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บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคญั 

 
นาฏศิลป์ – ดนตรี เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมด้านศิลปะที่ส าคัญของชาติไทยอย่างหนึ่ง ได้รับ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย โดยถือก าเนิดขึ้นต้ังแต่เริ่มมีการต้ัง

ถิ่นฐานในดินแดนสุวรรณภูมิในรูปของ การร้อง ร า ท าเพลง และระบ า ร าเต้นเพ่ือการบันเทิงและ
พิธีกรรมที่มนุษย์ใช้ในการด าเนินชีวิตทั้งในเวลาปกติ และในโอกาสพิเศษตลอดเวลา เช่น การใช้เพ่ือ

การสื่อสาร การสังสรรค์ การบันเทิงเฉพาะตนและผู้อ่ืน การศึกษา และเป็นเครื่องอุปโภคเฉพาะชนชั้น
เป็นต้น ซ่ึงได้พัฒนาจนเกิดเป็นนาฏศิลป์  – ดนตรีขึ้น การพัฒนาดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากสังคม
ภายใน และอีกส่วนหนึ่งมาจากชนชาติเพ่ือนบ้านที่มีนาฏศิลป์ – ดนตรี ที่รุ่งเรืองเช่น เขมร มอญ เป็น

ต้น (สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2543) 
ในปัจจุบันคนไทยส่วนมากไม่ได้ให้ความส าคัญกับนาฏศิลป์ – ดนตรี ท าให้นาฏศิลป์ – ดนตรี

ไม่ได้รับความนิยมเช่นในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ล้าหลัง ไม่ทันสมัย แต่กลับได้รับ
การชื่นชมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทางมาท่องเที่ยวท่ีประเทศไทย และได้ชมการ
แสดงของนาฏศิลป์ – ดนตรีของไทย  โดยนาฏศิลป์ – ดนตรีในปัจจุบันมีอยู่มากมาย เช่น โรงละคร

แห่งชาติ เฉลิมกรุง  ไก่แก้วการละคร สยามนิรมิต ภูเก็ตแฟนตาซี เป็นต้น และด้วยความที่เป็นที่ชื่น
ชอบของชาวต่างชาติท าให้มีนาฏศิลป์ – ดนตรี หลายแห่งที่ มีโอกาสได้ไปแสดงยังต่างประเทศ ซ่ึงเป็น
การเผยแพร่มรดกของชาติไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันประเทศไทย

ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยเม่ือปลายปี 2558 ที่ผ่านมา  (กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ, 2555) ดังนี้ การน านาฏศิลป์ – ดนตรีเข้ามาอยู่ในรูปของธุรกิจ จึงต้องมีระบบแบบ

แผนในการท างาน ในการจัดการด้านการด าเนินงาน เป็นหน้าที่ทางธุรกิจ  การผลิตและการบริการ
เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในองค์กรเช่นเดียวกับหน้าที่ อ่ืน โดยการด า เนินงานด้านการปฏิบัติการจะ
รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตหรือการด าเนินงานให้เป็นสินค้าหรือบริการส าหรับลูกค้า 

หน้าที่นี้เป็นหน้าที่พ้ืนฐานที่ทุกคนเข้าใจ 
ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานมักเกิดจากการที่ไม่ได้มีการบริหารงานที่ดี ไม่สามารถควบคุม

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท าตามค าสั่ง หรือตามขั้นตอนได้ การบริหารเช่นนี้ จะท าให้เกิดปัญหาอีกมากมาย
ตามมา ดังนั้นการด าเนินงานต้องมีลักษณะขั้นตอนในการท างาน ซ่ึงระบบการด าเนินงานมี 5 ขั้นตอน 
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คือ ในด้านการวางแผน การจัดการองค์กร การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงานและการควบคุม 
ซ่ึงจะน าวิธีนี้มาใช้ในการจัดการด าเนินงานนาฏศิลป์ – ดนตรี เพ่ือให้การปฏิบัติงานในองค์กรที่เป็น

ระบบระเบียบ ง่ายต่อการดูแล และท าให้บรรลุเป้าหมายที่ ต้ังไว้  หลักการของการจัดการด้านการ
ด าเนินงานจะแทรกอยู่ในทุกหน่วยงานที่มีการปฏิบัติเช่น การเลือกที่ต้ังร้านค้า หรือการออกแบบและ

การจัดร้านค้า เป็นต้น แต่ปัญหาที่เกิดในการท างานปัจจุบันคือ แต่ละหน่วยงานต่างถูกจ า กัดการ
ประสานงานด้วยเขตแดนสมมติที่ท าให้การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้ าใจ และประสิทธิภาพใน
การด า เนินงานลดลงการพัฒนาความสัมพันธ์และการประสานงานภายในองค์กรช่วยให้องค์กรมี

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน กล่าวได้ว่าการจัดการด้านการด าเนินงานเป็นอาวุธในการแข่งขัน การ
ด าเนินงานที่มีระบบที่ดีใช้ต้นทุนต่ าและคุณภาพสูงช่วยให้องค์กรมีความไดเปรียบเหนือคูแขง ในขณะ

ที่การด า เนิน งานที่ใช้ ต้นทุ นสูง มีข้อบกพรองมากหรือปฏิบัติงาน ไม เป็น ระบบ  ย่ อมส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารจะต้องพยายามหาแนวทางพัฒนาศักยภาพของ
ธุรกิ จผ่านระบบการด า เนินงานที่ มีประสิทธิภาพ และการจัดการการด าเนินงาน ก็ขึ้นอยู่ กั บ

สภาพแวดล้อมในการด าเนินงานอีกด้วย                   
สภาพแวดล้อมธุรกิจ คือ แรงผลักดันต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ซ่ึงประกอบ

ไปด้วยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เนื่องจากว่าความส าเร็จหรือล้มเหลวส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อม ถึงแม้ว่าผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการไม่สามารถที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ได้ แต่ต้องพยายามปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ธุรกิจเจริญเติบโตและอยู่รอด  โดย

เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารจ าเป็นต้องท าความเข้าใจก่อนว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนั้น ผลกระทบ
ต่อกิจการของตน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอุปสรรคหรือโอกาส สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัยภายนอกที่

มีอิทธิพลต่อองค์กรธุรกิจ หรือกิจการซ่ึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ อันได้แก่ สภาพแวดล้อมทั่วไป
และสภาพแวดล้อมการด าเนินงาน หากจะพูดถึง สภาพแวดล้อมทั่วไป ถือเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมที่

ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงแต่ก็มีผลกระทบทางอ้อมต่อการด าเนินงานของกิจการ ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และปัจจัยระหว่างประเทศ  
ซ่ึงถือว่ามีผลอย่างมากที่เราจะต้องศึกษาสภาพแวดล้อมเพ่ือน ามาปรับให้เข้ากับธุรกิจของเรา  

หลายคนอาจเคยเข้าใจว่า ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าไปศึกษาเรื่องราวของธุรกิจ  แต่แท้ที่
จริงแล้ว คนทุกคนต่างก็ต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับค าว่าธุรกิจอยู่แล้ว อย่างน้อยก็อยู่ในฐานะผู้บริโภคหรือ

ผู้ที่ต้องไปใช้บริการ นับว่าเป็นสิ่งดีว่า การศึกษาธุรกิจท าให้ผู้บริโภคมีความฉลาดมากขึ้นที่จะเลือกซ้ือ
สินค้าหรือใช้บริการต่างๆ ในกิจการที่ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยค านึงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภค
และสามารถเลือกธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคและสังคม นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้ได้ทราบข้อมูล

บางอย่างที่ผู้บ ริโภคเองจะตัดสินใจซ้ือสินค้า หรือบริการต่างๆ ของธุรกิจที่เข้าไปเก่ียวข้องได้  
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นอกจากนี้ การศึกษาธุรกิจสามารถช่วยในการเลือกอาชีพในอุดมคติให้กับตนเองได้ เนื่องจากการ
ประกอบอาชีพทางธุรกิจเป็นสิ่งที่น่า ต่ืนเต้นและการท างานมีความท้าทายมากจึงเหมาะส าหรับบุคคล

ที่ชอบการแข่งขัน และต้องการบรรลุเป้าหมายของตนเอง เนื่องจากธรรมชาติของธุรกิจจะต้องมีการ
แข่งขันและสามารถที่จะหาวิธีวัดความส าเร็จทางธุรกิจได้ เช่น วัดจากยอดขาย ก าไร และส่วนแบ่ง

ตลาด ซ่ึงไม่ว่าจะประกอบธุรกิจของตนเองหรือท างานในองค์การธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ หรือ 
เป็นผู้ที่รับผิดชอบงานทางด้านบริหารธุรกิจ นับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายทั้งในแง่ของการท างาน การติดต่อ
ทางสังคม และรางวัลซ่ึงเป็นผลตอบแทนที่ได้รับ คือ เงิน นั่นเอง ดังนั้น หากต้องการเพ่ิมโอกาสแห่ง

ความส าเร็จ ก็จะต้องศึกษาการด าเนินของธุรกิจ ซ่ึงผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจะต้องอาศัย
ความรู้ความเข้าใจหลายด้านเพ่ือที่จะจัดต้ังและด าเนินธุรกิจของตนเอง ที่ส า คัญได้แก่ ด้านการ

จัดการ การผลิต การตลาด การเงิน การจัดการความเสี่ยง การบัญชี กฎหมาย ธุรกิจและภาษีอากร 
เป็นต้น และธุรกิจที่น่าสนในอีกอย่างคือ ธุรกิจด้านการบริการ 

ธุรกิจบริการที่น่าจับตามองในด้านแนวโน้มของภาวะตลาด และมีโอกาสขยาย การลงทุนมี

หลายกลุ่มธุรกิจ ซ่ึงธุรกิจบริการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว นับว่ามีความโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันมี
ศักยภาพในการพัฒนาให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ จึงเป็นธุรกิจที่สามรถสร้างรายได้ให้กับ

ประเทศ และการจ้างงานได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคบริการต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เม่ือเทียบกับภาคผลิตอ่ืนๆ ในด้านรายได้จากภาคบริการรับ
ระหว่างประเทศ เม่ือพิจารณาข้อมูลบริการรับจะเห็นได้ว่าการบริการท่องเที่ยวมีสัดส่วนสูงที่สุดโดย

อยู่ในระดับประมาณกว่าร้อยละ 50 ของการบริการรับทั้งหมด ส าหรับภาพรวมของบริการมีแนวโน้ม
ขยายตัวค่อนข้างดี โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 11 ต่อปี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
ประกอบกับรัฐบาลประกาศให้ปี 2546 เป็นปีปฏิรูปการท่องเที่ยวภายในประเทศเพ่ือให้เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และทางภาครัฐบาลจึงได้มีแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงที่กระแสนิยมธรรมชาติ
ได้รับความสนใจมากขึ้น 

นาฏศิลป์ - ดนตรี ในปัจจุบัน ถือเป็นธุรกิจบริการอีกแขนงนึงเช่นกัน ในยุคที่มีการแข่งขันที่
ค่อนข้างสูง ทุกคนต่างด้ินรนเพ่ือจะหาวิธีต่างๆ ท าให้เกิดความแปลกใหม่ที่ต่างออกไป เช่นเดียวกันใน
ด้านนาฏศิลป์ – ดนตรีเอง ที่มีการอนุรักษ์มาแต่โบราณ ก็ก่อให้เกิดธุรกิจในด้านนี้ขึ้น การจ้างไปแสดง

ในที่ต่างๆ ในประเทศ และต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันมีการแก่งแย่งแข่งขันกันมากมายเกิดขึ้น สถานที่
ที่เคยท ามา ก็ท าให้ผู้เข้าชมหดหายไปตามกาลเวลา เพราะที่ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น มักมีกลยุทธ์ที่น าเสนอใน

รูปแบบที่ ต่ืนตา แปลกไม่เหมือนจากเดิม และผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะท าการศึกษาและวิจัยสถานที่คือ 
ส านั กการสัง คีต เนื่ องจา กสถานที่นี้  มีการจั ดกา รด าเนิ นการเป็ นระ บบขององค์กร และ มี
สภาพแวดล้อมทางการด าเนินงานที่น่าศึกษา พร้อมกับคุณภาพการให้บริการของโรงละครแห่งชาติ

นั้นเอง และส านักการสังคีตก็เป็นสถานที่ท่ีอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยอีกด้วย 
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จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินงาน สภาพแวดล้อม 
และคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา : ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนา

งานด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี  ให้เกิดความก้าวหน้า เป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิม และไม่ให้วัฒนธรรมของ
ไทยเสื่อมหายไป โดยท าการศึกษาความคิดเห็นจากผู้อ านวยการส านักการสังคีต บุคลากรภายในของ

ส านักการสังคีต บุคลากรภายนอกที่มาติดต่องาน ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี  ผู้จัดจ าหน่ายต๋ัว
การแสดง และผู้เข้าชมการแสดงของโรงละครแห่งชาติ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และพัฒนาเป็น
แนวทางในการให้บริการนาฏศิลป์ – ดนตรี ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดในระดับประเทศ 

รวมถึงระดับโลกต่อไป และจะน าหลักการวิธีการจัดการการด าเนินงาน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
คุณภาพการบริการ เข้ามาเป็นหลักในการพัฒนาธุรกิจ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ค  าถามการวิจัย 
 1. การจัดการการด าเนินงานของส านักการสังคีต มีลักษณะเป็นอย่างไร 

2. สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของส านักการสังคีต เป็นอย่างไรบ้าง 
3. คุณภาพการบริการของส านักการสังคีต เป็นอย่างไรบ้าง 

 
วัตถุประสงค ์ของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการการด าเนินงานของส านักการสังคีต 

2. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของส านักการสังคีต 
3.เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการของส านักการสังคีต 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการด าเนินงาน สภาพแวดล้อม และคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา : ส านักการ

สังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมี
ขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การวิจัยเรื่องการด าเนินงาน สภาพแวดล้อม และคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา : ส านักการสังคีต 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้มุ่งประเด็นการศึกษาในเรื่องเก่ียวกับการจัดการการ
ด าเนินงานของส านักการสังคีต ในด้านการวางแผน การจัดการองค์กร การบังคับบัญชาสั่งการ การ
ประสานงานและการควบคุม รวมถึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงละครแห่งชาติ โดยท าการ

วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT 
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Analysis) และแรงผลักดัน 5 ประการ (5 Forces Model) ตลอดจนศึกษาคุณภาพการบริการของ
ส านักการสังคีต ในด้านการประชาสัมพันธ์ ผลงานด้านการแสดง เครื่องแต่งกาย การบริการภายใน

โรงละครแห่งชาติ และพัฒนาคุณภาพผู้แสดง 
 

 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่  
 1. ผู้อ านวยการส านักการสังคีต   จ านวน 1 คน  

 2. บุคลากรของส านักการสังคีต   จ านวน 6 คน  
 3. บุคลากรภายนอก    จ านวน 1 คน  

 4. ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี  จ านวน 3 คน 
 5. ผู้จัดจ าหน่ายต๋ัวการแสดง   จ านวน 2 คน 
 6. ผู้เข้าชมการแสดงของโรงละครแห่งชาติ  จ านวน 6 คน 

 
ขอบเขตด้านสถานที่ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดสถานที่ที่ใช้ในการวิจัย คือ ส านั กการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ต้ังอยู่ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระ
นคร กรุงเทพฯ 

 
ขอบเขตด้านเวลา 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 1 ปี ต้ังแต่ เดือนเมษายน 2559 ถึง เดือนเมษายน 

2560 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ใน เดือน มกราคม 2560 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ร ับ 
 1. ได้ทราบถึงผลการด าเนินงานของส านักการสังคีต และการพัฒนาวิธีการให้มีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

 2. ผลของการศึกษาสภาพแวดล้อมของส านักการสังคีต สามารถน าไปเป็นแบบอย่างที่จะ
พัฒนานาฏศิลป์ – ดนตรี ในที่ต่างๆ ได้ และยังน ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนของข้อบกพร่องได้อีกด้วย 

 3. ได้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการของส านักการสังคีต ที่ให้บริการภายในสถานที่โรงละคร
แห่งชาติและสามารถน าผลการศึกษาไปปรับปรุงใช้กับองค์กรให้ดีขึ้น  
 

 

http://incquity.com/articles/5-forces-model
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นิยามศ ัพท์เฉพาะ 
 1. การจัดการ การ ด าเนินงานของส านักการ สังค ีต (Operations Management) 

หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ในการท าให้องค์กรธุรกิจประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มี 5 ขั้นตอน ต้ังแต่การวางแผน การจัดการองค์กร การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงานและการ

ควบคุม เป็นเครื่องมือส าคัญ โดยมีทักษะของผู้บริหารหรือเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 2. สภาพแ วดล้อมการด าเนินงานของส านักการ สังค ีต (Environment) หมายถึง 
แรงผลักดันต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ซ่ึงประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง สภาพแวดล้อมภายใน  ด้านบุคลากร 
การเงิน การจัดการ และวัตถุดิบ รวมไปถึงแรงผลักดัน 5 ประการ คู่แข่งของโรงละครแห่งชาติ คู่แข่ง

หน้าใหม่ บริการทดแทน ผลกระทบจากผู้ชม และทรัพยากรการบริการ 
 3. ค ุณภาพการบรกิารของส านักการสังค ีต (Service Quality) หมายถึง การที่สินค้าและ
บริการเป็นที่พึงพอใจ ได้ผลลัพธ์ หรือผลผลิตที่ดี ได้มาตรฐาน และไร้ข้อผิดพลาดโดยหลักที่ใช้ในการ

วัดคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ ผลงานด้านการแสดง เครื่องแต่งกาย 
การบริการ และพัฒนาคุณภาพผู้แสดง เป็นหลักในการให้บริกา รของส านักการสังคีต เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของผู้เข้ารับบริการ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่องการด าเนินงาน สภาพแวดล้อม และคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา : ส านักการ

สังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากแนวคิด
ทฤษฎี เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องเพ่ือน ามาประกอบเป็นแนวทางในการศึกษา โดย
ก าหนดประเด็นไว้ดังนี้ 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

2. แนวคิดและทฤษฎีการจัดการด าเนินงาน 
3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสภาพแวดล้อม 

   4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ 

5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ข้อมูลทั่วไปของส านักการสังค ีต 
ประวัติความเป็นมา 
ค าว่า “สังคีต” หมายถึง การร้องร าท าเพลง อันหมายรวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ - ดนตรีทั้ง

ไทย และสากลด้วย เม่ือรวมกับค าว่า “ส านัก” เป็น “ส านักการสังคีต” จึงหมายถึง องค์กรหรือ
หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ อนุรักษ์ และเผยแพร่การบรรเลง – ขับร้อง ด้านดนตรีไทย -ดนตรี
สากล และการแสดงนาฏศิลป์ไทย เรียกรวมกันว่า “นาฏดุริยางคศิลป์” 

           แต่เดิมงานด้านการมหรสพ หรืองานด้านนาฏดุริยางคศิลป์  ได้แก่ การละเล่นต่างๆ  โขน -
ละคร ดนตรีไทย เครื่องสายฝรั่ง รวมอยู่ในกรมเดียวกัน เรียกว่า “กรมมหรสพ” อยู่ในความดูแล ของ

สถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะจัดว่าเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอย่างหนึ่ง ปฎิบัติหน้าที่ในงาน
พระราชพิธีรัฐพิธี และในงานต้อนรับอาคันตุกะ มาจนถึงปัจจุบัน  เม่ือโอนย้ายงานนาฏดุริยางค
ศิลป์ มาอยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร ในระยะแรกเป็นการจัดระเบียบการท างานให้เป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่  และสืบทอด มีการปรับเปลี่ ยนชื่อหน่วยงาน
สามารถแบ่งยุคต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบันได้ 5 ยุค ดังนี้ 
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ยุคที่ 1 ก่อตั้ง-2475 ชื่อกรมมหรสพ 
สมัยรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3 ได้ต้ังหน่วยงาน ท าหน้าที่เก่ียวกับการประโคมดนตรี หรือ

เก่ียวกับการละเล่นรื่นเริงออกเป็น 5 กรม ได้แก่ กรมโขน กรมหุ่น กรมญวนหก (ร าโคม) กรมปี่พาทย์ 
และกรมมหรสพ ทั้ง 5 กรมนี้เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์   

         สมัยรัชกาลที่ 4  และรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทั้ง 5 กรมอยู่ในบังคับบัญชาของ พระ
เจ้า พ่ียาเธอ พระองค์เจ้ากุญชร กรมพระพิทักษ์เทเวศร์ เจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน
กุญชร ณ อยุธยา) ตามล าดับ 

สมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯ ต้ังกรมมหรสพขึ้นใหม่อีกหนึ่งกรม  แล้วให้โอนการมหรสพ
ทั้งปวง ไปรวมอยู่ในกรมมหรสพที่ต้ังขึ้นใหม่ โดยมีหลวงสิทธิ นายเวร (น้อย  ศิลปี) ภายหลังได้รับ

พระราชทานบรรดาศักด์ิเป็นพระยาวิศุกรรมประสิทธ์ิศิลป์ เป็นผู้ควบคุมดูแลกรมมหรสพ  ขึ้นตรงต่อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
          สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2469) เป็นระยะที่เศรษฐกิจ

ตกต่ าไปทั่วโลก สืบเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ท าให้รายได้ของแผ่นดินไม่เพียงพอกับรายจ่าย
เพ่ือปรับงบประมาณแผ่นดินให้เข้าสู่ดุลยภาพ ในวันที่ 19 เมษายน 2469 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยุบกรม

ศิลปากร และประกาศต้ัง “ราชบัณฑิตยสภา” ขึ้น ได้รวมงานของหอพระสมุดส าหรับพระนคร งาน
ด้านอักษรศาสตร์ โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และงานช่าง มาอยู่ในราชบัณฑิตสภา โดยแบ่งภารกิจเป็น 3 
แผนก คือ แผนกวรรณคดี แผนกโบราณคดี และแผนกศิลปากร  และยุบกรมมหรสพที่ ต้ังในสมัย

รัชกาลที่ 6 แล้วโอนเครื่องโขนละคร สัมภาระทั้งปวง มอบให้แก่พิพิธภัณฑสถานดูแล ทั้งนี้ยกเว้น 
กรมปี่พาทย์หลวงและเครื่องสายฝรั่งหลวง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รวมเข้า ด้วยกัน ต้ังชื่อใหม่ว่า “กองปี่
พาทย์และโขนหลวง” ทรงโปรดเกล้าฯ รับไว้ดูแล อยู่ในสังกัดกระทรวงวัง  

 
ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2476-2480) 

ชื่อ “แผนกละครและสังค ีต” กองศ ิลปวิทยาการ  กรมศ ิลปากร  กระทรวงธรรมการ     
           ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คือ เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2476 ได้มี 
พระราชบัญญัติ จัดต้ังกรมศิลปากร ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง อยู่สังกัดกระทรวงธรรมการ และมีพระราช

กฤษฎีกาให้จัดแบ่งส่วนราชการในกรมศิลปกร (เฉพาะ “แผนกละครและสังคีต” มีหน้าที่ค้นคว้าและ
หาทางบ ารุงความรู้ในศิลปะทางละครและสังคีต มีพระพินิจ วรรณสาร (แสง  สาลิตุล เป็นหัวหน้า

กอง)  
พ.ศ. 2477 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ เป็นอธิบดีกรมศิลปากร

คนแรก และในปีเดียวกันนี้  กรมศิลปากรได้จัดต้ัง “โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์” ขึ้นเพ่ือด าเนินการ
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สอนวิชาสามัญและศิลปะ โดยให้ศิลปินจากแผนกละครและสังคีต ท าหน้าที่ท้ังครูและศิลปินควบคู่กัน
ไป 

พ.ศ. 2478 กระทรวงวัง ถูกยุบเป็นส านักพระราชวัง กรมศิลปากรรับโอนข้าราชการโขน 
ละคร ปี่พาทย์ เครื่องสายฝรั่ง ตลอดจนเครื่องแต่งกายโขน -ละคร และเครื่องดนตรี ซ่ึงเหลืออยู่

บางส่วนมาจากกระทรวงวัง ไปสังกัดกองศิลปะวิทยาการ และงานการช่างกรมวังนอก  อยู่ในสังกัด
กรมศิลปากร มีพระยาอนุมานราชธน  หั วหน้ากอง คงเหลื อแต่งาน เครื่อ งสู งขึ้นอยู่ กั บส านั ก
พระราชวัง            

  
ยุคที่ 3 (พ.ศ. 2481-2537) ช ื่อ กองดุร ิยางคศ ิลป์ – กองการสังค ีต  

           พ.ศ. 2481 มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการในกรมศิลปากรใหม่ ออกเป็น 8 กอง ได้แก่ 
1. ส านักงานเลขานุการกรม 2. กองศิลปศึกษา 3. กองวัฒนธรรม 4. กองโบราณคดี 5. กอง

สถาปัตยกรรม 6. กองหัตถศิลปะ 7. กองดุริยางคศิลป์ 8. กองโรงเรียนศิลปากร 

จากการแบ่งส่วนราชการใหม่ “กองศิลปะวิทยาการ” ที่ต้ังขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2476 เปลี่ยนชื่อเป็น 
“กองดุริยางคศิลป์” มีหน้าที่เก่ียวกับงานดุริยางค์ แยกภารกิจเป็นแผนกต ารา แผนกดุริยางค์ไทย และ

แผนกดุริยางค์สากล มีนายเดช คงสายสินธุ์ เป็นหัวหน้ากอง และหลังจากที่กรมศิลปากรรับโอน
ข้าราชการโขน – ละคร ปี่พาทย์ มาจากกระทรวงวังเม่ือ พ.ศ. 2478 จึงได้ปรับปรุงแก้ไขงานด้าน
การศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยต้ัง “กองโรงเรียนศิลปากร” ขึ้นใหม่ แบ่งเป็น 2 แผนก คือ แผนก

ช่าง เปิดสอนทางด้านช่างปั้น ช่างเขียน และช่างรัก และแผนกนาฏดุริยางค์ จัดการศึกษาวิชาศิลปะ
ทางดนตรี ปี่พาทย์ และละคร  ดังนั้นจึงได้น าโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์  เข้ามาเป็นแผนกหนึ่งของ
กองโรงเรียนศิลปากรมีชื่อเฉพาะ “โรงเรียนศิลปากร –แผนกนาฏดุริยางค์” มีพระสาโรชรัตนวาท

การ เป็นหัวหน้ากองโรงเรียนศิลปากร 
กรมศิลปากรได้ยกฐานะกองโรงเรียนศิลปากร เป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้โอน “แผนก

ช่าง” จากกองโรงเรียนศิลปากร ไปขึ้นกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  โอนแผนกนาฏดุริยางค์ จากกอง
โรงเรียนศิลปากร มาขึ้นอยู่กับแผนกนาฏศิลป์ กองการสังคีต พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ เป็น “โรงเรียนสังคีต
ศิลป” แต่การเรียนการสอนได้หยุดไปชั่วขณะเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 

          พ.ศ. 2488 โรงเรียนสังคีตศิลป์ ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “โรงเรียนนาฏศิลปะ” พร้อมทั้ง
ขยายการศึกษาครอบคลุมทั้งนาฏดุริยางคศิลป์ไทยและสากล มีหลวงบุณยมานพพานิชย์ เป็นหัวหน้า

กอง 
พ.ศ. 2495 กรมศิลปากรโอนไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  
พ.ศ. 2501 กรมศิลปากรโอนไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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พ.ศ. 2503 เริ่มการก่อสร้างโรงละครแห่งชาติ  และท าพิธีเปิดโรงละครแห่งชาติเม่ือ พ.ศ. 
2507 

พ.ศ. 2504 กรมศิลปากรได้ขยายหน่วยงานในกรมออกเป็น 9 หน่วยงาน  
กรมศิลปากร ต้ังกองศิลปศึกษาขึ้นมาในภารกิจเพ่ือรับผิดชอบงานด้านการศึกษา  ดังนั้นจึง

โอนโรงเรียนนาฏศิลปะ จากกองการสังคีต มาขึ้นกับกองศิลปศึกษา แล้วแยกข้าราชการที่อยู่ในกอง
ศิลปศึกษาคือครูผู้สอน ส่วนข้าราชการที่อยู่ในกองการสังคีต คือศิลปินผู้แสดง 

พ.ศ. 2515 วิทยาลัยนาฏศิลปได้ขยายการศึกษาครอบคลุมทั้งนาฏดุริยางคศิลป์ไทยและ

สากล หลังจากนั้น ได้รับการยกฐานะให้เป็น “วิทยาลัยนาฏศิลป” 
พ.ศ. 2519 ได้ขยายการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี โดยสมทบกับสถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล ในคณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ และได้เปิดวิทยาลัยนาฎศิลปในภูมิภาคอีก 11 แห่ง พร้อมทั้ง
วิทยาลัยช่างศิลปะ 3 แห่ง 

 

ยุคที่ 4 (พ.ศ. 2538 – 2544) ชื่อว ่า สถาบันนาฏดุร ิยางคศ ิลป์ 
พ.ศ. 2538 กรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงและแบ่งส่วนราชการใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกา 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งออกเป็น 10 หน่วยงาน คือ 
1. ส านักงานเลขานุการกรม 2. กองคลัง 3. กองการเจ้าหน้าที่  4. ก อ งแ ผ น งา น  5. ก อ ง

วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 6. สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์  7. สถาบันศิลปกรรม 8. ส านักโบราณคดี

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 9. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 10. หอสมุดแห่งชาติ 
การต้ัง “สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์” มีจุดประสงค์ เพ่ือน าหน่วยงานที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง

กันมาไว้ด้วยกัน โดยรวมหน่วยงาน “กองการสังคีตและกองศิลปศึกษา (เฉพาะวิทยาลัยนาฏศิลป

ทั้งหมด)” เข้าด้วยกัน ต้ังชื่อสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ ท าให้หน่วยงานมีขอบเขตขยายงานกว้าง
ขึ้น แบ่งภารกิจงานออกเป็น  

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานประสานและ
ประชาสัมพันธ์การแสดง และงานประสานวิทยาลัยนาฏศิลป์ 

2. ส่วนวิชาการ ประกอบด้วยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา  กลุ่มวิจัยและพัฒนาการ

แสดง 
3. ส่วนการแสดง ประกอบด้วย กลุ่มนาฏศิลป์  กลุ่มดุริยางค์ไทย กลุ่มดุริยางค์สากล ฝ่าย

เครื่องแต่งกาย 
4. ส่วนโรงละครแห่งชาติ ประกอบด้วย  ฝ่ายธุรกิจ โรงละครฝ่ายศิลปกรรม และฝ่ายเทคนิค

ส่วนวิทยาลัยนาฏศิลปะทั้ง 12 แห่งขึ้นตรงต่อ ผู้อ านวยการสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ 
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พ.ศ. 2541 กรมศิลปากรขยายหน่วยงาน ได้จัดต้ัง “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” ขึ้นเพ่ือจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านช่างศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทั้งไทยและสากล 

พ.ศ. 2543 เปิดโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ศ. 2544 เปิดโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา 

          ผู้อ านวยการสถาบันนาฏดุริยางค์ มีดังนี้ 
พ.ศ. 2538 – 2540 นายสุมน ข าศิริ   

           พ.ศ. 2540 – 2543 นายสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ 

 
ยุคที่ 5 (พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน) ใช ้ช ื่อว ่าส านักการสังค ีต 

           พ.ศ. 2545 มีการปฏิ รูป ระ บบรา ชการครั้งใหญ่  กรมศิลปากรย้ ายสังกัดจ ากกา ร
กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และแบ่งส่วนราชการในกรมเป็น 9 หน่วยงาน คือ 

1. ส า นั ก งา น เลขา นุ การ กรม  2. ส า นั กการสั งคีต  3. ส า นั ก โบร าณ คดี  4. ส านั ก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 5. ส านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  5. ส านักสถาปัตยกรรมและ
หตัถศิลป์ 7. ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 8. ส านักหอสมุดแห่งชาติ 9. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

        จากการปฏิรูประบบราชการ  ท าให้สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์  ต้องปรับแยกภารกิจด้าน 
การศึกษาและด้านการแสดงออกจากกัน เป็น 2 หน่วยงาน คือ 
           1. ส านักการสังคีต ท าหน้าที่ ด าเนินการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และ

พิธีการต่างๆ ตามจารีตประเพณี และรวมองค์ความรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ โดยการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย และอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ และฝึกอบรมแก่หน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐ และเอกชนที่
ด าเนิน งานศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ และด าเนินการเก่ียวกับ กิจการ โรงละคร

แห่งชาติ สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
           2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ท าหน้าที่ในการจัดการศึกษาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

โดยตรงเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่ากรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
         นับเวลาจากกรมมหรสพ – ส านักการสังคีต ที่ผ่านการวางรากฐานใน กองศ ิลปะวิทยาการ
แผนกละครและสังค ีต “มีหน้าที่ค้นคว้าและหาทางบ ารุงความรู้ในศิลปะทางละครและสังคีต”  มาสู่

การจัดระเบียบการปฏิบัติงานและจัดการศึกษาใน กองดุร ิยางค ศ ิลป์  – กองการสังค ีต “มีหน้าที่
เก่ียวกับงานดุริยางค์ (แผนกต ารา  แผนกดุริยางค์ไทย แผนกดุริยางค์สากล และกองโรงเรียนศิลปากร 

– แผนกนาฏดุริยางค์)” มาสู่สถาบันนาฏดรุยิางคศ ิลป์ “มีหน้าที่จัดการศึกษาและการแสดงด้านนาฏ
ดุริยางคศิลป์ โดยแบ่งภารกิจ เป็น  “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” ท าหน้าที่จัดการด้านการศึกษา
นาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสากล  เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนได้เข้าใจ ตระหนักและคุณค่าของ
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ศิลปวัฒนธรรมของชาติ “ส านักการสังคีต” ท าหน้าที่สืบทอด อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และเผยแพร่งาน
นาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีสากล (รายงานประจ าปีของเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต, 2557) 

 
วิสัยทัศน์ 

อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

เป้าหมาย 

ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของนาฏศิลป์ และดนตรีของกรมศิลปากร เพ่ือให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ พัฒนาการบริการจัดการโรงละครแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้

เป็นโรงละครชั้นน าของประเทศ ในทุกๆ ปีให้มีการจัดงานเทศกาลละคร หรือเทศกาลโขน หรือ
เทศกาลการแสดง มีการวางแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 

 

พันธกิจ 
1. ธ ารงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

2. สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
3. สร้างคุณค่าเพ่ิมจากศิลปวัฒนธรรม 
4. สร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 

5. กระตุ้นจิตส านึก และสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
 
บทบาทหน้าที่ 

1. ด าเนินการในฐานะเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีต
ศิลป์ของชาติ 

2. ด าเนินการอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ในพระ
ราชพิธี รัฐพิธีและพิธีการต่างๆ ตามจารีตประเพณี 

3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ 

4. ฟ้ืนฟู พัฒนา สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีต
ศิลป์ของชาติและท้องถิ่นอย่างเป็นระบบเพ่ือด ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของชาติ 

5. เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏ ศิลป์  ดุริย างคศิลป์  คีต ศิลป์กับ
ต่างประเทศ 

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายศิลปินและให้บริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค

ศิลป์ คีตศิลป์ แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
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7. ด าเนินการเก่ียวกับกิจการโรงละครแห่งชาติ 
8. ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและความเชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ แก่

เยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
9. ก าหนดเกณฑ์และรับรองมาตราฐานงานด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ส าหรับส่วน

ราชการของกรมศิลปากร 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

 
ประวัติความเป็นมาโร งละครแห่งชาติ 

จากยุคสมัยแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะวิทยาการผ่านมานานนับสหัสวรรษ มนุษย์ได้
สร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมจ านวนมาก แม้ทุกสรรพสิ่งได้ถูกท าลายลง
ด้วยกาลเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงปรากฏเป็นหลักฐานความเจริญทางอารยธรรมและมรดกทางภูมิ

ปัญญาสืบมาถึงปัจจุบันคือ โรงละคร ที่ มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของสถานที่
แห่งนี้ ประหนึ่งว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอยู่ในจิตวิญญาณและวิถี การด ารงชีวิตของมวลมนุษยชาติ 

        แนวความคิดในการสร้างโรงละครได้สืบทอดและมีพัฒนาการตามยุคสมัย  ซ่ึงบรรดานานา
อารยประเทศทั่ว โลกได้รักษา พัฒนา และสร้างสรรค์โรงละครขึ้นอย่างวิจิตร ทั้งด้านสถาปัตยกรรม 
การตกแต่งและระบบเทคนิคอุปกรณ์ เพ่ือให้เป็นสถาบันที่เชิดหน้าชูตาของประเทศ 

        โรงละครแห่งชาติของ ไทย  : นอกจากเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ที่ไม่ด้อยไปกว่านานา อารยประเทศแล้ว ยังเป็นสถานที่ส าคัญซ่ึงเกิดจากแนว
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6 ที่ว่า  ศิลปินโขน ละคร ฟ้อนร า 

และนักดนตรี จะต้องมีการแสดงออกซ่ึงศิลป์ให้เข้าถึงผู้ดูและผู้ฟัง ศิลปินจึงจ าเป็นต้องมีสถานที่ แสดง
หรือโรงมหรสพ เหตุผลส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่จากโรงละครแห่งชาติคือ 

ใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับบรรดามิตร ประเทศอัน เป็นรากฐานที่จะท าให้สัมพันธไมตรี
ระหว่างประเทศกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

ในปีพุทธศักราช 2475 เม่ือกรมศิลปากรได้รับโอนกิจการโขน ละคร และดนตรี จากส านัก

พระราชวังมาด าเนินการ ได้ปรับปรุงหอประชุม กรมศิลปากรในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็น
โรงละครแห่งชาติชั่วคราว และปีพุทธศักราช 2504 กรมศิลปากรได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงละคร

แห่งชาติอย่างถาวร ด าเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2508 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ 

เสด็จ พระราชด าเนิน ทอดพระเนตรการแสดง นาฏศิลป์ไทยในวโรกาสพิธีเปิดโรงละครแห่งชาติ เม่ือ
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วันที ่23 ธันวาคม พุทธศักราช 2508 นับเป็นปฐมฤกษ์ของการด าเนินกิจการโรงละครแห่งชาติเป็นต้น
มา 

จากปฐมฤกษ์แห่งการด าเนินกิจการโรงละครแห่งชาติมาถึงปัจจุบัน  นับเป็นระยะเวลากว่า 
40 ปี โรงละครแห่งชาติได้ท าหน้าที่สนองตาม แนวพระราชด าริแห่งองค์พระมหาธีรราชเจ้า ท าให้

ศิลปินมีสถานที่ส าหรับแสดงออกซ่ึงศิลปะ ท าให้ศิลปะสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตราบ
ถึงปัจจุบัน นอก จากนั้น โรงละครแห่งชาติยังได้เป็นสถานที่ส าหรับจัดงานรับรองพระราชอาคันตุกะ
และอาคันตุกะจากต่างประเทศ ในคราที่มาเยือนประเทศไทยได้อย่างสง่างามสม เกียรติยศศักด์ิศรี ทั้ง

ยังเป็นสถานที่เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับบรรดามิตรประเทศได้อย่างสมบูรณ์ (กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร, 2559) 

 
ลักษณะของโร งละครแห่งชาติ 
 อาคารโรงละครแห่งชาติ ต้ังอยู่ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวง

พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ แวดล้อมด้วยสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
สถานที่ ราชการ ประ กอบด้วย  พระบรมมหาราชวัง วัดพระธาตุ มหา วิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สนามหลวง และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซ่ึงมีโบสถ์พระแก้ววังหน้า เป็น
โบราณสถานที่งดงามและทรงคุณค่า 
 การเดินทางมาโรงละครแห่งชาติ สามารถมาได้หลายเส้นทางที่สะดวกสบาย เนื่องจาก

บริเวณท้องสนามหลวงเป็นศูนย์กลางของการคมนาคม ทั้งทางรถประจ าทาง รถโดยสารสาธารณะ 
รถยนต์ส่วนบุคคล และทางเรือโดยสารข้ามฟาก 
 เม่ือท่านเดินทางมาถึงโรงละครแห่งชาติ ล าดับแรกที่ท่านเข้ามา ทางด้านขวามือจะเป็น

อนุสรณ์สถานที่มีความส าคัญ คือ พระบวรราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทางด้านซ้ายมือเป็นอาคารปีกขวาโรงละครแห่งชาติ ซ่ึงเป็นโรงละครเล็ก ขนาดจ านวน 350 ที่นั่ง และ

เม่ือท่านแหงนหน้าขึ้นมองตรงด้านบนรอบอาคาร ก็จะเห็น รูปปั้นประดับตัวอาคาร  
 ภายในโรงละครแห่งชาติได้มีการออกแบบและใช้ระบบอุปกรณ์ทางเทคนิคที่ทันสมัยและได้
มาตรฐาน สามารถรองรับการแสดงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างมีมาตรฐานสากล ใน

ส่วนของภายในโรงละครแห่งชาติ ห้องโถงด้านหน้าจะเป็นบริเวณที่พักคอย และจัดนิทรรศการมีห้อง
จ าหน่ายบัตร ห้องจ าหน่ายหนังสือ และที่ให้บริการรับฝากสิ่งของ ด้านข้างทั้ง 2 ข้าง มีห้องสุขาที่

ทันสมัยและสะอาดไว้ให้บริการ 
 ภายในห้องชมการแสดง ชั้นล่าง สามารถจุผู้ชมได้จ านวน  983 ที่นั่ง และชั้นบน(Balcony) 
จ านวน 366 ที่นั่ง ชั้นบน มีที่นั่งส าหรับผู้ชมการแสดงทั่วไป และส่วนส าหรับรับรองในการเสด็จฯ ของ

พระบรมวงศานุวงศ์ ด้านหลังของที่นั่งผู้ชมเป็นห้องควบคุมระบบไฟฟ้าเวที และห้องควบคุมระบบ
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เสียงส่วนของเวที ประกอบด้วย พ้ืนเวทีส่วนหน้ากร อบ (Apron หรือ forestage) ที่ ต้ังวงดนตรี
(Orchestra pit) และส่วนของเวทีที่ใช้ในการแสดง (Stage area) เป็นบริเวณที่อยู่ด้านหลังของกรอบ

โพรซีเนียมทั้งหมด มีม่านส าคัญ (Main curtain) ใช้ส าหรับเปิดตอนต้นการแสดงและปิดเม่ือการ
แสดงสิ้นสุดลง ปักลวดลาย รูปพิฆเณศ เทพเจ้ าแห่งศิลปะวิทยาการ แวดล้อมด้วยเรือนแก้ว และเหล่า

วิทยาธรบรรเลงดนตรีด้านข้างทั้ง 2 ของเวทีการแสดงเป็นห้องแต่งตัว ที่พักนักแสดง และที่ท างาน
ของผู้ก า กับเวที ส่วนหลังจะเป็นพ้ืนที่ส าหรับการเก็บฉาก และระบบอุปกรณ์เก่ียวกับรอกม่านส าหรับ
การจัดฉาก 

การ ให้บรกิารของโรงละครแหง่ชาติ มีจ านวนที่นั่ง 1,250 ที่นั่ง และโรงละครแหง่ชาติ (โรง
เล็ก) จ านวนที่นั่ง 400 ที่นั่ง เปิดให้เข้าชม เฉพาะวันที่มีการแสดงภายในโรงละคร 

การจ าหน่ายบัตร เข้าชมการ แสดง : วันท าการราชการ จ าหน่ายเวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ห้อง
จ าหน่ายบัตร อาคารปีกซ้ายวันหยุดราชการที่มีการแสดง จ าหน่ายล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มการแสดง 
1.30 ชั่วโมงที่ห้องจ าหน่ายบัตร ด้านหน้ า (กรมศิลปากร. รายงานการส ารวจโบราณสถานในกรุง

รัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : งานผังรูปแบบ ฝ่ายอนุรักษ์โบราณสถาน กองโบราณคดี กรมศิลปากร , 
2538.) 

