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การบริหารจดัการดนตรีไทยร่วมสมยั กรณศึีกษาวงโจงกระเบน

The Administration of Contemporary Thai Music: A Case Study of Jongkraben 
Band
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บทคดัย่อ
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหลกัการบริหารจดัการดนตรีไทยร่วมสมยั

วงโจงกระเบน ระหวา่งปี 2554 -2555  ผูใ้หข้อ้มูลในงานวิจยั คือหวัหนา้วงโจงกระเบน นกัดนตรีจาํนวน  30  

คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้าร

วิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์  โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษากบั

แนวคิดและทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแบ่งการวเิคราะห์ ตามทฤษฎีของลูเธอร์ กลิูค เก่ียวกบัการ

บริหารจดัการ 

 ผลการศึกษาการบริหารจดัการวงดนตรีไทยร่วมสมยัวงโจงกระเบนพบว่า  (1) การวางแผน พบว่า

หัวหน้าวงมีการเตรียมแผนงานอย่างเป็นระบบ  (2) การจดัองค์กร พบว่าหัวหน้าวงมีการจดัทาํโครงสร้าง

การบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ (3) การจดัคนเขา้ทาํงาน พบว่า ดา้นการศึกษา ดา้นประสบการณ์ทาํงาน

หัวหน้าวงมีส่วนสําคญัในการสรรหานักดนตรี (4) การสั่งการ พบว่า อาํนาจการสั่งการอยู่ท่ีหัวหน้าวง

เพียงคนเดียว (5) การประสานงาน พบว่า หัวหน้าวงเป็นผูติ้ดต่อประสานงานทั้ งภายในและภายนอก 

(6) การรายงาน  พบว่า  หัวหน้าวงใช้วิ ธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(7) งบประมาณ พบว่า มีการบริหารงบประมาณเป็นระบบ ผลการวิจัยเก่ียวกับนักดนตรีพบว่า ช่วงอาย ุ

18-40  ปี รับราชการ นกัศึกษา นกัดนตรีอาชีพ ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท นกัดนตรีส่วนใหญ่เห็น

วา่วงมีการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบทั้ง 7 ดา้น 

คาํสําคญั: ดนตรีไทยร่วมสมยั วงโจงกระเบน
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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 
 ดนตรีร่วมสมยัเกิดจากแนวความคิดผสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่ากบัคนรุ่นใหม่เพ่ือตอ้งการอนุรักษ์

สืบสานดนตรีไทย โดยการนาํดนตรีไทยกบัดนตรีสากลผสมกนัจึงเกิดดนตรีแนวใหม่ข้ึน เรียกกนัวา่ “ดนตรีร่วม

สมยั”  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด  จนัทิมา  นิลทองคาํ (2540) กล่าวเก่ียวกบัดนตรีร่วมสมยัไวว้า่ การบรรเลงดนตรี

ผสมระหวา่งดนตรีไทยกบัวงดนตรีสากล(ตะวนัตก) นั้นจะตอ้งมีความพร้อมและความสมบูรณ์ดว้ยกนัทั้งสอง

ฝ่ายทุกประการ ช่วงปีพ.ศ.2522 ลกัษณะวงดนตรีไทยร่วมสมยั มีการจดัรูปแบบการผสมวงดนตรีไทยร่วมสมยั

คือ วงฟองนํ้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด จนัทิมา  นิลทองคาํ (2540)ไดก้ล่าวเก่ียวกบัรูปแบบของวงดนตรีไทยร่วม

สมยัวา่โดยแบ่งเป็น

  1. ลกัษณะวงดนตรี มีการผสมผสานระหว่างเคร่ืองดนตรีไทยกบัเคร่ืองดนตรีสากล(ตะวนัตก) เร่ิมมี

เคร่ืองดนตรีไฟฟ้าเขา้มาร่วมบรรเลงกบัเคร่ืองดนตรีไทย 

 2. เทคนิคและวิธีการบรรเลง มีทั้งยึดรูปแบบดั้งเดิม และรูปแบบสมยัใหม่ และเร่ิมมีการนาํเทคโนโลยี

สมยัใหม่เขา้มาใชร่้วมกบัวงดนตรีไทยร่วมสมยั ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์  

 3. บทเพลงท่ีใชใ้นการบรรเลง เป็นเพลงไทยแทแ้บบดั้งเดิม และบทเพลงท่ีไดด้ดัแปลงวิธีการบรรเลง

โดยเปล่ียนคียโ์นต้ ส่วนทาํนองยงัคงรักษาไวค้รบตามแบบไทยเดิม 

 4. นกัดนตรี ประกอบดว้ยนกัดนตรีไทยตอ้งมีความรู้ความชาํนาญทางดา้นดนตรีไทย และนกัดนตรีสากล

(ตะวนัตก) ท่ีมีความรู้ความชาํนาญและมีความรักและสนใจเก่ียวกบัดนตรีไทย 

 5 .  โอกาสท่ีใช้แสดง  ใช้แสดงตามงานต่างๆ  รูปแบบการแสดงคอนเสิ ร์ต  การเผยแพร่ใน

รูปแบบของแผ่นเสียง แผ่นซีดี และเทปโทรทศัน์ เป็นตน้ ซ่ึงส่วนท่ีกล่าวมาขา้งตน้มีการบริหา จดัการรูป

แบบของบทเพลง การคดัสรรคน การผลิตผลงาน ซ่ึงจนัทิมา  นิลทองคาํ (2540) กล่าวเก่ียวกบัดา้นระบบ

การจดัการเก่ียวกับวงฟองนํ้ าว่า ด้านระบบการจดัการ (Management) ทางวงฟองนํ้ าก็ได้แบ่งโครงสร้าง

ความรับผิดชอบเป็น 2 ด้านคือ (1) ด้านการดนตรี อยู่ในการควบคุมโดยอาจารยบ์รูซ  แกสตัน ถ้าเป็น

ดา้นดนตรีไทยโดยเฉพาะก็มอบหนา้ท่ีให้ครูบุญยงค ์  เกตุคง ภายหลงัประสาร  เรืองวิโรจน์รักษ ์ทาํห้าท่ีแทน 
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ดา้นคอมพิวเตอร์ และทัว่ไป ไกวลั  ติโลกะวชิยั  การตดัสินใจอยูภ่ายใตค้วามเห็นของอาจารยบ์รูซ  แกสตนั  (2) 

