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บทคัดย่อ 

 วงโยธวาทิตเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านสุนทรียภาพในสถานศึกษา 
ขณะเดียวกันการเสริมสร้างระเบียบวินัยและความอดทน การสร้างความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ผ่านการท างานเป็นทีม  การใช้ทักษะชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ รู้จักเสียสละมีจิตอาสา แนวทางในการศึกษาต่อหรือความรู้เพ่ือประกอบ
อาชีพในอนาคต คือสาระและประโยชน์ที่สอดแทรกอยู่ในวงโยธวาทิตทั้งสิ้น         
การด าเนินกิจกรรมวงโยธวาทิตให้ประสบความส าเร็จ ครูผู้ควบคุมวงเป็นบุคคล
ส าคัญที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ นอกจากงานสอน ประเมิน ประชุม อบรม และงาน
อ่ืน ๆ ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิตต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการสอนดนตรี 
ต้องมีความรู้ในเรื่องทฤษฎีดนตรี ทักษะปฏิบัติเบื้องต้นของเครื่องดนตรีที่มีในวง 
ทักษะอ านวยเพลง ทักษะการเรียบเรียงเพลง ทักษะการเดิน ทักษะการแปรขบวน 
ทักษะบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี เป็นต้น เรื่องการจัดการ จัดท าแผนบริหารจัดการราย
ปีจนถึงรายวัน จัดการวางระบบในวงเพ่ือมอบหมายงานให้สมาชิกในวง จัดการหา
เครื่องดนตรีและนักดนตรี จัดการเอกสารออกงาน ซ้อม เข้าค่าย ประกวด จัดการ
งบประมาณและระดมทุน จัดการหาแบบฝึกหัดและโน้ตเพลง จัดการประสาน
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน จัดหาวิทยากรเสริมทักษะ จัดการวางแผน
เข้าค่าย จัดหาสถานที่ซ้อมและเข้าค่าย การฝึกซ้อมส่วนใหญ่เป็นช่วงหลังเลิกเรียน 
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ครูหลายท่านต้องพาครอบครัวมาดูแลด้วย ทั้งในช่วงฝึกซ้อมและเข้าค่าย บทความนี้
จึงต้องการสื่อถึงหน้าที่ ความเสียสละ และความมีจิตอาสาของครูว งโยธวาทิต              
สร้างความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ของวงโยธวาทิตให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร               
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง บุคลทั่วไป นักศึกษาที่จะมาเป็นครูวงโยธวาทิตในอนาคต              
ได้เข้าใจและพร้อมสนับสนุนในการท ากิจกรรมนี้ 
 
ค าส าคัญ : หน้าที่ / ครูผู้ควบคุมวง / วงโยธวาทิต 
 
Abstract 
 A marching band aesthetic development activities learners in 
schools. Meanwhile, the strengthening of discipline and patience. 
Creating a responsibility through teamwork. Using life skills with others. 
Use your spare time to benefit. Recognize the selfless volunteerism 
guidelines for the study or knowledge to future careers. The essence 
and advantage that the depictions in the marching band at all. The 
band's success. Teachers loop control is the key to driving this activity. 
 Besides teaching, evaluation, training and other work and the 
Marching band teachers have knowledge of music. Knowledge of music 
theory. The introduction of the instrument with practical, skills in 
conducting, arrangement music skills, marching skills, skills in drill design, 
maintenance instrument skills, etc. about management, plan 
management, yearly until daily. Management system in place to 
assigned members. Manage to musical instruments and musicians, 
document management, practice, camp out contest management 
budget and funding. Manage to exercise and notes management 
coordination for school administrators, teachers, parents, students, and 
community resource supply skills enhancement plan into. Camp supply 
and practice place camp. Most training is the after school. Many teachers 
need, taking the family to take care of both during the practice of music 
and musical camp. This article therefore wants to convey the duties of 
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the teachers of the marching band. Create understanding of various 
aspects of the marching band Explain to administrators, teachers, 
educational personnel, parents, general students who will become 
teachers of marching bands in the future. Have understood and are 
ready to support this activity. 
 
Keywords:  Role / Band director / Marching band 
 
บทน า 
 การเรียนการสอนในสถานศึกษา นอกจากเนื้อหาบทเรียนในรายวิชาต่าง ๆ 
แล้ว การเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ยังเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้าง
ทักษะในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนได้มีความสมบูรณ์ทั้งสมอง ร่างกายและจิตใจ                

ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยรูปแบบ 
กระบวนการวิธีการที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง               
มีความหมายและมีคุณค่าในการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม มุ่งสร้างเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยม             

ที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               

ในสถานศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ โครงงาน ชุมนุม
วิชาการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
นันทนาการ รวมถึงวงโยธวาทิต ที่เป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาตามศักยภาพ พัฒนา     

