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การบริหารจัดการวงดนตรีลูกทุ่งหมอล�ำวัฒนธรรมของชาวอีสาน
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บทคัดย่อ
การวิจัยเป็นแบบผสมผสานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการของวงดนตรีลูกทุ่ง
หมอล�ำ
ศึกษาการส่งเสริมการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมท้องถิน่ อีสานด้านลูกทุง่ หมอล�ำ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาวงดนตรี
ลูกทุง่ หมอล�ำ โดยศึกษาจากกลุม่ เป้าหมายทีท่ ำ� การศึกษา คือ วงดนตรีลกู ทุง่ หมอล�ำสมจิตร บ่อทอง ได้แก่ ฝ่ายหมอล�ำ 
38 คน ฝ่ายหางเครื่อง 80 คน ฝ่ายจัดชุดหางเครื่อง 12 คน ฝ่ายนักดนตรี 15 คน ฝ่ายนักร้อง 15 คน ฝ่ายแสงสีเสียง
18 คน ฝ่ายคอนวอย 32 คน ฝ่ายแม่ครัว 6 คน ฝ่ายยานพาหนะ 18 คน ฝ่ายการเงินและบัญชี 2 คน รวม 237 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม การสนทนากลุม่ การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก สถิตทิ ใี่ ช้การ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์และใช้วิธีการตรวจ
สอบข้อมูลแบบสามเส้า
ผลการศึกษา พบว่า
1) สภาพการบริหารจัดการของวงดนตรีลูกทุ่งหมอล�ำคณะสมจิตร บ่อทอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการด้านผลิตภัณฑ์ (การแสดงหมอล�ำ) รองลงมาคือการ
จัดการด้านกระบวนการ การจัดการด้านลูกค้า (ผู้ชม) การจัดการด้านทีมงาน (ลูกวง) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่
การจัดการด้านการเงิน
2) การส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานด้านลูกทุ่งหมอล�ำ พบว่า หัวหน้าคณะ มีความรัก ศรัทธา
ในการร้องหมอล�ำ มีความมุ่งมั่นในการสืบสานวัฒนธรรมอีสาน เป็นอาจารย์สอนสาขานาฏศิลป์ ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ และได้ด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการแสดงหมอล�ำ 
3) แนวทางการพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งหมอล�ำคณะสมจิตร บ่อทอง พบว่า ควรมีการส่งเสริมความโดดเด่น
ความรู้ ความสามารถของหัวหน้าคณะ และคณะทีมงาน เพื่อเตรียมพร้อมต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : การบริหารจัดการ วงดนตรีลูกทุ่งหมอล�ำ วัฒนธรรมของชาวอีสาน
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หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
หัวหน้าหมวดศึกษาทั่วไป วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
รองศาสตราจารย์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา
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Abstract
This mixed research aimed to 1) study the management of Mor lum Band, 2) study the
conservation of Isan cultural folk singer. 3) study the ways of the development of of Mor lum Band,
The sample of Mor Lum Band is Somjitr Bothong. The ways to study were from the target groups :
38 singers, 15 musicians, 15 singers, 12 people of dancer dresses, 80 dancers, 18 people for light
and sound, 32 people of conwoi, 6 cooks, 18 people of vehicles, 2 People of finance and accounting,
altogether are 237 people. The tools used to collect data were questionnaires, group discussion,
observation technique, in-depth interview. The statistics used for data analysis were means,
frequency and percentage. Qualitative data analysis used descriptive analysis and triangulation for
examinable the qualitative data.
The study found that:
1) the management of the folk singer Band, Somjitr Bothong, the validity of was at a level.
Considering in each aspect found that the highest was the management products (the singers). The
second was the process management clients (viewers management) The staff and the lowest was
the financial management.
2) The promotion of the conservation of local culture, folk singer. It was found that the
head of the band loved and has the faith in folk singing. He has a commitment to the cultural
heritage of the E-san’s culture. He is a teacher of classical dance in the field of higher education
institutions of the state. He has set up a learning center, performing folk singers.
3) The development of the folk singer, Somjitr Bothong Band there should be promoting
the outstanding knowledge and ability of the head of the band and the team in order to prepare
the readiness for ASEAN.