ดา้นการจดัการทัว่ไป ประสาน  เรืองวโิรจนรั์กษ ์เป็นผูดู้แลจดัการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ และรับ

ผดิชอบดา้นการแสดง โดยอาจารยบ์รูซ  แกสตนั มีความเขา้ใจหลกัการบริหารและจิตวทิยาทางการบริหาร รวม

ทั้งรู้จกับริหารคน เงิน และการจดัการ และเขา้ใจสภาพสงัคมไทยเป็นอยา่งดี 

 ดงันั้นการบริหารจดัการจึงมีความสาํคญัและมีความจาํเป็นท่ีหวัหนา้วงตอ้งมี  ซ่ึงวงดนตรีท่ีกล่าวมาดงั

กล่าวลว้นมีการบริหารจดัการและมีแนวดนตรีท่ีเด่นชดัโดยมีบุคลากรดนตรีอาชีพระดบัแถวหนา้ของเมืองไทย    

ส่วนวงโจงกระเบน เป็นวงท่ีมีบุคลกรดนตรีไดแ้ก่ นกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเก่ียวกบัดา้นดนตรี ขา้ราชการ

สังกดักองดุริยางคท์หารบกและหน่วยงานต่างๆ โดยมีแนวเพลงท่ีสร้างสรรคป์ระยุกต์ให้เขา้กบัสภาพสังคม

ปัจจุบนัสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่ยดึติดแนวใดแนวหน่ึง บทเพลงทุกเพลงมีการบนัทึกเป็นโนต้แบบมาตรฐาน

สากลจึงเป็นจุดท่ีน่าสนใจของวงโจงกระเบน มีการแต่งตวัเป็นเอกลกัษณ์ เนน้การแสดงโชวส์ด ความโดดเด่น

อยูท่ี่หวัหนา้วงท่ีมีประสบการณ์การทาํงานท่ีหลากหลาย มีเทคนิควิธีการใชห้ลกัการบริหารจดัการไดเ้ป็นอยา่ง

ดี จึงทาํใหปั้จจุบนัมีงานแสดงโชวต์ามรายการทั้งทางโทรทศันแ์ละงานสงัสรรคต่์างๆ  ยกตวัอยา่งรายการทางทีวี

ไดด้งัน้ี คือ รายการไทยโชว ์รายการกวีศิลป์ รายการคุณพระช่วย งานแสดงโชวส่์วนงานกระทรวงวฒันธรรม 

งานแสดงโชวป์ระจาํท่ีโรงละครอกัษรา คิงเพาเวอร์  รวมถึงงานแสดงโชวต์ามงานต่างๆเป็นตน้ จึงเป็นท่ีน่าจบัตา

มองวา่เวลาเกือบ 10 ปี กบัการบริหารจดัการวงดนตรีไทยร่วมสมยัจากวงดนตรีเลก็ๆ ปัจจุบนัมีการพฒันาเป็นวง

ดนตรีไทยร่วมสมยั วงโจงกระเบนออร์เคสตร้า โดยมีหวัหนา้วงท่ีมีความสามารถในการบริหารจดัการ ดงันั้นผู ้

บริหารจาํเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นการบริหารโดยตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ในการบริหารจดัการเพ่ือใหส้ามารถสร้าง

แรงจูงใจบุคลากรและไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงทาํใหเ้กิดงานท่ีมีคุณภาพ ตลอดจน

มีการสร้างเอกลกัษณ์ของวงดนตรีใหเ้ป็นท่ีประจกัษต่์อสงัคม

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงเป็นสาเหตุให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาว่า วงโจงกระเบนยงัคงมีช่ือเสียงคงอยู่ถึง

ปัจจุบนั หัวหน้าวงมีวิธีการและหลกัการบริหารจดัการของวงโจงกระเบน รูปแบบ วิธีดาํเนินการดนตรีร่วม

สมยัวงโจงกระเบน รวมถึงวิธีการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการดาํเนินงาน เพ่ือเสนอแนะและปรับปรุง

สําหรับบุคคลท่ีกาํลงัดาํเนินธุรกิจวงดนตรีประเภทเดียวกนัหรือคลา้ยๆกนั และเป็นประโยชน์เก่ียวกบัวงการ

ดนตรี บุคลากรดนตรี บุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งการศึกษาเพ่ือนาํไปปฏิบติัต่อไปในอนาคต

คาํนิยาม 
 การบริหารจดัการวงดนตรีไทยร่วมสมยัวงโจงกระเบน หมายถึง วิธีการจดัการเก่ียวกบัรูปแบบวงดนตรี

ไทยร่วมสมยัโดยการนาํเอาเคร่ืองดนตรีสมยัอดีตท่ีมีอยูม่าผสมกบัดนตรีสมยัปัจจุบนัซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 

จดัการเก่ียวกบัการเรียบเรียงเสียงประสาน กบัการประสมวงทางวงดนตรีไม่ยดึตามแบบแผน แต่อาจมีเคา้โครง

สร้างรูปแบบการผสมวงโดยมีการผสมวงดงัน้ี วงดนตรีสตอมแบนดตี์ถงั ผสมกบัเคร่ืองสายฝร่ัง  หรือวงดนตรี

ไทยผสมกบัวงดนตรีสากล  บางคร้ังอาจผสมโดยมี ระนาดกบัเปิงมาคอกผสมกบัดีเจสแคชแผน่เป็นตน้

 ดนตรีร่วมสมยั หมายถึง การแสดงดนตรีทุกประเภทท่ีอยู่สมยัปัจจุบนัถา้ไดน้าํมาผสมให้เขา้กนัและ

สามารถเขา้กบัรูปแบบวงดนตรีไดเ้ป็นอยา่งดีกส็ามารถเป็นดนตรีร่วมสมยัได้
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วตัถุประสงค์
 เพ่ือศึกษาหลกัการบริหารจดัการดนตรีไทยร่วมสมยัวงโจงกระเบน

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ
 ทราบแนววิธีการบริหารจดัการและวิธีการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคของวงโจงกระเบน ยงัไดค้วามรู้เก่ียว

