทความและวรรณกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
แนวคิ ด และทฤษฎี ในการศึ กษา ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วงโยธวาทิ ต และงานวิ จั ย ที่เ กี่ ย วข องกั บ
โยธวาทิต
2. สํารวจขอมูลเบื้องตน โดยเขาพื้นที่สนามวิจัยเพื่อติดตอประสานงานกับบุคคลที่ใหขอมูล
ตางๆ เพื่ อกํ าหนดพื้นที่ ทําการศึกษา ได แก ผูอํานวยการโรงเรียนมั ธยมศึ กษาตางๆ ที่ มีวงโยธวาทิต
ประจําโรงเรียน และผูฝกสอนและผูชวยผูฝกสอนวงโยธวาทิต โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาภาค
ตะวันออก
ขั้นดําเนินการศึกษา
ขั้นดําเนินการศึกษา คือ การเก็บขอมูลทางภาคสนาม จากการศึกษาพฤติกรรมและผลิตผล
ที่ เ กิ ด จากพฤติ กรรมของมนุ ษ ย จ ากสภาพแวดลอมทางสัง คมตามความเป น จริง ดําเนิ นการตาม
แผนงาน ดังนี้
1. ศึกษาขอมูล จากบุคคลที่เกี่ ยวของกับการดําเนิน การวิจั ย เพื่อเก็บประวัติสว นตัวและ
ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาขอมูลวิธีการคัดเลือกนักดนตรีวงโยธวาทิต การจัดการฝกซอมวงโยธวาทิตและ
รูปแบบการบริหารจัดการวงโยธวาทิต รวมทั้งศึกษาบริบทที่เกี่ยวของ โดยการสังเกต (Observation)
และการสัมภาษณ (Interview) ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณแบบเปนทางการกับผูใหขอมูลหลักที่เปน
บุคคลสํ าคั ญ ในการดํ า เนิน งานของวงโยธวาทิต และการสัมภาษณแบบไมเปน ทางการ คือ การ
สนทนาทั่วไปในประเด็นตางๆ จากนักดนตรีในวงโยธวาทิตและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. การใชเครื่องมือเก็บขอมูลภาคสนาม คือ การเก็บขอมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ
ดวยอุปกรณการบันทึกตางๆ เครื่องมือในการบันทึกขอมูลเสียง คือ เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องมือ
ในการบันทึกขอมูลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อบันทึกภาพบุคคล และวิธีการคัดเลือกนักดนตรี การ
จั ด การฝ ก ซ อ มและการบริ ห ารจั ด การวงโยธวาทิ ต ในโรงเรี ย น คื อ กล อ งถ า ยภาพนิ่ ง และ
ภาพเคลื่อนไหว
ขั้นวิเคราะหขอมูล
การตรวจระบบขอมูล ผูวิจัยกําหนดการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนตั้งแตการวางแผนการ
เก็บรวบรวมขอมูล กําหนดวิธีการใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง กําหนดวิธีบันทึกขอมูล มีการอบรม
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วิธีการเก็บขอมูลแกผูชวยในการเก็บขอมูลใหชํานาญเทาเทียมกัน จากนั้นจึงเก็บขอมูลตามที่วางแผน
ไว เมื่อไดขอมูลกลับมามีการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลที่ไดรับกอนนําไป
วิเคราะหขอมูล
ขั้นวิเคราะหขอมูล คือ การนําขอมูลจากการศึกษาภาคสนามมาจําแนก จัดระเบียบ จัด
