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บทคัดยอ 
             การศึกษาเรื่อง “การบริหารองคการ : กรณีศึกษา บริษัท สมอลลรูม จํากัด” ในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงการบริหารองคการ ท่ีมีผลตอการบริหารองคการ และความคิดเห็นตอการ
บริหารองคการของ บริษัท สมอลลรูม จํากัด เพ่ือทราบถึงการบริหารองคการของธุรกิจเพลงอิสระ ซ่ึง
ไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูบริหารท่ีมี
บทบาทในการบริหารงาน รวมถึงศิลปนผูมีสวนเก่ียวของในการถูกบริหารจัดการและการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของ 
 ผลการศึกษาพบวาการบริหารองคการ ของ บริษัท สมอลลรูม จํากัด มีกระบวนการบริหาร 4 

ข้ันตอน ไดแก 

  1. การวางแผน จากการศึกษาพบวาผูบริหารมีการวางแผนการปฏิบัติงานประจํา และ

แผนการผลิตเพลง ซ่ึงศิลปนและทีมงานผลิตเขามามีสวนรวมดวย  

2. การจัดองคการ บริษัทฯมีการจัดองคการโดยแบงเปนแผนกตามความสามารถของแตละ

บุคคล ซ่ึงโครงสรางขององคการในแตละแผนกจะไมมีหัวหนาฝาย ผูบริหารสูงสุดจะคอยกํากับดูแลใน

ทุกสวนงาน  

3. การสั่งการ พบวาในการผลิตเพลงของบริษัทสมอลลรูม มีลักษณะการสั่งการเปนแบบ

พูดคุย ผูบริหารสามารถจูงใจหรือกระตุนศิลปนและทีมงานผลิต  

4. การควบคุม พบวาผูบริหารใชวิธีกําหนดมาตรฐานงานเพลงของบริษัทฯ ซ่ึงเปนเรื่องของ

ศิลปะและสุนทรียศาสตร จึงใชความพึงพอใจของศิลปนผูผลิต และรสนิยม ความชื่นชอบและ

ประสบการณของผูบริหารเปนสิ่งท่ีควบคุมการผลิตเพลง 

 ในประเด็นของปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารองคการจากการศึกษาพบวาปจจัยประกอบไปดวย 

 1. ปจจัยภายใน ท่ีมีผลตอการบริหารองคการไดแก ดานการบริหารงาน, ดานทรัพยากร

มนุษย,ดานการผลิตและการดําเนินงาน สวนปจจัยดานการตลาดไมเปนปจจัยภายในท่ีมีผลตอการ

บริหารองคการ 
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2. ปจจัยภายนอก ท่ีมีผลตอการบริหารองคการไดแก ดานเทคโนโลยี, ดานคูแขง, ดาน

การเมืองและกฎหมายและดานคูแขง สวนปจจัยภายนอกท่ีไมมีผลตอการบริหารองคการ ไดแก ดาน

เศรษฐกิจ, ดานสังคมและวัฒนธรรมและดานคูแขง 

          ในประเด็นของความคิดเห็นของศิลปนในคายท่ีมีตอการบริหารองคการของบริษัทสมอลลรูม 

จํากัด จากการศึกษาพบวาบริษัทฯมีลักษณะการทํางานเปนทีม มีวัฒนธรรมองคการเปนแบบ

ครอบครัว ระบบงานไมมีความชัดเจน เกิดปญหาในการปฏิบัติงาน ผูบริหารมีความเปนผูนําท่ีมี

ศักยภาพ บริษัทฯมีลักษณะการสื่อสารในแตละยุคแตกตางกัน โดยในยุคแรกมีลักษณะท่ีสามารถ

ติดตอสื่อสารกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในทีมงานไดเลย แตปจจุบันผูบริหารเปนศูนยกลางในการสื่อสาร และ

ในข้ันตอนการควบคุม ผูบริหารจะแนะนําเพ่ือใหฝายผลิตแกไขงานในกรณีท่ีงานไมผานมาตรฐานการ

ควบคุมของบริษัทฯ โดยใชวิธีการสื่อสารแกทีมงานใหเกิดการกระตุน หรือใชวิธีแนะแนวทาง ให

ทีมงานแกไขงานของตนเอง 

 

คําสําคัญ: การบริหารองคการ คายเพลงอิสระ บริษัท สมอลลรูม จํากัด 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ธุรกิจวงการเพลงไทยในปจจุบัน(2555) มีความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในหลายๆดาน 

เทคโนโลยีอันทันสมัยซ่ึงเปนท่ีมาของปญหาอันจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทย 

ท้ังดานยอดขายท่ีตกต่ําลงอยางรวดเร็ว จากสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบตางๆ รวมถึงพฤติกรรมการ

ซ้ือและการฟงเพลงของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก คายเพลงในยุคปจจุบันจึงจําเปนท่ีจะตอง

ปรับตัวในทุกดานเพ่ือรองรับกับสภาวะท่ีเกิดข้ึน ซึ่งในอีกแงมุมหนึ่งของการเกิดเทคโนโลยีนั้น ก็ได

สงผลใหการสื่อสารระหวางคายเพลงหรือศิลปนและผูฟง สามารถติดตอสื่อสารไดงายข้ึน สามารถสราง

ฐานแฟนคลับไดอยางตอเนื่องและเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการเกิดศิลปนหนาใหมหรือการมีแนวเพลงท่ี

หลากหลายใหเลือกเปดรับมากข้ึน ศิลปนจึงตองแขงกันพัฒนาการผลิตเพลงใหมีความสรางสรรค

เพ่ือใหไดผลงานท่ีมีเอกลักษณโดดเดนและไดรับการตอบรับท่ีดีจากกลุมผูฟง ดังนั้นในอุตสาหกรรม

เพลงไทยจึงสะทอนภาพความเปนจริงใหเห็นวา ความเคลื่อนไหวของวงการเพลงอินดี้ (independent 

music movement) ท่ีเคยไดรับความนิยมในอดีต ยังคงเติบโตไปตามสภาพอุตสาหกรรมเพลงไทย  

“สมอลลรูม” เปนคายเพลงอินดี้ท่ีกอตั้งข้ึนโดย คุณรุงโรจน อุปถัมภโพธิวัฒน (สมาชิกวงครับ 

ตํ าแหน ง เบส กีตาร )  คุณชัยบรรฑิต  พืชผลทรัพย  (สมาชิกวงพราว ตํ าแหน ง เบส )  และ                         
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คุณนิตินาท สุขสุมิตร (สมาชิกวงพราว ตําแหนงกีตาร) (ภายหลังหุนสวนสองทานหลัง ไดถอนตัว

ออกไปทําธุรกิจสวนตัว) หลังจากนั้นคุณเจตมนต มละโยธา (สมาชิกวงพราว ตําแหนงกีตาร) ก็ไดเขา

มารวมงาน และหุนสวนคนสุดทาย คุณเชาวเลข สรางทุกข (นักแตงเพลงจากเบเกอรี่มิวสิค) ก็ไดเขา

