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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระบบและรูปแบบในการบริหารจัดการคณะสิงโต
ในย่านฝั่งธนบุรี 2) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการคณะสิงโตเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 3) สร้างเครือข่ายคณะสิงโตและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มตัวแทนหรือหัวหน้า
คณะสิงโตทั้ง 19 คณะ และผู้มีส่วนได้เสียเช่นผู้น าชุมชนในย่านธนบุรี มีการศึกษาดูงานคณะเชิดสิงโต 
ฝึกอบรม และประชุมสร้างเครือข่าย 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการบริหารคณะสิงโตในย่านฝั่งธนบุรีมี 3 แบบด้วยกัน คือ  
(1) ระบบครอบครัว (2) ระบบโรงเรียน (3) ระบบชุมชน แต่ 80% เป็นระบบครอบครัว 2) แนวคิด
การบริหารงานแบบ 7M มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของคณะสิงโต ประกอบด้วย  
(1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (2) การบริหารงบประมาณ (3) การจัดการ (4) การให้ข้อมูลข่าวสาร 
หรือการประชาสัมพันธ์ (5) การแสดง (6) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (7) การวัดผล
หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 3) คณะสิงโตมีเครือข่ายใน 4 ระดับซึ่งมีลักษณะดังนี้  
(1) เครือข่ายระหว่างคณะสิงโต (2) เครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ร่วมอาชีพที่ใกล้เคียงกัน เช่น คณะงิ้ว 
คณะมายากล (3) เครือข่ายระดับชาติหรือภายในประเทศ เช่น บริษัท ออแกไนเซอร์ หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ (4) เครือข่ายระดับนานาชาติเช่นคณะสิงโตไปท าการแข่งขันหรือไปร่วมแสดงกับคณะสิงโตใน
ประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์  
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ค าส าคัญ    
 การจัดการคณะเชิดสิงโต การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมไทย-จีน การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 

ABSTRACT 
 This paper serves for 1 )  studying the systems and methods in managing 
Thonburi Lion Dance Group, 2 )  studying the methods in managing the group in order 
to promote tourism efficiently, and 3 )  creating networks for the group and encouraging 
tourist active participation in all tourism activities.  This research used qualitative 
research methods. By interviewing and discussing with the group of 19 lion dance 
representatives and stakeholders such as community leaders in Thonburi area. There 
was a study trip, training and networking meetings. 
 The research was found that: 1) There are 3 types of lion dance management 
systems in the Thonburi area: (1)  Family system (2)  School system (3)  Community 
system but most 80% are family systems.  2 ) The 7M management concept is 
appropriate and consistent with the context of the Lion dance, consisting of (1)  Man  
(2) Money (3) Management (4) Message (5) Manifest (6) Mediation (7) Measurement. and 
3) The Lion dance network has 4 levels, which are as follows: 1) the network between 
the lion dance group (2) the network between similar professional groups, such as 
Chinese opera or magic group (3) National or domestic networks such as company 
organizer or government agencies (4) International network such as lion dance group 
compete or perform with lions dance group in Malaysia or Singapore. 
 
Keywords 
 Management of Lion Dance Group, Thai-Chinese Cultural Network, Creative 
Tourism 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การเชิดสิงโตเป็นศิลปวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นับว่าเป็นกิจกรรมที่
มักจัดแสดงควบคู่ไปกับการเชิดมังกร ปรากฏในประวัติศาสตร์มาหลายพันปี ซึ่งธัญธัช วิภัติภูมิ
ประเทศ (Viphatphumiprathes, 2015) กล่าวว่า การเชิดสิงโตเกิดขึ้นในราชส านักในสมัยราชวงศ์
ฮั่น (206 ปี ก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 220) มีการพัฒนาและเผยแพร่มาสู่ประชาชนในเวลาต่อมา ทั้งนี้การ
เชิดสิงโตถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจีนที่สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างศิลปะการแสดง ศิลปะ
การต่อสู้ กายกรรม และความเชื่อ การเชิดสิงโตแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ สิงโตเหนือ และสิงโตใต้  
 การเชิดสิงโตมีพัฒนาการมาตามล าดับจากกิจกรรมที่จัดแสดงในราชส านัก สืบทอดกันใน
ระดับชาวบ้านและเป็นจารีตประเพณีดั้งเดิมสู่โครงการกีฬาสมัยใหม่ ที่ให้ความบันเทิง ผ่อนคลายจน
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พัฒนาไปสู่ความเป็นกีฬาเพื่อสุขภาพ (Fitness) ที่รวมเอาศิลปะการต่อสู้ การร่ายร า และดนตรี เข้ามา
ผสมผสาน สถานการณ์การเชิดสิงโตในประเทศไทยได้พบว่าการเชิดสิงโตได้พัฒนามาเป็นกีฬาระดับ
นานาชาติในลักษณะของการแข่งขันการเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย โดย International Dragon and 
Lion Dance Federation  ได้สร้างกติกาที่ใช้ในการแข่งขันร่วมกันระหว่างประเทศต่าง ๆ การพัฒนา
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวทางวัฒนธรรมโดยเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมการเชิด
สิงโตกับกฎกติกาของกีฬาแบบสากลเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างมาตรฐานการเชิดสิงโตให้มีความเป็น
สากลและเป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างนานาชาติ และที่ส าคัญยังท าให้วัฒนธรรมการเชิดสิงโตได้รับ
การอนุรักษ์สืบทอดต่อไป (Viphatphumiprathes, 2015) 
 