อย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
(กรมวิชาการ, 2551) 
 วงโยธวาทิตในประเทศไทยส่วนใหญ่จะสังกัดอยู่ในสถานศึกษา ผู้ควบคุมวง
จึงต้องเป็นหน้าที่ของครู วงโยธวาทิตถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในสถานศึกษา
อย่างแพร่หลาย กิจกรรมวงโยธวาทิตไม่ได้ให้ประโยชน์แต่เพียงการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์เท่านั้น ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจและให้ความรู้ ในด้านดนตรี                      
เพ่ือจะสามารถน าไปประกอบอาชีพด้านการเป็นนักดนตรีได้ในอนาคต ทั้งยังขัดเกลา
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จิตใจให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนและสุขุมขึ้น ในระยะแรก                                               
ประเทศไทยมักเรียกวงโยธวาทิตว่า “วงพาเหรด” โดยมีรูปแบบการเดินรวมทั้งชุด
เหมือนวงของทหาร ต่อมานายมนตรี ตราโมท จึงได้บัญญัติศัพท์ค าว่า “โยธวาทิต” 
ซึ่งมาจากค าว่า “โยธ”แปลว่า ทหาร และ “วาทิต” แปลว่าดนตรี รวมกันแล้ว             
จึงได้ความหมายว่า วงดนตรีของทหาร หรือวงดนตรีแบบทหารตามศัพท์
ภาษาอังกฤษ คือ Military band วงโยธวาทิตประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องกระทบ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ และเครื่องดนตรีประเภทลม
ทองเหลือง ในวงโยธวาทิตสมัยใหม่อาจรวมถึงผู้แสดงเข้าจังหวะด้วย รูปแบบของวง
โยธวาทิตในสถานศึกษามีหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น วงเมโลเดียน (Melodion 
Band) เป็นวงที่ผสมระหว่างเครื่องกระทบและเมโลเดียน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรี
ประเภทคีย์บอร์ดขนาดเล็ก ได้รับความนิยมในสถานศึกษาในระดับอนุบาลและ        
ระดับประถมศึกษา วงโยธวาทิต (Marching Band) เป็นวงที่ผสมระหว่างเครื่อง
กระทบ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ และเครื่องดนตรีประเภทลมทองเหลือง 
ได้รับความนิยมในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษา วงดรัมคอรป์ 
(Drums & Bugle Corp) เป็นวงที่ผสมระหว่างเครื่องกระทบ เครื่องดนตรีประเภท
ลมทองเหลือง และผู้แสดงประกอบ ได้รับความนิยมในสถานศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ วงโยธวาทิตยังแบ่งประเภทตามลักษณะ
การบรรเลงคือ วงโยธวาทิตแบบนั่งบรรเลงหรือเรียกทับศัพท์ว่าวงซิมโฟนิคแบนด์ 
(Symphonic Band) โดยรูปแบบจะนั่งบรรเลงคล้ายกับวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า 
เพียงแต่วงซิมโฟนิคแบนด์ ไม่มีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย วงโยธวาทิตแบบ           
เดินแถว รูปแบบจะเดินเป็นแถวตอนเพ่ือน าขบวน และประเภทโชว์แบนด์ รูปแบบ
จะเป็นการเดินแปรขบวนเป็นรูปภาพต่าง ๆ ในการท ากิจกรรมวงโยธวาทิต            
ในสถานศึกษา นอกจากนักเรียนต้องฝึกซ้อมในการบรรเลงด้วยการปฏิบัติ                
เครื่องดนตรีแล้ว นักเรียนยังต้องจดจ าโน้ตดนตรีในการบรรเลงอีกด้วย เนื่องจาก
ในขณะบรรเลงนั้นไม่สามารถน าโน้ตดนตรีไปดูได้ อีกทั้งยังต้องฝึกการเดินให้ตรง
จังหวะรวมทั้งการก้าวเท้าท่ีพร้อมเพรียงกัน และการสร้างบุคลิกในการยืนการเดินอีก
ด้วย 
 ที่ผ่านมาสภาพการท ากิจกรรมวงโยธวาทิต อาจประสบปัญหามาจาก             
หลายส่วน ปัญหาที่มีนั้นจะเกิดคล้าย ๆ กันในทุกสถาบัน เช่น ผู้บริหารไม่สนับสนุน 
เครื่องดนตรีไม่พอ ไม่มีครูดนตรี เครื่องดนตรีเก่า นักเรียนไม่สนใจ ผู้ปกครองไม่ให้
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ความร่วมมือ ฯลฯ ในที่นี้จะไม่มองถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่จะกล่าวถึงผู้ที่มีส่วนส าคัญ
ในการท ากิจกรรมนี้  คือครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิต บางครั้ งการท ากิจกรรม                   
วงโยธวาทิตให้ประสบความส าเร็จ อาจขึ้นอยู่กับครูผู้ควบคุมวงก็เป็นได้ ตัวอย่างเช่น
ในบางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนใหญ่ มีเครื่องดนตรีมีสถานที่พร้อม แต่ครูผู้ควบคุมวง
ไม่มีความเสียสละไม่มีจิตอาสา หรือไม่มีความรู้เพียงพอ วงโยธวาทิตในโรงเรียน             
นั้นก็ไม่ประสบความส าเร็จ ในทางกลับกัน โรงเรียนเล็ก ๆ ซึ่งอาจจะมีความไม่พร้อม
ในหลาย ๆ ด้าน แต่ครูผู้ควบคุมวงมีความเสียสละ ทุ่มเท มีจิตอาสา กั บท า              
วงโยธวาทิตออกมาได้ดีกว่าโรงเรียนใหญ่หลายเท่า ครูบางคนลงทุนใช้งบส่วนตัว             
ในการที่จะท าให้วงโยธวาทิตมีความพร้อมมากข้ึน ครูหลายท่านหาทางพัฒนาตนเอง
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือจะน ามาใช้ในการพัฒนาวงโยธวาทิตของตนให้มีคุณภาพ                
อันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง 
 บทบาทหน้าที่ของครูวงโยธวาทิตในประเทศไทย มีมากกว่าการสอนดนตรี
เพียงอย่างเดียว บทความนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากร               
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง ครูที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมวงโยธวาทิต และนักศึกษา           
ที่จะต้องเตรียมตัวในการท างานที่เกี่ยวข้องกับวงโยธวาทิตในอนาคต ได้รับรู้เกี่ยวกับ
วิธีการและการจัดการในการท ากิจกรรมวงโยธวาทิตอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ 
และในแง่มุมของความเสียสละ ความมีจิตอาสาของทั้งครูผู้ควบคุมวงและนักเรียน        
ในการท ากิจกรรมวงโยธวาทิต รวมทั้งประโยชน์และจุดมุ่งหมายของวงโยธวาทิต             
โดยรวบรวมข้อมูลประเด็น สภาพและการแก้ปัญหาจากแนวคิดของครูผู้ควบคุมวง         
โยธวาทิตที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทยหลายท่าน ค าว่าประสบความส าเร็จนี้ 
ไม่ได้หมายความถึงประสบความส าเร็จในการแข่งขันเพียงอย่างเดียว แต่หมายความ
ถึงการจัดการให้เกิดความยั่งยืนของวงโยธวาทิต การสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ 
สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันดนตรีที่มีชื่อเสียงของประเทศ รวมถึงมีศักยภาพ           
ในการประกอบอาชีพดนตรีในอนาคตต่อไป 