ประเภท วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว ในการวิจัยนี้ไดวิเคราะหรูปแบบการจัดการ
วงโยธวาทิต โดยกําหนดหัวขอของการวิเคราะห ไดแก วิเคราะหวิธีการคัดเลือกนักดนตรี วิเคราะห
การจัดการฝกซอม และวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการวงโยธวาทิต
ขั้นนําเสนอผลงานวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการจัดการวงโยธวาทิต กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก” ผูวิจัยกําหนดกระบวนการนําเสนองานวิจัยตามแผนงาน ดังนี้
1) จัดทําวิจัยในรูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
2) นําผลการวิจัยมาจัดดําเนินโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการวงโยธวาทิต
3) จั ดทํ า บทความวิ จั ย ตี พิม พว ารสารวิช าการ เรื่อง การศึ กษารูป แบบการจั ดการวง
โยธวาทิต
4) นําผลการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตรดนตรีสากล
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการจัดการวงโยธวาทิต กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก” จํานวน 6 โรงเรียน ผูวิจัยสรุปภาพรวมตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. ศึกษารูปแบบวิธีการคัดเลือกนักดนตรีวงโยธวาทิต รูปแบบที่แตละโรงเรียนใชวิธีการ
เหมือนกัน ไดแก มีการประชุมเตรียมความพรอมการรับสมัครนักเรียนเขาวงโยธวาทิตกอนเปดภาค
เรียน มีการดําเนินการรับสมัครนักเรียนเขาวงโยธวาทิตในชวงเปดภาคเรียนที่ 1 มากกวาเปดภาค
เรียนที่ 2 ในลักษณะของกิจกรรมชุมนุมวงโยธวาทิต เชน ชุมนมดนตรี ชุมนมวงดนตรีสากล มีการ
กํ า หนดให นั ก เรี ย นผู มี ความสามารถพิ เศษทางดนตรี ตามเกณฑ การสอบเข าของโรงเรี ยนระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และปที่ 4 เขาอยูในวงโยธวาทิต มีกระบวนการคัดเลือกนักดนตรีทั้งการสอบปฏิบัติ
และการสัมภาษณสําหรับนักเรียนที่สมัครเขาเรียนในวงโยธวาทิต โดยรับทั้งนักเรียนที่มีประสบการณ
ทางดนตรีและไมมีประสบการณทางดนตรี มีการคัดเลือกนักดนตรีเขาวงโยธวาทิตโดยผูฝกสอนเอง
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จากนักเรียนทั่วไปอีกดวย อีกทั้ง ในระหวางภาคเรียนนักเรียนที่เขามาฝกซอมดนตรีสามารถลาออก
หรือเปลี่ยนกิจกรรมหรือชมรมไดหากไมถนัดในการปฏิบัติดนตรี หรือตามที่ผูสอนเห็นวาไมสามารถ
ปฏิบัติดนตรีได และสวนมากมีการกําหนดเครื่องดนตรีใหนักเรียนตามความถนัดโดยผูสอน แตอาจ
เปลี่ยนแปลงไดหากนักเรีย นหรือผูสอนเห็ นวาเครื่องดนตรีชิ้นอื่นเหมาะสมกวา ส วนรูปแบบการ
คัดเลือกนักดนตรีที่แตกตางกัน คือ บางโรงเรียนมีการรับสมัครแบบตลอดทั้งปการศึกษา หรือรับ
สมัครแยกระดับเปน มัธยมตนและมัธยมปลาย หรือไมรับนั กเรีย นที่บานอยูหางไกลจากโรงเรีย น