การเชิดสิงโตย่านธนบุรี 
 คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าจังหวัดนครสวรรค์เป็นต้นต าหรับหรือต้นฉบับของการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมด้านนี้   มีหลักฐานระบุว่าฝั่ งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งเริ่มต้น 
ของวัฒนธรรมการเชิดสิงโตในไทย โดยมีการแสดงครั้งแรกในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินและ
เป็นการแสดงเฉพาะพระพักตร์ (Wattanaboonya, 2018)  แต่พงศาวดารเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ 
(Somdetkromphrayadamrongrachanuphap Riapriang, 1988) ระบุว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัย
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เมื่อฝ่ายองเชียงสือญวนเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่
ในกรุงเทพฯ แม้ว่า หลักฐานทั้ง 2 แห่งมีความขัดแย้งกัน แต่อาจสรุปและยืนยันได้ว่าการเชิดสิงโต
เกิดขึ้นครั้งแรกในฝั่งธนบุรีหรือเมืองหลวงของประเทศไทย ในปัจจุบัน 
 ฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะย่านตลาดพลู ได้ปรากฏศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการแสดงสิงโตหลาย
อย่าง เช่น พบช่างท าหัวสิงโตและมังกร พบชุดคณะสิงโตที่ตากไว้หน้าบ้าน พบสิงโตประจ าศาลเจ้า 
รวมไปถึงคณะสิงโตและมังกรทั้งเล็กใหญ่หลายสิบคณะ แต่ละคณะจะมีนักแสดงไม่ต่ ากว่า 30-40 คน 
หรือมากกว่า 150 คน เช่น คณะศิษย์ลูกชัยมงคลมีจ านวนนักแสดงและนักดนตรีรวมกันทั้งหมด 150 
คน ถือว่าเป็นคณะสิงโตที่ใหญ่มาก ถ้ามีการแสดงมังกรจะมีความยาวถึง 80 เมตร จะใช้คนแสดงถึง 
500 คน ดังนั้นถ้านับนักแสดงคณะเชิดสิงโตทั้งหมดทั้ง 19 คณะในย่านธนบุรี อาจมีผู้แสดงถึง 800-
900 คน (Wattanaboonya, 2018) โดยแต่ละคณะล้วนมีประวัติการก าเนิดและด าเนินการคณะ
แตกต่างกัน และได้พบประเด็นปัญหาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยในครั้งนี้  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 คณะเชิดสิงโตย่านธนบุรีมีความเข้มแข็งและสามารถอนุรักษ์ศิลปะการแสดงนี้เป็นเวลากว่า 
200 ปี แต่จากการลงพื้นที่ได้พบปัญหาหลายอย่างเช่น 1) การจัดการคณะสิงโตในปัจจุบันยังเป็นการ
จัดการแบบครอบครัว ไม่มีรูปแบบการจัดการที่ชัดเจน ส่งผลให้การด าเนินงานต่าง ๆ ไม่เกิด
ประสิทธิผลเต็มที่ 2) คณะเชิดสิงโตไม่ค่อยมีงานแสดง ส่วนใหญ่แล้วได้รับการว่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง  
3) ปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ ที่คนส่วนใหญ่มองว่าคณะสิงโตเป็นแก๊งมาเฟีย ติดยาเสพติด เรี่ยรายขอเงิน 
การแต่งตัวไม่สะอาด 4) ขาดการดูแลสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือช่วยเหลืออย่างจริงจังและ
เป็นรูปธรรม 5) ขาดการรวมตัวจัดตั้งในลักษณะเครือข่ายหรือความร่วมมือกั นอย่างเป็นระบบ  
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มีลักษณะต่างคณะต่างอยู่ 6) ขาดสถานที่ฝึกซ้อม โดยคณะสิงโตส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ในวัด ข้างวัด 
(ปัจจุบันถูกห้าม) ที่ว่างใต้สะพานหรือใต้ทางด่วนในการฝึกซ้อม  
 งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการจัดการ 
คณะเชิดสิงโตให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนานานาชาติ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจีนให้คงอยู่คู่ ตลอดจน
สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่คณะเชิดสิงโต และสนับสนุนให้คณะสิงโตเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมท่องเที่ยว
ในย่านฝั่งธนบุรี ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระบบและรูปแบบในการบริหารจัดการคณะสิงโตในย่านฝั่งธนบุร ี
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการคณะสิงโตเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายคณะสิงโตและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ใช้วิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indepth Interview) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) เพราะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยนี้ จากนั้นก็ลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลวิจัยตามประเด็นปัญหาที่ตั้งไว้ เมื่อได้ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคในการบริหารจัดการคณะสิงโต ขั้นตอนต่อมาคือการถอดบทเรียนการบริหารจัดการ
คณะสิงโตที่มีการบริการจัดการที่ดี (Best Practice) โดยผู้วิจัยได้น าคณะสิงโตย่านฝั่งธนบุรี 3 คณะ 
ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการคณะโตให้มีประสิทธิภาพ 
เมื่อได้ข้อมูลจากการศึกษาดูงาน การลงพื้นที่เก็บข้อมูล และการท าสนทนากลุ่มแล้ว ผู้วิจั ยจึงจัดท า
คู่มือประกอบการอบรมเรื่องการบริหารจัดการคณะสิงโต 
 ขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นขั้นตอน
ส าคัญอีกส่วนหนึ่งของโครงการนี้ คือ การอบรมให้ความรู้ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยการ
อบรมนั้นผู้วิจัยจะคัดเลือกคณะสิงโตจ านวน 5 คณะเพื่อมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
คณะสิงโตให้มีประสิทธิภาพ จากนั้นก็ท าการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายคณะสิงโตย่านฝั่ง
ธนบุรี อีกทั้งร่วมกันออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น และสุดท้ายคือการน าเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการคณะสิงโตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แก่หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะสิงโตย่านฝั่งธนบุรีให้ดีขึ้น 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  
 1. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ คณะเชิดสิงโตในย่านฝั่งธนบุรี 19 คณะ โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูล
เฉพาะหัวหน้าคณะเชิดสิงโตและสมาชิกในคณะ ๆ ละไม่เกิน 5 คน โดยสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์ในการบริหารคณะ ร่วม 70 คน 
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          2. กลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนได้เสีย หรือเป็นภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ประธานชุมชน
หรือตัวแทนชุมชน จ านวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 1 คนประกอบด้วย ชุมชนตลาดพลู ชุมชนบางยี่เรือ 
ชุมชนหิรัญรูจี  และผู้จัดการแสดงสิงโตเจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ าโพ จังหวัดนครสวรรค์  1 คน  
รวมทั้งสิ้น 4 คน  
 

แผนที่ตั้งคณะเชิดสิงโตย่านฝั่งธนบรุ ี

 
 

ที่มา :  Wattanaboonya (2018)    
 