กบัประวติัวงดนตรีไทยร่วมสมยั รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมดนตรีไทย และเป็นประโยชน์ต่อ

วงการดนตรี นกัดนตรีโดยตรงและบุคคลทัว่ไปท่ีจะนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแนวความคิดดา้นการ

บริหารธุรกิจดนตรี

ขอบเขตของการศึกษาวจิยั
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะทาํการศึกษาถึงการบริหารจดัการวงดนตรีไทยร่วมสมยัวงโจงกระเบน ดงัน้ี

 1.  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีศึกษาไดแ้ก่ หวัหนา้วง นกัดนตรี 

 2.  ศึกษาถึงการบริหารจดัการวงโจงกระเบน โดยใชท้ฤษฎีกระบวนการบริหารมีองคป์ระกอบและขั้น

ตอน 7 ขั้น รวมเรียกวา่ “POSDCORB” ของลเูธอร์ กลิูค (Luther Gulick) เก่ียวกบัเร่ือง (1) การวางแผนงาน (Plan-

ning) (2) การจดัหน่วยงาน (Organizing) (3) บุคลากร (Staffing) (4) การอาํนวยการ (Directing) (5) การประสาน

งาน (Coordinating) (6) การรายงาน(Reporting) (7) การบริหารงบประมาณ (Budgeting)

วธีิดาํเนินการวจิยั
 การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล เป้าหมาย คือ หวัหนา้วงโจงกระเบน นกัดนตรี และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมโดยผูว้จิยั โดยมีลาํดบัการนาํ

เสนอกรอบแนวคิดและวธีิวจิยัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
 ผูใ้หข้อ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยหวัหนา้วง นกัดนตรี ของวงโจงกระเบน เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์ 

รวมประชากรทั้งส้ิน 30 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) เพ่ือศึกษาหลกัการบริหารวงโจงกระเบน

มีดงัน้ี 

1. อุปกรณ์เคร่ืองเขียนเพ่ือบนัทึกการสงัเกตและสมัภาษณ์

2. กลอ้งถ่ายรูป

3. เคร่ืองบนัทึกเสียง

ขั้นตอนการสร้างข้อมูล
 การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือเพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูล จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 

  1. ขอ้มูลเอกสารต่างๆ ไดแ้ก่ วิทยานิพนธ์ ตาํราทางวิชาการ หนงัสือ ตาํรา อินเตอร์เน็ท เอกสารท่ี
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เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ เพ่ือรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ทั้งดา้นประวติัส่วนตวั ประวติัวงโจงกระเบน 

  2.  สร้างแบบคาํถามฉบบัร่างสําหรับการวิจยั โดยตั้งขอ้คาํถามตามท่ีไดร่้างเตรียมไวล่้วงหน้าซ่ึง

เป็นคาํถามปลายเปิด รวมทั้งคาํถามต่อเน่ืองจากคาํถามท่ีตั้งไวข้า้งตน้ เก่ียวกบัเร่ืองประวติัความเป็นมาของวง

ดนตรีไทยร่วมสมยั กระบวนการบริหารจดัการวงดนตรีไทยร่วมสมยั หลกัและแนวคิดการบริหารวงดนตรี

การวเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค เป็นตน้

  3.  นาํเคร่ืองมือฉบบัร่างเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบใหค้าํแนะนาํและแกไ้ข

  4.  ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือ

  5.  จดัทาํเคร่ืองมือการทาํวจิยัฉบบัสมบูรณ์ นาํไปเกบ็ขอ้มูลจากประชากรในการวจิยั

การเกบ็รวบรวมข้อมูล
 การศึกษาคร้ังน้ีใช้เคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล   จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  

(Documentary Research ) และการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview ) 

หวัหนา้วงโจงกระเบน ซ่ึงมีขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์ 

 1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งขั้นตอนในการศึกษาเป็น  2  ขั้นตอน คือ

  1.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ( Documentary Research )  โดยศึกษาและเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากเอกสารวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการบริหารจดัการ เช่นตาํราทางวิชาการ รายงานการวิจยั 

วทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นตน้

  1.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In-depth Interviewing ) โดยสัมภาษณ์ส่วน

ท่ี1.กลุ่มประชากรท่ีศึกษาไดแ้ก่ หวัหนา้วง นกัดนตรี  ศึกษาถึงการบริหารจดัการวงโจงกระเบน โดยใชท้ฤษฎี

กระบวนการบริหารมีองคป์ระกอบและขั้นตอน 7 ขั้น รวมเรียกว่า “POSDCORB” ของลูเธอร์ กูลิค (Luther 

Gulick) เก่ียวกบัเร่ือง (1) การวางแผนงาน (Planning) (2) การจดัหน่วยงาน (Organizing) (3) บุคลากร (Staffing) 

(4) การอาํนวยการ (Directing) (5) การประสานงาน (Coordinating) (6) การรายงาน(Reporting) (7) การบริหาร

งบประมาณ (Budgeting)

 2. ติดต่อนัดหัวหน้าวงโจงกระเบนเพ่ือส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์และตอบ

แบบสอบถามจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

 3. นาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับา้นสมเด็จเจา้พระยา ถึงหัวหนา้วงโจงกระเบนเพ่ือขอ

ความอนุเคราะห์ในการสมัภาษณ์และตอบแบบสอบถาม นดัสมัภาษณ์

 4. ผูว้จิยัเร่ิมสมัภาษณ์ตามวนั เวลาท่ีนดั

การวเิคราะห์ข้อมูล
 การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบ Content Analysis คือ การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษา

เอกสาร และการสมัภาษณ์  โดยวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษากบัแนวคิดและทฤษฎี วรรณกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแบ่งการวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษาดงัน้ี

 1.  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีศึกษาไดแ้ก่ หวัหนา้วง นกัดนตรี 

 2.  ศึกษาถึงการบริหารจดัการวงโจงกระเบน โดยใชท้ฤษฎีกระบวนการบริหารมีองคป์ระกอบและขั้น
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ตอน 7 ขั้น รวมเรียกว่า “POSDCORB” ของลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) เก่ียวกบัเร่ือง (1) การวางแผนงาน