เนื่องจากนักเรียนไมสามารถมาฝกซอมตอนเย็นได
2. ศึกษาการจัดการฝกซอมวงโยธวาทิต มีการดําเนินการเปน 3 ลักษณะ คือ
1) การฝกซอมพื้นฐานตามแบบฝกหัดตางๆ
- เครื่องเปาทุกชนิดฝกซอมเปาวอรมเฉพาะเมาสพีช และฝกเปาโนต โด (Middle C)
- เครื่องเปาทุกชนิดฝกซอมเปาพรอมกันในบันไดเสียงซีเมเจอร(C Major) 1ชวงคู 8
(Octave) ในตัวโนตเริ่มจากโนตตัวกลมไปถึงโนตตัวเขบ็ต 1 ชั้น ในอัตราจังหวะ
4/4
- การศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลสําหรับนักเรียนในวงโยธวาทิต ผูฝกสอนดําเนินการ
สอนในคาบกิจกรรมชมรมหรือชุมนุมดนตรีสากล
2) การฝกซอมแยกกลุมเครื่องดนตรี
- ฝกอานโนตและบทเพลงของเครื่องดนตรีแตละคนเพื่อสรางความพรอมในตอนเย็น
- ฝกซอมรวมวงแบบกลุมเล็กตามประเภทเครื่องดนตรี แบบการนั่งบรรเลง
- ฝกซอมแยกตามเครื่องดนตรี ฝกตามแบบฝกหัดที่กําหนด เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ดนตรี
3) การฝกซอมรวมวงโยธวาทิต มีรูปแบบการฝกซอมทั้งแบบกลุมเล็ก กลุมใหญ การเดิน
แถว การแปรขบวนและแบบนั่งบรรเลงสําหรับวงโยธวาทิต โดยกําหนดตารางฝกซอมในชวงเวลา
ตางๆ ไดแก
การฝกซอมประจําวันในชวงเชากอนเคารพธงชาติ (มี 4 โรงเรียนที่ดําเนินการฝกซอม)
- ทุกเครื่องดนตรีฝกซอมบรรเลงรวมวง 1 บทเพลง
กรณีแยกกลุมฝกซอม
- นักเรียนใหม ฝกซอมการใชลมในการเปาเสียงตัวโนต และแบบฝกหัดตางๆ
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- นักเรียนเกา ฝกซอมเตรียมความพรอมของเสียงดวยการเปาโนตเสียงยาวๆ ทีละตัว
หรือตีกลอง ในจังหวะสัดสวนงายๆ ฝกซอมการไลบันไดเสียงและฝกทบทวนบทเพลงตางๆ
การฝกซอมตอนกลางวัน (มีเฉพาะโรงเรียนวัฒนานครกับโรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหาร)
- ฝกซอมรวมวงแบบกลุมเล็กตามประเภทเครื่องดนตรี แบบการนั่งบรรเลง
การฝกซอมชวงเย็นหลังเลิกเรียน (มีทุกโรงเรียนที่ดําเนินการฝกซอม)
- เตรียมเครื่องดนตรี ประชุมมอบหมายงานใหหัวหนากลุม
- ฝกซอมรวมวงแบบนั่งบรรเลงในบทเพลงตางๆ ทั้งเพลงเกาและเพลงใหม
- ฝกซอมเดินแถว แปรขบวนในบทเพลงตางๆ โดยมุงเนนไปที่การเดินสนามแปร
ขบวนมากกวา ตามรูปแบบที่ผูควบคุมวงกําหนด โดยเริ่มจากการเดินตามตําแหนง
แบบไมตองบรรเลง จากนั้นบรรเลงเครื่องดนตรีเดินตามรูปแบบการเดินสนามที่ได
ฝกซอมมา
กรณีแยกกลุมฝกซอม
- นักเรียนใหม ทดสอบประเมินผลการฝกซอมในชวงเชา และผูฝกสอนอธิบายการ
ฝกซอมและแบบฝกหัดของวันตอไป
- นักเรียนเกา ฝกซอมบทเพลงตางๆ ที่ใชกับวงโยธวาทิต โดยแยกซอมตามกลุม
เครื่องดนตรี จากนั้นจึงฝกซอมรวมวงโยธวาทิตแบบนั่งบรรเลง
3. ศึกษาแนวทางการบริหารพัฒนาวงโยธวาทิต การบริหารจัดการวงโยธวาทิตในโรงเรียน
มีทั้งแบบผูฝกสอนหลายคนและแบบผูฝกสอนคนเดียว โดยโรงเรียนที่มีผูฝกสอนหลายคน มีจํานวน