Keywords : Management Mor Lum Band, E-San Culture
1. บทน�ำ
ประเวศ วะสี (2536) กล่าวว่า วัฒนธรรม คือ
พลังแห่งการพัฒนาและยังกล่าวอีกว่า วัฒนธรรมมีพลังใน
การพั ฒ นาอยู ่ ที่ ค วามเข้ า ใจความหมายของค� ำ ว่ า
วัฒนธรรมเพราะความเข้าใจเป็นพลังหรืออ�ำนาจอันยิ่ง
ใหญ่ และคืออ�ำนาจแห่งความเข้าใจ (Power of Understanding) มนุษยชาติมีความงอกงามหรือวัฒนธรรมซึ่ง
หมายถึง การเรียนรู้ สะสมความรู้ และถ่ายทอดความรูใ้ น
รูปแบบของการปฏิบัติ การปฏิบัติหรือพฤติกรรมของ
ชุมชนหรือวิถีชีวิตของชุมชนมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ท้องที่ วัฒนธะรมของชาวอีสานก็เช่นเดียวกัน มนุษยชาติ
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เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมเพื่อเป็นมรดกของชนรุ่นหลัง
อย่างต่อเนื่อง การถือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นนามธรรมโดย
เฉพาะวัฒนธรรมทางจิตใจของมนุษย์โดยแรงผลักดัน ซึ่ง
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยววัฒนธรรมทางจิตใจที่ส�ำคัญ ได้แก่
การนับถือศาสนา ความคิดค�ำนึงในเรือ่ ง เชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์
ตลอดจนอิทธิพลทางสภาพภูมศิ าสตร์ ปัจจัยดังกล่าวนีส้ ง่
ผลต่อการก�ำหนดวิถีชีวิตของมนุษย์ให้เป็นผู้มีวัฒนธรรม
สูง มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ถ้าหากมีการปฏิบัติอย่างต่อ
เนือ่ งเป็นเวลานานจะส่งผลดีในการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะ
ประจ�ำชาติ (Nationality) หรือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ประจ�ำชาติ และความส�ำคัญอีกประการหนึ่งของศิลป
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วัฒนธรรมท้องถิน่ ยังมีสว่ นส�ำคัญในการพัฒนาสังคมท้อง
ถิ่นให้อยู่อย่างเป็นสุขและยังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของ
คนในท้องถิ่นนั้นๆ จึงควรได้รับการส่งเสริมจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากถือเป็นอ�ำนาจและหน้าที่
ของท้องถิ่นอยู่แล้ว นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นยังเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและ
เป็นองค์กรระดับฐานรากที่ส�ำคัญของสังคม จารุวรรณ
ธรรมวัตร (2528) กล่าวว่า หมอล�ำจัดว่าเป็นการแสดงทัง้
ศาสตร์และศิลป์โดยเฉพาะในวิถีชีวิตของชาวอีสาน ใน
ขณะเดียวกันเพราะว่านอกจาก หมอล�ำจะให้ความบันเทิง
แล้ว ยังให้ความรูท้ งั้ ทางตรงและทางอ้อมแก่ผฟู้ งั เช่น การ
ให้ความรู้และการด�ำเนินชีวิตในสังคม ส่วนทางอ้อม คือ
การใช้เป็นสื่อในการอบรม สั่งสอน โดยแทรกค�ำสอนใน
พระพุทธศาสนา ค่านิยม และกฎเกณฑ์ ในสังคมที่ควร
ปฏิบัติ อนึ่ง   หมอล�ำเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มี
บทบาทด้านการให้ความรูแ้ ละความบันเทิงเป็นสือ่ ในการ
บันทึกพฤติกรรมของคนในสังคมเป็นสื่อในการสืบทอด
วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อต่างๆ จึงเห็นได้ว่า
หมอล�ำเป็นศิลปะการแสดงที่ผูกพันกับชีวิตชาวอีสานได้
สืบทอดมาหลายชั่วอายุจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
ปัญหาที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบัน ก็คือ หมอล�ำได้มี
การปรั บ เปลี่ ย นตนเองมาโดยตลอด ยิ่ ง ในกระแส
วั ฒ นธรรมสมั ย ใหม่ ซึ่ ง เป็ น ยุ ค โลกไร้ พ รมแดนอย่ า ง
ปัจจุบันหมอล�ำ ที่เป็นศิลปะการแสดงสาขาหนึ่งที่ก�ำลัง
ประสบกับปัญหาในด้านความเชือ่ และค่านิยมทีล่ ดลงเป็น
อย่างมาก เนือ่ งจากสังคมได้เปลีย่ นไปรวดเร็วสือ่ ต่างๆ เข้า
มามีบทบาทแทนหมอล�ำมากยิง่ ขึน้ เช่น ภาพยนตร์  ละคร
ทางโทรทัศน์  สื่อทางอินเตอร์เน็ต   ที่เข้าถึงได้เร็วให้ทั้ง
ความรู้และบันเทิงได้มาก ฉะนั้น หมอล�ำจึงต้องมีการ
ประยุกต์บทบาทของตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม โดยค�ำนึงจากกลุ่มผู้ฟังเป็นหลักตลอดจนด้าน
เศรษฐกิจ   การบริหารจัดการภายในวงหากไม่ปรับปรุง
และขาดหลักบริหารทีด่ แี ล้ว ย่อมไม่สามารถทีจ่ ะยืนหยัด
อยูไ่ ด้ ดังจะเห็นได้วา่ ปัจจุบนั มีหมอล�ำหลายคณะต้องเลิก
การละเล่นและปิดวงไปโดยปริยาย เพราะไม่มคี นจ้างหรือ
ไม่มีกลุ่มผู้ฟังที่นิยมชมชอบ (สุรพล เนสุสินธุ์, 2550)

วงดนตรีหมอล�ำคณะสมจิตร บ่อทอง เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทีท่ ำ� การศึกษาในครัง้ นีเ้ ริม่ จากคณะวงดนตรีหมอ
ล�ำเล็กๆ ที่มีการแสดงหมอล�ำเป็นหลัก มีผู้ร่วมทีมงาน
ไม่กี่สิบคน แต่ด้วยผู้น�ำทีม คือ นายสมจิตร บ่อทอง เป็น
นักร้องอัดแผ่นเสียงที่คนรู้จักและชื่นชอบนํ้าเสียงอยู่แล้ว
จากที่เป็นคณะเล็กๆ ก็เริ่มมีทีมงานมากขึ้น การแสดงก็
พัฒนาไปเรื่อยๆ สิ่งที่ส�ำคัญ คือ เป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์
ด้านแต่งกลอนล�ำท�ำนองขอนแก่น ฟ้อนอ่อนช้อย มีความ
สามารถในการแต่งกลอนล�ำ  ร้องหมอล�ำได้ทุกท�ำนอง
มีความความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ ขยันอดทน เอาจริงเอาจัง พัฒนา
หลายรูปแบบ จนท�ำให้แฟนเพลง   แฟนหมอล�ำยอมรับ  
ให้การสนับสนุน อย่างล้นหลาม จึงท�ำให้คนรู้จักมากขึ้น
จนได้รับฉายา “พระเอกหมอล�ำนาฏศิลป์ยอดฮิต” จาก
อดีตสู่ปัจจุบัน นอกจากการแสดงหมอล�ำแล้วยังเป็น
อาจารย์สอนสาขานาฏศิลป์ให้กับสถาบันของรัฐ และได้
รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ศิลปิน
มรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง และรางวัลนาฏราช
ศิลปินพื้นบ้าน
จากจุ ด เด่ น ของนายสมจิ ต ร บ่ อ ทอง และ
พัฒนาการของวง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะหาแนวทางการ
พัฒนาจัดการวงดนตรีลูกทุ่งหมอล�ำคณะสมจิตร บ่อทอง
เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ ห มอล� ำ  ให้ ยั ง คงเอกลั ก ษณ์ ข อง
วั ฒ นธรรมภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ยั ง คงคุ ณ ค่ า มี ศั ก ดิ์ ศ รี
ไม่สูญเสียอัตลักษณ์และความเป็นอีสานได้ด�ำรงความ
หลากหลายที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ พ ร้ อ มกั บ ส่ ง เสริ ม การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังและน�ำ
วัฒนธรรมอีสานหมอล�ำให้เจริญและยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของวง
ดนตรีลูกทุ่งหมอล�ำ 
2.2 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมอี ส าน
ด้านลูกทุ่งหมอล�ำ
2.3 เพือ่ หาแนวทางพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอีสาน
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3. ประโชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ทราบวิ ธี ก ารจั ด การ วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา
อุปสรรคของวงดนตรีลูกทุ่งหมอล�ำ คณะสมจิตร บ่อทอง
3.2 ส่งเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานด้าน
หมอล�ำ 
3.3 ได้แนวทางการพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งคณะ
สมจิตร บ่อทอง
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Robert
Kaplan และ David Norton (1996) ตามหลักของ
Balanced Scorecard ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการบริหาร
จั ด การสมั ย ใหม่ โดยพิ จ ารณาตั ว ชี้ วั ด ในสี่ มุ ม มอง
(Perspectives) ประกอบด้ ว ย มุ ม มองด้ า นการเงิ น
(Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer
Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal
Process Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรู้และ
การพัฒนา (Learning and Growth Perspective)
บูรณาการกับส่วนประสมทางการตลาดส�ำหรับธุรกิจ
บริการ (Service Mix) ตามแนวคิดของ Philip Kotler
(1996, อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์) ซึ่งเป็นแนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร (Service
Marketing Mix) ซึ่งจะได้ ส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก�ำหนดกลยุทธ์การ
ตลาดซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2) ด้านราคา (Price) 3) ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
(Place) 4) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5) ด้าน
บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) 6) ด้านการ
สร้ า งและน� ำ เสนอลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence and Presentation) และ 7) ด้านกระบวนการ
(Process)
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กรอบแนวคิด
การบริหารจัดการวงดนตรี
ลูกทุ่งหมอล�ำ
1. ด้านการเงิน  (Financial)
2. ด้านลูกค้า (ผู้ชม)
(Customer)
3. ด้านกระบวนการจัดการ
(Process Management)
4. ด้านทีมงาน (ลูกวง) (People)
5. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลของ
วงดนตรีลูกทุ่งหมอล�ำ

5. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบผสม (Mix Method
Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ศึกษาความคิดเห็นของลูกวงและใช้ระเบียบวิธี
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการศึกษา
เอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ และใช้วธิ กี ารตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า
5.1 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 10 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
หมอล�ำ จ�ำนวน 38 คน ฝ่ายนักดนตรี จ�ำนวน 15 คน ฝ่าย
นักร้อง จ�ำนวน 15 คน ฝ่ายจัดชุดหางเครื่อง จ�ำนวน 12
คน ฝ่ายหางเครือ่ ง จ�ำนวน 80 คน ฝ่ายแสงสีเสียง จ�ำนวน
18 คน ฝ่ายคอนวอย (ติดตั้งเวทีการแสดง) จ�ำนวน 32
คน ฝ่ายแม่ครัว จ�ำนวน 6 คน ฝ่ายยานพาหนะ จ�ำนวน
18 คน ฝ่ายการเงินและบัญชี จ�ำนวน 2 คน และหัวหน้า
คณะ 1 คน รวมทั้งสิ้น 237 คน
5.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
