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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในการจดัตั้งวงดนตรีบ๊ิกแบนด ์ของ

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี โดยใชร้ะเบียบการวจิยัเชิงคุณภาพแบ่งเป็นดา้นนกัดนตรี 

อาจารยผ์ูค้วบคุมวงและดา้นส่ือวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ี โดยสมัภาษณ์ อาจารยผ์ูค้วบคุมและรับผดิชอบวง

ดนตรี 3 คน   ตวัแทนจากนกัดนตรี 6 คน  และผูเ้ช่ียวชาญมีประสบการณ์ดา้นวงดนตรี จาํนวน 3 คน ผลการวิจยั 

พบวา่  

ปัญหาดา้นนกัดนตรี ขาดประสบการณ์ ทกัษะ ความรู้ความสามารถ ความเขา้ใจในลกัษณะบทเพลง 

ระเบียบวินยัใน และความมุ่งมัน่ ในการพฒันาตนเอง รวมทั้งขาดความเป็นหน่ึงในการสร้างสรรคผ์ลงานทาง

ดนตรีท่ีเป็นรูปธรรม  ดา้นอาจารยผ์ูค้วบคุมวงดนตรี พบวา่  อาจารยทุ์กคนมี ภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบการสอน 

และงานพเิศษอ่ืน ๆ มาก  การฝึกซอ้มวงดนตรีเป็นเพื่อการแสดงเฉพาะงาน ส่งผลใหข้าดความต่อเน่ืองในการ

พฒันาวงอยา่งเป็นรูปธรรม  ดา้นส่ือวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ีฝึกซอ้ม พบวา่  ยงัขาดส่ือการเรียนการสอน คู่มือ

และแบบฝึกปฏิบติัสาํหรับวงดนตรี สถานท่ีฝึกซอ้มยงัไม่เพียบพร้อม 

  แนวทางการแกไ้ขปัญหา ดา้นนกัดนตรี ควรไดมี้การฝึกปฏิบติัดนตรีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติัอยา่ง

จริงจงัและต่อเน่ือง  ฝึกความมีวินยัและความรับผดิชอบในหนา้ท่ี เขา้รับอบรม ศึกษาดูงาน และเขา้ร่วมกิจกรรม

ทางดนตรีให ้รวมทั้งการสร้างแรงบนัดาลใจและความเช่ือมัน่ในคุณค่าของดนตรี ดา้นอาจารยผ์ูค้วบคุม ควร

กาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหช้ดัเจนและเหมาะสม มีการ วางแผนในการพฒันาวงดนตรีอยา่งเป็นรูปธรรม 

สร้างขวญั กาํลงัใจและความเช่ือมัน่ใหก้บัทีมงานและสมาชิก รวมทั้งประสานงานและบูรณาการงานดนตรีกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ดา้นส่ือวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ีในการฝึกซอ้ม ควรจดัหาเอกสาร ตาํรา คู่มือ ส่ือและวสัดุ

อุปกรณ์ ใหเ้พยีงพอและเหมะสม จดัสถานท่ีฝึกซอ้มใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
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Abstract 

 The purpose of this paper is to study the problems and corrections in Organized the Big Band, Faculty 

of Music Bangkok Thonburi University, using the qualitative research methodology, studying musicians 

Instructor, conductor and media, materials, and practice facilities. To interview with 3 band supervisors and 

musicians, 6 musicians, and 3 music band experts. The research found that. 

The problems: Musicians, lack of experience, skills and knowledge. Understanding of music 

characteristics - lack of discipline and determination self-development including the lack of being one of the 

creations. Conductors, they have a lot of responsibility for teaching and other special tasks, band rehearsals 

are for specific performances, resulting in a lack of continuity in band development. Media, materials and 

practice facilities, lack of teaching materials Guides and practice manuals for music bands. The rehearsal 

location is not ready. 

Corrections: Musicians, should have music training both theory and practice seriously and 

continuously, practice discipline and responsibility, increase training, study trips, participate in musical 

activities, including strengthening Inspiration and confidence in the value of music. Conductors, 

responsibilities should be defined clearly and appropriately, with a concrete band development plan, 

encouraging morale and confidence for the team and members, as well as coordination and integration with 

the unit, related work. Media, materials, and training facilities, documents, textbooks, manuals, media, and 

materials should be provided sufficiently and appropriately, with preparation for the training facilities ready. 
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