มารวมทีม ในท่ีสุดเม่ือปพ.ศ. 2542 ไดกอตั้งเปนบริษัท สมอลลรูม จํากัด  โดยแรกเริ่มนั้นมุงรับทํางาน

เพลงโฆษณา ปจจุบัน บริษัทฯรับทํางานเพลงโฆษณาและมีสังกัดคายเพลงสมอลลรูม โดยมีอัลบั้มแรก

ของคายไดแก อัลบั้ม smallroom 001 : what’s happen in this small room  ออกจําหนาย ในป

พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปนการเปดตัวผลงานชิ้นแรกของสมอลลรูม ท่ีเปนการรวบรวมผลงานเพลง 

(Compilation) และยังเปนการรวมตัวกันของคนท่ีมีความหลงใหลและชื่นชอบในเสียงดนตรีมาทํางาน

รวมกันโดยมีการนําเสนอดนตรีแปลกใหม ท้ังการเรียบเรียงดนตรีและแนวดนตรี ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ

ในรูปแบบของเพลงสมัยนิยมท่ีแตกตางจากบริษัทอ่ืน มีความโดนเดนกลายเปนเสนหของคายเพลง

ขนาดเล็กซ่ึงตนแบบหลายๆอยางในวงการเพลงไทย เชน การนําเอาเพลงใหมของศิลปนรายละ 1 – 2 

เพลงมารวมกัน (Compilation) มีการใชนามแฝง ซ่ึงรูปแบบนี้ปจจุบันพบไดในหลายอัลบั้มของคาย

อ่ืนๆท่ัวไป และกลายเปนท่ีนิยมในยุคหนึ่งของวงการเพลง   

บริษัท สมอลลรูม จํากัด ไดแบงชวงเวลาการเติบโตของบริษัทฯ แบงออกเปน 3 ยุคดวยกัน 

ไดแก ยุคแรก (พ.ศ.2542 – พ.ศ.2546) ยุคท่ีสอง (พ.ศ.2547 – พ.ศ.2551) ยุคปจจุบัน (พ.ศ.2552 –

ปจจุบัน) ซ่ึงมีการทํางานบริหารงาน โดยผสมผสาน การทํางานเพลงในสตูดิโอ และการแสดงของ

ศิลปน แตยังคงยึดหลักแนวทางและเอกลักษณในงานดนตรีของบริษัทท่ีเริ่มไวจนกระท่ังปจจุบัน  

ภายในระยะเวลา 12 ปของคายเพลงขนาดกลางท่ีเติบโตมาจากคายเล็กๆ อยางสมอลลรูม ได

สรางสรรคผลงานเพลงท่ีถือเปนปรากฏการณดานรสนิยมทางดนตรีท่ีเปนเอกลักษณใหกับวงการเพลง

ไทย แมวาในปจจุบันการเกิดข้ึนของคายเพลงอิสระหรือ วงดนตรีหนาใหมจะไมใชเรื่องท่ีเกิดข้ึนไดยาก

อยางในอดีต แตสิ่งท่ีนาสนใจและสําคัญกวานั้นคือการดํารงอยูของบริษัท สมอลลรูม ท่ียังคงสามารถ

สรางความตื่นตาตื่นใจไดทุกครั้งท่ีเปดตัวเพลงหรืออัลบั้มใหมและยังสามารถคงความเปนเอกลักษณ

ตั้งแตเริ่มตนธุรกิจจนกระท่ังปจจุบันไดอยางตอเนื่องจนปจจุบัน 

วัตถุประสงคในการทําวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารองคการของ บริษัท สมอลลรูม จํากัด  

2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารองคการ บริษัท สมอลลรูม จํากัด 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของศิลปนท่ีมีตอการทํางานกับ บริษัท สมอลลรูม จํากัด 
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วิธีการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง “การบริหารองคการ: กรณีศึกษา บริษัท สมอลลรูม จํากัด”  ใชวิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูท่ีมี

สวนเก่ียวของในการบริหารองคการ อันไดแก ผูบริหาร และศิลปนผูผลิตเพลงโดยมีรูปแบบการ

นําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผูวิจัยทําการสัมภาษณ

กลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคล โดยใชเครื่องบันทึกเสียงทําการบันทึกการสนทนาขณะ

ทําการสัมภาษณ จากนั้นจึงทําการถอดเสียงบทสัมภาษณในภายหลัง โดยคัดเลือกจากตําแหนงหนาท่ี 

ท่ีสําคัญในบริษัทฯ แบงเปน 2 กลุมไดแก 1.กลุมผูบริหาร และ 2.กลุมศิลปน 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

1. การบริหารองคการของ บริษัท สมอลลรูม จํากัด 

1.   ดานการวางแผน 

การบริหารองคการ ของ บริษัท สมอลลรูม จํากัด มีกระบวนการบริหาร 4 ข้ันตอน ไดแก 

การวางแผน การจัดองคการ การสั่งการและการควบคุม สอดคลองกับ สมยศ นาวีการ (2536, น.78) 

ท่ีไดใหความหมายของการบริหารวา คือ กระบวนการของการวางแผน การจัดองคการ การสั่งการและ

การควบคุม โดยท่ีในข้ันตอนการวางแผนในการปฏิบัติงานท่ีใชประจํา (Standard Plans) ซ่ึงมีการวาง

แผนการผลิตในแตละผลิตภัณฑ (Product) ซ่ึงผลิตภัณฑของบริษัทสมอลลรูม คือ ศิลปนและเพลง 

ดังนั้นศิลปนและทีมงานผลิตจะเขามามีสวนรวมในข้ันตอนนี้ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ                

กิติพนธ นาคประชา (2550) ซ่ึงไดวิจัยเรื่อง “โครงการจัดตั้งคายเพลงคายเพลงขนาดเล็กในยุค

ดิจิตอล” ท่ีกลาววา คายเพลงขนาดกลางเปนคายเพลงท่ีดําเนินงานโดยใหความสําคัญกับการ

สรางสรรคผลงานเพลงเปนหลัก  

โดยในการวางแผนการผลิตเพลง ผูบริหารใชวิธีประชุม พูดคุย เพ่ือหาขอสรุป แลวนําแผนท่ี

ไดมานั้นเปนตัวกําหนดการผลิต โดยมีลักษณะการดําเนินงานคือ การประชุมวางแผนรวมกับศิลปน

และทีมงานผลิต สวนการผลิตเนื้อรอง ผูบริหารจะไมมีสวนรวมในการวางแผนการผลิตเนื้อเพลง โดย

ศิลปนและทีมผลิตจะเปนผูวางแผนเอง ผูบริหารจะเปนผูควบคุม พิจารณาหากเนื้อเพลงไมผานการ