ผลการวิจัย 
 คณะผู้วิจัย แยกผลการค้นพบตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ระบบและรูปแบบการบริหารจัดการภายในคณะสิงโต   
 จากการลงพื้นที่ฯ คณะผู้วิจัยพบระบบ (System) การบริหารจัดการ 3 ระบบ คือ 1) ระบบ
ครอบครัวหรือธุรกิจครอบครัว 2) ระบบการจัดการของชุมชนหรือแบบชุมชน  3) ระบบโรงเรียน ซึ่ง
แต่ละระบบมีรายละเอียดดังนี ้
 ระบบครอบครัว หรือธุรกิจครอบครัว    
 คณะสิงโตส่วนใหญ่ 80% มีการบริหารงานแบบครอบครัว คืออยู่แบบครอบครัว สมาชิก
ส่วนใหญ่เป็นบุคคลในเครือญาติในละแวกชุมชนเดียวกัน สาเหตุที่เอาญาติพี่น้องมาแสดงเพราะว่า
กล่าวตักเตือนกันได้ หากไม่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัว ถ้ามีการกล่าวตักเตือนไปอาจเกิดปัญหาได้ แม้
เด็กในชุมชนที่ไม่ได้เป็นญาติเข้าเป็นสมาชิกด้วย แต่เป็นเด็กที่รู้จักมักคุ้นกัน ว่านอนสอนง่าย  
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 กล่าวได้ว่า คณะสิงโตส่วนใหญ่มีระบบการบริหารงานแบบครอบครัว เสมือนญาติพี่น้อง 
การบริหารจัดการคณะแบบไม่เป็นทางการ บริหารจัดการไปตามสถานการณ์ เช่น รายได้จากการ
แสดงได้มาเท่าไร ก็จ่ายค่าแสดงตามความส าคัญของตัวแสดง และเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้าน  
เก็บบางส่วนไว้เป็นค่าบ ารุงอุปกรณ์เครื่องมือในการแสดง ตลอดถึงค่ารักษาพยาบาล หากประสบ
อุบัติเหตุจากการฝึกซ้อมหรือการแสดง ถ้าสมาชิกคนใดขัดสนเรื่องเงินทองจับจ่ายใช้สอย หัวหน้าคณะ
ก็จะให้การช่วยเหลือตลอด ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คณะสิงโตอยู่รอดและอนุรักษ์การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมประเภทนี้มาจนถึงปัจจุบัน 
 ปัจจุบันการแสดงของคณะสิงโตไม่ได้มีเป้าหมายเพ่ือสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของคน
จีนเพียงอย่างเดียวแต่มีเป้าหมายทางธุรกิจด้วย แต่ระบบนี้จะเน้นการบริหารงานตามหลักการทฤษฎี
ทางธุรกิจ คณะผู้วิจัยพบว่า มีคณะศิษย์ลูกชัยมงคล ที่มีการบริหารงานงานคล้ายกับแบบธุรกิจ
ครอบครัวมากที่สุด มีการใช้แนวคิดการตลาด 4 P มาบริหารงาน คือ 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) การ
แสดงต้องดีมีคุณภาพ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า 2) ราคา (Price) มีความเหมาะสมกับชุดการ
แสดง คณะมีชุดการแสดงที่หลากหลาย ทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ ระยะเวลาในการแสดง ขึ้นอยู่กับผู้จ้างงาน
ว่าต้องการแบบไหน 3) สถานที่ (Place) การฝึกซ้อมอยู่ใกล้ที่ตั้งของคณะ อยู่ในชุมชน ท าให้มีความ
สะดวกต่อการฝึกซ้อมสามารถฝึกซ้อมได้ทุกวัน และสามารถควบคุมการฝึกซ้อมได้อย่างใกล้ชิด  
4) การส่งเสริม (Promotion) ให้ลูกค้าเป็นประจ า คือ การแถมการแสดงสิงโตชุดเล็ก ๆ หรือมีการ
แถมการแสดงมังกรด้วยให้ (หรือกล่าวได้ว่าจ้างแสดงสิงโต ได้มังกรเป็นของแถม จ้างแสดงมังกร  
ได้เชิดสิงโตเป็นของฝาก) 
 ระบบโรงเรียนหรือชมรม 
 คณะผู้วิจัยพบว่า บางคณะใช้ระบบโรงเรียนหรือชมรมในโรงเรียน เช่นคณะหลงเฉียนไทย
แลนด์มีระบบคัดเลือกคนเข้ามาเล่นในคณะ โดยการเปิดชมรมในโรงเรียนวัดนวลนรดิศ มีการคะแนน
ในวิชาที่โรงเรียนเปิดสอน มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีรุ่นพี่รุ่นน้อง ถ่ายทอดกันต่อไปเรื่อย ๆ ผู้น า
ฝึกสอน ก็เป็นซีเนียร์ของรุ่นนั้น ๆ ใช้ระบบ หลักสูตร อุปกรณ์ที่ทางผู้ฝึกสอนจากประเทศสิงคโปร์เขา
เลือกให้ และมีการปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยนิสัยหรือความต้องการของคนไทย  
 ระบบการจัดการของชุมชน 
 สิงโตหลาย ๆ คณะมีการจัดการด้วยชุมชน คือคนในชุมชนก่อต้ังคณะฯ และรวบรวมสมาชิก
ในชุมชน มีการตั้งชื่อคณะตามชื่อวัด หรือชื่อหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดหรือพระที่เคารพนับถือ ระบบการ
จัดการแบบชุมชนอยู่ได้ไม่นานและมีไม่มาก เนื่องจากจะมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
รายได้ของการแสดง คณะผู้วิจัยพบว่า ระบบการจัดการแบบชุมชนอยู่ในระบบการจัดการแบบ
ครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง หมายถึงการที่คนในครอบครัวมีการก่อตั้งคณะและรุ่นลูกก็มีการสืบสานต่อ  
แต่ก็เอานักแสดงจากชุมชน ซึ่งระบบปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ คือมีการบริหารงานแบบครอบครัว 
หัวหน้าคณะเป็นคนในครอบครัว แต่สมาชิกคณะเป็นคนในชุมชน และบางครั้งชุมชนก็ร่วมบริหารหรือ
วางแผนด้วย  
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 2. แนวทางการบริหารจัดการคณะสิงโตเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 คณะผู้วิจัยได้น าทฤษฎี 7 M มาใช้ เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่สอดคล้องกับบริบทของการวิจัย
ครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) การบริหารคนหรือสมาชิกมีองค์ประกอบ 
หลาย ๆ อย่าง เช่น (1) การรับสมาชิก ต้องมีการประเมินพฤติกรรม ความสามารถ และนิสัยใจคอ  
ต่าง ๆ รวมทั้งต้องสืบประวัติให้ดีก่อนรับเข้าเป็นสมาชิก (2) ต้องวางคนให้เหมาะกับงาน เช่น คนตัว
เล็กควรอยู่ด้านบนในกรณีที่มีการแสดงต่อตัวหลายชั้น คนตัวใหญ่ต้องอยู่ด้านล่างเพื่อรับน้ าหนัก  
อีกทั้งต้องดูที่ความสามารถในการแสดง เพราะการแสดงมีหลายแบบ แต่ละคนชอบและถนัดต่างกัน  
(3) เน้นย้ าเรื่องความซื่อสัตย์ ไม่ลักขโมย การที่คณะสิงโตต้องเข้าไปแสดงตามบ้านต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้มี
ทรัพย์สินมีค่า สุ่มเสี่ยงจะถูกขโมยโดยง่าย  ดังนั้นการเน้นย้ าการไม่ลักขโมยมีความซื่อสัตย์ ฯ  
 2) การบริหารงบประมาณ (Money)  คณะสิงโตจ าเป็นต้องมี 1) การบริหารงบประมาณ
อย่างละเอียด เช่น ราคาชุดการแสดง แต่ละคณะจะมีชุดการแสดงที่หลากหลายขึ้นอยู่กับค่าจ้าง  
2) การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก การจ่ายค่าจ้างตามความสามารถของนักแสดง เนื่องจากการ 
แสดงมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ คนที่ต้องใช้แรงมากหน่อยก็ต้องได้รับค่าจ้างมากกว่าคนที่ใช้แรงน้อย
กว่า เป็นต้น 3) การรับงานผ่านบริษัท ออแกไนเซอร์ ต้องมีการตกลงราคาให้ดี มีการแต่งกาย
เรียบร้อย มาตรงเวลา จะท าให้มีงานจากบริษัท ออแกไนเซอร์ แต่การรับงานผ่านบริษัทฯ ก็มีข้อเสีย
คือ การหักเปอร์เซ็นต์  4) สปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุน การมีสปอนเซอร์มีทั้งข้อดีและข้อเสียคล้าย ๆ 
กับการรับงานผ่านออแกไนซ์ เพราะการมีสปอนเซอร์จะท าให้คณะสิงโตได้รับการสนับสนุนเรื่อง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงได้รับงานจากเครือข่ายของสปอนเซอร์ดังกล่าว แต่บางครั้งอาจไม่สามารถรับ
งานอื่นได้ในกรณีที่สปอนเซอร์ต้องการให้ไปจัดแสดงในงานของสปอนเซอร์  
 3) การจัดการ (Management) จากการลงพื้นที่พบว่า ถ้าคณะใดที่หัวหน้าคณะสิงโตมี
การศึกษาจะมีการบริหารจัดการที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพราะได้น าความรู้ด้านการบริหารมา
พัฒนาคณะ ก็ส่งผลท าให้คณะนั้นมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และงานจัดแสดงมากกว่าคณะอ่ืน ๆ  
 4) การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือการประชาสัมพันธ์ (Message) หลายคณะมีการใช้
เทคโนโลยีหรือโซเซียลมีเดียในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว แต่รูปแบบการประชาสัมพันธ์
แบบปากต่อปากยังคงใช้การได้ การแสดงงานการกุศลต่าง ๆ ก็ถือเป็นการประชาสัมพันธ์อีกแบบหนึ่ง 
ดังนั้นคณะสิงโตควรมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อที่จะสามารถน าเสนอความสามารถ
ของตนเองให้คนทั่วไปได้เห็นมากที่สุด 
 5) การแสดง (Manifest) คณะผู้วิจัยพบว่าคณะสิงโตมีการพัฒนารูปแบบการแสดง 
เทคนิค วิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างหรือสร้างความบันเทิงให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก หลาย
คณะพัฒนาจากสิงโตพื้นไปสู่สิงโตกายกรรม (กระโดดเสาดอกเหมยหรือต่อตัว) เพิ่มความหวาดเสียว 
ตื่นเต้น รวมทั้งมีการน ารูปแบบการแสดงจากต่างประเทศ เช่น คณะหลงเฉียนมีการน ารูปแบบ 
การแสดงจากประเทศสิงคโปร์เข้ามา ท าให้มีความแตกต่างจากคณะอื่น ๆ เป็นต้น  
 6) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) คณะผู้วิจัยพบว่า การ
ประนีประนอมกัน การแบ่งปันกัน (งานแสดง) เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถท าให้คณะสิงโตอยู่ร่วมกันได้ 
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การที่มีบริษัทออแกไนเซอร์เข้ามาเป็นคนกลางในการจัดหางานแก่คณะสิงโตถือเป็นกลไกหนึ่งที่
สามารถแก้ปัญหาเรื่องการตัดราคาได้ เพราะจะมีการตกลงกับผู้ว่าจ้างอย่างชัดเจน ลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดปัญหาหลาย ๆ อย่าง เพราะบริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลคณะสิงโตหรือคุณภาพก่อนที่จะ
ส่งงานให้กับผู้ว่าจ้าง หากเกิดปัญหา ผู้ว่าจ้างสามารถที่จะเรียกร้องความเสียหายจากบริษัท  
ออแกไนเซอร์ ได้ 
 7) การวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) คณะผู้วิจัยพบว่า
คณะสิงโตได้ท าการประเมินตนเองใน 3 ลักษณะคือ 1) ประเมินจากการน ามาใช้ซ้ า หรือมีการว่าจ้าง
จากผู้ว่าจ้างคนเดิมให้มาแสดงอีกครั้งในโอกาสหน้า เป็นการบ่งบอกว่า การแสดงของคณะเรา (สิงโต) 
มีคุณภาพ  2) มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ สะท้อนถึง
คุณภาพ หรือผลการด าเนินงานที่ผ่านมาได้อย่างดี เกิดจากการพูดปากต่อปาก 3) ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ คณะสิงโตบางคณะมีความปรารถนาที่ได้จะข้าร่วมการ
แข่งขันระดับนานาชาติ ถ้าได้รางวัลกลับมาถือเป็นความภาคภูมิใจ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ รางวัล
จากการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติย่อมเป็นตัวการันตี หรือตัวชี้วัดที่ดีที่จะบอกว่า คณะ
สิงโตมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดและจะส่งผลต่อการมีงานแสดงในอนาคต 

