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การบริหารจัดการวงดนตรีลูกทุ่งหมอล�าวัฒนธรรมของชาวอีสาน

THE MANAGEMENT OF MOR LUM BAND E-SAN’S CULTURE

 
	คนิตลดา	ณะศรี1

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ฉัตรพงษ์	พีระวราสิทธิ์2

	 	 	 	 	 	 	 	 	 วีณา	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา3

บทคัดย่อ

	 การวิจัยเป็นแบบผสมผสานครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาสภาพการบริหารจัดการของวงดนตรีลูกทุ่ง

หมอล�า

	 ศกึษาการส่งเสรมิการอนรุกัษ์วฒันธรรมท้องถิน่อสีานด้านลกูทุง่หมอล�า	3)	ศกึษาแนวทางการพฒันาวงดนตรี

ลกูทุง่หมอล�า	โดยศกึษาจากกลุม่เป้าหมายทีท่�าการศกึษา	คอื	วงดนตรลีกูทุง่หมอล�าสมจติร	บ่อทอง	ได้แก่	ฝ่ายหมอล�า	

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	

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมลู	ได้แก่	แบบสอบถาม	การสนทนากลุม่	การสงัเกต	การสมัภาษณ์เชงิลกึ	สถิตทิีใ่ช้การ

วิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ความถี่	ค่าร้อยละ	และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	ใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์และใช้วิธีการตรวจ

สอบข้อมูลแบบสามเส้า

	 ผลการศึกษา	พบว่า	

	 1)	 สภาพการบริหารจัดการของวงดนตรีลูกทุ่งหมอล�าคณะสมจิตร	 บ่อทอง	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	การจัดการด้านผลิตภัณฑ์	(การแสดงหมอล�า)	รองลงมาคือการ

จัดการด้านกระบวนการ	การจัดการด้านลูกค้า	(ผู้ชม)	การจัดการด้านทีมงาน	(ลูกวง)	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	ได้แก่	

การจัดการด้านการเงิน	

	 2)		 การส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานด้านลูกทุ่งหมอล�า	พบว่า	หัวหน้าคณะ	มีความรัก	ศรัทธา	

ในการร้องหมอล�า	มีความมุ่งมั่นในการสืบสานวัฒนธรรมอีสาน	เป็นอาจารย์สอนสาขานาฏศิลป์	ในสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ	และได้ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการแสดงหมอล�า	

	 3)		 แนวทางการพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งหมอล�าคณะสมจิตร	บ่อทอง	 พบว่า	 ควรมีการส่งเสริมความโดดเด่น	

ความรู้	ความสามารถของหัวหน้าคณะ	และคณะทีมงาน	เพื่อเตรียมพร้อมต่อไป

ค�าส�าคัญ : การบริหารจัดการ	วงดนตรีลูกทุ่งหมอล�า	วัฒนธรรมของชาวอีสาน

1 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป	วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2 หัวหน้าหมวดศึกษาทั่วไป	วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
3 รองศาสตราจารย์	ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา
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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�า

	 ประเวศ	 วะสี	 (2536)	 กล่าวว่า	 วัฒนธรรม	 คือ	

พลงัแห่งการพฒันาและยงักล่าวอกีว่า	วฒันธรรมมพีลงัใน

การพัฒนาอยู ่ ท่ีความเข ้าใจความหมายของค�าว ่า

วัฒนธรรมเพราะความเข้าใจเป็นพลังหรืออ�านาจอันยิ่ง

ใหญ่	และคืออ�านาจแห่งความเข้าใจ	(Power	of	Under-

standing)	 มนุษยชาติมีความงอกงามหรือวัฒนธรรมซึ่ง

หมายถงึ	การเรียนรู	้สะสมความรู	้และถ่ายทอดความรูใ้น

รูปแบบของการปฏิบัติ	 การปฏิบัติหรือพฤติกรรมของ

ชุมชนหรือวิถีชีวิตของชุมชนมีความแตกต่างกันในแต่ละ

ท้องที	่วฒันธะรมของชาวอสีานกเ็ช่นเดยีวกนั	มนษุยชาติ

เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมเพ่ือเป็นมรดกของชนรุ่นหลัง

อย่างต่อเนื่อง	 การถือปฏิบัติในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมโดย

เฉพาะวัฒนธรรมทางจิตใจของมนุษย์โดยแรงผลักดัน	ซึ่ง

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยววัฒนธรรมทางจิตใจที่ส�าคัญ	 ได้แก่	

การนบัถอืศาสนา	ความคดิค�านงึในเรือ่ง	เชือ้ชาต	ิเผ่าพนัธุ	์

ตลอดจนอทิธพิลทางสภาพภมูศิาสตร์	ปัจจยัดังกล่าวนีส่้ง

ผลต่อการก�าหนดวิถีชีวิตของมนุษย์ให้เป็นผู้มีวัฒนธรรม

สูง	มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ	ถ้าหากมีการปฏิบัติอย่างต่อ

เนือ่งเป็นเวลานานจะส่งผลดีในการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะ

ประจ�าชาต	ิ(Nationality)	หรอืเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม

ประจ�าชาติ	 และความส�าคัญอีกประการหนึ่งของศิลป
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วฒันธรรมท้องถิน่ยงัมส่ีวนส�าคญัในการพฒันาสงัคมท้อง

ถิ่นให้อยู่อย่างเป็นสุขและยังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของ	

คนในท้องถิ่นนั้นๆ	 จึงควรได้รับการส่งเสริมจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เน่ืองจากถือเป็นอ�านาจและหน้าท่ี

ของท้องถ่ินอยู่แล้ว	 นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินยังเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดและ

เป็นองค์กรระดับฐานรากที่ส�าคัญของสังคม	 จารุวรรณ	

ธรรมวตัร	(2528)	กล่าวว่า	หมอล�าจดัว่าเป็นการแสดงทัง้

ศาสตร์และศิลป์โดยเฉพาะในวิถีชีวิตของชาวอีสาน	 ใน

ขณะเดยีวกนัเพราะว่านอกจาก	หมอล�าจะให้ความบนัเทิง

แล้ว	ยงัให้ความรู้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ฟัง	เช่น	การ

ให้ความรู้และการด�าเนินชีวิตในสังคม	 ส่วนทางอ้อม	 คือ	

การใช้เป็นสื่อในการอบรม	 สั่งสอน	 โดยแทรกค�าสอนใน

พระพุทธศาสนา	 ค่านิยม	 และกฎเกณฑ์	 ในสังคมที่ควร

ปฏิบัติ	อนึ่ง		 หมอล�าเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มี

บทบาทด้านการให้ความรูแ้ละความบนัเทงิเป็นส่ือในการ

บันทึกพฤติกรรมของคนในสังคมเป็นส่ือในการสืบทอด

วัฒนธรรม	 ประเพณีและความเชื่อต่างๆ	 จึงเห็นได้ว่า

หมอล�าเป็นศิลปะการแสดงที่ผูกพันกับชีวิตชาวอีสานได้

สืบทอดมาหลายชั่วอายุจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

	 ปัญหาที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบัน	ก็คือ	หมอล�าได้มี