พิจารณา ผูบริหารจะเปนผูแกไขผลงาน และในสวนของเพลงโฆษณา ผูบริหารจะเปนผูวางแผนและ

รวมผลิตเพลงรวมกับทีมงาน สอดคลองกับ งานวิจัยของ สริตา ตั้งชวาล (2554, น.98) ท่ีกลาวถึงการ

บริหารงานของคายเพลงอิสระวา ดวยความเปนเอกลักษณของศิลปนคายเพลงอิสระและดวย

ภาพลักษณของความเปนอิสระ จึงพบวาศิลปนไดเขาไปมีบทบาทและมีสวนเก่ียวของในการทํางาน

ดวยตัวเองในทุกๆงาน ท้ังในดานดนตรี ศิลปนเรียงเรียงดนตรีเอง เลนดนตรีเอง และการทํางานในเชิง
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บริหารงานคายเพลงกันเอง ถือเปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีสงผลใหการทํางานของคายเพลงอิสระมีระบบท่ี

ไมชัดเจนเหมือนการวางระบบการทํางานของบริษัทธุรกิจท่ัวไป ดังนั้นการบริหารศิลปนอิสระให

ประสบความสําเร็จตองมีการวางแผนงานท่ียืดหยุน 
 

2. ดานการจัดองคการ 

 บริษัท สมอลลรูม นั้นมีการจัดองคการตามแผนก ตามความสามารถของแตละบุคคล (Job 

specialization โดยคุณรุงโรจน อุปถัมภโพธิวัฒน จะเปนท้ังผูบริหารและเปนผูปฏิบัติงานเองดวยใน

ทุกข้ันตอน จึงมีสวนในการตัดสินใจสวนใหญในบริษัทฯ คุณเจตมนต มละโยธา จะดูแลในสวนของการ

ผลิตเพลงโฆษณา และคุณเชาวเลข สรางทุกข จะดูแลในสวนของการแตงเนื้อรอง สอดคลองกับ ตุลา 

มหาพสุธานนท (2547,น.161) ท่ีกลาววากระบวนการในการจัดองคการ ในข้ันตอน การออกแบบงาน 

(Job Design) ในมิติการกําหนดของเขตของงานตามความสามารถของแตละบุคคล (Job 

specialization)  โดยท่ีองคการแตกออกเปนงานยอยๆหลายๆงานโดยแตละงานจะใหบุคคลทําตาม

ความถนัดหรือความสามารถ มาจากหลักการ “การแบงงานกันทํา” (Division of labor) ซ่ึงมี

ความสําคัญมากในการวิเคราะหแนวทางการออกแบบงานท่ียังคงใชอยูปจจุบันในธุรกิจอุตสาหกรรม

เปนสวนใหญ   ซ่ึงบริษัทสมอลลรูม มีการแบงฝาย ไดแก ฝายบริหาร ฝายการผลิต ฝายขาย ฝาย

ประชาสัมพันธ ฝายธุรการ ฝายการเงิน แตท้ังนี้ บริษัทฯไมมีฝายการตลาด ตามนโยบายท่ีใชความคิด

สรางสรรค (Creative) นําธุรกิจ แตมีผูท่ีรับผิดชอบการทํากิจกรรมทางตลาดไดแก ฝายการผลิต ฝาย

ประชาสัมพันธและฝายขาย เนื่องจากบริษัทฯใหความสําคัญกับการผลิตมากกวาการทํากิจกรรม

ทางการตลาด เพ่ือใหไดผลงานเพลงท่ีมีคุณภาพ และผูบริหารมีความเชื่อวาหากเพลงท่ีผลิตออกมามี

คุณภาพเพียงพอแลว จะสงผลใหผูฟงหรือลูกคาชื่นชอบและตองการซ้ืองานเพลงเอง 

3. ดานการสั่งการ 

 ในการบริหารองคการของบริษัทสมอลลรูม พบวาผูบริหารมีลักษณะการสั่งการเปนแบบ

พูดคุย ท้ังใหคําแนะนํา และใหความรูแกทีมงาน สอดคลองกับ เอกวิทย มณีธร (2552, น.125) ท่ี

กลาววา  การสื่อสารแบบสองทาง (Two Ways) เปนการสั่งการจากระดับผูบังคับบัญชาลงมายัง

ผูใตบังคับบัญชา หรือเพ่ือนรวมงานในองคการ โดยผูไดรับคําสั่งมีโอกาสซักถามขอสงสัย หรือแสดง

ความคิดเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวของได  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ Paul Allen (2007,pp4) ท่ีไดกลาวถึง 

การบริหารจัดการศิลปนท่ี นอกจากผูจัดการบริหารศิลปนจะตองมีคุณสมบัติ  ไมวาจะเปน 

ความสามารถในการเจรจาตอรอง ความสามารถในการหาตลาดท่ีเหมาะสม การสรางแรงบันดาลใจ

ใหกับศิลปน การเปนผูมีบุคลิกในการสรางความไววางใจเชื่อถือ การรูจักใชพรสวรรคของศิลปนให

เหมาะสม ฯลฯ   
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จากการศึกษาพบวาผูบริหารมีความสามารถในการใชการสื่อสารท่ีชักจูงใจหรือกระตุนศิลปน

และทีมงานผลิต ท้ังในทางบวกและทางลบ โดยการสั่งการของผูบริหารฯจะเปนการสั่งการแบบแนะนํา

หรือโดยปริยาย (Suggested or Implied) เพ่ือกระตุนใหศิลปนเกิดความคิดสรางสรรคในการผลิต

ผลงานเพลงไดตามมาตรฐานการควบคุม โดยท่ีจากการสั่งการในแบบตางๆกันทําใหศิลปนสามารถ

ผลิตผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพและผานมาตรฐานการควบคุมของบริษัท สอดคลองกับ ศิริอร ขันธ

หัตถ (2549, น.132) ท่ีกลาวถึงรูปแบบการสั่งการหรือการอํานวยการท่ีมี 4 รูปแบบ  

4. ดานการควบคุม 

จากการสัมภาษณผูบริหารพบวาบริษัทสมอลลรูมมีการควบคุมโดยใชวิธีโดยกําหนดมาตรฐาน

งาน เปนการสรางเกณฑมาตรฐานงานเพลงของสมอลลรูม ซ่ึงในธุรกิจเพลงท่ีเปนเรื่องของศิลปะและ

สุนทรียศาสตร จึงใชความพึงพอใจของศิลปนผูผลิต กับรสนิยม ความชื่นชอบและประสบการณของ

ผูบริหารเปนสิ่งท่ีควบคุมในการผลิตผลงาน ซ่ึงสอดคลองกับ ศิริอร ขันธหัตถ (2549, น.172) ท่ีได

กลาวถึงเทคนิคของการควบคุมโดยวิธีการตางๆ จากการวิเคราะหขอมูลพบวาตรงกับ การควบคุมงาน

โดยการกําหนดมาตรฐาน (Standardization as a control) โดยเปนมาตรฐานเก่ียวกับสิ่งท่ีสัมผัส

ไมได (Intangible Standards) ท่ีเปนการกําหนดมาตรฐานขององคประกอบตางๆ ท่ีไมอาจสัมผัสได

