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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการบริ หารจัดการดนตรี ไทยร่ วมสมัย
วงโจงกระเบน ระหว่างปี 2554 -2555 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในงานวิจยั คือหัวหน้าวงโจงกระเบน นักดนตรี จาํ นวน 30
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลที่ได้จากการศึกษากับ
แนวคิดและทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งสามารถแบ่งการวิเคราะห์ ตามทฤษฎีของลูเธอร์ กูลิค เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการ
ผลการศึ กษาการบริ หารจัดการวงดนตรี ไทยร่ วมสมัยวงโจงกระเบนพบว่า (1) การวางแผน พบว่า
หัวหน้าวงมี การเตรี ยมแผนงานอย่างเป็ นระบบ (2) การจัดองค์กร พบว่าหัวหน้าวงมี การจัดทําโครงสร้ าง
การบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ (3) การจัดคนเข้าทํางาน พบว่า ด้านการศึกษา ด้านประสบการณ์ทาํ งาน
หัว หน้า วงมี ส่ ว นสํา คัญ ในการสรรหานัก ดนตรี (4) การสั่ ง การ พบว่า อํา นาจการสั่ ง การอยู่ที่ หัว หน้า วง
เพี ย งคนเดี ย ว (5) การประสานงาน พบว่ า หั ว หน้า วงเป็ นผูต้ ิ ด ต่ อ ประสานงานทั้ง ภายในและภายนอก
(6) การรายงาน พบว่ า หั ว หน้ า วงใช้วิ ธี ก ารสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
(7) งบประมาณ พบว่า มี ก ารบริ ห ารงบประมาณเป็ นระบบ ผลการวิ จ ัย เกี่ ย วกับ นัก ดนตรี พ บว่า ช่ ว งอายุ
18-40 ปี รับราชการ นักศึกษา นักดนตรี อาชีพ ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท นักดนตรี ส่วนใหญ่เห็น
ว่าวงมีการบริ หารจัดการที่เป็ นระบบทั้ง 7 ด้าน
คําสํ าคัญ: ดนตรี ไทยร่ วมสมัย วงโจงกระเบน

๑๖ กระแสวัฒนธรรม

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the administration of Thai contemporary music of Jongkraben
band between 2011-2012 A.D. The population included 30 band head and musicians. The research instruments
was structured and non-structured interview. Data was analyzed through comparison with literature review after
administrative principal by Luther Gulick.
The findings revealed as follows: (1) the band head had a systematic planning (2) the administrative
structure was systematically designed (3) education and experience of head band contributed to personnel
appointment (4) demanding was under head band’s authorization (5) the coordination was done by the head
band both internally and externally (6) an assessment of performance was reported through participatory
observation and (7) budget was managed systematically.
Keywords: Contemporary Thai Music