การศึกษาครัง้ นี้ ใช้เครือ่ งมือเพือ่ เก็บรวบรวม
ข้อมูล
เอกสาร ได้แก่ บันทึกการจัดตัง้ วง ต�ำราทาง
วิชาการ อินเตอร์เน็ต สัญญาว่าจ้าง กฎ ระเบียบ เอกสาร
หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ รวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลเบือ้ งต้น
น� ำ มาสร้ า งแบบสอบถาม ได้ ค ่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง
โครงสร้างเท่ากับ 3.51 และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
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(IOC) เท่ากับ 0.66 - 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
เท่ากับ 0.975
การสั ม ภาษณ์ ได้ แ ก่ บั น ทึ ก จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม ที่เกี่ยวข้องการจัดการ
ของวงดนตรีลูกทุ่งหมอล�ำคณะสมจิตร บ่อทอง
การสังเกต ได้แก่ บันทึกจากการสังเกตการ
จัดการ การซ้อมเพื่อเตรียมการแสดง การแสดงสด เพื่อ
สังเกตความทุ่มเท ตั้งใจในการปฏิบัติตามหน้าที่ของทีม
งานแต่ละฝ่าย
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้เครือ่ งมือเพือ่ รวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
(Questionnaires) ข้อมูลเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interviewing) และจากการสนทนากลุ่ม
(Focus Groups) โดยแบ่งขั้นตอนในการเก็บข้อมูล ดังนี้
1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
(Questionnaires) โดยนัดหัวหน้าฝ่าย 10 ฝ่าย เพื่อขอ
ความร่วมมือ ชี้แจง ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อค�ำถามใน
แบบสอบถาม พร้อมแจกแบบสอบถามให้หัวหน้าฝ่าย
เพื่อน�ำไปแจกสมาชิกของแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายหมอล�ำ 
จ�ำนวน 38 คน ฝ่ายนักดนตรี จ�ำนวน 15 คน ฝ่ายนักร้อง
จ�ำนวน 15 คน ฝ่ายจัดชุดหางเครื่อง จ�ำนวน 12 คน ฝ่าย
หางเครือ่ ง จ�ำนวน 80 คน ฝ่ายแสงสีเสียง จ�ำนวน 18 คน
ฝ่ายคอนวอย (ติดตั้งเวทีการแสดง) จ�ำนวน 32 คน
ฝ่ายแม่ครัว จ�ำนวน 6 คน ฝ่ายยานพาหนะ จ�ำนวน 18 คน
ฝ่ายการเงินและบัญชี จ�ำนวน 1 คน ซึ่งแต่ละฝ่ายไม่
รวมหัวหน้าคณะ และนัดเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อขอเก็บ
แบบสอบถามคืน
2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interviewing) โดยนัดหัวหน้าฝ่าย 10
ฝ่าย และหัวหน้าคณะ ซึ่ง 1 สัปดาห์ นัดสัมภาษณ์ 3 วัน
วันละ 3 - 4 คน ใช้เวลาสัมภาษณ์คนละ 25 - 30 นาที
เพื่อขอทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการวงตาม
ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล

3) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
(Focus Groups) โดยนัดหัวหน้าฝ่าย 10 ฝ่าย และหัวหน้า
วง ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการวงให้เกิด
ประสิทธิผล รวมถึงวิธกี ารเข้าสูอ่ าเซียน ทุกขัน้ ตอน ผูว้ จิ ยั
และ ผู้ร่วมวิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
5.4 ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผูว้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั ใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 – 6
มิถุนายน 2558 โดยใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการ ดังนี้
1) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ โดยด�ำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ
ตอนที่ 1 มี ลั ก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) โดยใช้วธิ หี าค่าความถี่ (Frequency)
แล้วสรุป ออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ จ�ำนวน 31 ข้อ น�ำ
ข้อมูลมาแจกแจงความถีห่ าค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (µ) เป็นรายด้าน น�ำเสนอข้อมูลในรูปตาราง
ประกอบความเรียง
2) ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Content Analysis คือ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา
เอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกต
6. ผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด 197 คน จ�ำแนกตาม
เพศ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.0 เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 31.0 อายุตํ่ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ
13.2 อายุ 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.6 อายุ 31 – 40
ปี คิดเป็นร้อยละ 24.9 อายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ
11.7 และ อายุ 51 ปีขนึ้ ไป คิดเป็นร้อยละ 8.6 ระยะเวลา
ท�ำงานร่วมกับคณะ ตํ่ากว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.3
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ระยะเวลาท�ำงานร่วมกับคณะ 1 - 2 ปี คิดเป็นร้อยละ
47.2 ระยะเวลาท�ำงานร่วมกับคณะ 3 – 4 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 17.3 และระยะเวลาท�ำงานร่วมกับคณะ 5 ปีขนึ้ ไป คิด