2 โรงเรียน สามารถจัดการงานตางๆ ดวยการแบงหนาที่กันรับผิดชอบไดดีกวา และสําเร็จรวดเร็ว
กวาโรงเรียนที่มีผูฝกสอนเพียงคนเดียว ดานโรงเรียนที่มีผูฝกสอนเพียงคนเดียว จํานวน 4 โรงเรียน มี
การบริ ห ารจั ด การดํ า เนิ น งานด ว ยการใช ร ะบบการแต งตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารนั กเรี ย นในวง
โยธวาทิตมาชวยผูฝกสอนในการบริหารงานดานตางๆ ไดแก หัวหนาและรองหัวหนาวงโยธวาทิต
หัวหนากลุมเครื่องดนตรี เชน กลุมเครื่องเปาลมไม กลุมเครื่องเปาลมทองเหลือ (อาจแยกไดเปนกลุม
เสียงสูง High Brass และกลุมเสียงต่ํา Low Brass) กลุมเครื่องกระทบ อาจมีหัวหนากลุมนักแสดงสมทบ
(Color Guard) ไดดวย (ถามี) หรืออาจแบงกลุมฝกซอมตามลักษณะการบรรเลงแนวทํานองกับเสียง
ประสานไดตามความเหมาะสม และอาจมีหัวหนารับผิดชอบหนาที่ตางๆ รวมถึงกลุมรุนพี่หรือศิษย
เกาผูชวยสอนดวย โดยผูฝกสอนกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคการดําเนินงาน การจัดหาและจัดสรร
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งบประมาณ การบริหารบุคลากรในวงโยธวาทิต การวางแผนการฝกซ อมวงโยธวาทิตทั้งการฝกซอม
ประจําวันและการฝกซอมในรอบปใหชัดเจน มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
สําหรับวงโยธวาทิตในแตละครั้งเพื่อนํามาปรับปรุง แกไขใหพัฒนาใหดียิ่งขึ้นในทุกๆ ดานอยูเสมอ
จึงสามารถดําเนินงานวงโยธวาทิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรี ยนดาราสมุ ทร ศรี ร าชา มีผู ฝกสอนวงโยธวาทิต จํานวน 4 ท าน ไดแ ก หั ว หน า
ผูฝกสอน คือ นายนิตินัย พึ่งยา ผูฝกสอน คือ นางสาวปทุมวดี วงศแววประเสริฐ นางอังคณา ศริพันธุ
นางปรียาพร เสมอพิทักษ ขนาดวงโยธวาทิต 55 คน
รูปแบบการบริหารจัดการวงโยธวาทิตที่มีลักษณะเดน คือ ทีมงานผูฝกสอนมีจํานวนมาก
จัดการบริหารนักเรียนในวงโยธวาทิตเปนระบบคณะกรรมการนักเรียน มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ใชใน
วงโยธวาทิต ไดแก สมุดบันทึกกิจกรรมประจําวันและสมุดบันทึกกิจกรรมการบรรเลงสําหรับนักเรียน
ทุกคน มีระบบการจัดเก็บโนตแบบฝกหัดแยกตามเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิตชนิดตางๆ ไดแก เครื่อง
ลมไม เครื่องลมทองเหลืองและเครื่องกระทบ รวมทั้งแบบฝกหัดหรือโนตเพลงสําหรับการรวมวง
โยธวาทิตดวย มีการจัดเก็บเครื่องดนตรีแยกเปนประเภทเครื่องดนตรี มีการเซ็นชื่อผูเบิกและชื่อวัสดุ
หรืออุป กรณ มีการจั ดการกํ าหนดหมายเลขของชุ ดเครื่องแบบใหกับนักเรี ยนแตล ะคน เพื่อความ
สะดวกในการจัดการ
โรงเรียนดัดดรุณี มีผูฝกสอนวงโยธวาทิต จํานวน 1 ทาน ไดแก นายกอง มักสัมพันธุ ขนาด
วงโยธวาทิต 42 คน
รูปแบบการบริหารจัดการวงโยธวาทิตที่ มีลักษณะเดน คือ บุคลากร มีการบริหารที่ใช