การปรับเปลี่ยนตนเองมาโดยตลอด	 ยิ่งในกระแส

วัฒนธรรมสมัยใหม่	 ซึ่งเป็นยุคโลกไร้พรมแดนอย่าง

ปัจจุบันหมอล�า	ที่เป็นศิลปะการแสดงสาขาหนึ่งที่ก�าลัง

ประสบกับปัญหาในด้านความเชือ่และค่านยิมทีล่ดลงเป็น

อย่างมาก	เนือ่งจากสงัคมได้เปลีย่นไปรวดเรว็สือ่ต่างๆ	เข้า

มามบีทบาทแทนหมอล�ามากยิง่ข้ึน	เช่น	ภาพยนตร์		ละคร

ทางโทรทัศน์	 	สื่อทางอินเตอร์เน็ต		 ที่เข้าถึงได้เร็วให้ทั้ง

ความรู้และบันเทิงได้มาก	 ฉะนั้น	 หมอล�าจึงต้องมีการ

ประยุกต์บทบาทของตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม	 โดยค�านึงจากกลุ่มผู้ฟังเป็นหลักตลอดจนด้าน

เศรษฐกิจ		 การบริหารจัดการภายในวงหากไม่ปรับปรุง

และขาดหลกับรหิารทีด่แีล้ว	ย่อมไม่สามารถทีจ่ะยนืหยดั

อยู่ได้	ดงัจะเห็นได้ว่าปัจจบุนัมหีมอล�าหลายคณะต้องเลิก

การละเล่นและปิดวงไปโดยปริยาย	เพราะไม่มคีนจ้างหรอื

ไม่มีกลุ่มผู้ฟังที่นิยมชมชอบ	(สุรพล	เนสุสินธุ์,	2550)	

	 วงดนตรีหมอล�าคณะสมจิตร	 บ่อทอง	 เป็นกลุ่ม

ตวัอย่างทีท่�าการศกึษาในครัง้นีเ้ริม่จากคณะวงดนตรหีมอ

ล�าเล็กๆ	 ที่มีการแสดงหมอล�าเป็นหลัก	 มีผู ้ร่วมทีมงาน 

ไม่กี่สิบคน	แต่ด้วยผู้น�าทีม	คือ	นายสมจิตร	บ่อทอง	เป็น

นักร้องอัดแผ่นเสียงที่คนรู้จักและชื่นชอบน�้าเสียงอยู่แล้ว 

จากที่เป็นคณะเล็กๆ	 ก็เริ่มมีทีมงานมากขึ้น	 การแสดงก็

พัฒนาไปเรื่อยๆ	สิ่งที่ส�าคัญ	คือ	เป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์	

ด้านแต่งกลอนล�าท�านองขอนแก่น	ฟ้อนอ่อนช้อย	มคีวาม

สามารถในการแต่งกลอนล�า	 ร้องหมอล�าได้ทุกท�านอง	 

มคีวามความมุง่มัน่	ตัง้ใจ	ขยนัอดทน	เอาจรงิเอาจงั	พฒันา

หลายรูปแบบ	จนท�าให้แฟนเพลง		 แฟนหมอล�ายอมรับ		

ให้การสนับสนุน	 อย่างล้นหลาม	 จึงท�าให้คนรู้จักมากขึ้น

จนได้รับฉายา	 “พระเอกหมอล�านาฏศิลป์ยอดฮิต”	 จาก

อดีตสู ่ปัจจุบัน	 นอกจากการแสดงหมอล�าแล้วยังเป็น

อาจารย์สอนสาขานาฏศิลป์ให้กับสถาบันของรัฐ	 และได้

รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์	 ศิลปิน

มรดกอีสาน	 สาขาศิลปะการแสดง	 และรางวัลนาฏราช

ศิลปินพื้นบ้าน

	 จากจุดเด ่นของนายสมจิตร	 บ ่อทอง	 และ

พัฒนาการของวง	 ผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะหาแนวทางการ

พัฒนาจัดการวงดนตรีลูกทุ่งหมอล�าคณะสมจิตร	บ่อทอง	

เพื่อเป็นการอนุรักษ์หมอล�า	 ให้ยังคงเอกลักษณ์ของ

วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ยังคงคุณค่า	 มีศักดิ์ศรี	 

ไม่สูญเสียอัตลักษณ์และความเป็นอีสานได้ด�ารงความ

หลากหลายที่ เป ็นเอกลักษณ์พร้อมกับส่งเสริมการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ	 ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังและน�า

วัฒนธรรมอีสานหมอล�าให้เจริญและยั่งยืนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1	เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของวง

ดนตรีลูกทุ่งหมอล�า	

	 2.2	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน	 

ด้านลูกทุ่งหมอล�า

	 2.3	เพือ่หาแนวทางพฒันาและส่งเสรมิวฒันธรรม

ท้องถิ่นอีสาน
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3.  ประโชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  3.1	ทราบวิธีการจัดการ	 วิธีการแก้ไขปัญหา

อุปสรรคของวงดนตรีลูกทุ่งหมอล�า	คณะสมจิตร	บ่อทอง

		 3.2	ส่งเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานด้าน

หมอล�า	

		 3.3	ได้แนวทางการพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งคณะ 

สมจิตร	บ่อทอง	

 

4. กรอบแนวคดิในการวจิยั (Conceptual Frame-

work)

	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู ้วิจัยใช้แนวคิดของ	 Robert	 

Kaplan	 และ	 David	 Norton	 (1996)	 ตามหลักของ	 

Balanced	Scorecard	ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการบริหาร

จัดการสมัยใหม ่	 โดยพิจารณาตัวช้ีวัดในส่ีมุมมอง	 

(Perspectives)	 ประกอบด้วย	 มุมมองด้านการเงิน	 

(Financial	Perspective)	มมุมองด้านลกูค้า	(Customer	

Perspective)	มมุมองด้านกระบวนการภายใน	(Internal	

Process	Perspective)	และมุมมองด้านการเรียนรู้และ

การพัฒนา	 (Learning	 and	 Growth	 Perspective)	 