เป็นร้อยละ 16.2 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
6.1 สภาพการบริหารจัดการของวงดนตรีลูกทุ่ง
หมอล�ำคณะสมจิตร บ่อทอง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
การจัดการด้านผลิตภัณฑ์ (การแสดงหมอล�ำ) รองลงมา
คือ การจัดการด้านกระบวนการ การจัดการด้านลูกค้า
(ผู้ชม) การจัดการด้านพนักงาน (ทีมงาน) และด้านที่มีค่า
เฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ การจัดการด้านการเงิน
ผลการวิจัยสรุปแต่ละด้าน พบว่า
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (การแสดงหมอล�ำ) จากความ
คิ ด เห็ น ของพนั ก งาน (ที ม งาน) มี ค วามเห็ น ว่ า ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ (การแสดงหมอล�ำ) มีการด�ำเนินการอยูใ่ นระดับ
มากทั้งโดยภาพรวมและในรายข้อเมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีการด�ำเนินการมากที่สุดคือ สมจิตร บ่อทอง
มีความสามารถแต่งเพลง กลอนล�ำ  ท�ำนอง เนื้อเรื่อง ได้
ด้วยตนเอง รองลงมา คือ นอกเหนือจากเพลงกุหลาบแดง
ที่สร้างชื่อเสียง และการฟ้อนร�ำที่อ่อนช้อย งดงาม และ
32 ท่าร�ำ ถือเป็นจุดเด่นในการสร้างชือ่ เสียงให้กบั สมจิตร
บ่อทอง ตามล�ำดับ และข้อที่มีการด�ำเนินการตํ่าสุดคือ
เอกลักษณ์ของวงดนตรีลกู ทุง่ หมอล�ำคณะสมจิตร บ่อทอง
คือสมจิตร บ่อทอง เนือ่ งจากผูช้ มส่วนใหญ่จะสนใจเฉพาะ
หัวหน้าคณะ เท่านั้น
2. ด้านการจัดการด้านกระบวนการ จากความ
คิดเห็นของพนักงาน มีความเห็นว่า ด้านการจัดการด้าน
กระบวนการ มีการด�ำเนินการในระดับมากโดยภาพรวม
เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่มีการด�ำเนินการมาก
ที่สุดคือ คณะฯ มีการออกแบบการแสดงไม่ซํ้าในแต่ละปี
รองลงมา คือ หัวหน้าคณะฯ มีการบริหารจัดการวงโดย
ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย มีการจัดงบประมาณเพื่อ
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวงฯ อย่างเพียงพอ และการ
คัดเลือกทีมงาน ผ่านการคัดกรองจากหัวหน้าฝ่ายทุกครัง้
ตามล�ำดับ ส่วนข้อที่มีการด�ำเนินการตํ่าสุดคือ ทีมงานมี
106

ความรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางไปแสดง ตลอดเวลา
และมีการจัดท�ำกฎระเบียบข้อปฏิบตั เิ พือ่ ให้ทมี งานปฏิบตั ิ
ตามอย่างชัดเจน ซึ่งมีการด�ำเนินการในระดับปานกลาง
3. ด้านการจัดการด้านลูกค้า (ผู้ชม) จากความ
คิดเห็นของพนักงานมีความเห็นว่า ด้านลูกค้า (ผู้ชม)
มีการด�ำเนินการในระดับมากโดยภาพรวม เมื่อพิจารณา
ในรายข้อ พบว่า ข้อที่มีการด�ำเนินการมากที่สุดคือ คณะ
ได้ท�ำการแสดงอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ชมมีความสุขขณะที่
ชมการแสดง หัวหน้าคณะมีการน�ำเสนอผลงานอย่างต่อ
เนือ่ งได้รบั การยอมรับจากผูช้ มทุกครัง้ ทีท่ ำ� การแสดง และ
มีการพัฒนาโดยการเรียนรู้จากคณะหมอล�ำคณะอื่นๆ
ก่อนฤดูการแสดง ตามล�ำดับ ส่วนข้อที่มีการด�ำเนินการ
ตํ่าสุดคือ ทีมงานมีบทบาทในการสังเกตพฤติกรรมความ
พึงพอใจของผู้ชมและรายงานให้หัวหน้าคณะทราบ และ
มีการจัดตั้งชมรม ทางอินเตอร์เน็ต ไลน์ และเฟสบุ๊ค เพื่อ
ติดต่อสือ่ สารระหว่างวงฯ กับแฟนเพลงได้งา่ ยขึน้ ซึง่ มีการ
ด�ำเนินการในระดับปานกลาง
4. ด้านการจัดการด้านทีมงาน (ลูกวง) จาก
ความคิดเห็นของพนักงานมีความเห็นว่า ด้านทีมงาน
(ลูกวง) มีการด�ำเนินการในระดับมากโดยภาพรวม เมื่อ
พิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ กี ารด�ำเนินการมากทีส่ ดุ
คือ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลา เมือ่
มีปัญหา หรือต้องการพัฒนาการแสดง มีความสุขในการ
ท�ำงานร่วมกับวงสมจิตร บ่อทอง หัวหน้าคณะพร้อม
ให้การสนับสนุนทีมงาน (ลูกวง) ได้แสดงความสามารถ
ของตนอย่างเต็มที่ ลูกวงอยู่คณะสมจิตร บ่อทอง เพราะ
ชืน่ ชมความสามารถส่วนตัว และมีการซ้อมเพือ่ เตรียมการ
แสดงทุกครั้ง ตามล�ำดับ ส่วนข้อที่มีการด�ำเนินการตํ่าสุด
คือ ทีมงาน(ลูกวง)เข้ามาท�ำงานกับคณะตรงกับความ
สามารถของตนเอง ซึง่ มีการด�ำเนินการในระดับปานกลาง
5. ด้านการจัดการด้านการเงิน จากความคิด
เห็นของด้านลูกวงมีความเห็นว่า ด้านการเงิน มีการด�ำเนิน
การในระดับมากโดยภาพรวม เมือ่ พิจารณาในรายข้อ พบ
ว่า ข้อที่มีการด�ำเนินการมากที่สุดคือ การก�ำหนดค่าจ้าง
ไปแสดงพิจารณาตามความเหมาะสม วงฯ มีการเตรียม
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เงินส�ำรองไว้ เพื่อการบริหารจัดการตลอดฤดูกาลรับงาน
วงฯ มีการแก้ไขสถานการณ์เมือ่ งานทีร่ บั ไม่บรรลุตามเป้า
หมาย ตามล�ำดับ ส่วนข้อทีม่ กี ารด�ำเนินการตํา่ สุดคือ การ
แสดงแต่ละครัง้ ได้ผลก�ำไรตามเป้าหมายทีค่ าดหวัง และมี
การวางแผนให้รายจ่ายไม่เกินรายรับ ซึ่งมีการด�ำเนินการ
ในระดับปานกลาง
6.2 การส่งเสริมการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมอีสานด้าน
ลูกทุง่ หมอล�ำ สรุปได้วา่ ทุกคนให้ความเห็นว่าคณะสมจิตร
