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บทคัดย่อ
การบริหารจัดการงานแสดงนาฏยศึลป็เป็นอีกหนึ่งซ่องทางในการสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างทัศนคติ 

ที่ดีต่อองค์กรอันหมายถืงสาขาวิชานาฏยศิลป๋ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา เพื่อแสดงให้เห็นถืงการบูณาการองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการแสดงนาฏยศิลป็ และเพื่อพัฒนา 
รูปแบบการบริหารจัดการการแสดงนาฏยศิลป็ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลเซิงเอกสารการสัมภาษณ์ 
การสังเกต การด้นคว้าข้อมูลสารสนเทศอื่น  ๆ และประสบการณ์ส่วนตัวชองผู้วิจัย พร้อมศึกษาแนวทางในการแก้1ฃ 
ป็ญหาที่เกิดขึ้นในการจัดโครงการ2 ครั้งท ี่ผ ่านมาใน3 ด้านคือ 1 )ด้านการประซาสัมพันธิใม่เป็นวงกว้าง 2 ) ด้าน 
การจัดหาผู้ซม และ3) ด้านการบริหารจัดการองค์ประกอบการแสดงในภาพรวมตังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดการ 
แสดงผลสัมฤทธี้ทางการศึกษา ครั้งที่ 6 โดยน่าองค์ความรู้ทางด้านบริหารเข้ามากำหนดขึ้นตอนการดำเนินงาน อัน 
ได้แก่ ขึ้นตอนการเตรียมการ การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การกำกับดูแลและควบคุมโครงการ และการปีด 
งานหรือการปีดโครงการ เพื่อน่ามาวิเคราะห์ลู่การแกิไฃป็ญหาด้านต่าง  ๆทั้งการรับรู้ของผู้รับสาร จำนวนผู้เข้าซมที่ 
เต็มจำนวน,ที่นั่ง และการมีส่วนร่วมในงานบริหารงานส่วนกลางที่เป็นไปอย่างราบรื่นตามส่วนงานที่ได้รับของแต่ละ 
ฝ่าย ส่งผลให้เกิดการตอบรับที่ด็จากกลุ่มผู้ซมต่อการดำเนินงานในครั้งนี้

คำสำคัญ: การบริหารจัดการ การแสดงนาฏยศึลป็ โครงการแสดงผลสัมฤทธี้ทางการศึกษา

Abstract
Management o f dance performance was another way to  build credibility and good 

attitudes towards organizations. This meant that the Dance Department, Faculty o f Humanities 
and Social Sciences, Bansomdejchaopraya Rajabhat University had objectives to  show the 
integrated knowledge in managing the dance performance and to develop a model in managing 
the dance performance to  be more effective. This could be done by collecting documentary 
in fo rm a tion , interview ing, observing, searching fo r in fo rm a tion  technolog ies, providing 
self-experiences, and studying guidelines to  solve the problems occurring in the two previous 
projects. The problems o f the two previous problems consisted o f three aspects: 1) public relation 
that was now wide, 2) the audience recruitment, and 3) the overall o f the management o f the 
performing components. Therefore, the researcher held the 6th Educational Achievement Show 
Project by adding the management knowledge to  the project’s procedures, namely, preparing,
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planning, implementing based on the planning, monitoring and controlling the project, and 
closing the event or the project to  bring all o f the problems occurring during holding the project 
to  be analyzed in order to  solve the  problems. เท solving the  problems, the researcher 
investigated in the perception o f the receivers, a number o f the audiences with the fu ll seats in 
the show, and the participation o f the central management done sm oothly according to  the 
assignments o f each section affecting good response from the audiences towards this project.
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บทนำ