บูรณาการกับส่วนประสมทางการตลาดส�าหรับธุรกิจ

บริการ	 (Service	Mix)	ตามแนวคิดของ	Philip	Kotler	

(1996,	 อ้างใน	 ศิริวรรณ	 เสรีรัตน์)	 ซึ่งเป็นแนวคิดส่วน

ประสมทางการตลาดส�าหรับธุรกิจบริการ	 (Service	 

Marketing	Mix)	 ซึ่งจะได้	 ส่วนประสมทางการตลาด	

(Marketing	Mix)	 หรือ	 7Ps	 ในการก�าหนดกลยุทธ์การ

ตลาดซ่ึงประกอบด้วย	 1)	 ด้านผลิตภัณฑ์	 (Product)	 

2)	 ด้านราคา	 (Price)	 3)	 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	

(Place)	4)	ด้านส่งเสริมการตลาด	(Promotion)	5)	ด้าน

บุคคล	(People)	หรอืพนกังาน	(Employee)	6)	ด้านการ

สร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ	 (Physical	 

Evidence	and	Presentation)	และ	7)	ด้านกระบวนการ	

(Process)	

กรอบแนวคิด
 

การบริหารจัดการวงดนตรี

ลูกทุ่งหมอล�า

1.	ด้านการเงิน		(Financial)	

2.		ด้านลูกค้า	(ผู้ชม)	

	 (Customer)

3.	ด้านกระบวนการจัดการ

	 (Process	Management)

4.		ด้านทมีงาน	(ลกูวง)	(People)

5.	ด้านผลิตภัณฑ์	(Product)

การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิผลของ

วงดนตรีลูกทุ่งหมอล�า

5. วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบผสม	(Mix	Method	 

Research)	 โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	

Research)	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	 (Question-

naires)	 ศึกษาความคิดเห็นของลูกวงและใช้ระเบียบวิธี

วจิยัเชิงคณุภาพ	(Qualitative	Research)	จากการศกึษา

เอกสาร	การสงัเกต	การสมัภาษณ์	และใช้วธีิการตรวจสอบ

ข้อมูลแบบสามเส้า

 5.1 กลุ่มเป้าหมาย

	 	 กลุ่มเป้าหมาย	แบ่งเป็น	10	ฝ่าย	ได้แก่	ฝ่าย

หมอล�า	จ�านวน	38	คน	ฝ่ายนกัดนตร	ีจ�านวน	15	คน	ฝ่าย

นักร้อง	จ�านวน	15	คน	ฝ่ายจัดชุดหางเครื่อง	จ�านวน	12	

คน	ฝ่ายหางเครือ่ง	จ�านวน	80	คน	ฝ่ายแสงสเีสยีง	จ�านวน	

18	คน	ฝ่ายคอนวอย	 (ติดตั้งเวทีการแสดง)	 จ�านวน	32	

คน	ฝ่ายแม่ครัว	จ�านวน	6	คน	ฝ่ายยานพาหนะ	จ�านวน	

18	คน	ฝ่ายการเงินและบัญชี	จ�านวน	2	คน	และหัวหน้า

คณะ	1	คน	รวมทั้งสิ้น	237	คน

 5.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

		 	 การศกึษาครัง้นี	้ใช้เคร่ืองมอืเพือ่เก็บรวบรวม

ข้อมูล	

		 	 เอกสาร	ได้แก่	บนัทกึการจดัตัง้วง	ต�าราทาง

วิชาการ	อินเตอร์เน็ต	สัญญาว่าจ้าง	กฎ	ระเบียบ	เอกสาร

หลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง	เพือ่รวบรวมข้อมลูเป็นข้อมลูเบ้ืองต้น	

น�ามาสร้างแบบสอบถาม	 ได้ค ่าความเท่ียงตรงเชิง

โครงสร้างเท่ากับ	 3.51	 และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา	
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(IOC)	 เท่ากับ	 0.66	 -	 1.00	 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	

เท่ากับ	0.975

		 	 การสัมภาษณ์	 ได ้แก ่ 	 บันทึกจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก	การสนทนากลุ่ม	ที่เกี่ยวข้องการจัดการ

ของวงดนตรีลูกทุ่งหมอล�าคณะสมจิตร	บ่อทอง

	 	 การสังเกต	ได้แก่	บันทึกจากการสังเกตการ

จัดการ	การซ้อมเพื่อเตรียมการแสดง	การแสดงสด	 เพื่อ

สังเกตความทุ่มเท	 ตั้งใจในการปฏิบัติตามหน้าที่ของทีม

งานแต่ละฝ่าย	

 5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 การวจิยัครัง้นีใ้ช้เครือ่งมอืเพือ่รวบรวมข้อมูล

เชงิปริมาณ	โดยการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม	

(Questionnaires)	ข้อมลูเชงิคณุภาพ	การสมัภาษณ์เชงิลกึ	 

(In-depth	 Interviewing)	 และจากการสนทนากลุ่ม	

(Focus	Groups)	โดยแบ่งขั้นตอนในการเก็บข้อมูล	ดังนี้

	 	 1)	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม	

(Questionnaires)	โดยนัดหัวหน้าฝ่าย	10	ฝ่าย	เพื่อขอ

ความร่วมมือ	ชี้แจง	ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อค�าถามใน

แบบสอบถาม	 พร้อมแจกแบบสอบถามให้หัวหน้าฝ่าย	

เพื่อน�าไปแจกสมาชิกของแต่ละฝ่าย	 ได้แก่	 ฝ่ายหมอล�า	

จ�านวน	38	คน	ฝ่ายนักดนตรี	จ�านวน	15	คน	ฝ่ายนักร้อง	

จ�านวน	15	คน	ฝ่ายจัดชุดหางเครื่อง	จ�านวน	12	คน	ฝ่าย

หางเครือ่ง	จ�านวน	80	คน	ฝ่ายแสงสเีสยีง	จ�านวน	18	คน	 

ฝ่ายคอนวอย	 (ติดตั้งเวทีการแสดง)	 จ�านวน	 32	 คน	 

ฝ่ายแม่ครวั	จ�านวน	6	คน	ฝ่ายยานพาหนะ	จ�านวน	18	คน	 

ฝ่ายการเงินและบัญชี	 จ�านวน	 1	 คน	 ซึ่งแต่ละฝ่ายไม่

รวมหัวหน้าคณะ	 และนัดเวลา	 2	 สัปดาห์	 เพื่อขอเก็บ

แบบสอบถามคืน

	 	 2)	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

เชงิลกึ	(In-depth	Interviewing)	โดยนดัหวัหน้าฝ่าย	10	

ฝ่าย	และหัวหน้าคณะ	ซึ่ง	1	สัปดาห์	นัดสัมภาษณ์	3	วัน	

วันละ	3	-	4	คน	ใช้เวลาสัมภาษณ์คนละ	25	-	30	นาที	

เพื่อขอทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการวงตาม

ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล

	 	 3)	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม	

(Focus	Groups)	โดยนดัหวัหน้าฝ่าย	10	ฝ่าย	และหัวหน้า

วง	 ร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการวงให้เกิด

ประสทิธผิล	รวมถึงวธิกีารเข้าสูอ่าเซยีน	ทกุขัน้ตอน	ผูวิ้จยั

และ	 ผู้ร่วมวิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	

เมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	2558

 5.4 ระยะเวลาด�าเนินการ

		 	 ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัใช้ระยะเวลาในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันท่ี	 1	 พฤศจิกายน	 2557	 –	 6	