บ่อทอง เน้นการล�ำท�ำนองขอนแก่น รวมถึงมีจดุ เด่นทีก่ าร
ร่ายร�ำของหัวหน้าคณะ 32 ท่าร�ำ  ที่อ่อนช้อย งดงาม
สะท้อนถึงวิถชี วี ติ ของคนอีสาน นอกจากนีย้ งั สามารถแต่ง
เพลง กลอนล�ำ ท�ำนอง เนื้อร้อง แต่งเนื้อเรื่องที่จะท�ำการ
แสดงแต่ละปีด้วยตนเอง จากการสัมภาษณ์นายสมจิตร
บ่อทอง พบว่า ตนเองมีความรัก ศรัทธาในการร้องหมอล�ำ
มาตั้งแต่วัยเด็ก ต้องการสืบสานวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งขณะ
นีไ้ ด้เผยแพร่ความรูค้ วามสามารถของตนจนเป็นทีย่ อมรับ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน และมีความมุ่งมั่นที่จะจัด
ตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการแสดงหมอล�ำ ต่อไป
6.3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการหาแนวทางพัฒนา
และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานสู่อาเซียน พบว่า
ทุกคนมีความต้องการที่จะพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งหมอล�ำ
คณะสมจิตร บ่อทอง ให้เป็นแนวหน้า สามารถเข้าสู่
สมาคมอาเซียน สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้เริ่มจาก
การส่งเสริมความโดดเด่น ความรู้ ความสามารถของ
หัวหน้าคณะก่อน เพราะ หากหัวหน้ามีช่องทางแล้ว
ประสบผลส� ำ เร็ จ จะเป็ น การกระตุ ้ น ลู ก น้ อ งเองโดย
อัตโนมัติ แล้วจึงหาวิธีการผลักดันทั้งคณะต่อไป
7. การอภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ ท�ำการศึกษาเรื่องจัดการของ
วงดนตรีลกู ทุง่ หมอล�ำคณะสมจิตร บ่อทอง สูอ่ าเซียน สรุป
ผลการวิจัย พบว่า
7.1 สภาพการบริหารจัดการของวงดนตรีลูกทุ่ง
หมอล�ำคณะสมจิตร บ่อทอง มีรายละเอียดดังนี้

1) ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความคิดเห็น
ด้านการเงิน มีการจัดการภาพรวมในระดับมาก โดยสรุป
ได้ว่า คณะควรมีเงินทุนส�ำรองส�ำหรับบริหารจัดการวง
หรือกรณีฉุกเฉินทันทีอาจเป็นเพราะว่า รายได้จากการ
แสดงมีการว่าจ้างตามฤดูกาลการแสดง การรับงานไม่
สามารถเรี ย กร้ อ งได้ ต ามมาตรฐานที่ ก� ำ หนดทุ ก งาน
มีอปุ สรรคทีเ่ กิดจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ทไี่ ม่คาด
คิดทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังท�ำการแสดง ท�ำให้บางปีการ
เงินไม่เป็นไปตามคาดหวัง อย่างไรก็ตามหัวหน้าคณะไม่
ได้นิ่งเชย มีการหารายได้ด้วยความสามารถของตนเอง
หลากหลายวิ ธี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Bates
Kahle และStulz (2009) ที่กล่าวว่า การส�ำรองปริมาณ
เงินสดที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ จะท�ำ  ให้กิจการ
สามารถด�ำเนินงานได้อย่างราบรืน่ และประสบความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินธุรกิจได้
2) ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความคิดเห็น
ด้านลูกค้า (ผูช้ ม) มีการจัดการภาพรวมในระดับมาก โดย
สรุปได้ว่า ทางคณะเน้นสร้างความสุขให้ผู้ชม ซึ่งต้องให้
ความส�ำคัญทุกองค์ประกอบ การแสดงต้องกึ่งสมัยนิยม
อาจเป็นเพราะว่าหมอล�ำเป็นศิลปะการแสดงที่ใกล้ชิด
ผูช้ มและมีความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินผูแ้ สดงกับผูช้ มการ
แสดงมีการแข่งขันกับคู่แข่งด้วยผลงานการแสดง หาก
ผู้ชมไม่ได้รับความบันเทิง ผลตอบรับไม่เป็นที่ประทับใจ
อาจมีผลกระทบต่อการอยูร่ อดของคณะได้ และต้องมีการ
ปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอดทุกสมัย ได้สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ประมวล พิมพ์เสน (2546) การแสดงทุกอย่าง
จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู ่ เ สมอ ทั้ ง นี้ ต ้ อ งขึ้ น อยู ่ กั บ
ความสนใจ ความต้องการของผูฟ้ งั หรือผูท้ วี่ า่ จ้างไปแสดง
การแสดงดนตรีทางทีวีสร้างอิทธิพลต่อผู้ฟังอย่างกว้าง
ขวาง ผู ้ ฟ ั ง ล�ำ  กั บ ผู ้ ฟ ั ง ดนตรี แทบจะแบ่ ง กั น สิ้ น เชิ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุบรรณ จันทบุตร และทอง
มาก จั น ทะลื อ (2547) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งสถานภาพและ
บทบาทของหมอล�ำท่ามกลางกระแสการเปลีย่ นแปลงทาง
สังคม : กรณีศึกษาหมอล�ำในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
ในยุคที่วัฒนธรรมดั้งเดิมได้สูญสลายไป ระบบเศรษฐกิจ
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เปลี่ยนจากการผลิตแบบยังชีพมาเป็นการผลิตเพื่อขาย
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ตลอดจนโลกทัศน์ของคนดู
เปลี่ ย นไป หมอล� ำ ซึ่ ง เดิ ม เป็ น ผู ้ ถ ่ า ยทอดภู มิ ป ั ญ ญา
และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองมา
ตลอดเพือ่ ความอยูร่ อด จากหมอล�ำพืน้ หมอล�ำกลอน มา
เป็นหมอล�ำเพลิน หมอล�ำซิ่ง และลูกทุ่งหมอล�ำในที่สุด
3) ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความคิดเห็น
ด้านกระบวนการ มีการจัดการภาพรวมในระดับมาก โดย
สรุปได้ว่า ชาวคณะยังต้องพัฒนาตนเองทุกฝ่ายอย่างไม่