(Planning) (2) การจดัหน่วยงาน (Organizing) (3) บุคลากร (Staffing) (4) การอาํนวยการ (Directing)  

(5) การประสานงาน (Coordinating) (6) การรายงาน(Reporting) (7) การบริหารงบประมาณ(Budgeting)

อภปิรายผลการวจิยั
 จากผลการวจิยัช่วงตน้ท่ีไดน้าํเสนอประเดน็สาํคญัท่ีนาํมาอภิปราย ดงัน้ี

  1. ด้านการบริหารจดัการดนตรีไทยร่วมสมยัวงโจงกระเบน มีการจดัการตามทฤษฎีการบริหาร

จดัการของลูเธอร์ กิวลิค ซ่ึงเป็นระบบโดยมีการวางโครงสร้าง การจดัองคก์าร การจดัการบุคคล การสั่งการ 

การประสานงาน การประเมินผล และงบประมาณ  

   1.1 การวางแผน มีการวางแผนงานเป็นลาํดบัขั้น  จากผลการวจิยัอภิปรายผลไดว้า่ การรับงานแสดง

จากการสัมภาษณ์พบว่า ทางหวัหนา้วงดนตรีไดมี้การวางแผนการการรับงานไวล่้วงหนา้ โดยมีแบบฟอร์มการ

เสนอรายละเอียดอยา่งเป็นระบบ โดยในแบบฟอร์มไดจ้ดัทาํรายละเอียดเก่ียวกบัใบสัญญาวา่จา้ง มีการรับมดัจาํ 

มีขอ้ตกลงตามสญัญาตามระเบียบแบบแผนทุกขั้นตอน รวมทั้งรูปแบบประเภทของวง รูปภาพ วดีีโอ ไฟลต์าราง

การแสดงแต่ละเดือนใหผู้ว้า่จา้งรับทราบก่อนล่วงหนา้

   1.2  การจดัองค์กร จากผลการวิจยัอภิปรายผลไดว้่า การจดัโครงสร้างวงดนตรีมีกระบวนการ

จดัการท่ีเป็นระบบ โดยมีการแบ่งหนา้ท่ีการจดัการส่วนต่างๆอยา่งชดัเจน  ไดแ้ก่ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีสั่งการ และ

ตดัสินใจ ฝ่ายผลิตมีหน้าท่ีประพนัธ์เพลง ฝ่ายประชาสัมพนัธ์หรือเรียกอีกช่ือว่า บริษทัรับจดังานแสดงโชว์

ท่ีมีช่ือเสียงในระดบัประเทศเป็นคนประชาสัมพนัธ์ใหก้บัวง ซ่ึงมีหนา้ท่ีติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ

เก่ียวกบัการแสดงดนตรี ฝ่ายประสานงานมีหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารและประสานงานทั้งในส่วนวงดนตรี   ประสาน

งานเก่ียวกบัหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประสานงานกบันกัดนตรี และส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนหัวหนา้

ฝ่ายดนตรีทั้งไทยและสากล มีหนา้ท่ีคุมการฝึกซอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีโครงสร้างแนวด่ิงหรือแนวตั้งของ

รองศาสตราจารยว์ิเชียร วิทยอุดม (2551) กล่าวโดยสรุปไดว้่า การปกครองแบบโครงสร้างตามแนวด่ิงจะเกิด

ปัญหาข้ึนไดง่้าย เน่ืองจากการตดัสินใจจะรอการตดัสินใจจากผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นจาํนวนมาก ทาํใหผู้บ้ริหาร

ไม่สามารถจะตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็วต่อการเปล่ียนแปลงฉบัไว และโอกาสต่างๆได้

  1.3 การจดัคนเขา้ทาํงาน จากผลการวิจยัอภิปรายผลไดว้่า มีการคดัเลือกอย่างเป็นระบบและมีการ

สร้างคน สร้างทีมงานดว้ยตนเอง  จากท่ีไดศึ้กษาทั้งในดา้นประวติัส่วนตวั การศึกษา การทาํงาน หวัหนา้วงเป็น

ผูมี้ความรู้ ความสามารถ และเป็นผูเ้ช่ียวชาญทั้งดา้นทฤษฎี ดา้นการปฏิบติัเก่ียวกบัเคร่ืองดนตรีไทย เคร่ืองดนตรี

สากล และการประพนัธ์เพลง เช่น ดา้นการศึกษา ไดศึ้กษาเก่ียวกบัดนตรีโดยตรงจากโรงเรียนดุริยางคท์หาร

บก และมหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์   ส่วนประสบการณ์ดา้นดนตรี เป็นนกัดนตรีทั้งไทยและสากล  ควบคุมวง

โยธวาฑิต  ควบคุมวงคอมโบ ้ควบคุมดนตรีไทยผสมเป็นตน้  ดงันั้นการคดัเลือกนกัดนตรีจึงไม่มีผลกระทบต่อ

วงดนตรี  เน่ืองจากผูบ้ริหารมีประสบการณ์ มีเพ่ือนในสายงานทั้งขา้ราชการ ทหาร ตาํรวจ สถาบนัการศึกษา 

หน่วยงานต่างๆ   และลกูศิษย ์ รวมทั้งคนในวงการดนตรี ส่วนดา้นการคดัสรรนกัดนตรีถือเป็นเร่ืองสาํคญัเพราะ

งานแสดงยอ่มบ่งบอกถึงคุณภาพ ภาพลกัษณ์ของวง การคดัสรรนกัดนตรีเพ่ือสร้างคุณภาพงานเพราะวงดนตรี

ตอ้งมีการทาํงานเป็นทีม มีวิธีการจดัการอยา่งเป็นระบบการคดัสรรนกัดนตรี โดยหวัหนา้วงมีวิธีในการคดัสรร

โดยคดัเลือกจากหน่วยงาน สถาบนัการศึกษา ลูกศิษย ์นกัดนตรีอาชีพท่ีตนเคยทาํงานร่วมกนั ทาํใหก้ารคดัสรร
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นกัดนตรีไม่มีผลกระทบต่อวงโจงกระเบน เน่ืองจากหวัหา้วงมีเครือข่ายจากประสบการณ์การทาํงานโดยตรง  