มิถุนายน	2558	โดยใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

 5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 การวิเคราะห์ข้อมูล	ผู้วิจัยใช้วิธีการ	ดังนี้

	 	 1)	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้

โปรแกรมส�าเรจ็รปูคอมพวิเตอร์	โดยด�าเนนิการวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ	

	 	 ตอนท่ี	 1	 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ	(Check	List)	โดยใช้วธิหีาค่าความถี	่(Frequency)	 

แล้วสรุป	ออกมาเป็นค่าร้อยละ	(Percentage)

	 	 ตอนท่ี	 2	 ท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	3	ระดับ	จ�านวน	31	ข้อ	น�า

ข้อมูลมาแจกแจงความถีห่าค่าเฉลีย่	( )	และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	 (µ)	 เป็นรายด้าน	 น�าเสนอข้อมูลในรูปตาราง

ประกอบความเรียง

		 	 2)	 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ	Con-

tent	 Analysis	 คือ	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา

เอกสาร	การสัมภาษณ์	และการสังเกต

6.  ผลการวิจัย

	 ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด	197	คน	จ�าแนกตาม

เพศ	 เป็นเพศชาย	 คิดเป็นร้อยละ	 69.0	 เป็นเพศหญิง	 

คิดเป็นร้อยละ	 31.0	 อายุต�่ากว่า	 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	อาย	ุ51	ปีขึน้ไป	คดิเป็นร้อยละ	8.6	ระยะเวลา

ท�างานร่วมกับคณะ	 ต�่ากว่า	 1	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 19.3	
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ระยะเวลาท�างานร่วมกับคณะ	 1	 -	 2	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	

47.2	ระยะเวลาท�างานร่วมกับคณะ	3	–	4	ปี	คิดเป็นร้อย

ละ	17.3	และระยะเวลาท�างานร่วมกบัคณะ	5	ปีขึน้ไป	คดิ

เป็นร้อยละ	16.2	ผลการวิจัยสรุปได้	ดังนี้

	 6.1	สภาพการบริหารจัดการของวงดนตรีลูกทุ่ง

หมอล�าคณะสมจติร	บ่อทอง	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด	 คือ	

การจัดการด้านผลิตภัณฑ	์ (การแสดงหมอล�า)	 รองลงมา	

คือ	 การจัดการด้านกระบวนการ	 การจัดการด้านลูกค้า 

(ผู้ชม)	การจัดการด้านพนักงาน	(ทีมงาน)	และด้านที่มีค่า

เฉลี่ยต�่าสุด	ได้แก่	การจัดการด้านการเงิน

	 ผลการวิจัยสรุปแต่ละด้าน	พบว่า

	 1.		 ด้านผลติภณัฑ์	(การแสดงหมอล�า)	จากความ

คิดเห็นของพนักงาน	 (ทีมงาน)	 มีความเห็นว่า	 ด้าน

ผลติภณัฑ์	(การแสดงหมอล�า)	มกีารด�าเนินการอยูใ่นระดับ

มากท้ังโดยภาพรวมและในรายข้อเมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า	ข้อที่มีการด�าเนินการมากที่สุดคือ	สมจิตร	บ่อทอง	

มีความสามารถแต่งเพลง	กลอนล�า	ท�านอง	เนื้อเรื่อง	ได้

ด้วยตนเอง	รองลงมา	คอื	นอกเหนอืจากเพลงกหุลาบแดง	

ที่สร้างชื่อเสียง	 และการฟ้อนร�าที่อ่อนช้อย	 งดงาม	 และ	

32	ท่าร�า	ถอืเป็นจดุเด่นในการสร้างชือ่เสยีงให้กบัสมจติร	

บ่อทอง	 ตามล�าดับ	 และข้อที่มีการด�าเนินการต�่าสุดคือ	

เอกลกัษณ์ของวงดนตรลูีกทุง่หมอล�าคณะสมจิตร	บ่อทอง	

คอืสมจติร	บ่อทอง	เนือ่งจากผู้ชมส่วนใหญ่จะสนใจเฉพาะ

หัวหน้าคณะ	เท่านั้น

	 2.	 ด้านการจัดการด้านกระบวนการ	จากความ

คิดเห็นของพนักงาน	มีความเห็นว่า	ด้านการจัดการด้าน

กระบวนการ	 มีการด�าเนินการในระดับมากโดยภาพรวม	

เม่ือพิจารณาในรายข้อ	 พบว่า	ข้อที่มีการด�าเนินการมาก

ที่สุดคือ	คณะฯ	มีการออกแบบการแสดงไม่ซ�้าในแต่ละปี	

รองลงมา	คือ	หัวหน้าคณะฯ	มีการบริหารจัดการวงโดย

ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย	 มีการจัดงบประมาณเพื่อ

ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวงฯ	อย่างเพียงพอ	และการ

คดัเลอืกทมีงาน	ผ่านการคดักรองจากหวัหน้าฝ่ายทกุครัง้	

ตามล�าดับ	 ส่วนข้อที่มีการด�าเนินการต�่าสุดคือ	 ทีมงานมี

ความรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางไปแสดง	 ตลอดเวลา	

และมกีารจดัท�ากฎระเบยีบข้อปฏบิติัเพือ่ให้ทมีงานปฏบัิติ

ตามอย่างชัดเจน	ซึ่งมีการด�าเนินการในระดับปานกลาง

		 3.		 ด้านการจัดการด้านลูกค้า	(ผู้ชม)	จากความ

คิดเห็นของพนักงานมีความเห็นว่า	 ด้านลูกค้า	 (ผู้ชม)	 