หน้าที่วงโยธวาทิต 
 วงโยธวาทิตมีบทบาทหน้าที่ในการรับใช้สังคม ประเพณี วัฒนธรรมไทย           
มาโดยตลอด โดยเป็น วงพิธีการ เพ่ือถวายพระเกียรติยศ ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
ใช้บรรเลงก าหนดจังหวะในการสวนสนาม ซึ่งแสดงถึงแสนยานุภาพของกองทัพ                 
น าริ้วขบวนพาเหรด เพ่ือสร้างบรรยากาศให้มีความพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจ  
ความสามัคคีในงานกีฬาและการรณรงค์ จนถึงงานที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรม 
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ทางศาสนาในวิถีชีวิต เช่น งานศพ งานบวช การแห่น าขบวนในงานรื่นเริง งานมงคล 
อีกทั้งยังมีบทบาทหน้าที่ในการสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ การดนตรีไทยซึ่งเป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมล้ าค่าของชาติ เห็นได้จากการบันทึกเสียงเพลงไทยเดิม และ            
การออกบรรเลงเพลงไทยเดิมตามงานที่ส าคัญ ด้วยการด าเนินงานด้านดนตรี                 
ในรูปแบบการนั่งบรรเลงและในลักษณะแถวทหาร (วิทยา ศรีสะอาด, 2557) หน้าที่
ของวงโยธวาทิตในสถานศึกษา การบรรเลงเพลงชาติช่วงเช้าหน้าเสาธง การเดินน า
ขบวนหรือการแปรขบวนในงานกีฬาโรงเรียน กีฬาจังหวัดที่ต้นสังกัด สังกัดอยู่                
การน าขบวนเดินแห่ และรณรงค์ในวันส าคัญต่าง ๆ การสร้างสัมพันธ์ช่วยงานชุมชน
ด้วยการบรรเลงในงานศพ หรืองานส าคัญในชุมชน การเข้าร่วมประกวดสร้างชื่อเสียง
ให้แก่สถาบัน รวมถึงเป็นการสร้างผลงานให้กับผู้บริหาร และเพ่ิมคะแนน                    
การประเมินของสถานศึกษา รวมถึงในกรณีที่มีบุคคลส าคัญเข้าเยี่ยมสถานศึกษา              
อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในอีกทางหนึ่ง หากได้เข้าร่วมประกวด
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ การสร้างสุนทรียภาพในโรงเรียน สถานศึกษา 
บางแห่งใช้เป็นกิจกรรมที่ใช้รวมนักเรียนเพ่ือท ากิจกรรมอ่ืน ๆ และในบางกรณีก็อาจ
ใช้นักเรียนวงโยธวาทิตในการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น เป็นตัวแทนไปประกวดร้องเพลง 
แสดงความสามารถทางดนตรี รวมถึงท ากิจกรรมวงดนตรีอ่ืน ๆ เช่น วงสตริง               
วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีไทย และวงดนตรีพ้ืนบ้าน เป็นต้น และการท ากิจกรรม         
วงโยธวาทิตอาจเป็นกิจกรรมที่เอ้ืออ านวยในการจัดเวลาของผู้ปกครอง เพราะ              
เป็นกิจกรรมช่วงที่รอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน เป็นต้น 