บทนํา
ดนตรี ร่วมสมัยเกิ ดจากแนวความคิ ดผสมผสานระหว่างคนรุ่ นเก่ ากับคนรุ่ นใหม่เพื่อต้องการอนุ รักษ์
สื บสานดนตรี ไทย โดยการนําดนตรี ไทยกับดนตรี สากลผสมกันจึงเกิดดนตรี แนวใหม่ข้ ึน เรี ยกกันว่า “ดนตรี ร่วม
สมัย” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด จันทิมา นิลทองคํา (2540) กล่าวเกี่ยวกับดนตรี ร่วมสมัยไว้วา่ การบรรเลงดนตรี
ผสมระหว่างดนตรี ไทยกับวงดนตรี สากล(ตะวันตก) นั้นจะต้องมีความพร้อมและความสมบูรณ์ดว้ ยกันทั้งสอง
ฝ่ ายทุกประการ ช่วงปี พ.ศ.2522 ลักษณะวงดนตรี ไทยร่ วมสมัย มีการจัดรู ปแบบการผสมวงดนตรี ไทยร่ วมสมัย
คือ วงฟองนํ้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด จันทิมา นิลทองคํา (2540)ได้กล่าวเกี่ยวกับรู ปแบบของวงดนตรี ไทยร่ วม
สมัยว่าโดยแบ่งเป็ น
1. ลักษณะวงดนตรี มีการผสมผสานระหว่างเครื่ องดนตรี ไทยกับเครื่ องดนตรี สากล(ตะวันตก) เริ่ มมี
เครื่ องดนตรี ไฟฟ้ าเข้ามาร่ วมบรรเลงกับเครื่ องดนตรี ไทย
2. เทคนิ คและวิธีการบรรเลง มีท้ งั ยึดรู ปแบบดั้งเดิม และรู ปแบบสมัยใหม่ และเริ่ มมีการนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้ร่วมกับวงดนตรี ไทยร่ วมสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์
3. บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลง เป็ นเพลงไทยแท้แบบดั้งเดิม และบทเพลงที่ได้ดดั แปลงวิธีการบรรเลง
โดยเปลี่ยนคียโ์ น้ต ส่ วนทํานองยังคงรักษาไว้ครบตามแบบไทยเดิม
4. นักดนตรี ประกอบด้วยนักดนตรี ไทยต้องมีความรู ้ความชํานาญทางด้านดนตรี ไทย และนักดนตรี สากล
(ตะวันตก) ที่มีความรู ้ความชํานาญและมีความรักและสนใจเกี่ยวกับดนตรี ไทย
5. โอกาสที่ ใ ช้ แ สดง ใช้ แ สดงตามงานต่ า งๆ รู ปแบบการแสดงคอนเสิ ร์ ต การเผยแพร่ ใน
รู ปแบบของแผ่นเสี ยง แผ่นซี ดี และเทปโทรทัศน์ เป็ นต้น ซึ่ งส่ วนที่ กล่าวมาข้างต้นมี การบริ หา จัดการรู ป
แบบของบทเพลง การคัดสรรคน การผลิ ตผลงาน ซึ่ งจันทิ มา นิ ลทองคํา (2540) กล่าวเกี่ ยวกับด้านระบบ
การจัด การเกี่ ย วกับ วงฟองนํ้า ว่า ด้า นระบบการจัด การ (Management) ทางวงฟองนํ้า ก็ไ ด้แ บ่ ง โครงสร้ า ง
ความรั บ ผิ ด ชอบเป็ น 2 ด้า นคื อ (1) ด้า นการดนตรี อยู่ใ นการควบคุ ม โดยอาจารย์บ รู ซ แกสตัน ถ้า เป็ น
ด้านดนตรี ไทยโดยเฉพาะก็มอบหน้าที่ให้ครู บุญยงค์ เกตุคง ภายหลังประสาร เรื องวิโรจน์รักษ์ ทําห้าที่แทน
กระแสวัฒนธรรม
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ด้านคอมพิวเตอร์ และทัว่ ไป ไกวัล ติโลกะวิชยั การตัดสิ นใจอยูภ่ ายใต้ความเห็นของอาจารย์บรู ซ แกสตัน (2)
ด้านการจัดการทัว่ ไป ประสาน เรื องวิโรจน์รักษ์ เป็ นผูด้ ูแลจัดการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และรับ
ผิดชอบด้านการแสดง โดยอาจารย์บรู ซ แกสตัน มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจิตวิทยาทางการบริ หาร รวม
ทั้งรู ้จกั บริ หารคน เงิน และการจัดการ และเข้าใจสภาพสังคมไทยเป็ นอย่างดี
ดังนั้นการบริ หารจัดการจึงมีความสําคัญและมีความจําเป็ นที่หวั หน้าวงต้องมี ซึ่ งวงดนตรี ที่กล่าวมาดัง
กล่าวล้วนมีการบริ หารจัดการและมีแนวดนตรี ที่เด่นชัดโดยมีบุคลากรดนตรี อาชีพระดับแถวหน้าของเมืองไทย