แตอาจไดจากการวิเคราะหขององคการหรือหนวยงาน หากศิลปนผลิตงานไมไดตามท่ีผูบริหารกําหนด 

ผูบริหารจะวิเคราะหถึงปญหาท่ีศิลปนไมสามารถผลิตตามเกณฑได และจะใหเวลากับศิลปนในการให

ความรูความเขาใจ โดยวิธีตางๆเชน การยกตัวอยางงาน  การหาแหลงอางอิง (Reference) มาให การ

พูดคุย ฯลฯ  

2. ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารองคการของ บริษัท สมอลลรูม จํากัด             

 

2.1 ปจจัยภายในท่ีสงผลตอการบริหารองคการของของ บริษัท สมอลลรูม จํากัด  
จากการศึกษาพบวาปจจัยภายในองคการท่ีสงผลตอการบริหารองคการของบริษัทสมอลลรูม

ไดแก  

2.1.1 ปจจัยดานการบริหารงาน จากการศึกษาพบวาท้ังในดานโครงสรางขององคการท่ีไมมี

หัวหนาฝาย ดานความสามารถของทีมงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีบริษัทฯมีวัฒนธรรมองคการ

เปนแบบครอบครัว สงผลใหเกิดปญหาในการบริหารองคการ  สอดคลองกับงานวิจัยของ สริตา ตั้ง

ชวาล (2554, น.98) ท่ีกลาวถึงการบริหารงานของคายเพลงอิสระวา การทํางานในเชิงบริหารงานคาย

เพลงกันเอง ถือเปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีสงผลใหการทํางานของคายเพลงอิสระมีระบบท่ีไมชัดเจนเหมือน

การวางระบบการทํางานของบริษัทธุรกิจท่ัวไป ดังนั้นการบริหารศิลปนอิสระใหประสบความสําเร็จ

ตองมีการวางแผนงานท่ียืดหยุน 
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2.1.2 ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย ในดานการหมุนเวียนบุคลากร และการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลากร ในสวนของศิลปนสงผลตอการบริหารองคการ โดยตองมีการเปลี่ยนตําแหนงทางการตลาด 
(Positioning) ของศิลปน รวมถึงการหมุนเวียนบุคลากรในสวนของพนักงาน มีผลตอการผลิตเชนกัน 
เนื่องจาก ผูบริหารตองสื่อสารและใหความเขาใจในงานแกพนักงานทุกคน เพ่ือใหรูในกระบวนการ
ทํางานเทาๆกัน ซ่ึงท่ีตองใชเวลาสงผลใหไมมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผูบริหารเห็น
วาพนักงานควรมีการเรียนรูสิ่งใหมๆตลอดเวลาในดานสื่อบันเทิงตางๆ เพ่ือเสริมสรางความคิด
สรางสรรคในการผลิต สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธานัท ธัญญหาญ (2546, น.150) ท่ีพบวาดาน
บุคลากรเปนปจจัยความเสี่ยงของคายเพลง โดยมีการโยกยายคายเพลงของศิลปน และผูทํางาน
เบื้องหลังจากหลายๆสาเหตุ เชน หมดสัญญา อึดอัดใจคายเพลงเดิม หรือการท่ีคายเพลงใหมเปด
โอกาสใหทํางานท่ีถนัดและทาทาย ทําใหคายเพลงเสียบุคลากรท่ีมีคาไป สงผลใหคายเพลงตองฝกฝน
และพัฒนาบุคคลากรข้ึนมาใหม 

และในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรท่ีไมมีวิธีการอยางชัดเจนและไมมีฝายบุคคล สงผล
กระทบทําใหการรับบุคลากรเขาทํางานไมไดมีการคัดเลือกผูสมัครอยางหลากหลาย การรับพนักงานไม
เปดกวางสําหรับบุคคลท่ัวไป แตกตางกับการสรรหาศิลปนมีท้ังแบบเปดโอกาสใหสงผลงานเพ่ือ
คัดเลือก และทางผูบริหารเปดโอกาสใหเขามาพบและรวมพูดคุยกัน เนื่องจากบริษัทฯ ใหความสําคัญ
กับความสามารถของศิลปนท่ีผลิตผลงานมากกวาพนักงานท่ีทํางานประจําท่ัวไปของบริษัทฯ ในการรับ
ศิลปนนั้นใชวิธีสรรหาแบบเปดกวางสําหรับบุคคลท่ัวไป เพ่ือใหไดศิลปนท่ีมีคุณภาพในการผลิตเพลง 
สอดคลองกับ ตุลา มหาพสุธานนท (2547,น.186) กลาวถึงกระบวนการสรรหาบุคคลวา องคการตอง
คํานึงถึงคุณภาพของคนเปนหลัก ตองมีการสรรหาบุคลท่ีมีคุณภาพตามแหลง (Source) ตางๆ ให
ไดมากซ่ึงคนท่ีเหมาะสมกับงานและมีคุณภาพ ซ่ึงวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน ท่ีนิยมใชในปจจุบัน
มี 2 วิธี ไดแก การทดสอบ (Testing) และการสัมภาษณ (Interview) ซ่ึงในการคัดเลือกศิลปนของ
บริษัทฯ ผูบริหารมีการทดสอบและการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกศิลปนท่ีมีคุณภาพ เพ่ือเขา
รวมงานกับบริษัท 

 

2.1.3 ปจจัยดานการผลิตและการดําเนินงาน มีประเด็นตางๆ ไดแก 

ปญหาจากการสื่อสารระหวางฝายท่ีไมมีประสิทธิภาพ เปนปญหาทําใหการประสานงานไม

เปนไปตามแผนท่ีวางไว ตามท่ี ณัฏฐพันธ เขจรนันท (2545, น.98) ท่ีกลาววา การสื่อสารระหวาง

สมาชิกภายในทีม จะเปนสานสัมพันธท่ีชวยยึดใหสมาชิกรวมตัวกันเปนกลุมไดอยางม่ันคง เพราะ

สมาชิกจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ซ่ึงจะชวยสรางความเขาใจ ปรับทัศนคติ และนําไปสู

จุดมุงหมายเดียวกัน คือ การสงเสริมการทํางานของกลุมใหมีเอกภาพ และสามารถบรรลุเปาหมาย

อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงฝายตางๆของบริษัทฯสมอลลรูมไมมีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหการ

ประสานงานไมเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานใหเกิดความลาชา แตดวย

ความท่ีเปนองคการขนาดกลางผูบริหารจึงดูแลไดอยางใกลชิด จึงไมมีปญหามากนัก แตหากในอนาคต

ท่ีบริษัทฯอาจเกิดการขยายขนาดของธุรกิจ ควรจะมีการสื่อสารและการประสานงานในการทํางานใหมี
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ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือใหภาระงานของผูบริหารมีปริมาณลดลง และทําใหการทํางานเปนไปตามแผน