บุคลากรจํานวนไมมากทําหนาที่ฝกซอมและควบคุมการจัดแสดงวงโยธวาทิต โดยมีการกําหนดให
รุนพี่บางคนที่มีความรูความสามารถทางดนตรีเปนผูชวยฝกซอมในการซอมวงโยธวาทิตแตละครั้ง มี
การใชระบบชุมนุมกิจกรรมของโรงเรียนเปนการรวมกลุมนักเรียนดนตรีและวงโยธวาทิต
โรงเรียนวัฒนานคร มีผูฝกสอนวงโยธวาทิต จํานวน 2 ทาน ไดแก นายพงศกร เสมา นายอภิชัย
สนนา ขนาดวงโยธวาทิต 38 คน
รูปแบบการบริหารจัดการวงโยธวาทิตที่มีลักษณะเดน คือ ผูฝกสอนไดจัดตั้งหัวหนาวง
โยธวาทิตไวเพื่อชวยอาจารยควบคุมวงดูแลสมาชิกในวงทุกคน คอยดูแลในเวลาที่อาจารยผูควบคุมวง
ใหแยกซอมตามกลุมเครื่องดนตรี ซึ่งหัวหนาวงจะแบงเปนหัวหนากลุมเครื่องดนตรีแตละกลุมอีกที
ดานเครื่องดนตรีใชระบบรุนพี่ตามประเภทเครื่องดนตรีคอยกํากับดูแลการยืมและคืนเครื่องดนตรี
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งบประมาณการบริหารวงโยธวาทิตนอกจากการจัดสรรของโรงเรียนสวนใหญแลวมาจากองคการ
บริการสวนจังหวัดสระแกวใหการสนับสนุน
โรงเรี ยนพุ ทธิ รั งสี พิ บู ล มี ผู ฝ กสอนวงโยธวาทิ ต จํ านวน 1 ท าน ได แก นายเกี ยรติ ศั กดิ์
เดชพิทักษ ขนาดวงโยธวาทิต 35 คน
รู ปแบบการบริ หารจั ด การวงโยธวาทิต ที่มีลักษณะเด น คือ กําหนดใหรุน พี่ที่มีความรู
ความสามารถทางดนตรีเปนผูชวยฝกซอมในการซอมวงโยธวาทิต จํานวนนักดนตรีในวงโยธวาทิตของ
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลอยูที่ 30 ถึง 40 คนเทานั้นที่เปนนักดนตรีตัวจริงในวงโยธวาทิต สวนที่เหลือ
เปนนักดนตรีฝกหัด ประมาณ 20 คน
โรงเรี ยนโพธิ สัมพั นธ พิทยาคาร มี ผู ฝกสอนวงโยธวาทิ ต จํ านวน 1 ทาน ไดแก นายสาโรช
บุญมวง ขนาดวงโยธวาทิต 65 คน
รูปแบบการบริหารจัดการวงโยธวาทิตที่มีลักษณะเดน คือ วงโยธวาทิตมีผูฝกสอนหลักคน
เดียว มีการจัดจางศิษยเกาที่มีความสามารถทางดนตรีเขามาชวยฝกสอน โดยเฉพาะในชวงการเขา
คายฝกซอมเพื่อเตรียมแขงขันวงโยธวาทิตในชวงเวลาประมาณ 2 เดือน รวมถึงไดจางทีมงานควบคุม
ผูแสดงสมทบดวย ในการบริหารจัดการสวนใหญใชวิธีการประชุมเพื่อหาขอสรุป ซึ่งผูฝกสอนหลัก
เปนผูกําหนดแผนการตางๆ ไวในชวงป โดยใชวิธีการประชุมเพื่อฟงความคิดเห็นจากทุกๆ ฝาย เปด
โอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องดนตรี การเดินขบวน และการแปรขบวน มีสถานที่
สํ า หรั บ ใช ใ นการฝ ก ซ อ มสํ า รองไว เนื่ อ งจากสนามมี ก ารใช ง านในกิ จ กรรมอื่ น เช น บริ เ วณ
สวนสาธารณะลานโพธิ์ใกลๆ กับโรงเรียนและพื้นที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ผูสอน
มักสอดแทรกเรื่องระเบี ย บวิ นัย ให กับนักเรียนอยูตลอดเวลา มีกระบวนการลงโทษอยางชัดเจน
สําหรับผูที่ไมรักษาวินัย
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีผูฝกสอนวงโยธวาทิต จํานวน 4 ทาน ไดแก หัวหนา