ส่ วนวงโจงกระเบน เป็ นวงที่มีบุคลกรดนตรี ได้แก่ นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับด้านดนตรี ข้าราชการ
สังกัดกองดุริยางค์ทหารบกและหน่ วยงานต่างๆ โดยมีแนวเพลงที่สร้ างสรรค์ประยุกต์ให้เข้ากับสภาพสังคม
ปั จจุบนั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยดึ ติดแนวใดแนวหนึ่ง บทเพลงทุกเพลงมีการบันทึกเป็ นโน้ตแบบมาตรฐาน
สากลจึงเป็ นจุดที่น่าสนใจของวงโจงกระเบน มีการแต่งตัวเป็ นเอกลักษณ์ เน้นการแสดงโชว์สด ความโดดเด่น
อยูท่ ี่หวั หน้าวงที่มีประสบการณ์การทํางานที่หลากหลาย มีเทคนิ ควิธีการใช้หลักการบริ หารจัดการได้เป็ นอย่าง
ดี จึงทําให้ปัจจุบนั มีงานแสดงโชว์ตามรายการทั้งทางโทรทัศน์และงานสังสรรค์ต่างๆ ยกตัวอย่างรายการทางทีวี
ได้ดงั นี้ คือ รายการไทยโชว์ รายการกวีศิลป์ รายการคุณพระช่วย งานแสดงโชว์ส่วนงานกระทรวงวัฒนธรรม
งานแสดงโชว์ประจําที่โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ รวมถึงงานแสดงโชว์ตามงานต่างๆเป็ นต้น จึงเป็ นที่น่าจับตา
มองว่าเวลาเกือบ 10 ปี กับการบริ หารจัดการวงดนตรี ไทยร่ วมสมัยจากวงดนตรี เล็กๆ ปั จจุบนั มีการพัฒนาเป็ นวง
ดนตรี ไทยร่ วมสมัย วงโจงกระเบนออร์ เคสตร้า โดยมีหวั หน้าวงที่มีความสามารถในการบริ หารจัดการ ดังนั้นผู ้
บริ หารจําเป็ นต้องมีความรู ้ดา้ นการบริ หารโดยต้องใช้ศาสตร์ และศิลป์ ในการบริ หารจัดการเพื่อให้สามารถสร้าง
แรงจูงใจบุคลากรและได้ผลงานที่มีประสิ ทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่งทําให้เกิดงานที่มีคุณภาพ ตลอดจน
มีการสร้างเอกลักษณ์ของวงดนตรี ให้เป็ นที่ประจักษ์ต่อสังคม
จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็ นสาเหตุให้ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาว่า วงโจงกระเบนยังคงมีชื่อเสี ยงคงอยู่ถึง
ปั จจุบนั หัวหน้าวงมีวิธีการและหลักการบริ หารจัดการของวงโจงกระเบน รู ปแบบ วิธีดาํ เนิ นการดนตรี ร่วม
สมัยวงโจงกระเบน รวมถึงวิธีการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคต่างๆในการดําเนินงาน เพื่อเสนอแนะและปรับปรุ ง
สําหรับบุคคลที่กาํ ลังดําเนิ นธุ รกิจวงดนตรี ประเภทเดียวกันหรื อคล้ายๆกัน และเป็ นประโยชน์เกี่ยวกับวงการ
ดนตรี บุคลากรดนตรี บุคคลทัว่ ไปที่ตอ้ งการศึกษาเพื่อนําไปปฏิบตั ิต่อไปในอนาคต

คํานิยาม
การบริ หารจัดการวงดนตรี ไทยร่ วมสมัยวงโจงกระเบน หมายถึง วิธีการจัดการเกี่ยวกับรู ปแบบวงดนตรี
ไทยร่ วมสมัยโดยการนําเอาเครื่ องดนตรี สมัยอดีตที่มีอยูม่ าผสมกับดนตรี สมัยปั จจุบนั ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ส่ วนได้แก่
จัดการเกี่ยวกับการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน กับการประสมวงทางวงดนตรี ไม่ยดึ ตามแบบแผน แต่อาจมีเค้าโครง
สร้างรู ปแบบการผสมวงโดยมีการผสมวงดังนี้ วงดนตรี สตอมแบนด์ตีถงั ผสมกับเครื่ องสายฝรั่ง หรื อวงดนตรี
ไทยผสมกับวงดนตรี สากล บางครั้งอาจผสมโดยมี ระนาดกับเปิ งมาคอกผสมกับดีเจสแคชแผ่นเป็ นต้น
ดนตรี ร่วมสมัย หมายถึง การแสดงดนตรี ทุกประเภทที่อยู่สมัยปั จจุบนั ถ้าได้นาํ มาผสมให้เข้ากันและ
สามารถเข้ากับรู ปแบบวงดนตรี ได้เป็ นอย่างดีกส็ ามารถเป็ นดนตรี ร่วมสมัยได้
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาหลักการบริ หารจัดการดนตรี ไทยร่ วมสมัยวงโจงกระเบน