3. การสร้างเครือข่ายคณะสิงโตและส่งเสรมิให้นักท่องเทีย่วมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว  
 คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์คณะสิงโตกลุ่มตัวอย่างในประเด็นเครือข่าย (Network) พบว่า 
เครือข่ายมี 4 ระดับ คือ 1) เครือข่ายในระดับคณะสิงโตด้วยกัน 2) เครือข่ายผู้ร่วมอาชีพที่คล้ายคลึง
หรือใกล้เคียงกัน 3) เครือข่ายระดับชาติหรือภายในประเทศ และ 4) เครือข่ายระดับนานาชาติ แต่ละ
ระดับสรุปได้ว่า 
 1. เครือข่ายในระดับคณะสิงโตด้วยกัน  พิจารณาและวิเคราะห์จากคณะสิงโตแต่ละคณะที่
แยกออกไปจัดตั้งเป็นคณะใหม่ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ยังมีอยู่ หากคณะใดคณะหนึ่งมีงานแสดง
แต่อีกคณะไม่มีงานก็สามารถติดต่อ ร้องขอนักแสดงจากอีกคณะหนึ่งได้ คณะใหญ่ ๆ ที่มีสมาชิก
นักแสดงจ านวนมาก เมื่อมีงานแสดงมากกว่าหนึ่งงานในบางวันก็สามารถแยกเป็นกลุ่มคณะเล็ก ๆ 
พร้อมกับสมาชิกในคณะจ านวนหนึ่งไปงานแสดงตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการได้ หรือหากนักแสดงไม่พอก็
สามารถขอหรือเรียกเอานักแสดงจากคณะอื่น ๆ ที่รู้จักซึ่งอาจเรียกว่าเป็นเครือข่าย แต่ไม่ใช่เครือข่าย
ที่เป็นทางการนัก 
 2. เครือข่ายผู้ร่วมอาชีพที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน หมายถึงกลุ่มบุคคลหรือคณะที่
ประกอบอาชีพงานแสดงด้วยกัน เช่น คณะงิ้ว คณะมายากล หรือบริษัทจัดงานแสดง เป็นต้น ดังเช่น
พบว่าคณะสิงโตบางคณะมีงานแสดงในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทางคณะสิงโต 
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือบางครั้งติดต่อผ่านคณะงิ้วหรือหัวหน้าคณะแนะน า ฝากงานแสดง
เชิดสิงโตมาด้วย เป็นต้น 
 3. เครือข่ายระดับชาติหรือภายในประเทศ สมาคมสหพันธ์วูซูแห่งประเทศไทยเป็นสมาคม
หลักที่ดูแลคณะสิงโต มีบทบาทหลักในการจัดการแข่งขันการแสดงสิงโตแห่งชาติ ซึ่งจะมีการแข่งขันปี
ละ 4 ครั้ง คือ การแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ การแข่งกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ และการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติ สมาคมสหพันธ์ฯ มีความต้องการที่จะเข้ามาดูแลและ
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จัดระเบียบคณะสิงโตต่าง ๆ แต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคหลาย ๆ อย่าง เช่น คณะสิงโตส่วนใหญ่ไม่
ยอมรับเนื่องด้วยมีการเก็บค่าสมาชิก แต่ก็มีคณะสิงโตบางส่วนเห็นด้วยและยอมเป็นเครือข่ายภายใต้
สมาคมสหพันธ์ฯ  
 4. เครือข่ายระดับนานาชาติ คณะสิงโตในไทยหลายคณะมีลักษณะเป็นเครือข่ายกับสิงโต
หรือสมาคมสิงโตในประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์ เช่น คณะหลงเฉียนไทยแลนด์ ได้รับการสนับสนุน
จากสมาคมหลงเฉียนจากประเทศสิงคโปร์ โดยสมาคมนี้ส่งอาจารย์มาฝึกสอน รวมถึงให้ความรู้ทั้งเรื่อง
กฎเกณฑ์ กติกา เทคนิคการแสดงเชิดสิงโต เป็นต้น ประมาณปีละ 4-5 ครั้ง เริ่มมาสอนตั้งแต่ปี 2558 
จนถึงปัจจุบัน จุดประสงค์ในการสนับสนุนคณะสิงโตในประเทศไทยเนื่องจากต้องการยกระดับคณะ
สิงโตไทยให้มีความเป็นสากล และต้องการสร้างเครือข่ายคณะสิงโตในประเทศไทยให้มากขึ้นด้วย  
แต่ละปีสมาคมสิงโตจากประเทศสิงคโปร์ได้ให้การสนับสนุนแก่คณะสิงโตในประเทศไทยหลายคณะ 
 