 
แนวค ิดการจัดการด าเนินงาน  

ความหมายของแนวความค ิดและทฤษฎ ีทางการจัดการ   

สโตนเนอร์ (Stoner, 1978) กล่าวว่า วิวัฒนาการตามแนวคิดหลักหรือแนวคิดที่ส า คัญๆ 
ทางการ จัดการที่เกิดขึ้น และ ผ่ านมา 3 ยุคไดแกยุคแนวความคิดทางการจั ดการสมัยด้ั งเดิม 
แนวความคิดทางการจัดการแนวพฤติกรรมศาสตร์ และยุคแนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ 

วิวัฒนาการของแนวคิดทางการจัดการที่ส าคัญจะน าเสนอถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน ชวงเวลาต่างๆ 
และแนวความคิดทางการจัดการซ่ึงถูกน ามาใช้ในการแกปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคนั้นๆ และผลกระทบ ซ่ึง

มีผลต่อการออกแบบโครงสร้างขององค์กรอันเป็นผลท าให้เกิดเป็นสภาวการณ์ ขององค์กรที่มีส่วนใน
การก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ขึ้นตามมา กริฟฟิน (Griffin, 1999) กล่าวว่า ทฤษฎีการจัดการ หมายถึง 
กรอบแนวความคิด ความรูและการก าหนดแนวทางในการจัดองค์กร รวมทั้งเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่

ต้องการ กล่าวไดวาแนวคิดทางการบริหารหรือการจัดการนั้น มาจากทฤษฎีเกิดขึ้นที่พัฒนาโดยใช้
วิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงค าว่าทฤษฎี หมายถึง กลุ่มความคิดหรือแนวคิดที่อธิบายถึงปรากฏการณ์

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น (เสนาะ ติเยาว์, 2544) 
การจัดการ  (Management) หมายถึง หน้าที่ต่าง ๆ ที่ก าหนดทิศทางในการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร การใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างเฉลียวฉลาด และคุ้มค่า 
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ส่วนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective) หมายถึงการตัดสินใจอย่างถูกต้อง และมีการ
ปฏิบัติการได้ส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ผลส าเร็จของการจัดการต้องมีทั้งประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลควบคู่กันไป 
การบร ิหาร  (Administration) หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระท าจน

เป็นผลส าเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติท างานจนส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือก  

การจัดการและการด า เนินงาน เป็นการศึกษาวิเคราะห์ก าหนดแนวทางปฏิบัติและควบคุม

กระบวนการแปรรูปปัจจัยน าเขา หรือทรัพยากรการด าเนินงานให้เป็นผลลัพธ์ในรูปของสินค้า หรือ
บริการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ให้สอดคลองกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ผู้บริหารกับการด าเนินงาน ผูบ้ริหารกับการด าเนินงานควรมีความรูทักษะ และประสบการณ
ในด้านต่อไปนี้ ความรูทางเทคนิค ผูบ้ริหารต้องวางแผนและแกปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน เนื่องจาก
หลายครั้งผู้บริหารจะต้องแกปัญหาเฉพาะหนาหรือวิกฤติที่ เกิดขึ้นก่อนที่จะคุกคามไปยังส่วนอ่ืนของ

องค์กร ดังนั้นผู้บริหารควรมีความรูและความเข้าใจพ้ืนฐานที่ตนรับผิดชอบ วิธีการเชิงปริมาณ เพ่ือแก
ไขปัญหาหรือก าหนดแนวทางปฏิบัติซ่ึงต้องอาศัยเทคนิคเชิงปริมาณ มาประกอบเพ่ือให้แบบจ าลองที่

สร้างขึ้น และการเลือกทางเลือกปฏิบัติมีความถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
พฤติกรรมขององค์กร ผู้บริหารต้องมีทักษะและความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม และ
องค์กร โดยมีความเป็นผู้น า ความสามารถในการสื่อสาร การแกปัญหา และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่

ดี ตลอดจนมีความรูด้านการจัดการสมัยใหม่ เพ่ือให้สามารถน าพาหน่วยงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่า
ฟันอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายไดตามที่ต้องการ ระบบสารสนเทศ ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ในการผลิตและการด าเนินงาน เป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้ผู้บริหารต้องมี

ความคุ้นเคยกับระบบคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ  ระบบธุรกิจและการจัดการ ผู้บริหารต้องเข้าใจ
ภาพรวมและความสัมพันธ์ของระบบย่อยภายในระบบองค์กร เพ่ือที่จะสามารถบริหารหน่วยงานของ

ตนให้ด าเนินงานสอดคลองกับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร เศรษฐศาสตร์ การตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพต้องอาศัยพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ และความเข้าใจระบบเศรษฐกิจทั้งภายในและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แกองค์กรอย่างแท้จริง และ

กฎหมายและจริยธรรม ผู้บริหารควรมีความเข้ าใจในกฎหมายหรือข้อก าหนดเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงาน เพ่ือไมก่อให้เกิดข้อบกพรอง หรือความเสียหายแกผูเ้ก่ียวข้อง และต้องมีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการบริหารงานในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม เพ่ือให้ธุรกิจ และผู้เก่ียวข้องอยูร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 

การบริหารจัดการคือการที่จะท าให้งานต่างๆ ลุล่วง หรือส า เร็จโดยอาศัยผู้ อ่ืนเป็นผู้ท า 

(Drucker, 1997 อ้างถึงใน พีรสิทธ์ิ ค านวณศิลป์ และศุภวัฒนายากร วงศธนาวสุ, 2546. กล่าวคือผูที่
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เป็นผู้บริหารจะมีบทบาทเป็นเพียงหัวหนาหรือผู้น าของกลุ่มคนที่จะด าเนินการจัดระเบียบเก่ียวกับการ
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าที่จะท างานให้งานส าเร็จ

ลุลว่งไดนั้น จะต้องเป็นผู้ประสานการปฏิบัติงานของบุคคลในหลายๆ ฝ่ าย หรือหลายๆ คน การที่จะ
ท าให้งานไดส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ที่ด ารงต าแหน่ง

ฝ่ายบริหารในการที่จะจัดกลุ่มคนให้ท างานอย่างมีความสุข สบายใจ ในการนี้ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น า
ที่สามารถรวบรวมพลังสมาชิกต่างๆ ในองค์กร ผู้บริหารต้องรูจักจุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรที่ตนน า
อยู่พรอมทั้งสามารถกระตุ้นชี้แนะให้สมาชิก ทุกคนร่วมมือกันท างาน เพ่ือผลส าเร็จขององค์กรหรือ

กลุ่มคณะได้โดยส่วนรวม มิใช่ผลส าเร็จของผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียว 
แนวทางที่มีความเหมาะสมเพ่ือการจัดการ  ในสถานการณที่เผชิญอยูไดอย่างมีประสิทธิภาพ 

จนไมสามารถที่จะแกปัญหาของการท างานร่วมกัน ของคนจ านวนมากไดดีนัก ในการแกปัญหาของ
ผูบ้ริหาร ถึงแม้จะไดมีการก าหนดโครงสร้างขององค์กรไวแลว มีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และก าหนด ระเบียบวิธีการท างานต่างๆ รวมทั้งมีความพยายาม

ในการจัดระบบและระเบียบขององค์กรเพ่ือประสานความพยายามของคนงานให้ท างานร่วมกันไดแล้ว
ก็ตาม แต่ปัญหาในการจัดการยังคงมีอยู่ เช่น การแกปัญหายังขาดข้อมูลสารเทศที่ถูกต้องและทันการ 

ขาดการให้ความส าคัญในด้านการปรับตัว ปัญหาของการขาดขวัญ และก าลังใจในการท างานจนเกิด
ปัญหาด้านความไมม่ันคงในงาน เป็นต้น แนวทางในการจดการแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
คือ การจัดการการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงหมายถึงความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่มี

ผลกระทบต่อธุรกิจรวมถึงความสามารถ ในการปรับตัวของธุรกิจให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
ทั้งนี้เนื่องจากการแข่งขันในอนาคต สิ่งส าคัญที่จะบ่งชี้ความอยู่รอดของธุรกิจนั้น คือความสามารถใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจใดขาดความพรอมหรือไมยอมเปลี่ยนแปลงจะอยู่ไม่ได้ หรืออาจจะ

อยู่ได้แต่ไมนาน เหตุผลส าคัญที่จ าเป็นต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง เพราะมนุษย์มีความสามารถใน
การประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ องค์ความรูได้รวดเร็วขึ้น ในขณะเดียวกันการแข่ งขันในด้านต่างๆ ก็มี

สูงขึ้นไปด้วย จึงท าให้ผลของการแข่งขันกลายมาเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับองค์กรอยูตลอดเวลา 
ค าว่า “การบริหาร” (Administration) และ “การจัดการ” (Management) มีความหมาย

แตกต่างกันเล็กน้อย โดย “การบริหาร” จะสนใจและสัมพันธ์กับการก าหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัติ แต่ 

“การจัดการ” เป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติตามนโยบายและท าตามขบวนการ  “การจัดการ” เป็นค าที่นิยมใช้
เก่ียวกับการท าธุรกิจซ่ึงต่างจากค าว่า “การบริหาร” ที่หมายถึงการ ด าเนินงานหรือปฏิบัติงานของ

หน่วยงานภาครัฐในบางครั้งอาจใช้ค าว่า การบริหารจัดการ ส าหรับค าว่าการจัดการส่วนใหญ่นิยมใช้
ในภาคธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาผลก าไรเป็นหลัก  
 การจัดการ หรือกระบวนการท างานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลในองค์กร ร่วมกันท างาน

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 5 ขั้นตอนประกอบด้วย การวางแผน การจัด
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องค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม  กระบวนการท างานหรือการ
จัดการมีความส าคัญต่อองค์กรธุรกิจ เพราะทุกขั้นตอนมีผลต่อ ความส าเร็จที่จะท าให้เกิดผลก าไรและ

ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถด าเนินการต่อไปได้ นอกจากนี้กระบวนการจัดการยังเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ที่ต้องรู้จักน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากแต่ละ องค์กรมีปัจจัยความส าเร็จที่แตกต่าง

กัน 
การวางแผน  การวางแผนหรือ Planning หมายถึงการพิจารณาก าหนดแนวทางการท างาน

ให้ บรรลุเป้าหมาย โดยเกิดจากการใช้ดุลพินิจคาดการณ์ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทางการการท างานใน

อนาคต 
การจัดองค ์การ  การจัดองค์การหรือ Organizing หมายถึง การจัดระเบียบหรือโครงสร้าง

ของการ ท างานภายในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบและอยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์และช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จได้เร็วขึ้น 

การบังค ับบัญชาสั่งการ  หรือ Commanding หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการใช้

ความสามารถชักจูงหรือหว่านล้อมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามค าสั่ง จนสามารถท าให้องค์กร
บรรลุผลส าเร็จได้ 

การ ปร ะสานงาน  หรือ Coordinating หมายถึง การจัดให้ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร
ท างานประสานสัมพันธ์สอดคล้องเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เพ่ือให้การด าเนินงานราบรื่นและบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

การควบค ุม หรือ Controlling หมายถึง กระบวนการท างานเริ่มต้ังแต่การก าหนดมาตรฐาน 
การแก้ไขการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนการด าเนินงานตามแผน และการประเมินแผน
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โรเบิร์ต เอช วอเทอร์แมน จูเนียร์  ท่านให้แนวคิดว่ายุคที่ มีการเปลี่ยนแปลงสูง องค์กรต้อง
สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้  สิ่งส าคัญที่องค์กรปัจจุบันต้องการมากคือการสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เก้ือหนุนการใช้เทคนิคต่างๆในการแก้ปัญหาในหนังสือAdhocracy: the Power to 
Change ท่านได้ใช้ทักษะจากการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการมากว่า 25 ปี น าเสนอวิธีการใน
การที่จะสร้างองค์กรแบบ  adhocracy และผลักดันให้มันท างานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง

ทีมงานและการแยกกระจายหน่วยงานที่ใหญ่และซับซ้อนออกเป็นหน่วยย่อย สร้างวัฒนธรรมให้
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาอย่างเป็นธรรมชาติ 

โธมัส เจ ปีเตอร์ส (Thomas J. Peters) และโรเบิร์ต เอช วอเตอร์แมน จูเนียร์(Robert 
H.Waterman,Jr.) ในการค้นหาความเป็นเลิศ ในช่วงต้นปี 1977   พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ
ในการด าเนินงานนอกจากกลยุทธ์และโครงสร้าง ยังมีปัจจัยอ่ืนที่เก่ียวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

ทั้งหมด 7 ปัจจัยได้แก่ 
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- โครงสร้าง ระบบการติดต่อสื่อสาร และอ านาจบังคับบัญชาที่เชื่อมต่อคน และกลุ่มคน เข้า
ด้วยกัน เพ่ือท างานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

- กลยุทธ์ เกิดมาจากยุทธศาสตร์ทางทหาร คือค าว่า ยุทธวิธี (วิธีรบ) ของแม่ทัพในการจัดทัพ
เพ่ือสู้รบ ซ่ึงในยุคปัจจุบันได้ถูกน ามาปรับใช้ในการจัดการธุรกิจ หรือ กลยุทธ์ทางธุรกิจ หรือวิธีการ

ต่อสู้ทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน   
- บุคลากร การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ การพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง 
- สไตล์การจัดการ สไตล์ในการท างานของผู้บริหารนั้น มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ

ผู้บริหารระดับสูง จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของพนักงานภายในองค์กร  มากกว่าค าพูดของ
ผู้บริหาร 

- ระบบ เป็นการวิเคราะห์ถึงระบบงานขององค์กรในทุกๆ เรื่อง ทั้งเรื่องระบบการบริหาร
จัดการ ระบบการปฏิบัติงาน  เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบการวางแผน ระบบงบประมาณ ระบบการ
ควบคุม ระบบการจัดซ้ือ ระบบในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน  ระบบในการฝึกอบรม ตลอดจน

ระบบในการจ่ายผลตอบแทน 
- ค่านิยมร่วม ค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์การ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

- ทักษะ เป็นการพิจารณาถึงทักษะหรือความเชี่ยวชาญขององค์กรโดยรวม  ว่ามีความ
เชี่ยวชาญหรือมีความช านาญในด้านใด 
 

การจัดองค ์กร ให้มีปร ะสิทธ ิภาพ  
Thomas J. Peters & Robert H. Waterman, Jr. เขี ยน ในหนั งสื อชื่ อ   In Search of 

lExcellence เรียบเรียงเป็นไทยโดย วีรชัย ตันติวีระวิทยา (2530) คุณลักษณะ  8 ประการของเชิง

การบริหารของบริษัทอเมริกันที่ประสบความส าเร็จ คือ มุ่งเน้นการปฏิบัติ  (a bias for action) มี
ความใกล้ชิดกับลูกค้า  (close to the customer) มีความอิสระในการท างานและความรู้สึกเป็น

เจ้ า ข อ ง กิ จ ก า ร  (autonomy and entrepreneur-ship) แ ล ะ เ พ่ิ ม ผ ล ผ ลิ ต โด ย อ า ศั ย
พนักงาน (productivity through people) รวมถึงสัมผัสกับงานอย่างใกล้ชิดและความเชื่อม่ันใน
คุณค่าเป็นแรงผลักดัน  (hands-on and value driven) และท าแต่ธุรกิจที่ มีความเชี่ยวชาญและ

เก่ียวเนื่อง (stick to the knitting) รวมถึงรูปแบบเรียบง่ายธรรมดา พนักงานอ านวยการหรือ
ส่วนกลาง มีจ า กัด  (simple form and lean staff) ตลอดจน เข้ มงวดและผ่ อนปรน ใน เวลา

เดียวกัน (simultaneous loose-tight properties) 
 

องค ์กรกับการจัดการด้านการด าเนินงาน  

บทบาทและความสัมพันธ์ของการจัดการด้านการด าเนินงานกับหน่วยงานและองค์กร มีดังนี้  
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- การจัดการด้านการด าเนินงาน เป็นหน้าที่ทางธุรกิจ การผลิตและการบริการเป็นหน่วยงาน
หนึ่ง ภายในองค์กรเช่นเดียวกับหน้าที่อ่ืน โดยการด าเนินงานด้านการปฏิบัติการจะรับผิดชอบต่อการ 

เปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตหรือการด าเนินงานให้เป็นสินคาหรือบริการส าหรับลูกค้า  
- การจัดการด้านการด า เนินงานเก่ียวข้องกับหน้าที่ อ่ืน หลักการของการจัดการด้านการ

ด าเนินงานจะแทรกอยู่ ในทุกหน่วยงานที่มีการปฏิบัติ เช่นการเลือกที่ต้ังร้านคา หรือการออกแบบและ
การจัดร้านคา เป็นต้น แต่ปัญหาที่เกิดในการท างานปัจจุบัน คือ แต่ละหน่วยงานต่างๆ ถูกจ า กัดการ
ประสานงานด้วย เขตแดนสมมติที่ท าให้การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ และประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานลดลง การพัฒนาความสัมพันธ์และการประสานงานภายในองค์กรช่วยให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

- การจัดการด้านการด า เนินงานเป็นอาวุธในการแข่งขัน การด าเนินงานที่มีระบบที่ดีใช้ต้นทุน
ต่ า และคุณภาพสูงช่วยให้องค์กรมีความไดเปรียบเหนือคูแขง ขณะที่การด าเนินงานที่ใช้ต้นทุนสูง มี
ข้อบกพรองมาก หรือปฏิบัติงานไมเป็นระบบ ยอมส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 

ดังนั้น ผูบ้ริหารจะต้องพยายามหาแนวทางพัฒนาศักยภาพของธุรกิจผ่านระบบการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
ความส าค ัญของแนวความค ิดและทฤษฎ ีทางการจัดการ  

 แนวความคิดของการจัดการโดยทั่วไปในอดีต จะเป็นการมุ่งเน้นในการประสานงานกัน 

ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรเพ่ือมุ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร แต่จากการ
ที่ผูบ้ริหารมีสมมติฐานว่ามนุษย์ว่าเป็นผู้ที่มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพ ของผลงานเกิด
จากการแบ่งงานกันท าตามความถนัด แต่ผู้บริหารไมได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับปัจจัย ทางด้านสภาวะ

แวดล้อมและพฤติกรรมของมนุษย์ ในองค์กร ท าให้การปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของผลงาน
ค่อนข้างไม่เป็นไปตามที่ต้องการ เช่น การที่บุคลากรไมทราบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนงานมีลักษณะที่เป็น

งานประจ า จนขาดการความส าคัญต่อความต้องการของลูกค้า แต่ผลผลิตสามารถจ าหน่ายได ทั้งหมด
และทรัพยากรที่มีคุณภาพมีให้ใช้ ได้อย่างไมจ า กัดเป็นต้น แม้วาแนวความคิดทางการจัดการเชิง
วิทยาศาสตร์ จะช่วยเพ่ิมความสามารถให้มากขึ้นก็ตาม แต่ก็สามารถท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกับมนุษย์

ขึ้นได้ เช่น คนงานส่วนใหญ่ไมชอบงานในลักษณะที่เป็น งานประจ าจนเป็นผลท าให้ผู้บริหารคิด
หาทางน าไปสู่การขยายงาน การเพ่ิมคุณค่าของงาน และการให้อ านาจตัดสินใจกับพนักงานเพ่ิมขึ้น 

หรือการน าแนวความคิดของการจ่ายค่าตอบแทนตามจ านวน ผลงานมาประยุกต์ใช้กับคนงานจน
สามารถเพ่ิมความสามารถ ซ่ึงจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าคนงานที่ท า ไดต่ าว่ามาตรฐานก็สามารถ
ผลักดันให้คนงานแต่ละคนท างานได ตามเป้าหมายที่ก าหนด ในการจ่ายค่าตอบแทนตามระบบ
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ดังกล่าวนี้ผู้บริหารเชื่อว่าจะท าให้หัวหนาคนงานมีก าลังใจที่จะสอนงานให้คนงานท างานให้ดีขึ้น
กวา่เดิมด้วย  

ในการออกแบบองค์กรโดยผู้บริหารจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน
หลายประการ ผลลัพธ์ของการตัดสินใจที่ต้องการ คือ โครงสร้างองค์กรที่มีความเหมาะสมที่สุด ที่ได้

จากแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการเพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุผลส าเร็จที่ต้องการ โดยทั่วไปการ
ออกแบบองค์กรจะมีความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจที่ส าคัญของผู้บริหาร ไดแกการแบ่งงานออกเป็น
งานย่อยๆ ตามล าดับความส าคัญ การจัดสรรอ านาจหน้าที่ ระหว่างงานเพ่ือการตัดสินใจ การรวมกลุ่ม

งานแต่ละด้านเข้าด้วยกัน และการก าหนดขนาดของกลุ่มงานของผู้บริหารแต่ละคน อย่างเหมาะสม 
(สมยศ นาวีการ, 2533, หนา 163-164) ดังนี้  

- ผูบ้ริหารต้องด าเนินการแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆ ตามล าดับความส าคัญ ซ่ึงคุณลักษณะ 
ที่ส าคัญประการหนึ่งของการแบ่งงานนั้น คือการมุ่งเน้นด้านความช านาญ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ของงาน ถึงแม้วางานจะมีลักษณะที่แตกต่างกันก็ตาม  

- ผูบ้ริหารจะต้องด าเนินการรวมกลุ่มงานแต่ละด้านเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม งานที่สามารถ
รวมกลุ่มเขาด้วยกันอาจจะอยู่บนรากฐานของความคล้ายคลึงกันเป็นส าคัญ 

- ผูบ้ริหารจะต้องด าเนินการจัดสรรอ านาจหน้าที่ ระหว่างงานเพ่ือให้บุคลากรสามารถท าการ
ตัดสินใจ โดยไมตองขออนุมัติจากผู้บริหารทุกครั้งท า ให้บุคลากรมีสิทธิเพ่ือการตัดสินใจ ภายใน 
ขอบเขตที่ก าหนดไวจนส่งผลท าให้การด าเนินงานได้อย่างราบรื่นจากการตัดสินใจที่ทันเหตุการณ์  

- ผูบ้ริหารจะต้องก าหนดขนาดของกลุ่มงานของผู้บริหารแต่ละคนอย่างเหมาะสม ดังนั้น
โครงสร้างองค์กรย่อมจะมีความแตกต่างกันตามการตัดสินใจของผู้บริหาร จากการใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีทางการจัดการ ถาหากพิจารณาถึงการตัดสินใจของผู้บริหารข้างต้น จะพบว่าในการแบ่งงานกัน

ท าเฉพาะด้านจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านความเชี่ยวชาญมากหรือน้อย ในการมอบอ านาจหน้าที่ จะขึ้นอยู่
กับปั จจัยความมากหรือน้อยของอ านาจหน้าที่ ที่ไดรั บมอบ การจั ดแผนกงาน  จ ะขึ้น อยู่ กั บ

ปัจจัยพ้ืนฐานด้านความเหมือนกันหรือความแตกต่างกันของลักษณะงาน และ ขนาดในการควบคุมจะ
ขึ้นอยู่กับของจ านวนบุคลากร เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอย่างสอดคล
องกับความต้องการขององค์กรนั้น ผู้บริหารสามารถท าไดโดยการจัดโครงสร้างองค์กร ก าหนด

แนวทางการจัดการ ที่มีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม เช่น การแสวงหาผู้บริหารที่ มีความช านาญ
เฉพาะด้านน ามาบริหารงาน การมุ่งเน้นเก่ียวกับการแบ่งงานกันท าของบุคลากร การแสวงหาบุคลากร

ที่มีความช านาญ เฉพาะด้านมาปฏิบัติการใช้วิธีการจูงใจด้านเงินเดือนและต าแหน่งงาน การสังเกต
การวิเคราะห์งาน เพ่ือหาวิธีการท างานที่ดีที่สุด จากแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการข้ างต้น เป็น
แนวทางที่ผู้บริหารสามารถน ามาปรับใช้ไดสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท า งาน ดังนั้น

ผูบ้ริหาร จึงควรให้ความส า คัญกับแนวคิด ทฤษฎีทางการจัดการ เพ่ือที่จะท าให้ผู้บริหารสามารถ
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ตัดสินใจได้ และก าหนดแนวทางที่มีความเหมาะสมจนองค์กรสามารถบรรลุผลส าเร็จตามที่ต้องการได
อย่างราบรื่น 

การจัดการการด าเนินงาน ผู้วิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้ เพราะส านักการ
สังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ที่ผู้วิจัยได้ศึกษามานั้น จะต้องมีขั้นตอนกระบวนการการ

ท างาน หรือกิจกรรมการท างานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทาง มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน
ด้วยกัน มีการวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุมการ
ท างาน บุคลากรจึงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร เพ่ือให้องค์กรมีประสิทธิภาพและพัฒนา

องค์กรไปในทิศทางทางที่ดีขึ้น  
 

แนวค ิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
จากการศึกษาความหมายของสภาพแวดล้อม พบว่ามีผู้ให้ความหมายสภาพแวดล้อม ไว้ดังนี้ 
สมยศ นาวีการ (2544) ให้ความหมายว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึงการรับรู้ 

หรือความรู้สึกต่อลักษณะที่มองเห็นได้ขององค์กรขึ้นอยู่บนความต้องการ และบุคลิกภาพของแต่ละ  
บุคคลการรับรู้เหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและเจตคติของพนักงาน โดยบรรยากาศขององค์กร

สามารถรับรู้ได้จากคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมโดยตรงและโดยอ้อม สภาพแวดล้อมในการท างาน
จะ เป็น แรงกดดันที่ ส า คัญและมี อิทธิพลต่อพฤ ติกร รมในกา รท า งานของบุ คคล นอกจ า ก 
สภาพแวดล้อมในการท างานจะมีลั กษณะ เป็นสิ่งที่ เชื่ อมโยงลักษณะที่เห็นได้ขององค์กร เช่ น  

โครงสร้างกฎเกณฑ์ และแบบของความเป็นผู้บังคับบัญชากับขวัญก าลังใจและพฤติกรรมของ  
ผู้ใต้บังคับบัญชา จ ารูญ  พรหมสุวรรณ (2533) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างาน 
หมายถึง สภาพของร่างกายเก่ียวกับการท างาน จ านวนงาน ขอบข่ายของงาน เครื่องอ านวยความ

สะดวก ความเหมาะสม ความพอเพียงของเครื่องมือเครื่องใช้  สมยศ นาวีการ (2544) สรุปว่า
สภาพแวดล้อมในการท า งาน หมายถึง การรับรู้ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในองค์กรที่มีต่อโครงสร้าง

องค์กร การจ่ายค่าตอบแทน กระบวนการบริหารการ ตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร และพฤติกรรมของ
คนในองค์กร ซ่ึงประกอบด้วยความเอาใจใส่ สนับสนุนช่วยเหลือเก้ือกูล ความไว้เนื้อเชื่อใจการ มีความ
ยุติธรรม ให้รางวัลตอบแทน ขจัดภัยอันตราย ความขัดแย้งและความสามัคคีกลมเกลียวของคนใน

องค์กร พิทยา บวรวัฒนา (2544) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่อยู่นอก
องค์กร ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพการเมือง ลักษณะของสังคม  โครงสร้างของกฎหมาย 

นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม  
สรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมในการท างาน คือ องค์ประกอบต่างๆ ภายในหน่วยงานในองค์กร ที่

มีการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานมีผลต่อความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ด้านสภาวะจิตใจ การจัดการ
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ท างาน สวัสดิการและประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา ความเก้ือกูล เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผร่ กันต่อเพ่ือน
ร่วมงาน และหัวหน้าผู้บังคับบัญชา 

 
 การวิเคร าะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

ชูเพ็ญ  วิบุ ลสั นติ  (2551) การวิ เคราะ ห์ส ารวจตร วจสอบสภาพภาย ในองค์กร  และ
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบัน  เพ่ือค้นหาจุดแข็ง 
จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต SWOT 

เป็นตัวย่อที่มีความหมายดังนี้ Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ Weaknesses หมายถึง 
จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  และ Opportunities หมายถึง โอกาสที่จะด าเนินการได้ รวมถึง Threats 

อุปสรรค หมายถึง ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่ คุกคามการด าเนินงานขององค์กร หลักการส าคัญของ 
SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์  2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและ
สภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์  SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ 

(Situation Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้จักตนเอง รู้จักสภาพแวดล้อม 
ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส -  อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซ่ึง

จะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้
เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อ
องค์กรธุรกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน ความสามารถด้านต่างๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์

อย่างมากต่อการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และการก าหนดกลยุทธ์ ด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรที่
เหมาะสมต่อไป 

 

ประโยชน์ของการวิเคร าะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
ชูเพ็ญ วิบุลสันติ (2551) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง  ๆ ทั้งภายนอกและภายใน

องค์กร ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
อย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  
ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน  ที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทาง

สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรค
ทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ 

SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์  การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนา
ไปในทางที่เหมาะสม 
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ขั้นตอน/วิธ ีการด าเนินการวิเคร าะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
ชูเพ็ญ วิบุลสันติ (2551) การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วย

การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูลในการก าหนดทิศทางหรือ
เป้ าหมายที่จ ะถูกสร้างขึ้ นมา บนจุ ดแข็ งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จ ากโอกา สทา ง

สภาพแวดล้อม และสามารถ ก าหนดกลยุทธ์ที่ มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อน
ขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรจะเก่ียวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน 

เพ่ือที่ จะ ระบุ จุดแข็งและ จุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่ มา เบื้ องต้นของข้ อมูล เพ่ือการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพ่ือ การบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ 
ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ 

รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์
ก่อนหน้านี้ด้วย) 

จุดแข็งขององค์กร (S: Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจาก
มุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นของ
องค์กรที่องค์กรควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพ่ือการ เสริมสร้างความเข็มแข็ง

ขององค์กร และจุดอ่อนขององค์กร (W: Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภายในจากมุมมอง ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย 
ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  

- การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้ง

ในและระหว่างประเทศที่เก่ียวกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือ
ของประชาชน ธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง 

เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง 
กรรมวิธีใหม่ ๆ และพัฒนาการทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและ

ให้บริการ 
โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O: Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัย

ภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผล กระทบประโยชน์  ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ

ด าเนินการขององค์กรในระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มา  เสริมสร้างให้ 
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หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้ และอุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T: Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัย
ภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผล  กระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงองค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่
จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้ 

- ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อมเม่ือได้ข้อมูลเก่ียวกับจุดแข็ง – 
จุดอ่อนโอกาส - อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพ 
แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น าจุดแข็ง – จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ

โอกาส - อุปสรรค จากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กร ก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใด ภายใต้สถานการณ์ 
เช่นนั้นองค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทั่วไป ในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้  องค์กร จะอยู่ใน

สถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้ 
1. สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง - โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พ่ึง

ปรารถนาที่สุด เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกล

ยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive-strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวย
โอกาสต่าง ๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่ 

2. สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน - อุปสรรค) สถานการณ์นี้ เป็นสถานการณ์ที่
เลวร้ายที่สุด เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่ กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายใน
หลายประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การต้ังรับหรือป้องกันตัว เพ่ือพยายามลดหรือหลบ

หลีกภัยอุปสรรค ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะท าให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่
น้อยที่สุด 

3. สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน - โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อ

ได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่ มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่ หลาย
อย่างเช่นกัน ดังนั้นทางออก คือ กลยุทธ์การพลิกตัว เพ่ือจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้ พร้อม

ที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้ 
4. สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้ เกิดขึ้นจากการที่

สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ 

ดังนั้นแทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัวหรือ
ขยายขอบข่ายกิจการ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอ่ืนๆ แทน 

ชูเพ็ญ วิบุลสันติ (2551) ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ SWOT มีดังนี้ 
คือ ควรวิเคราะห์แยกแยะควรท าอย่างลึกซ้ึง เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่มีความส าคัญจริง ๆ 

เป็นสาเหตุหลัก ๆ ของปัญหาที่แท้จริง กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่มีประโยชน์ในการน าไปก าหนดเป็น

นโยบาย ตลอดจนสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ ที่จะท าให้องค์กร ชุมชนบรรลุเป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์
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ขั้นสุดท้ายได้จริง และการก าหนดปัจจัยต่างๆ ไม่ควรก าหนดของเขตของความหมายของปัจจัยต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือโอกาส (O) หรือ อุปสรรค (T) ให้มีความหมายคาบ

เก่ียวกันจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตัดสินใจ และชี้ชัดว่าปัจจัยที่ก าหนดขึ้นมานั้นเป็นปัจจัยในกลุ่มใด 
ทั้งนี้ เพราะปัจจัยที่อยู่ต่างกลุ่ มกัน ก็ต้องสมควรที่จะน าไปก าหนดกลยุทธ์ที่ ต่างกันออกไปข้อดี  - 

ข้อเสียของการท า SWOT Analysis ข้อดี เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่เข้าใจง่าย 
ไม่ซับซ้อนให้ความสะดวกเป็นอย่างมากส าหรับผู้ที่น า SWOT มาใช้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์ด้านต่างๆ มากมาย เช่น การตัดสินใจเลือกเม่ือมีทางเลือกหลายๆ ทาง การก าหนด
ความส าคัญก่อนหลังของเหตุการณ์ การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้น การวิเคราะห์

และแก้ปัญหาในการด าเนินการ การวิเคราะห์โครงการเริ่มใหม่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้
สูงขึ้น และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ฯลฯ ข้อเสียของการใช้ SWOT ก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกัน เม่ือ
เปรียบเทียบกับประโยชน์และความหลากหลายในการประยุกต์ใช้งาน เช่น โอกาสผิดพลาดเกิดจาก 

คุณภาพของข้อมูลที่น ามาใช้วิเคราะห์ ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจในความรู้พ้ืนฐานของ
เทคนิค SWOT ของผู้วิเคราะห์ ต้องทบทวน SWOT เป็นระยะๆ เพ่ือตรวจสอบสภาพว่า เหตุการณ์

และปัจจัยต่างๆ ทีน่ ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ยังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือไม่ (ชู
เพ็ญ วิบุลสันติ, 2551) 
 

สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน  (5's Force Driving) 
ไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) ได้พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ที่ มีประโยชน์ในการ

ส ารวจสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน โดยอธิบายถึงสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ในรูปแบบบของ

แรงกดดันพ้ืนฐาน 5 ประการ (5's Force Driving) ที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันอัน ได้แก่ 
 การค ุกคามจากค ู่แข่งขันที่จะเข้ามาใหม่ (Threat of New Entrants) ก่อนที่คู่แข่งขัน

รายใหม่จะเข้ามาในตลาดอย่างน้อยเขาต้องมีความมุ่งม่ันที่จะช่วงชิงส่วนครองตลาดและต้องม่ันใจว่า
กิจการของตนมีความแตกต่างจากกิจการที่มีอยู่ เดิม  ซ่ึงความแตกต่างนี้อาจเกิดจากเทคโนโลยีที่
เหนือกว่าชื่อเสียงผลิตภัณฑ์ดีกว่า  ราคาต่ ากว่าเงินทุนที่มีมากกว่าหรือแม้กระทั่งอาศัยช่องว่างของ

ตลาดและอ่ืน ๆ ดังนั้นคู่แข่งรายใหม่จึงถือเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัว ในอุตสาหกรรมที่โอกาสที่คู่แข่งราย
ใหม่จะเข้ามามีมากเพียงใดสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นตามล าดับและในที่สุด

จะส่งผลระดับก าไรของกิจการที่มีอยู่เดิม 
การคุกคามจากคู่แข่งที่จะเข้ามาใหม่ในธุรกิจแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับปัจจัยที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
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- อุปสรรคที่สกัดก้ันผู้ที่จะเข้ามาใหม่ ซ่ึงมีทั้งในด้านต้นทุน ภาพลักษณ์ ความภักดี 
และต้นทุนการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของลูกค้า เงินทุน ช่องทางการจัดจ าหน่าย นโยบาย กฎหมาย

ระเบียบและกฎเกณฑ์ของรัฐ 
- การคาดคะเนปฏิกิริยาการตอบโต้ของกิจการที่มีอยู่เดิม นอกจากกิจการรายใหม่

จะต้องประเมินอุปสรรคกีดก้ันในการเข้าตลาดของเขาแล้ว เขาจะต้องประเมินปฏิกิริยาการตอบโต้
ของกิจการที่มีอยู่ เดิมว่าจะมีมากน้อยเพียงใด เพราะถ้าแรงตอบโต้สูงย่อมก่อให้เกิดสงครามการ
แข่งขันและอาจลุกลามไปถึง “สงครามราคา” ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อผู้เข้ามาใหม่และอุตสาหกรรมโดย

ส่วนรวม ซ่ึงการคาดคะเนการตอบโต้สามารถพิจารณาได้จาก 
1. การตอบโต้ในอดีตขนาดและโครงสร้างตลาด ซ่ึงพิจารณาทั้งก าลังการ

ผลิตและทรัพยากรของธุรกิจที่ มีอยู่ เดิมว่ามีมากน้อยเพียงใด โครงสร้างตลาดเป็นแบบแข่งขัน 
(Competition) ก่ึงแข่งขันก่ึงผูกขาด (Monopolistic Competition) ผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) 
หรือตลาดแบบผูกขาด (Monopoly) 

2. การขยายตัวของตลาดว่ามีมากน้อยเพียงใดเพราะถ้ าการขยายตัวต่ า
ธุรกิจที่อยู่ในตลาดต่างต้องเน้นรักษาปริมาณธุรกิจของตนไว้ การตอบโต้จึงมีแนวโน้มรุนแรงการ

แข่งขันของกิจกรรมที่มีอยู่เดิม (Competition Among Existing Firms) การแข่งขันจะเป็นสิ่งที่ด ารง
อยู่ในอุตสาหกรรมทุกประเภท แต่จะแตกต่างกันในด้านระดับของความรุนแรงถ้าสภาพการแข่งขันใน
ตลาดมีน้อยกิจการแต่ละกิจการที่มีอยู่ในตลาดจะยังคงสามารถรักษาระดับก าไรของตนไว้ได้ แต่ตราบ

ใดที่การแข่งขันเป็น ไปอย่า งเข้มข้นกิจ การต่างๆ ต้องแสวงหากลวิธีท างการตลาด ( Tactical 
Marketing) ไม่ว่าจะเป็นการทุ่มโฆษณา การลดแลกแจกแถม การเร่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การลดราคา 
การปรับเปลี่ยนระบบและช่องทางการจัดจ าหน่ายและอ่ืนๆ หรือแม้กระทั่งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

การตลาด (Marketing Strategy)  
ซ่ึงความเข้มข้นของการแข่งขันอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยดึงดูดและปัจจัยผลักดันหลายประการ

ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอัตราการขยายตัวของตลาดโดยส่วนรวมต่ า  ต้นทุนคงที่ของกิจการสูงผลิตภัณฑ์
ของกิจการไม่มี ความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง  อุปสรรคจากการถอนตัวออกจากธุรกิจการคุกคาม
จากการขยายตัวของคู่แข่งและอ่ืนๆ 

 
แรงกดดันจากผลิตภัณฑ ์ทดแทน  (Pressure from Substitute Products)  

ในการพิจารณาถึงคู่แข่งและความเข้มข้นของการแข่งขัน  กิจการจะต้องพิจารณาถึงการ
ทดแทนกันได้ของผลิตภัณฑ์มาเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ กิจการใดที่ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง
ที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างเด่นชัดอัตราการทดแทนกันได้ของผลิตภัณฑ์จะน้อยลงซ่ึงจะส่งผลให้กิจการนั้น

มีอ านาจการต่อรองและผูกขาดมากขึ้น 
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นอกจากกิจการจะพิจารณาถึงการทดแทนกันได้ของผลิตภัณฑ์ระหว่างตนและคู่แข่งในธุรกิจ
ประเภทเดียวกันแล้ว การคุกคามจากผลิตภัณฑ์ในธุรกิจประเภทอ่ืนที่สามารถใช้ทดแทนกันได้กับ

ผลิตภัณฑ์ของตนย่อมมีผลกระทบต่อความเข้มข้นทางการแข่งขันมากเช่นกันในการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได้ไม่ใช่พิจารณาแต่เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันเท่านั้นแต่

ต้องพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ทดแทนกันได้ 
 
อ านาจการต่อรองของผู้ซ ื้อ (Bargaining Power of Buyers)  

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การแข่งขัน กิจการมักละเลยการวิเคราะห์ผู้ซ้ือทั้งๆ ที่พลัง
ผลักดันจากผู้ซ้ือมีผลกระทบต่อระดับผลก าไรในระยะยาวของกิจการเช่นกัน ดังนั้นความสัมพันธ์เชิง