  1.4 การสั่งการ ผลการวิจยัอภิปรายผลไดว้่า อาํนาจการสั่งการอยู่ท่ีผูบ้ริหารเพียงคนเดียว ซ่ึงใน

กระบวนการสั่งการเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัในการบริหารจดัการ จากแนวความคิดผูบ้ริหารกล่าววา่ อาํนาจการตดัสิน

ใจและการสัง่การควรมี 1 คนท่ีตดัสินใจโดยเดด็ขาด เน่ืองจากถา้มีการสัง่การหลายคนอาจทาํใหก้ารส่ือสารคลาด

เคล่ือนอาจทาํใหก้ระบวนการทาํงานไม่สมัพนัธ์กนัหรืออาจผดิพลาดได ้

  1.5 การประสานงาน ผลการวิจยัอภิปรายผลได้ว่า หัวหน้าวงมีส่วนสําคญัในการติดต่อส่ือสาร

และประสานงานกบัฝ่ายประชาสัมพนัธ์ตามหน่วยงานต่างๆหรือบริษทัออร์แกนไนซ์เซอร์ บางคร้ังอาจมี

ตวัแทนในการติดต่อประสานงานแทน เน่ืองจากภาระหน้าท่ีของการติดต่อประสานงานมีความสําคญัเป็น

อย่างมาก เพราะการบริหารจดัการวงดนตรีมีการจดัการทั้งภายในคือฝ่ายต่างๆไดแ้ก่ ฝ่ายผลิตโน้ตเพลง ฝ่าย

ติดต่อประสานงาน นักดนตรีไทย นักดนตรีสากล และติดต่อกบัหน่วยงานภายนอกไดแ้ก่ ตวัแทนบริษทัผู ้

ว่าจา้ง  ดงันั้นถา้การประสานงานผิดพลาดจะทาํให้การทาํงานผิดพลาดทั้งระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด                    

สุรพนัธ์ ฉนัทแดนสุวรรณ(2553) ไดก้ล่าวสรุปการประสานงานไวว้่า การประสานงานเป็นเทคนิคการบริหาร

ท่ีสาํคญั เน่ืองจากองคก์ารไดแ้บ่งโครงสร้างออกเป็นหน่วยงานยอ่ยๆ ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถ ยิ่งตอ้ง

ทุ่มเทการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นกาํลงัคน กาํลงัความคิดของสมาชิกในองคก์ารใหร่้วมมือ

ร่วมใจปฏิบติังานเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของส่วนรวม

  1.6 การรายงาน ผลการวจิยัอภิปรายผลไดว้า่ หวัหนา้วงมีการเกบ็ประเมินผลโดยวธีิการสงัเกตอยา่งมี

ส่วนร่วมจากผูฟั้งและผูว้า่จา้ง หลงัจากนั้นไดน้าํผลจากการสงัเกตมาวเิคราะห์เพ่ือหาทางแกไ้ข เพ่ือใหก้ารดาํเนิน

งานของวงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัแนวคิดของชูชยั สมทัธิไกร (2550) ไดก้ล่าวสรุปไว้

วา่ วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ วิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน

แบบเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์จะมุ่งเนน้การพิจารณาการปฏิบติังานของบุคคลวา่ สามารถกระทาํไดถึ้งเกณฑห์รือ

มาตรฐานท่ีองคก์ารกาํหนดไวห้รือไม่ ส่วนวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานแบบเปรียบเทียบระหวา่งบุคคล ไม่

ไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรโดยการเปรียบเทียบมาตรฐานการทาํงาน แต่จะเปรียบเทียบระหว่าง

บุคลากรดว้ยกนัเองตามมิติท่ีกาํหนดไว ้สาํหรับการประเมินผลการปฏิบติังานแบบเนน้ผลงาน คือ การพิจารณา

ผลการทาํงานท่ีมุ่งตรวจสอบวา่การทาํงานบรรลุตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่

  1.7 งบประมาณ จากผลการวิจยัอภิปรายผลไดว้่า หัวหนา้วงมีรูปแบบการบริหารเร่ืองงบประมาณ

อยา่งชดัเจน โดยแบ่งงบประมาณเป็น 4 ส่วน  (1) ดา้นบุคลากร จากการสัมภาษณ์พบว่า หัวหนา้วงใชเ้กณฑ์

ดา้นบุคลากรเป็นตวัตั้งงบประมาณหลกั เน่ืองจากมีบุคลากรจาํนวนมาก (นกัดนตรี ค่าซอ้ม คนขนของ ช่างแต่ง

หนา้ ช่างทาํผม)  (2) ดา้นวสัดุอุปกรณ์ จากการสมัภาษณ์พบวา่ ผูบ้ริหารกไ็ดเ้ลง็เห็นความสาํคญัรองลงมาจากงบ

บุคลากร ซ่ึงงบประมาณในส่วนน้ีมียอดท่ีสูง (ค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเสียง ค่าแสง สี ค่าเส้ือผา้ ค่าซกัรีด ค่าเดินทาง 

ค่าหอ้งซอ้ม) (3) ดา้นเงินสาํรองหมุนเวยีน จากการสมัภาษณ์พบวา่ ผูบ้ริหารกล่าวไวว้า่ เป็นงบประมาณท่ีจาํเป็น

ต่อวงดนตรีเน่ืองจากอุปกรณ์ยอ่มมีวนัเส่ือมสภาพตามกาลเวลา ตอ้งมีการซ่อมแซมและจดัมาเพ่ิมเติม บางคร้ัง

อาจนาํไปเป็นสวสัดิการให้กบับุคลากรในวง (ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ งานมงคล งานอวมงคล ค่ารักษาพยาบาล) 

(4) ดา้นหวัหนา้วงดนตรี จากการสัมภาษณ์พบวา่ ผูบ้ริหารกล่าวไวว้า่ การทาํงานไม่วา่จะเป็นธุรกิจแบบใดตอ้ง

มีผลกาํไรเสมอ เพ่ือให้วงดนตรีดาํเนินต่อไปไดอ้ย่างย ัง่ยืน  ผลการวิจยัอภิปรายผลไดว้่า หัวหน้าวงดนตรีมี