อภิปรายผล 
 คณะผู้วิจัยจะได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. ระบบและรูปแบบในการบริหารจัดการคณะสิงโตในย่านฝั่งธนบุรี  
 คณะผู้วิจัยได้พบว่า คณะสิงโตบริหารจัดการโดยระบบครอบครัว กล่าวคือสมาชิก 
ในคณะสิงโตส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มาจากครอบครัวเดียวกัน กลุ่มเครือญาติ หรือเป็นบุคคลในละแวก
ชุมชน สาเหตุที่ใช้ระบบครอบครัวหรือเครือญาติ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการฝึกหัด 
เพราะหากเป็นบุคคลจากครอบครัวอื่น หากหัวหน้าคณะสิงโตแนะน าอาจหงุดหงิดหรือโกรธหรือ  
เมื่อนักแสดงคนนั้นเก่งและมีความสามารถมากขึ้น อาจลาออกจากคณะหรือไปร่วมกับคนอื่นจัดตั้ง
คณะสิงโตใหม่ขึ้นมาแข่งกับคณะเดิม เป็นต้น แต่เมื่อคณะผู้วิจัยศึกษาและสังเกตจากที่มาของแต่ละ
คณะสิงโต กลับพบว่าหลายคณะล้วนแยกออกมาจากคณะดั้งเดิมทั้งสิ้น ทั้งที่หัวหน้าคณะที่แยกตัว
ออกมาตั้งคณะใหม่ก็เป็นญาติพี่น้องหรือเครือญาติกับเจ้าของคณะเดิม แต่อาจเรียกว่าแยกออกมาเป็น
เครือข่าย (Network) ของคณะเดิมหรือเครือข่ายของกันและกันซึ่งมีความสัมพันธ์กับทฤษฎีระบบ 
(Stichweh, 2011) ที่กล่าวว่าระบบคือการรวมกลุ่มที่เหนียวแน่นของส่วนที่สัมพันธ์กันและพึ่งพา 
ซึ่งกันและกันทั้งที่เป็นธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น  
 นอกจากจะเป็นเครือญาติที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นแล้ว คณะสิงโตที่เปิดรับ
สมาชิกจากระบบรุ่นพี่ รุ่นน้องในโรงเรียน ก็สัมพันธ์กับทฤษฎีนี้เช่นกันเพราะทฤษฎีระบบแบบ  
สหวิทยาการกล่าวว่า ทุกระบบถูกก าหนดโดยขอบเขตเชิงพื้นที่ และเวลาของมัน ระบบได้รับอิทธิพล
จากสภาพแวดล้อมภายนอก สามารถอธิบายระบบโดยโครงสร้าง วัตถุประสงค์ ธรรมชาติ หรือการ
ท างานของมัน ในแง่ของผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งของระบบมักจะส่งผลกระทบต่อส่วนอ่ืน
ทั้งระบบโดยมีรูปแบบพฤติกรรมที่คาดการณ์ได้ ส าหรับระบบที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และปรับตัว
ด้วยตนเอง การเติบโตและการปรับตัวในเชิงบวกขึ้นอยู่กับว่าระบบนั้นปรับสภาพแวดล้อมได้ดีเพียงใด 
บางระบบท างานเพื่อสนับสนุนระบบอื่นเป็นหลัก โดยช่วยในการบ ารุงรักษาระบบอื่น หรือเพ่ือป้องกัน
ความล้มเหลว ดังนั้นเป้าหมายของทฤษฎีระบบคือ การค้นหาพลวัตร (Dynamics) ค้นหาข้อจ ากัด 
เงื่อนไข และหลักการของระบบ (Beven, 2006)   
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 การศึกษาได้พบว่า คณะสิงโตหลายคณะมีระบบและพลวัตร (Dynamics) ของตนเองทั้งใน
ส่วนของการรับสมาชิก การแสดงสิงโตตลอดถึงระบบการสร้างคติความเชื่อต่อการแสดงเชิดสิงโต เป็น
ต้น ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมเข้ากับความเชื่อยุคใหม่ น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการแสดง 
การใช้กลยุทธ์การตลาด การประชาสัมพันธ์เข้ามาช่วย สามารถสื่อสารกับผู้จ้าง ผู้ชมและผู้แสดง
ระหว่างกันมากขึ้น   
 แม้ว่าจะมีรูปแบบและระบบการรับสมาชิกแตกต่างกันบ้าง แต่ละส่วน (สมาชิกและหัวหน้า
คณะ) มีความเก่ียวข้องและพึ่งพาอาศัยกันและกัน เช่นกรณีสมาชิกคณะสิงโตถือหัวสิงโตเดินเรี่ยไร ท า
ให้ภาพลักษณ์คณะสิงโตตกต่ า แต่หัวหน้าคณะฯ ก็ไม่สามารถท าอะไรหรือแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะหาก
ต าหนิหรือไล่ออกจากคณะฯ จะส่งผลกระทบเมื่อมีงานแสดงหรืออาจไปร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งคณะ
ใหม่ หัวหน้าคณะสิงโตจะต้องมีความยืดหยุ่น พยายามปรับความสมดุลในคณะอย่างเต็มที่ แม้กระทั่ง
เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนในการแสดง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ Stichweh (2011) ที่ว่า
ด้วยองค์ประกอบของระบบว่า 1) ระบบ คือ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นประกอบด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องและ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน 2) ระบบ คือ ขอบเขตที่ก าหนดระบบ และแยกความแตกต่างจากระบบอื่น ๆ ใน
สภาพแวดล้อม 3) ระบบ คือ ความสมดุลที่มีความยืดหยุ่นต่อปัจจัยภายนอก แต่ก็สามารถรักษา
ลักษณะส าคัญของระบบตนเองได้  4) ระบบ คือ การปรับตัวเพื่อท าการเปลี่ยนแปลงภายในที่จ าเป็น 
และสามารถการปกป้องตัวเองจากสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 5) ระบบ
คือการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 6) ระบบคือการตอบสนอง
กระบวนการที่ระบบแก้ไขตัวเองตามปฏิกิริยาจากระบบอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อม 
 คณะสิงโตมีความเชื่อว่า กรณีที่สมาชิกจากบางคณะถือหัวสิงโต เดินเรี่ยไรตามถนน ชุมชน
หรือตลาด กระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะสิ ง โต โดยรวม ซึ่ งสอดคล้องกับงานศึ กษา 
ของ Sanguannam (2002) ที่พบว่า แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กันหรือ 
มีผลกระทบต่อกันและกัน (The Entities Model) หมายความว่าถ้าองค์ประกอบของระบบตัวใดตัว
หนึ่งเปลี่ยนไป ก็จะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนขององค์ประกอบตัวอื่นด้วย  เพราะทฤษฎีระบบจะมอง 
ทุก ๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบ มากกว่าที่จะมองเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ 
 คณะสิงโตอาศัยปัจจัย/ทรัพยากรการบริหารหลายด้าน เช่นบุคลากร (Man) สมาชิก 
ในคณะเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานแสดงสิงโต งบประมาณ (Money) ที่จัดหากันขึ้นมาเอง แสวงหา
วัสดุอุปกรณ์ (Materials) เพื่อการจัดการแสดงที่ร่วมหรือทันสมัยมากขึ้น การบริหารจัดการ 
(Management) และแรงจูงใจ (Motivations) ทั้งที่เป็นเรื่องค่าจ้าง ค่าตัวสมาชิกนักแสดง   
 แต่ละคณะมีสถานะเป็นองค์การกลุ่มแบบธรรมชาติ (Natural System Perspective) เป็น
การรวมกลุ่มของปัจเจกชนซึ่งสมาชิกมีผลประโยชน์ร่วมกันและท ากิจกรรมร่วมกัน ที่ท าให้คณะสิงโต
และระบบด ารงอยู่ โดยมีโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการ เป็นกลไกผลักดันให้องค์การและปัจเจกชนใน
องค์การบรรลุเป้าหมายคือผลประโยชน์ร่วมกันได้ สอดคล้องกับ Scott (1992) ให้นิยามไว้โดยการรับ
สมาชิกเข้าคณะสิงโตมีลักษณะเป็นกลุ่มแบบระบบเปิด (Open System Perspective) ที่มีการพึ่งพา
กันและกัน มีการเชื่อมโยงและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสมาชิก เป็นระบบที่อยู่ภายใต้การพึ่งพา
แลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องจากสิ่งแวดล้อมรอบองค์การ พิจารณาได้จากการรับสมาชิก แม้ว่าบางครั้งจะ
รับเฉพาะเครือญาติ แต่บางครั้งรับคนในชุมชนทั่วไปที่สนใจการแสดงสิงโต โดยพิจารณาจากความชื่น
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ชอบและสนใจของบุคคลนั้นที่แสดงออกเช่นการติดตามชมการเชิดสิงโต อยากมีส่วนร่วมในการแสดง 
เป็นต้น และการที่คณะสิงโตแต่ละคณะต้องพึ่งพานักแสดงข้ามคณะฯ เมื่อมีงานแสดงที่มากกว่าใน
เวลาปกต ิก็มีการเรียกใช้ ไหว้วานหรือขอนักแสดงจากคณะอื่นมาสมทบคณะของตน  