การต่อรองระหว่างผู้ ซ้ือและผู้ขายเป็นสิ่งที่กิจการต้องน ามาวิเคราะห์ว่าตลาดนั้นเป็นตลาดของผู้ซ้ือ
และผู้ขายเพราะอ านาจการต่อรองที่เหนือกว่าของผู้ ซ้ือจะมีอิทธิพลต่อระดับราคาและ  หรือต้นทุน
ของกิจการโดยตรงกิจการจะต้องวิเคราะห์ถึงอ านาจการต่อรองของผู้ซ้ือก่อนที่จะก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจ

ของตนซ่ึงโดยทั่วไปผู้ซ้ือ  ลูกค้าจะมีอ านาจการต่อรองสูงก็ต่อเม่ือ 
- ผู้ซ้ือรายใดรายหนึ่งซ้ือผลิตภัณฑ์ในสัดส่วนที่สูงจากยอดขายทั้งหมดของกิจการ 

- การมีผู้ซ้ือไม่มีก่ีรายในตลาด แต่มีกิจการที่ให้บริการอยู่เป็นจ านวนมาก 
- ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซ้ือจากกิจการต่าง ๆ ถือเป็นต้นทุนที่ส าคัญของตน 
- ผลิตภัณฑ์ของกิจการมีมาตรฐานเหมือน ๆ กันหรือไม่แตกต่างกัน 

- ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่ซ้ือต่ า 
- กิจการของผู้ซ้ือมีก าไรต่ าท าให้ผู้ซ้ือต้องแสวงหาวิธีการลดต้นทุนของตน 
- ผู้ซ้ือมีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายตัวมาลงทุนในประเภทธุรกิจเดียวกับกิจการ 

- ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมที่ผู้ซ้ือไม่มีความส าคัญต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ซ้ือ 
- ผู้ซ้ือมีข้อมูลข่าวสารที่ดี 

 
อ านาจการต่อรองของผู้จ ัดหา (Bargaining Power of Suppliers)  
อ านาจการต่อรองที่กิจการมีต่อผู้จัดหามีผลกระทบต่อต้นทุนและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ

กิจการโดยตรงในตลาดที่ผู้จัดหามีอ านาจการต่อรองสูง กิจการจะมีระดับผลก าไรที่ต่ าลง ซ่ึงโดยทั่วไป
ผู้จัดหาจะมีอ านาจการต่อรองสูงเม่ือผู้จัดหามีจ านวนน้อยราย กิจการซ้ือวัตถุดิบผลิตภัณฑ์จากผู้จัดหา

ไม่สามารถหาวัตถุดิบผลิตภัณฑ์อ่ืนมาทดแทนหรือทดแทนได้ในอัตราจ ากัด และต้นทุนในการเปลี่ยน
วัตถุ ดิบผลิตภัณฑ์ของผู้ ซ้ือสูง รวมถึงผู้จั ดหามีความต้องการ มีก าลังทรัพย ากรเพียงพอและ มี
ความสามารถที่จะขยายการด าเนินธุรกิจไปข้างหน้าโดยอาศัยวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นปัจจัย
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การผลิต  ตลอดจนช่องทางการจ าห น่ายของผู้จัดหามีหลายช่ องทาง หรือ ในหลา ยประเภท
อุตสาหกรรม 

 
การแข่งขนักนัร ะหว่างค ู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน  (Rivalry Among Current 

Competitors) 
ความรุนแรงในการแข่งขันในหัวข้อนี้นั้นประกอบไปด้วยปัจจัยใน 4 หัวข้อข้างต้นทั้ง อ านาจ

ของผู้ ซ้ือ อ านาจของซัพพลายเออร์ การคุกคามของผู้ประกอบการหน้าใหม่ การคุกคามจากการมีสิ่ง

ทดแทนได้ ล้วนที่จะส่งผลต่อการอัตราความรุนแรงในการแข่งขันแทบทั้งสิ้น และยิ่งตลาดไหนที่มี
อัตราการแข่งขันที่รุนแรงแล้วนั้นธุรกิจก็จะยิ่งมีความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมที่สูงตาม ดังนั้นเม่ือ

ตัดสินใจที่จะเข้าสู่ตลาดที่มีการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็ควรที่จะเตรียมพร้อมรับมือให้ดี และรีบท าใ ห้
องค์กรแข็งแกร่งเพ่ือที่จะได้อยู่รอดในตลาดได้ หากสังเกตดูเครื่องมือวิเคราะห์ 5 Forces ให้ดีจะเห็น
ได้ว่าเม่ือธุรกิจเริ่มเกิดอุปสรรคต่างๆ ขึ้นมาแล้วนั้น การร่วมมือกับคู่แข่งมักจะเป็นทางออกของ

อุปสรรคเหล่านั้นอยู่เสมอ ทั้งการรวมตัวกันเพ่ือมีอ านาจในการต่อรองราคากับซัพพลายเออร์ เพ่ือลด
อ านาจของลูกค้า รวมถึงการสร้างอุปสรรคต่างๆ เพ่ือป้องกันภัยคุกคามจากผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่

จะเข้ามาในตลาดได้อีกด้วย ดังนั้นอย่ามองคู่แข่งเป็นเพียงศัตรูทางธุรกิจที่จะต้องเอาชนะเท่านั้น 
เพราะการร่วมมือกันจะช่วยลดความรุนแรงทางการแข่งขัน และยังท าให้องค์กรที่ร่วมมือกันนั้นมีความ
แข็งแกร่งมากขึ้นไปอีก 

 แนวคิดเก่ีย วกับสภาพแวดล้ อมนี้  สอดคล้องกับวิ จัย เรื่ องนี้  คือ เป็ นการ วิเคร าะ ห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  ซ่ึง
ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง 

สภาพแวดล้อมภายใน ด้านบุคลากร การเงิน การจัดการ และวัตถุดิบ รวมไปถึงวิเคราะห์แรงผลักดัน 
5 ประการ ให้เห็นลึกลงไปทุกด้านของส านักการสังคีต ทั้งคู่แข่งของโรงละครแห่งชาติ คู่แข่งหน้าใหม่ 

บริการทดแทน ผลกระทบจากผู้ชม และทรัพยากรการบริการ  ให้ได้เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อยของสถาน
ที่นี้ และสามารถน าไปพัฒนาได้ เม่ือเรารู้ถึงปัญหาสาเหตุนั้นๆ  
 

แนวค ิดและทฤษฎ ีเกี่ยวกับการ บร ิการ  
ความหมายของการบร ิการ   

จากการศึกษาความหมายของการบริการ พบว่ามีผู้ให้ความหมายของการบริการ ไว้ดังนี้ 
วีรพงษ์ เฉลิมวิระรัตน์ (2542. หน้า 7) ได้ให้ความหมายของการบริการว่า เป็นสิ่งที่จับ สัมผัส 

แตะต้องได้ยาก และเป็นสิ่งที่ เสื่อมสูญสลายไปได้ง่าย บริการจะได้รับการท าขึ้น (โดย จากบริการ) 

และส่งมอบสู่ผู้รับบริการ (ลูกค้า) เพ่ือใช้สอยบริการนั้นๆ โดยทันทีหรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มี
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การให้บริการนั้น สอดคล้องกับจิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2549. หน้า 7) ได้ไว้กล่าวว่า การบริการไม่ใช่สิ่ง
ที่มีตัวตน แต่เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ต้องการใช้

บริการ (ผู้บริโภค ลูกค้า ผู้รับ บริการ) กับ ผู้ให้บริการ (เจ้าของกิจการ พนักงานงานบริการ ระบบ
การจัดการบริการ) หรือในทางกลับกัน ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ในอันที่จะตอบสนองความ

ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้บรรลุผลส าเร็จ ความแตกต่างระหว่างสินค้าและการบริการ ต่างก็
ก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มา ซ้ือ โดยที่ธุรกิจบริการจะมุ่งเน้นการกระท าที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันน าไปสู่ความพึงพอใจที่ได้รับบริการนั้น ในขณะนี้ธุรกิจทั่วไป 

มุ่งขายสินค้าที่ลูกค้าชอบและท าให้เกิดความพึงพอใจที่ได้เป็นเจ้าของสินค้านั้น  ซ่ึงสอดคล้องกับ
สุมนา อยู่โพธิ์ (2544. หน้า 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมประโยชน์หรือ

ความพอใจซ่ึงได้เสนอเพ่ือขาย หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกับการขายสินค้า  เช่นเดียวกับคริสโต
เฟอร์ เอช เลิฟล็อค และลอเรน ไรท์ (2546. หน้า 4) ได้ให้ความหมายการบริการว่า  บริการเป็น
ปฏิกิริยาหรือการปฏิบัติงานที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้กับฝ่ายอ่ืน แม้ว่ากระบวนการ (Process) อาจผูกพัน

กับตัวสินค้าก็ตาม แต่ปฏิบัติการก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ และไม่สามารถครอบครองได้ และ 
บริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างคุณค่าและจัดหา คุณประโยชน์ (Benefits) ให้แก่ลูกค้าใน

เวลาและสถานที่เฉพาะแห่ง อันเป็นผลมาจากการที่ ผู้รับบริการหรือผู้แทนน าเอาความเปลี่ยนแปลง
มาให้ ในขณะที่วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ (2546. หน้า 15) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการ หมายถึง 
กิจกรรมที่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดขึ้นเพ่ือให้แก่สมาชิกตามความสามารถและหน้าที่ของแต่ละ

หน่วยงาน โดยอาศัยความต้องการของสมาชิกที่ได้รับบริการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางใน
การด าเนินโครงการในระยะต่อไป พร้อมทั้งให้เกิดความพอใจแก่สมาชิก  อีกทั้งวีระรัตน์ กิจเลิศ
ไพโรจน์ (2548. หน้า 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการ หมายถึง การกระท า พฤติกรรม หรือ

การปฏิบัติการที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้น  และเอนก สุวรรณ
บัณฑิต (2548. หน้า 18) Lehtinen ให้ค านิยามว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่งหรือ ชุดของ

กิจกรรมหลายอย่าง ที่ เกิดขึ้นจากการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจการบริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลที่
เก่ียวข้องกับการบริการ  รวมถึงชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549. หน้า 18) ได้ให้ความหมายของ การ

บริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (intangible goods) ของธุรกิจ
ให้กับผู้รับบริการโดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนน าไปสู่

ความพึงพอใจได้ 
Kotler, Philip. (1997). ได้จ ากัดความของการบริการไว้ดังต่อไปนี้การบริการเป็นการแสดง

หรือสมรรถนะที่หน่วยงานหนึ่งๆสามารถเสนอให้กับอีกหน่วยงานอันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปลักษณ์อย่างเป็น
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แก่นสารและไม่มีผลลัพธ์ในสภาพความเป็นเจ้าของในสิ่งใดโดยที่การผลิตอาจจะไม่ถูกผูกมัดกับ
ผลิตภัณฑ์กายภาพ 

ดังนั้นในการรักษาคุณภาพการบริการจึงจ าเป็นต้องควบคุมในทุกๆ หน่วยบริการให้เป็ นที่พึง
พอใจของผู้มารับบริการเสมอ คือ จะต้องมีการบริการดีทั้งองค์กร ซ่ึงการบริการจะดีหรือไม่ดีต่อผู้มา

รับบริการนั้น ยังขึ้นอยู่ กับความคาดหวังของผู้รับบริการและในการสร้างธุรกิจองค์กรทุกชนิดต้อง
รักษาความพึงพอใจของผู้รับบริการให้อยู่ตลอด 

จากความหมายของการบริการดังกล่าว จะสรุปได้ว่า การบริการเป็นกิจกรรมการกระท าและ

การปฏิบัติที่ผู้ให้บริการจัดท าขึ้นเพ่ือเสนอขาย และส่งมอบให้กับผู้รับบริการหรือเป็นกิจกรรมที่จัดท า
ขึ้นรวมกับการขายสินค้า เพ่ือสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างทันที

ลักษณะของการบริการมีทั้งรูปธรรมและนามธรรม จับสัมผัสแตะต้องได้ยากและเป็นสิ่งที่เสื่อมสูญ
สลายได้ง่ายแต่จะสามารถน ามาซ้ือขายกันได้ 

 

ความส าค ัญของการบร ิการ  
งานบริการเป็นงานสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้กับลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อการบริการ

ที่ดีย่อมมีผลดีต่อการปฏิบัติงาน ความล้มเหลวในการบริการจะเป็นผลเสียหายอย่างร้ายแรงหากไม่ได้
รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ดังนั้น ผู้รับผิดชอบในการให้บริการและการต้อนรับต้องตระหนักและ
ระลึกอยู่เสมอว่า “การบริการที่ ดีต้องมีความรับผิดชอบ” การให้บริการที่ ดีและมีคุณภาพจากตัว

บุคคลซ่ึงต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะและความแนบเนียนต่าง ๆ ที่จะท าให้ชนะใจลูกค้าผู้ที่ติดต่อ
หรือบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการจึงถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน 

 

การสร ้างจิตส านึกในการ ให้บร ิการ  
 แนวคิดการสร้างจิตส านึกในการบริการให้เกิดในจิตใจผู้ให้บริการต้องเริ่มมาจากการ  

มีทัศนคติที่ ดีในการให้บริการทุกคนล้วนเป็นทูตในความสัมพันธ์กับลูกค้าความผิดพลาดบกพร่องใน
หน้าที่  บกพร่องในการบริการ จะ มีผลต่อลูกค้าและเป็ นการบ่ อนท า ลายชื่อ เสีย งของบริษัท 
ในที่สุด ฉะนั้น ผู้ให้บริการจะต้องคิดให้ได้เสมอว่า ลูกค้าถูกต้องเสมอ ผู้ให้บริการเป็นพระเอกไม่ได้

เป็นแค่พระรอง งานบริการเป็นงานของผู้ให้ งานบริการเป็นงานฝึกระดับจิตใจ รักงานบริการต้องท า
ใจและอดทน บริการอย่างเอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา ยอมรับความแตกต่างของลูกค้า บริการลูกค้า

เสมือนญาติของตนเอง และบริการเสมือนเป็นเจ้าของกิจการ 
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การบร ิการอย่างมีค ุณภาพ 
 การบริกา รที่ มี คุณภาพเป็ นสิ่งจ า เป็น ส าหรับท าธุ รกิจ การบริกา รที่ ดี เป็นที่พึ งพอใจ 

ของลูกค้าจะต้องมาจาก 2 ส่วนด้วยกัน คือ เริ่มจากมีจิตส านึกในการบริการ (Sensc of Service)
ผสมผสานกับการแสดงออกด้วยท่าทางบุคลิกที่ ดี อ่อนน้อม สุภาพ ซ่ึงเราเรียกว่า มาตรฐานการ

บริการ (Standard of Service) การบริการอย่างคุณภาพ หมายถึง การบริการที่พนักงานผู้ให้บริการ
มีความพร้อมทางด้านจิตใจที่จะให้บริการและแสดงออกมาด้วยกิริยามารยาทท่ีควรปฏิบัติซ่ึงจะท าให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างยิ่ง 

 
ค ุณสมบัติของผู้ให้บร ิการที่ดี 

 การเป็นผู้ให้บริการที่ ดีจะต้องให้ความส า คัญกับผู้รับบริการโดยผู้ให้บริการจะต้องมีความ
เสียสละ อดทน ขยัน และบริการด้วยความเต็มใจแก่ผู้มารับบริการ คือ มีทัศนคติที่ ดีต่องานบริการ 
และรักงานบริการ ความอดทน อดกลั้น สุขุมเยือกเย็น (Persistence) ความจดจ า  (Memory) ความ

กระตือรือร้น (Enthusiasm) ความจ ริงใจ (Sincerity) ความมีไหวพริบ (Tact) ความมีอัธยาศัย 
(Courtesy) ความยิ้มแย้มแจ่มใส (Cheerfulness) ความเป็นมิตร (Friendliness) ความสามารถใน

การน าไปใช้ (Application) 
 

ลักษณะของการบร ิการ  

 การบริการเป็นการให้การต้อนรับ การช่วยเหลือ หมายถึง การให้การต้อนรับช่วยเหลือด้วย
ความเต็มใจดุจญาติพ่ีน้อง จะเป็นการสร้างความประทับใจกับบุคคลที่มาติดต่อ และเพ่ือแสดงออกซ่ึง
ความประทับใจกับบุคคลที่มาติดต่อ รวมถึงเพ่ือช่วยเหลือ คือพยายามให้ความช่วยเหลือความสะดวก 

ตลอดจนเพ่ือช่วยท าทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะท าได้เต็มความสามารถ 
 

กุญแจส าค ัญส าหร ับการ ให้บร ิการ   
 กุญแจส า คัญส าหรับการให้บริการ คือ การเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้บริการ การรู้จักวิธี
ติดต่อสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาที่พูด ส าเนียง กริยาท่าทาง หรือภาษา ใช้ค าสุภาพ หลีกเลี่ยงในการพูดเรื่อง

ส่วนตัวต่อหน้าผู้ใช้บริการ หลีกเลี่ยงที่จะพูดภาษาเฉพาะ หลีกเลี่ยงการบ่นต่อหน้าผู้ใช้บริการ หน้าที่
การบริการที่ควรฟังมากกว่าพูด อย่าตอบห้วนๆ กับผู้ใช้บริการ อย่าทะเลาะกับผู้ใช้บริการ อย่า

หัวเราะเยาะผู้ใช้บริการ มองหน้าผู้ใช้บริการเม่ือพูดกับเขาเสมอ และความมีมารยาท คือ การที่
ผู้ใช้บริการมีการแสดงออกที่ดีต่อหน้าผู้ที่มาใช้บริการ มีความสุภาพอ่อนน้อม รู้จักไปลามาไหว้  ความรู้
จักเก็บและรักษาอารมณ์ ความส ารวมกิริยาท่าทาง รู้จักอดทน อดกลั้น งานบริการเป็นงานที่ ต้อง

อาศัยความอดทน ยอมรับค าต าหนิติชม ต้องถือคติว่า การต าหนินั้นเป็นการกระท าหรือการติเพ่ือก่อ 
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มิใช่เพ่ือท าลายล้าง เพ่ือเราจะได้พัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไขให้ดีขึ้น ควรต้ังใจฟังผู้ใช้บริการ กล่าวค าว่า
ขออภัย เม่ือมีการชี้แจงเหตุผลด้วยเสมอ ขอบคุณผู้ที่มาใช้บริการในโอกาสอันควร มีความรับผิดชอบ

ต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ความสามารถรอบรู้ในการบริการ เพราะจะท า ให้เกิดทัศนคติที่ ดี
ต่อการให้บริการ มีความน่าเชื่อถือ 

 
ค ุณภาพการบร ิการ  

 ความหมายของคุณภาพการบริการ 

 ความหมายแบบเก่า  คือ ท าผลิตภัณฑ์หรือบริการเหนือมาตรฐาน คุณภาพ = 
มาตรฐานสินค้า 

ความหมายแบบใหม่ คือ ความพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้สิ่งที่ใช้อย่างเหมาะสม 
ทั้งนี้ เพราะองค์กรธุรกิจต้ังขึ้นมาก็เพ่ือผลิตสิน ค้าและบริการออกขายให้ได้ผลและก าไรคุ้มกับ

เงินที่ลงทุนไป สินค้าและบริการจะขายได้จนมีก าไรสูงสุดก็ต้องมีคุณภาพ คือท าให้ลูกค้าพอใจในทุกๆ 

ด้าน หากการบริการในด้านหนึ่งด้านใดไม่ดีไม่มีคุณภาพ ส่วนแบ่งของตลาดถูกคู่แข่ งขันที่บริการดีกว่า 
แย่งไปจึงจ าเป็นต้องมีการพิจารณาและปรับปรุงคุณภาพบริการเพ่ือสนองความพอใจของลูกค้า  และ

ต้องกระท าอยู่ตลอดเวลา เพราะระดับความพึงพอใจของลูกค้านั้น มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นและ
แปรเปลี่ยนตามค่านิยมอยู่ตลอดเวลา การที่ เราจะท าให้บริการเป็นที่พอใจจึงจ าเป็นต้องมีการน าความ
ต้องการของการให้บริการมาพิจารณาเพ่ือน าไปปรับปรุงเก่ียวกับการให้บริการมากขึ้น  (ชัชวาล อร

วงศ์ศุภทัต 2554.)  
นอกจากนี้ ยังมีผู้สรุปว่า คุณภาพ หมายถึง ความพึงพอใจของลูกค้า ผู้ใช้ ผู้บริโภคหรือสิ่งที่

ใช้อย่างเหมาะสม จะประกอบด้วย ความรวดเร็ว ความเชื่อถือ ความต่อเนื่องของการบริการที่ ให้ 

ความปลอดภัย ทันสมัย ความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันของบริการ รูปแบบการบริการที่ดี และ
ราคาบริการเหมาะสม 

 
หลักการของการ ให้บร ิการ  

 หลักการให้บริการมีนักวิชาการได้นิยามความหมายแตกต่างกันออกไปสรุปได้ดังนี้ 

 กุลธน ธนาพงศธร เห็นว่าหลักการให้บริการ ได้แก่ หลักความสอดคล้องกับความต้องการของ
บุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือประโยชน์และบริการที่องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการ

ของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะมิฉะนั้นแล้วนอกจาก
จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอ้ืออ านวยประโยชน์และบริการแล้วยังไม่คุ้มค่ากับการด าเนินงาน
นั้นๆ และหลักความสม่ าเสมอ คือ การให้บริการนั้นๆ ต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีความสม่ าเสมอ 

มิใช่ท าๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน ทั้งหลักความเสมอภาค บริการที่จัดขึ้น
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นั้น จะต้องให้มีให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่
บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด รวมถึงหลักประหยัดค่าใช้จ่าย

ที่ต้องใช้ไปในการบริการจะต้องไม่มากเกินกว่าผลที่จะได้รับ ตลอดจนหลักความสะดวกบริการที่จัด
ให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ปฏิบัติได้ง่าย สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก 

ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริหาร หรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 
คุณภาพการให้บริการเกิดจากการ รับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้ชมที่มาใช้บริการ หรือมา

ชมการแสดง ภายหลังจากที่ผู้เข้าชมได้รับบริการต่าง ๆ แล้ว ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการท างานของเป็น

บุคลากรและนักแสดงเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานที่โรงละครแห่งชาติเป็นงานด้านการให้บริการ
ทางด้านการแสดง ซ่ึงในปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรง จะเห็นได้ว่าสถาบัน  กระทรวงวัฒนธรรม และ

กระทรวงต่าง ๆ ในประเทศ ต่างให้ความส า คัญกับคุณภาพการให้บริการในด้านการแสดงเพ่ือที่จะ
พัฒนาวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น การแสดงทุกอย่างจึงต้องออกมาให้ผู้ เข้าชมได้ประทับใจ
มากที่สุด และท าให้ผู้เข้าชมกลับเข้ามาชมการแสดงอีก ดังนั้นทางส านักก ารสังคีต กรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม ต้องมีพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการโรงละครแห่งชาติให้ทันสมัยอยู่เสมอไม่
ว่าจะเป็นด้านระบบงาน เทคโนโลยี สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ ฉาก แสง สี เสียง สิ่งอ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติต่อ  ผู้เข้าชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล สร้างความเชื่อถือ และความเชื่อม่ันให้กับผู้เข้าชมการแสดง การวัดคุณภาพการให้บริการ
ของส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ ผลงานด้าน

การแสดง เครื่องแต่งกาย การบริการ และพัฒนาคุณภาพผู้แสดง เป็นหลักในการให้บริการของส านัก
การสังคีต เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับบริการ 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ขวัญกมล ดอนขวา (2556) ศึกษาการจัดการธุรกิจชุมชนบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ผลการศึกษาพบว่า การจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
ด้าน การตลาด และการจัดการการเงินและบัญชี เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการธุรกิจชุมชน 

ส่วน ความพอประมาณ ความมีเห ตุผล การมีภูมิคุ้ม กันในตัวที่ ดี ความรู้  และ คุณธรรม  เป็ น
องค์ประกอบที่ส าคัญของแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มอาชีพมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ใน
ระดับสูง จะมีระยะเวลาด าเนินการมายาวนาน และการได้รับการอบรมของสมาชิกในแต่ละกลุ่มอาชีพ

เก่ียวกับการจัดการธุรกิจชุมชน จะท าให้สามารถประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจของกลุ่มอาชีพ
เพ่ิมยิ่งขึ้น 

นันทวรรณ อ่ิมพุ่ม (2552) ได้ศึกษากลยุทธ์เพ่ือผลักดันร้าน K-Shop ให้เข้าสู่ อุตสาหกรรม
ของสะสม ศิลปินนักร้องเกาหลี ท าการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความ ได้เปรียบใน
การแข่งขัน การใช้ Five Forces Model ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร SWOT Analysis จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของร้าน 
K-Shop ซ่ึงเห็นได้จากการน าข้อมูลยอดขายของ ร้านAAA ร้านค้าที่เปิดขายประจ าย่านสยามสแควร์

ซ่ึงเป็นร้านที่ K-Shop น าสินค้าไปฝากขาย  พบว่ายอดขายสินค้าของ K-Shop ลดลงในขณะ ที่
ยอดขายสินค้าของ ร้านAAA มีแนวโน้มที่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น จึงได้มีการศึกษาเพ่ือหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และจากการศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก

ของ K-Shop ท าให้ได้กลยุทธ์ ทางเลือกทั้ง 4 กลยุทธ์ คือ การออกสินค้าใหม่ (New Product) การ
สร้า ง พัน ธมิต ร (Business Alliance) กา ร เพ่ิม ช่ อ งท างกา ร จั ดจ า หน่ ายสิ น ค้า  (Add New 
Distribution) และการเปลี่ยน ลักษณะสินค้า (Modify Product) 

อรรณพ คุณพันธ์สุรชัย ศรีนาค และเฉลิมเกียรติ ณ ปั้น (2552) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์ประกอบต่างๆ 5 ด้าน คือ ความประทับใจใน มหาวิทยาลัย บรรยากาศ

การเรียนการสอน บรรยากาศในการบริหาร อาคารสถานที่และ  ความสัมพันธ์กับเพ่ือน ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษามีความเห็นว่าสภาพแวดล้อมเก่ียวกับอาคาร  สถานที่เด่นที่สุด รองลงไปได้แก่
สภาพแวดล้อมเก่ียวกับความสัมพันธ์กับเพ่ือน สภาพแวดล้อม เก่ียวกับความประทับใจมหาวิทยาลัย

และสภาพแวดล้อมเก่ียวกับบรรยากาศในการบริหาร 
ธรินทร์ มาลา (2557) ศึกษาเรื่องการศึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท างานและด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ที่ มีผลต่อคุณชีวิตการท างานของพนักงานบริษัทเอกชน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมขององค์กรในลักษณะสร้างสรรค์มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน สภาพแวดล้อมทางสังคมไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ

พนักงานแต่สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท า งานของพนักงาน การบริหาร



 
 

36 

 

 

ทรัพยากรมนุษย์ด้านบรรยากาศองค์กรที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา และการให้รางวัลตอบแทนอย่าง
ยติุธรรม มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ของพนักงาน 

 พรประภา ไชยอนุกูล (2557) ท างานวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวที่
มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ศึกษาคุณภาพการ

ให้บริการของสถานที่ท่องเที่ ยวท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอ าเภอสวนผึ้ง จ านวน  385 ราย 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า

ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐาน และทดสอบปัจจั ยของคุณภาพการให้บริ การที่ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษา

พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 35,000 บาท และให้ระดับ
ความคิดเห็นของปัจจัยคุณภาพการให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจขอ ง

นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และมีความพึงพอใจด้านการเข้าใจและรู้จัก
ผู้รับบริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความน่าเชื่อม่ันต่อผู้รับบริการ  

ภรรคพล  อุตระทอง (2552) วิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้
บริการศูนย์บริการ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัดในเขตกรุงเทพมหานครที่มีทั้งหมด 5 สาขา 
ได้แก่ สาขาสีลม สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า สาขาเซียร์รังสิต สาขามาบุญครอง และสาขาศรีนครินทร์ 

ผลการวิจัย พบว่า ด้านของข้อมูลทั่วไป ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีอายุระหว่าง 
25-34 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นลูกจ้าง พนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 5,000-14,999 บาท ด้านข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และการใช้

ศูนย์บริการ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสินค้าที่น ามารับบริการ ที่ระดับราคา 2,000-11,999 
บาท ลูกค้าส่วนใหญ่มาใช้บริการเป็นครั้งแรก ประเภทของสินค้าที่เข้ารับบริการ คือโทรศัพท์เคลื่อนที่

มีอายุการใช้งานของสินค้านับจากวันที่ซ้ือถึงวันที่ส่งซ่อมน้อยกว่า1ปีและเหตุผลของการเลือกเข้ารับ
บริการคือเป็นศูนย์บริการมาตรฐานและอยู่ใกล้และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคาดหวังและ
ความพึงพอใจในระดับมาก ทั้ง 7 ด้านคือด้านพนักงานด้านสถานที่ประกอบการ ด้านความสะดวก

และรวดเร็ว ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ ด้านราคาค่าใช้จ่าย ด้านคุณภาพการบริการและด้าน
การประสานงานการบริการ 

 จิรัญญา อัสนี และพาณี หลายวรกุล (2546) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการสุคนธ
บ าบัดด้วยวิธีการนวดในสปา พบว่า ผู้รับบริการสุคนธบ าบัดด้วยธีการนวดในสปา มีความพึงพอใจต่อ
คุณสมบัติของน้ ามันหอมระเหย อยู่ในระดับมากทั้งทางด้านกลิ่น ประโยชน์ที่ได้รับ และการเกิดผล

ข้างเคียงหลังจากใช้น้ ามันหอมระเหย ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณสมบัติของผู้นวดมากทั้ง
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ทางด้านบุคลิกภาพ ความสุภาพ ความเป็นมิตร รวมไปถึงทักษะความช านาญ ทั้งทางด้านเทคนิคการ
นวดและความสามารถในการตอบข้อซักถามต่างๆ และพบว่าผู้รับบริการที่มี เพศ รายได้เฉลี่ยต่อปี 

และระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณสมบัติน้ า มันหอมระเหยและคุณสมบัติผู้
นวดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณสมบัติของน้ ามัน

หอมระเหยโดยจ าแนกตามชนิดของกลิ่นน้ า มันหอมระเหย พบว่าผู้รับบริการที่เลือกชนิดของน้ ามัน
หอมระเหยที่ต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
 นรารัตน์ อ่อนศรี (2554) ศึกษาคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้าบริษัท ทีโอที 

จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ แตกต่างกันจะมี
ผลต่อคุณภาพการให้บริการด้านประเภทของการบริการ และผลการวิจัยเก่ียวกับคุณภาพในการ

ให้บริการ พบว่ามีคุณภาพในการให้บริการด้านความไว้วางใจ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสามารถ 
ด้านการเข้าถึงบริการ ด้านความสุภาพ/อัธยาศัยไมตรี ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านความน่าเชื่อถือ 
ด้านความปลอดภัย ด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้าจ ริง ด้านสิ่งที่สามารถสัมผัสได้/บริการที่เป็น

รูปธรรม มีระดับคุณภาพมาก 
พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น (2557) ศึกษาเรื่องการจัดการศิลปะการแสดงโขนของครูชูชีพ ขุนอาจ 

ผลการวิจัยพบว่า ครูชูชีพ ขุนอาจเป็นบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงโขนใน  หลายด้าน 
ได้แก่ นาฏศิลปิน ครูสอนนาฏศิลป์โขน-ละคร ผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขน-ละคร ช่างท า หัวโขน ช่างท า
หุ่นละครใหญ่ และผู้ควบคุมการสร้างชุดเครื่องโขน -ละคร เนื่องจากครูชูชีพได้รับการ ถ่ายทอดความรู้

ทางด้านศิลปะการแสดงด้านต่างๆ จากโจ หลุยส์ (นายสาคร ยังเขียวสด ศิลปิน  แห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง) เช่น การขับร้อง การร า เป็นต้น รวมถึงการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตน เอง จากแผ่นวีซีดี
การแสดงนาฏศิลป์โขน -ละคร ของกรมศิลปากร และจากประสบการณ์ในการร่วมงาน กับวิทยาลัย

นาฏศิลป ด้วยเหตุนี้ ครูชูชีพ ขุนอาจ ได้ใช้ความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ในการท างาน 
กล่า วโดยสรุ ป  จ ากการ ศึกษา งานวิจั ยที่ เก่ีย วข้อ งกับการวิจั ยเรื่อ งการด าเนิน งา น 

สภาพแวดล้อม และคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา : ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม พบว่าการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ การจัดการด้าน การตลาด และการจัดการการเงิน
และบัญชี เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการธุรกิจจะท าให้สามารถประสบความส าเร็จในการ

ท าธุรกิจ รวมไปถึงการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในองค์กร เพ่ือส่งเสริมให้
องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านของสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่จะอยู่ในด้านของทางกายภาพ 

จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านบรรยากาศองค์กรที่
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา และการให้รางวัลตอบแทนอย่างยุติธรรม มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของพนักงาน บริเวณรอบการท างานมีความสะอาด ปราศจากมลพิษหรือมีการจัดสถานที่ให้สวยงาม

อยู่เสมอ ก็จะท าให้ผู้ที่ท างานมีความสุขไปกับงานที่ท า ท าให้องค์กรมีการท างานที่มีประสิทธิภาพมาก
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ขึ้น ผลตอบแทนที่ได้รับคือสิ่งที่จะพัฒนาการท างานด้วยเช่นกัน และคุณภาพของการบริการ ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับคุณภาพการให้บริการ ด้านความไว้วางใจ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน

ความสามารถ ด้านการเข้าถึงบริการ ด้านความสุภาพ/อัธยาศัยไมตรี ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านความปลอดภัย ด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้าจริง ด้านสิ่งที่สามารถสัมผัสได้/บริการที่

เป็นรูปธรรม เป็นอันดับแรกเสมอ และในด้านของการแสดง เราต้องพัฒนาฝีมืออย่างสม่ าเสมอ เพราะ
จะเกิดผลดีกับตัวเราเอง และเป็นที่น่าพอใจให้กับผู้ที่ชมการแสดง 

จากการทบทวนวรรณกรรม เก่ียวกับงานวิจัยที่ศึกษานั้น มีข้อมูลที่เราสามารถน ามารวบรวม

แนวคิดและประยุกต์ใช้ปรับให้เข้า กับงานวิจัยนี้ การจัดการการด าเนินงานว่ามีพัฒนาไปในทิศทางไหน 
พฤติกรรมไหนที่ ส่งผลต่อการด าเนินงานมากที่สุ ด  สภาพแวดล้อมที่ ดีควรท าอย่างไร เพ่ือให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการมีความรู้สึกที่ต้องการจะเข้ามาเยี่ยมชมอีก น าการใช้ swot และ
แรงผลักดัน 5 ประการเข้ามาบริหารด้วย ส่วนคุณภาพการบริการ เราสามารถน าผลวิเคราะห์มาใช้ใน
การหาทางเพ่ิมคุณค่าการบริการมากขึ้น ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวประทับใจแบบไหน ชอบสิ่งไหนที่สุด 

เป็นต้น และการแสดง การแสดงที่เกิดขึ้นมีมากมาย แต่เราจะสามารถอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้และพัฒนาสิ่ง
เหล่านี้ให้เป็นมืออาชีพได้หรือไม่ และท าให้ผู้อ่ืนได้รับรู้อีกว่าวัฒนธรรมไทยมีความสวยงามมากน้อย

เพียงใด 
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บทที่ 3 
วิธ ีการด าเนินการศ ึกษาวิจัย 

 
ในการวิจัยเรื่องการด าเนินงาน สภาพแวดล้อม และคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา : ส านัก

การสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิทยา  (Methodology) 
หมายถึง วิทยาการหรือการศึกษาที่มีระบบเก่ียวกับวิธีการหรือเทคนิควิธี ค าว่า “วิธีวิทยาการวิจัย” 
จึงมีความหมายครอบคลุมระเบียบวิธีด าเนินการทุกขั้นตอนในการวิจัย  ได้แก่ การก าหนดปัญหาวิจัย

การศึกษาและรายงานเอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัย การก าหนดสมมติฐานการวิจัย การก าหนดกลุ่ม
ประชากรและการเลือกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การรวบรวม การน าเสนอ การวิเคราะห์

และการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในวิธีวิทยา ทางสถิติ ตลอดจนเทคนิควิธีการ
วัดและการประเมินผลโดยมีสาระส าคัญถึงวิธีด าเนินการวิจัยอย่ างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูล
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือพัฒนาเป็นแนวทางการจัดการการด าเนินงานในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้

ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลักและเกณฑ์การคัดเลือก 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล 

 
1. ผู้ให้ข้อมูลหลกัและเกณฑก์ารคดัเลอืก 

 การด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี (ดวงนภา มกรานุรักษ์
, 2554) ด้วยวิธีการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ ส าหรับในขั้นตอนการวิจัยจะใช้ผู้ให้ข้อมูลหลัก ( Key 
informant) ที่เป็นผู้อ านวยการส านักการสังคีต บุคลากรภายในของส านักการสังคีต บุคลากร

ภายนอกที่มาติดต่องาน ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี ผู้จัดจ าหน่ายต๋ัวการแสดง และผู้เข้าชมการ
แสดงของโรงละครแห่งชาติ ด้วยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่าง

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
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1.1 ผู้อ านวยการส านักการสังคีต เป็นผู้บริหารสูงสุดในส านักการสังคีต กรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงจะสามารถได้รับข้อมูลได้อย่างแท้จริง  
1.2 บุคลากรภายในส านักการสังคีต บุคลากรภายนอกที่มาติดต่องาน ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถโดยตรง และเป็นบุคลากรที่ท างานภายใน

ส านักการสังคีต 
1.3 ผู้จัดจ าหน่ายต๋ัวการแสดง และผู้เข้าชมการแสดงของโรงละครแห่งชาติ เป็นผู้ที่

ให้ความสนใจต่อการแสดงนาฏศิลป์ – ดนตรี ทั้งนี้จะเป็นผู้ชมประจ าและขาจร  
 

ในการศึกษานี้เป็นการศึกษาเรื่องการด าเนินงาน สภาพแวดล้อม และ คุณภาพการบริการ  

กรณีศึกษา : ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ผู้วิจัยจึงได้ประสานงานไปยังฝ่าย
บริหาร ส านักงานสังคีต โรงละครแห่งชาติ เพ่ือขอเข้าสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้อ านวยการส านักการสังคีต 

และบุคลากรภายในของส านักการสังคีต บุคลากรภายนอกที่มาติดต่องาน ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ – 
ดนตรี ที่มีความเหมาะสมรวมถึงขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้เข้าชมการแสดงของโรงละครแห่งชาติ ตลอดจน
ติดต่อไปยังผู้จัดจ าหน่ายต๋ัวเข้าชมการแสดงอีกด้วย โดยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์การวิจัย และได้ขอ

ความยินยอมในการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือนัดหมายวันเข้าสัมภาษณ์ 
 

2. เคร ื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย  
2 .1 แนวค  าถาม 
 แนวค าถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended) สร้างขึ้น

จากวัตถุประสงค์และแนวคิดที่การวิจัยต้องการศึกษาเก่ียวกับ เก่ียวกับการด าเนินงาน สภาพแวดล้อม 
และคุณภาพการบริการของส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยค าถามสามารถ
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์ เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ อันจะช่วยให้การเก็บข้อมูลเป็นไป

อย่างราบรื่น และที่ส าคัญคือ จะท าให้ผู้ให้ข้อมูลถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและเป็นจริงมากที่สุด 
แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ขั้นเริ่มสนทนา ขั้นเข้าสู่ประเด็นที่จะศึกษา และขั้นปิดสนทนา  

2 .2 แบบสังเกต 
 เครื่องมือที่ใช้ประกอบการสังเกตเป็นชุดของพฤติกรรมที่ผู้วิจัยต้องการ ศึกษา แบบ

สังเกตมีหลายชนิด เช่น ระเบียนพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายการ (checklist) และแบบจัดอันดับ

คุณภาพ (rating scale) การสังเกตเป็นวิธีการซ่ึงใช้ประสาทสัมผัสของผู้สังเกต โดยเฉพาะตา และหู 
เพ่ือติดตามศึกษาพฤติกรรมที่บุคคลที่แสดงออกได้ทุกด้าน  
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2 .3 เคร ื่องบันทึกเทป 

เป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยจด
บันทึกไม่ทัน เพ่ือความละเอียดมากขึ้น ก่อนท าการบันทึกเสียงทุกครั้ง ผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ถูก
สัมภาษณ์ก่อน จากนั้นจึงถอดเทปสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์

และน าเสนอข้อมูล 
 

3. การ เก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data source)  

ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยมีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

หลัก คือ ผู้อ านวยการส านักการสังคีต ซ่ึงเป็นผู้ที่ มีความรู้หรือมีข้อมูลในเรื่อง ที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาดี
ที่สุด หรือมีความเก่ียวข้องมากที่สุดโดยก าหนดตัวผู้ตอบบางคนแบบเจาะจง เอาไว้ล่วงหน้าโดยผู้วิจัย

ได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในพ้ืนที่ ศึกษาโดยการสร้างแนวค าถามอย่างกว้างๆ  เพ่ือเป็นแนวทางการ
สัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ซ่ึงข้อค าถามต่าง ๆ สามารถยืดหยุ่นได้ไม่ก าหนดตายตัว โดยการสัมภาษณ์ผู้วิจัย
ได้ใช้การซักถาม พูดคุยสนทนาแบบเป็นกันเองมากที่สุดเพ่ือป้องกันมิให้ บุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูลเกิด

กังวลใจในการให้ค าตอบ ซ่ึงอาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล การซักถามในประเด็นและข้อ
ค าถามต่าง ๆ จะมีการปรับเปลี่ยนล าดับไปได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์  หรือความเหมาะสม 

ตลอดจนใช้ศิลปะในการซักถามพูดคุยเพ่ือให้ได้ข้อมูลระดับลึกที่เข้าถึงความ เป็นจริงมากที่สุด 
3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data source) 

ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร โดยผู้วิจัยศึกษาข้อมูลธุรกิจ จาก

เอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการจัดการการด าเนินงาน สภาพแวดล้อม และคุณภาพ
การบริการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด  
 

4. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 ในการวิจัยเรื่อง การด าเนินงาน สภาพแวดล้อม และคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา : ส านัก

การสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ดังนั้นการตรวจสอบข้อมูล หลังจากได้เก็บข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์ และ 
สังเกตแบบมีส่วนร่วมแล้วจะน าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความสมบูรณ์ ของ

ข้อมูล โดยผู้วิจัยท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  (Data Triangulation) โดยตรวจสอบว่าข้อมูลที่
เก็บรวบรวมจากหลายแหล่งดังต่อไปนี้  ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทความ งานวิจัยที่ เก่ียวข้อง และ

สอบถามผู้ที่ มีความรู้เก่ียวกับด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักการสังคีต บุคลากร



 

 
42 

 

 
 

ภายในส านักการสังคีต บุคลากรภายนอกที่มาติดต่องาน ผู้ เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี ผู้จัด

จ าหน่ายต๋ัวการแสดง และผู้เข้าชมการแสดงของโรงละครแห่งชาติ ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่
รวมทั้งผู้วิจัยได้มีการใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกันเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ทีมี่ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

 
5. การวิเคร าะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่มาเรียงล าดับเหตุการณ์ เรียบเรียง 
และพรรณนาวิเคราะห์ โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การจดบันทึก และการจัด

ระเบียบข้อมูล จ าแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 
 5.2 สังเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ 

ติดตาม และเปรียบเทียบ 
5.3 สรุปผล ติดตามเปรียบเทียบข้อมูล สร้างข้อสรุป เพ่ืออธิบายให้กับการด าเนินงาน 

สภาพแวดล้อม และคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา : ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวง

วัฒนธรรม 
5.4 น าข้อเสนอแนะ จากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เชียวชาญ มาปรับแก้ไขหรือตรวจสอบกับ

ผู้ให้ข้อมูลอีกครั้ง เพ่ือความถูกต้อง 
 

6. การพิทักษ์สิทธ ิผู้ให้ข้อมูลและบทบาทผู้ว ิจัย   

ผู้วิจัยจะค านึงถึงจรรยาบรรณผู้วิจัยและพิทักษ์สิทธิต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการเก็ บข้อมูล 
จนกระ ทั่งน าเสนอผลงา นการวิ จัย ในการ วิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึกษาข้อ มูล  การด าเนิ นงา น 
สภาพแวดล้อม และคุณภาพการบริการของส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ดังนั้น

ข้อมูลจะได้จากการบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก และ  ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เชี่ยวชาญ
เก่ียวกับธุรกิจนาฏศิลป์ ซ่ึงผู้วิจัยต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการเก็บข้อมูลเพ่ือให้  ได้ข้อมูลที่เป็น

ข้อเท็จจริงและเป็นธรรมชาติของผู้ให้ข้อมูล จะเห็นได้ว่าตลอดกระบวนการวิจัยมีทั้ง การสังเกต และ
การสัมภาษณ์เจาะลึกเขาไปในเรื่องความรู้และความรู้สึกสึกนึกคิด ซ่ึงบางครั้งอาจ  ละเมิดความเป็น
ส่วนตัวของผู้  ให้ข้อมูลได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัย  ผู้วิจัยจึงไม่

สามารถเปิดเผยนามของผู้ให้ข้อมูลโดยค านึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยอย่างเคร่งครัด และค าถามที่
ใช้นั้นต้องไม่คุกคามอารมณ์ความรู้สึก และเคารพสิทธิของผู้ให้ข้อมูล 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคร าะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “การด าเนินงาน สภาพแวดล้อม และคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา : ส านัก

การสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม” การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพ่ือศึกษาการจัดการ
การด าเนินงานของส านักการสังคีต 2.เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของส านักการสังคีต 
3.เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการของส านักการสังคีต ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพ  

(Qualitative Research) โดยผู้วิจัยเลือกแนวทางในการศึกษาแบบการสังเกต และการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth interview) ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับการจัดการการด าเนินงาน สภาพแวดล้อม

การด าเนินงาน และคุณภาพการบริการของส านักการสังคีต ความคิดเห็นที่ได้จากผู้อ านวยการส านัก
การสังคีต บุคลากรภายในของส านักการสังคีต บุคลากรภายนอกที่มาติดต่องาน  ผู้ เชี่ยวชาญด้าน
นาฏศิลป์ - ดนตรี  ผู้จัดจ าหน่ายต๋ัวการแสดง และผู้เข้าชมการแสดงของโรงละครแห่งชาติ ตลอดจน

ความคิดเห็นจากศิลปินแห่งชาติ จากการศึกษาดังกล่าวสามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
1. การจัดการการด าเนินงานของส านักการสังคีต 
2. สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของส านักการสังคีต 

3. คุณภาพการบริการของส านักการสังคีต 
 

1 การจัดการการด าเนินงานของส านักการสังค ีต 

1.1 ด้านการวางแผน  
1.1.1 การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานของส านักการสังค ีต  

เป้าหมายของส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม คือการด าเนินการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของนาฏศิลป์ และดนตรีของกรมศิลปากร เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติ พัฒนาการบริการจัดการโรงละครแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นโรงละครชั้นน าของ

ประเทศ ในทุกๆ ปีให้มีการจัดงานเทศกาลละคร หรือเทศกาลโขน หรือเทศกาลการแสดง มีการ
วางแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้การท างานภายในการท างาน

ประสบความส าเร็จ แต่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจการท างานของบุคลากรทุกคนในส านักการสังคีต ให้
เล็งเห็นมามีความส าคัญเช่นไร ทุกๆ งานที่ท าผลที่ตามมาย่อมเกิดกับตัวคนบุคลากรภายในส านักการ
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สังคีต และเกิดผลต่อประเทศชาติอีกด้วย ซ่ึงท าให้เกิดความภาคภูมิใจกับการท างานในส านัก

การสังคีต (เอกสาร รายงานประจ าปีของเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต, 2557) 
 

1.1.2 การบร ิหาร งานของส านักการสังค ีต 

 ส านักการสังคีตเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีภารกิจในการอนุรักษ์ สืบทอด และสร้างสรรค์งาน
ด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติหลายสาขา ทั้งงานด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทั้งไทยและ

สากล การท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ ต้ังไว้จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ
สนับสนุนเป็นจ านวนมาก เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของส านักการสังคีตในการธ ารงรักษาไว้ซ่ึง
คุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ อันถือเป็นการสืบทอดงานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ให้คงอยู่เป็น

เอกลักษณ์ของชาติสืบไป  
การด าเนินงานของส านักการสังคีตมี 3 ประการ คือ อนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่

เป็นเอกลักษณ์ เช่น การจัดการแสดงภายในโรงละครแห่งชาติทั้ง 3 แห่ง โรงละครแห่งชาติ โรงละคร
แห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงละครแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประการที่ 2 คือ การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์สู่สาธารณชน เช่น การจัดแสดงบรรเลงดนตรีไทยและสากลใน

งานพิธีต่างๆ ตามหน่วยงานหรือบุคคลจะอนุเคราะห์ และประการที่ 3 คือบทบาทในฐานะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และให้บริการงานด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัดการแสดงตามสถานศึกษา การเชิญ

สถานศึกษาต่างๆ เข้ามาชมการแสดงที่จัดขึ้นตามเนื้อหาในบทเรียน และการให้บริการด้านสถานที่แก่
หน่วยงานและบุคคลที่จัดการแสดงหารายได้เพ่ือการกุศล และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  

ซ่ึงการด าเนินการเหล่านี้จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ช่วยให้การด าเนินงานและการบริหาร

ค่าใช้จ่ายภายในส านักการสังคีตเป็นการหารายได้ในส่วนของส านักการสังคีต โดยที่จะไม่ต้องขอ
งบประมาณกับทางรัฐบาล แบ่งเบาภาระไปได้อีกทาง แต่ถ้ามองในอีกทางเนื่องจากส านักการสังคีต
เป็นหน่วยงานของทางราชการ ลักษณะการวางแผนการท างานจะเป็นการท างานแบบระยะยาว ไม่

ค่อยคล่องตัว ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมได้ บางครั้งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ก็ไม่
สามารถปรับตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที แต่อย่างไรก็ตามการท างานของกรมศิลปากรเป็นการ

ด าเนินงานที่ไม่ได้มุ่งเน้นหาผลก าไร จึงไม่ได้มีผลโดยตรงในการของบประมาณด้านการเงิน เนื่องจาก
จะได้รับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลอยู่แล้ว การแข่งขันก็จะไม่ได้สูงเหมือนกับหน่วยงานอ่ืนๆ  และ
จากการที่กรมศิลปากรไม่ได้ให้ความส าคัญกับผลก าไร ที่ได้จากการจัดแสดงมากนัก ทางส านักการ

สังคีตจึงต้องหาวิธีการท างานที่หารายได้เข้ามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือน ามาใช้ในส านักการสังคีตอีก
ทางหนึ่งเช่นเดียวกัน 
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“การท างานของที่นี้ จะเป็นการท างานที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สื บสาน ต่อยอด

ประเพณี ไม่ให้สูญหาย แต่การท างานแบบนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย ถ้ามีแต่ค่าใช้จ่ายไม่มีรายได้ 
มันจะเป็นการที่เราคล้ายๆ กับจะผลาญเงินของรัฐที่ให้เรามาหรือปล่าว เราจึงต้องคิดหาวิธีที่
จะท าให้เกิดรายได้อีกทาง เช่น การไปแสดงนอกสถานที่รายได้ก็แล้วแต่อนุเคราะห์ การให้

เช่าโรงละครแห่งชาติ การเก็บต๋ัวเข้าชมการแสดงภายในโรงละคร” (ผู้อ านวยการสังคีต, 
2560) 

 
“เรามีการคัดกรอง คัดเลือกคนที่เข้ามาท างานกับทางสังคีต แต่บุคลากรบางฝ่าย 

บางส่วนงานก็ยังไม่เพียงพอ เพราะคนเราไม่ได้มีความสามารถแบบเดียวกันทุกคน พอมีไม่

พอ เราก็ต้องไปจ้างเค้ามาท างานชั่วคราว ในส่วนนี้ ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม 
อาจจะมากกว่าจากที่เราของบประมาณไป ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เราก็ต้องหาวิธีที่จะท าให้มีเงิน

เข้ามาหมุนในส่วนตรงนี้แทน” (บุคลากรภายใน รายที่ 1, 2560) 
 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ส านักการสังคีต มีการหารายได้เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระ

ค่าใช้จ่ายการเงินของทางรัฐบาล แม้ว่ารัฐบาลจะคอยสนับสนุนอยู่  แต่ส านักการสังคีตก็จะต้องหา
เงินทุนเพ่ือมาหมุนเวียนในค่าใช้ที่ เป็นส่วน เกินจากที่ของบประมาณ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้าง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนบุคลากรในการท างานของฝ่ายต่างๆ ที่มีไม่เพียงพอ 
  

1.2  ด้านการจัดองค ์กร   

1.2.1 หน้าที่หลักในการท างานและการแบ่งงาน  
ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักการสังคีต มีทั้งหมด 6 กลุ่มด้วยกัน คือ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดูแลงานบริหาร การจัดการธุรการ งานพัสดุ การเงิน บุคลากร 

งานประสานและประชาสัมพันธ์งานแสดง และงานประสานวิทยาลัยนาฏศิลป 
2. กลุ่มโรงละครแห่งชาติ ประกอบด้วย ฝ่ายธุรกิจ โรงละครฝ่ายศิลปกรรม และฝ่าย

เทคนิค ส่วนวิทยาลัยนาฏศิลปะทั้ง 12 แห่ง ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กลุ่มโรง
ละครแห่งชาติ มี 3 แห่ง ด้วยกัน คือ โรงละครแห่งชาติกรุงเทพ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก 
จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา  

3. กลุ่มงานด้านการแสดงนาฏศิลป์ ดูแลเก่ียวกับงานด้านนาฏศิลป์ไทย คนที่เป็น
ข้าราชการ มีต าแหน่งเรียกว่า นาฏศิลปิน 

4. กลุ่มดุริยางค์ไทย ดูแลงานด้านดนตรีไทย คีตศิลป์ 
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5. กลุ่มดุริยางค์สากล ดูแลงานด้านดนตรีสากล 

6. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต ดูแลเก่ียวกับการจัดการการด าเนินงานของส านักการ
สังคีต และพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น 

7. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งวิชาการละครและดนตรี ด้านดุริยางค์ไทย และด้าน

ดุริยางค์สากล ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ มีหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา คอยแนะแนวทางให้กับผู้แสดงทุกท่าน ใน
ด้านที่ทุกท่านถนัดโดยเฉพาะ  

ทุกกลุ่มทุกแผนกจะมีการท างานร่วมกันอย่างมีระบบ คอยประสานงานติดต่อสื่อสารกัน
ในการท างานด้านต่างๆ เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ ซ่ึงในการท างานแต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่ของแต่
ละบุคคลแตกต่างกันไป การท างานที่ดีต้องเริ่มจากการท างานภายในกลุ่มในแผนก ให้เข้าใจถึงวิธีการ

ท างานให้ดีเสียก่อน แล้วถึงจะสามารถเข้าใจการท างานระหว่างแผนกได้ (เอกสาร รายงานประจ าปี
ของเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต, 2557) 

 
1.2.2 เกณฑ ์การค ัดเลือกผู้ร ับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน  
เกณฑ์การคัดเลือกของผู้ที่จะเข้าท างานในส่วนงานส านักการสังคีต จะต้องท าการสอบเข้ามา 

และจะมีทางกรมศิลปากรเป็นผู้คัดเลือกอีกที ก่อนที่จะผ่านฝ่ายบุคคลของส านักการสังคีต ทุกคนที่
ต้องการเข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของส านักการสังคีต จะผ่านการเลือกที่พิถีพิถันมากกว่าที่ อ่ืน 

เนื่องจากสถานที่นี้ เป็นสถานที่ที่ซ่ึงอนุรักษ์วัฒนธรรม ผู้ที่จะผ่านเข้ามาต้องเป็นผู้ที่ มีความสามารถใน
ด้านงานต่างๆ แล้ว ยังต้องมีความรักให้กับวัฒนธรรมไทยของเราอีกด้วย 

 

“คนที่จะผ่านเข้ามาต้องมีการสอบคัดเลือกจากทางกรมศิลปากรเข้ามาก่อน แล้วก็
คัดเลือกจากของเราอีกทีว่าคนนี้มีความสามารถด้านไหน ” (ผู้ เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – 
ดนตรี รายที่ 2, 2560) 

 
“บางคนยังไม่เห็นความสามารถเท่าที่ควร ก็ต้องรอจนกว่าจะเห็นแวว ถ้าท าส่วนอ่ืน

ได้อีก ก็จะได้รับหน้าที่เพ่ิมอยู่ที่ความเต็มใจด้วยนะ หรือไม่ก็ย้ายต าแหน่งเลยแต่จะขึ้นอยู่กับ
ทางกรมศิลปากร” (ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 3, 2560) 

 

  จากการสัมภาษณ์ พบว่าเกณฑ์การคัดเลือกของส านักการสังคีต จะต้องมีการสอบและผ่าน
จากกรมศิลปากรก่อน เพ่ือเข้ามาท างานในส านักการสังคีต และคนที่เข้ามาสอบก็ต้องมีความสามารถ

ในการท างาน บางคนยังไม่ได้เห็นแววต้ังแต่แรกเข้าท างาน ก็ต้องใช้วิธีในการให้ท างานไปสักระยะ ดู
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ความเหมาะ สมจากการท างานของบุคคลว่า มีความสามารถมากน้อยเพีย งใด บุคคล ไหน มี

ความสามารถมากกว่าหนึ่ง ก็จะได้รับหน้าที่เพ่ิม แต่ต้องท าจากความเต็มใจที่หัวหน้ามอบให้ด้วย และ
ถ้าเห็นชอบกับส่วนงานไหนอยากไปท างาน ก็สามารถแจ้งความประสงค์เพ่ือที่จะย้ายแผนก ส่วนการ
เลื่อนต าแหน่งจะขึ้นอยู่กับความเห็นชอบ และความเหมาะสมของทางกรมศิลปากรเป็นหลัก 

 
1.2.3 โคร งสร ้างองค ์กร  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ดุริยางค์ไทย 

ดุริยางคศิลปินทักษะ
พิเศษ 

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ดุริยางค์สากล 

ดุริยางคศิลปินทักษะ
พิเศษ 

โรงละครแห่งชาติภาค

ตะวันตก  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงละครแห่งชาติภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดนครราชสีมา 

 

กลุ่มนาฏศิลป์ 

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการ

สังคีต 

 

กลุ่มดุริยางค์ไทย 
 

กลุ่มโรงละคร
แห่งชาติ 

 

กลุ่มดุริยางค์
สากล 

ส านักการสงัคตี 

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
วิชาการละครและดนตรี 

นักวิชาการละคร

และดนตรีเชี่ยวชาญ 

 

ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 
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1.3 ด้านการบังค ับบัญชาสั่งการ   

1.3.1 แรงจูงใจในการท างาน 
  ผู้น าภายในองค์กรที่จะประสบความส าเร็จต้องตระหนักว่าผู้ที่มีศักยภาพสูงของ
องค์กรนั้นจะต้องท างานเพ่ือองค์กรด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่เพราะถูกบังคับ ดังนั้นเอง ส านักการสังคีต 

จึงควรปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้นเหมือนเป็นผู้ที่ทุ่มเทและเสียสละต่อองค์กรโดยไม่ได้ค านึงถึงเพียงภาวะ
ตลาดทั่วไปเท่านั้น ส านักการสังคีตจะต้องมีแรงดึงดูดใจในการท างานของพนักงาน เพ่ือผลงานที่

ออกมาอย่างน่าชื่นชม ใช้การสัมภาษณ์บุคลากรภายในส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระ ทรวง
วัฒนธรรม เพ่ือทราบถึงการสร้างแรงจูงใจของส านักการสังคีต ว่ามีการสร้างเช่นไร 
 

“ในการท างานมักมีผิดพลาดกันบ้างแหละ แต่อยู่ที่ว่า เราท าผิดพลาดแล้วเราจะโดน
หัวหน้าเราสั่งสอน หรือตักเตือนแบบไหน การท างานที่นี้ถ้าท าผิดพลาด ก็จะใช้วิธีการเตือน

ว่าไม่ใช้แบบนี้นะ ให้ท าใหม่ จะไม่มีการใช้ค าไม่สุภาพ หรือตะคอกใส่ ก็ถือว่าเป็นการท างาน
ร่วมกันที่สบายใจ เวลาหลังเลิกงานก็ชวนกันไปรับประทานอาหาร ไม่ได้นึกถึงว่าเป็นหัวหน้า
หรือลูกน้อง พูดคุยกันเป็นพ่ีน้อง” (บุคลากรภายใน รายที่ 1, 2560) 

 
“ระบบการท างานที่นี้ ไม่ค่อยเคร่งเครียดหรือกดดันมากเท่าไหร่ พูดคุยหยอกเล่นกัน

ปกติ ถ้าท างานดีก็จะมีค าชื่นชมจากหัวหน้าฝ่าย แต่ก็จะชมไม่มาก เพราะกลัวคนอ่ืนคิดมาก 
ไม่อยากเด่นกว่าใคร ท างานแบบมีความสุขก็พอ ที่นี้มีการสอบเป็นข้าราชการ กับพนักงาน
ราชการด้วยถือว่าดี ส าหรับคนที่อยากเป็นข้าราชการ เพราะถือว่าเราได้ท างานตรงนี้อย่าง

เต็มตัวแล้ว” (บุคลากรภายใน รายที่ 2, 2560) 
 
“การท างานแผนกนี้ต้องใช้การติดต่อสื่อสารกับผู้คนมากพอสมควร บางครั้งเหนื่อย

กดดัน อยากจะลาออกไป อยากให้คนอ่ืนมาท าหน้าที่แทน แต่ก็คิดว่าถ้าออกไปจะมีที่ไหน ที่
เป็นพ่ีน้องกันแบบนี้บ้าง ก็คงหายาก เพราะที่นี้อยู่เป็นแบบพ่ีน้อง เดินไปทั้งตึกก็มีแต่คนรู้จัก

กัน ทักทายกัน บรรยากาศสภาพแวดล้อมในห้องท างานก็ไม่ตึงเครียดมาก ด้วยห้องท างานมี
การปรับให้ดีขึ้น น่าอยู่มากขึ้นด้วย เลยท างานอย่างมีความสุข” (บุคลากรภายใน รายที่ 3, 
2560) 

 
   ต้องมีการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นกระบวนการร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร 

หัวหน้า และบุคลากรแต่ละคนในการบริหาร เพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย 
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และทิศทางขององค์กร เน้นการบริหารข้อตกลง มากกว่าการบริหารโดยค าสั่ง และเน้นพันธะความ

รับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
  จากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจในการท างานของส านักการสังคีต ส่วนมาก
จะขึ้นอยู่กับความเป็นกันเอง การท างานไม่กดดัน ไม่มีการดุด่าอย่างรุนแรงจากคนที่เป็นหัวหน้า ไม่ได้

มีสิ่งของเป็นเงินหรือโบนัสมาเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ในการท างาน แต่ทุกคนก็ท างานร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข และสภาพแวดล้อมภายในห้องการท างาน ถือว่าไม่มีความกดดันในเวลาท างาน มีการ

ปรับปรุงทัศนียภาพให้ดีขึ้น เหมาะแก่การท างาน การท างานไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งของที่มาสร้าง
แรงจูงใจ มีเพ่ือนร่วมงานกับหัวหน้าที่ดีก็ถือเป็นแรงจูงใจในการท างานที่ดีได้เช่นกัน 
 

1.3.2 เกณฑ ์ในการ ให้ร างวัลแก่บุคลากร   
ทุกองค์กรจะมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้พนักงานด้วยการให้รางวัล เป็นอีกกล

ยุทธ์หนึ่งที่ต้องน ามาใช้ เพ่ือที่จะรักษาไว้ซ่ึงคนที่เก่ง คนที่ดี ให้อยู่กับองค์กรของเรา จากการสัมภาษณ์
บุคลากรภายในส านักการสังคีต 

 

“จะตัดสินจากผลงานการท างานของแต่ละบุคคล ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน 
หนึ่งคนสามารถท างานตามที่มอบหมายได้หรือไม่ หรือท าได้มากกว่าที่ได้สั่งไป ก็จะได้รับค า

ชื่นชมจากหัวหน้า และคนที่ท างานร่วมกัน ที่นี้ ก็จะมีเงินประจ าต าแหน่งของแต่ละบุคคล
ด้วย” (บุคลากรภายใน รายที่ 1, 2560) 
  

“การท างานที่นี้เม่ือก่อนนานมาแล้วมีให้อยู่  แต่ตอนนี้ไม่มีโบนัสให้เหมือนองค์กร
อ่ืนๆ เพราะที่นี้ เป็นหน่วยงานของรัฐ งบประมาณไม่ได้มีส่วนนี้ไว้ แต่จะชดเชยโดยการพา
ออกนอกสถานที่ พาไปพักผ่อนหย่อนกาย หย่อนใจ” (บุคลากรภายใน รายที่ 2, 2560) 

 
“ความสา มารถที่ เรา มี ท าให้เราได้ขึ้น ต าแหน่งมา อยู่ อีกฝ่ายได้ ก็จ ะวัดจา ก

ความสามารถที่หัวหน้าเป็นผู้เห็น พอเราแสดงศักยภาพที่มีออกมาอย่างเต็มที่ ก็มีคนเล่งเห็น 
และนี้ก็ถือเป็นรางวัลในชีวิตนี้แล้ว” (ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 1, 2560) 

 

“ตอนแรกได้แสดงเป็นตัวรอง พอเราพัฒนาฝีมือ ทางอาจารย์จึงให้ไปแสดงพัฒนา
เป็นตัวเอก” (ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 2, 2560) 
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  จากการสัมภาษณ์ เห็นว่าส านักการสังคีตไม่ได้มีการให้โบนัส หรือเงินให้เพ่ือเป็นการ

สร้างแรงจูงใจ แต่ส าหรับผู้ที่มีต าแหน่งก็จะมีเงินประจ าต าแหน่งด้วย สิ่งนั้นก็ถือเป็นรางวัลเป็น
แรงจูงใจในการท างานของผู้ที่มีเงินประจ าต าแหน่ง แต่ส าหรับคนที่ไม่มีก็ไม่ได้รู้สึกน้อยใจ เพราะสิ่งที่
พนักงานต้องการมากที่สุดคือ "การแสดงความชื่นชม" จากการที่บุคลากรท างานมาเหนื่อย ค าชมก็

เป็นแรงผลักดันให้มีความสุขที่จะท างานได้โดยไม่เครียด ถึงจะมีผิดพลาดบ้าง ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเก็บมา
คิด แต่ถ้าการท างานที่มีแต่ความกดดัน โดนกดขี่ข่มเหงรู้สึกเป็นคนที่ไร้ค่า ไม่มีความหมายท างานไปก็

ไม่มีความสุข ถึงจะโดนชื่นชม แต่ก็รับรู้ได้ถึงความไม่จริงใจที่มีให้กันท างานไปก็ไม่มีความสุข  
จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เพียงค่าตอบแทน แต่การแสดงความชื่นชมพนักงานเม่ือเขาท าดี ก็

จะท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมีความสุข ความเครียดที่มีจะคลายกังวล มีวิธีการหลายวิธี บางวิธีก็

ต้องใช้เงิน บางวิธีก็ไม่ต้องใช้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่ควรระลึกเม่ือให้รางวัลก็คือ "ให้รางวัลที่ เหมาะกับ
ผู้รับ" ซ่ึงหากจะถามว่าท าอย่างไรถึงจะรู้ว่า "เหมาะ" ก็โดยการดูจากการท างาน ประสิทธิภาพการ

ท างาน ความสามารถของแต่ละบุคคล 
 

1.3.3 การฝึกอบรมบุคลากร  

การฝึกอบรมเป็นการสร้างก าลังใจและทัศนคติท่ีดีในการท างาน นอกจากการฝึกอบรมในแต่
ละหลักสูตรจะสร้างความรู้ความช านาญทางวิชาการแก่พนักงานแล้วยังสามารถช่วยให้พนักงานรู้สึก

ผ่อนคลายจากสภาพวะตึงเครียดที่เกิดจากการท างานและยังสามารถเล็งเห็นว่าองค์กรนั้นมีความใส่ใจ
และพร้อมส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ซ่ึงสามารถช่วยให้พนักงานมีก าลังใจที่
จะท างานให้ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือองค์กร จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในส านักการสังคีต 

 
“มีการพาไปฝึกอบรมนอกสถานที่ค่ะ ในสถานที่ก็มีค่ะ เป็นการสัมมนาฝึกการ

ท างานให้ดีขึ้น มีวิธีในการท างานอย่างไรให้เราเก่ง ถึงเราจะไม่ได้ท างานที่นี้แล้ว แต่เราก็

สามารถน าความรู้เหล่านี้ไปใช้กับที่อ่ืนได้ค่ะ” (บุคลากรภายใน รายที่ 3, 2560) 
 

“พาไปสัมมนาข้างนอก ก็มีไปทั้งหมด แล้วก็แยกแต่ละแผนกไปด้วย ไปเป็นหมู่คณะ 
นอกจากได้ความรู้  ก็ได้ความสนุกสนาน ผ่อนคลายจากการท างาน ที่นี้ถือว่าไปบ่อยอยู่” 
(ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 2, 2560) 
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“จะมีโครงการเพ่ืออบรม และพัฒนาบุคลากร โครงการที่พาไปก็จะเป็นโครงการที่

เก่ียวข้องกับด้านนาฏดุริยางคศิลป์เสมอ แต่เราก็จะมีเกมส์น ามาให้ร่วมตลอด เพ่ือว่า กลัว
บุคลากรจะเบื่อ” (ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 3, 2560) 

   

  จากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบได้ว่า การฝึกอบรมในของส านักการสังคีต เป็นการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านนาฏศิลป์ไทย ด้านดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล ด้าน

วิชาการ ด้านศิลปกรรม แสง สี เสียง ซ่ึงงานในทุกด้านต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ มี
ทักษะประสบการณ์ เพ่ือที่จะท ามาปฏิบัติในการท างานให้ดี ประสบผลส าเร็จตามที่องค์กรสร้างไว้ 
การพัฒนาคนให้มีความพร้อม เป็นกุญแจส าคัญของส านักการสังคีต และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องสร้างพลังของวัฒนธรรมไทย ให้เข้มแข็งเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะมาถึง พัฒนา
บุคลิกภาพ วัฒนธรรมกับงานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ และความรู้ เก่ียวกับการจัดระเบียบการแสดงนาฏ

ดุริยางคศิลป์ ก็จึงเป็นสิ่งส าคัญที่บุคลากรของส านักการสังคีตจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจ และน ามาใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตน  

การที่มีการพาบุคลากรของส านักการสังคีต แต่ละแผนกออกไปฝึกอบรมหรือสัมมนา

ภายนอก เป็นการสร้างการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังสามารถพัฒนามนุษยสัมพันธ์ 
พัฒนาบุคลิกภาพ ของแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้น และยังมีความสนุกสนานจากการท ากิจกรรมร่วมกัน

นอกจากนี้ยังได้รับเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการแสดงด้านนาฏดุริยางคศิลป์ที่เป็นปัจจุบัน และ
สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานที่ขออนุเคราะห์ หรือบุคคล
ทั่วไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วย ของแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้น และยังมีความสนุกสนานจากการท า

กิจกรรมร่วมกัน 
 

1.3.4 การติดต่อสื่อสาร  

  การติดต่อสื่อสารมีความส าคัญ ก็เพ่ือให้เกิดความคิดความเข้าใจในการร่วมมือ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์

เพ่ือ ให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดการท างานซ้ าซ้อน ขัดแย้ง หรือ เหลื่อมล้ า กัน จากการ
สัมภาษณ์บุคลากรภายใน และภายนอกส านักการสังคีต 
    

 “ในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยี จะคุยงานกันก็มี 4 วิธีในตอนนี้ คือใช้ไลน์หรือเฟซบุ๊ก ใช้
โทรศัพท์ ส่งอีเมล และวิธีด้ังเดิมเดินไปบอกกันแบบปากต่อปาก มีข้อผิดพลาดอยู่แล้วจาก

การท างาน โดยเฉพาะแบบปากต่อปาก” (บุคลากรภายใน รายที่ 4, 2560) 
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“การท างานย่อมมีผิดพลาดเกิดขึ้นเสมอ บางทีเราก็ไม่อยากใช้การส่งเมล ทั้งๆ ที

เป็นการสั่งงานที่ดีที่สุด มีหลักฐานอย่างเห็นได้ชัด แต่ด้วยนิสัยมนุษย์เอาความสะดวกว่า ก็
โทรศัพท์ และเดินไปบอก พอเกิดข้อผิดพลาดมา ก็ต้องมานั่งหาคนรับผิดชอบอีก ยิ่งเป็นการ
ติดต่อกันระหว่างแผนกยิ่งส าคัญ” (บุคลากรภายใน รายที่ 5, 2560) 

 
“ตอนนี้มีไลน์กลุ่มการท างาน จึงไลน์สั่งงานเอา ก็ดีกว่าการเดินไปบอกหรือโทรศัพท์ 

จะใช้โทรศัพท์ในกรณีที่ไม่มีอะไรเร่งด่วนเท่านั้น แต่ถ้าระหว่างแผนกก็ต้องส่งเป็นอีเมลไปให้
อย่างเป็นระบบ เพราะสามารถใช้เป็นหลักฐานการท างานได้” (บุคลากรภายใน รายที่ 6, 
2560) 

 
“การท างานยังมีข้อผิดพลาดอยู่ ส่งเอกสารต้องการไปแผนกนี้ แต่กลับดึงอีกแผนก 

ท าให้การท างานของเราล่าช้า สื่อสารกันไม่เข้าใจ” (บุคลากรภายนอกที่มาติดต่อ, 2560) 
 
  จากการสัมภาษณ์การท างานยังมีผิดพลาดอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถือว่ามาก เพราะตอนนี้ใช้

เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการประสานงาน และติดต่องาน การสื่อสารควรที่จะต้องมีความชัดเจน
ในการใช้ข้อความ ภาษาถ้อยค าที่จะส่ง มีความถูกต้องข่าวสารที่ได้รับมาต้องมีความจริง มีความ

น่าเชื่อถือในการส่งสารหรือรับสาร มีความต่อเนื่องและแน่นอนแม่นย า ในการประสานงานกัน 
องค์ประกอบในการสื่อสารที่จะสมบูรณ์ได้ ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ส่งสาร ประสานงาน ช่องทางการสื่อสาร 
ผู้รับสาร และปฏิกิริยาของคนรับสาร เม่ือได้รับแล้วจะด าเนินการตอบสนองกับสารนั้นแบบไหน จะ

เห็นด้วยหรือไม่ การท างานที่เป็นระบบย่อมส่งผลให้เกิดผลดี และงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เป้าหมายของงานนั้นๆ ก็จะส าเร็จ  

   

1.4 ด้านการประสานงาน  
1.4.1 การประสานงานระหว่างฝ่าย ร ะหว่างแผนก  

จากที่ทราบกันดีว่าการท างานของส านักการสังคีต จะมี 6 กลุ่มด้วยกัน หน้าที่หลักๆ 
เวลามีงานการแสดงเข้ามา ก็จะตรงเข้าไปฝ่ายบริหารงานทั่วไปก่อน แล้วทางฝ่ายงานบริหารทั่วไป ก็
จะแจกแจงงานออกไปแต่ละแผนกที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
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“เวลามีงานเข้ามาจะตรงเข้ามาที่ฝ่ายบริหารเป็นอันดับแรก แล้วฝ่ายบริหารที่ มี

หน้าที่เก่ียวกับฝ่ายงานแสดง ก็จะรับงานแล้วอ่านรายละเอียดว่าควรยิงไปให้แผนกไหนบ้าง” 
(บุคลากรภายใน รายที่ 1, 2560) 

 

“มีการแจกแจงหน้าที่ของแต่ละแผนกให้ได้ทราบกัน ใช้วิธีน าใบบันทึกข้อความ ยิง
ไปให้แผนกที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ เช่น มีการแสดงมาชุดนึง ก็ต้องส่งไปยังแผนกดนตรีเพ่ือ

ฝึกซ้อมการบรรเลง และส่งไปที่แผนกนาฏศิลป์เพ่ือท าการฝึกร าเรื่องที่ได้รับมอบหมายมา 
และแต่ละฝ่ายก็จะจัดบุคลากรมาแสดง และจะนัดวันซ้อมมาเพ่ือรวมตัวกันเป็นการซ้อม
รวม” (บุคลากรภายใน รายที่ 6, 2560) 

 
จากการสัมภาษณ์ พบว่างานที่ได้รับมอบหมายจะมุ่งตรงไปยังบุคลากรที่ท าหน้าที่

งานประสานการแสดง จะตรองและเช็คงานนั้นๆ ว่าเป็นส่วนงานของกลุ่มไหน เช่น ถ้ามีงานการแสดง
นาฏศิลป์ก็จะมุ่งตรงไปในส่วนงานกลุ่มนาฏศิลป์ แต่ถ้าเป็นงานที่มีทั้งดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ก็จะตรง
ไปที่ท้ังกลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มดนตรีไทย พอแจ้งงานเข้าไปในแต่ละกลุ่ม จะมีการคัดเลือกนักแสดงที่

จะแสดงในงานนั้น และท าหนังสือเก่ียวกันงานออกมา แปะไว้ท่ีบอร์ดของแต่ละกลุ่ม เพ่ือเป็นการแจ้ง
ให้แต่ละบุคคลทราบบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานก็จะร่วมมือ มีความเข้าใจในการท างานเป็นอย่างดี 

และในปัจจุบัน ในส่วนของแต่ละกลุ่ม เริ่มมีการใช้ อีเมล์และไลน์ เพ่ือเป็นการส่งหนังสือย้ า อีกทาง 
และพอทราบจ านวน เวลา หน้าที่ของตัวเองแล้ว ทางผู้ประสานงานจะเป็นคนติดต่อไปถึงฝ่ายงาน
บริหารทั่วไป ให้ทราบว่ากลุ่มของตนรับทราบ ทางฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงจะจัดตารางเวลาในการ

ซ้อมร่วมกัน เพ่ือท าการแสดงสู่สายตาผู้ชมทั้งหลาย  
 

1.5 ด้านการควบค ุม  

1.5.1 การประเมินผลการปฏ ิบัติงานของบุคลากร ในองค ์กร  
การประเมินผลจากการปฏิบัติงาน (Performance) เป็นไปตามข้อตกลง แต่การ

ประเมิน สมรรถนะการท างาน (Competencies) ควรระมัดระวังเพราะเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้ 
บังคับบัญชาต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เกิดตามสถานการณ์ มิได้เป็ น
พฤติกรรมที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติงาน องค์กรควรมีการจัดท าดัชนีชี้วัดและก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์

ของงาน ตัวชี้วัดระดับบุคคลต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดของฝ่ายหรือขององค์กร การก าหนดตัวชี้วัดต้อง
เจาะจง วัดได้ เห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม 

ต้องมีการถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานตามล าดับขั้นการบังคับบัญชา 
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“มีการวัดผลค่ะ ประเมินประจ าปี ประเมินงานของแต่ละคน แต่ละแผนก วัดจาก

ความสามารถ วัดจากงาน แล้วก็ตามเป้าหมายงานที่ได้รับมอบหมาย” (บุคลากรภายใน ราย
ที่ 1, 2560) 

 

“การวัดผลเป็นการ ประเมินส าหรับการท างานของพนักงานได้ดีนะคะ เพราะถือว่า 
สิ่งที่ท ามาตลอดเกิดผลหรือไม่ เป็นอย่างไรในสายตาของหัวหน้า  มีความคิดสร้างสรรค์ 

ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ที่ส าคัญจากเวลาในการท างานของแต่ละบุคคลด้วย ” (บุคลากร
ภายใน รายที่ 2, 2560) 

 

จากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า ส านักการสังคีต การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร จะวัดจากความสามารถที่แสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ

ท างาน วัดจากงานที่ตนได้รับมอบหมายว่าส าเร็จมากน้อยเพียงใดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ วัด
จากประสิทธิภาพการท างาน หากพบว่าพนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานลดลง บางบริษัทจะมี
การเช็คว่าพนักงานมีความจดจ่อกับงานของตนมากเพียงใด โดยดูจากเวลาที่เขาใช้ไปกับกิจกรรมอ่ืนๆ 

เช่น การเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ การเช็คอีเมล การโทรศัพท์เรื่องส่วนตัว เป็นต้น  และสิ่งที่ส า คัญของการ
ท างานคือ การท างานร่วมกันเป็นทีม เป็นหมู่คณะ ว่ามีความสามัคคีร่วมมือกันท างาน มีมนุษยสัมพันธ์

กันได้อย่างดีหรือไม่ ปัญหาที่เกิดจากการท างานร่วมกันมากน้อยเพียงใด หรือบางคนเก่งแต่ต้อง
เปลี่ยนทีมการท างานบ่อย อีกอย่างที่เป็นหลักๆ ของการประเมินผล การเข้างาน ตรงต่อเวลา ขาด ลา 
มา สาย ต่อบุคคลจะมีก าหนดให้อยู่แล้วว่าวันพักผ่อนได้ก่ีวัน แต่ถ้าขาดเกินโดยไม่มีเหตุผล หัวหน้าก็

จะต้องพิจารณาเรื่องนี้ เป็นส าคัญเช่นกัน แม้ว่าจะท างานดีแค่ไหนก็ตาม  ส านักการสังคีตได้มีการ
เปรียบเทียบผลงานจริง กับเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นว่าในส านัก
การสังคีต มีความโปร่งใสในการตรวจการท างานของทุกคน ไม่มีใครดีใครเด่นไปกว่าใคร จึงท าให้

บุคลากรในองค์ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด และต้ังใจท าให้ออกมาเห็นผลดีที่สุด 
 

2. สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของส านักการสังค ีต  
2.1 ปัจจัยภายใน 
2.1.1 จุดแข็งและจุดอ่อนของส านักการสังค ีต 

ด้านบุคลากรและความสามารถของบุคลากร  
  ส านักการสังคีต เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน

ด้านอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ของชาติ และท้องถิ่นอย่าง

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8740%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99
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เป็นระบบ เพ่ือด ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของชาติ โดยมีสายงานหลักที่ส าคัญ ได้แก่ งานด้านนาฏศิลป์ ดุริ

ยางคศิลป์ คีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล ด้านวิชาการ ด้านศิลปกรรม เทคนิค แสง สี เสียง ซ่ึงงานทุก
ด้านต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์เพ่ือน ามาซ่ึงผลสัมฤทธ์ิที่ ดี
ต่อองค์กร  

ส านักการสังคีตเล็งเห็นถึงความส าคัญประกอบกับการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
ราชการแบบใหม่ ที่ มุ่งเน้นความส าคัญของบุคลากรในองค์กร ให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิด

ผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน และเพ่ือตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ประเท ศ
ไทยในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

 

“บุคลากรด้านแผนกบริหาร มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง การท างานที่สื่อสารกันไม่
เข้าใจ ท าให้เข้าใจผิดกัน” (บุคลากรภายใน รายที่ 2, 2560) 

 
“ท างานยังใช้วิธีแบบเดิมๆ ถนัดแบบเก่า คิดว่าแบบเก่าง่าย เดินไปบอกดีกว่า ง่ายดี 

ทางผ่าน บางครั้งจะเดินไปบอก มีจังหวะงานอ่ืนเข้ามาแทรก ก็ท าให้ลืมงานก่อนหน้านี้ ” 

(บุคลากรภายใน รายที่ 3, 2560) 
 

  จากการสัมภาษณ์ พบว่าการท างานในด้านของบุคลากรของส านักการสังคีต แผนก
งานด้านบริหาร ความสามารถของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันออกไป ส าหรับส านักการสังคีตการ
ท างานยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากระบบการท างานยังเป็นการใช้แบบปากต่อปาก 