มีการด�าเนินการในระดับมากโดยภาพรวม	 เมื่อพิจารณา

ในรายข้อ	พบว่า	ข้อที่มีการด�าเนินการมากที่สุดคือ	คณะ

ได้ท�าการแสดงอย่างเต็มที่	 เพื่อให้ผู้ชมมีความสุขขณะที่

ชมการแสดง	 หัวหน้าคณะมีการน�าเสนอผลงานอย่างต่อ

เนือ่งได้รบัการยอมรบัจากผูช้มทกุครัง้ทีท่�าการแสดง	และ

มีการพัฒนาโดยการเรียนรู้จากคณะหมอล�าคณะอื่นๆ	

ก่อนฤดูการแสดง	 ตามล�าดับ	 ส่วนข้อที่มีการด�าเนินการ

ต�่าสุดคือ	 ทีมงานมีบทบาทในการสังเกตพฤติกรรมความ

พึงพอใจของผู้ชมและรายงานให้หัวหน้าคณะทราบ	และ

มีการจัดตั้งชมรม	ทางอินเตอร์เน็ต	ไลน์	และเฟสบุ๊ค	เพื่อ

ติดต่อสือ่สารระหว่างวงฯ	กับแฟนเพลงได้ง่ายขึน้	ซึง่มกีาร

ด�าเนินการในระดับปานกลาง

	 4.	 ด้านการจัดการด้านทีมงาน	 (ลูกวง)	 จาก

ความคิดเห็นของพนักงานมีความเห็นว่า	 ด้านทีมงาน	

(ลูกวง)	 มีการด�าเนินการในระดับมากโดยภาพรวม	 เมื่อ

พจิารณาในรายข้อ	พบว่า	ข้อทีม่กีารด�าเนนิการมากทีส่ดุ

คอื	พนกังานสามารถแสดงความคดิเหน็ได้ตลอดเวลา	เมือ่

มีปัญหา	หรือต้องการพัฒนาการแสดง	มีความสุขในการ

ท�างานร่วมกับวงสมจิตร	 บ่อทอง	 หัวหน้าคณะพร้อม

ให้การสนับสนุนทีมงาน	 (ลูกวง)	 ได้แสดงความสามารถ

ของตนอย่างเต็มที่	ลูกวงอยู่คณะสมจิตร	บ่อทอง	เพราะ

ชืน่ชมความสามารถส่วนตัว	และมีการซ้อมเพ่ือเตรยีมการ

แสดงทุกครั้ง	ตามล�าดับ	ส่วนข้อที่มีการด�าเนินการต�่าสุด

คือ	 ทีมงาน(ลูกวง)เข้ามาท�างานกับคณะตรงกับความ

สามารถของตนเอง	ซึง่มกีารด�าเนนิการในระดับปานกลาง

	 5.	 ด้านการจัดการด้านการเงิน	 จากความคิด

เหน็ของด้านลกูวงมคีวามเห็นว่า	ด้านการเงนิ	มกีารด�าเนนิ

การในระดับมากโดยภาพรวม	เม่ือพจิารณาในรายข้อ	พบ

ว่า	ข้อที่มีการด�าเนินการมากที่สุดคือ	การก�าหนดค่าจ้าง

ไปแสดงพิจารณาตามความเหมาะสม	 วงฯ	 มีการเตรียม
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เงินส�ารองไว้	 เพื่อการบริหารจัดการตลอดฤดูกาลรับงาน	

วงฯ	มกีารแก้ไขสถานการณ์เมือ่งานทีร่บัไม่บรรลตุามเป้า

หมาย	ตามล�าดบั	ส่วนข้อทีม่กีารด�าเนนิการต�า่สุดคอื	การ

แสดงแต่ละคร้ังได้ผลก�าไรตามเป้าหมายทีค่าดหวงั	และมี

การวางแผนให้รายจ่ายไม่เกินรายรับ	ซึ่งมีการด�าเนินการ

ในระดับปานกลาง

	 6.2	การส่งเสริมการอนรุกัษ์วฒันธรรมอสีานด้าน

ลกูทุง่หมอล�า	สรปุได้ว่า	ทกุคนให้ความเหน็ว่าคณะสมจติร	

บ่อทอง	เน้นการล�าท�านองขอนแก่น	รวมถงึมจีดุเด่นทีก่าร

ร่ายร�าของหัวหน้าคณะ	 32	 ท่าร�า	 ที่อ่อนช้อย	 งดงาม	

สะท้อนถึงวิถีชวีติของคนอสีาน	นอกจากนีย้งัสามารถแต่ง

เพลง	กลอนล�า	ท�านอง	เนื้อร้อง	แต่งเนื้อเรื่องที่จะท�าการ

แสดงแต่ละปีด้วยตนเอง	 จากการสัมภาษณ์นายสมจิตร	

บ่อทอง	พบว่า	ตนเองมคีวามรกั	ศรทัธาในการร้องหมอล�า

มาตั้งแต่วัยเด็ก	ต้องการสืบสานวัฒนธรรมอีสาน	ซึ่งขณะ

นีไ้ด้เผยแพร่ความรูค้วามสามารถของตนจนเป็นทีย่อมรับ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน	 และมีความมุ่งม่ันท่ีจะจัด

ตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการแสดงหมอล�า	ต่อไป	

	 6.3	ความคดิเหน็เกีย่วกบัการหาแนวทางพฒันา

และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานสู่อาเซียน	 พบว่า	 

ทุกคนมีความต้องการที่จะพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งหมอล�า

คณะสมจิตร	 บ่อทอง	 ให้เป็นแนวหน้า	 สามารถเข้าสู่

สมาคมอาเซียน	 สรุปได้ว่า	 ส่วนใหญ่ต้องการให้เริ่มจาก

การส่งเสริมความโดดเด่น	 ความรู้	 ความสามารถของ

หัวหน้าคณะก่อน	 เพราะ	 หากหัวหน้ามีช่องทางแล้ว

ประสบผลส�าเร็จ	 จะเป็นการกระตุ ้นลูกน้องเองโดย

อัตโนมัติ	แล้วจึงหาวิธีการผลักดันทั้งคณะต่อไป

7.  การอภิปรายผล  

	 ผลการวิจัยครั้งนี้	 ท�าการศึกษาเรื่องจัดการของ

วงดนตรลีกูทุ่งหมอล�าคณะสมจิตร	บ่อทอง	สู่อาเซียน	สรปุ

ผลการวิจัย	พบว่า	

	 7.1	สภาพการบริหารจัดการของวงดนตรีลูกทุ่ง

หมอล�าคณะสมจิตร	บ่อทอง	มีรายละเอียดดังนี้

	 	 1)		 ผลการวิจัยคร้ังนี้	 พบว่า	 ความคิดเห็น

ด้านการเงนิ มกีารจดัการภาพรวมในระดบัมาก	โดยสรุป

ได้ว่า	 คณะควรมีเงินทุนส�ารองส�าหรับบริหารจัดการวง	

หรือกรณีฉุกเฉินทันทีอาจเป็นเพราะว่า	 รายได้จากการ

แสดงมีการว่าจ้างตามฤดูกาลการแสดง	 การรับงานไม่

สามารถเรียกร้องได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนดทุกงาน	 

มีอปุสรรคท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ	หรอืเหตุการณ์ทีไ่ม่คาด