กระบวนการจดัสรรงบประมาณอยา่งเป็นระบบและมีการวางแผนอนาคต ซ่ึงการตั้งงบประมาณดงักล่าวทาํให้
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มีระบบการเงินของทางวงมีความมัน่คงขั้น แต่บางคร้ังอาจตอ้งคาํนึงถึงเง่ือนไขของผูว้่าจา้งอีกดว้ย เน่ืองจาก

งบประมาณแต่ละคร้ังท่ีไดจ้ากการแสดง อาจมีจาํนวนไม่เท่ากนั 

 2. ดา้นหัวหนา้วง เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญทางดา้นดนตรีทั้งทฤษฎีและการปฏบัติั 

และดา้นการบริหารจดัการวงดนตรี มีหลกัแนวคิดท่ีทนัสมยัและคาํนึงถึงส่วนรวม 

  2.1 ดา้นการศึกษา ผลการวิจยัอภิปรายผลไดว้่า หัวหน้าวงโจงกระเบนเป็นบุคคลท่ีมีความมานะ

อุตสาหะ ความพยายาม ความตั้งใจท่ีจะศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ซ่ึงทาํใหห้วัหนา้วงมีความรู้ ความเขา้ใจ ความ

สามารถ ความชาํนาญทั้งดา้นทฤษฎีดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีสากล การปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทย และการปฏิบติั

เคร่ืองดนตรีสากล รวมถึงการประพนัธ์เพลงในรูปแบบต่างๆ

  2.2  ดา้นการทาํงานราชการ ผลการวิจยัอภิปรายผลไดว้่า หัวหน้าวงโจงกระเบนมีการพฒันาดา้น

ทกัษะการบริหารจดัการวงดนตรีในรูปแบบต่างๆเร่ิมตั้งแต่การเป็นผูป้ฏิบติั เป็นครูผูฝึ้กสอน เป็นรองหวัหนา้

วงดนตรี เป็นหวัหนา้วงดนตรี รวมทั้งประสบการณ์ท่ีไดป้ฏิบติักบัวงดนตรีประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ วงโยธวาทิต  

วงหสัดนตรี  เป็นตน้

  2.3  ดา้นการแสดงดนตรี ผลการวิจยัอภิปรายผลไดว้า่ หวัหนา้วงโจงกระเบนมีความรู้ ความสามารถ

และทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีทั้งไทยและสากล ไดร่้วมแสดงกบัวงดนตรีประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ วงโยธวาทิต 

วงหัสดนตรี วงดนตรีร่วมสมยัท่ีมีช่ือเสียงเช่น วงฟองนํ้ า วงบอยไทย วงก่อไผ่ เป็นตน้ จากประสบการณ์ดงั

กล่าวจึงทาํใหห้วัหนา้วงโจงกระเบนมีกระบวนการเรียนรู้และมีประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน ดงัคาํกล่าวของ ประ

ดินนัท ์ อุปรมยั (2540) การเรียนรู้คือการเปล่ียนแปลงของบุคคลอนัมีผลเน่ืองมาจากการไดรั้บ ประสบการณ์ 

โดยการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นเหตุทาํใหบุ้คคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม ประสบการณ์ท่ีก่อใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหมายถึงทั้งประสบการณ์ทางตรง และประสบการณ์ทางออ้ม ประสบการณ์ทางตรง 

คือ ประสบการณ์ท่ีบุคคลไดพ้บหรือสมัผสัดว้ยตนเอง

  2.4  ดา้นผลงาน  ผลการวิจยัอภิปรายผลไดว้่า หลงัจากท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัดา้นผลงานและประวติัผู ้

วิจยัพบวา่ หวัหนา้วงโจงกระเบนไดมี้การสะสมความรู้ ความสามารถ เกบ็เก่ียวประสบการณ์ทั้งดา้นการปฏิบติั 

ดา้นการประพนัธ์เพลง ดา้นการบริหารจดัการเป็นลาํดบัขั้น รวมถึงการเป็นกรรมการตดัสินการแข่งขนัดนตรี

ประเภทต่างๆ ซ่ึงทาํให้หวัหนา้วงไดมี้เครือข่ายเก่ียวกบับุคคลในวงการดนตรีเพ่ิมมากข้ึน ทั้งเก่ียวกบัผูบ้ริหาร

หน่วยงานและนกัดนตรีจากแหล่งต่างๆ เช่น ทหาร ตาํรวจ สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ดนตรี  จึงทาํใหเ้กิดแนวคิดก่อตั้งวงโจงกระเบนข้ึนเป็นของตนเอง 

 3. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบันักดนตรี  ผลการวิจยัอภิปรายผลไดว้่า นักดนตรีมีความ

รู้ ความสามารถ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการวงโจงกระเบน โดยไดใ้ห้ความคิดเห็นเก่ียวกบัหวัหนา้วงเร่ือง

การบริหารจดัการดนตรีร่วมสมยั  “วงโจงกระเบน” โดยผูว้ิจยัมีการเก็บสัมภาษณ์ 2 ดา้นคือ (1) ดา้นภาวะผูน้าํ    

(2) ตามแนวคิดทฤษฎีการบริหารจดัการ

 3.1 ดา้นลกัษณะผูน้าํและภาวะผูน้าํ  ผลการวิจยัอภิปรายผลไดว้่า หวัหนา้วงมีบุคลิกภาพทั้งในดา้นแต่ง

กายเหมาะสมกบัโอกาสต่างๆ โดยใชห้ลกัคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจดัการ ยงัมีความรอบรู้ มีทกัษะ

และประสบการณ์เก่ียวกบังานท่ีปฏิบติั รวมทั้งส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม รู้จกัวิธีแกปั้ญหา ยงัมีหลกัในการ

ตดัสินใจใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และรับฟังปัญหาและสามารถแกไ้ขปัญหาของวงดนตรี 

 3.2 ดา้นการบริหารจดัการวงดนตรีโจงกระเบน โดยมีวิธีการใชท้ฤษฎีการบริหารแบบ(POSDCORB) 

ของ Luther Gulick ไว ้7 ดา้นดงัน้ี (1) การวางแผน  ผลการวิจยัอภิปรายผลไดว้า่ หวัหนา้วงมีการวางแผนและ
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กาํหนดเป้าหมายการบริหารจดัการอยา่งชดัเจนโดยมีการนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการ การ