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ทราบแนววิธีการบริ หารจัดการและวิธีการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคของวงโจงกระเบน ยังได้ความรู ้เกี่ยว
กับประวัติวงดนตรี ไทยร่ วมสมัย รวมทั้งเป็ นการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมดนตรี ไทย และเป็ นประโยชน์ต่อ
วงการดนตรี นักดนตรี โดยตรงและบุคคลทัว่ ไปที่จะนําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาแนวความคิดด้านการ
บริ หารธุรกิจดนตรี

ขอบเขตของการศึกษาวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จะทําการศึกษาถึงการบริ หารจัดการวงดนตรี ไทยร่ วมสมัยวงโจงกระเบน ดังนี้
1. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ศึกษาได้แก่ หัวหน้าวง นักดนตรี
2. ศึกษาถึงการบริ หารจัดการวงโจงกระเบน โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการบริ หารมีองค์ประกอบและขั้น
ตอน 7 ขั้น รวมเรี ยกว่า “POSDCORB” ของลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) เกี่ยวกับเรื่ อง (1) การวางแผนงาน (Planning) (2) การจัดหน่วยงาน (Organizing) (3) บุคลากร (Staffing) (4) การอํานวยการ (Directing) (5) การประสาน
งาน (Coordinating) (6) การรายงาน(Reporting) (7) การบริ หารงบประมาณ (Budgeting)

วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป้ าหมาย คือ หัวหน้าวงโจงกระเบน นักดนตรี และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมโดยผูว้ จิ ยั โดยมีลาํ ดับการนํา
เสนอกรอบแนวคิดและวิธีวจิ ยั ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วยหัวหน้าวง นักดนตรี ของวงโจงกระเบน เป็ นผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
รวมประชากรทั้งสิ้ น 30 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) เพื่อศึกษาหลักการบริ หารวงโจงกระเบน
มีดงั นี้
1. อุปกรณ์เครื่ องเขียนเพื่อบันทึกการสังเกตและสัมภาษณ์
2. กล้องถ่ายรู ป
3. เครื่ องบันทึกเสี ยง

ขั้นตอนการสร้ างข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
1. ข้อมูลเอกสารต่างๆ ได้แก่ วิทยานิ พนธ์ ตําราทางวิชาการ หนังสื อ ตํารา อินเตอร์ เน็ท เอกสารที่
กระแสวัฒนธรรม

๑๙

เกี่ยวข้อง เป็ นต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทั้งด้านประวัติส่วนตัว ประวัติวงโจงกระเบน
2. สร้ างแบบคําถามฉบับร่ างสําหรั บการวิจยั โดยตั้งข้อคําถามตามที่ ได้ร่างเตรี ยมไว้ล่วงหน้าซึ่ ง
เป็ นคําถามปลายเปิ ด รวมทั้งคําถามต่อเนื่ องจากคําถามที่ต้ งั ไว้ขา้ งต้น เกี่ยวกับเรื่ องประวัติความเป็ นมาของวง
ดนตรี ไทยร่ วมสมัย กระบวนการบริ หารจัดการวงดนตรี ไทยร่ วมสมัย หลักและแนวคิดการบริ หารวงดนตรี
การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เป็ นต้น
3. นําเครื่ องมือฉบับร่ างเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบให้คาํ แนะนําและแก้ไข
4. ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อความสมบูรณ์ของเครื่ องมือ
5. จัดทําเครื่ องมือการทําวิจยั ฉบับสมบูรณ์ นําไปเก็บข้อมูลจากประชากรในการวิจยั

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ เ ครื่ องมื อ เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากเอกสาร
(Documentary Research ) และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview )
หัวหน้าวงโจงกระเบน ซึ่งมีข้นั ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งขั้นตอนในการศึกษาเป็ น 2 ขั้นตอน คือ
1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ( Documentary Research ) โดยศึ กษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารวิชาการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับด้านการบริ หารจัดการ เช่ นตําราทางวิชาการ รายงานการวิจยั
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องเป็ นต้น
1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ( In-depth Interviewing ) โดยสัมภาษณ์ส่วน
ที่1.กลุ่มประชากรที่ศึกษาได้แก่ หัวหน้าวง นักดนตรี ศึกษาถึงการบริ หารจัดการวงโจงกระเบน โดยใช้ทฤษฎี
กระบวนการบริ หารมีองค์ประกอบและขั้นตอน 7 ขั้น รวมเรี ยกว่า “POSDCORB” ของลูเธอร์ กูลิค (Luther
Gulick) เกี่ยวกับเรื่ อง (1) การวางแผนงาน (Planning) (2) การจัดหน่วยงาน (Organizing) (3) บุคลากร (Staffing)
(4) การอํานวยการ (Directing) (5) การประสานงาน (Coordinating) (6) การรายงาน(Reporting) (7) การบริ หาร
งบประมาณ (Budgeting)
2. ติ ด ต่ อ นัด หัว หน้า วงโจงกระเบนเพื่ อ ส่ ง หนัง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการสั ม ภาษณ์ แ ละตอบ
แบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. นําหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถึงหัวหน้าวงโจงกระเบนเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม นัดสัมภาษณ์
4. ผูว้ จิ ยั เริ่ มสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่นดั

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้วธิ ีการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ Content Analysis คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษา
เอกสาร และการสัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลที่ได้จากการศึกษากับแนวคิดและทฤษฎี วรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแบ่งการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการศึกษาดังนี้
1. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ศึกษาได้แก่ หัวหน้าวง นักดนตรี
2. ศึกษาถึงการบริ หารจัดการวงโจงกระเบน โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการบริ หารมีองค์ประกอบและขั้น