บุคลากรบางคนในด้านความจ าดี แต่บางคนพอมีงานอ่ืนเข้ามาแทรกก็จะลืมงานอีกชิ้นก่อนหน้านี้ที่ได้
มอบหมายไว้ จึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดจากการท างาน 
  การท างานในด้านของบุคลากรของส านักการสังคีต แผนกงานด้านการแสดง สิ่งนี้ถือ

เป็นจุดแข็งของส านักการสังคีต เพราะบุคลากรในด้านนี้ทุกคนล้วนได้รับการสอบคัดเลือกเข้ามาอย่าง
เคร่งขัด มีประสบการณ์การแสดงมาทุกรูปแบบ โดยเฉพาะนาฏศิลป์ไทย และยังมีการฝึกพัฒนาฝีมือ

ด้านการแสดงอย่างสม่ าเสมอ มีบรมครูเป็นผู้คอยฝึกสอน เพ่ือให้การแสดงทุกชุดออกมาเป็นที่
ประทับใจในทุกครั้งที่รับการเข้าชม และผู้ชมที่เคยรับชมจะกลับมาดูการแสดงอีก 
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ด้านการจัดการ   

ส านักการสังคีตเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ มีภารกิจในการอนุรักษ์ สืบทอด และ
สร้างสรรค์งานด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติหลายสาขา ทั้งงานด้านนาฏศิลป์ ดุ ริยางคศิลป์ 
ทั้งไทยและสากล  

 
“การจัดการของแผนก จะเป็นภารกิจ มีเป้าหมายที่อนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ ให้คง

อยู่สืบไป เป็นส่วนหนึ่งที่มีหน้าที่ดูแลให้ประเทศชาติ” (ผู้อ านวยการสังคีต, 2560) 
 
“เรามีการบริหารจัดการ โรงละครแห่งชาติทั้ง 3 ให้เป็นที่บริการด้านการแสดงของผู้

ที่อยากชมศิลปะการแสดง เราจะจัดการบริการให้ดีที่สุดตามความต้องการของผู้ชม ” 
(บุคลากรภายใน รายที่ 4, 2560) 

 
“มีการจัดการให้ไปแสดงนอกสถานที เช่น สังคีตสัญจร เพ่ือเป็นการแนะน าให้ผู้คน

เข้ามาสนใจในศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น” (บุคลากรภายใน รายที่ 5, 2560) 

 
จากการสัมภาษณ์ พบว่าการจัดการของส านักการสังคีตมี 3 ประการ คือ อนุรักษ์

มรดกศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ เช่น การจัดการแสดงภายในโรงละครแห่งชาติทั้ง 3 แห่ง 
โรงละครแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงละครแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา 
ประการที่ 2 คือ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัดแสดงบรรเลงดนตรีไทยและสากลในงานพิธี

ต่างๆ ตามหน่วยงานหรือบุคคลจะอนุเคราะห์ และประการที่ 3 คือบทบาทในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และให้บริการงานด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัดการแสดงตามสถานศึกษา การเชิญสถานศึกษา
ต่างๆ เข้ามาชมการแสดงที่จัดขึ้นตามเนื้อหาในบทเรียน และการให้บริการด้านสถานที่แก่หน่วยงาน

และบุคคลที่จัดการแสดงหารายได้เพ่ือการกุศล และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
 

ด้านการ เงิน  
การท างาน เพ่ือให้บ รรลุวัตถุประ สงค์ หรือ เป้ าหมา ยที่ ต้ังไว้จึ งจ าเป็ นต้องใช้

งบประมาณสนับสนุนเป็นจ านวนมาก นอกจากรัฐบาลจะสนับสนุนแล้ว ส านักการสังคีตยังมีการหา

แนวทางการหาเงินเพ่ือแบ่งหน้าที่ของรัฐบาล น าส่วนที่หาเป็นรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ของ
ส านักการสังคีต 
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“รายได้ส่วนใหญ่ของเราจริงๆ มาจากขายต๋ัวที่โรงละครแห่งชาติ เราก็จะเอาเงิน

ส่วนนั้นมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน ใช้ในแผนก” (บุคลากรภายใน รายที่ 3, 2560) 
 

“อีกทางนะ ก็ต้องมีความอนุเคราะห์จากผู้ที่จัดจ้างแสดง จ้างไปงานนอกสถานที่ แต่

ทางกรมศิลป์เอง ก็ไม่คิดถึงผลก าไรมาก เพราะการบริห ารงานของเราเป็นการรักษา
วัฒนธรรม จึงไม่ค่อยค านึงถึงเรื่องนี้” (บุคลากรภายใน รายที่ 4, 2560) 

 
“เราของบประมาณอยู่แล้วกับทางรัฐบาล เราวางแผนการท างานที่เป็นระยะยาว 

เงินเราก็จะมีการหาเพ่ิม เพ่ือใช้จ่ายส่วนเกิน เช่น ค่าผู้ทรงคุณวุฒิ” (บุคลากรภายใน รายที่ 

5, 2560) 
 

จากการสัมภาษณ์ รายได้ในส่วนของส านักการสังคีต ส่วนใหญ่จะมาจากการ
จ าหน่ายต๋ัวเข้าชมภายในโรงละครแห่งชาติ และรายได้รอง คือ ความอนุเคราะห์จากการไปแสดงนอก
สถานที่  แบ่งเบาภาระไปได้อีกทาง แต่ถ้ามองในอีกทางเนื่องจากส านักการสังคีตเป็นหน่วยงานของ

ทางราชการ ลักษณะการวางแผนการท างานจะเป็นการท างานแบบระยะยาว ไม่ค่อยคล่องตัว ไม่
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมได้ บางครั้งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ก็ไม่สามารถปรับ

ตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที แต่อย่างไรก็ตามการท างานของกรมศิลปากรเป็นการด าเนินงานที่
ไม่ได้มุ่งเน้นหาผลก าไร จึงไม่ได้มีผลโดยตรงในการของบประมาณด้านการเงิน และกรมศิลปากรเอง
ไม่ได้ให้ความส าคัญกับผลก าไรเท่าไหร่  

 
ด้านวัตถุดิบ  
วัตถุดิบที่น ามาท าเครื่องแต่งกาย หรือฉากของส านั กการสังคีต ส่วนใหญ่จะเป็น

อุปกรณ์ที่หาได้ไม่ยาก และขั้นตอนการผลิตไม่ยากเกินความสามารถ เพราะเนื่องจากด้านบุคลากรที่มี
ไม่เพียงพอในด้านนี้ และงบประมาณในการจัดจ้าง หรือเครื่องที่ต้องใช้ในการผลิตท าให้ต้องจ ากัด จึง

ต้องใช้การจัดจ้างจากภายนอก 
   

“การผลิตชุดใหญ่ๆ อย่างชุดโขน เราจ้างจากบ้านเครื่องหลายๆ ที่ แต่ต้องยึดตาม

แบบหลักของกรมศิลปากร เพราะทางแผนกไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
ด้านนี้ ไม่ค่อยมี มีแต่ท าได้แค่ชุดเล็กๆ หรือเบ็ดเตล็ดทั่วไป” (ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – 

ดนตรี รายที่ 2, 2560) 
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“วัตถุดิบที่เราท าเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น เช่น กรองคอถักมือ แล้วก็จะไปซ้ืออุปกรณ์ที่

พาหุรัด เพราะเป็นแหล่งที่ มีวัตถุดิบพร้อมตามที่เราต้องการ ฉากมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้ว 
สามารถท าเองได้ แต่ถ้ายากเกินไป ฉากใหญ่แบบขนาดที่ใช้ในโขนสมเด็จ แบบนั้นต้องใช้
บุคลากรมากในการสร้างขึ้นมา” (ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 3, 2560) 

 
จากการสัมภาษณ์ พบว่าจะเป็นการจ้างจากบ้านเครื่องที่สามารถท าเครื่องได้ใน

หลายๆ ที่ท่ีมีความสามารถ สวยงาม และต้องท าเครื่องตรงตามแบบแผนของส านักการสังคีต ยังคงยึด
แบบวิธีการเขียนตามแบบเดิมอยู่ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายและลดหลั่นกันตามฐานะของตัวละคร 
ถ้าไม่ยากเกินไปส าหรับการท าเองผลิตขึ้นมาเอง จะซ้ือวัตถุดิบหรืออุปกรณ์จากพาหุรัดเพ่ือมา

ประกอบและผลิต ส่วนมากจะท ามือมีอุปกรณ์เล็กๆ น้อยๆ ในการท า และฉากจะมีบุคลากรที่จบ
เชี่ยวชาญโดยตรง ท าขึ้นมาเองไม่ได้จ้าง แต่ถ้ายากเกินไปก็ต้องมีการจัดจ้างเช่นเดียวกับการแต่งกาย 
 

2.2 ปัจจัยภายนอก 
2.2.1 โอกาสและอุปสรรคของส านักการสังค ีต 

ด้านเศรษฐกิจ 
ความเสี่ยงจากธุรกิจ เกิดขึ้นต้ังแต่เราเริ่มจะท าขึ้นมา ธุรกิจบริการเป็น

ธุรกิจที่ปัจจุบันนี้  มีผู้ประกอบการให้ความสนใจมากกว่าแต่ก่อน ผู้ประกอบการในปัจจุบัน นึกถึง
คุณภาพการบริการ มากกว่าผลผลิต ผลผลิตเป็นรองแต่การบริการเป็นเลิศ ถือว่าเป็นต่อในการ
บริหารธุรกิจ 

 
“มีผลกับทางส านักการสังคีตค่ะ เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่มีใครอยาก

ออกมาข้างนอกมาเสียค่าใช้จ่าย ท าให้ ผู้ที่ชมของโรงละครแห่งชาติก็บางตาลงไปมาก

เหมือนกัน ถ้าเทียบกับเม่ือ 40 ปี ก่อน ต้องต่อแถวซ้ือบัตรกันเลย” (ผู้จัดจ าหน่ายต๋ัวการ
แสดง รายที่ 1 ,2560) 

 
“รายได้ส่วนมากมาจากการเข้าชมโรงละครแห่งชาติ ปัจจุบันด้วยเศรษฐกิจ

ที่ผู้คนต้องใช้จ่ายเยอะ ความส าคัญในการชมการแสดง ก็จะลดน้อยลงไป เห็นว่าไม่ได้ชมก็ไม่

เป็นไร เก็บเงินไว้ดีกว่าที่จะมาเสียเงินดู แต่ถ้า เทียบกับโรงละครอ่ืนๆ ที่นี้ถือว่าราคาถูกมาก 
เราขึ้นราคาจากสมัยก่อนนิดเดียว ขึ้นไม่เยอะ เพราะเราค านึงถึงเศรษฐกิจ กลัวไม่มีใครมาชม

การแสดงด้วย” (ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 1, 2560) 
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จากการสัมภาษณ์ พบว่าส าหรับส านักการสังคีต ด้านเศรษฐกิจในยุค

ปัจจุบัน ถือว่ามีผลต่อการด าเนินการจัดการหารายได้ เพ่ือน ามาหมุนเวียนในส านักการสังคีต แต่ก็จะ
ไม่มีผลร้ายแรงมากนัก เพราะรัฐบาลได้ต้ังงบประมาณไว้ เพ่ือให้ภายในมาบริหารเองว่าส่วนไหน
สมควรใช้ ในส่วนที่มีผลกระทบต่อส านักการสังคีต ก็มีการที่เม่ือก่อนมีการจ้างไปแสดงตามงานต่างๆ 

แล้วแต่ขอความอนุเคราะห์ มีการแสดงอย่างต่อเนื่องภายในปี แต่พอเข้ายุคที่เศรษฐกิจเริ่มผลันแปร 
อัตราในการจ้างไปแสดงในที่ต่างๆ เช่นเหมือนก่อน จะลดน้อยลง เนื่องจากผู้จ้างต้องการลดค่าใช้จ่าย

ของตัวเองเป็นส่วนมาก จึงเห็นว่าการแสดงไม่ได้มีความส าคัญมากกว่าการด ารงชีวิตของตัวเอง ดังนั้น
การจัดการหารายได้จึงลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ส านักการสังคีตจึงจัดหาวิธีการเพ่ิมรายได้ เช่นจะมี
การเชิญชวนลดราคาต๋ัว มีการแสดงพิเศษ ให้ดูน่าสนใจ 

 
ด้านสังคม 

ปัจจุบันสังคมและวัฒนธรรมของคนไทย มักจะยึดติดอยู่ กับโลกของการ
สื่อสาร เทคโนโลยีมีผลท าให้สังคมเปลี่ยนไป  

 

“สังคมมีผลมากๆ เลยในปัจจุบัน การแสดงของเราไม่ค่อยมีเด็กรุ่นใหม่ให้
ความสนใจเท่าที่ควร สื่อจากต่างประเทศเข้ามามีความส าคัญมากขึ้น น้อยครั้งเวลาเราดู

โทรทัศน์แล้วจะมีเก่ียวกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม ส่วนมากที่เห็นจะเป็นเต้นคัพเวอร์ เราดู
เราก็รู้สึกเสียใจ ที่ ดูแล้วเหมือนว่าสักวันศิลปของเราจะเสื่อมหายไป ด้วยมือคนไทยเอง” 
(ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 1, 2560) 

 
“ปัจจุบันการแสดงที่ผสมผสานกับการแสดงนาฏศิลป์ เริ่มมีมากขึ้น เพราะ

ส่วนมากก็น าวัฒนธรรมมาจากยุโรปตะวันออก น าความเป็นโมเดิลเข้ามา ท าให้น่าสนใจ 

ดึงดูดผู้คน น่าดู ต่ืนเต้น ต่ืนตา ไม่น่าเบื่อเหมือนแบบแผนด้ังเดิม ท าให้ผู้คนไปสนใจส่วนนั้น
มากกว่า ยิ่งปัจจุบันมีสื่อโซเชียลที่ทันสมัย คนที่ชมการต้องการเห็นอะไรที่ มีความแปลกใหม่” 

(ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 2, 2560) 
 
“ตอนนี้ เป็ฯยุคที่ มีคนรุ่นหลังมากมายให้ความสนใจกับสื่อต่ างประเทศ

มากกว่า การแสดงของไทยก็จะไม่ได้รับความนิยม สนใจ จากกลุ่มเยาวชนเลย อาจจะเพราะ
ด้วยเนื้อหาเรื่องการแสดง การประชาสัมพันธ์ไม่น่าสนใจ การสร้างแรงดึงดูดไม่มากพอที่จะ
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ให้ความสนใจ สังคมหันไปมองของต่างประเทศมากกว่าของตัวเอง อยากให้หันกลับมามองสิ่ง

ที่เป็นของคนไทย คงจะดีไม่น้อย” (ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 3, 2560) 
 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติกันขึ้น 

เลียนแบบ หรือผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ เช่น กระแสนิยมการเต้นคัพเวอร์เกาหลี สื่อยังเป็นคู่แข่งด้าน
การแสดงอีกมาก เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที เป็นต้น สิ่งบันเทิงเหล่านี้ นอกจากจะหาชมได้

ง่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังท าให้เกิดการเปรียบเทียบเก่ียวกับการแต่งกาย ฉาก นักแสดง นักดนตรี 
ท าให้กลับมามองย้อนดูการแสดงของวัฒนธรรมของเราเอง ว่าผู้ชมดู สนใจ เก่ียวกับอะไร สิ่งเหล่านั้น
สามารถจะเป็นแรงดึงดูดความสนใจจากคนดูได้หรือไม่ ถ้ายิ่งอยู่ในยุคที่มีคนรุ่นหลังมากมายให้ความ

สนใจกับสื่อต่างประเทศมากกว่า การแสดงของไทยก็จะไม่ได้รับความนิยม สนใจ จากกลุ่มเยาวชนเลย 
อาจจะเพราะด้วยเนื้อหาเรื่องการแสดง การประชาสัมพันธ์ไม่น่าสนใจ การสร้างแรงดึงดูดไม่มาก

พอที่จะให้ความสนใจ จึงมีความกังวลถึงอนาคตในภายภาคหน้าว่า ศิลปวัฒนธรรมของเราเองจะสูญ
ไป ดังนั้นส านักการสังคีต จึงต้องก้าวตามทันสังคมยุคสมัยในปัจจุบันให้มาก น าสิ่งที่อยู่ในยุคปัจจุบัน 
มาปรับใช้ แต่ก็ยังต้องคงความเป็นแบบแผนด้ังเดิม 

 
 ด้านวัฒนธรรม  

วัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์ อย่างหนึ่งของชนชาติไทย เป็นแนวทางที่ได้ยึดถือ
ปฏิบัติกันมา เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นตามสังคมของยุคสมัยนั้นๆ ซ่ึงวัฒนธรรมจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรได้อย่างแน่แท้ ซ่ึงวัฒนธรรมถือเป็นค่านิยม บรรทัดฐานของสังคม ที่

ท าให้เกิดการยอมรับภายในกลุ่ม ลักษณะของการท างานกลุ่มงานมีลักษณะที่ให้ความเคารพผู้มีอาวุโส 
ครูบาอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก การไปลามาไหว้นั้นเอง 

 

“วัฒนธรรมของไทยมีมาแต่โบราณ สืบทอดกันมาสู่รุ่นต่อรุ่น  เช่น ส านัก
การสังคีตอยู่กันแบบพ่ีน้อง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแพร่กัน คอยตักเตือนกันเวลาท าผิด มีดุบ้าง เพราะไม่

มีทุกคนหรอกที่ใช้ความอ่อนโยนแล้วจะท าตาม” (ผู้อ านวยการสังคีต, 2560) 
 

“วัฒนธรรมประเพณีของไทยนั้นก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ด้วยสื่อที่

ท าให้เปลี่ยน ใส่ใจของต่างชาติมากกว่าของตัวเอง คิดว่าของไทยเด๋ียวก็มีคนอนุรักษ์ไปสน
ของที่อ่ืนดีกว่า น่าต่ืนตากว่า ไม่สมควรอย่างยิ่ง คนไทยควรจะช่วยอนุรักษ์ของเรามากกว่าให้

คนอ่ืนมาช่วยอนุรักษ์  และถ้าถามถึงวัฒนธรรมของที่นี้ก็รู้กันอยู่ว่า อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบทอด 
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ในตัวทุกคนต้องมีจิตวิญญาณในการเป็นบุคลากรที่ดี ไม่ท า พฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อองค์กร 

ทุกคนจะเข้าใจในวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในทุกวัน ว่าควรประพฤติตัวเช่นไร” (ผู้ เชี่ยวชาญด้าน
นาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 1, 2560) 

 

จากการสัมภาษณ์ วัฒนธรรมภายนอกในปัจจุบัน มีผลต่อการด ารงชีวิตของ
ผู้คนเป็นอย่างมาก ท าให้การที่จะสนใจในความเป็นไทยลดน้อยลง ชาวต่างชาติยังจะมีความสนใจ

มากกว่า เพราะฉะนั้นเราคนไทยเองควรจะอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีของไทย ไม่ให้เสื่อมหาย และ 
อย่างที่ทราบกันว่าส านักการสังคีตนั้น มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ สืบทอด และสร้างสรรค์งานด้านมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส านักการสังคีตจึง มีวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้กับแบบเคารพกันเป็นพ่ีน้อง 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผร่ซ่ึงกันและกัน ประณีประนอม ไปลามาไหว้ซ่ึงถือว่าเป็นประเพณีของกลุ่มนาฏศิลป์ 
แต่ถึงอย่างไรแม้จะมีความสนิทในการท างานกันมากเพียงใด ในช่วงเวลาที่มีบุคลากรในองค์กรท า

ความผิด ก็จะมีวิธีการตักเตือนและลงโทษไปตามระเบียบ ขั้นแรกจะมีการส่งจดหมายตักเตือนแก่ผู้ที่
กระท าความผิด ใช้วิธีการตักเตือนแบบอ่อนโยน แบบพ่ีน้องให้คล้อยตามและเชื่อฟังผู้ ตักเตือน วิธี
ต่อมาตักเตือนแล้วไม่หยุดกระท าความผิด มีการเชิญออกตามกฎระเบียบของทางองค์กร เพราะถือว่า

ได้ใช้วิธีแบบอ่อนโยนแล้ว แต่ส่วนใหญ่ผู้ที่ท างานในองค์กรนี้จะไม่มีใครกระท าความผิดถึงขึ้นร้ายแรงที่
จะต้องเชิญออก วัฒนธรรมของโรงละครอาจจะถือว่าเป็นจุดแข็งอีกทางเลยก็ว่าได้ เพราะองค์กรไหน

ไม่มีคนท ากระท าความผิด ช่วยกันดูแลซ่ึงกันและกัน ก็จะท าให้องค์กรน่าอยู่ มีแต่คนรักใคร่ปรองดอง 
การท างานก็จะมีความสุข 
 

ด้านการ เมือง 
“การเมืองไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ เพราะถึงการเมืองจะเป็นไปในรูปแบบไหนก็

ตามรัฐบาลก็ยังส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมของไทยต่อไป” (ผู้ เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – 

ดนตรี รายที่ 2, 2560) 
 

“ไม่ค่อยมีผลกระทบมาก เพราะทางเรามีคนช่วยสนับสนุน เพราะรัฐบาลให้
ความส าคัญด้านนี้ มีการโปรโมทอยู่สม่ าเสมอ” (ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 3, 
2560) 

 
จากการสัมภาษณ์ พบว่าการเมืองถือว่าไม่มีผลกับส านักการสังคีต เพราะ

การเมืองจะด าเนินการไปในรูปแบบไหน การเผยแพร่วัฒนธรรมยังคงอยู่  ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว
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แห่งประเทศไทย เช่น รัฐบาลร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพ่ือเชิญชวนไปเที่ยวประเพณี 

ชมการแสดงของภาคต่างๆ ส านักการสังคีตก็เช่นเดียวกัน รัฐบาลจะคอยสนับสนุนวัฒนธรรมของไทย
ไม่ให้สูญหาย คอยอนุรักษ์ สืบทอด ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความส าคัญของการแสดงที่เป็น
เอกลักษณ์ของประเทศไทย และเชิญชวนในชาวต่างชาติได้เห็นถึงประเพณีของไทย เพ่ือจะน าไป

เผยแพร่ต่อไปให้คนทั้งโลกได้รู้จักประเทศไทย  
 

   ด้านเทคโนโลยี 
   เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ทุกที่  ทุกองค์กรควรก้าวตามให้ทัน เพ่ือองค์กรที่ มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลท าให้การท างานดีขึ้น  

   ถ้าถามถึงเทคโนโลยีในส่วนของการแสดงที่แสดงในโรงละครแห่งชาติ เวลา
มีการแสดงก็จะใช้สถานที่โรงละครทั้งโรงเล็กและโรงใหญ่ท าการแสดง ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ควร

ปรับเปลี่ยน และเพ่ิมเทคโนโลยีเข้าไปอีก เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันที่ ค่อนข้างสูง คู่แข่งต่างๆ ก็จะมี
กลยุทธ์ที่ทันสมัยเข้ามาดึงดูดลูกค้าหรือผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก ฉะนั้นการยังใช้การแสดงที่มีเทคโนโลยี
ล้าหลังก็อาจท าให้ไม่ค่อยมีผู้สนใจมากเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าโรงละครจะปรับปรุงด้านนี้ไปเม่ือไม่ก่ีปีที่

ผ่านมาก็ตาม เช่น ฉากวิธีการเปลี่ยนฉาก ยังเป็นวิธีการที่ใช้คนวิ่งเปลี่ยนฉาก สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลท า
ให้อุปกรณ์ที่จะเคลื่อนย้ายเกิดการช ารุด อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการขนย้ายได้ และประเด็นอีกอย่าง

คือในเรื่องของการวางแผนงบประมาณ ซ่ึงไม่เพียงพอกับการท างาน ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องการจัดท า
ฉากละคร เช่น ไม่มีการจัดสร้างฉากใหม่ขึ้นมา ต้องใช้วิธีการเวียนฉากซ้ า แต่ปัจจุบันก็มีการท าฉาก
เพ่ิมขึ้นมาบ้างแล้ว 

 
“ฉากบางฉากนะ น าเทคโนโลยีเข้ามาให้มันก็ไม่สมดุล เช่น เสียงฝนตก ถ้า

ใช้เสียงฝนตก มันก็ยังดีไม่เท่าวิธีแบบเก่า คือ เอาทรายมาโรยบนสังกะสี มันให้ความรู้สึกฝน

ตกมากว่าอีก คนดูส่วนใหญ่จะชอบฉาก แสง สี เสียงมากกว่า การแสดงอีก เพราะอย่างคน
รุ่นใหม่ บางครั้งยังเข้าไม่ถึงการแสดงวัฒนธรรมของเราเท่าที่ควร ” (ผู้ทรงคุณวุฒิส านักการ

สังคีต รายที่ 1, 2560) 
 
“ปัจจุบันที่ มีเปลี่ยนก็เรื่อง การพัฒนาวัสดุที่ น ามาใช้ เช่ น จากเดิมใช้ 

ตระกร้า ฉลอม มาห่อท าให้มันนูนๆ ขึ้นมา เด๋ียวนี้ก็เป็นโฟมแทน เพราะมันหาง่ายสะดวกต่อ
การหามาใช้ มากกว่าฉลอม สีที่ เคยใช้จะเป็นสีฝุ่นผสมกาว ตอนนี้ใช้สีพลาสติกแทน เพราะ

หาง่ายกว่า” (ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 2, 2560) 
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“แสง สี เสียง เนี้ยก็มีการปรับปรุงเม่ือไม่นานนี้ ปรับให้เหมาะสมกับการ
แสดงในโรงละครแห่งชาติ ได้ยินเสียงชัดเจนทุกที่นั่ง เราจึงมีการค านวณจุดหักเหของผนัง ที่
จะท าให้เสียงนุ่ม ไม่กังวาลแบบศูนย์วัฒนธรรม” (ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 

3, 2560) 
 

“ตอนนี้ลักษณะเวทีโรงละครของเรา ก็จะเป็นระบบไฮโดรริกที่สามารถ
ยกขึ้นลงได้ แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องระบบอยู่ท าให้ท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ แต่เราก็ยัง
สร้างใหม่ไม่ได้ ติดด้วยงบประมาณ มีเทคโนโลยีก้าวทันมันก็ดี แต่ถ้าแบบเดิมๆ ก็ดีเหมือนกัน 

มันมีข้อดี ข้อเสียต่างกัน ถ้าใช้เทคโนโลยี ถ้าเกิดระบบผิดพลาดก็เสียหาย ถ้าใช้แบบเดิม ใช้
คนท าทั้งหมด ก็เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนกัน เพราะฉะนั้น เอามาผสมกันดีกว่า” (บุคลากร

ภายใน รายที่ 1, 2560) 
 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่าโรงละครแห่งชาติ สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของ 

ฉาก แสง สี เสียง ได้อีกมาก หากขึ้นอยู่ กับการจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม รวมถึงการ
สร้างฉากในโรงฉาก พ้ินที่ไม่มากเวลาจะท าฉากก็ไม่ค่อยเอ้ืออ านวยเท่าไหร่ ขนาดของสถานที่ซ่อนฉาก

เล็กไม่ค่อยได้มาตรฐาน เพราะสถาปนิกสมัยก่อนไม่ค่อยได้ค านึงถึงเรื่องการจัดฉาก การซ่อนฉากจึงใช้
การคลุมผ้าปิดไว้ ส่วนระบบมีเทคโนโลยีและผสมผสานกับการเปลี่ยนแบบด้ังเดิม เวลาเกิดเหตุขัดข้อง 
เราก็สามารถแก้ไขได้อย่างดี ระบบไฮโดรริกมีปัญหาก็ใช้คนเข้ามาช่วยเปลี่ยนท าแทนระบบไป  

 ส่วนใหญ่พบว่าผู้ที่เข้ามาชมการแสดงจะชอบฉากที่ดูสมจริง เหมาะกับการ
แสดงนั้นๆ เช่น ฉากฝนตก ไม่ใช่ระบบเปิดเสียง แต่ใช้วิธีการโรยทรายลงบนสังกะสี ซ่ึ งเป็นการเสพ
เสียง ที่ได้อรรถรสมากกว่าการเปิดซาวน์เสียง 

 
2.3 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  

ปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ธุรกิจจึงเจริญเติบโตและ ไม่ประสบผลส าเร็จอย่าง
มากมาย แต่การที่จะท าให้ธุรกิจด าเนินไปได้อย่างดี เราต้องอาศัยประสบการณ์ และการจัดการการ
บริหารที่ดี ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารขององค์กร ว่าจะสามารถบริหารไปไหนทิศทางไหน ให้ประสบ

ผลส าเร็จมากที่สุด 
ส าหรับด้านส านักการสังคีต ลักษณะของการจัดแสดงจะไม่ได้เน้นผู้ เข้าชมแบบ

นักท่ องเที่ ยวที่มาเป็ นกลุ่ ม ดังนั้นการจัดการแสดงจึ งไม่ได้เป็นที่รู้ จั กหรือดึ งดูดนักท่องเที่ย ว
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ชาวต่างชาติมากเท่าที่ควร ซ่ึงผู้ เข้าชมที่เป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาจรที่เดินผ่านหน้าโรง

ละครแห่งชาติ และเห็นป้ายปิดประกาศปิดอยู่ ซ่ึงผู้แข่งขันของทางส านักการสังคีต เช่น การแสดงของ
ศาลาเฉลิมกรุง เพราะศาลาเฉลิมกรุง ใช้สื่อเป็นตัวการประชาสัมพันธ์ ช่วยสื่อสารให้คนที่ต้องการชม
เกิดความรู้และความเข้าใจ และเอ้ือต่อนักท่องเที่ยวท่ีมาเป็นกลุ่ม จึงมีผู้ให้ความสนใจกับศาลาเฉลิม

กรุงมากกว่า หรือจะเป็นศูนย์วัฒนธรรม ที่มีสถานที่กว้างขวาง บรรจุผู้เข้าชมได้มากกว่า การเดินทาง
ไปมาสะดวก สถานที่เอ้ืออ านวยต่อผู้ที่น ารถไปชมการแสดง เทคโนโลยีทันสมัยกว่า เวลามีการแสดงก็

จะใช้การประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ เพ่ือเป็นการกระจายให้ผู้ชมการแสดงได้ทราบถึงข้อมูลการ
แสดง เช่น โขนสมเด็จฯ เป็นต้น  

2.3.1 ค ู่แข่งของโร งละครแห่งชาติ 

 - รัชดาลัย เทียเตอร์ เป็นของเอกชน มีระบบการจัดการการท างานที่ดีกว่า 
ทันสมัยมากด้วยเทคโนโลยีที่มากกว่า ทั้งด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้านฉาก แสง สี เสียง ท าให้

ผู้คนที่สนใจในความงามสมัยใหม่ จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เข้าไปรับชมการแสดงเป็นอย่างมาก อีกสถานที่
หนึ่ง ศูนย์วัฒนธรรม จะได้เปรียบในด้านสถานที่ เพราะการเดินทางสะดวกกว่า จะเดินทางด้วย
รถไฟฟ้าก็สะดวก การบรรจุผู้เข้าชมการแสดงได้เยอะ มีที่นั่งเพียงพอต่อผู้เข้าชมจ านวนมาก ที่จอดรถ

เอ้ืออ านวยต่อผู้คนที่มาชมการแสดง  
2.3.2 ค ู่แข่งหน้าใหม่เข้ามาในธ ุร กิจ 

   - ในปัจจุบัน ส าหรับคู่แข่งที่จะเกิดขึ้นมาให้ในยุคนี้  ยังไม่มีเพราะด้วย
เศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน ท าให้ไม่ค่อยมีใครอยากท าธุรกิจขึ้นมาเพ่ือแข่งขันกัน ด้วยธุรกิจด้านนี้ ต้อง
อาศัยประสบการณ์ การร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมงานให้ก้าวต่อไป 

ไม่ได้มีหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนในการท างาน ต้นทุนค่าใช้จ่ายของงานจะสูง จึงไม่ค่อยมีคู่แข่งกล้าที่จะเข้า
มาท างานในส่วนนี้มาก เพราะจะท าให้เสียผลประโยชน์มาก คู่แข่งจึงเข้ามาได้ยาก ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงก้าวตามยุคสมัยถือว่าเป็นผลดีและผลเสียต่อธุรกิจด้านนี้เช่นกัน 

ผลดี น าเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงร่วมกันกับการแสดงพัฒนาให้ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ใช้สื่อ 
Social ในการประชาสัมพันธ์ให้มีผู้คนเข้ามาชมการแสดง แต่ในทางกลับกันผลเสียที่เกิดขึ้น การแสดง

บางประเภทไม่สามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ เป็นการตัดอรรถรสในการชมการแสดง พอยังใช้
รูปแบบการแสดงแบบเดิม ก็จะไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจมากเท่าที่ควร 

2.3.3 บร ิการทดแทน 

- ศาลาเฉลิมกรุง เป็นโรงมหรสพหลวง ต้ังอยู่ริมถนนเจริญกรุง ลักษณะของ
การแสดงจะเป็นแบบเดียวกันกับโรงละครแห่งชาติ ไม่มีการน าการแสดงแบบใหม่เข้ามาผสม ศาลา

เฉลิมกรุงแนวใหม่ในปัจจุบันกลายเป็น “เฉลิมกรุง โรเยล เธียเตอร์” ซ่ึงไม่ได้ฉายภาพยนตร์เป็นการค้า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
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อย่างแต่ก่อน แต่เป็นเวทีส่งเสริมการแสดงสร้างสรรค์ ทั้งไทยและสากล แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป ย่าน

ของความบันเทิงได้กระจายห่างออกไปจากศาลาเฉลิมกรุง แต่โรงมหรสพพระราชทานจากรัชกาลที่ ๗ 
แห่งนี้ ก็ยังยืนอยู่อย่างสง่างาม เพ่ือส่งเสริมงานแสดงที่ทรงคุณค่า อันเหมาะสมกับคุณค่าของศาลา
เฉลิมกรุง จะเป็นทางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดูแลทั้งหมด หอวชิราวุธานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงใช้วรรณกรรมเป็นสื่อในการปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องของความ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนได้อย่างแน่นแฟ้น พระมหากรุณาธิคุณของ

พระองค์ที่ได้ทรงถ่ายทอดความรู้ และความคิดเห็นทั้งปวงในพระราชนิพนธ์ของพระองค์นั้นนับว่าเป็น
สิ่งที่ทรงคุณค่าสูงยิ่ง เพราะเป็นมรดกทางปัญญาที่พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยให้ได้ศึกษา
ครุ่นคิดไตร่ตรองได้ไปตราบนานเท่านาน และยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็น

ถึงความเจริญทางสติปัญญาซ่ึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาแก่ชาติบ้านเมืองให้มีเกียรติและมี
ศักด์ิศรีที่ชาวไทยทั้งมวลควรภาคภูมิใจ และสถาบันคึกฤทธิ์ฯ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง สามารถท า

กิจกรรมเพ่ือเยาวชนในชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจปรัชญา แนวความคิดและที่ส า คัญที่สุด คือ 
ความรักและหวงแหนในความเป็นไทย ที่หมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชาติไทย 
   สถานที่ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสถานที่ที่คงความเป็นเอกลักษณ์แบบแผนที่มี

อยู่ ไม่มีการผสมผสานแนวโมเดิลเข้ามาเก่ียว เป็นสถานที่เก็บอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย 
2.3.4 ผู้ชมมีอ านาจมากแค ่ไหนที่จะส่งผลกระทบต่อธ ุร กิจ  

 - ผู้ชมการแสดงเป็นผู้ที่มีผลกระทบอย่างมากส าหรับส านักการสังคีต เพราะ
ส านักการสังคีตเป็นธุรกิจด้านการบริการ ถ้าไม่มีผู้ชมให้ความสนใจหรือไม่เข้าใจ รายได้ของการ
บริหารจัดการการด าเนินงาน ก็จะติดขัด เพราะรายได้ที่มากที่สุดของส านักการสังคีตมาจากการขาย

ต๋ัวเปิดให้เข้าชมการแสดงภายในโรงละครแห่งชาติ ราคาจ าหน่ายต๋ัวถือว่ามีราคาถูกมากๆ จึงท าให้ผู้
เข้าชมไม่ลังเลงใจที่จะเสียเงินเข้ามาใช้บริการ และถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะในปัจจุบันมีการส่งเสริม
จากภาครัฐมากขึ้น ช่วยสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจในวัฒนธรรมมากขึ้น เน้นด้านการสืบ

ทอดประเพณีของไทยให้คงอยู่ 
2.3.5 ทร ัพยากรการบร ิการ  

  - ด้านนักแสดง นักแสดงทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทยและสากล จาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒมธรรม และวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 12 แห่ง  นอกเหนือจากนี้ 
ยังมีสถาบั นการศึกษา หรือมหาวิทยาลั ยต่างๆ ของประเทศที่สา มารถผลิตบุคลากรที่รักษา

ศิลปวัฒนธรรม มีฝีมือ ทักษะ ความสามารถด้านการแสดงนาฏศิลป์ หรือดนตรีไทย สากล ออกมาให้
เป็นบุคลากรที่ดีที่ช่วยรักษาศิลปวัฒนธรรม ฟ้ืนฟู สืบทอด ส านักการสังคีตจึงน าพาบุคลากรเหล่านี้ 
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มาท างานและฝึกปฏิบัติในทุกแขนงภายในส านักการสังคีต เป็นการพัฒนาฝีมือและศักยภาพของตัว

บุคลากรมากขึ้น และเพ่ือช่วยกันรักษาศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป  
 

3.  ค ุณภาพการบร ิการของส านักการสังค ีต 

3.1 การประชาสัมพันธ ์งานของส านักการสังค ีต 
การประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่ มีความส าคัญ และเป็นงานที่มีขอบเขต

กว้างขวาง มีระบบงานที่ ซับซ้อนแต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็ นผู้น าของ
องค์การและบุคคล ทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือทั้งจากพนักงานภายในและจาก
ประชาชนภายนอกด้วย นับว่างานประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง 

 จากประชาสัมพันธ์ของส านักการสังคีต ได้มีการขอข้อมูลจากทางส านักการสังคีต
เรื่องการโปรโมทการแสดงในทุกๆ ครั้ง มีวิธีการประชาสัมพันธ์โดยวิธีใดบ้าง เพ่ือให้เป็นการดึงดูดผู้ชม

เข้ามาชมการแสดง หลักๆ ของการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างพบว่ามีปัญหา เนื่องจากงบประมาณที่ขาด
แคลน จึงต้องใช้ Social เข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์  

  

“ท างานที่นี้มาหลายปีแล้วคะ ได้เห็นการพัฒนาในงานบริการของส านักการสังคีต
มากขึ้น ค่อยๆ พัฒนาให้ดีขึ้น ส่วนใหญ่ที่นี้จะใช้วิธีการแจกใบปลิว และปิดประกาศแจกตาม

สถานที่ใกล้เคียง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ส่วนในจุดจ าหน่ายต๋ัวก็จะมีโบ
ชัวร์การแสดงที่จะแสดงต้ังไว้ให้อีกที” (ผู้จัดจ าหน่ายต๋ัวเข้าชมโรงละครแห่งชาติ รายที่ 1, 
2560) 

 
“ที่นี้จะมีการประชาสัมพันธ์ จากการฝากเว็บไซด์ของทางกรมศิลปากร ให้ท าการ

ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับงานแสดงในรอบต่างๆ ของโรงละครแห่งชาติ แต่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามา

ชมจะเป็นคนที่ชมจะเป็นขาจร หรือนักท่องเที่ยว พอเห็นปิดประกาศจึงเดินเข้ามาสอบถาม
ติดต่อขอซ้ือต๋ัวชมการแสดง” (ผู้จัดจ าหน่ายต๋ัวเข้าชมโรงละครแห่งชาติ รายที่ 2, 2560) 

 
“การประชาสัมพันธ์อีกทางนึงของส านักการสังคีต จะมีการน าการแสดงของโรง

ละครแห่งชาติ สัญจรไปแสดงในที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เรียกว่า “สังคีตสัญจร” เพ่ือสร้างแรง

ดึงดูดใจในการชมการแสดงของผู้เข้าชมในต่างจังหวัด เพราะบางคนเค้าไม่ได้มาดูในโรงละคร
ที่กรุงเทพอยู่แล้ว ด้วยระยะทาง ค่าใช้จ่าย เราจึงใช้วิธีนี้สร้างแรงจูงใจในการดูการแสดงของ

เรา เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไปในตัวอีกด้วย” (บุคลากรภายใน รายที่ 1, 2560) 
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“ใช้วิธีส่งจดหมายเชิญไปยังสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หลายๆ แห่ง เพ่ือเป็นการชักชวนให้เข้ามารับชมการแสดง ถ้าสถาบันไหน หน่วยงานไหนมา
เป็นหมู่คณะ ก็จะมีการลดค่าต๋ัวเข้าชมการแสดงให้เลย หรือบางครั้ง ให้เข้ารับชมฟรีเลย เป็น
การดึงดูดให้เด็กๆ รุ่นใหม่เข้ามาดูการแสดงที่เป็นของไทยด้วย ให้ได้ซึมซับถึงวัฒนธรรมที่ดี

งาม เพ่ือการอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต  หรือถ้าส าหรับคนรู้จัก เป็นแฟนคลับของส านักการ
สังคีต เป็นแฟนคลับของนักแสดง ก็ใช้วิธีการโทรมาถามจากนักแสดงที่ตนชื่นชอบ ว่าจะท า

การแสดงอีกเม่ือไหร่ ผู้ที่ตนชื่นชอบแสดงหรือไม่ ส่วนนี้ก็ถือเป็นการดึงดูดให้เข้ามาชมอีกทาง
เหมือนกัน” (บุคลากรภายใน รายที่ 2, 2560) 

 

“ป้ายการแสดงที่ ติดหน้าโรงละคร ก็จะมีชื่อนักแสดงติดอยู่ เพ่ือเป็นการดึงดูดผู้เข้า
ชมที่ชื่นชอบนักแสดงท่านนั้นๆ เป็นการตลาดที่ถือว่าดีเท่าที่ควรเลย” (ผู้ เข้าชมการแสดง 

รายที่ 2, 2560) 
 
“เห็นจากเว็บไซด์ จากเฟซบุ๊ก ว่ามีการประชาสัมพันธ์การแสดง ก็จะชวนเพ่ือนๆ มา

ดู เพราะค่าเข้าชมไม่แพงอย่างที่คิด” (ผู้เข้าชมการแสดง รายที่ 3, 2560) 
 

จากการสัมภาษณ์ ได้ศึกษาเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ของทางส านักการสังคีต พบว่ามีการ
ประชาสัมพันธ์หลายทาง ทั้งทางเว็บไซด์ จากทางเฟซบุ๊ก ซ่ึงจะใช้สื่อโซเชียลมีเดีย  เข้ามาเป็นตัวช่วย
ในการประชาสัมพันธ์ สังคีตสัญจร เป็นการไปแสดงในสถานที่ต่างๆ ของต่างจังหวัด เพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนต่างจังหวัดได้เห็น และซึมซับวัฒนธรรมของไทย ว่ามีความสวยงามมากเพียงใด 
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสืบทอด และยังสามารถเป็นการแนะน าให้คนที่อยากมาชม ได้ตามไปชมใน
โรงละครแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี โรงละครแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา อีก

ด้วย ส่วนใหญ่ที่เข้ามาชมการแสดงในโรงละครแห่งชาติก็จะเป็นขาจร หรือนักท่องเที่ยวเข้ามาชม 
เพราะสถานที่ที่จัดต้ังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งของกรุงเทพมหานคร จะสามารถเห็นการ

ประชาสัมพันธ์ได้จากป้ายหน้าโรงละครแห่งชาติ และการแจกใบปลิวตามที่ต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง 
การประชาสัมพันธ์จากป้ายหน้าโรงละคร ก็จะมีรายชื่อนักแสดงที่ร่วมแสดงทุกคน เพ่ือเป็นการดึงดูด
ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบนักแสดงท่านนี้ในดวงใจ ถือเป็นการตลาดที่ดีอย่างยิ่ง สามารถดึงคนดูให้เข้ามาชม

นักแสดงที่ตนชื่นชอบได้ และรวมไปถึงการที่บอกปากต่อปาก ส่วนมากจะเป็นผู้ชมที่ ดูมา ต้ังแต่รุ่นๆ 
แล้ว จะมีกลุ่มที่จะชวนกันมาชมการแสดงของโรงละคร แต่ส าหรับคนรุ่นใหม่ก็จะใช้วิธี ส่งจดหมาย

เชิญไปยัง หน่วยงานทั้งรัฐ และเอกชน สถานศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือเป็นการโปรโมทให้เข้ามา
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ชม ทางเราจะมีกิจกรรมส าหรับหน่วยงานที่มาเป็นหมู่คณะ จะได้รับการเข้าชมฟรี หรือราคาต๋ัวพิเศษ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป 
 
3.2 ผลงานการแสดง 

  ผลงานการแสดง และการบรรเลง เพ่ือการเผยแพร่ประจ าปี ณ โรงละครแห่งชาติ
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดนครราชสีมา อาทิเช่น รายการนาฏกรรมสังคีต จัดแสดงทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 และ 2 
ของเดือน ณ โรงละครแห่งชาติ (ยกตัวอย่างการแสดงของปี  2557) ประกอบ ด้วย โขน เรื่อ ง
รามเกียรต์ิ ชุดปราบโอรสทศกัณฐ์ (มีนาคม) ศึกทัพนาสูร (เมษายน – มิถุนายน) และเอกกบิลทร์

นิลพัท (กรกฏาคม – พฤศจิกายน เนื่องจากได้รับความนิยมจากประชาชนมากได้ขยายเวลาการแสดง
ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ซ่ึงตามแผนเดิมจะเป็นการแสดงละครนอกเรื่องโกมินทร์)  

  ส าหรับการแสดงที่โรงละครแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัด
สุพรรณบุรี จัดแสดงทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 1,2 และ 3 ของเดือน เวลา 14.00 น. ซ่ึงจะเป็นการแสดงที่
จัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียน กันไปตามความเหมาะสม และโรงละคร

แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา จัดแสดงทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 
เวลา 13.30 น. 