ท่ีตั้งไว 

การใชเทคโนโลยีในการผลิตเพลงเปนปจจัยท่ีสําคัญและสงผลอยางมากแกบริษัทฯ เพราะเปน

การสงเสริมใหการผลิตเพลงมีความกาวหนารวดเร็ว สามารถลดตนทุนในการผลิตและสงเสริมใหเกิด

ความคิดสรางสรรคในการผลิต สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธานัท ธัญญหาญ (2546, น.147) ท่ีกลาว

วา คายเพลงในประเทศไทยสวนใหญ หลังปพ.ศ. 2540 มีการพัฒนาวิธีการผลิตผลงานออกสูตลาด

ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีการใชระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแตตนจนจบ

กระบวนการผลิต  

ในดานการจัดการคุณภาพของเพลงท่ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอการผลิตและดําเนินงาน ผูบริหารได

มีการควบคุมมาตรฐานของเพลงซ่ึงงานวิจัยของ ณวรา พิไชยแพทย (2553,น.293) กลาววา ศิลปนท่ีมี

ชื่อเสียงของตางประเทศ รวมถึงศิลปนอิสระในประเทศไทย ลวนสรางสรรคผลงานดวยตนเอง การ

นําเสนอผลงานจึงมีจิตวิญญาณ และแสดงอัตลักษณ  

2.1.4 สวนปจจัยดานตลาดพบวาไมสงผลตอการบริหารองคการ เนื่องจากบริษัทฯมีนโยบายท่ี

ใชความคิดสรางสรรค (Creative) นําธุรกิจ คือผลิตงานเพลงจากความสรางสรรค ซ่ึงจากผลการวิจัย

ของ ศกมล ลิมปชัย (2532, น.100) ท่ีไดศึกษาบทบาทของธุรกิจเทปเพลงไทยสากลตอการสรางสรรค

ผลงาน โดยเปนธุรกิจท่ีทําการศึกษานั้นเปนผูผลิตท่ีเปนรายหลัก และพบวาการสรางสรรคผลงานของ

ศิลปนนั้นจําตองเปนไปตามแนวทางท่ีผูผลิตวางไว และตามทิศทางของตลาด ท้ังนี้เปนเพราะธุรกิจเทป

เพลงไทยสากลท่ีไดเขามามีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนศิลปนใหมีความพรอมในการ

สรางสรรคงานมากข้ึน แตขณะเดียวกันก็เปนการบั่นทอนจินตนาการของศิลปนท่ีไมอาจสรางงานตาม

ความตองการของตนได ซ่ึงแสดงใหเห็นวาศิลปนมุงสรางงานออกมาขายเพ่ือความอยูรอดและ

ผลประโยชนท่ีจะไดรับมากกวาการสรางงานตามครรลองแหงศิลปะ และจะสังเกตไดวาการท่ีศิลปน

พยายามสรางสรรคผลงานท่ีคาดวาจะไดรับความนิยมและขายไดนั้นทําใหศิลปนตองคอยสังเกตดูวาใน

ขณะนั้นผูฟงนิยมฟงเพลงแนวใดเพ่ือท่ีจะไดสรางงานในลักษณะเดียวกัน ฉะนั้นทําใหเทปเพลงท่ี

ออกมาจํานวนมากมีลักษณะท่ีไมแตกตางกันมากนัก ซ่ึงงานวิจัยของ ศกมล ลิมปชัย กลาวถึงผูผลิตท่ี

เปนรายหลักในประเทศท่ีมักมุงหวังผลดานการตลาดมากกวาคํานึงถึงคุณคาทางศิลปะ จึงทําใหเพลง

ของคายหลักท่ีผลิตออกมาไมมีความคิดสรางสรรค ซํ้าซากและมีการลอกเลียนแบบกันเปนสวนใหญ 

จึงตางจากนโยบายการผลิตของคายเพลงอิสระอยางบริษัทสมอลลรูมท่ีใหความสําคัญแกการ

สรางสรรคผลงานมากกวาการทํากิจกรรมทางการตลาด แมวาบริษัทสมอลลรูม จะใหความสําคัญกับ

การผลิตเพลงมากกวาการดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย แตการท่ีบริษัทฯสามารถดํารงอยูไดนั้น มาจาก

ปจจัยแวดลอมตางๆ อันไดแก การเปนองคการขนาดเล็กมีทรัพยากรบุคคลในจํานวนท่ีไมมากนัก ทํา
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ใหระบบการบริหารจัดการจึงไมซับซอนและยุงยากมากนัก รวมไปถึงความสามารถของบุคคลากรท่ีมี

ศักยภาพ ทําใหการผลิตเพลงไดผลงานเพลงอยางมีคุณภาพ และการมีธุรกิจเพลงโฆษณาท่ีสรางรายได

ใหกับบริษัทฯ จึงทําใหธุรกิจคายเพลงจึงมีการดําเนินไปตามความตองการของผูบริหารท่ีเนนความคิด

สรางสรรคมากกวาการจัดจําหนาย 

 

2.2 ปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการบริหารองคการของ บริษัท สมอลลรูม จํากัด  
 จากการสัมภาษณผูบริหารกลาววา ปจจัยภายนอกองคการท่ีสงผลตอการบริหารองคการของ 
บริษัทสมอลลรูมไดแก ปจจัยดานเทคโนโลยี และปจจัยดานคูแขง 

2.2.1 ปจจัยดานเทคโนโลยีเปนปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตเพลง ทําใหลดตนทุนการผลิตและใช

เวลาลดลง รวมถึงทําใหเกิดความคิดสรางสรรคกลาทําในสิ่งใหมๆข้ึน กลาท่ีจะสรางสรรคเพลงแปลก

ใหมข้ึน สวนในดานการผลิตเนื้อรอง พบวาเทคโนโลยีไมมีผลตอการผลิตเนื้อรอง เทคโนโลยีเปนปจจัย

ท่ีสงเสริมในการทํางานในสวนของเพลงมีความรวดเร็วข้ึน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธานัท ธัญญ

หาญ (2546,น.147) ท่ีกลาววา คายเพลงในประเทศไทยสวนใหญ หลังปพ.ศ. 2540 มีการพัฒนา

วิธีการผลิตผลงานออกสูตลาดดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีการใชระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยใน

กระบวนการผลิต เริ่มตั้งแตตนจนจบกระบวนการผลิต แตงานดนตรียังคงไวซ่ึงความหมายของศิลปะ

แตถูกสรางข้ึนดวยวิธีการท่ีสะดวกและทันสมัยและเปนการลดขอผิดพลาดใหนอยลงเปนการประหยัด

ตนทุน 

2.2.2 ปจจัยดานคูแขงมีผลตอการบริหารองคการ โดยเปนเปนปจจัยท่ีจะกระตุนใหเกิดการ

ผลิตเพลงท่ีตองมีการพัฒนาใหมากข้ึน สอดคลองกับ จากการวิจัยของ สริตา ตั้งชวาล (2554, น.99) ท่ี