๒๐ กระแสวัฒนธรรม

ตอน 7 ขั้น รวมเรี ยกว่า “POSDCORB” ของลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) เกี่ยวกับเรื่ อง (1) การวางแผนงาน
(Planning) (2) การจัดหน่ วยงาน (Organizing) (3) บุ คลากร (Staffing) (4) การอํานวยการ (Directing)
(5) การประสานงาน (Coordinating) (6) การรายงาน(Reporting) (7) การบริ หารงบประมาณ(Budgeting)

อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการวิจยั ช่วงต้นที่ได้นาํ เสนอประเด็นสําคัญที่นาํ มาอภิปราย ดังนี้
1. ด้านการบริ หารจัดการดนตรี ไทยร่ วมสมัยวงโจงกระเบน มี การจัดการตามทฤษฎี การบริ หาร
จัดการของลูเธอร์ กิวลิค ซึ่ งเป็ นระบบโดยมีการวางโครงสร้าง การจัดองค์การ การจัดการบุคคล การสั่งการ
การประสานงาน การประเมินผล และงบประมาณ
1.1 การวางแผน มีการวางแผนงานเป็ นลําดับขั้น จากผลการวิจยั อภิปรายผลได้วา่ การรับงานแสดง
จากการสัมภาษณ์พบว่า ทางหัวหน้าวงดนตรี ได้มีการวางแผนการการรับงานไว้ล่วงหน้า โดยมีแบบฟอร์ มการ
เสนอรายละเอียดอย่างเป็ นระบบ โดยในแบบฟอร์ มได้จดั ทํารายละเอียดเกี่ยวกับใบสัญญาว่าจ้าง มีการรับมัดจํา
มีขอ้ ตกลงตามสัญญาตามระเบียบแบบแผนทุกขั้นตอน รวมทั้งรู ปแบบประเภทของวง รู ปภาพ วีดีโอ ไฟล์ตาราง
การแสดงแต่ละเดือนให้ผวู ้ า่ จ้างรับทราบก่อนล่วงหน้า
1.2 การจัดองค์กร จากผลการวิจยั อภิปรายผลได้ว่า การจัดโครงสร้ างวงดนตรี มีกระบวนการ
จัดการที่เป็ นระบบ โดยมีการแบ่งหน้าที่การจัดการส่ วนต่างๆอย่างชัดเจน ได้แก่ผบู ้ ริ หารมีหน้าที่สั่งการ และ
ตัดสิ นใจ ฝ่ ายผลิตมี หน้าที่ ประพันธ์เพลง ฝ่ ายประชาสัมพันธ์หรื อเรี ยกอีกชื่ อว่า บริ ษทั รั บจัดงานแสดงโชว์
ที่มีชื่อเสี ยงในระดับประเทศเป็ นคนประชาสัมพันธ์ให้กบั วง ซึ่ งมีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
เกี่ยวกับการแสดงดนตรี ฝ่ ายประสานงานมีหน้าที่ติดต่อสื่ อสารและประสานงานทั้งในส่ วนวงดนตรี ประสาน
งานเกี่ยวกับหน่ วยงานต่างๆ รวมทั้งประสานงานกับนักดนตรี และส่ วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่ วนหัวหน้า
ฝ่ ายดนตรี ท้ งั ไทยและสากล มีหน้าที่คุมการฝึ กซ้อม ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างแนวดิ่งหรื อแนวตั้งของ
รองศาสตราจารย์วิเชี ยร วิทยอุดม (2551) กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การปกครองแบบโครงสร้างตามแนวดิ่งจะเกิด
ปั ญหาขึ้นได้ง่าย เนื่ องจากการตัดสิ นใจจะรอการตัดสิ นใจจากผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นจํานวนมาก ทําให้ผบู ้ ริ หาร
ไม่สามารถจะตอบสนองได้อย่างรวดเร็ วต่อการเปลี่ยนแปลงฉับไว และโอกาสต่างๆได้
1.3 การจัดคนเข้าทํางาน จากผลการวิจยั อภิปรายผลได้ว่า มีการคัดเลือกอย่างเป็ นระบบและมีการ
สร้างคน สร้างทีมงานด้วยตนเอง จากที่ได้ศึกษาทั้งในด้านประวัติส่วนตัว การศึกษา การทํางาน หัวหน้าวงเป็ น
ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งด้านทฤษฎี ด้านการปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องดนตรี ไทย เครื่ องดนตรี
สากล และการประพันธ์เพลง เช่น ด้านการศึกษา ได้ศึกษาเกี่ยวกับดนตรี โดยตรงจากโรงเรี ยนดุริยางค์ทหาร
บก และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ส่ วนประสบการณ์ดา้ นดนตรี เป็ นนักดนตรี ท้ งั ไทยและสากล ควบคุมวง
โยธวาฑิต ควบคุมวงคอมโบ้ ควบคุมดนตรี ไทยผสมเป็ นต้น ดังนั้นการคัดเลือกนักดนตรี จึงไม่มีผลกระทบต่อ
วงดนตรี เนื่ องจากผูบ้ ริ หารมีประสบการณ์ มีเพื่อนในสายงานทั้งข้าราชการ ทหาร ตํารวจ สถาบันการศึกษา
หน่วยงานต่างๆ และลูกศิษย์ รวมทั้งคนในวงการดนตรี ส่ วนด้านการคัดสรรนักดนตรี ถือเป็ นเรื่ องสําคัญเพราะ
งานแสดงย่อมบ่งบอกถึงคุณภาพ ภาพลักษณ์ของวง การคัดสรรนักดนตรี เพื่อสร้างคุณภาพงานเพราะวงดนตรี
ต้องมีการทํางานเป็ นทีม มีวิธีการจัดการอย่างเป็ นระบบการคัดสรรนักดนตรี โดยหัวหน้าวงมีวิธีในการคัดสรร
โดยคัดเลือกจากหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ลูกศิษย์ นักดนตรี อาชีพที่ตนเคยทํางานร่ วมกัน ทําให้การคัดสรร
กระแสวัฒนธรรม
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นักดนตรี ไม่มีผลกระทบต่อวงโจงกระเบน เนื่องจากหัวห้าวงมีเครื อข่ายจากประสบการณ์การทํางานโดยตรง
1.4 การสั่งการ ผลการวิจยั อภิ ปรายผลได้ว่า อํานาจการสั่งการอยู่ที่ผูบ้ ริ หารเพียงคนเดี ยว ซึ่ งใน
กระบวนการสั่งการเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญในการบริ หารจัดการ จากแนวความคิดผูบ้ ริ หารกล่าวว่า อํานาจการตัดสิ น
ใจและการสัง่ การควรมี 1 คนที่ตดั สิ นใจโดยเด็ดขาด เนื่องจากถ้ามีการสัง่ การหลายคนอาจทําให้การสื่ อสารคลาด
เคลื่อนอาจทําให้กระบวนการทํางานไม่สมั พันธ์กนั หรื ออาจผิดพลาดได้
1.5 การประสานงาน ผลการวิจยั อภิ ปรายผลได้ว่า หัวหน้าวงมี ส่วนสําคัญในการติ ดต่ อสื่ อสาร
และประสานงานกับฝ่ ายประชาสัมพันธ์ตามหน่ วยงานต่ างๆหรื อบริ ษทั ออร์ แกนไนซ์ เซอร์ บางครั้ งอาจมี
ตัวแทนในการติ ดต่อประสานงานแทน เนื่ องจากภาระหน้าที่ ของการติ ดต่อประสานงานมี ความสําคัญเป็ น
อย่างมาก เพราะการบริ หารจัดการวงดนตรี มีการจัดการทั้งภายในคือฝ่ ายต่างๆได้แก่ ฝ่ ายผลิตโน้ตเพลง ฝ่ าย
ติ ดต่อประสานงาน นักดนตรี ไทย นักดนตรี สากล และติ ดต่อกับหน่ วยงานภายนอกได้แก่ ตัวแทนบริ ษทั ผู ้