ผูฝกสอน คือ นายอนุชัย โหมดประดิษฐ ผูฝกสอน คือ นายจิรวัฒน สุทธาวงศ นายรณชัย ติณะคัด
นายอรรถพล คํารวด ขนาดวงโยธวาทิต 56 คน
รูปแบบการบริหารจัดการวงโยธวาทิตที่มีลักษณะเดน คือ ควบคุมการดําเนินงานโดย
หัวหนาผูฝกสอนเปนผูกําหนดรูปแบบและทิศทางการดําเนินงานไปยังผูฝกสอนทุกคน มีนักเรียนรุนพี่ใน
วงโยธวาทิ ต ที่ เ ป น รุ น พี่ ช ว ยสอนรุ น น อ ง โดยจั ด การบริ ห ารนั ก เรี ย นในวงโยธวาทิ ต เป น ระบบ
คณะกรรมการนักเรียน มีรูปแบบการตั้งแถวการเดินวงโยธวาทิตมักใชเปนระบบ 5 แถว โดยใหกลุม
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เครื่องกระทบ (Percussion) อยูแถวหนาสุด จากนั้นเปนเครื่องเปาลมไม (Woodwind) และเครื่อง
เปาลมทองเหลือไลเรียงลําดับเสียงจากสูงไปหาต่ํา
อภิปรายผล
สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคทั้ง 3 ขอ กําหนดเปนแนวปฏิบัติที่ดี (Base
Practice) สําหรับการจัดการวงโยธวาทิต ไดดังนี้
1. การคัดเลือกนักดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนที่มีผูฝกสอนเพียงคนเดียว ผูฝกสอนตองมี
ประสบการณ และมีการวางแผน วิเคราะห ประเมิ นรอบดาน และตองเปน ผูที่สามารถแกปญหา
เฉพาะหนาไดดี จึงทําใหวงโยธวาทิตดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานระยะเวลาในการรับสมัคร
นักเรียนเขาวงโยธวาทิต มีสวนนอยที่รับนักเรียนเขาวงโยธวาทิตตลอดทั้งป ซึ่งสามารถทําไดแตผูสอน
ตองพิจารณานักเรียนเปนรายกรณี เนื่องจากแตละคนมีความสามารถไมเทากันและเริ่มเขาเรียนใน
ชวงเวลาแตกตางกัน ทําใหตองจัดการเนื้อหาการสอนกับตารางเวลาใหเหมาะสม อาจตองแยกเดี่ยว
หรือกลุมสอนพิเศษ เพื่อใหมีความรูทันกับผูที่อยูกอนแลว และนักดนตรีที่ถูกคัดเลือกเขาวงโยธวาทิต
แลวมักเขาอยูในกิจกรรมชุมนุมดนตรีของทางโรงเรียนดวย เพื่อเปนประโยชนสําหรับการฝกซอมที่
ตอเนื่อง สําหรับภาคเรียนที่ 2 มักเปนการยายออกสําหรับนักเรียนในวงโยธวาทิตและชุมนุมดนตรีที่
ไมสามารถดําเนินกิจกรรมทางดนตรีได ซึ่งผูฝกสอนควรพิจารณารวมกับการตัดสินใจลาออกของ
นักเรียนดวย เนื่องจากอาจแกไขไดโดยไมตองลาออก
2. การจัดการฝกซอมวงโยธวาทิต การฝกซอมวงโยธวาทิตในชวงเวลาเย็นมีระยะเวลา
สําหรับการฝกซอมไดยาวนานที่สุด จึงเหมาะสําหรับการฝกซอมรวมวงโยธวาทิตในลักษณะตางๆ
สวนการฝกซอมชวงเชามักมีระยะเวลานอย ตั้งแต 07.00 - 07.30 น. อาจไมสามารถทําอะไรไดมาก
นัก ดังนั้น การฝกซอมในชวงเวลาเชาจึงเหมาะสําหรับการเตรียมความพรอมในเครื่องดนตรีตางๆ
รูปแบบการฝกซอมจึงมักเปนการรวมวงโยธวาทิตในบทเพลงตางๆ ในลักษณะการนั่งบรรเลงเพื่อเปน
การเตรียมความพรอมในกิจกรรมหนาเสาธง สวนการฝกซอมตอนพักกลางวันก็มีเวลาในการฝกซอม
สั้นพอๆ กับชวงเชา เนื่องจากระยะเวลาในการพักเที่ยงประมาณ 1 ชั่วโมง คือ 12.00 - 13.00 น.