หยุดยั้งอาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันได้รับความนิยมจากคน
รุ่นใหม่น้อย การแสดงต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
ทันการเปลี่ยน และตรงกับความต้องการของผู้ชมที่สุด
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของสร้ อ ยตระกู ล อรรถมานะ
(2545) ทีก่ ล่าวไว้วา่ กระบวนการจัดการเป็นกระบวนการ
ด�ำเนินงานที่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามล�ำดับ เป็นการ
ตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท�ำอะไรที่ไหน เมื่อใด โดยใคร
นอกจากจะเป็นการลดความไม่แน่นอนแล้ว ยังท�ำให้
สมาชิกในองค์กรมีความมั่นใจในการท�ำงานท�ำให้การ
ท�ำงานมีประสิทธิผล การจัดล�ำดับการท�ำงานทีด่ ไี ม่ควรมี
ลักษณะตายตัวต้องยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์อาจมีการ
ปรับปรุงแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนล�ำดับการท�ำงานได้เสมอ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้นด้วย
4) ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความคิดเห็น
ด้านทีมงาน (ลูกวง) มีการจัดการภาพรวมในระดับมาก
โดยสรุปได้ว่า ลูกวงทุกคนต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของ
ตนเอง มีความผูกพันกับคณะ อยู่กันแบบครอบครัว
รักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง มีความสามัคคีกัน อาจเป็น
เพราะว่า หัวหน้าคณะมีความทุม่ เทกับการแสดง ประกอบ
กับเป็นบุคคลทีม่ จี ติ ใจโอบอ้อมอารียจ์ งึ มีความคาดหวังให้
พนักงานทุกคนมีความรู้สึกผูกพัน เชื่อมั่น ศรัทธาต่อ
วิชาชีพ และเชือ่ มัน่ ศรัทธาในความรูท้ ไี่ ด้จากวิชาชีพ เป็น
แรงจูงใจและเป็นทัศนคติในการท�ำงาน รวมถึงมีการทุม่ เท
และอุทิศตนเพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายของวิชาชีพ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์และคณะ (2542)
ทีส่ รุปว่า ความจงรักภักดีในวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) การ
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ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบมาตรฐานของวิชาชีพ (Compliance with Professional Standard) 2) การให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของวิชาชีพ (Participative in
Professional Activities) 3) การยินดีอุทิศตนให้กับ
วิชาชีพ (Professional Commitment) และ 4) การมี
ความรักความศรัทธาต่อวิชาชีพ (Professional Faithfulness) ย่อมเป็นการประสานพฤติกรรม ของสมาชิกกับเป้า
หมายของวิชาชีพที่ได้ก�ำหนด กิจกรรมและพฤติกรรมไว้
เพือ่ น�ำไปสูเ่ ป้าหมายของความส�ำเร็จในการท�ำงาน ความ
ส�ำเร็จในการท�ำงาน (Work Success) เป็นสิ่งที่ผู้ท�ำงาน
ในทุกสาขาวิชาชีพต้องการ
5) ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ความคิดเห็น
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ก ารจั ด การภาพรวมในระดั บ มาก
โดยสรุปได้ว่า ด้วยหัวหน้าคณะเป็นแกนน�ำในการแสดง
ผู้ชมชื่นชม ประทับใจ เพื่อเป็นการอนุลักษณ์เอกลักษณ์
ของหัวหน้าคณะ และเพื่อให้การแสดงด้านหน้าเวทีของ
คณะสมจิตร บ่อทอง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หัวหน้า
คณะต้องถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้กับพนักงาน
อาจเป็ น เพราะว่ า หั ว หน้ า คณะยั ง หาบุ ค คลที่ มี ส นใจ
ความสามารถ และพรสวรรค์ โดยเฉพาะด้านร�ำหมอล�ำ 
ฟ้อน หรือความสามารถในด้านแต่งกลอน มีไม่มากนัก
จึงยังไม่มีการถ่ายทอดอย่างจริงจัง แต่ใช้วิธีการฝึกซ้อม
ก่อนการแสดงไปพร้อมๆ กัน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ
พเยาว์ แสนเภา (2547) กล่าวว่า การท�ำงานจะต้องเลือก
คนที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเข้ า มาท� ำ งาน โดยอาศั ย
กระบวนการคัดเลือกบุคคล เพือ่ ท�ำให้บคุ คลนัน้ เกิดความ
พอใจในสายอาชีพ จึงจะสามารถท�ำงานโดยส่วนรวมเพือ่
บรรลุเป้าหมายไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ มาลินี จุฑะรพ (2539) ที่กล่าวว่า โดยทั่วไป
บุคคลจะมีความแตกต่างกันในด้านต่อไปนี้ คือ ด้าน
ร่างกาย ด้านสติปญ
ั ญา ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านความ
ถนัด ด้านความสนใจ ด้านเจตคติ ด้านแรงจูงใจทางสังคม
ด้านค่านิยม ด้านรสนิยม ด้านฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ด้านการศึกษาอบรม ด้านการกระท�ำ และด้านอายุ
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7.2 การส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมอี ส าน
ด้านลูกทุง่ หมอล�ำ ผลการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า สมจิตร บ่อทอง
ต้องการสืบสานวัฒนธรรมอีสาน และมีความมุ่งมั่นที่จะ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ศิ ล ปะการแสดงหมอล� ำ ต่ อ ไป
อาจเป็นเพราะว่า มีความรัก ศรัทธาในการร้องหมอล�ำมา