ว่าจ้าง ดังนั้นถ้าการประสานงานผิดพลาดจะทําให้การทํางานผิดพลาดทั้งระบบ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ด
สุ รพันธ์ ฉันทแดนสุ วรรณ(2553) ได้กล่าวสรุ ปการประสานงานไว้ว่า การประสานงานเป็ นเทคนิ คการบริ หาร
ที่สาํ คัญ เนื่ องจากองค์การได้แบ่งโครงสร้างออกเป็ นหน่วยงานย่อยๆ ดังนั้นผูบ้ ริ หารที่มีความสามารถ ยิ่งต้อง
ทุ่มเทการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านกําลังคน กําลังความคิดของสมาชิกในองค์การให้ร่วมมือ
ร่ วมใจปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของส่ วนรวม
1.6 การรายงาน ผลการวิจยั อภิปรายผลได้วา่ หัวหน้าวงมีการเก็บประเมินผลโดยวิธีการสังเกตอย่างมี
ส่ วนร่ วมจากผูฟ้ ังและผูว้ า่ จ้าง หลังจากนั้นได้นาํ ผลจากการสังเกตมาวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไข เพื่อให้การดําเนิน
งานของวงมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สอดคล้องกับแนวคิดของชูชยั สมัทธิ ไกร (2550) ได้กล่าวสรุ ปไว้
ว่า วิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสามารถจําแนกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ วิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
แบบเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ จะมุ่งเน้นการพิจารณาการปฏิบตั ิงานของบุคคลว่า สามารถกระทําได้ถึงเกณฑ์หรื อ
มาตรฐานที่องค์การกําหนดไว้หรื อไม่ ส่ วนวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบเปรี ยบเทียบระหว่างบุคคล ไม่
ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรโดยการเปรี ยบเทียบมาตรฐานการทํางาน แต่จะเปรี ยบเทียบระหว่าง
บุคลากรด้วยกันเองตามมิติที่กาํ หนดไว้ สําหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบเน้นผลงาน คือ การพิจารณา
ผลการทํางานที่มุ่งตรวจสอบว่าการทํางานบรรลุตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้หรื อไม่
1.7 งบประมาณ จากผลการวิจยั อภิปรายผลได้ว่า หัวหน้าวงมีรูปแบบการบริ หารเรื่ องงบประมาณ
อย่างชัดเจน โดยแบ่งงบประมาณเป็ น 4 ส่ วน (1) ด้านบุคลากร จากการสัมภาษณ์พบว่า หัวหน้าวงใช้เกณฑ์
ด้านบุคลากรเป็ นตัวตั้งงบประมาณหลัก เนื่องจากมีบุคลากรจํานวนมาก (นักดนตรี ค่าซ้อม คนขนของ ช่างแต่ง
หน้า ช่างทําผม) (2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูบ้ ริ หารก็ได้เล็งเห็นความสําคัญรองลงมาจากงบ
บุคลากร ซึ่งงบประมาณในส่ วนนี้มียอดที่สูง (ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่ องเสี ยง ค่าแสง สี ค่าเสื้ อผ้า ค่าซักรี ด ค่าเดินทาง
ค่าห้องซ้อม) (3) ด้านเงินสํารองหมุนเวียน จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูบ้ ริ หารกล่าวไว้วา่ เป็ นงบประมาณที่จาํ เป็ น
ต่อวงดนตรี เนื่ องจากอุปกรณ์ยอ่ มมีวนั เสื่ อมสภาพตามกาลเวลา ต้องมีการซ่ อมแซมและจัดมาเพิ่มเติม บางครั้ง
อาจนําไปเป็ นสวัสดิการให้กบั บุคลากรในวง (ค่าซ่ อมแซมอุปกรณ์ งานมงคล งานอวมงคล ค่ารักษาพยาบาล)
(4) ด้านหัวหน้าวงดนตรี จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูบ้ ริ หารกล่าวไว้วา่ การทํางานไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจแบบใดต้อง
มีผลกําไรเสมอ เพื่อให้วงดนตรี ดาํ เนิ นต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน ผลการวิจยั อภิปรายผลได้ว่า หัวหน้าวงดนตรี มี
กระบวนการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็ นระบบและมีการวางแผนอนาคต ซึ่ งการตั้งงบประมาณดังกล่าวทําให้
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มีระบบการเงินของทางวงมีความมัน่ คงขั้น แต่บางครั้งอาจต้องคํานึ งถึงเงื่อนไขของผูว้ ่าจ้างอีกด้วย เนื่ องจาก
งบประมาณแต่ละครั้งที่ได้จากการแสดง อาจมีจาํ นวนไม่เท่ากัน
2. ด้านหัวหน้าวง เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญทางด้านดนตรี ท้ งั ทฤษฎีและการปฏับตั ิ
และด้านการบริ หารจัดการวงดนตรี มีหลักแนวคิดที่ทนั สมัยและคํานึงถึงส่ วนรวม
2.1 ด้านการศึ กษา ผลการวิจยั อภิ ปรายผลได้ว่า หัวหน้าวงโจงกระเบนเป็ นบุคคลที่ มีความมานะ
อุตสาหะ ความพยายาม ความตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม ซึ่ งทําให้หวั หน้าวงมีความรู ้ ความเข้าใจ ความ
สามารถ ความชํานาญทั้งด้านทฤษฎีดนตรี ไทย ทฤษฎีดนตรี สากล การปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทย และการปฏิบตั ิ
เครื่ องดนตรี สากล รวมถึงการประพันธ์เพลงในรู ปแบบต่างๆ
2.2 ด้านการทํางานราชการ ผลการวิจยั อภิปรายผลได้ว่า หัวหน้าวงโจงกระเบนมีการพัฒนาด้าน
ทักษะการบริ หารจัดการวงดนตรี ในรู ปแบบต่างๆเริ่ มตั้งแต่การเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ เป็ นครู ผฝู ้ ึ กสอน เป็ นรองหัวหน้า
วงดนตรี เป็ นหัวหน้าวงดนตรี รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้ปฏิบตั ิกบั วงดนตรี ประเภทต่างๆ ได้แก่ วงโยธวาทิต
วงหัสดนตรี เป็ นต้น
2.3 ด้านการแสดงดนตรี ผลการวิจยั อภิปรายผลได้วา่ หัวหน้าวงโจงกระเบนมีความรู ้ ความสามารถ
และทักษะการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ท้ งั ไทยและสากล ได้ร่วมแสดงกับวงดนตรี ประเภทต่างๆ ได้แก่ วงโยธวาทิต
วงหัสดนตรี วงดนตรี ร่วมสมัยที่มีชื่อเสี ยงเช่น วงฟองนํ้า วงบอยไทย วงก่อไผ่ เป็ นต้น จากประสบการณ์ดงั