คณะสิงโตจัดเป็นองค์การที่มีโครงสร้างอย่างไม่เป็นทางการ (อรูปนัย) แต่ละบุคคลที่มา
รวมกันต่างมีผลประโยชน์เฉพาะตน และพยายามผลักดันให้องค์การและผลประโยชน์ตน (ปัจเจกชน) 
บรรลุเป้าหมาย เน้นการกระท ากิจกรรมทุกอย่างภายในองค์การจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน 
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน นอกจากนั้นสิ่งแวดล้อมขององค์การก็ถือเป็นตัวแปรส าคัญที่จะ
ท าให้องค์การด ารงอยู่ได้ (Scott, 1992) 

คณะสิงโตจัดเป็นองค์กรอย่างหนึ่ง มีรูปแบบการจัดองค์กรส่วนใหญ่ให้เป็นแบบครอบครัว 
หรือธุรกิจครอบครัว เพราะโดยทั่วไปวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญและมีอิทธิพลต่อธุรกิจ แม้ว่าจะเป็นธุรกิจในครอบครัว (Family Firm) หรือรูปแบบการ
จัดการองค์กรแบบครอบครัว เพราะวัฒนธรรมองค์กรมักประกอบด้วย ค่านิยม (Values) ความเชื่อ 
(Beliefs) และผลประโยชน์ (Interests) ซึ่งรูปแบบการจัดการองค์กรแบบครอบครัวได้รับอิทธิพล
อย่างมากจากความสัมพันธ์ทางครอบครัว (Family Relation) (Chrisman, Chua & Steier, 2002) 
ซึ่งท าให้รูปแบบธุรกิจครอบครัว หรือรูปแบบการจัดการองค์กรแบบครอบครัวแต่ละแห่งมีความ
แตกต่างกัน (Dyer, 1986; Barontini & Caprio, 2006)  

 ธุรกิจครอบครัว หรือการจัดการองค์กรแบบครอบครัวได้รับการวิเคราะห์และปรับตาม
แนวคิดและมุมมองของทฤษฎีครอบครัว (Familiness Theoretical Perspective) (Habbershon, 
Williams, & MacMillan, 2003) และพบว่า คณะสิงโตส่วนใหญ่ 80% มีรูปแบบการจัดองค์กรแบบ
ครอบครัว หรือแบบธุรกิจครอบครัว (Family Business) มีส่วนน้อยเท่านั้นที่มีการจัดการแบบธุรกิจ
เต็มตัว เมื่อท าการวิเคราะห์อย่างละเอียดได้พบว่า คณะสิงโตส่วนใหญ่เป็นระบบครอบครัว ซึ่งระบบนี้
สามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1) วัฒนธรรมองค์กรแบบตระกูล (Clan Culture) 2) วัฒนธรรม
องค์กรแบบยืดหยุ่น (Adhocracy Culture) 3) วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการตลาด (Market 
Culture) 4) วัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น (Hierarchy Culture) ซึ่งแต่ละคณะก็มีระดับหรือความ
เข้มข้นในการจัดการแบบครอบครัวที่ต่างกัน 

คณะผู้วิจัยได้พบว่า หลายคณะสิงโต รับช่วงจากสมัยพ่อ หรือพี่ชายสืบสานต่อ ยืดหยุ่นใน
การรับสมัครสมาชิกร่วมคณะ หลายคณะใช้กลยุทธ์การตลาดที่สามารถท าได้ตามความรู้ความสามารถ
และทุนทรัพย์ที่จะกระท าได้ สมาชิกในคณะไต่เต้าริเริ่มจากการท าหน้าที่ง่าย ๆ ไปถึงหน้าที่ยากขึ้น
ตามล าดับ เช่น เดินตามขบวนแห่  ตีกลอง ตีฉาบ จนถึงต่อตัวหรือกระโดดเสาดอกเหมย แต่ทั้งหมด
นั้น ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและใฝ่ฝันของสมาชิกแต่ละคนด้วย   

2. แนวทางการบริหารจัดการคณะสิงโตเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

คณะผู้วิจัยได้พบว่าแนวทางการบริหารจัดการคณะสิงโตเป็นเอกเทศ ตามแบบฉบับของแต่
ละคณะ อาจมีบางส่วนที่คล้ายคลึงหรือซ้ าซ้อนกัน ในที่นี่ขออภิปรายโดยสรุป ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