ประโยชน์และจุดมุ่งหมายในการด าเนินกิจกรรมวงโยธวาทิต 
 การท ากิจกรรมวงโยธวาทิต ผู้ควบคุมวงควรบอกประโยชน์และจุดมุ่งหมาย
ที่ชัดเจนให้ผู้บริหาร และผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าใจ รวมถึงควรแสดงให้เห็นว่า            
ท าได้จริง เช่น เวลาที่นักเรียนฝึกซ้อม ครูควรอยู่กับนักเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เห็น
ว่ามีคนคอยดูและลูกหลานของเขา แต่ก็คงไม่จ าเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลา อาจจะ
อยู่ในบริเวณท่ีนักเรียนฝึกซ้อม ประโยชน์ของวงโยธวาทิต ได้แก่ การฝึกระเบียบวินัย 
และเสริมสร้างบุคลิกภาพ เพราะกระบวนการฝึกซ้อมวงโยธวาทิต จะใช้ระบบ             
การฝึกซ้อมเช่นเดียวกับทหาร ขณะเดียวกันยังสร้างเสริมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ผ่านการบรรเลงดนตรี การเดินแถวและการแปรขบวน ในการท ากิจกรรมดังกล่าว       
ยังเป็นการพัฒนาร่างกาย และจิตใจ  กิจกรรมวงโยธวาทิต เป็นกิจกรรม                  
ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ มและพัฒนาร่ า งกาย  การ เดิ นและ เล่ นดนตรี ไปพร้ อมกั น                                        
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เป็นการออกก าลังกายที่มากกว่าการเดินปกติหลายเท่า (Cowen, 2006) นอกจากนี้
ดนตรี ยังมีส่วนในการพัฒนาสุนทรียภาพ พัฒนาทักษะทางด้านดนตรี พัฒนาการ
ท างานของสมอง วิโรจน์ ตระการวิจิตร (อ้างถึงใน Shelton, 2560) ได้กล่าวสรุปถึง
ผลดีของการเรียนฝึกเล่นดนตรีว่า ช่วยพัฒนาสมองในการเรียนรู้เรื่องการใช้ภาษา
และการใช้เหตุผลช่วยเพ่ิมความสามารถในการสร้างจินตภาพซึ่งจัดว่าเป็นความ
ฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาที่มีหลายทางเลือก 
ช่วยให้การเรียนดีขึ้น ช่วยเพ่ิมความละเอียดรอบครอบ ความขยันมุมานะ ช่วยสร้าง
เป้าหมายและด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้น ช่วยส่งเสริมให้ เห็นใจผู้ อ่ืน                 
ลดความเห็นแก่ตัว ช่วยให้มีวินัย ฝึกให้เป็นผู้ปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้สังเกตการณ์ 
ส่งเสริมให้กล้าแสดงออกและเชื่อมั่นในตนเอง ช่วยให้ต่อสู้เอาชนะความท้าทายและ
ความเสี่ยง เพ่ิมสมาธิ การจดจ่อ รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการจ า เป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ Jason P. Cumberledge (2015) ได้ศึกษาวิจัย พบว่าผู้คน              
ใช้เวลาส่วนใหญ่นอนหลับในยามว่างแม้ว่าการศึกษานี้จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุด แต่          
ดูเหมือนว่านักเรียนวงโยธวาทิตจะมีเวลาเพียงพอในการศึกษา แม้จะมีการฝึกซ้อม
รายสัปดาห์เป็นเวลานานมาก และมีการแสดงในวันหยุดสุดสัปดาห์ นักเรียน                
วงโยธวาทิตส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างศึกษาและท าการบ้านให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อเทียบกับ
นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในวงโยธวาทิตที่จะเลือกดูทีวีหรือสังสรรค์กับเพ่ือนมากกว่า       
การฝึกสมาธิ การด าเนินกิจกรรมวงโยธวาทิต ต้องปฏิบัติทักษะ ต้องมีสมาธิจดจ่อ 
และต้องท าสิ่งต่าง ๆ ไปพร้อมกัน เช่น ทักษะบรรเลงดนตรี จดจ าโน้ตเพลง ทักษะ
การเดินให้ถูกเท้าและจังหวะ จดจ าจุดที่ต้องเดินในการเดินขบวน จดจ าท่าทาง             
ที่ ต้ องแสดงในการโชว์  เป็นต้น  ท า ให้นั ก เรี ยนต้อง ใช้ สมาชิกอย่ า งมาก                      
ในการท ากิจกรรม การสร้างสังคมจ าลองให้ผู้เรียน สมาชิกในวงต้องอยู่ร่วมกัน     
การสร้างบทบาทหน้าที่ให้นักเรียนได้รับผิดชอบ เช่น หัวหน้าวง หัวหน้าฝ่ายต่าง  ๆ 
ระบบรุ่นพ่ีดูแลน้อง เป็นต้น ถือเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในหน้าที่
และรู้จักคิดหรือแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การศึกษา
ทางด้านดนตรีในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับ และมีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาเอก         
ผู้ที่มีทักษะทางด้านดนตรีสามารถเข้าเรียนในสาขาวิชาดนตรีในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
หรือใช้เป็นความสามารถพิเศษในการเข้ารับคัดเลือกหรือสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ       
ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ การท างานในอนาคต นักดนตรี นักแต่งเพลง ครู อาจารย์ 
นักวิชาการดนตรี นักวิจัยด้านดนตรี โปรดิวเซอร์ เจ้าของกิจการ รับราชการ                   
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เป็นอาชีพส าหรับผู้ที่มีความชื่นชอบทางดนตรี ในปัจจุบันเป็นอาชีพที่ได้ยอมรับ              
ในสังคมเป็นอย่างมาก ในส่วนประโยชน์และจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา ได้แก่          
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ตามแผนงานขององค์กร ในการประเมินสถานศึกษา 
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา โดยส่วนใหญ่การแนะแนวให้แก่นักเรียนที่จะมา
ศึกษาต่อในโรงเรียน กิจกรรมวงโยธวาทิตจะเป็นกิจกรรมหลักท่ีจะแสดงให้ผู้ปกครอง
และผู้ที่จะเข้าเรียนได้ชม อีกทั้งการออกงานเดินขบวนต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าจะมีป้าย
ของวง หรือชื่อวงบนสายสะพายของคฑากรเพ่ือประชาสัมพันธ์สถานศึกษา            
การประกวดและสร้ างผลงาน  เป็นการสร้ า งผลงานให้กับทุกภาคส่วน                          
ทั้งสถานศึกษา ผู้บริหาร รวมถึงนักเรียน แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง การประกวดยังถือเป็น
การประชาสัมพันธ์โรงเรียนด้วยเช่นกัน 

การจัดการบริหารวงโยธวาทิต 
 การจัดการวงโยธวาทิตในประเทศไทย ด าเนินการโดยการจัดการ คน เครื่อง
ดนตรี วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ งบประมาณ และระบบการจัดการ โดยบุคคล              
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิตแล้ว ผู้บริหารมีส่วนในการวาง
นโยบายในการบริหารวง และเป็นผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดของวง เช่น การอนุมัติ
ให้ออกงาน การอนุมัติให้ประกวด การอนุมัติงบประมาณ เป็นต้น นักเรียนสมาชิกวง 
การท ากิจกรรมวงโยธวาทิตในสถานศึกษา นักเรียนต้องมีความรักดนตรี                   
มีความเสียสละและมีจิตอาสา เนื่องจากต้องฝึกซ้อมทั้งดนตรี ฝึกซ้อมระเบียบวินัย 
ฝึกซ้อมการเดินและแปรขบวนร่วมกันไป  บุคลากรในสถานศึกษาก็มีส่วนส าคัญ 
ครูผู้สอนวิชาต่าง ๆ ต้องมีความเข้าใจนักเรียนวงโยธวาทิต เพราะอาจต้องลาไปท า
กิจกรรมให้บริการสังคมบ่อยครั้ง บางโรงเรียนมีการจัดให้เรียนพิเศษในช่วงเย็น ซึ่ง
เป็นช่วงที่วงโยธวาทิตฝึกซ้อม หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน มีส่วน                  
ในการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องดนตรีหรืองบประมาณที่ใช้จัดการในวง จนไปถึง                    
เจ้าหน้าขับรถหรือที่รักษาความปลอดภัย ครูผู้ควบคุมวงจึงต้องท าความเข้าใจกับครู
รวมถึงบุคลากรท่านอ่ืน ๆ ในโรงเรียนด้วย ที่ส าคัญคือ ผู้ปกครองของนักเรียน                 
ที่เป็นผู้อนุญาตให้นักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม ในบางโอกาสอาจเกิดความเข้าใจ             
ที่คลาดเคลื่อน ผู้ควบคุมวงโยธวาทิตควรชี้แจงรายระเอียดให้ผู้ปกครองเข้าใจ และ
พยายามให้ผู้ปกครองเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนส าคัญอยู่ในวงโยธวาทิตด้วย การจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องดนตรี ที่วางโน้ต เก้าอ้ี โน้ตเพลง แบบฝึกหัด รวมทั้งอุปกรณ์
ท าความสะอาดเครื่องดนตรี ลิ้นเครื่องดนตรี น้ ามันหยอดเครื่อง เป็นต้น การจัดหา
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สถานที่ทีเ่หมาะสมในการท ากิจกรรม คือไม่รบกวนการเรียนการสอน ขนาดเพียงพอ 
สะอาด เป็นต้น การจัดการงบประมาณที่จะใช้ในการท ากิจกรรมให้ประสบ
ความส าเร็จ และการจัดการระบบในวง เริ่มจากการวางระบบที่เหมาะกับบริบท            
ของวง เป็นต้น 