คดิทัง้ก่อน	ระหว่าง	และหลงัท�าการแสดง	ท�าให้บางปีการ

เงินไม่เป็นไปตามคาดหวัง	 อย่างไรก็ตามหัวหน้าคณะไม่

ได้น่ิงเชย	 มีการหารายได้ด้วยความสามารถของตนเอง

หลากหลายวิธี	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 Bates	

Kahle	และStulz	(2009)	ที่กล่าวว่า	การส�ารองปริมาณ

เงินสดที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ	 จะท�า	 ให้กิจการ

สามารถด�าเนนิงานได้อย่างราบรืน่และประสบความส�าเรจ็

ในการด�าเนินธุรกิจได้

	 	 2)	 ผลการวิจัยครั้งนี้	 พบว่า	 ความคิดเห็น	

ด้านลูกค้า	(ผู้ชม)	มกีารจดัการภาพรวมในระดับมาก	โดย

สรุปได้ว่า	 ทางคณะเน้นสร้างความสุขให้ผู้ชม	 ซึ่งต้องให้

ความส�าคัญทุกองค์ประกอบ	 การแสดงต้องก่ึงสมัยนิยม	

อาจเป็นเพราะว่าหมอล�าเป็นศิลปะการแสดงที่ใกล้ชิด 

ผูช้มและมคีวามสมัพนัธ์ระหว่างศลิปินผูแ้สดงกบัผูช้มการ

แสดงมีการแข่งขันกับคู่แข่งด้วยผลงานการแสดง	 หาก 

ผู้ชมไม่ได้รับความบันเทิง	 ผลตอบรับไม่เป็นที่ประทับใจ	

อาจมผีลกระทบต่อการอยูร่อดของคณะได้	และต้องมีการ

ปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอดทุกสมัย	 ได้สอดคล้องกับ

แนวคดิของ	ประมวล	พมิพ์เสน	(2546)	การแสดงทกุอย่าง

จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู ่ เสมอ	 ทั้งนี้ต ้องขึ้นอยู ่กับ 

ความสนใจ	ความต้องการของผูฟั้ง	หรอืผูท้ีว่่าจ้างไปแสดง	 

การแสดงดนตรีทางทีวีสร้างอิทธิพลต่อผู้ฟังอย่างกว้าง

ขวาง	 ผู ้ฟังล�า	 กับผู ้ฟังดนตรี	 แทบจะแบ่งกันสิ้นเชิง	

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุบรรณ	จันทบุตร	และทอง

มาก	จันทะลือ	 (2547)	 ที่ศึกษาเรื่องสถานภาพและ

บทบาทของหมอล�าท่ามกลางกระแสการเปลีย่นแปลงทาง

สังคม	:	กรณีศึกษาหมอล�าในจังหวัดอุบลราชธานี	พบว่า	

ในยุคที่วัฒนธรรมดั้งเดิมได้สูญสลายไป	 ระบบเศรษฐกิจ
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เปลี่ยนจากการผลิตแบบยังชีพมาเป็นการผลิตเพื่อขาย	

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม	 ตลอดจนโลกทัศน์ของคนดู

เปลี่ยนไป	 หมอล�าซึ่งเดิมเป็นผู ้ถ ่ายทอดภูมิป ัญญา	 

และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม	 ต้องปรับเปล่ียนตัวเองมา

ตลอดเพือ่ความอยูร่อด	จากหมอล�าพืน้	หมอล�ากลอน	มา

เป็นหมอล�าเพลิน	หมอล�าซิ่ง	และลูกทุ่งหมอล�าในที่สุด	

	 	 3)	 ผลการวิจัยครั้งนี้	 พบว่า	 ความคิดเห็น

ด้านกระบวนการ มกีารจดัการภาพรวมในระดับมาก	โดย

สรุปได้ว่า	 ชาวคณะยังต้องพัฒนาตนเองทุกฝ่ายอย่างไม่

หยุดยั้งอาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันได้รับความนิยมจากคน

รุ่นใหม่น้อย	การแสดงต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา	เพื่อให้

ทันการเปลี่ยน	 และตรงกับความต้องการของผู้ชมท่ีสุด

สอดคล้องกับแนวคิดของสร้อยตระกูล	 อรรถมานะ	

(2545)	ทีก่ล่าวไว้ว่า	กระบวนการจดัการเป็นกระบวนการ

ด�าเนินงานที่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามล�าดับ	 เป็นการ

ตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท�าอะไรท่ีไหน	 เมื่อใด	 โดยใคร	

นอกจากจะเป็นการลดความไม่แน่นอนแล้ว	 ยังท�าให้

สมาชิกในองค์กรมีความมั่นใจในการท�างานท�าให้การ

ท�างานมปีระสทิธผิล	การจดัล�าดบัการท�างานทีด่ไีม่ควรมี

ลักษณะตายตัวต้องยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์อาจมีการ

ปรับปรุงแก้ไข	หรือปรับเปลี่ยนล�าดับการท�างานได้เสมอ

ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้นด้วย	

	 	 4)		 ผลการวิจัยคร้ังนี้	 พบว่า	 ความคิดเห็น	

ด้านทีมงาน (ลูกวง) มีการจัดการภาพรวมในระดับมาก	

โดยสรุปได้ว่า	 ลูกวงทุกคนต้องรับผิดชอบในหน้าท่ีของ

ตนเอง	 มีความผูกพันกับคณะ	 อยู ่กันแบบครอบครัว	 

รักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง	 มีความสามัคคีกัน	 อาจเป็น

เพราะว่า	หวัหน้าคณะมคีวามทุม่เทกับการแสดง	ประกอบ

กบัเป็นบคุคลทีม่จิีตใจโอบอ้อมอารย์ีจงึมคีวามคาดหวังให้

พนักงานทุกคนมีความรู้สึกผูกพัน	 เชื่อมั่น	 ศรัทธาต่อ

วชิาชพี	และเชือ่มัน่ศรทัธาในความรูท้ีไ่ด้จากวชิาชพี	เป็น

แรงจงูใจและเป็นทศันคตใินการท�างาน	รวมถงึมกีารทุม่เท	

และอุทิศตนเพื่อน�าไปสู่เป้าหมายของวิชาชีพ	 สอดคล้อง

กับแนวคิดของ	กฤษมันต์	วัฒนาณรงค์และคณะ	(2542)	

ทีส่รุปว่า	ความจงรกัภกัดใีนวชิาชีพ	ประกอบด้วย	1)	การ

ปฏิบัติงานตามกฎ	ระเบียบมาตรฐานของวิชาชีพ	(Com-

pliance	with	Professional	Standard)	2)	การให้ความ

ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ	 ของวิชาชีพ	 (Participative	 in	