นักเรียนมักใชเวลาในการรับประทานอาหารและธุระสวนตัวประมาณ 30 นาที จึงมีเวลาในการเรียน
ดนตรีกับอาจารยผูสอนดนตรีในวงโยธวาทิตนอยมาก ทําใหการฝกซอมปฏิบัติไดไมเต็มที่โดยเฉพาะ
การรวมวง ในชวงเวลานี้จึงเหมาะสําหรับการศึกษาหลักวิชาการดนตรีที่จําเปนสําหรับวงโยธวาทิต
มากกกวา หรืออาจเปนการฝกซอมเดี่ยวหรือกลุมเล็กแยกตามประเภทเครื่องดนตรีของตนและควร
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เปนการฝกในแบบฝกหั กตางๆ มากกวาฝกบทเพลงในวงโยธวาทิต เชน อัตราสวนตัว โนต อัตรา
จังหวะ บันไดเสียง เปนตน
การฝกซอมชวงเย็นสําหรับวงโยธวาทิต เปนชวงเวลาสําหรับการฝกซอมที่ดีที่สุด เนื่องจากมี
ระยะเวลายาวนานประมาณ 2 ชั่วโมง หลังเลิกเรียน 15.30-17.30 น. รูปแบบการฝกซอมมีทั้งการ
ฝกซอมเดี่ยว และการฝกซอมรวมวงแบบวงเล็กและวงใหญ ซึ่งสามารถดําเนินการไดในชวงเวลานี้
ตัวอยาง ชวงเวลาสําหรับการฝกซอมวงโยธวาทิตในชวงเย็นตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ไดแก สําหรับการ
เตรียมความพรอมในเครื่องดนตรีชนิดตางๆ เปนเวลา 5-15 นาที ฝกซอมเดี่ยวมุงเนนใหสามารถ
บรรเลงเพลงในวงโยธวาทิตได เปนเวลา 30-45 นาที ฝกซอมบทเพลงแยกตามกลุมเครื่องดนตรี 3
กลุม เปนเวลา 20-30 นาที ฝกซอมรวมวงโยธวาทิตแบบตางๆ ตามวัตถุประสงคแยกไดเปน 1) การ
ฝกซอมแบบนั่งบรรเลง (เริ่มตนการรวมวง) 2) การฝกซอมเดินแถว (ไมมีการบรรเลง) 3) การฝก
บรรเลงพรอมเดินแถววงโยธวาทิต การฝกแปรขบวนสําหรับการประกวด เปนเวลา 30-45 นาที
ประชุมสรุปการฝกซอม ประเมินผลและนัดหมายการฝกซอม เปนเวลา 10-20 นาที ทําความสะอาด
และจัดเก็บเครื่องดนตรี รวมถึงสถานที่ฝกซอมดวย เปนเวลา 10-15 นาที
การเขาคายฝกซอมวงโยธวาทิต สวนมากดําเนินการชวงหลังจากสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 มัก
มุงเนนเพื่อรองรับการจัดประกวดแขงขันวงโยธวาทิตเปนหลัก ใชเวลาในการฝกซอมประมาณ 5-15
วัน มีทั้งแบบเขาคายพักแรม และแบบเขาคายไป-กลับ ขึ้นกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร รูปแบบ
การฝกซอมสําหรับการเขาคายวงโยธวาทิตนี้มุงไปที่การฝกซอมเดินขบวนพาเหรดและการแปรขบวน
มีสวนนอยที่มุงเนนการฝกซอมแบบนั่งบรรเลง ตัวอยาง ชวงเวลาในการฝกซอม 1วัน ในการเขาคาย
ฝกซอมวงโยธวาทิต ไดแก เตรียมความพรอมในเครื่องดนตรีชนิดตางๆ เปนเวลา 30 นาที ฝกซอมแยก
ตามกลุมเครื่องดนตรี เปนเวลา 60 นาที ฝกซอมรวมวงแบบนั่งบรรเลง เปนเวลา 90 นาที ฝกซอมจัด
ระเบียบการเดินแถว เปนเวลา 60 นาที ฝกซอมเพลงพรอมเดินบรรเลง เปนเวลา 30 นาที ฝกซอมการ
แปรขบวน เปนเวลา 30 นาที ทําความสะอาดและเก็บเครื่องดนตรี เปนเวลา 30 นาที ประชุมวงโยธวาทิต