หน้าที่ของครูในสถานศึกษา 
 ครู  มีหน้าที่หลักในการสอนผู้ เรียนในสาระต่าง ๆ ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์                    
ทางการศึกษา เป็นไปตามตัวชี้วัดของหลักสูตร นอกจากงานสอนแล้ว ครู                       
ยังมีภาระหน้าที่ต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 1.  วางแผนสร้างหน่วยการเรียนรู้  ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  เปิดโอกาส              
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงแสดงออกอย่างอิสระและมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม 
 3.  จัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ใช้แหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ ในชุมชน เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์  
สวนสาธารณะ แหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ฯลฯ 
 4.  พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
 5.  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ปฏิบัติต่อเพ่ือนครูและผู้เรียน 
 6.  จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียน 
บรรยากาศดึงดูดความสนใจ ท้าทายให้ผู้เรียนอยากมีส่วนร่วม 
 7.  จัดการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริง              
ของผู้เรียน 
 8.  จัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการเรียนรู้ 
ประสานข้อมูลระหว่างสถานศึกษา บ้านและชุมชน เพ่ือการพัฒนาผู้ เรียน                  
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ (เอกรินทร์  สี่มหาศาล, 2545)   
 ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิต เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา             
ให้ดูแลรับผิดชอบในการกิจกรรมวงโยธวาทิตภายในสถานศึกษา นอกเหนือจากภาระ
งานในข้างต้น 
ครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิต 
 นอกจากงานสอน ประเมิน ประชุม อบรม และงานอ่ืน ๆ ครูผู้ควบคุม              
วงโยธวาทิตยังต้องมีความรู้ความสามารถด้านดนตรี และบทบาทหน้าที่ในการท า
กิจกรรมวงโยธวาทิตให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย  
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 สมรรถนะของผู้ควบคุมวงโยธวาทิต 
สมรรถนะในการบริหารกิจกรรมนักเร ียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต              

ของผู ้ควบคุมวงโยธวาทิต ควรมี 15 สมรรถนะ โดยสมรรถนะที่มีความส าคัญ            
ในระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับ ได้แก่  สมรรถนะในการท างานเป็นทีม สมรรถนะ
ในการจ ูงใจ สมรรถนะในการประเมินผล สมรรถนะในการมอบหมายงาน 
สมรรถนะด้านดนตรีโยธวาทิต สมรรถนะในการวางแผน สมรรถนะที่มีความส าคัญ
ในระดับมาก เรียงตามล าดับได้แก่ สมรรถนะในการจัดองค์กร สมรรถนะในการ
ตัดสินใจ สมรรถนะในการแก้ปัญหา สมรรถนะในการให้ค าปรึกษา สมรรถนะ              
ในการประสานงาน สมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ สมรรถนะในการคิดสร้างสรรค์ 
สมรรถนะในการสื่อสาร สมรรถนะในการติดตามงาน (อติชาติ เจริญพาโชค, 2547) 

ความสามารถด้านดนตรีและทักษะที่จ าเป็นของผู้ควบคุมวงโยธวาทิต 
ครูผู้ควบคุมวงจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านดนตรี และต้องพัฒนา

ตนเองทางด้านดนตรีอยู่เสมอ เพ่ือการท ากิจกรรมด้านดนตรีให้มีประสิทธิภาพ 
 Helms (อ้างถึงในศักดิ ์ช ัย หิร ัญรักษ์, 2001) กล่าวว่า ครูดนตรีต ้อง                     