  รายการศิลปากรคอนเสิร์ต เป็นการบรรเลงดนตรีสากล จัดแสดงทุกวันศุกร์ สัปดาห์
ที่ 2 ของเดือน เวลา 17.30 น. ณ โรงละครแห่งชาติ รายการดนตรีไร้รสหรือ เป็นการบรรเลงดนตรี
ไทยในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายตามลักษณะของการบรรเลงหรือการขับร้อง ให้มีความเหมาะสม

กับชื่อชุดการบรรเลง ประกอบด้วย ชุดหลากลีลานาฏดนตรี ชุดดนตรีไทยพรรณนา ชุดธรรมบันเทิง 
ชุดขับขานวรรณคดี จัดแสดงทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ 
รายการดนตรีไทยพร รณนา “ร้อ งบรรเลง คีตวรรณคดี คุณครูศรีนาฏ  เสริมศิริ”รายการศรี

สุขนาฏกรรม จัดแสดงทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ 
โรงละครแห่งชาติจะจัดท าการแสดงเฉพาะ ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เพ่ือเป็นการ

เอ้ืออ านวยให้แก่ผู้ที่เข้าชม เป็นวันหยุดพักผ่อน สามารถพาบุตรหลาน และครอบครัว มาชมการแสดง
เป็นการพักผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างาน 

การแสดงโรงละครแห่งชาติน ามาให้รับชมนั้น จะมีการจัดการแสดงไว้แล้วทั้งปี มี

การวางแผนว่าปีนี้จะมีการแสดงแบบไหน เรื่องอะไร ตอนอะไร แต่ละตอนจะเล่นไม่ซ้ า กับปีก่อน ผู้ชม
ทุกคนที่เข้าชมต้องการที่จะชมการแสดงที่ดี ที่สวยงาม อย่างที่ผู้ชมทุกท่านหวังไว้ ฉะนั้นทางโรงละคร
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จึงต้องน าการแสดงและฝึกฝนเป็นอย่างดี เพ่ือน าออกมาแสดงให้ทุกคนได้รับชม  ซ่ึงจะมีนักแสดงทั้ง

นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ร่วมแสดงด้วย 
 
“การแสดงจะมีการเปลี่ยนทุกครึ่งปี ถ้า เป็นทางของนาฏศิลป์ ที่ท าการแสดงนาน

หน่อยเพราะว่า อยากให้มีคนเข้ามาชมการแสดงกันเยอะๆ บางครั้งมีบางคนไม่สะดวกจะเข้า
มาช่วงเดือนนี้ ก็สามารถเข้ามาได้ในเดือนถัดมา หรือบางครั้งข่าวสารการประชาสัมพันธ์อาจ

ไม่ทั่วถึงท าให้อดดูไปบ้าง ถ้าเราเปิดการแสดงในระยะเวลาอันสั้น” (ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ 
– ดนตรี รายที่ 1, 2560) 
 

“ฉากที่ใช้ในการแสดงอาจจะใช้เวลาในการท านานหน่อย และไม่อยากเปลือง
งบประมาณ ประหยัดไว้ นานๆท าทีจะดีกว่า และอีกอย่างการเล่นชุดเดิม ท าให้เราฝึกฝีมือใน

การแสดงตอนนี้ให้ช านาญขึ้นหน่อย ที่เปิดแค่วันหยุด ก็เพราะอยากให้มีคนมาชมเยอะๆ มา
ช่วงวันหยุด  ได้มาพักผ่อนดูการแสดงของไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ด้วย ” (ผู้ เชี่ยวชาญ ด้าน
นาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 2, 2560) 

 
“การแสดงของเรานี้ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ไว้นะ เพราะรัฐบาลเองก็สนับสนุนให้เรา 

อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นรักษาแบบเดิมไว้ดีแล้ว ยังไงศิลปการแสดง
ของเราก็ไม่มีวันสูญสิ้นหรอก แต่อาจจะมีที่ไม่ค่อยสนใจ เด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยนึกถึง แต่เราก็
ต้องค่อยๆ ปลูกฝังพวกเขา ให้นึกถึงสิ่งที่เป็นของไทย เชื่อว่ายังไงสักวันก็ต้องกลับมารุ่งเรือง

อีกครั้ง เหมือนครั้งในอดีตเม่ือ 70 ปีที่แล้ว เราต้องสร้างคุณค่าให้มากขึ้น แต่ไม่ทิ้งสิ่งเดิมๆ” 
(ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 3, 2560) 
 

“การแสดงของที่โรงละครแห่งชาติ เป็นการแสดงที่อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ไม่ได้มี
การประยุกต์อะไรมากมาย อย่างที่สมัยนี้ เค้าน ามาท าให้เป็นแบบโมเดิล การแสดงยังคงเดิม 

ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะ เพราะถ้าเราน าการแสดงสร้างสรรค์เข้ามาประยุกต์แล้ว ที่นี้ก็จะไม่
เหลือความเป็นด้ังเดิมไว้เลย ซ่ึงปัจจุบันก็มีให้ชมน้อยอยู่แล้วท่ีเป็นแบบด้ังเดิม” (ผู้เข้าชมการ
แสดง รายที่ 1, 2560) 

 
“ใจจริงถ้าถามถึงธุรกิจในปัจจุบัน มันมีการแข่งขันค่อนข้างที่สูงมาก แม้แต่นาฏศิลป์

เองก็ยังเห็นกันเกลื่อน มีทั้งแบบร่วมสมัยอีกท าให้ต่ืนตามากหน่อย เพราะในไทยยังไม่ค่อยมี
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ใครเห็นมาก บางครั้งก็อยากให้โรงละครแห่งชาติมีการแสดงแบบร่วมสมัยบ้าง เพ่ือคนดูคน

อ่ืนที่อยากดูร่วมสมัยอยากมาดู มันเป็นการท าให้โรงละครมีคนมาดูเพ่ิมขึ้นด้วยนะ ” (ผู้เข้าชม
การแสดง รายที่ 2, 2560) 

 

“สมัยนี้การแสดงแบบนี้ มีเยอะนะ แต่เป็นแบบผสมผสาน ร่วมสมัยมากกว่า แบบ
ด้ังเดิมหายาก ผู้แสดงบ้างคนก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านสถาบันนี้ เวลาคนไม่รู้เรื่องนาฏศิลป์ ก็จะ

คิดว่าเป็นสิ่งที่สวยที่สุดแล้ว ท าให้เวลามีคนไปดูนาฏศิลป์ก็คิดว่าไปดูที่ไหนก็สวยเหมือนกัน
หมด ท าให้ไม่ค่อยมีใครจะเข้ามาชมการแสดงที่เป็นด้ังเดิมจริงๆ แต่ที่นี้ มีความเป็นไทยที่
หลงเหลืออยู่ ฝีมือก็ดีเป็นที่ยอมรับ ก็ควรท าต่อไป แต่ก็อาจจะหาวิธีดึงดูดให้มากกว่านี้ เช่น 

ฉาก แสง สี ให้อลังการไปเลย” (ผู้เข้าชมการแสดง รายที่ 3, 2560) 
 

จากการศึกษาการแสดงที่น ามาให้ชมจะเห็นได้ว่าการแสดงในแต่ละเดือนมีเฉพาะวัน 
ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ท าให้ผู้ที่อยากชมการแสดงเข้าชมได้ในวันดังกล่าว โ ดยไม่ต้องลางานหรือหยุด
งานมาชม การแสดงโขนเป็นตอนจะเปลี่ยนการแสดง ตอนละครึ่งปี จะเห็นได้ว่าโรงละครแห่งชาติ

ไม่ได้มีนาฏศิลป์ แต่ยังมีการแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล ที่แสนไพเราะเข้ามาท าการแสดง เพ่ือสร้าง
ความบันเทิงและเพ่ิมอรรถรสในการชมมากขึ้น  

จากการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ที่เข้ามาชมการแสดงของเราคิดว่าเป็นการอนุรักษ์ไว้ 
เพราะรัฐบาลสนับสนุนให้เราอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ให้รักษาแบบเดิมไว้ดีแล้ว ยังไง
ศิลปะการแสดงของเราก็ไม่มีวันสูญ แต่อาจจะมีที่ไม่ค่อยสนใจ เด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยนึกถึง เราก็ต้อง

ค่อยๆ ปลูกฝังพวกเขา ให้นึกถึงสิ่งที่เป็นของไทย เชื่อว่ายังไงสักวันก็ต้องกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง เหมือน
ครั้งในอดีตเม่ือ 70 ปีที่แล้ว เราต้องสร้างคุณค่าให้มากขึ้น แต่ไม่ทิ้งสิ่งเดิมๆ แต่ในมุมของคนสมัยใหม่
ซ่ึงต้องการให้พัฒนาไปเป็นแบบโมเดิล ร่วมสมัยเพ่ือให้มีความน่าต่ืนตา มีความน่ าสนใจมากขึ้น และ

เป็นการดึงดูดให้มีคนเข้ามาชมการแสดง และเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับทางส านักการสังคีต 
ส่วนใหญ่ต้องการให้อนุรักษ์แบบด้ังเดิมที่เป็นอยู่ไว้ แต่ต้องท าสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับ

วัฒนธรรม ให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึง และต่อยอดสืบสานต่อไป แต่ในอีกมุมหนึ่ง เห็นว่าควรที่จะ
ปรับปรุงเพ่ิมการแสดง ที่เป็นแบบร่วมสมัย ผสมผสานให้ดูต่ืนตาต่ืนใจมาก หรือแม้แต่ฉากแสง สี เสียง 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมคนดูให้มากขึ้น รายได้ก็จะเพ่ิมมากขึ้นตามไป 
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3.3 เคร ื่องแต่งกายที่ใช ้ในการแสดง 

ชุดการแสดงเป็นแบบมาตรฐาน มีแบบแผนจากสมัยโบราณ มีความด้ังเดิมสืบทอด
ต่อกันมา ไม่ได้มีการน าการแต่งกายในยุคปัจจุบันเข้ามาผสมผสาน 

 

“ระบ ายืนเครื่องเลียนแบบมาจากเครื่องต้นของพระมหากษัตริย์ ละครหลวง แต่ง
แบบเครื่องต้นพระมหากษัตริย์ อยุธยา ปัจจุบันพัฒนาชุดในสวยงามวิจิตรมากขึ้น แต่ไม่ทิ้ง

รูปแบบเดิม ชุดพ้ืนเมืองตามการแสดงของแต่ละภาค เช่น เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ก็จะมีความ
สวยงามกว่าชุดที่ใส่ในท้องถิ่น ระบ าเบ็ดเตล็ด เช่น โบราณคดี แต่งตามภาพจ าหลักของสมัย
นั้นๆ เนื้อหาของการแสดงนั้นๆ เช่น ระบ าฉิ่ง แต่งกายตามแบบนางในราชส านัก ห่มสไบนุ่ง

ผ้าจีบ หรือ ระบ ากรับ แต่งกายแบบนางใน ในยุคต้นราชกาลที่ 5 คือห่มสไบนุ่งโจง ผมทรง
ดอกกระทุ่ม การแสดงที่เป็นเชื้อชาติ เช่น ร าพม่ามอญ แต่งกายเลียนแบบเชื้อชาติพม่าและ

มอญ” (ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 2, 2560) 
 
จากการสัมภาษณ์ จะเห็นได้ว่าการแต่งกายที่น ามาใช้ในการแสดงมีแบบแผนที่

ด้ังเดิม สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน เครื่องแต่งกายส าหรับใช้ในการแสดงโขน ใช้การแต่งกายแบบ
ยืนเครื่อง ซ่ึงเป็นการแต่งกายจ าลองเลียนแบบจากเครื่องทรงต้นของพระมหากษัตริย์แบบโบราณที่มี

ความสวยงามวิจิตรตระการตา แบ่งเป็น 5 ฝ่ายคือ ฝ่ายมนุษย์ เทวดา พระ นาง ฝ่ายยักษ์และฝ่ายลิง 
ส าหรับบ่งบอกถึงยศถาบรรดาศักด์ิและต าแหน่ง นอกจากนั้นตัวละครอ่ืน ๆ จะแต่งกายตามแต่
ลักษณะของตัวละครนั้นๆ เช่น ฤๅษี กา  ช้าง ม้า วัว ควาย ฯลฯ สวมหัวโขนซ่ึงมีการก าหนดลักษณะ

และสีไว้อย่างเป็นระบบและแบบแผน ใช้ส าหรับก าหนดให้ใช้เฉพาะกับตัวละคร สีของเสื้อเป็นการบ่ง
บอกถึงสีผิ วกายของตัวละครนั้น ๆ เช่ น พระรามกายสีเขียว มรกต  พระลักษมณ์กายสีเหลือ ง
บุษราคัม ทศกัณฐ์กายสีเขียวมรกต หนุมานกายสีขาวมุกดา สุครีพกายสีแดงโกเมน เป็นต้น แบ่งได้ 3 

ประเภท คือ ศิราภรณ์ ศิราภรณ์หรือเครื่องประดับ มาจากค าว่า "ศีรษะ" และ "อาภรณ์" หมายความ
ถึงเครื่องประดับส าหรับใช้สวมใส่ศีรษะเช่น ชฎามงกุฎ ซ่ึงเป็นชื่อเรียกเครื่องประดับศีรษะละครตัว

พระ ที่ มีวิวัฒนาการมาจากการโพกผ้าของพวกชฏิล ชฏาที่ใช้ในการแสดงโขนละครในปัจจุบัน ช่างผู้
ช านาญงานมักจะนิยมท าเป็นแบบมีเก้ียว 2 ชั้น มีกรอบหน้า กรรเจียกจร ติดดอกไม้ทัด ดอกไม้ร้าน 
ประดับตามชั้นเชิงบาตร ซ่ึงลักษณะของชฏา นี้  เป็น การจ าลองรูปแบบมาจากพระ ชฏาของ

พระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ พัสตราภรณ์ หรือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเช่น เสื้อหรือฉลององค์ ใน
สมัยโบราณการแสดงโขนจะใช้เสื้อคอกลมผ่าด้านหน้าตลอด มีการต่อแขนเสื้อแบบต่อตรงและเสริม

เป้าสี่เหลี่ยมตรงบริเวณใต้รักแร้ แต่ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทันตามยุคสมัย เป็นเสื้อคอกลม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B9%85%E0%B8%A9%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ส าเร็จรูป มี 2 แบบคือแบบเสื้อแขนสั้นและแขนยาว  และถนิมพิมพาภรณ์ หรือเครื่องประดับต่าง ๆ 

ตามแต่ฐานะของตัวละคร ค าว่าถนิมพิมพาภรณ์ มาจากค าว่า  "พิมพา" และ  "อาภรณ์" หมายถึง
เครื่องประดับตกแต่งตามร่างกาย ส่วนการแสดงเบ็ดเตล็ด ชุดพ้ืนเมืองตามการแสดงของแต่ละภาค 
เช่น เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ก็จะมีความสวยงามกว่าชุดที่ใส่ในท้องถิ่น ระบ าเบ็ดเตล็ด เช่น โบราณคดี 

แต่งตามภาพจ าหลักของสมัยนั้นๆ เนื้อหาของการแสดงนั้นๆ เช่น ระบ าฉิ่ง แต่งกายตามแบบนางใน
ราชส านัก ห่มสไบนุ่งผ้าจีบ หรือ ระบ ากรับ แต่งกายแบบนางใน ในยุคต้นราชกาลที่ 5 เป็นต้น 

 

3.4 การบร ิการของส านักการสังค ีต 
การดูแลรับรองและการให้บริการผู้ชมนั้น เนื่องจากโรงละครของกรมศิลปากรเป็น

โรงละครที่จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย จึงค่อนข้างให้ความส าคัญกับผู้ เข้าชมการแสดง 

ดังจะเห็นได้จากขนาดของโรงละครที่ไมไดเน้นความใหญ่โตโออา แต่มีรูปแบบการจัดที่นั่งที่เป็นสากล 
โรงละครแหง่ชาติเน้นในเรื่องของสุนทรียะที่ไดจากการรับชมการแสดงเป็นอย่างมาก ผู้ชมสามารถ

มองเห็นหนา และท่าทางของนักแสดงได้อย่างชัดเจน ที่นั่งทุกที่สามารถรับชมการแสดงไดในมุมมองที่
ไม่แตกต่างกันมาก แต่ก็มีการจัดระดับราคาค่าเข้าชมแตกต่างกันไป ที่นั่งด้านหน้า (แถว ก.)จะมีราคา
สูงกว่าที่นั่ง ด้านหลัง แต่ก็มีผู้ชมให้ความสนใจเป็นจ านวนมากจนท าให้ต้องมีการจ ากัดจ านวนในการ

จ าหน่ายบัตร ในแถวดังกล่าว กล่าวคือ จะมีการจ าหน่ายบัตรในแถวก. 2 ใบต่อ 1 คนเท่านั้น เพ่ือเป็น
การกระจาย บัตรเข้าชมการแสดงไปยังผู้ชมท่านอ่ืนๆ และมีการจัดที่นั่งแบ่ งเป็นเลขคูและเลขค่ี ซ่ึงที่

นั่งหมายเลขที่ 1 จะเป็นที่นั่งที่ดีที่สุด ท าให้กลายเป็นเลขที่นั่งที่ขายดีที่สุดเช่นกัน นอกจากนี้ยั งให้
ความส าคัญกับผู้พิการ โดยการมีการจัดที่นั่งส าหรับผู้พิการอีกด้วย แต่เดิมลักษณะทางเดินภายในโรง
ละครมีลักษณะเป็นขั้นบันได ท าให้ผู้ชมสูงอายุเข้าชมการแสดงภายในโรงละครไมสะดวก เนื่องจาก

ภายในมืดและเป็นพ้ืนต่างระดับ เม่ือมีการปรับปรุงโรงละคร ครั้งล่าสุดจึงไดมีการปรับปรุงทางเดิน
ภายในโรงละครใหม่ให้มีลักษณะเป็นทางลาด และจากการที่ผู้ชมสว่นใหญ่เป็น ผู้สูงอายุ มักเดินเขา – 
ออก บ่อยครั้งในเวลามีการแสดง จึงมีการเปิดประตู ด้านหลังไวเพ่ือรองรับการเขา – ออกของผู้ชมที่

สูงอายุที่ ต้องการใช้บริการห้องสุขา อาจเนื่องด้วยการแสดงของกรมศิลปากรค่อนข้างใช้เวลาในการ
แสดงมาก ( 3 ชั่วโมง) แต่เพ่ือไม่ให้เสียอรรถรสในการชมการแสดงทางกรมศิลปากรจึงไม่เปิดประตู

ด้านข้างให้เขาออกได จะเปิดเม่ือจบการแสดงเท่านั้น 
 

“ส่วนงานการบริการส านักการสังคีต จะให้บริการด้านสถานที่คือโรงละครแห่งชาติ

ทั้งโรงเล็กและโรงใหญ่ สถานที่มีความโอวโถ่ง สะอาด เหมาะสมกับสถานที่ระดับชาติ ด้าน
บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ห้องน้ าสะอาดน่าเข้าใช้บริการ ที่นั่งผู้เข้าชม จัดว่ามีความ
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สะอาด มีพ้ืนที่บริการส าหรับผู้พิการ เวลานั่งชมการแสดง มีจอโทรทัศน์ข้างนอกโรงละคร ให้

เห็นถึงการแสดงข้างในโรงละคร” (ผู้เข้าชมการแสดง รายที่ 2, 2560) 
 
จากการสัมภาษณ์ ในส่วนของการจ าหน่ายต๋ัวเข้าชมการแสดง มีการแยกส่วนของ

หอ้งจ าหน่ายต๋ัวกับโรงละคร  อย่างชัดเจน เพ่ือไมให้เกิดความวุ่นวายภายในโรงละคร แต่ทางโรงละคร
ก็มีการจัดสถานที่ไวจ าหน่าย ต๋ัวชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงอยู่บริเวณโถงพักคอยฝั่งขวา รวมถึงจัดที่

ส าหรับให้ผูช้มได้พัก  ผ่อนเปลี่ยน อิริยาบถก่อนการเข้าชมการแสดงที่บริเวณโถงพักคอยด้านหน้าด้วย 
การจองบัตรเข้าชมการแสดง สามารถจองบัตรล่วงหนา 1 สัปดาห์ และรับบัตรก่อนเข้าชมการแสดง 1 
ชั่วโมง ส าหรับโรงละครเล็กที่บรรจุผู้ชมไดประมาณ 300 ที่นั่งนั้น ปัจจุบันไมได้เปิดใช้ เนื่องจากมีการ

ปรับปรุงส่วนของส านักการสังคีต จึงได้ใช้ พ้ืนที่ในส่วนของโรงละครเล็กเป็นส านักงานชั่วคราว 
เนื่องจากเก้าอ้ีมีลักษณะไม่ตายตัวสามารถเคลื่อนย้ายไดง่าย ท าให้สะดวกในการจัดพ้ืนที่เพ่ือใช้งานใน

กิจกรรมอ่ืนๆ ได้ 
 

3.5 พัฒนาค ุณภาพของผู้แสดง 

การแสดงที่แสดงภายในโรงละครแห่งชาติ ล้วนเป็นผู้แสดงของส านักการสังคีตทุก
คน ต้องมีประสบการณ์การแสดงมาแล้วทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้านนาฏศิลป์ ด้านดุริยางคศิ ลป์ ทั้งไทย

และสากล แต่ถึงแม้จะผ่านการแสดงมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ประสบการณ์การท างานการแสดงก็ไม่มีทาง
ที่จะมีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกัน ถึงแม้คนภายนอกจะมองว่านักแสดงของส านักการสังคีตมีฝีมือจนไม่มีที่
ไหนจะมีความสามารถเท่าแล้ว แต่ทางส านักการสังคีตก็ต้องคอยพัฒนาไปอีก เพ่ือให้การแสดงบนเวที

ออกมาอย่างไม่มีที่ติ จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพของนักแสดงอยู่สม่ าเสมอ  
 

“ผู้แสดงของส านักการสังคีต  ล้วนแต่เป็นข้าราชการที่ผ่านการสอบคัดเลือกมา 

ดังนั้นความสามารถ ปฏิภาณไหวพริบ ก็จะอยู่ในระดับที่ดี ถึงดีมาก และเป็นผู้ที่ มีหน้าที่
แสดงจึงมีประสบการณ์เพ่ิมเติม นอกเหนือจากตอนเรียน ท าให้คุณภาพของส านักการสังคีต 

ยังคงอยู่ในระดับมาตรฐาน” (ผู้เข้าชมการแสดง รายที่ 3, 2560) 
 
“ชอบค่ะ เพราะคิดว่าจะหาแบบไทยๆ สวยๆ จริงๆ หายากมากค่ะ คือที่นี้การแสดง

มีความเป็นมาตรฐาน คนที่แสดงอ่อนช้อยมากคะ ไม่มีที่ ติ” (ผู้ เข้าชมการแสดง รายที่ 4, 
2560) 
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“นักแสดงทุกคนดูแล้ว ว่าเก่งทุกคนต้องผ่านอะไรมาเยอะกว่าจะมาแสดงได้สวย

ขนาดนี้ การบรรเลงเพลงไทย สากล ก็เพราะมากค่ะ” (ผู้เข้าชมการแสดง รายที่ 5, 2560) 
“ชอบเวลามีวงออเคสต้ามาแสดง ฟังแล้วเพลิน หายเครียด บรรเลงคู่กับดนตรีไทย 

เข้า กันมากๆ นักแสดงเล่นเข้าถึงอารมณ์มากครับ ” (ผู้ เข้าชมโรงละครแห่งชาติ รายที่ 6, 

2560) 
 

“เราต้องหม่ันฝึกฝนผู้แสดงทุกคน คอยพัฒนาตลอด เวลาไม่มีงานแสดงก็ต้องฝึก 
เช่น นาฏศิลป์ก็ต้องฝึกให้เล่นเป็นทุกตัว เผื่อมีฉุกเฉินสามารถแทนกันได้ตลอด ดนตรีไทยและ
สากลก็ต้องคอยฝึกบรรเลงให้เป็นทุกชนิด ทุกอย่างที่ท ามันเกิดผลดีต่อตัวเราทั้งนั้น ท าไป

เถอะ” (ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 2, 2560) 
 

“คนข้างนอกเขามองเราว่ามีความสามารถไม่มีใครเทียบได้ ก็ต้องเป็นแบบอย่างให้
คนข้างนอกเห็นแบบนั้นจริงๆ ไม่ใช่แค่ลมปากเท่านั้น การแสดงที่ออกมาต้องแสดงออกมา
จากหัวใจ จากจิตวิญญาณ ความรักในตัวที่เราแสดง สิ่งนี้ ถือเป็นจุดแข็งของเราเลย ” 

(ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี รายที่ 3, 2560) 
 

 จากการสัมภาษณ์ การพัฒนาคุณภาพของนักแสดงของส านักการสังคีตนั้น ถือได้ว่าเป็นจุด
แข็งเพราะขึ้นชื่อว่าหน่วยงานของเรามีหน้าที่อนุรักษ์ สืบทอด ฟ้ืนฟูศิลปะ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ แต่ก็ยังคงความเป็นแบบแผนของไทย ไม่สร้างสรรค์มากจนลืม การแสดงแบบ

ด้ังเดิม ดังนั้น ตัวผู้แสดงทุกคน ต้องมีใจรักในการแสดง เวลาที่จะแสดงทุกครั้งจะต้องมีจิตวิญญาณ
ของนักแสดงอย่างเต็มที่ เราจึงต้องคอยที่จะหม่ันฝึกฝนนักแสดงในทุกกลุ่มงาน ให้มีประสบการณ์มาก
ขึ้น คอยฝึกฝีมือในเวลาว่าง ในเวลาที่ไม่มีงานแสดง เช่น นาฏศิลป์ ก็จะฝึก ร้อง ร า ฝึกเป็นได้ทุ กตัว

แสดง เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ดนตรีไทยและสากลก็จะต้องเล่น
ดนตรีเป็นทุกชนิด เช่นเดียวกัน เพราะแต่ละคนความถนัดต่างกัน จึงต้องคอยหม่ันพัฒนาฝีมือตนเอง

อยู่ตลอดเวลา 
 การพัฒนาจะเป็นผลดีต่อตนเองในด้านการแสดงแล้ว ยังพัฒนาในด้านบุคลิกภาพ เพ่ิมพูน
สมรรถนะทางวัฒนธรรมในสายวิชาชีพ และเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการแสดงมากยิ่งขึ้ น
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บทที่ 5 
สร ุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ  

 
การวิจัยเรื่อง “การด าเนินงาน สภาพแวดล้อม และคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา : ส านัก

การสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม” ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative Research) โดยผู้วิจัยเลือกแนวทางในการศึกษาแบบการสังเกต และการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth interview) ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับการจัดการการด าเนินงาน สภาพแวดล้อม

การด าเนินงาน และคุณภาพการบริการส านักการสังคีต ความคิดเห็นที่ได้น ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง การด าเนินงาน สภาพแวดล้ อมการด าเนินงาน และคุณภาพการบริการให้เหมาะสม 

ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
สามารถน ามาสรุปผลวิจัยและอภิปรายผลเป็นประเด็นต่อไปนี้ 

 

1. การจัดการการด าเนินงานของส านักการสังคีต 
2. สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของส านักการสังคีต 

3. คุณภาพการบริการของส านักการสังคีต 
 

สร ุปผลการวจิยั 

1. ผลการศกึษาการจดัการการด าเนนิงานของส านกัการสงัคตี 
1.1 ด้านการวางแผน  

1.1.1 การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานของส านักการสังค ีต  

ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้ การด าเนิน งานของส านั กการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรมเป็นไปตามระบบ ระเบียบแบบแผนที่วางไว้ คือการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของ

นาฏศิลป์ และดนตรีของกรมศิลปากร เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ พัฒนาการ
บริการจัดการโรงละครแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นโรงละครชั้นน าของประเทศ ในทุกๆ ปีให้มี
การจัดงานเทศกาลละคร หรือเทศกาลโขน หรือเทศกาลการแสดง มีการวางแผนและด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้การท างานภายในการท างานประสบความส าเร็จ เป็น
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจการท างานของบุคลากรทุกคนในส านักการสังคีต ให้เล็งเห็นมามีความส าคัญเช่นไร 
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ทุกๆ งานที่ ท าผลที่ ตามมาย่ อมเกิดกับ ตัวคนบุ คลากรภายในส านั กการสังคีต  และเกิดผลต่อ

ประเทศชาติอีกด้วย ซ่ึงท าให้เกิดความภาคภูมิใจกับการท างานในส านักการสังคีต 
 

1.1.2 การบร ิหาร งานของส านักการสังค ีต 

 ส านักการสังคีตเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีภารกิจในการอนุรักษ์ สืบทอด และสร้างสรรค์งาน
ด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติหลายสาขา ทั้งงานด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทั้งไทยและ

สากล การท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ ต้ังไว้จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ
สนับสนุนเป็นจ านวนมาก เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของส านักการสังคีตในการธ ารงรักษาไว้ซ่ึง
คุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ อันถือเป็นการสืบทอดงานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ให้คงอยู่เป็น

เอกลักษณ์ของชาติสืบไป  
การด าเนินงานของส านักการสังคีตมี 3 ประการ คือ อนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่

เป็นเอกลักษณ์ เช่น การจัดการแสดงภายในโรงละครแห่งชาติทั้ง 3 แห่ง โรงละครแห่งชาติ โรงละคร
แห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงละครแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประการที่ 2 คือ การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์สู่สาธารณชน เช่น การจัดแสดงบรรเลงดนตรีไทยและสากลใน

งานพิธีต่างๆ ตามหน่วยงานหรือบุคคลจะอนุเคราะห์ และประการที่ 3 คือบทบาทในฐานะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และให้บริการงานด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัดการแสดงตามสถานศึกษา การเชิญ

สถานศึกษาต่างๆ เข้ามาชมการแสดงที่จัดขึ้นตามเนื้อหาในบทเรียน และการให้บริการด้านสถานที่แก่
หน่วยงานและบุคคลที่จัดการแสดงหารายได้เพ่ือการกุศล และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  

ซ่ึงการด าเนินการเหล่านี้จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ช่วยให้การด าเนินงานและการบริหาร

ค่าใช้จ่ายภายในส านักการสังคีตเป็นการหารายได้ในส่วนของส านักการสังคีต โดยที่จะไม่ต้องขอ
งบประมาณกับทางรัฐบาล แบ่งเบาภาระไปได้อีกทาง แต่ถ้ามองในอีกทางเนื่องจากส านักการสังคีต
เป็นหน่วยงานของทางราชการ ลักษณะการวางแผนการท างานจะเป็นการท างานแบบระยะยาว ไม่

ค่อยคล่องตัว ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมได้ บางครั้งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ก็ไม่
สามารถปรับตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที แต่อย่างไรก็ตามการท างานของกรมศิลปากรเป็นการ

ด าเนินงานที่ไม่ได้มุ่งเน้นหาผลก าไร จึงไม่ได้มีผลโดยตรงในการของบประมาณด้านการเงิน เนื่องจาก
จะได้รับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลอยู่แล้ว การแข่งขันก็จะไม่ได้สูงเหมือนกับหน่วยงานอ่ืนๆ  และ
จากการที่กรมศิลปากรไม่ได้ให้ความส าคัญกับผลก าไร ที่ได้จากการจัดแสดงมากนัก ทางส านักการ

สังคีตจึงต้องหาวิธีการท างานที่หารายได้เข้ามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือน ามาใช้ในส านักการสังคีตอีก
ทางนึงเช่นเดียวกัน 
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ส านักการสังคีต มีการหารายได้เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการเงินของทาง

รัฐบาล แม้ว่ารัฐบาลจะคอยสนับสนุนอยู่ แต่ส านักการสังคีตก็จะต้องหาเงินทุนเพ่ือมาหมุนเวียนในค่า
ใช้ที่เป็นส่วนเกินจากที่ของบประมาณ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ เชี่ยวชาญ ตลอดจน
บุคลากรในการท างานของฝ่ายต่างๆ ที่มีไม่เพียงพอ 

 
1.2 ด้านการจัดองค ์กร   

1.2.1 หน้าที่หลักในการท างานและการแบ่งงาน  
ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักการสังคีต มีทั้งหมด 6 กลุ่มด้วยกัน คือ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มโรงละครแห่งชาติ กลุ่มงานด้านการแสดงนาฏศิลป์ กลุ่ม

ดุริยางค์ไทย กลุ่มดุริยางค์สากล กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งวิชาการ
ละครและดนตรี ด้านดุริยางค์ไทย และด้านดุริยางค์สากล  

ทุกกลุ่มทุกแผนกจะมีการท างานร่วมกันอย่างมีระบบ คอยประสานงานติดต่อสื่อสาร
กันในการท างานด้านต่างๆ เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ  ซ่ึงในการท างานแต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่ของ
แต่ละบุคคลแตกต่างกันไป การท างานที่ดีต้องเริ่มจากการท างานภายในกลุ่มในแผนก ให้เข้าใจถึง

วิธีการท างานให้ดีเสียก่อน แล้วถึงจะสามารถเข้าใจการท างานระหว่างแผนกได้ 
 

1.2.2 เกณฑ ์การค ัดเลือกผู้ร ับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน  
เกณฑ์การคัดเลือกของผู้ที่จะเข้าท างานในส่วนงานส านักการสังคีต จะต้องท าการสอบ

เข้ามา และจะมีทางกรมศิลปากรเป็นผู้ คัดเลือกอีกที ก่อนที่จะผ่านฝ่ายบุคคลของส านักการสังคีต ทุก

คนที่ต้องการเข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของส านักการสังคีต จะผ่านการเลือกที่พิถีพิถันมากกว่าที่อ่ืน 
เนื่องจากสถานที่นี้ เป็นสถานที่ที่ซ่ึงอนุรักษ์วัฒนธรรม ผู้ที่จะผ่านเข้ามาต้องเป็นผู้ที่ มีความสามารถใน
ด้านงานต่างๆ แล้ว ยังต้องมีความรักให้กับวัฒนธรรมไทยของเราอีกด้วย 

เกณฑ์การคัดเลือกของส านักการสังคีต จะต้องมีการสอบและผ่านจากกรมศิลปากรก่อน เพ่ือ
เข้ามาท างานในส านักการสังคีต และคนที่เข้ามาสอบก็ต้องมีความสามารถในการท างาน บางคนยัง

ไม่ได้เห็นแววต้ังแต่แรกเข้าท างาน ก็ต้องใช้วิธีในการให้ท างานไปสักระยะ ดูความเหมาะสมจากการ
ท างานของบุคคลว่ามีความสามารถมากน้อยเพียงใด บุคคลไหนมีความสามารถมากกว่าหนึ่ง ก็จะ
ได้รับหน้าที่ เพ่ิม แต่ต้องท าจากความเต็มใจที่หัวหน้ามอบให้ด้วย และถ้าเห็นชอบกับส่วนงานไหน

อยากไปท างาน ก็สามารถแจ้งความประสงค์เพ่ือที่จะย้ายแผนก ส่วนการเลื่อนต าแหน่งจะขึ้นอยู่กับ
ความเห็นชอบ และความเหมาะสมของทางกรมศิลปากรเป็นหลัก 
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1.3 ด้านการบังคบับญัชาสั่งการ  

1.3.1 แรงจงูใจในการท างาน 
  จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจในการท างานของส านักการสังคีต ส่วนมากจะขึ้นอยู่กับความ
เป็นกันเอง การท างานไม่กดดัน ไม่มีการดุด่าอย่างรุนแรงจากคนที่เป็นหัวหน้า ไม่ได้มีสิ่งของเป็นเงิน

หรือโบนัสมาเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ในการท างาน แต่ทุกคนก็ท างานร่วมกันได้ อย่างมีความสุข และ
สภาพแวดล้อมภายในห้องการท างาน ถือว่าไม่มีความกดดันในเวลาท างาน มีการปรับปรุงทัศนียภาพ

ให้ดีขึ้น เหมาะแก่การท างาน การท างานไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งของที่มาสร้างแรงจูงใจ มีเพ่ือนร่วมงาน
กับหัวหน้าที่ดีก็ถือเป็นแรงจูงใจในการท างานที่ดีได้เช่นกัน 
 

1.3.2 เกณฑใ์นการใหร้างวลัแกบ่คุลากร  
ส านักการสังคีตไม่ได้มีการให้โบนัส หรือเงินให้เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ แต่ส าหรับ

ผู้ที่มีต าแหน่งก็จะมีเงินประจ าต าแหน่งด้วย สิ่งนั้นก็ถือเป็นรางวัลเป็นแรงจูงใจในการท างานของผู้ที่ มี
เงินประจ าต าแหน่ง แต่ส าหรับคนที่ไม่มีก็ไม่ได้รู้สึกน้อยใจ เพราะสิ่งที่พนักงานต้องการมากที่สุดคือ 
"การแสดงความชื่นชม" จากการที่บุคลากรท างานมาเหนื่อย ค าชมก็เป็นแรงผลักดันให้มีความสุขที่จะ

ท างานได้โดยไม่เครียด ถึงจะมีผิดพลาดบ้าง ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเก็บมาคิด แต่ถ้าการท างานที่มีแต่ความ
กดดัน โดนกดขี่ข่มเหงรู้สึกเป็นคนที่ไร้ค่า ไม่มีความหมายท างานไปก็ไม่มีความสุข ถึงจะโดนชื่นชม แต่

ก็รับรู้ได้ถึงความไม่จริงใจที่มีให้กันท างานไปก็ไม่มีความสุข  
จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เพียงค่าตอบแทน แต่การแสดงความชื่นชมพนักงานเม่ือเขาท าดี ก็

จะท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมีความสุข ความเครียดที่มีจะคลายกังวล มีวิธีการหลายวิธี บางวิธีก็

ต้องใช้เงิน บางวิธีก็ไม่ต้องใช้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่ควรระลึกเม่ือให้รางวัลก็คือ "ให้รางวัลที่ เหมาะกับ
ผู้รับ" ซ่ึงหากจะถามว่าท าอย่างไรถึงจะรู้ว่า "เหมาะ" ก็โดยการดูจากการท างาน ประสิทธิภาพการ
ท างาน ความสามารถของแต่ละบุคคล 

 
1.3.3 การฝึกอบรมพนกังาน 

  ส านักการสังคีตมีการฝึกอบรม เป็นการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านนาฏศิลป์ไทย 
ด้านดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล ด้านวิชาการ ด้านศิลปกรรม แสง สี เสียง ซ่ึงงานในทุก
ด้านต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์ เพ่ือที่จะท ามาปฏิบัติในการ