ตั้งแต่วัยเด็ก มีจุดเด่นที่การร่ายร�ำของหัวหน้าคณะ 32
ท่าร�ำ ที่อ่อนช้อย งดงาม สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนอีสาน
และสามารถแต่งเพลง กลอนล�ำ ท�ำนอง เนือ้ ร้อง แต่งเนือ้
เรื่องที่จะท�ำการแสดงแต่ละปีด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
เอกสารของส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น (2554)
ซึง่ ได้มกี ารจัดการจัดสัมนาหมอล�ำ ในหัวข้อโครงการ“สืบ
สานฮีตฮอยหมอล�ำ เฉลิมพระเกียรติ ฯ 84 พรรษา”ในวัน
ที่ 4-5 มิถนุ ายน 2554 ซึง่ ภายในงานได้กล่าวถึงหมอล�ำที่
ได้ถกู ประกาศขึน้ ทะเบียนมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
คือองค์ความรู้ดั้งเดิมของไทยก�ำลังจะสูญหายไปอย่าง
รวดเร็ว ทั้งนี้อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวั ฒ นธรรม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่
การท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น การโยกย้ายถิ่นของชาว
ชนบทเข้ า สู ่ เ มื อ งใหญ่ แ ละการเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง
แวดล้อมซึ่งบริบทที่เปลี่ยนไปดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติและการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จึงเป็นมาตรการส�ำคัญทีม่ งุ่ ส่งเสริมการตระหนักถึงคุณค่า
อั น โดดเด่ น ยกย่ อ งองค์ ค วามรู ้ แ ละภู มิ ป ั ญ ญาของ
บรรพบุรุษส่งเสริมศักดิ์ศรีทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์
ของกลุม่ ชนทีม่ อี ยูท่ วั่ ประเทศ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจและ
เกิดการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
7.3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการหาแนวทางพัฒนา
และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่ อีสานเข้าสูอ่ าเซียน ผลการ
วิจยั ครัง้ นี้ พบว่า ต้องการให้เริม่ จากส่งเสริมความรู้ ความ
สามารถของหัวหน้าคณะก่อน แล้วจึงหาวิธกี ารผลักดันทัง้
คณะต่อไป อาจเป็นเพราะว่า สมจิตร บ่อทองมีความโดด
เด่นเฉพาะตัวด้าน มีคุณธรรมจริยธรรม และ 1 คน อาจ
จะสะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของ Wood
cock (1989) ที่กล่าวว่า ความเป็นผู้น�ำเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง
ส�ำหรับความส�ำเร็จในงานด้านต่างๆ ขององค์การ ผู้น�ำที่
ไม่มคี วามสามารถ ย่อมจะเป็นผูท้ ำ� ลายขวัญของบุคลากร

ในองค์ ก าร และเป็ น ผลท� ำ ให้ ง านด้ า นต่ า งๆ ขาด
ประสิทธิภาพแต่ในทางตรงกันข้าม ผูน้ ำ� ทีม่ คี วามสามารถ
จะมีผลท�ำให้เปลี่ยนลักษณะของบุคลากรในองค์การให้
กลับกลายเป็นบุคคลที่มีความขยันขันแข็ง และช่วยให้
องค์การประสบผลส�ำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. คณะวงดนตรี ลู ก ทุ ่ ง หมอล� ำ คณะสมจิ ต ร
บ่อทอง ควรมีการจัดการด้านการเงินอย่างเป็นระบบ
บริหารการเงินอย่างเหมาะสมให้ธุรกิจมีสภาพคล่องน�ำ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานเป็นทุนส�ำรองหรือส�ำหรับขยาย
ธุรกิจ นอกจากนี้หัวหน้าคณะ ควรบริหารบุคคลโดยใช้
อ�ำนาจอย่างมีศิลปะ ในการบังคับบัญชาวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทัง้ ด้านความต้องการ เจตคติ ความ
สามารถ การแสดงออกทางอารมณ์ ความถนัดและความ
สนใจ แล้วค้นหาวิธีการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมกับ
บุคคลเฉพาะรายให้ทมี งานมีความสนใจในการปฏิบตั งิ าน
หน้าที่การงานด้วยความตั้งใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
เต็ ม ใจที่ จ ะท� ำ งานนั้ น ๆ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพมากที่สุด
2. ประสานองค์การบริหารส่วนต�ำบลหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อระดมทุนก่อตั้งแหล่งเรียนรู้หมอล�ำ
ระดับท้องถิน่ จัดท�ำหลักสูตรท้องถิน่ น�ำต่อเสนอเขตพืน้ ที่
การศึกษาต่างๆ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งชมรม
ศิลปนาฏศิลป์ หมอล�ำ  ในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐ
และเอกชน เพื่อสร้างจิตส�ำนึกให้เยาวชนให้รักภาคภูมิใจ
ในเอกลักษณ์และอนุรักษ์หมอล�ำต่อไป
3. ประสานศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ทางศูนย์ส่งเสริมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทางสือ่ วิทยุ โทรทัศน์
แผ่นพับ การน�ำเสนอผลงานการแสดงในงานแสดงร่วมกับ
ศิ ล ปิ น หมอล� ำ ท่ า นอื่ น ๆ หรื อ การแสดงร่ ว มกั บ กลุ ่ ม
อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศิลปะนาฏศิลป์ของ
ตนเองต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพในการหารูปแบบ
การอนุรักษ์หมอล�ำประเภทต่างๆ ให้ชัดเจน
2. ควรท�ำการวิจยั รูปแบบการมีสว่ นร่วมในการ
อนุรักษ์หมอล�ำขององค์กรภาครัฐระดับท้องถิ่นหรือภาค
เอกชนทั่วไป
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