ม ีความช านาญการทางด ้านดนตร ี สามารถสาธ ิตแสดงออกให เห ็นถ ึง
ความสามารถในการปฏ ิบ ัต ิท ักษะทางดนตร ี  และในด ้านภ ูม ิการดนตร ี 
(Musicianship) แสดงออกให้เห็นถึงความรู ้ความเข้าใจในด้านทฤษฎีและ
ประวัติดนตรี แสดงออกให้เห็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการจัดการ
เรียนการสอนวิชาดนตรีศึกษาทั ่วไป (General) วิชาขับร้องประสานเสียง 
( Choral)  ห ร ือ ใ น ว ิช า ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิเ ค รื ่อ ง ด น ต ร ี ( Instrumental) แ ล ะ                     
ในการสอนดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของตนเองจากการเตรียมการสอน 
ด ้วยการวางแผนขั ้นตอนกระบวนการสอนที ่ม ีค ุณภาพ  มีความสามารถ                
ในการปฏิบัติทักษะทางดนตรี (Performing)  รู ้เทคนิคในการปฏิบัติเครื ่อง
ดนตรีทุกชิ้นที่ตนเองสอน สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีเอกของตนเอง (Primary 
Performance) แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู ้สึก (Expression) และเทคนิค          
ในระดับพื้นฐานได้ สามารถอ่านโน้ตได้อย่างคล่องแคล่ว มีความรู ้เกี ่ยวกับ
วรรณกรรมทางดนตรีในเครื่องมือเอกของตนเอง และสามารถเลือกสื่อบทเพลง
เพื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับนักเรียน มีความรู้ ในเรื่องการตีความทางดนตรี 
ในด ้านการแสดงออกทางอารมณ ์ คว ามรู ้ส ึกทา งดนตร ี ( Sensitivity)                        
ในเครื่องมือเอกของตนเอง สามารถสอนนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ แสดงให้
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เห็นถึงความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีในเครื่องมือรองได้ดี สามารถสอน
ใหกับนักเรียนได้ ครูดนตรีตองสามารถอ านวยเพลงได้ดี ทั้งบทเพลงประเภท
ต่าง ๆ และวงดนตรีแบบต่าง ๆ สามารถอ านวยเพลงให้วงแสดงออกให้เห็นถึง
ความถูกต้องและความงามทางดนตรี (Aesthetics) ได้ทั้งในการฝึกซ้อมและ
การแสดงจร ิง  ต ้องอ านวยบทเพลงได ้หลายร ูปแบบ  ด ้วยความถ ูกต ้อ ง                        
ม ีความช ัด เจน  และแสดงออกให ้เห ็นถ ึงภ ูม ิก ารดนตร ี ( Musicianship)               
จากการศึกษาโน้ตเพลงที่เลือกน ามาสอน ครูดนตรีสามารถตีความได้ทั้งในแง่
ความถูกตองของเพลง และความเป็นดนตรี (Musicality) สามารถใช้ท่าทาง      
ในการสื ่อสารให้นักเรียนเข้าใจถึงรูปแบบลักษณะเด่นทางดนตรี (Styles)             
ครูดนตรีสามารถอ านวยเพลงให้มีความถูกต้องเหมาะสมทั ้งในเรื ่องระดับ  
ความดังเบาของเสียง (Dynamic) อัตราความช้าเร็วของบทเพลง (Tempo) 
และการแสดงออกทางอารมณ์ (Expression) ต้องสามารถเลือกบทเพลง               
ที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนในวง สื่อสารการตีความ
ทางดนตรีที่ตนเองได้ศึกษาและน ามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนแสดงให้เห็นถึง
ทักษะความช านาญ สอนได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว แสดงให้เห็นถึงการผ่าน
การฝึกซ้อมมาอย่างดี ใช้เทคนิคการอ านวยเพลงที่ดี และเลือกวิธีการสาธิตที่ดี
ที่เหมาะสมในการสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียนเป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์ทาง
ดนตรี (Musicality creative) ในฐานะที่เป็นนักดนตรีที่สร้างสรรค์ทางดนตรี 
(Creative musicians)  มีความสามารถในการประพันธ์ และการเรียบเรียง
เสียงประสานได้ในระดับที่ลึกซึ้ง และสามารถน าเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ใช้ในกิจกรรมดังกล่าว รวมไปจนถึงการน าเสนอผลงาน เตรียมพร้อมในการน า 
เอาความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอนหรืองานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เลือกรูปแบบในการท างานที่เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน ทั้งในด้านระดับอายุ 
ความสามารถและตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ที ่ก าหนดไว้ในแต่ละระดับ
ช ่วงชั ้น  บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นต้องแสดงให้เห็นว่ามีความคุ้นเคย เกิดจากการน า           
เอาความรูทางทฤษฎีดนตรีมาใช้ในการประพันธ์เพลง มุ่งเสนอความเป็นดนตรี 
(Musicality) มีระดับความยากง่ายที่เหมาะสมกับวงดนตรีที่สอนเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของนักเรียน ในการเรียบเรียงเสียงประสานแสดงให้ เห็นถึง
การเลือกใช้เครื ่องดนตรีได้อย่างเหมาะสม การเลือกเสียง (Voicing) ระดับ
ความยากง่ายและรูปแบบลักษณะเด่นทางดนตรี ครูดนตรีต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
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ทฤษฎี ประวัติและวรรณกรรม (Knowledge of Music Theory, History, 
and Repertoire) ต้องมีความรู ้อย่างกว้างขวาง ไม่ใช่มีเพียงความรู้ในเรื ่อง
รูปแบบโครงสร้าง และการวิเคราะห์ทางดนตรีแต่ครูต้องมีความรู้ความสามารถ 
และทักษะความช านาญในเรื ่องโสตทักษะ ทั ้งการอ่านโน้ต การเล่นและ                             
ร ้องโน้ต จังหวะ ท านองการอ่านและร ้องโน้ตประสานเสียง (Harmonic                  
sight singing) ก า รฟ ัง และบ ันท ึก โน ้ต  (Dictation) การย ้า ยบ ัน ได เส ีย ง              
การประสาน เส ียง  และการสอดท า นอง (Counterpoint) แสดงให ้เห ็น              
ถึงความรู ้ความเข้าใจในเรื ่องการดนตรี ทั ้งในด้านความแตกต่างในเรื ่อง
ลักษณะเด่นทางดนตรีของดนตรีในแต่ละยุคสมัย มีความรู ้ความเข้าใจและ
สามารถแยกแยะถึงความแตกต่างทางดนตรีในด้านช ่ว ง เวลา (Period) 
ประเภท (Genres) รูปแบบลักษณะเด่น (Style)  รูปแบบทางวัฒนธรรมและ
ชนิดของสื ่อ เส ียง (Media) ต้องคุ ้น เคยกับวรรณกรรมทางดนตรีที ่ส า ค ัญ             
ได้ร ับความนิยมและมีคุณค่าที ่ใช้ในการเรียน การสอน ทั ้งแบบเดี ่ยวและ            
การผสมวงดนตรี ทั้งแบบวงเล็กและวงใหญ่รู้จักบทเพลงที่เหมาะสมกับระดับ
อายุ และความสามารถในช่วงต่าง ๆ ของนักเรียน  