ติดต่อส่ือสาร  รวมถึงการส่งเสริมการพฒันาบุคลกรดนตรีใหมี้ประสิทธิภาพ (2) การจดัองคก์าร  ส่วนน้ีผูว้ิจยั

ไดส้ัมภาษณ์เก่ียวกบัการแบ่งหนา้ท่ีตามโครงสร้างแผนงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัดนตรีพบวา่ มีการกาํหนด

หน้าท่ีรับผิดชอบเฉพาะดา้นไดแ้ก่ดา้นการแบ่งหน้าท่ีฝึกซ้อมดนตรี มีการบริหารเวลาการซ้อม รูปแบบการ

จดัการวงดนตรี อุปกรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฐิติรัตน ์มีมาก และคณะ (2552) กล่าวถึงโครงสร้างองคก์ร

วา่ โครงสร้างองคก์รจะช่วยใหแ้ต่ละบุคคลเขา้ใจถึงสถานะและความรับผิดชอบของตน และความเก่ียวขอ้งกบั

หนา้ท่ีอ่ืนจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในระบบการทาํงาน และช่วยในการทาํงานร่วมกนัราบร่ืน (3) บุคลากร ผลการ

วจิยัอภิปรายผลไดว้า่ สมาชิกวงมีช่วงอายรุะหวา่ง18-40 ปี มีอาชีพรับราชการ นกัศึกษา ระดบัการศึกษาปริญญา

ตรี  ปริญญาโท และมีวธีิการคดัสรรนกัดนตรีจากเพ่ือนร่วมงาน ลูกศิษย ์หน่วยงาน สถาบนัการศึกษาต่างๆ นกั

ดนตรีส่วนใหญ่ผ่านกระบวนการคดัเลือกจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ หลงัจากเขา้ร่วมวงก็

มีหนา้ท่ีรับผดิชอบตามการแสดงแต่ละคร้ัง นกัดนตรีส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั (4) การสัง่การ ผลการวิจยัอภิปราย

ผลไดว้่า หวัหนา้วงมีการกาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีต่อภาระการแสดงแต่ละคร้ัง โดยจะมีผูติ้ดต่อประสานงาน

กบันกัดนตรี และนกัดนตรีจะไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีตามสายงานเช่นมีการติดต่อประสานงานระหวา่งนกัดนตรี

ไทย นกัดนตรีสากล โดยการแบ่งหนา้ท่ีฝึกซอ้ม (5) การประสานงานผลการวจิยัอภิปรายผลไดว้า่ หวัหนา้วงเป็น

ผูป้ระสานงานโดยตรง บางกรณีมีตวัแทนในการติดต่อประสานงาน นกัดนตรีมีการประสานงานตามสายงานท่ี

รับผิดชอบ (6) การรายงาน ผลการวิจยัอภิปรายผลไดว้า่ หวัหนา้วงเป็นผูแ้จง้ใหท้ราบเก่ียวกบัแผนงาน ทั้งขอ้ดี

ขอ้ผิดพลาด ทุกคร้ังท่ีมีการแสดงจะมีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยมีการติดตามผลงานการปฏิบติังานทุกคร้ัง

เพ่ือนาํมาปรับปรุงแกไ้ข และนาํมาพิจารณาเก่ียวกบันกัดนตรีในเร่ืองงบประมาณ (7) งบประมาณ ผลการวิจยั

อภิปรายผลไดว้า่ นกัดนตรีมีความพึงพอใจต่องบประมาณ เน่ืองจากหวัหนา้วงจะบอกงบประมาณใหท้ราบก่อน

ท่ีจะตกลงรับงานแสดงทุกคร้ัง 

 

สรุปผลการวจิยั
 กระบวนการบริหารจดัการดนตรีไทยร่วมสมยัวงโจงกระเบน มีองคป์ระกอบสอดคลอ้งกบัการบริหาร

จดัการ 7 ขั้น รวมเรียกวา่ “POSDCORB” ซ่ึงเป็นอกัษรนาํขององคป์ระกอบกระบวนการ ดงัน้ี  

  1.  ผลสรุปเก่ียวกบัการบริหารจดัการวงดนตรีไทยร่วมสมยัวงโจงกระเบน หวัหนา้วงมีส่วนสาํคญัใน

การกาํหนดแผนงาน วเิคราะห์งาน การจดัรูปแบบวง การคดัสรรนกัดนตรี การแบ่งหนา้ท่ี การจดัสรรงบประมาณ 

มีการเตรียมแผนเก่ียวกบัการบริหารจดัการ มีการกาํหนดโครงสร้างอาํนาจหนา้ท่ี การแบ่งส่วนงานและการจดั

สายงานก่อนรับงานแสดง ส่วนเร่ืองการคดัเลือกนกัดนตรีจึงไม่มีผลกระทบต่อวงดนตรี  เน่ืองจากหัวหนา้วง

มีประสบการณ์การทาํงานดา้นดนตรี มีเพ่ือนในสายงานทั้งขา้ราชการ ทหาร ตาํรวจ สถาบนัการศึกษา หน่วย

งานต่างๆ   และลูกศิษย ์  รวมทั้งคนในวงการดนตรี  ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดรองศาสตราจารยว์เิชียร  วทิยอุดม 

(2551) เก่ียวกบักระบวนการคดัเลือกโดยมีขั้นตอนการคดัเลือกจากแบบฟอร์มการสมคัร การสมัภาษณ์เบ้ืองตน้ 

การทดสอบ การวิเคราะห์การสัมภาษณ์ การตรวจสอบขอ้มูลอา้งอิง การทดสอบทางกายภาพ การตดัสิน รวม

ทั้งการประเมินผลการปฏิบติังาน หลงัจากท่ีไดรั้บคดัสรรและฝึกอบรมแลว้แต่หนา้ท่ีในการทาํให้เขาเหล่านั้น

มีประโยชน์กบัองคก์ารให้มากท่ีสุดก็ยงัไม่จบส้ินลง ขั้นตอนสุดทา้ยในกระบวนการคือการประเมินผลปฏิบติั

งาน อนัเป็นกระบวนการในการทบทวนกิจกรรมการทาํงานในอดีต ซ่ึงหวัหนา้วงยงัไดก้ล่าวเก่ียวกบัการสัง่การ