กล่าวจึงทําให้หวั หน้าวงโจงกระเบนมีกระบวนการเรี ยนรู ้และมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ดังคํากล่าวของ ประ
ดินนั ท์ อุปรมัย (2540) การเรี ยนรู ้คือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่ องมาจากการได้รับ ประสบการณ์
โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นเหตุทาํ ให้บุคคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหมายถึงทั้งประสบการณ์ทางตรง และประสบการณ์ทางอ้อม ประสบการณ์ทางตรง
คือ ประสบการณ์ที่บุคคลได้พบหรื อสัมผัสด้วยตนเอง
2.4 ด้านผลงาน ผลการวิจยั อภิปรายผลได้ว่า หลังจากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับด้านผลงานและประวัติผู ้
วิจยั พบว่า หัวหน้าวงโจงกระเบนได้มีการสะสมความรู ้ ความสามารถ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ท้ งั ด้านการปฏิบตั ิ
ด้านการประพันธ์เพลง ด้านการบริ หารจัดการเป็ นลําดับขั้น รวมถึงการเป็ นกรรมการตัดสิ นการแข่งขันดนตรี
ประเภทต่างๆ ซึ่ งทําให้หวั หน้าวงได้มีเครื อข่ายเกี่ยวกับบุคคลในวงการดนตรี เพิ่มมากขึ้น ทั้งเกี่ยวกับผูบ้ ริ หาร
หน่วยงานและนักดนตรี จากแหล่งต่างๆ เช่น ทหาร ตํารวจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรี จึงทําให้เกิดแนวคิดก่อตั้งวงโจงกระเบนขึ้นเป็ นของตนเอง
3. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับนักดนตรี ผลการวิจยั อภิปรายผลได้ว่า นักดนตรี มีความ
รู ้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการวงโจงกระเบน โดยได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวหน้าวงเรื่ อง
การบริ หารจัดการดนตรี ร่วมสมัย “วงโจงกระเบน” โดยผูว้ ิจยั มีการเก็บสัมภาษณ์ 2 ด้านคือ (1) ด้านภาวะผูน้ าํ
(2) ตามแนวคิดทฤษฎีการบริ หารจัดการ
3.1 ด้านลักษณะผูน้ าํ และภาวะผูน้ าํ ผลการวิจยั อภิปรายผลได้ว่า หัวหน้าวงมีบุคลิกภาพทั้งในด้านแต่ง
กายเหมาะสมกับโอกาสต่างๆ โดยใช้หลักคุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หารจัดการ ยังมีความรอบรู ้ มีทกั ษะ
และประสบการณ์เกี่ ยวกับงานที่ปฏิบตั ิ รวมทั้งส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม รู ้ จกั วิธีแก้ปัญหา ยังมีหลักในการ
ตัดสิ นใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และรับฟังปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาของวงดนตรี
3.2 ด้านการบริ หารจัดการวงดนตรี โจงกระเบน โดยมีวิธีการใช้ทฤษฎีการบริ หารแบบ(POSDCORB)
ของ Luther Gulick ไว้ 7 ด้านดังนี้ (1) การวางแผน ผลการวิจยั อภิปรายผลได้วา่ หัวหน้าวงมีการวางแผนและ
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กําหนดเป้ าหมายการบริ หารจัดการอย่างชัดเจนโดยมีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารจัดการ การ
ติดต่อสื่ อสาร รวมถึงการส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลกรดนตรี ให้มีประสิ ทธิ ภาพ (2) การจัดองค์การ ส่ วนนี้ ผวู ้ ิจยั
ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่ตามโครงสร้างแผนงานในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับนักดนตรี พบว่า มีการกําหนด
หน้าที่ รับผิดชอบเฉพาะด้านได้แก่ดา้ นการแบ่งหน้าที่ ฝึกซ้อมดนตรี มีการบริ หารเวลาการซ้อม รู ปแบบการ
จัดการวงดนตรี อุปกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฐิติรัตน์ มีมาก และคณะ (2552) กล่าวถึงโครงสร้างองค์กร
ว่า โครงสร้างองค์กรจะช่วยให้แต่ละบุคคลเข้าใจถึงสถานะและความรับผิดชอบของตน และความเกี่ยวข้องกับ
หน้าที่อื่นจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในระบบการทํางาน และช่วยในการทํางานร่ วมกันราบรื่ น (3) บุคลากร ผลการ
วิจยั อภิปรายผลได้วา่ สมาชิกวงมีช่วงอายุระหว่าง18-40 ปี มีอาชีพรับราชการ นักศึกษา ระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี ปริ ญญาโท และมีวธิ ี การคัดสรรนักดนตรี จากเพื่อนร่ วมงาน ลูกศิษย์ หน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่างๆ นัก
ดนตรี ส่วนใหญ่ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์ หลังจากเข้าร่ วมวงก็
มีหน้าที่รับผิดชอบตามการแสดงแต่ละครั้ง นักดนตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก (4) การสัง่ การ ผลการวิจยั อภิปราย
ผลได้ว่า หัวหน้าวงมีการกําหนดบทบาทและหน้าที่ต่อภาระการแสดงแต่ละครั้ง โดยจะมีผตู ้ ิดต่อประสานงาน
กับนักดนตรี และนักดนตรี จะได้รับมอบหมายหน้าที่ตามสายงานเช่นมีการติดต่อประสานงานระหว่างนักดนตรี
ไทย นักดนตรี สากล โดยการแบ่งหน้าที่ฝึกซ้อม (5) การประสานงานผลการวิจยั อภิปรายผลได้วา่ หัวหน้าวงเป็ น
ผูป้ ระสานงานโดยตรง บางกรณี มีตวั แทนในการติดต่อประสานงาน นักดนตรี มีการประสานงานตามสายงานที่
รับผิดชอบ (6) การรายงาน ผลการวิจยั อภิปรายผลได้วา่ หัวหน้าวงเป็ นผูแ้ จ้งให้ทราบเกี่ยวกับแผนงาน ทั้งข้อดี
ข้อผิดพลาด ทุกครั้งที่มีการแสดงจะมีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม โดยมีการติดตามผลงานการปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
เพื่อนํามาปรับปรุ งแก้ไข และนํามาพิจารณาเกี่ยวกับนักดนตรี ในเรื่ องงบประมาณ (7) งบประมาณ ผลการวิจยั
อภิปรายผลได้วา่ นักดนตรี มีความพึงพอใจต่องบประมาณ เนื่องจากหัวหน้าวงจะบอกงบประมาณให้ทราบก่อน
ที่จะตกลงรับงานแสดงทุกครั้ง