การฝ ึกซ ้อมรวมว ง  คร ูต ้อ งม ีความรู ้ค ว ามสามารถ ในจ ัด ร ะบบ                  
การฝึกซ้อม วิธีการฝึกซ้อม วิธีการแก้ปัญหา รวมถึงมีความซาบซึ้งในคุณภาพ
ของเส ียง ในการรวมวง  โดย เฉพาะการนั ่งบรร เลง  แนวทางการฝึกซ้อม                  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพเสียงรวมวงของนักเรียน 1) วิธีการฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
เสียงรวมวง ประกอบด้วย 1.1) การก าหนดเป้าหมายการฝึกซ้อม ครอบคลุม              
ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 1.2) ก าหนดเนื้อหาการฝึกซ้อมให้ครอบคลุม 
ด้านเสียง เทคนิค และการแสดงออกทางดนตรี 1.3) ก าหนดรูปแบบและวิธีการซ้อม 
ตั้งแต่ซ้อมส่วนตัว แยกกลุ่มฝึกซ้อม รวมกลุ่มฝึกซ้อม และการฝึกซ้อมรวมวง               
1.4) การประเมินผลการฝึกซ้อม โดยประเมินระยะทั้งก่อนซ้อม ระหว่างซ้อม และ
หลังซ้อม 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนาคุณภาพเสียงรวมวง 2.1) ปัจจัย
ด้านจิตวิทยาการสอน ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน และบทเรียน 2.2) ปัจจัย           
ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ สถานที่ซ้อม เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ โน้ตเพลง ต ารา
และแบบฝึกหัด (นิตินัย พ่ึงยา, 2559) นอกจากความรู ้ความสามารถทางด้าน
ดนตรีแล้ว ยังต้องมีความรู้ในเรื ่องของการเดิน ระเบียบแถว การแปรขบวน 
สามารถเขียนภาพแปรขบวน สามารถคิดโชว์ในการแสดง สามารถออกแบบชุด 
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ออกแบบธง ออกแบบท่าทางประกอบ สามารถควงคฑา หมุนธงโยนธง                         
เป็นใช้อุปกรณ์การแสดงอย่างไรเฟิล หรือซาเบอร์ ได้ ดูแลบ ารุงรักษาและ                   
ซ่อมเครื ่องดนตรีเบื ้องต้นได้ และอื่น ๆ ที ่ครูผู ้ควบคุมวงโยธวาทิตต้องท า                   
หากลองพิจารณาดูแล้ว มันเป็นสิ่งที่ยากมาก ๆ ที่คนคนเดียวจะท าได้ขนาดนั้น 
แต่ครูวงโยธวาทิตในประเทศไทยหลายท่านได้ปฏิบัติเพื่อกิจกรรมและนักเรียน
ที่ตนรักมาเป็นเวลานาน 
 บทบาทหน้าที่ของครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิต 