เปนเวลา 30 นาที
3. การบริหารพัฒนาวงโยธวาทิต การจัดการวงโยธวาทิตที่มีขนาดใหญควรมีระบบการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารนักเรียนในวงโยธวาทิตมาชวยผูฝกสอนในการบริหารงานดานตางๆ
ไดแก หัวหนาและรองหัวหนาวงโยธวาทิต หัวหนากลุมเครื่องดนตรี เพื่อชวยผูฝกสอน โรงเรียนที่มี
การจั ด การด า นเอกสารสํ า หรั บ นั ก เรี ย นในวงโยธวาทิ ต จั ด ทํ า เป น แฟ ม ประจํ า ตั ว นั ก ดนตรี ทั้ ง
แบบฝกหัดและบทเพลง สามารถทําใหนักเรียนรับทราบความกาวหนาของตนเองได ประกอบกับการ
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มีระบบการจัดเก็บโนตเพลงหรือแบบฝกหัดที่ดโี ดยจัดทําเปนตูเก็บเอกสารแยกตามเครื่องดนตรีชนิด
ตางๆ รวมทั้งแบบฝกหัดแยกเปนกลุมระดับขั้นความยากงาย หรือโนตเพลงสําหรับการรวมวงโยธ
วาทิตประเภทตางๆ ดวย ทําใหการบริหารจัดการวงโยธวาทิตมีความงายมากขึ้น ดานการสนับสนุน
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผูฝกสอนตองมีความรูความเขาใจในการเสนอโครงการขอ
งบประมาณสนับสนุนจากภายในโรงเรียน ชี้แจงความสําคัญและเหตุผลความจําเปนใหไดจนเปนที่
ประจักษ รวมถึงผูบริหารตองเห็นคุณคา มีความเขาใจและมีความสนับสนุนในกิจการของวงโยธ
วาทิตอยางตอเนื่องดวย จึงสามารถดําเนินงานในการจัดการวงโยธวาทิตไดอยางเปนผลสําเร็จ การ
บริหารงบประมาณควรใชในสิ่งทีสําคัญที่สุดกอน หรือใชวิธีการสะสมเพิ่มพูนระดับคุณภาพขึ้นไป
เรื่อยๆ ในแตละป หากงบประมาณยังไมเพียงพอ ควรขอรับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอก โดย
กําหนดผูทําบัญชีรายรับ-จายที่มีการเปดเผยในที่ประชุมอยางชัดเจน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการวงโยธวาทิต กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นที่ การศึกษาภาคตะวันออก ใชกระบวนการของระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยา
(Ethnomusicology Research) ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาและเก็ บ ข อ มู ล มาเป น ระยะเวลา 1 ป ผู วิ จั ย
ขอขอบคุณผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาและหัวหนาผูฝกสอนวงโยธวาทิตทุกทาน ทั้ง 6 แหง ที่ให
ความอนุเคราะหในการเขาไปเก็บขอมูลในการทํางานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ที่ไดมอบทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2560
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการพัฒนางานวิจัยทางดนตรีของมหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทรและใน
พื้นที่ภาคตะวันออกตอไป
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