Professional	 Activities)	 3)	 การยินดีอุทิศตนให้กับ

วิชาชีพ	(Professional	Commitment)	และ	4)	การมี

ความรกัความศรทัธาต่อวชิาชพี	(Professional	Faithful-

ness)	ย่อมเป็นการประสานพฤติกรรม	ของสมาชกิกบัเป้า

หมายของวิชาชีพท่ีได้ก�าหนด	 กิจกรรมและพฤติกรรมไว้	

เพือ่น�าไปสู่เป้าหมายของความส�าเรจ็ในการท�างาน	ความ

ส�าเร็จในการท�างาน	(Work	Success)	เป็นสิ่งที่ผู้ท�างาน

ในทุกสาขาวิชาชีพต้องการ

		 	 5)		 ผลการวิจัยคร้ังนี้	 พบว่า	 ความคิดเห็น	

ด้านผลิตภัณฑ์ มีการจัดการภาพรวมในระดับมาก	 

โดยสรุปได้ว่า	 ด้วยหัวหน้าคณะเป็นแกนน�าในการแสดง	

ผู้ชมชื่นชม	ประทับใจ	 เพื่อเป็นการอนุลักษณ์เอกลักษณ์

ของหัวหน้าคณะ	 และเพื่อให้การแสดงด้านหน้าเวทีของ

คณะสมจิตร	 บ่อทอง	 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 หัวหน้า

คณะต้องถ่ายทอดความรู้	 ความสามารถให้กับพนักงาน	

อาจเป็นเพราะว่า	 หัวหน้าคณะยังหาบุคคลที่มีสนใจ	 

ความสามารถ	 และพรสวรรค์	 โดยเฉพาะด้านร�าหมอล�า	

ฟ้อน	 หรือความสามารถในด้านแต่งกลอน	 มีไม่มากนัก	 

จึงยังไม่มีการถ่ายทอดอย่างจริงจัง	 แต่ใช้วิธีการฝึกซ้อม

ก่อนการแสดงไปพร้อมๆ	กนั	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	

พเยาว์	แสนเภา	(2547)	กล่าวว่า	การท�างานจะต้องเลือก

คนท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาท�างาน	 โดยอาศัย

กระบวนการคดัเลอืกบคุคล	เพือ่ท�าให้บคุคลนัน้เกดิความ

พอใจในสายอาชพี	จงึจะสามารถท�างานโดยส่วนรวมเพือ่

บรรลเุป้าหมายไปอย่างมีประสทิธภิาพ	และสอดคล้องกบั

แนวคิดของ	มาลินี	จุฑะรพ	(2539)	ที่กล่าวว่า	โดยทั่วไป

บุคคลจะมีความแตกต่างกันในด้านต่อไปนี้	 คือ	 ด้าน

ร่างกาย	ด้านสตปัิญญา	ด้านอารมณ์	ด้านสงัคม	ด้านความ

ถนดั	ด้านความสนใจ	ด้านเจตคติ	ด้านแรงจงูใจทางสงัคม	

ด้านค่านิยม	 ด้านรสนิยม	 ด้านฐานะทางเศรษฐกิจและ

สังคม	ด้านการศกึษาอบรม	ด้านการกระท�า	และด้านอาย	ุ
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		 7.2	การส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสาน	 

ด้านลกูทุง่หมอล�า	ผลการวจิยัครัง้นี	้พบว่า	สมจติร	บ่อทอง 

ต้องการสืบสานวัฒนธรรมอีสาน	 และมีความมุ่งมั่นที่จะ

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้ศิลปะการแสดงหมอล�าต่อไป	 

อาจเป็นเพราะว่า	มคีวามรัก	ศรทัธาในการร้องหมอล�ามา

ตั้งแต่วัยเด็ก	 มีจุดเด่นที่การร่ายร�าของหัวหน้าคณะ	 32	 

ท่าร�า	ที่อ่อนช้อย	งดงาม	สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนอีสาน	

และสามารถแต่งเพลง	กลอนล�า	ท�านอง	เนือ้ร้อง	แต่งเนือ้

เร่ืองที่จะท�าการแสดงแต่ละปีด้วยตนเอง	 สอดคล้องกับ

เอกสารของส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น	(2554)	

ซึง่ได้มกีารจัดการจัดสัมนาหมอล�า	ในหวัข้อโครงการ“สืบ

สานฮตีฮอยหมอล�า	เฉลมิพระเกยีรต	ิฯ	84	พรรษา”ในวนั

ที	่4-5	มถินุายน	2554	ซึง่ภายในงานได้กล่าวถึงหมอล�าที่

ได้ถกูประกาศขึน้ทะเบยีนมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม	

คือองค์ความรู้ดั้งเดิมของไทยก�าลังจะสูญหายไปอย่าง

รวดเร็ว	 ทั้งนี้อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรม	 การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	 

การท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น	การโยกย้ายถิ่นของชาว

ชนบทเข้าสู ่ เมืองใหญ่และการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง

แวดล้อมซึ่งบริบทที่เปลี่ยนไปดังกล่าวมีผลกระทบต่อ 

ผู้ปฏิบัติและการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	

จงึเป็นมาตรการส�าคญัทีมุ่ง่ส่งเสรมิการตระหนกัถงึคณุค่า

อันโดดเด่น	 ยกย่ององค์ความรู ้และภูมิป ัญญาของ

บรรพบุรุษส่งเสริมศักดิ์ศรีทางวัฒนธรรม	และเอกลักษณ์

ของกลุ่มชนทีม่อียูท่ัว่ประเทศ	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจและ

เกิดการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม	

	 7.3	ความคดิเหน็เกีย่วกบัการหาแนวทางพฒันา

และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิน่อีสานเข้าสู่อาเซยีน	ผลการ

วจิยัคร้ังนี	้พบว่า	ต้องการให้เริม่จากส่งเสรมิความรู	้ความ

สามารถของหวัหน้าคณะก่อน	แล้วจงึหาวธิกีารผลักดันท้ัง

คณะต่อไป	อาจเป็นเพราะว่า	สมจิตร	บ่อทองมีความโดด

เด่นเฉพาะตัวด้าน	มีคุณธรรมจริยธรรม	และ	1	คน	อาจ

จะสะดวกและรวดเร็ว	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Wood	

cock	 (1989)	 ท่ีกล่าวว่า	 ความเป็นผู้น�าเป็นส่ิงส�าคัญยิ่ง

ส�าหรับความส�าเร็จในงานด้านต่างๆ	ขององค์การ	ผู้น�าที่

ไม่มคีวามสามารถ	ย่อมจะเป็นผู้ท�าลายขวญัของบคุลากร

ในองค์การ	 และเป็นผลท�าให้งานด้านต่างๆ	 ขาด

ประสทิธภิาพแต่ในทางตรงกนัข้าม	ผูน้�าทีมี่ความสามารถ

จะมีผลท�าให้เปล่ียนลักษณะของบุคลากรในองค์การให้

กลับกลายเป็นบุคคลที่มีความขยันขันแข็ง	 และช่วยให้

องค์การประสบผลส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.  ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะส�าหรับน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.		 คณะวงดนตรีลูกทุ ่งหมอล�าคณะสมจิตร	 