จากการที่ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสอนด้านนาฏยศึลป็ซึ่งมีรายวิชานาฏยศึลป็นิพนธ์เพื่อเป็นการแสดงถึงความ 
รู้ความสามารถชองนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แก่ประซาซนทั่วไป ส่งผลให้ผู้ศึกษาเกิดความสนใจทางด้านการจัดการแสดง 
นาฏยศึล,ป๋ท่ีมีอยู’ในระบบการเรียนการสอน'ให้เกิดเป็นรูปแบบ แนวทางในการดำเนินงาน และให้นักศึกษาสามารถ 
นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในวิชาชีพชองตนเองในอนาคต เนื่องจากการบริหารจัดการงานแสดงจะเป็นการสร้างระบบ 
ระเบียบ ความรู้ความเช้าใจในชั้นตอนการดำเนินงานจัดการแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งซ่องทางในการสร้างความน่าเชื่อถือ 
แก1ตัวผู้ซม และมีทัศนคติที่ดีต'อองค์กรอันหมายถึงสาขาวิชานาฏยศึลป็ คณะมนุษยศาสตร์และลังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้ศึกษาเห็นถึงความสำคัญต่อวิชาชีพชองผู้เรียนในอนาคต จังได้ดำเนิน 
การทดลองระบบการบริหารจัดการการแสดงในรายวิชานาฏยศึลป็นิพนธ์ที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรศิลปกรรมคาสตร 
บัณฑิต ผ่านโครงการแสดงผลลัมฤทธี้ทางการศึกษาชองนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2/2561 ซึ่งผู้ศึกษา 
ได้นำบีญหาที่ค้นพบจากการสังเกตการดำเนินงานการจัดการแสดงในโครงการแสดงผลลัมฤทธี้ทางการศึกษาใน 2 
ปีที่ผ่าน คือ โครงการแสดงผลลัมฤทธี้ทางการศึกษาครั้งที่ 4 (2/2559) และโครงการแสดงผลลัมฤทธี้ทางการศึกษา 
ครั้งที่ 5 (2/2560) มาวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง และนำผลจากการวิเคราะห์การดำเนินงานทั้ง 2 คร้ัง มาแจงบีญหา 
ในค้านต่าง  ๆ สู่การแก้Iชการดำเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งพบว1าบีญหาที่เกิดชั้นจากการจัดโครงการตังกล่าวทั้ง 2 ครั้งมี 
ความคล้ายคถึงกันใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1 )ค้านการประซาสัมพันธ์ที่ไม่เป็นวงกว้าง ผู้รับข่าวสารชองการจัดกิจกรรม 
ในครั้งนี้มีเพียงกลุ่มเพื่อน ญาติ พี่น้องชองนักศึกษาที่จัดโครงการเท่านั้น ส่งผลให้บุคคลภายนอกไม1สามารถเช้าถึง 
กิจกรรมนี้ได้ 2) ด้านการจัดหาผู้ซมจะมีความสอดคล้องลับการประซาสัมพันธ์ในวงแคบคือ ผู้ที่เช้ามารับซมจะมีเพียง 
แค1กลุ่มเพื่อน ญาติ พี่น้องชองนักศึกษาที่จัดโครงการเท่านั้น ส่งผลให้การจัดกิจกรรมตังกล่าวไม่สามารถต่อยอดการ 
ประซาสัมพันธ์ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ชององค์กรได้ และ 3) ด้านการบริหารจัดการองค์ประกอบการแสดงในภาพรวม 
ยังชาดความรอบคอบ อันได้แก่ อุปกรณ์แสงส่องสว่างในการแสดง การบริหารจัดการสถานที่แสดงทั้ง ทางเช้าออก 
นักแสดง ผู้ซม การบริหารที่นั่งผู้ซม เหล่านี้ส่งผลให้ผู้ศึกษาได้น่าทฤษฎีการบริหารจัดการการแสดงนาฏยศึลป็เช้ามา 
บูรณาการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถชองกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการตังกล่าว ในการศึกษา 
รูปแบบการบริหารจัดการแสดงนาฏยศึลป็ในครั้งนี้ พร้อมรัดผลการดำเนินงานโดยการสังเกต สัมภาษณ์ ผู้ดำเนิน 
งาน และความพีงพอใจชองผู้ที่เช้ามารับซมการแสดงที่มีต่อการจัดการแสดงในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้โฃบีญหา 
ในการจัดการแสดงนาฏยศึลป๋ต่อไป