พบวาศิลปนอิสระมีการเติบโต มีศิลปนท่ีหลากหลายออกผลงานมาแขงขันกันในตลาดเพลงจํานวนมาก 

และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้นจึงมีการแขงขันท่ีสูงข้ึน การบริหารงานของศิลปนจะใหประสบ

ความสําเร็จ ตองทําใหศิลปนอิสระไดเปนท่ีรูจัก ไดรับผลตอบรับจากกลุมผูฟงและสื่อตางๆ ไดเปน

อยางดี โดยศิลปนจะตองพัฒนาตนเอง เชน เรื่องภาพลักษณ การแสดงและการสื่อสาร เปนตน เพ่ือให

เปนศิลปนท่ีโดดเดน มีความแตกตาง มีบุคลิกลักษณะเฉพาะ มีการแสดงท่ีอยูในกระแสทันสมัยนิยม มี

ขีดความสามารถในการสื่อสารกับผูฟงผานสื่อออนไลนได ศิลปนผูนั้นจะมีความโดดเดนอยูในกระแส

นิยมของผูบริโภคและสื่อตางๆและมีงานดานการแสดงอยางตอเนื่อง  

สวนปจจัยท่ีไมสงผลตอการบริหารองคการของบริษัทสมอลลรูม จํากัด ไดแก ปจจัยทางดาน

เศรษฐกิจ, ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม, ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง และปจจัยดานลูกคา 

2.2.3 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจไมสงผลตอการบริหารองคการของ สมอลลรูม ท้ังงานเพลง

โฆษณาและเพลงอัลบั้ม จากการสัมภาษณพบวา ผูบริหารใชนโยบายท่ีเนนความคิดสรางสรรคเปนสิ่ง

สําคัญในการผลิต ดังนั้นเศรษฐกิจจึงไมมีผลตอการบริหารองคการในดานการผลิต ซ่ึงจากงานวิจัยของ 
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ณวรา พิไชยแพทย (2553, น.286) พบวาในชวงเวลาท่ีเศรษฐกิจถดถอย ธุรกิจประเภทอ่ืนตกอยูใน

ภาวะลําบาก แตธุรกิจบันเทิงมักจะเติบโต ปพ.ศ. 2540 บริษัทเพลงหลักกลับมียอดจําหนายท่ีสูงข้ึน 

แตภาวะท่ีจะทําใหอุตสาหกรรมบันเทิงไดรับผลกระทบในทางลบสูงท่ีสุด คือสภาพเศรษฐกิจท่ียังไมมี

ทิศทางท่ีชัดเจน ผูบริโภคจึงมีความลังเลในการใชจาย ดังนั้นจะเห็นวาเศรษฐกิจก็ไมไดมีผลตอการผลิต

เพลง ท้ังในดานการผลิตและการจัดจําหนาย สอดคลองกับผลการศึกษาท่ีผูบริหารมองวาเศรษฐกิจไม

มีผลตอการบริหารองคการของบริษัทสมอลลรูม         

ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมไมสงผลตอการบริหารองคการในดานการผลิตเพลง (ดาน
ดนตรีและ โฆษณา) เพราะบริษัทฯไมไดมีการผลิตเพลงเปลี่ยนไปตามสังคมและวัฒนธรรมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยผูบริหารมองวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทําใหไดเรียนรูสิ่งใหมๆ 
เพ่ือนํามาปรับใชการคิดสรางสรรคผลงานใหสอดคลองกัน 

ปจจัยดานกฎหมายและการเมืองสงผลตอการบริหารองคการดานการผลิตเพลง โดยในดาน

การเมือง ผูบริหารจะมีการควบคุมการผลิตเพลงเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในดานกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการผลิตเพลงในประเทศไทยยังไมคอยสงผลตอธุรกิจเพลงอยางเห็นไดชัด  ในสวนของ

เพลงโฆษณา ผูบริหารไดใหสัมภาษณวา กฏหมายลิขสิทธิ์เพลงมีผลตอการผลิตเพลงโฆษณา เนื่องจาก

ในบางครั้ง ลูกคาจะมีเพลงอางอิง (Reference) มาใหบริษัทฯผลิตเพลง ใหไดตามตองการ ซ่ึงอาจเกิด

ปญหาละเมิดลิขสิทธิ์ได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐพงษ เลาหเลิศวัฒนา (2553, น.95) ท่ีพบวา 

ผูบริหารบริษัทสมอลลรูมมีทัศนคติเก่ียวกับการจัดการตอการละเมิดลิขสิทธิ์ในอินเตอรเน็ตของคาย

เพลงสมอลลรูม โดยผูบริหารมีความเขาใจตอธรรมชาติของสินคาประเภทเพลงท่ีอยูในฐานะสื่อ ซ่ึง

ผูบริหารมีการวางเฉยตอประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์ท่ีไมอาจสามารถแกไขหรือควบคุมไปในทิศทางท่ี

ตองการได  

ปจจัยดานลูกคาไมสงผลตอการบริหารองคการ ท้ังในสวนของงานเพลงโฆษณาและงานเพลง
อัลบั้ม ผูบริหารมีกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน ท้ังผูฟงเพลงและลูกคางานโฆษณาซ่ึงมีการสรางการยอมรับ
จากกลุมเปาหมายไดจากตัวผลงานเพลงของบริษัทเอง โดยไมไดผลิตเพ่ือความตองการของผูฟง
โดยเฉพาะ สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรินทร จางขันธ (2547, น.68) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา การเขามา
แขงขันในอุตสาหกรรมเพลงตองเนนการสรางตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) ผลิตเพลงดวยความ
ชํานาญ (Skill) โดยการผลิตเพลงท่ีมีคุณภาพใหกับความตองการของกลุมเปาหมาย และท่ีสําคัญคือ
การสรางความแตกตางกับตัวสินคา (Product Differentiation) ใหไดมากท่ีสุด แลวจะสงผลทําให
ผูผลิตรายใหมสามารถดํารงอยูในอุตสาหกรรมเพลงไดดวยศักยภาพในกําไรท่ีคุมคาในระดับการผลิต
ของตนเอง  
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3. ความคิดเห็นของศิลปนในคายท่ีมีตอการทํางานกับ บริษัท สมอลลรูม จํากัด  

ในสวนของความคิดเห็นของศิลปนตอการทํางานกับ บริษัท สมอลลรูม จํากัด ไดแบงเปน 2 

ประเด็น ไดแก  ลักษณะการทํางาน และ การสื่อสารในการทํางาน 

3.1 ลักษณะการทํางาน 

- การทํางานเปนทีม 

จากการสัมภาษณศิลปนบริษัทสมอลลรูม พบวาบริษัทฯมีลักษณะการทํางานเปนทีมคือ การ

ทํางานรวมกันของผูบริหารและฝายผลิต เพ่ือใหการผลิตนั้นประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

รวมถึงการมีวัฒนธรรมองคการเปนแบบครอบครัว ซ่ึงมีขอดี ไดแก การปฏิบัติงานท่ีมีความใกลชิด 