บ่อทอง	 ควรมีการจัดการด้านการเงินอย่างเป็นระบบ

บริหารการเงินอย่างเหมาะสมให้ธุรกิจมีสภาพคล่องน�า

ก�าไรจากการด�าเนินงานเป็นทุนส�ารองหรือส�าหรับขยาย

ธุรกิจ	 นอกจากนี้หัวหน้าคณะ	 ควรบริหารบุคคลโดยใช้

อ�านาจอย่างมีศิลปะ	 ในการบังคับบัญชาวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างบคุคลทัง้ด้านความต้องการ	เจตคต	ิความ

สามารถ	การแสดงออกทางอารมณ์	ความถนัดและความ

สนใจ	 แล้วค้นหาวิธีการสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสมกับ

บคุคลเฉพาะรายให้ทีมงานมีความสนใจในการปฏบัิตงิาน

หน้าที่การงานด้วยความตั้งใจ	มีความซื่อสัตย์สุจริต	และ

เ ต็มใจที่ จะท�างานนั้นๆ	 ให ้ เกิดประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพมากที่สุด

	 2.		 ประสานองค์การบริหารส่วนต�าบลหรือผู้มี

ส่วนเก่ียวข้องเพ่ือระดมทุนก่อต้ังแหล่งเรียนรู้หมอล�า

ระดับท้องถิน่	จดัท�าหลักสูตรท้องถิน่น�าต่อเสนอเขตพืน้ที่

การศึกษาต่างๆ	 ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ตั้งชมรม

ศิลปนาฏศิลป์	หมอล�า	 ในระดับมหาวิทยาลัย	ทั้งของรัฐ	

และเอกชน	เพื่อสร้างจิตส�านึกให้เยาวชนให้รักภาคภูมิใจ

ในเอกลักษณ์และอนุรักษ์หมอล�าต่อไป

	 3.		 ประสานศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น	

เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ทางศูนย์ส่งเสริมช่องทางการ

ประชาสมัพนัธ์ในรปูแบบต่างๆ	เช่น	ทางสือ่วทิย	ุโทรทศัน์	

แผ่นพับ	การน�าเสนอผลงานการแสดงในงานแสดงร่วมกบั

ศิลปินหมอล�าท่านอื่นๆ	 หรือการแสดงร่วมกับกลุ ่ม

อาเซียนเพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศิลปะนาฏศิลป์ของ

ตนเองต่อไป
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	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 1.		 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพในการหารูปแบบ

การอนุรักษ์หมอล�าประเภทต่างๆ	ให้ชัดเจน

	 2.		 ควรท�าการวจิยัรปูแบบการมส่ีวนร่วมในการ

อนุรักษ์หมอล�าขององค์กรภาครัฐระดับท้องถิ่นหรือภาค

เอกชนทั่วไป

9.  เอกสารอ้างอิง

1.		 กฤษมนัต์	วฒันาณรงค์และคณะ.	(2542).	ความภกัดี 

ความประณีต และความปลอดภัยของนักศึกษา 

ระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงู วทิยาลยัเทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ, พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

2.		 จารุวรรณ	ธรรมวัตร.	 (2528).	บทบาทของหมอล�า

ต่อสังคมอสีานในช่วงกึง่ศตวรรษ.	รายงานการวจิยั.	

สถาบนัวจิยัศลิปะ	และวฒันธรรมอสีาน,	มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ.

3.		 ประมวล	พิมพ์เสน.(2543).	ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

อีสาน.	ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด	ขอนแก่น,	ขอนแก่น.

4.		 ประเวศ	 วะสี.	 (2536).	ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการ

พฒันาทีย่ัง่ยืน:	โรงพิมพ์ธรรมจักรพิษณโุลกการพมิพ์.

5.		 พเยาว์	แสนเภา.	(2547).	การศกึษาความคดิเหน็ต่อ

ปัญหาที่เกิดจากการถ่ายโอน บคุลากรให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ กรณศีกึษาจงัหวดัชัยภมิู.การ

ศึกษาค้นคว้าอิสระ.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(รป.ม.		

นโยบายสาธารณะ)	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

6.		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น.	 (2555).	 เอกสารประกอบ

การสัมมนาวิชาการ  «ศิลปวัฒนธรรม ไท-ลาว ก้าว

อย่างไรสู่อาเซยีน» หลกัสตูรวจิยัศลิปะและวฒันธรรม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์	ศูนย์ข้อมูลลาว	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

7.		 มาลนิ	ีจฑุะรพ.	(2539).	จติวทิยาการเรยีนการสอน. 

กรุงเทพมหานคร	อักษราพิพัฒน์.

8.		 ศริวิรรณ	เสรรีตัน์	และคณะ.	(2552).	การบริหารการ

ตลาดยุคใหม่.กรุงเทพฯ:	บริษัทธรรมสารจ�ากัด

9.		 สุบรรณ	จันทบุตร	และทองมาก	จันทะลือ.	 (2547)	

สถานภาพและบทบาทของหมอล�าท่ามกลาง

กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม: กรณีศึกษา

หมอล�าในจังหวัดอุบลราชธานี. กลุ่มงานวิจัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

10.	สุรพล	เนสุสิน	(2550).	พัฒนาการการแสดงหมอล�า

เรือ่งต่อกลอน ท�านองขอนแก่น คณะระเบยีบวาทศลิป์  

จงัหวดัขอนแก่น. วทิยานพินธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

11.	 ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น.	 (2554).	

เอกสารประกอบการสัมมนาหมอล�า “สืบสาน

ฮีตฮอยหมอล�า	 เฉลิมพระเกียรติฯ	 84	 พรรษา”	

จังหวัดขอนแก่น.

12.	Bates,	T.	W.,	Kahle,	K.	M.,&Stulz,	R.	M.	(2009).	

Why	do	U.S.	firms	hold	so	much	more	cash	

than	 they	 used	 to?	 Journal	 of	 Finance.	

American	 Finance	 Association,	 64(5),	 1985-

2021.	Kaplan,	R.	S.	and	D.P.	Norton	(1996a)	

The	Balanced	Scorecard.	:	Translating	Strat-

egy	into	Action,	Boston:	HBS	Press.

13.	 Kotler,	 Philip	 and	 Gary	 Armstrong.	 (1996).	

Principles of Marketing	 (8th	ed).	Prentice-

Hall,	Inc.

14.	Woodcock,	M.	(1989).	Team Development 

Manual.	2	nd	ed.	Brookfield,Vermont:	Gower.