แนวทางในการบริหารจัดการคณะสิงโตให้มีประสิทธิภาพนั้น อาจสามารถสรุปได้ว่า 
แนวคิดการตลาด 7 P (Product, Price, Place and Promotion) ตามที่กล่าวแล้วข้างต้นและ
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แนวคิดการบริหารงานแบบ 11 M ซึ่งภายหลังผู้วิจัยได้ตัดเหลือ 7 M มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทของคณะสิงโต เช่น 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) 2) การบริหารงบประมาณ 
(Money) 3) การจัดการ (Management) 4) การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือการประชาสัมพันธ์  
(Message) 5) การแสดง (Manifest) 6) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation)  
7) การวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) (Wiruchnipawan, 2012) แม้ว่า
บางปัจจัยเช่นทรัพยากรมนุษย์ (Man) ที่คณะสิงโตมีก็ไม่ได้มีการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของคณะที่ดีนัก ทรัพยากรมนุษย์ที่มาจากญาติพี่น้องหรือคนในชุมชนที่มีใจรักในงานด้านนี้ อาศัย
การฝึกหัด ลองผิดลองถูกกว่าจะเป็นที่พอใจของหัวหน้าคณะสิงโต จึงจะให้ขึ้นท าการแสดง เป็นต้น 
งานด้านบรหิารก็ไม่ได้มีระบบที่เด็ดขาด เช่น กรณีสมาชิกคณะฯ บางคนถือหัวสิงโตเดินเรี่ยไร ก็ไม่ได้มี
มาตรการว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษแต่อย่างไร เรื่องงบประมาณ (Money) ได้พบว่าบางคณะขาด
อุปกรณ์ในการแสดงเช่น เครื่องดนตรี สถานที่ฝึกซ้อมหรือเสาส าหรับให้นักแสดงกระโดดในการแสดง
เสาดอกเหมย บางคณะต้องอาศัยยืมหรือผลัดเปลี่ยนกับอีกคณะโดยสลับวัน เวลา ส าหรับฝึกซ้อมกับ
เจ้าของอุปกรณ์การฝึกซ้อม เป็นต้น หรือแม้กระทั่งชุดที่สวมใส่ในการแสดง หลายคณะสิงโต อาศัย
เจ้าภาพหรือสปอนเซอร์ จัดให้ปีละชุดหรือ 2 ชุด เป็นต้น  

กล่าวได้ว่าการบริหารจัดการของคณะสิงโต ไม่ค่อยประสบผลส าเร็จนัก เพราะคณะสิงโต
ส่วนใหญ่ขาดปัจจัยการบริหารดังกล่าว แม้มีนายทุนหรือผู้สนับสนุนหลักหรือหัวหน้าคณะมี
ความสามารถในการจัดหางานแสดงได้เดือนละหลายครั้ง ก็ท าให้คณะนั้น ๆ ค่อนข้างด าเนินกิจการใน
คณะได้มีประสิทธิภาพมากกว่าคณะอ่ืน  

ดังนั้น เมื่อคณะสิงโตยังไม่มีองค์กรท าหน้าที่บริหารจัดการที่แน่ชัด ไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้า
มาเกี่ยวข้อง แต่ละคณะจัดการกิจกรรมหรือการแสดงทุกอย่างเพื่อให้คณะของตนมีงานแสดง แต่บาง
คณะที่ไม่ได้เน้นการแสดงมากนักแต่จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหรือเพื่อเป็นแหล่งพบปะ 
ท ากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน ไม่เดือดร้อนเรื่องงานแสดงสิงโต เพราะอยู่ได้ด้วยรายได้จากงาน
ประจ า จะมีบ้างเพียงส่วนน้อยที่มีเป้าหมายจะได้ไปแข่งระดับนานาชาติในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน 
เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์หรือฮ่องกง เป็นต้น   

3. การสร้างเครือข่ายคณะสิงโตและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว   

คณะสิงโตมีเครือข่ายในหลายระดับ แต่เป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ แล้วยังมีเครือข่ายที่
เชื่อมต่อกันระหว่างกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพด้านศิลปะหรือการแสดงด้วยกัน เช่น คณะงิ้ว หรือ
คณะมายากล เป็นต้น ที่สามารถติดต่อ ส่งผ่านงานแสดงระหว่างคณะสิงโตและกลุ่มบริษัทรับจัดงาน 
(Organizer) ที่ถือว่าเป็นเครือข่ายของคณะสิงโตในการรับงานและป้อนงานให้ แม้ว่าจะได้รับ
ประโยชน์ร่วมกับคณะสิงโตก็ตาม และเครือข่ายระหว่างประเทศ เช่น สมาคม ชมรม สิงโตในประเทศ
มาเลเซีย สิงคโปร์หรือฮ่องกงที่มีการติดต่อสื่อสาร จ้างให้คณะสิงโตไทยไปแสดงในนามตัวแทนของ
สมาคม หรือชมรมที่ประเทศนั้น ๆ เป็นต้น การรวมกันเป็นเครือข่ายข้างต้น สอดคล้องกับ Phonsee 
(2007) ให้ความหมายว่าเครือข่ายหมายถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง ระหว่างสมาชิกซึ่งอาจจะเป็น
บุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้
เครือข่ายใหญ่ ในการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายไม่ได้เป็นเพียงการรวมตัวกันโดยทั่วไปแต่มีเป้าหมายใน
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การท ากิจกรรมร่วมกันทั้งที่เป็นครั้งคราวหรืออาจเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง จึงเป็นการเชื่อมโยงคนที่มี
ความสนใจร่วมกัน พบปะสังสรรค์และพัฒนาไปสู่การลงมือร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยเป้าหมาย
และจุดประสงค์เดียวกัน และเช่นเดียวกับ Phongphit (2005) ให้ความหมายเครือข่ายว่า ขบวนการ
ทางสังคมอันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมี เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันด าเนินกิจกรรมบางอย่างโดยที่สมาชิกของ
เครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน 

ในกรณีของคณะสิงโตพบว่ามีความชัดเจนของการสร้างความสัมพันธ์กันเพื่อแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมระหว่างไทยและจีนเพื่อต้องการให้วัฒนธรรมหรือการแสดงดังกล่าวยังคงอยู่และ
ในขณะเดียวกันแต่ละคณะก็มีกิจกรรมในการแสดงที่สามารถร่วมกันได้ บางครั้งสมาชิกของแต่ละคณะ
ก็มีเอกเทศในการแสดงการเข้าร่วมทั้งในระดับคณะ ระดับประเทศ หรือระดับต่างประเทศ เช่น
มาเลเซีย สิงคโปร์หรือฮ่องกง เป็นต้น  