ท างานให้ดี ประสบผลส าเร็จตามที่องค์กรสร้างไว้ การพัฒนาคนให้มีความพร้อม เป็นกุญแจส าคัญของ
ส านักการสังคีต และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างพลังของวัฒนธรรมไทย ให้เข้มแข็งเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะมาถึ ง พัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมกับงานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 
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และความรู้เก่ียวกับการจัดระเบียบการแสดงนาฏดุริยางคศิลป์ ก็จึงเป็นสิ่งส าคัญที่บุคลากรของส านัก

การสังคีตจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจ และน ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
การที่มีการพาบุคลากรของส านักการสังคีต แต่ละแผนกออกไปฝึกอบรมหรือสัมมนา

ภายนอก เป็นการสร้างการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังสามารถพัฒนามนุษยสัมพันธ์ 

พัฒนาบุคลิกภาพ ของแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้น และยังมีความสนุกสนานจากการท ากิจกรรมร่วมกัน
นอกจากนี้ยังได้รับเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการแสดงด้านนาฏดุริยา งคศิลป์ที่เป็นปัจจุบัน และ

สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานที่ขออนุเคราะห์ หรือบุคคล
ทั่วไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วย ของแต่ละบุคคลมากยิ่งขึ้น และยังมีความสนุกสนานจากการท า
กิจกรรมร่วมกัน 

 
1.3.4 การติดต่อสื่อสาร 

  การติดต่อสื่อสารมีความส าคัญ ก็เพ่ือให้เกิดความคิดความเข้าใจในการร่วมมือ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์
เพ่ือ ให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดการท างานซ้ าซ้อน ขัดแย้ง หรือ เหลื่อมล้ า กัน  จากการ

สัมภาษณ์บุคลากรภายใน และภายนอกส านักการสังคีต     
  การท างานยังมีผิดพลาดอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถือว่ามาก เพราะตอนนี้ใช้เทคโนโลยีเข้ามา

เป็นตัวช่วยในการประสานงาน และติดต่องาน  การสื่อสารควรที่จะต้องมีความชัดเจนในการใช้
ข้อความ ภาษาถ้อยค าที่จะส่ง มีความถูกต้องข่าวสารที่ได้รับมาต้องมีความจริง มีความน่าเชื่อถือใน
การส่งสารหรือรับสาร มีความต่อเนื่องและแน่นอนแม่นย า ในการประสานงานกัน องค์ประกอบใน

การสื่อสารที่จะสมบูรณ์ได้ ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ส่งสาร ประสานงาน ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร และ
ปฏิกิริยาของคนรับสาร เม่ือได้รับแล้วจะด าเนินการตอบสนองกับสารนั้นแบบไหน จะเห็นด้วยหรือไม่ 
การท างานที่เป็นระบบย่อมส่งผลให้เกิดผลดี และงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือให้เกิดความรู้  ความ

เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เป้าหมายของงานนั้นๆ ก็จะส าเร็จ 
 

1.4 ด้านการประสานงาน  

1.4.1 การประสานงานระหว่างฝ่าย ร ะหวา่งแผนก 
จากที่ทราบกันดีว่าการท างานของส านักการสังคีต จะมี 6 กลุ่มด้วยกัน หน้าที่หลักๆ 

เวลามีงานการแสดงเข้ามา ก็จะตรงเข้าไปฝ่ายบริหารงานทั่วไปก่อน แล้วทางฝ่ายงานบริหารทั่วไป จะ
มอบหมายไปยังบุคลากรที่ท าหน้าที่งานประสานการแสดง จะตรองและเช็คงานนั้นๆ ว่าเป็นส่วนงาน
ของกลุ่มไหน เช่น ถ้ามีงานการแสดงนาฏศิลป์ก็จะมุ่งตรงไปในส่วนงานกลุ่มนาฏศิลป์ แต่ถ้า เป็นงานที่
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มีทั้งดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ก็จะตรงไปที่ท้ังกลุ่มนาฏศิลป์ และกลุ่มดนตรีไทย พอแจ้งงานเข้าไปใน

แต่ละกลุ่ม จะมีการคัดเลือกนักแสดงที่จะแสดงในงานนั้น และท าหนังสือเก่ียวกันงานออกมา แปะไว้ที่
บอร์ดของแต่ละกลุ่ม เพ่ือเป็นการแจ้งให้แต่ละบุคคลทราบบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานก็จะร่วมมือ 
มีความเข้าใจในการท างานเป็นอย่างดี และในปัจจุบัน ในส่วนของแต่ละกลุ่ม เริ่มมีการใช้ อีเมล์

และไลน์ เพ่ือเป็นการส่งหนังสือย้ าอีกทาง และพอทราบจ านวน เวลา หน้าที่ของตัวเองแล้ว ทางผู้
ประสานงานจะเป็นคนติดต่อไปถึงฝ่ายงานบริหารทั่วไป ให้ทราบว่ากลุ่มของตนรับทราบ ทางฝ่าย

บริหารงานทั่วไป จึงจะจัดตารางเวลาในการซ้อมร่วมกัน เพ่ือท าการแสดงสู่สายตาผู้ชมทั้งหลาย  
 

1.5 ด้านการควบคมุ  

1.5.1 การประเมินผลการปฏบิตัิงานของบคุลากรในองคก์ร 
ส านักการสังคีต การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จะวัดจากความสามารถ

ที่แสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน วัดจากงานที่ตนได้รับ

มอบหมายว่าส าเร็จมากน้อยเพียงใดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ วัดจากประสิทธิภาพการท างาน 
บางบริษัทจะมีการเช็คว่าพนักงานมีความจดจ่อกับงานของตนมากเพียงใด โดยดูจากเวลาที่เขาใช้ไป

กับกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ การเช็คอีเมล การโทรศัพท์เรื่องส่วนตัว เป็นต้น และสิ่งที่
ส าคัญของการท างานคือ การท างานร่วมกันเป็นทีม เป็นหมู่คณะ ว่ามีความสามัคคีร่วมมือกันท างาน 
มีมนุษยสัมพันธ์กันได้อย่างดีหรือไม่ ปัญหาที่เกิดจากการท างานร่วมกันมากน้อยเพียงใด หรือบางคน

เก่งแต่ต้องเปลี่ยนทีมการท างานบ่อย อีกอย่างที่เป็นหลักๆ ของการประเมินผล การเข้างาน ตรงต่อ
เวลา ขาด ลา มา สาย ต่อบุคคลจะมีก าหนดให้อยู่แล้วว่าวันพักผ่อนได้ ก่ีวัน แต่ถ้าขาดเกินโดยไม่มี

เหตุผล หัวหน้าก็จะต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นส าคัญเช่นกัน แม้ว่าจะท างานดีแค่ไหนก็ตาม  
ส านักการสังคีตได้มีการเปรียบเทียบผลงานจริง กับเป้าหมายหรือมาตรฐานที่

ก าหนดไว้ เปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นว่าในส านักการสังคีต มีความโปร่งใสในการตรวจการท างานของทุก

คน ไม่มีใครดีใครเด่นไปกว่าใคร จึงท าให้บุคลากรในองค์ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด และต้ังใจ
ท าให้ออกมาเห็นผลดีที่สุด 
 

2. ผลการศ ึกษาสภาพแวดล้อมการด าเนินงานของส านักการสังค ีต  
2.1 ปัจจัยภายใน 

2.1.1 จุดแข็งและจุดอ่อนของส านักการสังค ีต 

ด้านบุคลากรและความสามารถของบุคลากร  
ส านักการสังคีต เป็นหน่วยงาน ในสังกัดกรมศิลปากร มีหน้ าที่ควา ม

รับผิดชอบงานด้านอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ของชาติ และ
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ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ เพ่ือด ารงไว้ ซ่ึงเอกลักษณ์ของชาติ โดยมีสายงานหลักที่ส าคัญ ได้แก่ งานด้าน

นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล ด้านวิชาการ ด้านศิลปกรรม เทคนิค แสง สี เสียง 
ซ่ึงงานทุกด้านต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์เพ่ือน ามาซ่ึง
ผลสัมฤทธ์ิที่ดีต่อองค์กร ส านักการสังคีตมุ่งเน้นความส าคัญของบุ คลากรในองค์กร ให้ปฏิบัติงานอย่าง

มืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า เป็นที่ เชื่อถือศรัทธาของประชาชน และเพ่ือตอบสนองนโยบาย
ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

แผนกงานด้านบริหาร ความสามารถของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน
ออกไป ส าหรับส านักการสังคีตการท างานยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากระบบการ
ท างานยังเป็นการใช้แบบปากต่อปาก บุคลากรบางคนในด้านความจ าดี แต่บางคนพอมีงานอ่ืนเข้ามา

แทรกก็จะลืมงานอีกชิ้นก่อนหน้านี้ที่ได้มอบหมายไว้ จึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดจากการท างาน 
แผนกงานด้านการแสดง สิ่งนี้ถือเป็นจุดแข็งของส านักการสังคีต เพราะบุคลากรในด้านนี้ทุกคนล้วน

ได้รับการสอบคัดเลือกเข้ามาอย่างเคร่งขัด มีประสบการณ์การแสดงมาทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
นาฏศิลป์ไทย และยังมีการฝึกพัฒนาฝีมือด้านการแสดงอย่ างสม่ าเสมอ มีบรมครูเป็นผู้คอยฝึกสอน 
เพ่ือให้การแสดงทุกชุดออกมาเป็นที่ประทับใจในทุกครั้งที่รับการเข้าชม และผู้ชมที่เคยรับชมจะ

กลับมาดูการแสดงอีก 
 

ด้านการจัดการ   
กา ร จัดกา รของส า นั กการสั งคีต มี  3 ประ กา ร  คือ  อนุ รัก ษ์มรดก

ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ เช่น การจัดการแสดงภายในโรงละครแห่งชาติทั้ง 3 แห่ง โรง

ละครแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงละครแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา 
ประการที่ 2 คือ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัดแสดงบรรเลงดนตรีไทยและสากลในงานพิธี
ต่างๆ ตามหน่วยงานหรือบุคคลจะอนุเคราะห์ และประการที่ 3 คือบทบาทในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ 

และให้บริการงานด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัดการแสดงตามสถานศึกษา การเชิญสถานศึกษา
ต่างๆ เข้ามาชมการแสดงที่จัดขึ้นตามเนื้อหาในบทเรียน และการให้บริการด้ านสถานที่แก่หน่วยงาน

และบุคคลที่จัดการแสดงหารายได้เพ่ือการกุศล และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
  
ด้านการ เงิน  

รายได้ในส่วนของส านักการสังคีต ส่วนใหญ่จะมาจากการจ าหน่ายต๋ัวเข้าชม
ภายในโรงละครแห่งชาติ และรายได้รอง คือ ความอนุเคราะห์จากการไปแสดงนอกสถานที่  แบ่งเบา

ภาระไปได้อีกทาง แต่ถ้ามองในอีกทางเนื่องจากส านักการสังคีตเป็นหน่วยงานของทางราชการ 
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ลักษณะการวางแผนการท างานจะเป็นการท างานแบบระยะยาว ไม่ค่อยคล่องตัว ไม่สามารถที่จะ

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมได้ บางครั้งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ก็ไม่สามารถปรับตามสถานการณ์
ได้อย่างทันท่วงที แต่อย่างไรก็ตามการท างานของกรมศิลปากรเป็นการด าเนินงานที่ไม่ได้มุ่งเน้นหาผล
ก าไร จึงไม่ได้มีผลโดยตรงในการของบประมาณด้านการเงิน และกรมศิลปากรเองไม่ได้ให้ความส าคัญ

กับผลก าไรเท่าไหร่  
 

ด้านวัตถุดิบ  
จะเป็นการจ้ างจากบ้าน เครื่องที่สามารถท าเครื่องได้ในหลายๆ ที่ที่ มี

ความสามารถ สวยงาม และต้องท าเครื่องตรงตามแบบแผนของส านักการสังคีต ยังคงยึดแบบวิธีการ

เขียนตามแบบเดิมอยู่  เพ่ือให้เกิดความหลากหลายและลดหลั่นกันตามฐานะของตัวละคร ถ้าไม่ยาก
เกินไปส าหรับการท าเองผลิตขึ้นมาเอง จะซ้ือวัตถุดิบหรืออุปกรณ์จากพาหุรัดเพ่ือมาประกอบและผลิต 

ส่วนมากจะท ามือมีอุปกรณ์เล็กๆ น้อยๆ ในการท า  และฉากจะมีบุคลากรที่จบเชี่ยวชาญโดยตรง ท า
ขึ้นมาเองไม่ได้จ้าง แต่ถ้ายากเกินไปก็ต้องมีการจัดจ้างเช่นเดียวกับการแต่งกาย 

 

2.2 ปัจจัยภายนอก 
2.2.1 โอกาสและอุปสรรคของส านักการสังค ีต 

ด้านเศรษฐกิจ 
ส าหรับส านักการสังคีต ด้านเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ถือว่ามีผลต่อการ

ด าเนินการจัดการหารายได้ เพ่ือน ามาหมุนเวียนในส านักการสังคีต แต่ก็จะไม่มีผลร้ายแรงมากนัก 

เพราะรัฐบาลได้ต้ังงบประมาณไว้ เพ่ือให้ภายในมาบริหารเองว่าส่วนไหนสมควรใช้ ในส่วนที่ มี
ผลกระทบต่อส านักการสังคีต ก็มีการที่เม่ือก่อนมีการจ้างไปแสดงตามงานต่างๆ แล้วแต่ขอความ
อนุเคราะห์ มีการแสดงอย่างต่อเนื่องภายในปี แต่พอเข้ายุคที่เศรษฐกิจเริ่มผันแปร อัตราในการจ้างไป

แสดงในที่ต่างๆ เช่นเหมือนก่อน จะลดน้อยลง เนื่องจากผู้จ้างต้องการลดค่ าใช้จ่ายของตัวเองเป็น
ส่วนมาก จึงเห็นว่าการแสดงไม่ได้มีความส าคัญมากกว่าการด ารงชีวิตของตัวเอง ดังนั้นการจัดการหา

รายได้จึงลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ส านักการสังคีตจึงจัดหาวิธีการเพ่ิมรายได้ เช่นจะมีการเชิญชวนลด
ราคาต๋ัว มีการแสดงพิเศษ ให้ดูน่าสนใจ 
 

ด้านสังคม 
ปัจจุบันสังคมและวัฒนธรรมของคนไทย มักจะยึดติดอยู่ กับโลกของการ

สื่อสาร เทคโนโลยีมีผลท าให้สังคมเปลี่ยนไป เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติกันขึ้น 
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เลียนแบบ หรือผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ เช่น กระแสนิยมการเต้นคัพเวอร์เกาหลี สื่อยังเป็นคู่แข่งด้าน

การแสดงอีกมาก เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที เป็นต้น สิ่งบันเทิงเหล่านี้ นอกจากจะหาชมได้
ง่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังท าให้เกิดการเปรียบเทียบเก่ียวกับการแต่งกาย ฉาก นักแสดง นักดนตรี 
ท าให้กลับมามองย้อนดูการแสดงของวัฒนธรรมของเราเอง ว่าผู้ชมดู สนใจ เก่ียวกับอะไร สิ่งเหล่านั้น

สามารถจะเป็นแรงดึงดูดความสนใจจากคนดูได้หรือไม่ ถ้ายิ่งอยู่ในยุคที่มีคนรุ่นหลังมากมายให้ความ
สนใจกับสื่อต่างประเทศมากกว่า การแสดงของไทยก็จะไม่ได้รับความนิยม สนใจ จากกลุ่มเยาวชนเลย 

อาจจะเพราะด้วยเนื้อหาเรื่องการแสดง การประชาสัมพันธ์ไม่น่าสนใจ การสร้างแรงดึงดูดไม่มาก
พอที่จะให้ความสนใจ จึงมีความกังวลถึงอนาคตในภายภาคหน้าว่า ศิลปวัฒนธรรมของเราเองจะสูญ
ไป ดังนั้นส านักการสังคีต จึงต้องก้าวตามทันสังคมยุคสมัยในปัจจุบันให้มาก น าสิ่งที่อยู่ในยุคปัจจุบัน 

มาปรับใช้ แต่ก็ยังต้องคงความเป็นแบบแผนด้ังเดิม 
 

 ด้านวัฒนธรรม  
วัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์ อย่างหนึ่งของชนชาติไทย เป็นแนวทางที่ได้ยึดถือ

ปฏิบัติกันมา เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นตามสังคมของยุคสมัยนั้นๆ ซ่ึงวัฒนธรรมจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและ

พฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรได้อย่างแน่แท้ ซ่ึงวัฒนธรรมถือเป็นค่านิยม บรรทัดฐานของสังคม ที่
ท าให้เกิดการยอมรับภายในกลุ่ม ลักษณะของการท างานกลุ่มงานมีลักษณะที่ให้ความเคารพผู้มีอาวุโส 

ครูบาอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก การไปลามาไหว้นั้นเอง 
วัฒนธรรมภายนอกในปัจจุบัน มีผลต่อการด ารงชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก 

ท าให้การที่จะสนใจในความเป็นไทยลดน้อยลง ชาวต่างชาติยังจะมีความสนใจมากกว่า เพราะฉะนั้น

เราคนไทยเองควรจะอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีของไทย ไม่ให้เสื่อมหาย และ อย่างที่ทราบกันว่า
ส านักการสังคีตนั้น มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ สืบทอด และสร้างสรรค์งานด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ส านักการสังคีตจึงมีวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้กับแบบเคารพกันเป็นพ่ีน้อง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผร่ซ่ึงกัน

และกัน ประณีประนอม ไปลามาไหว้ซ่ึงถือว่าเป็นประเพณีของกลุ่มนาฏศิลป์ แต่ถึงอย่างไรแม้จะมี
ความสนิทในการท างานกันมากเพียงใด ในช่วงเวลาที่มีบุคลากรในองค์กรท าความผิด ก็จะมีวิธีการ

ตักเตือนและลงโทษไปตามระเบียบ ขั้นแรกจะมีการส่งจดหมายตักเตือนแก่ผู้ที่กระท าความผิด ใช้
วิธีการตักเตือนแบบอ่อนโยน แบบพ่ีน้องให้คล้อยตามและเชื่อฟังผู้ตักเตือน วิธีต่อมาตักเตือนแล้วไม่
หยุดกระท าความผิด มีการเชิญออกตามกฎระเบียบของทางองค์กร เพราะถือว่าได้ใช้วิธีแบบอ่อนโยน

แล้ว แต่ส่วนใหญ่ผู้ที่ท างานในองค์กรนี้จะไม่มีใครกระท าความผิดถึงขึ้นร้ายแรงที่จะต้องเชิญออก 
วัฒนธรรมของโรงละครอาจจะถือว่าเป็นจุดแข็งอีกทางเลยก็ว่าได้ เพราะองค์กรไหนไม่มีคนท ากระท า
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ความผิด ช่วยกันดูแลซ่ึงกันและกัน ก็จะท าให้องค์กรน่าอยู่ มีแต่คนรักใคร่ปรองดอง การท า งานก็จะมี

ความสุข 
 

ด้านการ เมือง 

การเมืองถือว่าไม่มีผลกับส านักการสังคีต เพราะการเมืองจะด าเนินการไป
ในรูปแบบไหน การเผยแพร่วัฒนธรรมยังคงอยู่  ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เช่น 

รัฐบาลร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพ่ือเชิญชวนไปเที่ยวประเพณี ชมการแสดงของภาค
ต่างๆ ส านักการสังคีตก็เช่นเดียวกัน รัฐบาลจะคอยสนับสนุนวัฒนธรรมของไทยไม่ให้สูญหาย คอย
อนุรักษ์ สืบทอด ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความส าคัญของการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ

ไทย และเชิญชวนในชาวต่างชาติได้เห็นถึงประเพณีของไทย เพ่ือจะน าไปเผยแพร่ต่อไปให้คนทั้งโลกได้
รู้จักประเทศไทย  

 
   ด้านเทคโนโลยี 
  ถ้าถามถึงเทคโนโลยีในส่วนของการแสดงที่แสดงในโรงละครแห่งชาติ เวลา

มีการแสดงก็จะใช้สถานที่โรงละครทั้งโรงเล็กและโรงใหญ่ท าการแสดง ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ควร
ปรับเปลี่ยน และเพ่ิมเทคโนโลยีเข้าไปอีก เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันที่ ค่อนข้างสูง คู่แข่งต่างๆ ก็จะมี

กลยุทธ์ที่ทันสมัยเข้ามาดึงดูดลูกค้าหรือผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก ฉะนั้นการยังใช้การแสดงที่มีเทคโนโลยี
ล้าหลังก็อาจท าให้ไม่ค่อยมีผู้สนใจมากเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าโรงละครจะปรับปรุงด้านนี้ไปเม่ือไม่ก่ีปีที่
ผ่านมาก็ตาม เช่น ฉากวิธีการเปลี่ยนฉาก ยังเป็นวิธีการที่ใช้คนวิ่งเปลี่ยนฉาก สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลท า

ให้อุปกรณ์ที่จะเคลื่อนย้ายเกิดการช ารุด อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการขนย้ายได้ และประเด็นอีกอย่าง
คือในเรื่องของการวางแผนงบประมาณ ซ่ึงไม่เพียงพอกับการท างาน ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องการจัดท า
ฉากละคร เช่น ไม่มีการจัดสร้างฉากใหม่ขึ้นมา ต้องใช้วิธีการเวียนฉากซ้ า แต่ปัจจุบันก็มีการท าฉาก

เพ่ิมขึ้นมาบ้างแล้ว 
 โรงละครแห่งชาติ สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของ ฉาก แสง สี เสียง ได้อีก

มาก หากขึ้นอยู่กับการจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม รวมถึงการสร้างฉากในโรงฉาก พ้ินที่ไม่
มากเวลาจะท าฉากก็ไม่ค่อยเอ้ืออ านวยเท่าไหร่ ขนาดของสถานที่ซ่อนฉากเล็กไม่ค่อยได้มาตรฐาน 
เพราะสถาปนิกสมัยก่อนไม่ค่อยได้ค านึงถึงเรื่องการจัดฉาก การซ่อนฉากจึงใช้การคลุมผ้าปิดไว้ ส่วน

ระบบมีเทคโนโลยีและผสมผสานกับการเปลี่ยนแบบด้ังเดิม เวลาเกิดเหตุขัดข้อง เราก็สามารถแก้ไขได้
อย่างดี ระบบไฮโดรริกมีปัญหาก็ใช้คนเข้ามาช่วยเปลี่ยนท าแทนระบบไป  
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 ส่วนใหญ่พบว่าผู้ที่เข้ามาชมการแสดงจะชอบฉากที่ดูสมจริง เหมาะกับการ

แสดงนั้นๆ เช่น ฉากฝนตก ไม่ใช่ระบบเปิดเสียง แต่ใช้วิธีการโรยทรายลงบนสังกะสี ซ่ึงเป็นการเสพ
เสียง ที่ได้อรรถรสมากกว่าการเปิดซาวน์เสียง 

 

2.3 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  
ส านักการสังคีต ลักษณะของการจัดแสดงจะไม่ได้เน้นผู้เข้าชมแบบนักท่องเที่ยวท่ีมา

เป็นกลุ่ม ดังนั้นการจัดการแสดงจึงไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากเท่าที่ควร 
ซ่ึงผู้เข้าชมที่เป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาจรที่เดินผ่านหน้าโรงละครแห่งชาติ และเห็นป้ายปิด
ประกาศปิดอยู่ ซ่ึงผู้แข่งขันของทางส านักการสังคีต เช่น การแสดงของศาลาเฉลิมกรุง เพราะศาลา

เฉลิมกรุง ใช้สื่อเป็นตัวการประชาสัมพันธ์ ช่วยสื่อสารให้คนที่ต้องการชมเกิดความรู้และความเข้าใจ 
และเอ้ือต่อนักท่องเที่ยวท่ีมาเป็นกลุ่ม จึงมีผู้ให้ความสนใจกับศาลาเฉลิมกรุงมากกว่า หรือจะเป็นศูนย์

วัฒนธรรม ที่ มีสถานที่กว้างขวาง บรรจุผู้ เข้าชมได้มากกว่า การเดินทางไปมาสะดวก สถานที่
เอ้ืออ านวย ต่อผู้ที่ น ารถ ไปชมการแสดง เทคโน โลยีทั นสมัยกว่า เวลามีกา รแสดงก็จะใช้ก า ร
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ เพ่ือเป็นการกระจายให้ผู้ชมการแสดงได้ทราบถึงข้อมูลการแสดง เช่น 

โขนสมเด็จฯ เป็นต้น  
2.3.1 ค ู่แข่งของโร งละครแห่งชาติ 

- รัชดาลัย เทียเตอร์ เป็นของเอกชน มีระบบการจัดการการท างานที่ดีกว่า ทันสมัย
มากด้วยเทคโนโลยีที่มากกว่า ทั้งด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ด้านฉาก แสง สี เสียง ท าให้ผู้คนที่
สนใจในความงามสมัยใหม่ จะเป็นสิ่งที่ ดึงดูดให้เข้าไปรับชมการแสดงเป็นอย่างมาก อีกสถานที่หนึ่ง 

ศูนย์วัฒนธรรม จะได้เปรียบในด้านสถานที่ เพราะการเดินทางสะดวกกว่า จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็
สะดวก การบรรจุผู้ เข้าชมการแสดงได้เยอะ มีที่นั่งเพียงพอต่อผู้ เข้าชมจ านวนมาก ที่จอดรถ
เอ้ืออ านวยต่อผู้คนที่มาชมการแสดง  

2.3.2 ค ู่แข่งหน้าใหม่เข้ามาในธ ุร กิจ 
  - ในปัจจุบัน ส าหรับคู่แข่งที่จะเกิดขึ้นมาให้ในยุคนี้  ยังไม่มีเพราะด้วยเศรษฐกิจ 

สังคมปัจจุบัน ท าให้ไม่ค่อยมีใครอยากท าธุรกิจขึ้นมาเพ่ือแข่งขันกัน ด้วยธุรกิจด้านนี้ ต้องอาศัย
ประสบการณ์ การร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมงานให้ก้าวต่อไป ไม่ได้มี
หน่วยงานที่ ซ้ า ซ้อนในการท างาน ต้นทุนค่าใช้จ่ายของงานจะสูง จึงไม่ค่อยมีคู่แข่งกล้าที่จะเข้ามา

ท างานในส่วนนี้มาก เพราะจะท าให้เสียผลประโยชน์มาก คู่แข่งจึงเข้ามาได้ยาก ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงก้าวตามยุคสมัยถือว่าเป็นผลดีและผลเสียต่อธุรกิจด้านนี้เช่นกัน 

ผลดี น าเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงร่วมกันกับการแสดงพัฒนาให้ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ใช้สื่อ 
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Social ในการประชาสัมพันธ์ให้มีผู้คนเข้ามาชมการแสดง แต่ในทางกลับกันผลเสียที่เกิดขึ้น การแสดง

บางประเภทไม่สามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ เป็นการตัดอรรถรสในการชมการแสดง พอยังใช้
รูปแบบการแสดงแบบเดิม ก็จะไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจมากเท่าที่ควร 

2.3.3 บร ิการทดแทน 

- ศาลาเฉลิมกรุง เป็นโรงมหรสพหลวง ต้ังอยู่ริมถนนเจริญกรุง ลักษณะของการ
แสดงจะเป็นแบบเดียวกันกับโรงละครแห่งชาติ ไม่มีการน าการแสดงแบบใหม่เข้ามาผสม ศาลาเฉลิม

กรุงแนวใหม่ในปัจจุบันกลายเป็น “เฉลิมกรุง โรเยล เธียเตอร์” ซ่ึงไม่ได้ฉายภาพยนตร์เป็นการค้า
อย่างแต่ก่อน แต่เป็นเวทีส่งเสริมการแสดงสร้างสรรค์ ทั้งไทยและสากล แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป ย่าน
ของความบันเทิงได้กระจายห่างออกไปจากศาลาเฉลิมกรุง แต่โรงมหรสพพระราชทานจากรัชกาลที่ 7 

แห่งนี้ ก็ยังยืนอยู่อย่างสง่างาม เพ่ือส่งเสริมงานแสดงที่ทรงคุณค่า อันเหมาะสมกับคุณค่าของศาลา
เฉลิมกรุง จะเป็นทางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดูแลทั้งหมด หอวชิราวุธานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงใช้วรรณกรรมเป็นสื่อในการปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องของความ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนได้อย่างแน่นแฟ้น พระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ที่ได้ทรงถ่ายทอดความรู้ และความคิดเห็นทั้งปวงในพระราชนิพนธ์ของพระองค์นั้นนับว่าเป็น

สิ่งที่ทรงคุณค่าสูงยิ่ง เพราะเป็นมรดกทางปัญญาที่พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยให้ได้ศึกษา
ครุ่นคิดไตร่ตรองได้ไปตราบนานเท่านาน และยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็น

ถึงความเจริญทางสติปัญญาซ่ึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาแก่ชาติบ้านเมืองให้มีเกียรติและมี
ศักด์ิศรีที่ชาวไทยทั้งมวลควรภาคภูมิใจ และสถาบันคึกฤทธิ์ฯ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง สามารถท า
กิจกรรมเพ่ือเยาวชนในชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจปรัชญา แนวความคิดและที่ส า คัญที่สุด คือ 

ความรักและหวงแหนในความเป็นไทย ที่หมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชาติไทย 
  สถานที่ท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นสถานที่ท่ีคงความเป็นเอกลักษณ์แบบแผนที่มีอยู่ ไม่มี
การผสมผสานแนวโมเดิลเข้ามาเก่ียว เป็นสถานที่เก็บอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย 

2.3.4 ผู้ชมมีอ านาจมากแค ่ไหนที่จะส่งผลกระทบต่อธ ุร กิจ  
  - ผู้ชมการแสดงเป็นผู้ที่มีผลกระทบอย่างมากส าหรับส านักการสังคีต เพราะส านัก

การสังคีตเป็นธุรกิจด้านการบริการ ถ้าไม่มีผู้ชมให้ความสนใจหรือไม่เข้าใจ รายได้ของการบริหาร
จัดการการด าเนินงาน ก็จะติดขัด เพราะรายได้ที่มากที่สุดของส านักการสังคีตมาจากการขายต๋ัวเปิด
ให้เข้าชมการแสดงภายในโรงละครแห่งชาติ ราคาจ าหน่ายต๋ัวถือว่ามีราคาถูกมากๆ จึงท าให้ผู้ เข้าชม

ไม่ลังเลงใจที่จะเสียเงินเข้ามาใช้บริการ และถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะในปัจจุบันมีการส่งเสริมจาก
ภาครัฐมากขึ้น ช่วยสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจในวัฒนธรรมมากขึ้น เน้นด้านการสื บทอด

ประเพณีของไทยให้คงอยู่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
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2.3.5 ทร ัพยากรการบร ิการ  

 - ด้านนักแสดง นักแสดงทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทยและสากล จากสถาบันบัณฑิต
พัฒน ศิลป์  กระ ทร วงวัฒมธรรม และ วิทย าลัยนา ฏศิลป์ ทั้ง 12 แห่ ง นอกเหนือจากนี้  ยัง มี
สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศที่สามารถผลิตบุคลากรที่รักษาศิลปวัฒนธรรม 

มีฝีมือ ทักษะ ความสามารถด้านการแสดงนาฏศิลป์ หรือดนตรีไทย สากล ออกมาให้เป็นบุคลากรที่ ดี
ที่ช่วยรักษาศิลปวัฒนธรรม ฟ้ืนฟู สืบทอด ส านักการสังคีตจึงน าพาบุคลากรเหล่านี้ มาท างานและฝึก

ปฏิบัติในทุกแขนงภายในส านักการสังคีต เป็นการพัฒนาฝีมือและศักยภาพของตัวบุคลากรมากขึ้น 
และเพ่ือช่วยกันรักษาศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป  
 

3.ผลการศ ึกษาค ุณภาพการบร ิการของส านักการสังค ีต 
3.1 การประชาสัมพันธ ์งานของส านักการสังค ีต  

การประชาสัมพันธ์ของทางส านักการสังคีต พบว่ามีการประชาสัมพันธ์หลายทาง ทั้งทางเว็บ
ไซด์ จากทางเฟซบุ ๊ก ซ่ึงจะใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เข้ามาเป็นตัวช่วยในการประชาสัมพันธ์ สังคีตสัญจร 
เป็นการไปแสดงในสถานที่ต่างๆ ของต่างจังหวัด เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนต่างจังหวัดได้เห็น 

และซึมซับวัฒนธรรมของไทย ว่ามีความสวยงามมากเพียงใด ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสืบทอด และ
ยังสามารถเป็นการแนะน าให้คนที่อยากมาชม ได้ตามไปชมในโรงละครแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ 

จังหวัดสุพรรณบุรี โรงละครแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา อีกด้วย ส่วนใหญ่ที่ เข้ามาช มการแสดงใน
โรงละครแห่งชาติก็จะเป็นขาจร หรือนักท่องเที่ยวเข้ามาชม เพราะสถานที่ที่จัดต้ังถือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอีกแหล่งของกรุงเทพมหานคร จะสามารถเห็นการประชาสัมพันธ์ได้จากป้ายหน้าโรงละคร

แห่งชาติ และการแจกใบปลิวตามที่ต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง การประชาสัมพันธ์จากป้ายหน้าโรง
ละคร ก็จะมีรายชื่อนักแสดงที่ร่วมแสดงทุกคน เพ่ือเป็นการดึงดูดส าหรับผู้ที่ชื่นชอบนักแสดงท่านนี้ใน
ดวงใจ ถือเป็นการตลาดที่ดีอย่างยิ่ง สามารถดึงคนดูให้เข้ามาชมนักแสดงที่ตนชื่นชอบได้ และรวมไป

ถึงการที่บอกปากต่อปาก ส่วนมากจะเป็นผู้ชมที่ดูมาต้ังแต่รุ่นๆ แล้ว จะมีกลุ่มที่จะชวนกันมาชมการ
แสดงของโรงละคร แต่ส าหรับคนรุ่นใหม่ก็จะใช้วิธี ส่งจดหมายเชิญไปยัง หน่วยงานทั้งรัฐ และเอกชน 

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ือเป็นการโปรโมทให้เข้ามาชม ทางเราจะมีกิจกรรมส าหรับ
หน่วยงานที่มาเป็นหมู่คณะ จะได้รับการเข้าชมฟรี หรือราคาต๋ั วพิเศษ เพ่ือเป็นการส่งเสริมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป 
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3.2 ผลงานการแสดง 

การแสดงโรงละครแห่งชาติน ามาให้รับชมนั้น จะมีการจัดการแสดงไว้แล้วท้ังปี มีการวางแผน
ว่าปีนี้จะมีการแสดงแบบไหน เรื่องอะไร ตอนอะไร แต่ละตอนจะเล่นไม่ซ้ ากับปีก่อน ผู้ชมทุกคนที่เข้า
ชมต้องการที่จะชมการแสดงที่ดี ที่สวยงาม อย่างที่ผู้ชมทุกท่านหวังไว้ ฉะนั้นทางโรงละครจึงต้องน า

การแสดงและฝึกฝนเป็นอย่างดี เพ่ือน าออกมาแสดงให้ทุกคนได้รับชม  ซ่ึงจะมีนักแสดงทั้งนาฏศิลป์ 
ดนตรีไทย ดนตรีสากล ร่วมแสดงด้วย 

การแสดงที่น ามาให้ชมจะเห็นได้ว่าการแสดงในแต่ละเดือนมีเฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ 
ท าให้ผู้ที่อยากชมการแสดงเข้าชมได้ในวันดังกล่าว โดยไม่ต้องลางานหรือหยุดงานมาชม การแสดง
โขนเป็นตอนจะเปลี่ยนการแสดง ตอนละครึ่งปี จะเห็นได้ว่าโรงละครแห่งชาติไม่ได้มีนาฏศิลป์ แต่ยังมี

การแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล ที่แสนไพเราะเข้ามาท าการแสดง เพ่ือสร้างความบันเทิงและเพ่ิม
อรรถรสในการชมมากขึ้น ผู้ที่ เข้ามาชมการแสดงของเราคิดว่าเป็นการอนุรักษ์ไว้ เพราะรัฐบาล

สนับสนุนให้เราอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ให้รักษาแบบเดิมไว้ดีแล้ว ยังไงศิลปะการแสดง
ของเราก็ไม่มีวันสูญ แต่อาจจะมีที่ไม่ค่อยสนใจ เด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยนึกถึง เราก็ต้องค่อยๆ ปลูกฝังพวก
เขา ให้นึกถึงสิ่งที่ เป็นของไทย เชื่อว่ายังไงสักวันก็ต้องกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง เหมือนครั้งในอดีตเม่ือ 70 

ปีที่แล้ว เราต้องสร้างคุณค่าให้มากขึ้น แต่ไม่ทิ้งสิ่งเดิมๆ แต่ในมุมของคนสมัยใหม่ซ่ึงต้องการให้พัฒนา
ไปเป็นแบบโมเดิล ร่วมสมัยเพ่ือให้มีความน่า ต่ืนตา มีความน่าสนใจมากขึ้น และเป็นการดึงดูดให้มีคน

เข้ามาชมการแสดง และเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับทางส านักการสังคีต 
ส่วนใหญ่ ต้องการให้อนุ รักษ์แบบด้ังเดิมที่ เป็น อยู่ไว้ แต่ต้องท าสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กั บ

วัฒนธรรม ให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึง และต่อยอดสืบสานต่อไป แต่ในอีกมุมหนึ่ง เห็นว่าควรที่จะ

ปรับปรุงเพ่ิมการแสดง ที่เป็นแบบร่วมสมัย ผสมผสานให้ดูต่ืนตาต่ืนใจมาก หรือแม้แต่ฉากแสง สี เสียง 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมคนดูให้มากขึ้น รายได้ก็จะเพ่ิมมากขึ้นตามไป 

 

3.3 เคร ื่องแต่งกายที่ใช ้ในการแสดง 
จะเห็นได้ว่าการแต่งกายที่น ามาใช้ในการแสดงมีแบบแผนที่ ด้ังเดิม สืบทอดต่อกันมาอย่างช้า

นาน เครื่องแต่งกายส าหรับใช้ในการแสดงโขน ใช้การแต่งกายแบบยืนเครื่อง ซ่ึงเป็นการแต่งกาย
จ าลองเลียนแบบจากเครื่องทรงต้นของพระมหากษัตริย์แบบโบราณที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา 
แบ่ งเป็ น 5 ฝ่ ายคือ ฝ่า ยมนุษย์ เทวดา พระ น าง ฝ่า ยยัก ษ์และ ฝ่ายลิง ส า หรับบ่ งบอกถึ ง

ยศถาบรรดาศักด์ิและต าแหน่ง นอกจากนั้นตัวละครอ่ืน ๆ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ ศิราภรณ์ ศิราภรณ์
หรือเครื่องประดับ มาจากค าว่า "ศีรษะ" และ "อาภรณ์" หมายความถึงเครื่องประดับส าหรับใช้สวมใส่

ศีรษะเช่น ชฎามงกุฎ ซ่ึงเป็นชื่อเรียกเครื่องประดับศีรษะละครตัวพระ ที่ มีวิวัฒนาการมาจากการโพก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E
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ผ้าของพวกชฏิล ชฏาที่ใช้ในการแสดงโขนละครในปัจจุบัน พัสตราภรณ์ หรือเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มเช่น 

เสื้อหรือฉลององค์ ในสมัยโบราณการแสดงโขนจะใช้เสื้อคอกลมผ่าด้านหน้าตลอด มีการต่อแขนเสื้อ
แบบต่อตรงและเสริมเป้าสี่เหลี่ยมตรงบริเวณใต้รักแร้ แต่ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทันตามยุค
สมัย เป็นเสื้อคอกลมส าเร็จรูป มี 2 แบบคือแบบเสื้อแขนสั้นและแขนยาว และถนิมพิมพาภรณ์ หรือ

เครื่ อ งป ร ะ ดั บ ต่า งๆ  ตา ม แ ต่ ฐา น ะ ขอ งตั วล ะ ค ร  ค า ว่ า ถนิ ม พิม พ า ภ ร ณ์  ม า จ า ก ค า
ว่า "พิมพา" และ "อาภรณ์" หมายถึงเครื่องประดับตกแต่งตามร่างกาย  ส่วนการแสดงเบ็ดเตล็ด ชุด

พ้ืนเมืองตามการแสดงของแต่ละภาค เช่น เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ก็จะมีความสวยงามกว่าชุดที่ใส่ใน
ท้องถิ่น ระบ าเบ็ดเตล็ด เช่น โบราณคดี แต่งตามภาพจ าหลักของสมัยนั้นๆ เนื้อหาของการแสดงนั้นๆ 
เช่น ระบ าฉิ่ง แต่งกายตามแบบนางในราชส านัก ห่มสไบนุ่งผ้าจีบ หรือ ระบ ากรับ แต่งกายแบบนางใน 
ในยุคต้นราชกาลที่ 5 เป็นต้น 

 
3.4 การบร ิการของส านักการสังค ีต 

 การดูแลรับรองและการให้บริการผู้ชมนั้น เนื่องจากโรงละครของกรมศิลปากรเป็นโรงละครที่
จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย จึงค่อนข้างให้ความส าคัญกับผู้เข้าชมการแสดง ดังจะเห็นได้
จากขนาดของโรงละครที่ไมไดเน้นความใหญ่โตโออา แต่มีรูปแบบการจัดที่นั่งที่ เป็นสากล โรงละคร

แหง่ชาติเน้นในเรื่องของสุนทรียะที่ไดจากการรับชมการแสดงเป็นอย่างมาก ผู้ชมสามารถมองเห็นหนา 
และท่าทางของนักแสดงได้อย่างชัดเจน ที่นั่งทุกที่สามารถรับชมการแสดงไดในมุมมองที่ไม่แตกต่างกัน

มาก แต่ก็มีการจัดระดับราคาค่าเข้าชมแตกต่างกันไป ที่นั่งด้านหน้า (แถว ก.)จะมีราคาสูงกว่าที่นั่ง 
ด้านหลัง แต่ก็มีผู้ชมให้ความสนใจเป็นจ านวนมากจนท าให้ต้องมีการจ ากัดจ านวนในการจ าหน่ายบัตร 
นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับผู้ พิการ โดยการมีการจัดที่นั่งส าหรับผู้ พิการอีกด้วย แต่เดิมลักษณะ