สรุปผลการวิจยั
กระบวนการบริ หารจัดการดนตรี ไทยร่ วมสมัยวงโจงกระเบน มีองค์ประกอบสอดคล้องกับการบริ หาร
จัดการ 7 ขั้น รวมเรี ยกว่า “POSDCORB” ซึ่งเป็ นอักษรนําขององค์ประกอบกระบวนการ ดังนี้
1. ผลสรุ ปเกี่ยวกับการบริ หารจัดการวงดนตรี ไทยร่ วมสมัยวงโจงกระเบน หัวหน้าวงมีส่วนสําคัญใน
การกําหนดแผนงาน วิเคราะห์งาน การจัดรู ปแบบวง การคัดสรรนักดนตรี การแบ่งหน้าที่ การจัดสรรงบประมาณ
มีการเตรี ยมแผนเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ มีการกําหนดโครงสร้างอํานาจหน้าที่ การแบ่งส่ วนงานและการจัด
สายงานก่อนรับงานแสดง ส่ วนเรื่ องการคัดเลือกนักดนตรี จึงไม่มีผลกระทบต่อวงดนตรี เนื่ องจากหัวหน้าวง
มีประสบการณ์การทํางานด้านดนตรี มีเพื่อนในสายงานทั้งข้าราชการ ทหาร ตํารวจ สถาบันการศึกษา หน่วย
งานต่างๆ และลูกศิษย์ รวมทั้งคนในวงการดนตรี ยังสอดคล้องกับแนวคิดรองศาสตราจารย์วเิ ชียร วิทยอุดม
(2551) เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกโดยมีข้ นั ตอนการคัดเลือกจากแบบฟอร์ มการสมัคร การสัมภาษณ์เบื้องต้น
การทดสอบ การวิเคราะห์การสัมภาษณ์ การตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง การทดสอบทางกายภาพ การตัดสิ น รวม
ทั้งการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน หลังจากที่ได้รับคัดสรรและฝึ กอบรมแล้วแต่หน้าที่ในการทําให้เขาเหล่านั้น
มีประโยชน์กบั องค์การให้มากที่สุดก็ยงั ไม่จบสิ้ นลง ขั้นตอนสุ ดท้ายในกระบวนการคือการประเมินผลปฏิบตั ิ
งาน อันเป็ นกระบวนการในการทบทวนกิจกรรมการทํางานในอดีต ซึ่ งหัวหน้าวงยังได้กล่าวเกี่ยวกับการสัง่ การ
ว่าอํานาจการตัดสิ นใจและการสั่งการควรมี 1 คนที่ตดั สิ นใจโดยเด็ดขาด เนื่ องจากถ้ามีการสั่งการหลายคนอาจ
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ทําให้การสื่ อสารคลาดเคลื่อนอาจทําให้กระบวนการทํางานไม่สัมพันธ์กนั หรื ออาจผิดพลาดได้ ดังนั้นหัวหน้า
วงจึ งมีส่วนสําคัญในการติดต่อสื่ อสารและประสานงานซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศาสุ ร
พันธ์ ฉันทแดนสุ วรรณ (2553) ได้กล่าวสรุ ปการประสานงานไว้ว่า การประสานงานเป็ นเทคนิ คการบริ หารที่
สําคัญ เนื่ องจากองค์การได้แบ่งโครงสร้างออกเป็ นหน่ วยงานย่อยๆ ดังนั้นผูบ้ ริ หารที่มีความสามารถ ยิ่งต้อง
ทุ่มเทการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านกําลังคน กําลังความคิดของสมาชิกในองค์การให้ร่วมมือ
ร่ ว มใจปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ ให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ห รื อ เป้ าหมายของส่ ว นรวม หัว หน้า วงมี ก ารเก็บ ประเมิ น ผล
โดยวิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่ วมจากผูฟ้ ั งและผูว้ ่าจ้าง รวมทั้งนักดนตรี หลังจากนั้นได้นาํ ผลจากการสังเกต
มาวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไข เพื่อให้การดําเนิ นงานของวงดนตรี มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สอดคล้อง
กับแนวคิดของชูชยั สมัทธิ ไกร (2550) ได้กล่าวสรุ ปไว้ว่า วิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานสามารถจําแนก
ได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ วิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานแบบเปรี ยบเทียบระหว่างบุคคล วิธีการประเมินการปฏิบตั ิงานแบบเน้นผลลัพธ์ โดยวิธีการประเมิน
ผลการปฏิ บตั ิ งานแบบเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ จะมุ่ งเน้นการพิจารณาการปฏิ บตั ิ งานของบุ คคลว่า สามารถ
กระทําได้ถึงเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่ องค์การกําหนดไว้หรื อไม่ ส่ วนวิธีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานแบบ
เปรี ยบเที ยบระหว่างบุคคล ไม่ได้ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรโดยการเปรี ยบเที ยบมาตรฐานการ
ทํางาน แต่จะเปรี ยบเทียบระหว่างบุคลากรด้วยกันเองตามมิติที่กาํ หนดไว้ สําหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
แบบเน้นผลงาน คือ การพิจารณาผลการทํางานที่มุ่งตรวจสอบว่าการทํางานบรรลุตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์
ที่ ก ํา หนดไว้ห รื อไม่ ดัง นั้ น หั ว หน้ า วงดนตรี จึ ง มี ก ระบวนการจัด สรรงบประมาณอย่ า งเป็ นระบบและ
มีการวางแผนอนาคต ยังสอดคล้องกับรศ.ดร.เรื องวิทย์ เกษสุ วรรณ (2548) ได้กล่าวสรุ ปเกี่ ยวกับการจ่ายงบ
ประมาณแบบคุ ณธรรมไว้ว่า การจ่ ายตามระบบคุ ณธรรม เป็ นการขึ้ นค่าจ้างหรื อเงิ นเดื อนตามผลงานของ
พนักงานแต่ละคน เป็ นวิธีการจ่ ายค่าตอบแทนจูงใจอย่างหนึ่ ง ซึ่ งก่ อให้เกิ ดปั ญหาและความขัดแย้งในองค์
การอย่างมากในปั จจุบนั ทั้งนี้ เพราะในทางปฏิบตั ิ การขึ้นค่าจ้างหรื อเงินเดือนมีหลายวิธี เช่น การปรับค่าครอง
ชีพ การปรับค่าจ้างตามสภาวะการแข่งขัน
2. ผลสรุ ปเกี่ ยวกับหัวหน้าวง หัวหน้าวงมี ความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถ ความชํานาญทั้ง
ด้านทฤษฎีดนตรี ไทย ทฤษฎีดนตรี สากล การปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไทย และการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี สากล รวมถึง
การประพัน ธ์ เ พลงในรู ป แบบต่ า งๆ จนกระทั่ง มี ค วามเชี่ ย วชาญด้า นดนตรี หัว หน้า วงโจงกระเบนมี ก าร
พัฒ นาด้า นทัก ษะการบริ ห ารจัด การวงดนตรี ใ นรู ป แบบต่ า งๆเริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารเป็ นผูป้ ฏิ บ ัติ เป็ นครู ผูฝ้ ึ กสอน
เป็ นรองหัวหน้าวงดนตรี เป็ นหัวหน้าวงดนตรี รวมทั้งประสบการณ์ ที่ได้ปฏิ บตั ิ กบั วงดนตรี ประเภทต่ างๆ
ได้แก่ วงโยธวาทิต วงหัสดนตรี เป็ น ได้ร่วมแสดงกับวงดนตรี ประเภทต่างๆ ได้แก่ วงโยธวาทิต วงหัสดนตรี
วงดนตรี ไทยร่ วมสมัยที่มีชื่อเสี ยงเช่น วงฟองนํ้า วงบอยไทย วงก่อไผ่ เป็ นต้น เป็ นกรรมการตัดสิ นการแข่งขัน
ดนตรี ประเภทต่างๆ ประพันธ์เพลง บันทึกเสี ยงเป็ นต้น
3. ผลสรุ ปเกี่ ยวกับนักดนตรี นักดนตรี ให้ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับหัวหน้าวงเรื่ องการบริ หารจัดการ
ดนตรี ร่วมสมัย “วงโจงกระเบน” โดยผูว้ ิจยั มี การเก็บสัมภาษณ์ 2 ด้านคื อ (1) ด้านภาวะผูน้ าํ หัวหน้าวง
มีบุคลิกภาพทั้งในด้านแต่งกายเหมาะสมกับโอกาสต่างๆ โดยใช้หลักคุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หารจัดการ
ยังมีความรอบรู ้ มีทกั ษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิ รวมทั้งส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม รู ้จกั วิธีแก้
ปั ญหา ยังมีหลักในการตัดสิ นใจให้หมาะสมกับสถานการณ์ และรับฟังปั ญหาและสามารถแก้ไขปั ญหาของวงได้
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