คณะสิงโตทั้งหมดของย่านธนบุรี แม้ว่าได้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ
ดังกล่าว แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีความเป็นเครือข่ายสังคม (Social Network) เพราะสมาชิกของคณะ
สิงโตเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมที่คณะสิงโตตั้งอยู่มีความสัมพันธ์กับสังคมในหลายมิติเช่น การ
เกิดขึ้น 1) เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในฐานะความสัมพันธ์ที่โยงใย นับตั้งแต่ปัจเจก
บุคคลไปจนถึงความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนในพหุสังคม 2) เป็นค าที่น ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ขับเคลื่อนทางสังคมและยุทธศาสตร์การพัฒนา 3) เป็นค าที่อธิบายถึงแบบแผนพฤติกรรมทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคลและสังคมในการที่จะด าเนินกิจกรรมความสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ กับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการตามเหตุและปัจจัยนั้น ๆ (Aphakaro, 
2004) 
 แม้ว่าคณะสิงโตแต่ละคณะมีความเป็นเอกเทศหรือลักษณะเฉพาะของคณะ แต่ก็มี
องค์ประกอบของความเป็นเครือข่ายหลายด้าน และสอดคล้องกับ Chareonwongsak (2003) ศึกษา
ไว้ เช่น 1) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception) หมายถึงสมาชิกในเครือข่ายต้องมี
ความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เช่นมีความเข้า ใจในปัญหา
ภายในคณะสิงโตและมีส านึกในการแก้ปัญหาร่วมกัน เป็นต้น 2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common 
Vision) เป็นการมองเห็นภาพของจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเครือข่าย 
รับรู้และเข้าใจทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อน เกิดเอกภาพและบรรเทา
ความขัดแย้งอันเกิดจากมุมมองความคิดที่แตกต่างกันได้ เช่นความต้องการให้มีองค์กรหรือเครือข่ายที่
เป็นทางการ มีหน่วยงานหรือภาครัฐรับรอง เป็นต้น 3) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 
(Mutual Interest/Benefits) เพราะหากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างท ากิจกรรมของตน แต่เมื่อ
มารวมกันเป็นเครือข่ายบนฐานผลประโยชน์ร่วมกันที่มากเพียงพอจะดึงดูดให้รวมเป็นเครือข่าย ให้
งานหรือกิจกรรมส าเร็จบนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันได้ 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่าง
กว้างขวาง (All Stakeholders Participation) นับว่าเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญมากในการ
พัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง เพราะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในเครือข่าย ย่อมเป็นเงื่อนไข
ท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือ เป็นต้น  5) การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 
(Complementary Relationship) เป็นเรื่องที่สมาชิกของเครือข่ายต่างเสริมสร้างซึ่งกันและกันโดยที่
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จุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้จุดอ่อนให้อีกฝ่ายหนึ่ง 6) การพึ่งพาร่วมกัน ( Interdependence) 
เนื่องจากข้อจ ากัดของสมาชิกในเครือข่ายทั้งในด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ สมาชิก 
ในเครือข่ายไม่สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ แต่เมื่อร่วมกันจะท าให้เป้าหมายนั้นส าเร็จได้  
7) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) เพราะหากขาดปฏิสัมพันธ์กันแล้ว สมาชิกไม่มีทาง
ประสบความส าเร็จได้เพราะขาดความร่วมมือในกิจกรรมของเครือข่ายและระหว่างเครือข่าย เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะ 
 คณะผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติหรือ
ส าหรับผู้ปฏิบัติคือคณะสิงโตและผู้เกี่ยวข้อง 2) ข้อเสนอแนะระดับนโยบายส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
ตั้งแต่รัฐบาล กระทรวงฯหรือกรุงเทพมหานคร เป็นต้น และ 3) ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย ส าหรับ
นักวิจัยหรือผู้สนใจทั่วไป ข้อเสนอแนะแต่ละส่วน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ  
 1) คณะสิงโตควรมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรม สมาคม หรือจัดตั้งเป็นนิติบุคคล 
เพื่อให้มีอ านาจในการบริหารจัดการในกลุ่มของตน เช่นเดียวกับกลุ่มศิลปิน หรือผู้แสดงงานศิลปะ 
อื่น ๆ อันจะท าให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเดียวกันน้ี 
 2) หากมีการจัดตั้งเป็นชมรม สมาคมหรือนิติบุคคลได้ ควรจัดให้มีสวัสดิการเพื่อดูแลชาว
คณะหรือผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน 
 3) เมื่อเป็นนิติบุคคล ควรมี กฎเกณฑ์ ระเบียบบริหารจัดการนักแสดงหรือคณะสิงโตที่มี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นการถือหัวสิงโต เดินเรี่ยไร ฯลฯ เพราะหากแก้ปัญหานี้ได้ จะสร้างความ
เชื่อมั่นและศรัทธาต่อผู้คนจ านวนมาก 
 4)  คณะสิงโตควรมีการเปิดกว้างให้ชุมชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะ ตลอดจน
เปิดรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ด้วย 
 5) คณะสิงโต ควรมีกิจกรรมในการแสดงเชิดสิงโตที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วน
ร่วมในการชมหรือร่วมแสดง อันจะก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
 2. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย  
 1) ภาครัฐควรร่วมกับภาคเอกชนหรือประชาสังคม ก าหนดนโยบายส่งเสริม อนุรักษ์หรือ
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้ อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 2) ภาครัฐ ควรสนับสนุน ส่งเสริมให้คณะสิงโตมีสถานภาพทางสังคมทัดเทียมกับงาน
แสดงศิลปวัฒนธรรมแขนงอื่น ๆ เช่น มวยไทย กีฬาฟุตบอล นักร้อง นักแสดง หรือบุคคล กลุ่มบุคคล
ในสาขาอาชีพอื่น ๆ  
 3) ระดับส านักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร ควรมี
นโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นส่วนงานใด ส่วนงานหนึ่งของงานในอ านาจหน้าที่ของฝ่ายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยให้มีความชัดเจนในระดับนโยบายหรือแผนงานที่จะมีบทบาท อ านาจ
หน้าที่โดยตรง จะท าให้มีความชัดเจนต่อการบริหารจัดการคณะสิงโตหรือจัดเป็นเทศกาลท่องเที่ยว
ของส านักงานเขตหรือกรุงเทพมหานคร ในอนาคต 
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 4) ภาครัฐ ทั้งระดับรัฐบาล กระทรวง  ส านักงานเขต หรือกรุงเทพมหานคร อาจก าหนด
เป็นนโยบายผลักดันให้เป็นอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ในอนาคต 
 5) ภาครัฐอาจมีนโยบายให้ภาคเอกชนหรือและประชาสังคมเข้ามาร่วมขับเคลื่อนให้การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน เช่นการเชิดสิงโต เป็นอัตลักษณ์หรือเทศกาลประจ าปีของ
กรุงเทพมหานครหรือย่านธนบุรี ในอนาคต 
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการวิจัยถึงแนวทางและแนวโน้มความเป็นไปได้ในการผลักดันการแสดงสิงโตให้
เป็นอัตลักษณ์หรือแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรีหรือกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเทศกาล
ระดับชาติและระดับโลก 
 2) ควรมีการท าวิจัยเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมในการผลักดันให้
เป็นเทศกาลเพื่อการท่องเที่ยวหรือแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี ฯ 
 3) ควรมีการท าวิจัยที่วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ด้านการ
ท่องเที่ยวของย่านฝั่งธนบุรี เพื่อจะได้พัฒนาให้เป็นอัตลักษณ์หรือแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวย่านฝั่ง
ธนบุรีหรือกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเทศกาลระดับชาติและระดับโลก 
 4) ควรมีการท าวิจัยเปรียบเทียบการบริหารจัดการหรือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของการจัดการแสดงสิงโตระหว่างจังหวัดนครสวรรค์และย่านธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 5) ควรมีการท าวิจัยถึงแนวทางการบริหารจัดการวัฒนธรรมไทย - จีนให้เป็นเทศกาลที่
มีอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว: กรณีการเชิดสิงโต ย่านธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
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