สามารถปรึกษาและแบงปนความคิดเห็นกันไดเสมอ เปนการสงเสริมใหศิลปนมีศักยภาพมากข้ึนในการ

ปฏิบัติงาน สอดคลองกับ ณัฏฐพันธ เขจรนันทและคณะ (2545, น.10) ท่ีไดใหความหมายของ ทีม 

(Team) หรือ ทีมงาน (Team Work) หมายถึง กลุมคนท่ีตองมาทํางานรวมกันโดยมีวัตถุประสงค

เดียวกัน และการรวมตัวท่ีอาศัยความเขาใจ ความผูกพัน และความรวมมือของสมาชิกในกลุม จะ

สามารถทํางานรวมกัน จนประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายสูงสุดของทีมได ประกอบดวย

หัวหนาทีม (Team Leader) และสมาชิกของทีม (Team Members) ทุกคนจะตองพยายาม

ปฏิบัติงานใหสอดคลองและประสานกันอยางเปนเอกภาพ โดยมีเปาหมายสูงสุดของทีมเปนเครื่อง

กําหนด ในลักษณะการทํางานเปนทีมของบริษัทสมอลลรูมนั้นอาจเปนดวยตนกําเนิดของบริษัทท่ีมา

จากกลุมเพ่ือนท่ีมีรสนิยมการฟงเพลงและมีทัศนคติคลายๆกัน และมีจุดมุงหมายในการรับผลิตเพลง

เหมือนกัน ตลอดจนประเภทของบริษัทฯ ท่ีเปนลักษณะคายเพลงอิสระขนาดกลาง จึงทําใหพนักงาน

ในบริษัทฯจึงมีความใกลชิด มีความรวมมือรวมใจในการทํางานกัน การทํางานเปนทีมมีความเหมาะสม

กับธุรกิจประเภทคายเพลงอิสระท่ีฝายผลิตควรจะตองมีสวนรวมในการผลิตเพลง เพ่ือสรางสรรคงาน

เพลงท่ีมาจากตัวตนของศิลปน มีความเปนเอกลักษณ แตท้ังนี้ก็มีขอเสีย คือ ระบบงานท่ีไมมีความ

ชัดเจน ทําใหเกิดความหละหลวม เกิดปญหาได แมวาในธุรกิจประเภทคายเพลงอิสระท่ีพนักงานมี

ความเปนกันเองคอนขางสูงนั้น ทําใหการทํางานเปนทีม จึงควรมีการทํางานท่ีเปนระบบมากยิ่งข้ึน คือ 

มีการจัดการสวนตาง ๆ ทุกสวนใหเปนระเบียบ เพ่ือไมใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการทํางาน เชน 

กําหนดเวลาสงงานท่ีอาจลาชา การนัดหมายประชุมไมเปนไปตามเวลา ฯลฯ 

ในการทํางานเปนทีม ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวา ผูนํามีความสําคัญมากโดยผูบริหารมีความ

เปนผูนําท่ีมีศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยจากการศึกษาพบวาผูบริหารมีทักษะ

ความเปนผูนํา สอดคลองกับ ณัฏฐพันธ เขจรนันทและคณะ (2545, น.152) ในเรื่องของผูนําทีมงานท่ี

มีประสิทธิภาพจะตองพัฒนาทักษะดานตางๆ 6 ดาน ไดแก 
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1) ทักษะการสื่อสาร จากการสัมภาษณพบวา ผูบริหารมีความใสใจรายละเอียดของงาน มีการ

ใหคําแนะนําและรับฟงความคิดเห็นของศิลปนอีกดวย 2) ทักษะการวางแผน จากการสัมภาษณพบวา 

ผูบริหารมีความเปนผูนําท่ีมีศักยภาพ มีมาตรฐานการผลิตท่ีคอนขางสูง และไมนําธุรกิจมาเปนตัวนําใน

การผลิต จึงทําใหศิลปนรูสึกอิสระ สามารถผลิตเพลงไดอยางเต็มความสามารถไรความกดดัน 3) 

ทักษะการจัดองคการ 4) ทักษะการสอนแนะ จากการสัมภาษณพบวา ผูบริหารชวยสงเสริม สราง

ประสบการณใหกับศิลปนโดยนําความรูและประสบการณของตนเองมาแนะนําแกศิลปนและมีการดูแล

ใสใจศิลปนอยางใกลชิด 5) ทักษะการจูงใจ จากการสัมภาษณพบวา ผูบริหารมีการกระตุนศิลปนใน

การผลิตเพลงโดยการใชวิธีการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ซ่ึงผูบริหารควรใชเทคนิคในการสื่อสารกับ

ศิลปนอยางเหมาะสม 6) ทักษะการเจรจาตอรอง จากการสัมภาษณพบวา ผูบริหารมีการตอรองกับ

ศิลปนในข้ันตอนการควบคุม โดยผูบริหารจะมีการปรับแกไขเพลงโดยท่ีจะตอรอง เจรจากับศิลปน

เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจของท้ังศิลปนและผูบริหาร 

3.2 ลักษณะการสื่อสารในการทํางาน  

จากการสัมภาษณศิลปนพบวา การสื่อสารในการทํางานของบริษัทฯมีความแตกตางตามยุค

สมัย ซ่ึงในยุคแรกของบริษัทฯจะมีลักษณะท่ีผูบริหารและฝายผลิตสามารถติดตอสื่อสารแตละบุคคลได

เลย ผูบริหารจะมีสวนรวมในการตัดสินใจของศิลปนในทุกข้ันตอน ทีมงานผลิตเพลงแตละคนสามารถ

ติดตอสื่อสารกันไดโดยตรง เปนการสื่อสารเปนแบบดาว (Star or all channel Network) ซ่ึงเปน

รูปแบบท่ีกระจายอํานาจมากท่ีสุด แตในปจจุบันการสื่อสารเปลี่ยนไป เนื่องจากโครงสรางองคการ

เปลี่ยนไป คือ มีจํานวนพนักงานและศิลปนจํานวนมากข้ึน ปจจุบันผูบริหารจะเปนผูรวมวางแผนและ

ทําหนาท่ีควบคุมการผลิตเทานั้น ในข้ันตอนการวางแผน การสื่อสารจะผานผูบริหารไปยังพนักงานฝาย

ผลิตท้ังหมด และในข้ันตอนการควบคุม ผูบริหารจะแนะนํา เพ่ือใหฝายผลิตแกไขงานในกรณีท่ีงานไม

ผานมาตรฐานการควบคุมของบริษัทฯ โดยใชวิธีการสื่อสารกระตุนใหทําบางสิ่งบางอยาง ดวยวิธีบอก

กลาวโดยตรงหรือใชวิธีแนะแนวทาง ใหศิลปนแกไขงานของตนเอง โดยแตละวิธีท่ีใชจะข้ึนอยูกับบริบท