วา่อาํนาจการตดัสินใจและการสั่งการควรมี 1 คนท่ีตดัสินใจโดยเด็ดขาด เน่ืองจากถา้มีการสั่งการหลายคนอาจ



๒๕กระแสวฒันธรรม

ทาํให้การส่ือสารคลาดเคล่ือนอาจทาํให้กระบวนการทาํงานไม่สัมพนัธ์กนัหรืออาจผิดพลาดได ้ดงันั้นหวัหนา้

วงจึงมีส่วนสําคญัในการติดต่อส่ือสารและประสานงานซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดผูช่้วยศาสตราจารยพิ์เศาสุร

พนัธ์ ฉนัทแดนสุวรรณ (2553) ไดก้ล่าวสรุปการประสานงานไวว้่า การประสานงานเป็นเทคนิคการบริหารท่ี

สําคญั เน่ืองจากองคก์ารไดแ้บ่งโครงสร้างออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถ ยิ่งตอ้ง

ทุ่มเทการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นกาํลงัคน กาํลงัความคิดของสมาชิกในองคก์ารใหร่้วมมือ

ร่วมใจปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของส่วนรวม หัวหน้าวงมีการเก็บประเมินผล

โดยวิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมจากผูฟั้งและผูว้่าจา้ง รวมทั้งนกัดนตรี หลงัจากนั้นไดน้าํผลจากการสังเกต

มาวิเคราะห์เพ่ือหาทางแกไ้ข เพ่ือให้การดาํเนินงานของวงดนตรีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของชูชยั สมทัธิไกร (2550) ไดก้ล่าวสรุปไวว้่า วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานสามารถจาํแนก

ไดเ้ป็น  3 ประเภท ไดแ้ก่ วิธีการประเมินผลการปฏิบติังานแบบเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์วิธีการประเมินผลการ

ปฏิบติังานแบบเปรียบเทียบระหว่างบุคคล วิธีการประเมินการปฏิบติังานแบบเนน้ผลลพัธ์ โดยวิธีการประเมิน

ผลการปฏิบติังานแบบเปรียบเทียบกับเกณฑ์ จะมุ่งเน้นการพิจารณาการปฏิบติังานของบุคคลว่า สามารถ

กระทาํได้ถึงเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีองค์การกาํหนดไวห้รือไม่ ส่วนวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานแบบ

เปรียบเทียบระหว่างบุคคล ไม่ไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรโดยการเปรียบเทียบมาตรฐานการ

ทาํงาน แต่จะเปรียบเทียบระหวา่งบุคลากรดว้ยกนัเองตามมิติท่ีกาํหนดไว ้สาํหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน

แบบเนน้ผลงาน คือ การพิจารณาผลการทาํงานท่ีมุ่งตรวจสอบวา่การทาํงานบรรลุตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์

ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ ดังนั้ นหัวหน้าวงดนตรีจึงมีกระบวนการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบและ

มีการวางแผนอนาคต ยงัสอดคลอ้งกบัรศ.ดร.เรืองวิทย ์ เกษสุวรรณ (2548) ไดก้ล่าวสรุปเก่ียวกบัการจ่ายงบ

ประมาณแบบคุณธรรมไวว้่า การจ่ายตามระบบคุณธรรม เป็นการข้ึนค่าจ้างหรือเงินเดือนตามผลงานของ

พนักงานแต่ละคน เป็นวิธีการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจอย่างหน่ึง ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาและความขดัแยง้ในองค์

การอยา่งมากในปัจจุบนั ทั้งน้ีเพราะในทางปฏิบติั การข้ึนค่าจา้งหรือเงินเดือนมีหลายวิธี เช่น การปรับค่าครอง

ชีพ การปรับค่าจา้งตามสภาวะการแข่งขนั 

  2.  ผลสรุปเก่ียวกบัหัวหน้าวง  หัวหน้าวงมีความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถ ความชาํนาญทั้ง

ดา้นทฤษฎีดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีสากล การปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไทย และการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีสากล รวมถึง

การประพนัธ์เพลงในรูปแบบต่างๆ จนกระทั่งมีความเช่ียวชาญด้านดนตรี หัวหน้าวงโจงกระเบนมีการ

พฒันาด้านทักษะการบริหารจัดการวงดนตรีในรูปแบบต่างๆเร่ิมตั้ งแต่การเป็นผูป้ฏิบัติ เป็นครูผูฝึ้กสอน 

เป็นรองหัวหน้าวงดนตรี เป็นหัวหน้าวงดนตรี รวมทั้งประสบการณ์ท่ีไดป้ฏิบติักบัวงดนตรีประเภทต่างๆ 

ไดแ้ก่ วงโยธวาทิต  วงหสัดนตรี   เป็น ไดร่้วมแสดงกบัวงดนตรีประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ วงโยธวาทิต วงหสัดนตรี 

วงดนตรีไทยร่วมสมยัท่ีมีช่ือเสียงเช่น วงฟองนํ้ า วงบอยไทย วงก่อไผ ่ เป็นตน้ เป็นกรรมการตดัสินการแข่งขนั

ดนตรีประเภทต่างๆ ประพนัธ์เพลง บนัทึกเสียงเป็นตน้    

  3.  ผลสรุปเก่ียวกบันักดนตรี   นักดนตรีให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัหัวหน้าวงเร่ืองการบริหารจดัการ

ดนตรีร่วมสมยั  “วงโจงกระเบน” โดยผูว้ิจยัมีการเก็บสัมภาษณ์ 2 ดา้นคือ (1) ดา้นภาวะผูน้าํ  หัวหน้าวง

มีบุคลิกภาพทั้งในดา้นแต่งกายเหมาะสมกบัโอกาสต่างๆ โดยใชห้ลกัคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจดัการ 

ยงัมีความรอบรู้ มีทกัษะและประสบการณ์เก่ียวกบังานท่ีปฏิบติั รวมทั้งส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม รู้จกัวิธีแก้

ปัญหา ยงัมีหลกัในการตดัสินใจใหห้มาะสมกบัสถานการณ์ และรับฟังปัญหาและสามารถแกไ้ขปัญหาของวงได ้