การท ากิจกรรมวงโยธวงวาทิตให้ประสบความส าเร็จนั้น ครูผู้ควบคุมวงจะต้อง
วางแผนงานและมีบทบาทในการด าเนินกิจกรรม เริ่มตั้งแต่ท าแผนบริหารจัดการวง
ในภาพใหญ่ รายสามปี สองปี หนึ่งปี เพ่ือวางแผนว่าภายใน สามปีนี้จะท าอะไร 
เครื่องดนตรีพอไหม นักดนตรีพอหรือไม่ และจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในสามปีนี้ จากนั้น
ท าแผนบริหารจัดการวง รายภาคเรียน เดือน สัปดาห์ วันเพ่ือเป็นการก าหนด
กิจกรรมที่จะท ารวมถึงการฝึกซ้อมให้เป็นกิจลักษณะ และมีเป้าหมายในแต่ละวัน 
การจัดการหาเครื่องดนตรี เป็นหน้าที่ของครูที่จะวางแผน ไม่จ าเป็นต้องได้ในครั้ง
เดียว แต่อาจจะค่อย ๆ สะสมเครื่องดนตรีไปเรื่อย ๆ จนครบตามแผนที่วางไว้ 
จัดการหาและจัดการนักดนตรี การสรรหานักดนตรีในวงให้เหมาะสม รวมถึงการหา
ตัวแทนในการเล่นเครื่องดนตรีเมื่อมีผู้จบการศึกษา บางโรงเรียนใช้ระบบหมุนเวียน
นักดนตรีให้เล่นได้หลายเครื่องมือ เช่น เครื่องเป่า เปลี่ยนไปเล่นเครื่องตี หรือ                 
ในแต่ละเครื่องมือจะมีนักเรียนหลายระดับชั้นคละกันไป เป็นต้น การจัดการระบบ
ในวง หัวหน้าวง หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย รุ่นพ่ี รุ่นน้อง เพ่ือแบ่งเบาภาระของครู 
และเป็นการสร้างความรับผิดชอบให้นักเรียนได้ฝึกจัดการและแก้ปัญหา จัดการ
เอกสาร ลาไปท ากิจกรรมบริการวิชาการภายนอกโรงเรียน ลาซ้อม ลาเข้าค่าย               
ลาเ พ่ือเข้าร่วมประกวด  ในระบบราชการการท าหนังสือเ พ่ือแจ้งต้นสังกัด                     
เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด ดังนั้นครูต้องมีความรู้ในการจัดการเอกสารด้วย จัดการเรื่อง
การเงิน รายรับ รายจ่าย หาทุน ระดมทุน จากการวางแผนงานในข้างต้น จะเป็น
แนวทางในการก าหนดงบประมาณที่จะใช้ และอาจจะต้องระดมทุนเพ่ือการเข้าค่าย
ฝึกซ้อมเพ่ิมเติม หากมีการเปลี่ยนแผนงาน ครูต้องท าบัญชีและต้องชี้แจงการใช้
งบประมาณได้ จัดการซ่อม ดูแลรักษาเครื่องดนตรี ความรู้พื้นฐานในการดูแลรักษา
และซ่อมบ ารุง เพราะเครื่องดนตรีมีอายุการใช้งานที่จ ากัด อาจเสื่อมสภาพจากการใช้
งาน หรืออาจเกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด จัดการหาแบบฝึกหัด โน้ตเพลง โน้ตเพลง
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เพ่ือพัฒนาทักษะส่วนบุคคล การฝึกซ้อมจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าซ้อมผิดวิธีและ          
ไม่มีจุดมุ่งหมาย ครูต้องมีหน้าที่ในการเลือกแบบฝึกหัดและโน้ตที่เหมาะสมให้กับวง
และนักเรียน จัดการปัญหาภายนอกวง ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน การสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจในการท ากิจกรรม ครูต้องมีทักษะในการสื่อสาร
และต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อดทนแม้จะถูกต าหนิ จัดการปัญหาภายในวง ปัญหา
นักเรียนไม่มาซ้อม เรียนพิเศษ รถรับส่ง ชู้สาว ทะเลาะวิวาท ฯลฯ ด้วยกิจกรรมนี้             
เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้คนหมู่มาก ย่อมเกิดปัญหาเป็ นปกติ ครูต้องมีจิตวิทยา                 
ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความรับผิดชอบ 
ความมีวินัยในตนเองและอ่ืน ๆ อันเป็นผลจากการท ากิจกรรมนี้ จัดการหาวิทยากร 
เพ่ือเสริมทักษะ หรือมาเป็นทีมงานในช่วงประกวด จัดหาผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  
ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ให้มีทักษะที่สูงขึ้น รวมทั้งแนวคิดและกระบวนการใหม่ๆ 
ให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ ดูแลวิทยากร เมื่อเชิญวิทยากรมาแล้ว หน้าที่ของครูคือ
ต้องดูแลวิทยากร ในการเลี้ยงอาหาร จัดหาที่พัก รวมทั้งอ่ืน ๆ หากวิทยากรต้องการ 
จัดการรับส่งนักเรียนมาซ้อม บางครั้งการซ้อมวงโยธวาทิตในช่วงเย็น อาจท าให้รถ
โดยสารหมด โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ครูจึงต้องเป็นผู้ไปส่งนักเรียนให้ถึงบ้าน               
โดยสวัสดิภาพ จัดการหาอาหาร น้ าดื่ม ยากันยุง เป็นต้น ในช่วงเข้าค่าย การเข้าค่าย
เพ่ือพัฒนาทักษะดนตรี เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะจะเป็นช่วงที่วงสามารถซ้อมได้        
อย่างเต็มที่ ครูจึงมีหน้าที่ในการจัดค่ายให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์บางครั้งครู        
อาจต้องลงมือท าอาหารเองเพ่ือให้นักเรียนทาน อาจจะด้วยงบประมาณที่จ ากัด 
จัดหาสถานที่ซ้อม การสถานที่ในการฝึกซ้อมเป็นเรื่องที่ส าคัญ โดยเฉพาะโรงเรียน 
ที่อยู่ในกรุงเทพฯ ครูต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมในการซ้อม ไม่รบกวนชุมชนที่อยู่รอบ
ข้าง พัฒนานักเรียนเพื่อศึกษาต่อ การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะดนตรีที่สูงขึ้น 
เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าสอบแข่งขันเพ่ือเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย นอกจาก            
จะคอยสอนทักษะดนตรี ครูบางคนอาจพานักเรียนไปสอบ หรือพาไปคัดเลือก              
เพ่ือเข้าเป็นนักดนตรีในวงต่าง ๆ หน้าที่ของครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิตอาจจะ                
มีมากกว่านี้ ตามบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกันไป แต่หน้าที่สุดท้ายที่ครูจะต้องท า
คือ ดูแลครอบครัว ครูบางท่านใช้เวลาอยู่กับวงโยธวาทิตมากกว่าอยู่กับครอบครัว
ของตนเอง มิเช่นนั้นก็พาครอบครัวมาดูแลและใช้ชีวิตอยู่กับวงโยธวาทิตด้วยกัน 
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สรุป 
 กิจกรรมวงโยธวาทิต เป็นกิจกรรมที่มีรายละเอียดอันเป็นองค์ประกอบ 
หลายด้าน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณสูง แต่ถ้าสร้างความเข้าใจให้
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าใจถึงอายุการใช้งานของเครื่องดนตรี หากดูแลรักษา
โดยสม่ าเสมอ เครื่องดนตรีแต่ละเครื่องจะมีอายุการใช้งานประมาณ 15 -20 ปี             
เป็นเรื่องที่คุ้มค่าในการลงทุน การสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายจึงเป็นสิ่งที่ ส าคัญ            
ที่จะท าให้การท ากิจกรรมวงโยธวาทิต ด าเนินไปด้วยความสะดวก ไม่ควรคิดว่าทุก
อย่างเป็นปัญหา ในส่วนของครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิต ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ                
ในการท าทุกวิถีทางให้การท ากิจกรรมวงโยธวาทิตประสบความส าเร็จ หากยัง          
ไม่ประสบความส าเร็จ สาเหตุแห่งปัญหาต่าง ๆ อาจเป็นเพราะตัวผู้สอนเอง ดังนั้น
ควรส ารวจตนเองว่ายังมีส่วนใดที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่บ้าง และจงพัฒนาตนเอง            
ในจุดที่ยังไม่สมบูรณ์ เพ่ือน าองค์ความรู้มาสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพจาก
กิจกรรมดนตรี ถึงแม้สิ่งที่ครูผู้ควบวงโยธวาทิตท านั้น จะไม่ได้ค่าตอบแทนเพ่ิมเติม 
แต่ความภาคภูมิใจที่ได้สร้างลูกศิษย์ที่ดีมีคุณภาพ เป็นสิ่งที่ประมาณค่าไม่ได้            
ความเสียสละ ทุ่มเท ที่ครูได้เสียสละแรงกายแรงใจนั้นไม่สูญเปล่า เพราะการกระท า
เหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ส าหรับลูกศิษย์ทุกคน วงโยธวาทิตจึงเป็นกิจกรรม              
ที่ฝึกฝนเพื่อสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มากกว่าการสอนดนตรีโดยทั่วไป 
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