ปจจัยแวดลอมตางๆ กลาวไดวาเปนการสื่อสารดังกลาวเปนแบบวงลอ (Wheel Network) คือ 

หัวหนาทีมเปนศูนยกลางในการสื่อสาร ซ่ึงขาวสารทุกอยางจะสงไปถึงสมาชิกโดยผานหัวหนาซ่ึงอยูตรง

กลางวงลอ สอดคลองกับ สุนันทา เลาหนันท (2540, น.134) ในเรื่องเครือขายการสื่อสารท่ีมี 5 

ลักษณะ  

สรุปและขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารองคการ : กรณีศึกษา บริษัท สมอลลรูม จํากัด” ในครั้งนี้ มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึง การบริหารองคการของ บริษัท สมอลลรูม จํากัด ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหาร

องคการของ บริษัท สมอลลรูม จํากัด และ ความคิดเห็นของศิลปนท่ีมีตอการบริหารองคการของ 
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บริษัท สมอลลรูม จํากัด เพ่ือนําไปสูการศึกษาเรียนรูในการสรางสรรคพัฒนาการผลิตเพลงและการ

ดําเนินธุรกิจเพลงรวมถึงปญหาท่ีพบจากการบริหารองคการ และปจจัยท่ีสามารถนํามาเปนแนวทางใน

การแกไขปญหาไดตอไป ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางและเปนประโยชนสําหรับการบริหาร

องคการ รวมถึงปจจัยท่ีเก่ียวของ ไดดังนี้  

1.  การบริหารธุรกิจเพลงใหไดประสิทธิภาพนั้นจําเปนท่ีจะตองมีการใชหลักการบริหาร

องคการในดานการวางแผน เพ่ือใหทํางานมีกรอบกําหนดในการทํางาน เพ่ือสงผลใหไมเกิดอุปสรรคตอ

กระบวนการทํางาน 

 2. การบริหารองคการในดานการจัดองคกร ควรมีการบริหารงานอยางเปนระบบ คือ มีการ

จัดการสวนตาง ๆ ทุกสวนใหเปนระเบียบ โดยมีผูรับผิดชอบในการบริหารตามลําดับรองลงมาจาก

ระดับผูบริหารระดับสูงเพ่ือใหการทํางานมีความคลองตัวข้ึนหากในอนาคตจะมีการขยายขนาดของ

ธุรกิจ มีการออกแบบโครงสรางงานท่ีชัดเจน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

 3. การสั่งการในการทํางาน ผูบริหารจําเปนตองมีภาวะผูนําในการสั่งการ สามารถเลือกใช

รูปแบบการสั่งการไดอยางเหมาะสม รวมถึงตองรูจักการจูงใจในการสั่งการทีมงานและศิลปนดวยวิธี

ตางๆ เพ่ือใหทีมงานเกิดความเชื่อถือและเกิดความกระตือรือรนในการทํางานและปฏิบัติงานไดอยาง

เต็มกําลังความสามารถ 

 4. การควบคุมคุณภาพของเพลง ผูบริหารจําเปนตองมีการควบคุมคุณภาพของเพลง โดยการ

ใหคําแนะนํา ยกตัวอยาง และแกไขจุดบกพรอง ของเพลงหรือศิลปน และศิลปนตองมีการใชความคิด

สรางสรรค และมีการพัฒนาเพ่ือสรางความแตกตางอยูเสมอ รวมถึงการรูจักใชเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือ

นํามาสงเสริมการผลิตเพลงใหเกิดความสรางสรรคแปลกใหม 

 5. ปจจัยภายในท่ีจะสงผลแกการบริหารองคการ อันไดแก 1)การบริหารงาน ผูบริหารควรมี

การบริหารงานใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรจะมีผูรับผิดชอบในการบริหารลําดับรองลงมาจาก

ผูบริหารระดับสูง 2)การใหความสําคัญแกทรัพยากรมนุษยหรือบุคคลากรในองคการ ควรมีการ

คัดเลือกและสงเสริมบุคลากรใหมีการพัฒนาทักษะตางๆ อาจสงผลใหเกิดการทํางานอยางมีประสิทธ

ผลมากยิ่งข้ึน  3)ดานการตลาด บริษัทฯควรจัดองคการใหมีฝายการตลาด ทําหนาท่ีดําเนินกิจกรรม

ทางการตลาด อาจสงผลใหบริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจไปอยางมีประสิทธิภาพ และควรจะมีการ

วิเคราะหถึงตลาดคายเพลงอิสระวามีแนวโนมไปในทิศทางใด เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุง

แกไขบริษัทฯใหดีข้ึน รวมถึงการขยายชองทางการทํากิจกรรมทางการตลาดท่ีสามารถเขาถึงผูฟงได

อยางท่ัวถึง ในอนาคตหากบริษัทฯมีการขยายขนาดธุรกิจใหใหญข้ึน 4)การผลิตและดําเนินงาน ควรมี

การปรับปรุงการสื่อสาร และข้ันตอนการประสานงาน คือ การแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความ
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คิดเห็นเพ่ือใหมีความเขาใจตรงกัน มีทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน จะทําใหสามารถบรรลุเปาหมาย

อยางมีประสิทธิภาพ   

6. ปจจัยภายนอกท่ีจะสงผลแกการบริหารองคการ ท่ีควรระมัดระวัง ไดแก 1) กลุมลูกคา 
ผูบริหารควรมีการวิเคราะห กลุมลูกคา เพ่ือใหเกิดการขยายชองทางการสื่อสารของเพลง และเปนการ
เพ่ิมจํานวนกลุมลูกคาท้ังงานเพลงคาย และเพลงโฆษณา 2) ดานเศรษฐกิจ ผูบริหารควรมีการวิเคราะห
ขอมูลทางเศรษฐกิจของบริษัทฯทุกป เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารงานใหมีความแมนยําทางสถิติมาก
ยิ่งข้ึน อาจนําขอมูลมาเปนตัวประกอบการจัดกิจกรรมทางการตลาดไดอีกดวย 

7. ลักษณะการทํางานและการสื่อสารในการทํางาน ควรมีระบบการทํางานท่ีเปนระบบธุรกิจ 
มีข้ันตอน ในการทํางานมากข้ึน เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ จะทําใหลดปญหาและอุปสรรคในการ
ทํางาน เพราะธุรกิจประเภทคายเพลงอิสระ มักจะไมมีความเปนระเบียบ คอนขางอิสระในการทํางาน
มากไปในบางครั้ง อาจสงผลใหเกิดปญหาอ่ืนๆตามมาได เชน กําหนดเวลาการสงงานท่ีมีความลาชา 
ความไมมีวินัย ฯลฯ แตท้ังนี้ก็บริหารงานควรจะสามารถยืดหยุนตอรองในการทํางานไดดวย รวมถึง
การสื่อสารในการทํางานท่ีควรจะสามารถสื่อสารแบบกระจายเพ่ือไมใหเกิดความลาชาในการทํางาน  
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