ทางเดินภายในโรงละครมีลักษณะเป็นขั้นบันได ท าให้ผู้ชมสูงอายุเข้าชมการแสดงภายในโรงละครไม
สะดวก เนื่องจากภายในมืดและเป็นพ้ืนต่างระดับ เม่ือมีการปรับปรุงโรงละคร  ครั้งล่าสุดจึงไดมีการ
ปรับปรุงทางเดินภายในโรงละครใหม่ให้มีลักษณะเป็นทางลาด และจากการที่ผู้ ชมส่วนใหญ่เป็น 

ผูสู้งอายุ มักเดินเขา – ออก บ่อยครั้งในเวลามีการแสดง จึงมีการเปิดประตู ด้านหลังไวเพ่ือรองรับการ
เขา – ออกของผู้ชมที่สูงอายุที่ต้องการใช้บริการห้องสุขา อาจเนื่องด้วยการแสดงของกรมศิลปากร

ค่อนข้างใช้เวลาในการแสดงมาก ( 3 ชั่วโมง) แต่เพ่ือไม่ให้เสียอรรถรสในการชมการแสดงทางกรม
ศิลปากรจึงไม่เปิดประตูด้านข้างให้เขาออกได จะเปิดเม่ือจบการแสดงเท่านั้น  
 ในส่วนของการจ าหน่ายต๋ัวเข้าชมการแสดง มีการแยกส่วนของห้องจ าหน่ายต๋ัวกับโรงละคร 

อย่างชัดเจน เพ่ือไมให้เกิดความวุ่นวายภายในโรงละคร แต่ทางโรงละครก็มีการจัดสถานที่ไวจ าหน่าย 
ต๋ัวชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงอยู่ บริเวณโถงพักคอยฝั่งขวา รวมถึงจัดที่ส าหรับให้ ผู้ชมได้พัก  ผ่อน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
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เปลี่ยน อิริยาบถก่อนการเข้าชมการแสดงที่บริเวณโถงพักคอยด้านหน้าด้วย การจองบัตรเข้าชมการ

แสดง สามารถจองบัตรล่วงหนา 1 สัปดาห์ และรับบัตรก่อนเข้าชมการแสดง 1 ชั่วโมง ส าหรับโรง
ละครเล็กที่บรรจุผู้ชมไดประมาณ 300 ที่นั่งนั้น ปัจจุบันไมได้เปิดใช้ เนื่องจากมีการปรับปรุงส่วนของ
ส านักการสังคีต จึงได้ใช้พ้ืนที่ในส่วนของโรงละครเล็กเป็นส านักงานชั่วคราว เนื่องจากเก้าอ้ีมีลักษณะ

ไม่ตายตัวสามารถเคลื่อนย้ายไดง่าย ท าให้สะดวกในการจัดพ้ืนที่เพ่ือใช้งานในกิจกรรมอ่ืนๆ ได้ 
 

3.5 พัฒนาค ุณภาพของผู้แสดง 
 การพัฒนาคุณภาพของนักแสดงของส านักการสังคีตนั้น ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งเพราะขึ้นชื่อว่า
หน่วยงานของเรามีหน้าที่อนุรักษ์ สืบทอด ฟ้ืนฟูศิลปะ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางค

ศิลป์ แต่ก็ยังคงความเป็นแบบแผนของไทย ไม่สร้างสรรค์มากจนลืม การแสดงแบบด้ังเดิม ดังนั้น ตัวผู้
แสดงทุกคน ต้องมีใจรักในการแสดง เวลาที่จะ แสดงทุกครั้งจะต้องมีจิตวิญญาณของนักแสดงอย่าง

เต็มที่ เราจึงต้องคอยที่จะหม่ันฝึกฝนนักแสดงในทุกกลุ่มงาน ให้มีประสบการณ์มากขึ้น คอยฝึกฝีมือใน
เวลาว่าง ในเวลาที่ไม่มีงานแสดง เช่น นาฏศิลป์ ก็จะฝึก ร้อง ร า ฝึกเป็นได้ทุกตัวแสดง เวลาเกิดเหตุ
ฉุกเฉินจะได้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ดนตรีไทยและสากลก็จะต้องเล่นดนตรีเป็นทุกชนิด 

เช่นเดียวกัน เพราะแต่ละคนความถนัดต่างกัน จึงต้องคอยหม่ันพัฒนาฝีมือตนเองอยู่ตลอดเวลา  
 การพัฒนาจะเป็นผลดีต่อตนเองในด้านการแสดงแล้ว ยังพัฒนาในด้านบุคลิกภาพ เพ่ิมพูน

สมรรถนะทางวัฒนธรรมในสายวิชาชีพ และเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการแสดงมากยิ่งขึ้น 
 
อภิปรายผล 

1. การจัดการการด าเนินงานของส านักการสังค ีต 
ด้านการวางแผน  

การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการของส านักการสังค ีต  

ส านั กการสังคีตก าหนดเป้าหมายการด าเนินการให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ
นาฏศิลป์ และดนตรีของกรมศิลปากร เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีการวางแผนและ

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก  ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้การท างานภายในการท างานประสบ
ความส าเร็จ การด าเนินงานของส านักการสังคีตมี 3 ประการ คือ อนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมให้คง
อยู่เป็นเอกลักษณ์ ประการที่ 2 คือ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์สู่สาธารณชน 

และประการที่ 3 คือ บทบาทในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้  
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การบร ิหาร งานของส านักการสังค ีต 

ให้บริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงการด าเนินการเหล่านี้จะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ได้ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการเงินของทางรัฐบาล ส าหรับด้านการจัดองค์กร ส านักการ
สังคีตจะมีการท างานร่วมกันอย่างมีระบบ คอยสนับสนุนติดต่อประสานงานกันในด้านต่างๆ ซ่ึงในการ

ท างานแต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
คาดหวังให้ได้ผลลัพธ์จากการท างานออกมาให้เป็นที่น่าพึงพอใจ และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องจาก

การท างานของระบบได้ตามขั้นตอน  
 
ด้านการจัดองค ์กร   

  หน้าที่หลักในการท างานและการแบ่งงาน  
ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักการสังคีต มีทั้งหมด 6 กลุ่มด้วยกัน คือ ฝ่าย

บริหารงานทั่วไป กลุ่มโรงละครแห่งชาติ กลุ่มงานด้านการแสดงนาฏศิลป์ กลุ่มดุริยางค์ไทย  กลุ่ม
ดุริยางค์สากล กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งวิชาการละครและดนตรี 
ด้านดุริยางค์ไทย และด้านดุริยางค์สากล ทุกกลุ่มทุกแผนกจะคอยประสานงานติดต่อสื่อสารกันในการ

ท างานทุกๆ ด้าน เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 
เกณฑ ์การค ัดเลือกผู้ร ับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน   

จะต้องท าการสอบเข้ามา และจะมีทางกรมศิลปากรเป็นผู้คัดเลือกอีกที ก่อนที่จะ
ผ่านฝ่ายบุคคลของส านักการสังคีต ทุกคนที่ต้องการเข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของส านักการสังคีต 
จะผ่านการพิจารณาคัดเลือกแบบพิเศษ เนื่องจากสถานที่นี้ เป็นสถานที่ที่ซ่ึงอนุรักษ์วัฒนธรรม ผู้ที่จะ

ผ่านเข้ามาต้องเป็นผู้ที่ มีความสามารถในด้านงานต่างๆ แล้ว ยังต้องมีเจตนารมณ์ที่จะสืบทอด และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเราอีกด้วย 

 

การบังคบับญัชาสั่งการ  
แรงจูงใจในการท างาน  

ผู้น าภายในองค์กรที่จะประสบความส าเร็จต้องตระหนักว่าผู้ที่ มีศักยภาพสูงของ
องค์กรนั้นจะต้องท างานเพ่ือองค์กรด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่เพราะถูกบังคับ จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจในการ
ท างานของส านักการสังคีต ส่วนมากจะขึ้นอยู่กับความเป็นกันเอง การท างานไม่กดดัน ไม่มีการดุด่า

อย่างรุนแรงจากคนที่เป็นหัวหน้า ไม่ได้มีสิ่งของเป็นเงินหรือโบนัสมาเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ในการ
ท างาน แต่ทุกคนก็ท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และสภาพแวดล้อมภายในห้องการท างาน ถือว่า

ไม่มีความกดดันในเวลาท างาน  
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เกณฑ ์ในการ ให้ร างวัลแก่บุคลากร   

ส านักการสังคีตไม่ได้มีการให้โบนัส หรือเงินให้เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ แต่ส าหรับ
ผู้ที่มีต าแหน่งก็จะมีเงินประจ าต าแหน่งด้วย สิ่งนั้นก็ถือเป็นรางวัลเป็นแรงจูงใจในการท างานของผู้ที่ มี
เงินประจ าต าแหน่ง แต่ส าหรับคนที่ไม่มีก็ไม่ได้รู้สึกน้อยใจ เพราะสิ่งที่พนักงานต้องการมากที่สุดคือ 

"การแสดงความชื่นชม" จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เพียงค่าตอนแทนที่ดีเท่านั้น แต่บุคลากรจะมีความยินดีกับ
การที่แสดงความชื่นชมพนักงานเม่ือเขาท าดี ก็จะท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมีความสุข  

การฝึกอบรมบุคลากร  
เป็นการสร้างก าลังใจและทัศนคติที่ดีในการท างาน นอกจากการฝึกอบรมในแต่ละ

หลักสูตรจะสร้างความรู้ความช านาญทางวิชาการแก่พนักงานแล้วยังสามารถช่วยให้พนักงานรู้สึกผ่อน

คลายจากสภาพวะตึงเครียดที่เกิดจากการท างานส านักการสังคีตการฝึกอบรม เป็นการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ด้านนาฏศิลป์ไทย ด้านดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ทั้งไทยและสากล ด้านวิชาการ ด้าน

ศิลปกรรม แสง สี เสียง ซ่ึงงานในทุกด้านต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
ประสบการณ์ เพ่ือที่จะท ามาปฏิบัติในการท างานให้ดี ประสบผลส าเร็จตามที่องค์กรสร้างไว้ การที่ มี
การพาบุคลากรของส านักการสังคีต แต่ละแผนกออกไปฝึกอบรมหรือสัมมนาภายนอก เป็นการสร้าง

การท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังสามารถพัฒนามนุษยสัมพันธ์ พัฒนาบุคลิกภาพ ของแต่
ละบุคคลมากยิ่งขึ้น  

การติดต่อสื่อสาร   
การท างานยังมีผิดพลาดอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถือว่ามาก เพราะตอนนี้ใช้เทคโนโลยีเข้ามา

เป็นตัวช่วยในการประสานงาน และติดต่องาน  การสื่อสารควรที่จะต้องมีความชัดเจนในการใช้

ข้อความ ภาษาถ้อยค าที่จะส่ง มีความถูกต้องข่าวสารที่ได้รับมาต้องมีความจริง มีความน่าเชื่อถือใน
การส่งสารหรือรับสาร มีความต่อเนื่องและแน่นอนแม่นย า การท างานที่เป็นระบบย่อมส่งผลให้เกิดผล
ดี และงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เป้าหมายของ

งานนั้นๆ ก็จะส าเร็จ 
 

การประสานงาน  
ในขณะที่การประสานงานหน้าที่หลักๆ เวลามีงานการแสดงเข้ามา ก็จะตรงเข้าไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปก่อน แล้วทางฝ่ายงานบริหารทั่วไป จะมอบหมายไปยังบุคลากรที่ท าหน้าที่งาน

ประสานงาน จะตรวจสอบงานนั้นๆ ว่าเป็นส่วนงานของกลุ่มไหน และท าหนังสือเก่ียวกับงานออกมา 
เพ่ือเป็นการแจ้งให้แต่ละบุคคลทราบบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานก็จะร่วมมือ จัดตารางเวลาในการ

ซ้อมร่วมกัน  
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ด้านการควบค ุม  

การประ เมินผลกา รปฏิบั ติงานของบุคลากรในองค์กร ส านักการสังคีต กา ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จะวัดจากความสามารถที่แสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน วัดจากงานที่ตนได้รับมอบหมายว่าส าเร็จมากน้อยเพียงใด กับ

เป้าหมายหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นว่าในส านักการสังคีต มีความโปร่งใสใน
การตรวจการท างานของทุกคน ไม่มีใครดีใครเด่นไปกว่าใคร จึงท าให้บุคลากรในองค์ปฏิบัติหน้าที่ของ

ตนอย่างเคร่งครัด และต้ังใจท าให้ออกมาเห็นผลดีที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับ Drucker (1997) อางถึงใน 
พีรสิทธ์ิ ค านวณศิลป์ และศุภวัฒนายากร วงศ์ธนาวสุ, 2546. กล่าวว่า การจัดการ หรือกระบวนการ
ท างานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลในองค์กร ร่วมกันท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่

ก าหนดไว้ 5 ขั้นตอนประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การ
ประสานงาน และการควบคุม กระบวนการท างานหรือการจัดการมีความส าคัญต่อองค์กรธุรกิจ 

เพราะทุกขั้นตอนมีผลต่อ ความส าเร็จที่จะท าให้เกิดผลก าไรและช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ นอกจากนี้กระบวนการจัดการยังเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ ต้องรู้จักน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากแต่ละ องค์กรมีปัจจัยความส าเร็จที่แตกต่างกัน 

 
2. สภาพแวดล้อมการด าเนินงานของส านักการสังค ีต  

 ปัจจัยภายใน 
จากการศึกษา พบว่า จุดอ่อนของส านักการสังคีต ด้านบุคลากร แผนกงานบริหารการท างาน

ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากระบบการท างานยังเป็นการใช้แบบปากต่อปาก พอมี

งานอ่ืนเข้ามาแทรกก็จะลืมงานก่อนหน้าที่ได้มอบหมายไว้ ในขณะที่แผนกงานด้านการแสดงถือเป็น
จุดแข็งของส านักการสังคีต เพราะบุคลากรในด้านนี้ทุกคนล้วนได้รับการสอบคัดเลือกเข้ามาอย่างเคร่ง
ขัด มีประสบการณ์การแสดงมาทุกรูปแบบ 

ด้านการจัดการ  ส านักการสังคีตเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ มีภารกิจในการอนุรักษ์ สืบทอด 
และสร้างสรรค์งานด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมศิลปากร มี

หลายสาขา ทั้งงานด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทั้งไทยและสากล  
ด้านการ เงิน การท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ ต้ังไว้จึงจ าเป็นต้องใช้

งบประมาณสนับสนุนเป็นจ านวนมาก นอกจากรัฐบาลจะสนับสนุนแล้ว ส านักการสังคีตยังมีการหา

แนวทางการหาเงินเพ่ือแบ่งหน้าที่ของรัฐบาล น าส่วนที่หาเป็นรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ของ
ส านักการสังคีต  
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ด้านวัตถุดิบ จะเป็นการจ้างจากบ้านเครื่องที่สามารถท าเครื่องได้ และต้องท าเครื่องตามแบบ

แผนของส านักการสังคีต ถ้าไม่ยากเกินไปส าหรับการท าเอง จะ ซ้ือวัตถุดิบจากพาหุรัดเพ่ือมาท า 
ส่วนมากจะท ามือ ฉากจะมีบุคลากรที่จบเชี่ยวชาญโดยตรง ท าขึ้นมาเองไม่ได้จ้าง 

 

ปัจจัยภายนอก 
ส าหรับโอกาสและอุปสรรคของส านักการสังคีต ด้านเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ไม่มีผลร้ายแรง

มากนัก เพราะรัฐบาลได้ต้ังงบประมาณไว้ เพ่ือให้ภายในมาบริหารเองว่าส่วนไหนสมควรใช้ ในส่วนที่มี
ผลกระทบต่อส านักการสังคีต จะเป็นอัตราในการจ้างไปแสดงในที่ต่างๆ ลดน้อยลง เนื่องจากผู้จ้า ง
ต้องการลดค่าใช้จ่าย ดังนั้นส านักการสังคีตจึงจัดหาวิธีการเพ่ิมรายได้ เช่น จะมีการเชิญชวนลดราคา

ต๋ัว มีการแสดงพิเศษ ให้ดูน่าสนใจ 
ด้าน เศร ษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ถือว่ามีผลต่อการด าเนินการจัดการหารายได้ 

เพ่ือน ามาหมุนเวียนในส านักการสังคีต แต่ก็จะไม่มีผลร้ายแรงมาก ในส่วนที่มีผลกระทบต่อส านักการ
สังคีต ก็มีการที่เม่ือก่อนมีการจ้างไปแสดงตามงานต่างๆ แล้วแต่ขอความอนุเคราะห์ มีการแสดงอย่าง
ต่อเนื่องภายในปี แต่พอเข้ายุคที่ เศรษฐกิจเริ่มผันแปร อัตราในการจ้างไปแสดงในที่ต่างๆ เช่นเหมือน

ก่อนน้อยลง เนื่องจากผู้จ้างต้องการลดค่าใช้จ่ายของตัวเองเป็น ดังนั้นการจัดการหารายได้จึงลด
น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ส านักการสังคีตจึงจัดหาวิธีการเพ่ิมรายได้ เช่นจะมีการเชิญชวนลดราคาต๋ัว มี

การแสดงพิเศษ ให้ดูน่าสนใจ 
ด้านสังค ม ปัจจุบันสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง

ชาติกันขึ้น และสื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที ฯลฯ สิ่งบันเทิงเหล่านี้ นอกจากจะหาชมได้ง่ายไม่

เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังท าให้เกิดการเปรียบเทียบเก่ียวกับการแต่งกาย ฉาก นักแสดง นักดนตรี ถ้ายิ่งอยู่
ในยุคที่มีคนรุ่นหลังมากมายให้ความสนใจกับสื่อต่างประเทศมากกว่า การแสดงของไทยก็จะไม่ได้รับ
ความนิยมสนใจจากกลุ่มเยาวชนเลย  

ด้านวัฒ นธ รร ม วัฒนธรรมจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรได้
อย่างแน่แท้ ซ่ึงวัฒนธรรมถือเป็นค่านิยม บรรทัดฐานของสังคม ที่ท าให้เกิดการยอมรับภายในกลุ่ม 

ลักษณะของการท างานกลุ่มงานมีลักษณะที่ให้ความเคารพผู้มีอาวุโส ครูบาอาจารย์  การไปลามาไหว้
นั้นเอง วัฒนธรรมภายนอกในปัจจุบัน มีผลต่อการด ารงชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมาก ท าให้การที่จะ
สนใจในความเป็นไทยลดน้อยลง ชาวต่างชาติยังจะมีความสนใจมากกว่า เพราะฉะนั้นเราคนไทยเอง

ควรจะอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีของไทย ไม่ให้เสื่อมหาย ส่วนส านักการสังคีตที่ใช้กับแบบเคารพ
กันเป็นพ่ีน้อง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแพร่ซ่ึงกันและกัน ประนีประนอม ไปลามาไหว้ซ่ึงถือว่าเป็นประเพณีของ

กลุ่มนาฏศิลป์ และมีวิธีการตักเตือนและลงโทษตามระเบียบ ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีองค์กรหนึ่งเลยก็
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ว่าได้ เพราะบางองค์กรไม่ได้ใส่ใจกันบุคลากรมากเท่าที่ควร บุคลากรจึงไม่มีความรักให้กับองค์กร 

ท างานเพ่ือให้เสร็จเท่านั้น แต่ถ้าเรามีวัฒนธรรมที่อยู่กันแบบพ่ีน้อง เราจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน อบอุ่น
มากขึ้น 

ด้านการ เมือง ถือว่าไม่มีผลกับส านักการสังคีต เพราะไม่ว่าการเมืองจะเป็นไปในรูปแบบไหน 

การเผยแพร่วัฒนธรรมยังคงอยู่  รัฐบาลจะคอยสนับสนุนวัฒนธรรมของไทยไม่ให้สูญหาย คอยอนุรักษ์ 
สืบทอด ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความส าคัญของการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย  

ด้านของเทคโนโลยี ที่ยังไม่ทันสมัย เนื่องจากมีการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม  เช่น  
เทคโนโลยีถ้าเข้าถึงวัฒนธรรมมากเกินไป ก็จะส่งผลให้ สูญเสียอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมที่มีมาแบบด้ังเดิม เช่นกัน การแสดงฉากบางอย่างต้องใช้วิธีการแบบเดิม ใช้เสียงฝนตกโดย

การน าทรายมาโรยบนสังกะสี เป็นการเข้าถึงอรรถรสการ ชมการแสดงที่ชัดเจน ได้อารมณ์ ซ่ึง
สอดคล้องกับ ชูเพ็ญ วิบุลสันติ (2551) กล่าวว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน

องค์กร จะช่วยให้เข้าใจได้ว่าแต่ละปัจจัยมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร  จุดแข็งของ
องค์กรจะเป็นความสามารถที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะ
เป็นคุณลักษณะที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน  โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้

โอกาส เพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กร ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์
ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์  SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 
 

สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  

ค ู่แข่งของโ ร งละครแ ห่งชาติ คู่แข่งที่อยู่ในธุรกิจอยู่แล้ว มีระบบการจัดการการท างานที่
ดีกว่า ทันสมัยมากด้วยเทคโนโลยีที่มากกว่า ทั้งด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ท าให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดคน
ให้เข้าไปรับชมการแสดงเป็นอย่างมาก เช่น รัชดาลัย เทียเตอร์  และศูนย์วัฒนธรรม  

ค ู่แข่งหน้าใหม่เข้ามาในธ ุร กิจ  ยังไม่มี เพราะด้วยธุรกิจด้านนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ การ
ร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล คู่แข่งจึงเข้ามาได้ยาก ด้วยต้นทุนที่สูง และต้องได้รับการสนับสนุน

จากหลายๆ ฝ่าย จึงไม่ค่อยมีคู่แข่งกล้าที่จะเข้ามาท าธุรกิจ  
บร ิการทดแทน ก็จะเป็นลักษณะของศาลาเฉลิมกรุง หอวชิราวุธานุสรณ์ และสถาบันคึกฤทธิ์

ฯ สถานที่ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสถานที่ท่ีคงความเป็นเอกลักษณ์แบบแผนที่มีอยู่  ไม่มีการผสมผสาน

แนวทางสมัยใหม่เป็นสถานที่เก็บอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย  
ผู้ชมมีอ านาจมากแค ่ไหนที่จะส่งผลกระทบต่อธ ุร กิจ   ผู้ชมการแสดงเป็นผู้ที่มีผลกระทบ

อย่างมากส าหรับส านักการสังคีต เพราะส านักการสังคีตเป็นธุรกิจด้านการบริการ เพราะรายได้ที่มาก
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ที่สุดของส านักการสังคีตมาจากการขายต๋ัวเปิดให้เข้าชมการแสดงภายในโรงละครแห่งชาติ ราคา

จ าหน่ายต๋ัวถือว่ามีราคาถูกมากๆ จึงท าให้ผู้เข้าชมไม่ลังเลงใจที่จะเสียเงินเข้ามาใช้บริการ  และถือเป็น
โอกาสที่ดีเพราะในปัจจุบันมีการส่งเสริมจากภาครัฐมากขึ้น ช่วยสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาใส่
ใจในวัฒนธรรมมากขึ้น เน้นด้านการสืบทอดประเพณีของไทยให้คงอยู่ 

ทร ัพยากรการบร ิการ  ด้านนักแสดง มีสถาบันการศึกษาต่างๆ ของประเทศที่สามารถผลิต
บุคลากรที่รักษาศิลปวัฒนธรรม มีฝีมือ ทักษะ ความสามารถด้านการแสดงนาฏศิลป์ หรือดนตรีไทย 

สากล ส านักการสังคีตจึงน าพาบุคลากรเหล่านี้  มาท างานและฝึกปฏิบัติในทุกแขนงภายในส านักการ
สังคีต เป็นการพัฒนาฝีมือและศักยภาพของตัวบุคลากรมากขึ้น และเพ่ือช่วยกันรักษาศิลปวัฒนธรรม
ของไทยให้คงอยู่สืบไป สอดคล้องกับMichael E. Porter เสนอว่าสภาวะการด าเนินงานขององค์กร

ธุรกิจขึ้นอยู่กับสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่องค์กรธุรกิจนั้นอยู่  และสภาวะการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งย่อมขึ้นอยู่ กับปัจจัยที่ส าคัญ 5 ประการ ความเข้มแข็งของปัจจัยทั้ง 

5 ประการนี้บ่งบอกถึงโอกาสในการได้ก าไรของธุร กิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ ยิ่งปัจจัยเหล่านี้ มีความ
เข้มแข็งมากเท่าใดย่อมส่งผลเสียต่อการขึ้นราคา ซ่ึงน าไปสู่การได้ก าไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ 
ซ่ึงถือเป็นข้อจ ากัดของธุรกิจ ในขณะเดียวกันถ้าปัจจัยนั้นๆ มีความอ่อนแอย่อมเป็นโอกาสอันดีต่อ

ธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ เนื่องจากธุรกิจสามารถได้ก าไรได้มากขึ้น แต่เนื่องจากสภาวะอุตสาหกรรม
มีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นความเข้มแข็งหรือผลของปัจจัยทั้ง 5 ประการนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง

ได้เสมอ 
 
3. ค ุณภาพการ ให้บร ิการของส านักการสังค ีต 

การประชาสัมพันธ ์งานของส านักการสังค ีต 
ได้ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซด์ Facebook มีทั้งสังคีตสัญจร เป็นการไป

แสดงในสถานที่ต่างๆ ของต่างจังหวัด เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนต่างจังหวัดได้เห็น และซึมซับ

วัฒนธรรมของไทย และยังสามารถเป็นการแนะน าให้คนที่อยากมาชม ได้ตามไปชมในโรงละคร
แห่งชาติ ซ่ึงการแสดงของโรงละครแห่งชาติ จะมีการจัดการแสดงไว้แล้วท้ังปี และผู้ชมทุกคนที่เข้าชม

ต้องการที่จะชมการแสดงที่ ดี สวยงามอย่างที่ผู้ชมทุกท่านหวังไว้ ฉะนั้นทางโรงละครจึงต้องน าการ
แสดงและฝึกฝนเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่ต้องการให้อนุรักษ์แบบด้ังเดิมที่เป็นอยู่ไว้ แต่ในอีกมุมหนึ่งควรที่
จะปรับปรุงเพ่ิมการแสดงที่เป็นแบบร่วมสมัย ผสมผสานให้ดูต่ืนตาต่ืนใจมากขึ้น 
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ผลงานการแสดง  

การแสดงโรงละครแห่งชาติน ามาให้รับชมนั้น จะมีการจัดการแสดงไว้แล้วท้ังปี มีการวางแผน
ว่าปีนี้จะมีการแสดงแบบไหน เรื่องอะไร ตอนอะไร แต่ละตอนจะเล่นไม่ซ้ ากับปีก่อน ผู้ชมทุกคนที่เข้า
ชมต้องการที่จะชมการแสดงที่ดี ที่สวยงาม อย่างที่ผู้ชมทุกท่านหวังไว้ ฉะนั้นทางโรงละครจึงต้องน า

การแสดงและฝึกฝนเป็นอย่างดี เพ่ือน าออกมาแสดงให้ทุกคนได้รับชม  ซ่ึงจะมีนักแสดงทั้งนาฏศิลป์ 
ดนตรีไทย ดนตรีสากล ร่วมแสดงด้วย การแสดงที่น ามาให้ชมจะเห็นได้ ว่าการแสดงในแต่ละเดือนมี

เฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ท าให้ผู้ที่อยากชมการแสดงเข้าชมได้ในวันดังกล่าว โดยไม่ต้องลางาน
หรือหยุดงานมาชม ผู้ที่เข้ามาชมการแสดงของเราคิดว่าเป็นการอนุรักษ์ไว้ เพราะรัฐบาลสนับสนุนให้
เราอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ให้รักษาแบบเดิมไว้ดีแล้ว ยังไงศิลปะการแสดงของเราก็ไม่มี

วันสูญ แต่อาจจะมีที่ไม่ค่อยสนใจ เด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยนึกถึง เราก็ต้องค่อยๆ ปลูกฝังพวกเขา ให้นึกถึง
สิ่งที่เป็นของไทย เชื่อว่ายังไงสักวันก็ต้องกลับมารุ่งเรืองอีก 

 
เคร ื่องแต่งกายที่ใช ้ในการแสดง  
จะเห็นได้ว่าการแต่งกายที่น ามาใช้ในการแสดงมีแบบแผนที่ ด้ังเดิม สืบทอดต่อกันมาอย่างช้า

นาน เครื่องแต่งกายส าหรับใช้ในการแสดงโขน ใช้การแต่งกายแบบยืนเครื่อง ซ่ึงเป็นการแต่งกาย
จ าลองเลียนแบบจากเครื่องทรงต้นของพระมหากษัตริย์แบบโบราณที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา 

แบ่งเป็น 5 ฝ่ายคือ ฝ่ายมนุษย์ เทวดา พระ นาง ฝ่ายยักษ์และฝ่ายลิง ส่วนการแสดงเบ็ดเตล็ด ชุด
พ้ืนเมืองตามการแสดงของแต่ละภาค เช่น เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ก็จะมีความสวยงามกว่าชุดที่ใส่ใน
ท้องถิ่น ระบ าเบ็ดเตล็ด เช่น โบราณคดี แต่งตามภาพจ าหลักของสมัยนั้นๆ เนื้อหาของการแสดงนั้นๆ  

  
 การบร ิการของส านักการสังค ีต 

การดูแลรับรองและการให้บริการผู้ชมนั้น ส านักการสังคีตค่อนข้างให้ความส าคัญกับผู้เข้าชม

การแสดง ดังจะเห็นได้จากขนาดของโรงละครที่ไมไดเน้นความใหญ่โตโออา แต่มีรูปแบบการจัดที่นั่งที่
เป็นสากล โรงละครแหง่ชาติเน้นในเรื่องของสุนทรียะที่ไดจากการรับชมการแสดงเป็นอย่างมาก ผู้ชม

สามารถมองเห็นหนา และท่าทางของนักแสดงได้อย่างชัดเจน และจากการที่ผู้ ชมส่วนใหญ่เป็น 
ผูสู้งอายุ จึงมีการเปิดประตู ด้านหลังไวเพ่ือรองรับการเขา – ออกของผู้ชมที่สูงอายุที่ ต้องการใช้
บริการห้องสุขา แต่เพ่ือไม่ให้เสียอรรถรสในการชมการแสดงทางกรมศิลปากรจึงไม่เปดิประตูด้านข้าง

ให้เขาออกได จะเปิดเม่ือจบการแสดงเท่านั้น ในส่วนของการจ าหน่ายต๋ัวเข้าชมการแสดง มีการแยก
ส่วนของห้องจ าหน่ายต๋ัวกับโรงละคร อย่างชัดเจน เพ่ือไมให้เกิดความวุ่นวายภายในโรงละคร การจอง

บัตรเข้าชมการแสดง สามารถจองบัตรล่วงหนา 1 สัปดาห์ ซ่ึงสอดคล้องกับ วีระรัตน์ กิจเลิ ศ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C


 

 
98 

 

 
 

ไพโรจน์ (2548) กล่าวว่า การบริการเป็นการให้การต้อนรับช่วยเหลือด้วยความเต็มใจดุจญาติพ่ีน้อง 

จะเป็นการสร้างความประทับใจกับบุคคลที่มาติดต่อ และเพ่ือแสดงออกซ่ึงความประทับใจกับบุคคล
ที่มาติดต่อ รวมถึงเพ่ือช่วยเหลือ คือพยายามให้ความช่วยเหลือความสะดวก ตลอดจนเพ่ือช่วยท าทุก
สิ่งทุกอย่างเท่าที่จะท าได้เต็มความสามารถ 

 
 พัฒนาค ุณภาพของผู้แสดง 

ของส านักการสังคีตนั้น ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งเพราะขึ้นชื่อว่าหน่วยงานของเรามีหน้าที่อนุรักษ์ 
สืบทอด ฟ้ืนฟูศิลปะ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ แต่ก็ยังคงความเป็นแบบแผน
ของไทย ไม่สร้างสรรค์มากจนลืม การแสดงแบบด้ังเดิม ดังนั้น ตัวผู้แสดงทุกคน ต้องมีใจรักในการ

แสดง เวลาที่จะแสดงทุกครั้งจะต้องมีจิตวิญญาณของนักแสดงอย่างเต็มที่ เราจึงต้องคอยที่จะหม่ัน
ฝึกฝนนักแสดงในทุกกลุ่มงาน ให้มีประสบการณ์มากขึ้น คอยฝึกฝีมือในเวลาว่าง ในเวลาที่ไม่มีงาน

แสดง เช่น นาฏ ศิลป์ ก็จะฝึ ก ร้อ ง ร า ฝึกเป็นได้ทุกตัวแสดง เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจ ะได้แก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ดนตรีไทยและสากลก็จะต้องเล่นดนตรีเป็นทุกชนิด เช่นเดียวกัน เพราะแต่
ละคนความถนัดต่างกัน จึงต้องคอยหม่ันพัฒนาฝีมือตนเองอยู่ตลอดเวลา  การพัฒนาจะเป็นผลดีต่อ

ตนเองในด้านการแสดงแล้ว ยังพัฒนาในด้านบุคลิกภาพ เพ่ิมพูนสมรรถนะทางวัฒนธรรมในสาย
วิชาชีพ และเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการแสดงมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ เอนก สุวรรณ

บัณฑิต (2548) กล่าวว่า การบริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับท าธุรกิจการบริการที่ดีเป็นที่พึง
พอใจของลูกค้าจะต้องมาจาก 2 ส่วนด้วยกัน คือ ต้องเริ่มจากมีจิตส านึกในการบริการ (Sense of 
Service) ผสมผสานกับการแสดงออกด้วยท่าทางบุคลิกที่ดี อ่อนน้อม สุภาพ ซ่ึงเราเรียกว่า มาตรฐาน

การบริการ (Standard of Service) การบริการอย่างคุณภาพ หมายถึง การบริการที่พนักงานผู้
ให้บริการมีความพร้อมทางด้านจิตใจที่จะให้บริการและแสดงออกมาด้วยกิริยามารยาทท่ีควรปฏิบัติ 
ซ่ึงท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างยิ่ง 

 
ประโยชนจ์ากการวจิยั 

 จากการศึกษารูปแบบและข้อมูลลักษณะการจัดการการด าเนินงาน สภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงาน และคุณภาพการบริการของส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ท าให้
ผู้วิจัยสามารถน ามาสร้างวัตถุประสงค์และมีแนวคิดในการวิจัย เพ่ือที่จะให้ได้ผลการศึกษาที่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ ให้งานวิจัยมีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ จากการวิจัยในครั้งนี้มีประโยชน์ในเชิงการจัดการ
ธุรกิจและประโยชน์เชิงทฤษฎี ดังนี้ 

 



 

 
99 

 

 
 

 1. ประโยชน์ในเช ิงการจัดการธ ุร กิจ  

  1.1 ลักษณะการจัดการการด าเนินงานของส านักการสังคีต การบริหารงานจะขึ้นอยู่
ภายใต้กรมศิลปากร งบประมาณของส านักการสังคีตได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ซ่ึงท าให้บางครั้ง
จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนเกิน ในส่วนของการบริหารมีแนวทางในการท างานที่เป็นระบบ แต่ก็ยังไม่ค่อย

มีความยืดหยุ่นในการท างาน ส านักการสังคีตจึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือมาเป็นแนวทางใน
การบริหาร ปรับปรุงหาจุดบกพร่องจากการด าเนินงาน จะส่งผลให้การบริหารงานในด้านต่างๆ มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1.2 ลักษณะของสภาพแวดล้อมการด าเนินงาน ส านักการสังคีตมีการศึกษาและ
สังเกตถึงสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่เป็นผลกระทบทั้งทางดีและทางที่ควรปรับปรุง เพ่ือที่จะน ามา

วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และน ามาพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิม เพ่ือ
ความก้าวหน้าและเป็นการสืบทอด อนุรักษ์ สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยไปในตัวอีกทาง 

  1.3 ลักษณะการบริการของส านักการสังคีต ส่วนของการบริการจะเน้นไปทางการ
บริการของโรงละครแห่งชาติ มีการบริการที่อยู่ในระดับพึงพอใจ ส่วนการแสดงจะเป็นการแสดงที่
อนุรักษ์แบบแผน แบบด้ังเดิม ไม่ได้มีการผสมผสานของการแสดงสมัยใหม่เข้ามา ท าให้ผู้ชมบางกลุ่ม

เกิดความเบื่อหน่ายกับการแสดง การประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ ยังมีผู้ เข้าถึงเป็นส่วนน้อย 
ส านักการสังคีตจึงต้องน าสิ่งเหล่านี้มาปรับปรุงให้น่าสนใจ สิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ต้องพัฒนายิ่งขึ้นไปอีก เพ่ือ

เป็นการดึงดูดให้เยาวชนรุ่นหลังเห็นถึงความส าคัญของการแสดงที่เป็นของไทย และชวนอนุรักษ์กัน
สืบไป 

2. ประโยชน์เช ิงทฤษฎ ี 

 จากการศึกษาการด าเนินงาน สภาพแวดล้อม คุณภาพการบริการ กรณีศึกษา : 
ส านั กการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและลักษณะการ
ด าเนินการ แนวคิดเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางการด าเนินงาน และแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการ

บริการ จากแนวคิดและทฤษฎีเหล่านี้ท าให้ผู้วิจัยสามารถน ามาสร้างวัตถุประสงค์ในการศึกษา  ได้แก่
เพ่ือศึกษาการจัดการการด าเนินงานของส านักการสังคีต เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน

ของส านักการสังคีต และเพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการของส านักการสังคีต 
ในส่วนของการด าเนินงานส านักการสังคีตนั้น เป็นการน าระบบการท างานมา ต้ังแต่

การวางแผน การจัดการองค์กร การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงานและการควบคุม เป็น

เครื่องมือส าคัญ โดยมีทักษะของผู้บริหารหรือเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ส่วนของสภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงานน าแนวคิดสภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน รวมไปถึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการ
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แข่งขันมาประกอบ และเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ เข้าชม ส านักการสังคีตได้มีการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการเพ่ือให้ประสบความส าเร็จและมีผู้ชมให้ความสนใจมากขึ้น  
 

ข้อเสนอแนะส าหร ับการวิจัยในอนาคต 

จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต ดังนี้ 
 1. ควรมีการวิจัยแบบต่อเนื่องในเรื่องนี้ และขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มธุรกิจงาน

เดียวกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางและเพ่ือส ารวจปัญหาในการจัดการด าเนินงาน ส าหรับเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงให้มรการท างานที่ดีขึ้นต่อไป 
 2. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ มนาฏศิลป์ – 

ดนตรี หรือกลุ่มผู้ที่ มีความรู้ เก่ียวกับนาฏศิลป์ – ดนตรี เท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไปอาจจะต้อง
ด าเนินการสัมภาษณ์บุคลากรภายนอกที่ไม่มีความรู้เฉพาะด้านนาฏศิลป์ – ดนตรี และผู้ที่มีความรู้ทาง

ธุรกิจที่ทันสมัย เก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกของส านักการสังคีต รวมไปถึงการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน เพ่ือความชัดเจนของข้อมูลมากยิ่งขึ้น 
 3. การ ศึกษาครั้ งนี้ เป็น การศึกษาคุณภาพการให้ บ ริการภาย ใน โรงละครแห่งชา ติ 

กรุงเทพมหานคร  เท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไปควรขยายให้ครอบคลุมถึง โรงละครแห่งชาติ จังหวัด
สุพรรณบุรี และโรงละครแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาถึงความแตกต่างของแต่ละโรงละคร 

และอาจใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ท าการออกแบบสอบถามส าหรับผู้ที่เข้าชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
เพ่ือที่จะสามารถทราบถึงความต้องการของผู้ชมมากขึ้น 
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ประเด็นค  าถามแบบสัมภาษณ์ที่ใช ้ในการวิจัย  

เร ื่อง การด าเนินงาน สภาพแวดล้อม และคณุภาพการบรกิาร กรณศีกึษา : ส านักการสังค ีต กรม
ศ ิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม 

(ส าหร ับผู้ให้ข้อมูลหลัก) 

 
วันที่ให้สมัภาษณ์ 

วันที่ .................... เดือน .......................................... พ.ศ. .................................. เวลา ........................ 
สถานที่สนทนา ...................................................................................................................................... 
 

ประเด็นค  าถามมีดังนี ้
1. การจัดการการด าเนินงานของส านักการสังค ีต 

1.1 ด้านการวางแผน 
 - การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
 - การบริหารงานของส านักการสังคีต 

1.2  ด้านการจัดองค์กร 
- หน้าที่หลักในการท างาน 

- เกณฑ์การคัดเลือกบุคลการ 
1.3 ด้านการบังคับบัญชาสั่งการ 
 - แรงจูงในในการท างาน 

 - เกณฑ์การให้รางวัลแก่บุคลากร 
 - การฝึกอบรบบุคลากร 
 - การติดต่อสื่อสาร 

1.4 ด้านการประสานงาน 
 - การประสานงานระหว่างแผนก 

1.5 ด้านการควบคุม 
  - การประเมินผลการปฎิบัติงาน 
 

2. สภาพแวดล้อมของการด าเนินงานของส านักการสังค ีต  
2.1 สภาพแวดล้อมภายใน 

2.1.1 ด้านบุคลากรและความสามารถของบุคลากร 
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2.1.2 ด้านการเงิน 

2.1.3 ด้านการจัดการองค์กร 
2.1.4 ด้านวัสดุ 

 

2.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
2.2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.2.2 ด้านสังคม 
2.2.3 ด้านวัฒนธรรม 
2.2.4 ด้านการเมือง 

2.2.5 ด้านเทคโนโลยี 
 

2.3 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  
 2.3.1 คู่แข่งของโรงละครแห่งชาติ 
 2.3.2 คู่แข่งหน้าใหม่ในธุรกิจ 

 2.3.3 บริการทดแทน 
 2.3.4 ผลกระทบจากผู้ชม 

 2.3.5 ทรัพยากรการบริการ 
 

3. ค ุณภาพการ ให้บร ิการของส านักการสังค ีต 

3.1 การประชาสัมพันธ์ 
3.2 ผลงานการแสดง 
3.3 เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดง 

3.4 การบริการภายในโรงละครแห่งชาติ 
3.5 พัฒนาคุณภาพของผู้แสดง 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
แบบขอความอนุเคร าะห์
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